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پاکستانی 
عضو داعش

رابين رافایل به نماینده گی از امریکا، به مسعود شهيد، پيشنهاد پيوستن به طالبان را داده بود
مسعود شهيد، رافایل را به جاسوسی به پاکستان متهم می کند.

ماندگار- به نقل از برگۀ فیسبوک احمدولی مسعود

به  اشاره  ضمن  افغانستان  صلح  عالی  شورای  عضو 
محدودیت در گفت وگوهای صلح گفت که طالبان از 
مذاکرات  روند  پیشبرد  و  ادامه  برای  صالحیتی  هیچ 

برخوردار نیستند.
صلح  عالی  شورای  وقادعضو  امین  محمد  قاضی 
افغانستان اعالم کرد: برخی در تالش هستند تا طالبان 

را برای گفت وگو به دور میز مذاکرات صلح افغانستان 
جمع کنند.

وی گفت: اما از طرف دیگر سعی می کنند تا طالبان را 
برای گسترش جنگ و ناامنی تشویق کنند.

فعلی  روند  در  شرایطی  چنین  با  افزود:  وقاد 
نتایج مطلوبی به  گفت وگوهای صلح دولت و طالبان 

دست نخواهد آمد.
این عضو شورای عالی صلح افغانستان اذعان داشت: 
اگر سازمان ملل متحد یا شورای امنیت تصویب کند 
که مشکالت افغانستان میان دولت افغانستان و طالبان 
افغانستان و چین  با حضور کشورهای همسایه بویژه 
مشارکت خواهند  روند  این  در  نیز  طالبان  حل شود، 
جامعه جهانی  نظارت  با  مذاکرات صلح  ادامه  و  کرد 

برگزار خواهد شد.
صلح  گفت وگوهای  تاکنون  کرد:  خاطرنشان  وی 
محدود بوده و مذاکراتی که دولت و نماینده گان طالبان 
با یکدیگر داشتند تأثیر چندانی در تغییر شرایط نداشته 

است.
را  قوانینی  جهانی  جامعه   اگر  داشت:   اظهار  وقاد 
از روند مذاکرات صلح  بر اساس آن  تصویب کند و 
پی  در  خوبی  نتایج  آورد،  عمل  به  نظارت  افغانستان 

خواهد داشت.
روند  در  طالبان  کرد:  تأکید  وقاد  امین  محمد  قاضی 
مذاکرات صلح افغانستان صالحیتی ندارند و نمی توانند 

با قاطعیت در این روند مشارکت کنند.
وی افزود: اگر طالبان از صالحیت کافی در مذاکرات 
صلح  با دولت کابل برخوردار...         ادامه صفحه 6
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تفاوت اصلي بين رهبري و مدیریت این است که رهبران با استفاده از نفوذ 
خویش دیگران را به پيروي وامي دارند، اما کار اصلي مدیران، حفظ سيستم ها 

و فرایندها است.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

اتهام احمدشاه مسعود بر نمایندۀ امریکا
بیست سال بعد ثابت شد

محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور در واکنش به 
حمله های خونین چند روز اخیر در کابل و برخی از 
نبوده  صادق  افغانستان  با  پاکستان  که  گفت  والیت ها 

پیام جنگ فرستاده  ما  برای  این کشور  از  و هنوز هم 
می شود.

رییس جمهور غنی می گوید که حکومت افغانستان در 
تمام این مدت منتظر بوده تا پاکستان به تعهداتش عمل 
کند، اما هنوز النه های تروریسم و کارخانه های تولید 
این در  سالح برای آن ها در پاکستان فعال هستند که 

حقیقت دشمنی آشکار با یک کشور همسایه است.
این  از  بیش  افغانستان  که  می گوید  جمهور  رییس 
و  کند  تحمل  را  بی گناهش  مردم  کشتار  نمی تواند 
روابط  مسیر  آینده،  هفته های  در  پاکستان  تصامیم 

افغانستان و پاکستان را مشخص می کند.
در  اگر  که  می پرسد  پاکستان  دولت  از  غنی  آقای 

اسالم آباد رویدادی شبیه شاه شهید کابل رخ می داد و 
عامالن آن در شهرهای مهم افغانستان النه می داشتند، 
شما چه می کردید؟ ما را...                  ادامه صفحه 6
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افغانستان  ریاست جمهوری  دوبارة  تالش های 
گرفته  سر  از  زمانی  صلح،  گفت وگوهای  مورد  در 
داغ داِر  هم چنان  افغانستان  مردم  که  می شود 
رویدادهای خونيِن شهر کابل اند؛ حوادثی مرگبار 
و تکان دهنده که در آن ها بيش از پنجاه تن کشته 
حوادث  این  شده اند.  مجروح  دیگر  تِن  صدها  و 
دولِت  نشانی  به  انتقادها  از  موجی  که  شد  سبب 

افغانستان از سوی شهرونداِن کشور جاری شود

 داکتر عبداهلل خواستار بازداشت دکتر غنی اسالم آباد را به قطع روابط تهدید کرد                  
»خاینین ملی« در داخل نظام شد



جغرافیای افغانستاِن امروز تا قبل از امپراتوری 
ابدالی  احمدشاه  توسط  که  درانی  یا  ابدالی 
قلمرو  از  بخشی  شد،  تشکیل   1747 در 
را  سرزمین هایی  که  بود  پیشین  امپراتوری های 
در آسیای میانه، آسیای جنوبی و کشور فارس 
)ایران( احتوا می کرد. جغرافیای این امپراتوری ها 
مقتدرِ  زمام داران  خانواده های  نام  با  بیشتر  که 
فاتحان  سوی  از  می شد،  شناخته  امپراتورساز 
عرب و خالفت های عربی، خراسان نام گرفت. 
احمدشاه ابدالی آخرین امپراتوری را در بخشی 
آن  اصلی  محور  که  داد  شکل  جغرافیا  این  از 

و  می ساخت  افغانستان  فعلی  جغرافیای  را 
تا  آسیا  جنوب  در  مشرق  طرف  به  مرزهایش 
دهلی کشیده می شد؛ در حالی که کشور فارس 
)ایران( و سرزمین های پیشیِن این امپراتوری ها 
امپراتوری  این آخرین  از قلمرو  ماوراءالنهر  در 

بیرون ماند.

آخرین امپراتوری و جنگ درونی قدرت میان 
وارثین

احمدشاه ابدالی یا درانی و یا سدوزایی درسال 
1747 میالدی این امپراتوری را پس از مرگ نادر 
افشار در قندهار بنیان گذاشت و خود را پادشاه 
خراسان خواند. هرچند او از سرزمین غرب و 
شماِل خراسان دل َکند و قلمرو امپراتوری را به 
هند  شبه قارۀ  در  اما  داد؛  گسترش  شرق  سوی 

علی رغم لشکرکشی پی در پی و غلبه در جنگ، 
به  وفادار  و  متعلق  پایدارِ  دولت  شکل دهی  از 

امپراتوری ابدالی ناتوان باقی ماند.
مدعی  قبایل  رقیبان  شورش  که  حالی  در 
هنگام  )قندهار(  امپراتوری  مرکز  در  قدرت 
به  نظامی  یورش  در  که  درانی  احمدشاه  غیبت 
می برد،  سر  به  دیگر  مناطق  و  شبه قاره  سوی 
اما  داشت؛  قدرت  درونی  جنگ  از  حکایت 
فوت  از  پس  قدرت  بالانقطاع  و  اصلی  منازعۀ 
ابدالی)1772( میان پسران  امپراتوری  بنیان گذار 
جنگ  این  آتش  یافت.  آغاز  او   بازماندگاِن  و 
نه تنها تا حدود یک قرن دیگر)1824(میان شاه 
وارث  آخرین  تا  و  سدوزایی  شاهزاده گان  و 
با  سدوزایی ها  بلکه  کرد،  دوام  سلسله  این 
سلسلۀ جانشین خود محمدزایی ها، و سرداران 
خونین  جنگ  خویش  میان  در  محمدزایی 
این خانواده  شاه  و  آخرین سردار  تا  را  قدرت 
)محمدظاهرشاه و محمد داوود( و تا سال 1978 
آخرین  حکومت  سقوط  از  پس  دادند.  ادامه 
محمد  )سردار  محمدزایی  سلسلۀ  زمام دار 
داوود( نیز جنگ قدرت میان گروه های سیاسِی 
مدعی قدرت و سران این گروه ها ادامه یافت و 

آتش این جنگ همچنان مشتعل است.

نیم سدۀ  دو ویژه گی جنگ های خونیِن دو و 
اخیر:

دو و نیم قرن منازعۀ خونیِن قدرت در افغانستان 
با دو ویژه گی مشخص می شود:

1- عبور از تمام خط های سرخ:
بسیاری از مدعیان و زمام داراِن قدرت در تمام 
سرخی  خط  هیچ گونه  قدرت،  جنگ  سال های 
را حرمت و رعایت نکردند. نه پیوندهای بسیار 
دوستی ها  نه  شد،  جنگ  مانع  خونی  نزدیِک 
نه  و  حزبی،  و  ایدیولوژیک  رفاقت های  و 
در  ملی.   و  وطنی  منافع  و  اخالقی  معیارهای 
حفظ  قدرت،  کسب  سر  بر  جنگ  سال های 
قدرت و گسترش حوزۀ قدرت، برادر با برادر، 
پسر علیه پدر و پدر علیه پسر، خانم علیه شوهر، 
آن  با  سیاسی  حزب  این  عموزاده،  با  عموزاده 
حزب سیاسی، سران و رهبراِن یک حزب میان 
و  جنگیدند  تمام  بی رحمی  با  و  به سختی  هم، 
به بی رحمانه ترین و غیراخالقی ترین  با توسل 
ُکشتار  برای  و  ریختاندند  را  هم  خون  شیوه 
به کار  را  همدیگر، روش های مختلف هولناک 
دهن  به  تا  انداختن،  فیل  پای  زیر  از  بردند؛ 
توپ بستن و با بالشت خفه کردن و بر سر دار 

آویختن.  
مداخله پذیری  و  خارج  به  وابسته گی   -2

خارجی:
با  افغانستان  در  قدرت  قرنۀ  نیم  و  دو  جنگ 
مداخله پذیری زمام داران و وابسته گی طرف های 
دولت ها  با  متفاوت  گونۀ  به  این جنگ هرچند 
و حلقه های خارجی مشاهده و مطالعه می شود. 
مدعیان  میان  قدرت  جنگ های  از  بسیاری  در 
تا  سدوزایی  شاهزاده گان  و  شاه  از  قدرت، 
رهبران  و  سران  تا  و  محمدزایی  سرداران 
به  خارجی  دخالت  دست  سیاسی،  گروه های 

اگر  است.  دراز  غیرمستقیم  و  مستقیم  گونۀ 
از  ناشی  این دخالِت خارجی  از عوامل  بخشی 
سیاست مداخله گرانۀ آن ها در جهت منافع شان 
و  دخالت پذیری  در  ریشه  دیگر،  بخش  باشد، 
وابسته گی طرف های داخلی جنگ قدرت دارد. 
نکتۀ قابل توجه و مهم این است که طرف های 
و  دخالت پذیری  این  در  قدرت  جنِگ  داخلی 
وابسته گی خارجی نیز به هیچ خط سرخی تعهد 
و حرمت نگذاشتند: از امضای معاهداتی که به 
تا  می داد  مشروعیت  خارجیان  نظامی  یورش 
واگذاری خاک و سرزمین به آن ها و وابسته گی 
در سیاست خارجی و حتا ادارۀ داخلی افغانستان 

به خارجیان. 

هفت دهه سلطنت زمام داران سدوزایی)1838 

:)1772 –
پس از فوت احمدشاه ابدالی در سال 1772، دو 
و  قندهار  در  سلیمان  شهزاده  او،  پسران  از  تن 
شهزاده تیمور در هرات اعالن پادشاهی کردند. 
تیمور با هجوم به قندهار، شاه ولی خسِر سلیمان 
و وزیر قدرتمند سلطنت پدر)احمدشاه ابدالی( 
را با دو پسر و دو برادرزاده اش دستگیر و اعدام 

کرد و به تخت سلطنت نشست. 
قندهار  در  سلطنت  تصاحب  از  پس  تیمورشاه 
هرچند کابل را به پایتختی برگزید و با شماری 
از سران قبایل و شهزاده گان مدعی تخت و تاج 
به کابل رفت تا از مخالفت و شورش آن ها بر 
سر تصاحب سلطنت در امان بماند؛ ولی شورش 
سال  تا  مختلف  فرصت های  در  مخالفت  و 
از  یافت.  ادامه  گفت،  حیات  پدرود  که   1793
تیمورشاه 32 پسر باقی ماند که آن ها و فرزندان 
و نواسه های شان در حدود یک قرن دیگر بر سِر 

قدرت جنگیدند....
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محمداکرام اندیشمند

زمام داراِن دو و نیم قرِن اخیر 
افغانستان در یک چشم انداز

 

پردۀ  در  دیگر  بار  دیروز،  ظهِر  از  بعد  غنی  رییس جمهور 
در  امنیتی  ارشِد  مقامات  که  حالی  در  و  ظاهر شد  تلویزیون 
انتظار می رفت، به  پشِت سرش صف کشیده بودند، چنان که 

قصۀ پُرغصۀ ناامنی های اخیر پرداخت. 
حضور رییس جمهور در یک نشست خبری در وضعیِت قمر 
امنیتِی این روزها یک ضرورِت مبرم بود. سخنان  در عقرِب 
مقامات بلندپایۀ حکومت وحدت ملی در شرایط کنونی، حتا 
بازهم  باشد،  نداشته  پی  در  محسوسی  و  ملموس  پیامِد  اگر 
مردم، همچون  به  دادن  روحیه  و  دلداری  در  می تواند  گاهی 
ریختِن آب بر روی آتش باشد. به این ترتیب می توان گفت که 
این نشسِت خبری از این جهت، مصرف داخلِی خوبی داشت 
و نیاز بود که چنین نطق و پرسش و پاسِخ یک ساعته یی در 
برنامۀ این روزهای رییس جمهور جا می گرفت. با این وجود 
اما از فحوای سخنان رییس جمهور پیدا بود که سخناِن او فقط 
مصرف داخلی ندارد؛ گذشته از دلداری ها و دلبری هایش، به 
نظر می رسید که مخاطب اصلی سخناِن او جایی جز اسالم آباد 

نباشد. 
رییس جمهور غنی سخناِن ناگفتۀ زیادی با پاکستان و دربارۀ 
پاکستان دارد. او در این ماه ها به خاطر دل بردن از کشوری که 
به تعبیر خودش در 14 سال گذشته در یک جنِگ اعالم نشده 
پرداخته  بسیاری  هزینه های  گرفته،  قرار  افغانستان  برابر  در 
خود،  14سالۀ  حکومت  در  سلفش  که  هزینه هایی  است؛ 
داشته،  اسالم آبادی ها  قبال  در  که  مرحمتی  و  لطف  علی رغم 
با  کابل  حکومت  که  می شود  دیده  اما  حاال  است.  نپرداخته 
هر زبانی با آن ها سخن می گوید، چیزی جز کینه و جنگ و 

عداوت از جانِب مقابل نمی بیند. 
حامد کرزی در زمان حکومتش به رغم همۀ این ناسپاسی های 
پاکستانی ها، تا آخرین روزهای حکومتش حاضر به تند رفتن 
با اسالم آباد نشد؛ رییس جمهور غنی اما حاال می داند که نباید 
اشتباه سلفش را تکرار کند و به همین خاطر پس از آن همه 
مقابل  جانِب  به  نحوی  به  حاال  رقیب،  از  دلبری  و  خوبی 

اولتیماتوم می دهد. 
سخنان روز پیِش رییس جمهور غنی اگر بخواهد یک پیام کلی 
داشته باشد، آن چیزی جز هشدار به جانِب پاکستان نخواهد 
لحن  با  این که  از  بیشتر  هرچند  افغانستان  رییس جمهور  بود. 
تهدید و ارعاب سخن بگوید، سعی می کرد از جادۀ دیپلماسی 
خارج نشود و همواره به عصای احتیاط تکیه زند؛ اما واضح 
کرد که حاال منتظر جانِب مقابل است که نه در حرف، بلکه در 
عمل نشان دهد که در میدان مبارزه با تروریسم و همسویی 
با کابل چند َمرد حالج است. او سران اسالم آباد را مستقیمًا 
مخاطب قرار داد و ابراز امیدواری کرد که در همین نزدیکی ها 
از جانب آن ها تغییر ملموسی در پالیسی شان در قبال افغانستان 
حتا  که  کرد  برخورد  محافظه کارانه  چنان  او  گردد.  رونما 
حاضر به پاسخ دادن به چند پرسش خبرنگاران در قبال آیندۀ 
روابط افغانستان و پاکستان نشد و آن ها را به شکِل مکرر به 
که  معناست  بدین  این  کرد.  دعوت  مجدد خطابه اش  مطالعۀ 
رییس جمهور غنی تا هنوز هم میل چندانی به ایستادن در برابر 
غول بی شاخ و دمی چون پاکستان ندارد و او تا هنوز روزنۀ 

امیدی در روابط حسنه با پاکستان می بیند.
توپ  حاال  که  می رسد  نظر  به  رییس جمهور  سخناِن  این  با 
در میداِن حریف است. هرچند یک درصد هم نمی توان امید 
داشت که این همسایۀ متجاوز در قبال ملت شریِف افغانستان 
منتظر جانب  و  انتظار کشید  باید  بازهم  اما  تغییر رویه دهد، 
برنامۀ  چه  غنی  رییس جمهور  نیست  معلوم  ماند.  مقابل 
میان کشور روی دست  بعدی روابط  برای مراحل  مشخصی 
دارد؛ اما هرچه باشد، به نظر می رسد که کم کم کاسۀ صبر رییس 
جمهور در حال لبریز شدن است. اگر رییس جمهور صادقانه 
برنامه های  از  باید  نزدیک  آینده یی  در  کند،  برخورد  مردم  با 
پاکستان  بدون  صلح  به  یافتن  دست  در خصوص  بعدی اش 
سخن بگوید. اگر فرض را بر این بگیریم که پاکستانی که طی 
دهه های اخیر همواره سِر ناسازگاری با افغانستان داشته و از 
همین رو هم در آیندۀ نزدیک نمی توان منتظر بلند شدِن دود و 
بخاری از جانب آن بود، به نظر می رسد که رییس جمهور غنی 
باید کم کم روی پالن بعدِی خود کار کند و مردم را هم در 

جریاِن تصامیمش قرار دهد. 
چون  هسته یی یی  منطقه یی  قدرت  با  رقابت  در  شک  بدون 
پاکستان، دست یافتن به پیروزی برای افغانستان راه دشواری 
است، اما شکی نیست که در یک جنِگ نامتعارِف استخباراتی 
و دیپلماتیک، ما هم تواِن وارد کردِن ضربه های سنگین به این 
غنی جرأت  رییس جمهور  آیا  ولی  داشت.  را خواهیم  کشور 
مانند سلفش  یا  داشت  را خواهد  مشی یی  چنین  و جسارِت 
زمان  فقط  که  پرسشی  می شود؛  متوسل  الپوشانی  به  همواره 

پاسِخ آن را خواهد داد! 

چشم در چشم با اسالم آباد
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دهها تن از اعضای نهاد »جنبش جوانان برای تغییر« طی یک 
محکوم  را  کشور  در  تروریستی  اخیر  حمالت  گردهمایی، 
داشتند  دست  در  را  افغانستان  پرچم  که  جوانان  این  کردند. 
و به حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان شعار می دادند، از 
حکومت وحدت ملی خواستند تا امنیت شهروندان کشور را 

تامین کنند.
گفت:  جمهور  خبرگزاری  به  جنبش  این  رییس  تابش  کبیر 
مخصوصًا  و  کشور  سطح  در  تروریستی  حمالت  »افزایش 
حمالت انتحاری در پایتخت، باعث نگرانی هموطنان ما شده 
با طالبان و  تا حکومت قاطعانه  این است  ما  است. خواست 
تابش،  آقای  گفته  به  کنند.  برخورد  افغانستان  مردم  دشمنان 
حکومت با طالبان نیکتایی پوش که در مرگ مال عمر در کابل 
فاتحه برگزار کردند، با تسامح برخورد کرده و از این رو به 
نحوی بر جنایتهای طالبان و مال عمر چشمپوشی کرده است. 
عزیز فرهمند سخنگوی جنبش جوانان از سیاست های دولت 
در پروسه صلح با طالبان انتقاد کرده و گفت: »دولت افغانستان 
وارد  طالبان  با  مستقیم  بصورت  که  است  نتوانسته  هیچگاه 
مذاکره شود، بلکه این نماینده های پاکستان هستند که با دولت 

افغانستان گفتگو کرده و امتیاز می گیرند.« 
آقای فرهمند عالوه کرد که شروع گفتگوهای صلح باید در 
سبب  درازمدت  در  و  شده  بس  آتش  به  منجر  مدت  کوتاه 
برقراری کامل ثبات گردد ولی تا جاییکه دیده میشود دولت 

افغانستان در پیشبرد این گفتگوهای موفق نبوده است. 
گردهمآیی اعضای جنبش جوانان در والیت بامیان با خوانش 
یک قطعنامه پایان یافت که در آن از دولت افغانستان خواسته 
از  و  برده  پیش  به  شفافیت  در  را  صلح  گفتگوهای  تا  شده 
جانب دیگر نیروهای امنیتی را برای مقابله با شورشیان تجهیز 

کند. 
این گردهمآیی در حالی در بامیان راه اندازی شد که در این 
اواخر اوضاع امنیتی در کابل و برخی والیات و ولسوالی های 

بشدت نا امن شده است.

بازداشت پنج پاکستانی عضو داعش
ادارۀ امنیت ملی کشور از بازداشت پنج عضو گروه 
تروریستی داعش در افغانستان خبر داده است. این 
اداره می گوید که تمامی این پنج نفر اتباع پاکستان 

هستند.
در اعالمیه انتشار یافته این اداره آمده است که این 
پنج تروریست از ولسوالی اچین و شهر جالل آباد 

والیت ننگرهار دستگیر شده اند.
افراد دستگیر شده، عبدالرشید به اسم مستعار )غالم 
ایاز  محمد  پاکستان،  پشاور  شینگلی  باشنده  اهلل( 
باشنده ورکزی خیبر پشتون خوا پشاور، رحم الدین، 
اهلل  عزیز  پشاور،  پشتون خوا  خیبر  ورکزی  باشنده 
به اسم مستعار )خاطر( باشنده کرم ایجنسی صوبه 
سرحد پاکستان و میراث خان باشند خیبر ایجنسی 

پشاور معرفی شده اند.
در نوار ویدیویی که این اداره به رسانه ها فرستاده، 
افراد دستگیر شده تایید کردند که عضو گروه داعش 
دست  افغانستان  در  حمله  چندین  در  و  هستند 

داشتند.
دستور  به  نفر  پنج  این  که  گوید  می  ملی  امنیت 
قوماندانان  از  تن  مولوی سلیم و مال گل زمان دو 
آباد  و شهر جالل  اچین  ولسوالی  در  داعش  گروه 

مصروف فعالیت های تخریبی و تروریستی بودند.
این دومین مورد از دستگیری افراد وابسته به داعش 
در ماه های اخیر خوانده شده، روز جمعه 1٦ اسد 
نیز اداره امنیت ملی از دستگیری یک گروهی پنج 
این  بود.  داده  خبر  کابل  در  داعش  افراد  از  نفری 
اداره گفته بود که این افراد برای داعش نفر جذب 

می کردند.
شبکه  طریق  از  که  بودند  گفته  شده  دستگیر  افراد 

می  افراد  جذب  و  جلب  به  فیسبوک  اجتماعی 
شهروندان  از  ملی  امنیت  اداره  همزمان  پرداختند، 
کشور خواسته که از تماس با افراد مجهول الهویه 

در فیسبوک خود داری کنند.
وابسته  افراد  که  بود  گفته  پیشتر  ملی  امنیت  اداره 
لوگر  ویژه  به  افغانستان  منطقه  چند  در  داعش  به 
در جنوب کابل و ننگرهار در شرق کشور فعالیت 

دارند.
هجری  گذشته  سال  اواخر  در  افغانستان  دولت 
رهبر  خادم  عبدالروف  مال  شدن  کشته  از  شمسی 

داعش در کشور خبر داد و پس از آن، بحث حضور 
همواره  افغانستان  در  تروریستی  گروه  این  افراد 

مسئله داغ محافل سیاسی و رسانه ها بوده است.
از شش ماه بدین سو، دستکم چهار فرمانده مشهور 
این گروه به شمول امیر داعش در والیت خراسان 

همراه با صدها جنگنجوی این گروه کشته شدند.
در  داعش  به  وابسته  افراد  ظهور  افغانستان  دولت 
و  و خطری جدی خوانده  تازه  تهدیدی  را  کشور 
اداره امنیت ملی، واحد مجهز نظامی را برای مبارزه 

با این گروه تشکیل داده است.

جوانان بامیان به حکومت:

با طالبان برخورد قاطع کنید

شکست برنامۀ حملۀ طالبان 
به بلـــخ

اجرای مانور خدمات بهداشتی – درمانی 
برای حادثه دیدگان جنگی در هرات

رییس صحت عامۀ ارزگان، به اتهام 
جاسوسی به »آی اس آی« بازداشت شد

مرکزی والیت  و شفاخانۀ  ریاست صحت 
درمانی،   – بهداشتی  مانور  یک  در  هرات 
و  زخمیان  به  رسیدگی  و  آمادگی  نحوۀ 
کشته شدگان حوادث جنگی را به نمایش 

گذاشتند.
هرات؛  شفاخانۀ  مسووالن  گفته های  بر  بنا 
این  پرسونل  تا  بود  این  برای  برنامه  این 
به  رسانی  خدمات  نوع  با  درمانی  مرکز 

مراجعه کنندگان جنگی بیشتر آشنا شوند.
مرکزی  بیمارستان  سرپرست  پیغام،  ملکه 
هرات به خبرنگار جمهورنیوز گفت: در این 
درمانی، سعی   – بهداشتی  مانور  و  نمایش 
شده تا پزشکان و یا حتا مردم با عملکرد در 

مواقع بحرانی و جنگی آشنا شوند.
به گفته  وی؛ در این برنامه، زخمیان و یا 
حتا کشته شدگان نمایشی با آمبوالنس وارد 
و  فوری  خدمات  مورد  و  شده  شفاخانه 

گروهی پزشکان قرار می گیرند.
تاثیرات  برنامه  این  که  کرد  تصریح  وی 
بسیار زیادی را در ارایه ی خدمات هرچه 

بیشتر شفاخانه بر جای می گذارد.
می  هایی  برنامه  چنین  افزود:  پیغام  خان 
قابلیت  آینده، ظرفیت و  با تکرار در  تواند 
افزایش دهد و  را  خدمات فوری شفاخانه 
همچنین دیگر شفاخانه ها در غرب کشور 

از آن بهره بگیرند.
ترین  مرکزی  هرات  والیت  ی  شفاخانه 
نقطه برای رسیدگی به مجروحان و حادثه 

دیدگان جنگی می باشد.
بر عالوه ی مردم هرات؛ شمار دیگری از 
هم  کشور  جنوب  و  غرب  والیات  مردم 
برای مداوای خود به این شفاخانه مراجعه 

می کنند.

آمر امنیت فرماندهی پولیس در والیت بلخ از دفع تهاجم طالبان 
بر والیت بلخ خبر داده و می افزاید که مهاجمان در این نبرد 

متحمل تلفات سنگینی شده اند.
جنرال عبدالرزاق قادری آمر امنیه فرماندهی پولیس والیت بلخ 
بر یک  با حمله  می گوید که شب گذشته جنگجویان طالب 
پاسگاه نیروهای امنیتی این والیت در قلعه خیرآباد که در امتداد 
سرحد ولسوالی خلم با ولسوالی چهار دره والیت قندوز واقع 
شده است؛ قصد تصرف این پاسگاه را داشتند که با واکنش به 
موقع نیروهای امنیتی روبرو گردیده و با دادن چندین کشته و 

زخمی مجبور به عقب نشینی گردیدند.
به گفته آقای قادری؛ در این نبرد که چندین ساعت به طول 
زخمی  و  کشته  مهاجمان  جنگجوی   1۵-1۰ حدود  انجامید، 
شده و بقیه آنان بدون کدام دستاوردی بسوی ولسوالی چهار 

دره قندوز عقب نشینی کردند.
والیت بلخ از جمله والیت های امن کشور به حساب می آید 
که در محاصره چندین والیت ناامن مانند سرپل، جوزجان و 
در  سعی  بارها  طالبان  گروه  هرچند  است؛  گرفته  قرار  قندوز 
برهم زدن امنیت این والیت از راه های گوناگون کرده است، 
اما تاکنون تمامی تالش های آنان بی نتیجه مانده و در این راه 

هیچ موفقیتی نصیب شان نگردیده است.

خان آغا میاخیل، رییس ریاست صحت عامۀ والیت ارزگان، 
به اتهام همکاری با شبکۀ استخباراتی پاکستان »آی اس آی« 
و همچنین فساد اخالقی، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت 
شد. وی متهم است که در مراکز بهداشتی این والیت، افرادی 
وابسته به شبکۀ استخباراتی پاکستان را جابه جا کرده و حتا در 
آموزش و تجهیز برخی از هراس افکنان نیز دست داشته است.
که  گفت  ارزگان  والیت  دادگاه  رییس  محمدجان،  مولوی 
چندی پیش به فرمان رییس صحت عامه، مؤسسه یی  به نام 
AHDS در نزدیکی خانۀ وی به کار آغاز می کند. این مؤسسه 
مدتی  از  می کرد، پس  کار  عامه  ریاست صحت  نظر  زیر  که 
به  کرد.  توزیع  موادغذایی  بی بضاعت  و  فقیر  افراد  میان  در 
توسط  هم  آن  موادغذایی  توزیع  ارزگان،  دادگاه  رییس  گفتۀ 
موسسه یی که زیر نظر ریاست صحت عامه کار می کرد، او را 
در شک و ظن فرو برد و پس از تحقیقات فراوان دانست که 
کل کارهای این موسسه در راستای زمینه سازی برای دهشت 

افکنی و انجام عملیات های تروریستی است.
آقای محمدجان می گوید که چندین بار خواهان توقف کارهای 
این مؤسسه شده، اما هیچگاه و توسط هیچ نیرویی دروازۀ این 
مؤسسه مسدود نشد. محمدجان می افزاید که موسسۀ مذکور 

حتا برنامه یی برای ترور وی نیز روی دست داشته است.
دربارۀ  ارزگان  والیتی  شورای  رییس  خادم زی،  عبدالکریم 
قضیۀ رییس صحت عامه به سالم وطندار می گوید که امنیت 
برای  را  او  میاخیل،  آقای  از دست گیری  پیش  ملی یک روز 

تحقیقات و بازپرسی بیشتر به این ریاست خواسته بود.
اما خان آغا میاخیل این گفته ها را بی بنیاد دانسته و می گوید که 
مؤسسۀ AHDS در نزدیکی خانۀ رییس دادگاه ارزگان است 
و کارش توزیع موادغذایی میان مردم فقیر و بی بضاعت است. 
به گفتۀ آقای میاخیل، وجود و فعالیت این مؤسسه هیچ ربطی 

به ریاست صحت عامه ندارد.
پس از این جدال ها، هنوز این پرسش بی پاسخ مانده که رییس 
صحت عامۀ ارزگان، با کدام صالحیت به رییس دادگاه فرمان 

توقف کار این مؤسسه را داده است؟
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زنده گی نامۀ مسعود
صاحِب این قلم در زمان حیات احمدشاه مسعود، یکی از 
منتقدیِن دیرپای او بوده و در رساله ها و مقاالِت متعددی 
عملکردهای او را به نقد کشیده است، تا سرحدی که برخی 
کسان این نقدها را دشمنی با ایشان تعبیر  کردند و بیشترینه 

گستاخی و ناسزاگویی.
اما حاال که مسعود از قید حیات رسته است و هیچ نفع و 
ضرری به ما رسانیده نمی تواند، اظهار این حقیقت را بیهوده 
نمی دانم که: نقد عملکردهای احمدشاه مسعود برای نویسنده، 
یک امر ناسنجیده نبود؛ بلکه از روی تأمل و انتخاب به آن 
مبادرت می ورزیدم و عواقِب آن را که می توانست هرچه باشد، 
پذیرفته بودم؛ حداقل محرومیت از کمک های جبهه و تهدید 
و سرزنش های لفظی. ولی برای ادامۀ این کار، دالیلی برای 
خود داشتم که پیوسته به آن ادامه  دادم. یکی این که: می دیدم 
سایر شخصیت های  به سان  مسعود  احمدشاه  اطراف  در 
ـ نظامی، مداحان و چاپلوساِن فراوان وجود  برجستۀ سیاسی 
داشتند و همیشه لب به تعریِف او می گشودند؛ بنابراین به 
کسانی نیاز مبرم بود که در برخی مواقع به او اعتراض کنند 
و نارسایی ها را بیان نمایند تا وی متوجهِ اشتباهات خویش 
گردد. این کار به منظور تخریب، توهین و بی احترامی نه، بلکه 
به هدِف موفقیت هرچه بیشتر ایشان، آن هم در کمال احترام و 

خلوص نیت به ایشان صورت می گرفت.
دلیل دومی آن بود که: صاحب این قلم از آغاز به شخصیت 
مسعود و کارنامه هایش ارج خاصی قایل بوده و او را باالتر 

ـ نظامی  از سایر چهره های مطرح در عرصه ی سیاسی 
کشور می دانست؛ از این رو ایشان را قابل نقد می انگاشت، 
چون در او محاسن فراوان و نواقص محدودی می دید 
و برایش آینده های بهتر و روشن تری انتظار داشت. 
چنان که حتا کار بازار هم بر همین اصل استوار است 
که طال را به نقد می کشند و محک می زنند، نه هر سنگ 

و چوب را.
و شاید علت سومی هم در این راستا بی دخل نباشد و 
آن این که: صاحب این قلم طبیعتاً از عهدۀ تجلیل به خوبی 
برنمی آید و در عوض، به تحلیل و تجزیه میل و رغبت 

نشان می دهد.
درست چهار روز قبل از شهادت احمدشاه مسعود، 
در خواجه بهاء الدین از وی پرسیده شد که “چند سال 
داری؟” او بعد از شوخی و مطایبه  در پاسخ گفت: »برای 
هر انسانی اندازه و طول عمر چندان اهمیت ندارد، بلکه 
مهم این است که این عمر در چه راهی و چه گونه 

صرف شده است. من 49 سال دارم«.
خوب است قول خودش را به کار ببندیم و بررسی کنیم 

که مسعود عمرش را چه گونه صرف کرده است. 
مفتخرم که کارنامه های دوران جهاد و مقاومِت ایشان 
را از نزدیک شاهد بوده ام و با ایشان آشنایی و همکاری 
داشته ام. همین امر، صالحیِت آن را به نویسنده می دهد که 
تحلیل و برداشت های خود را نسبت به وی جمع بندی 
نماید. در فرجام، دیده شود که آیا آن چه امروز راجع به 
مسعود می گویند و او را تحسین می کنند، برای او بسنده 

است و یا این که مسعود بسی فراتر از آن حق دارد.

مرگش جهان را لرزاند
در اواخر ماه اسد 138۰، »ابو هانی« یک تن از عرب هایی 
که در دوران جهاد در مجلۀ »البنیان المرصوص« کار می کرد 
و با اتحاد اسالمی رابطۀ حسنه داشت، از قندهار به استاد 
سیاف، یکی از رهبران مجاهدین مستقر در گلبهار  پروان، 
تلیفون می کند و از ایشان می خواهد که زمینۀ سفرِ دو خبرنگارِ 
مسلماِن عرب را که در »المرصد اإلعالمی اإلسالمی« وظیفه 

دارند، به مناطق تحت کنترول دولت مهیا سازد.
این دو تروریست در پوشِش خبرنگار چنان وانمود کردند که 
در صدد تهیۀ یک فیلم مستند استند، و استاد سیاف نیز برای 
آن که بتواند در جهان عرب که عمدتاً در تأیید از طالبان موضع 
گرفته بود، کاری به نفع دولت اسالمی انجام دهد، زمینۀ سفر 

آن ها را مساعد می سازد.
سرانجام این دو تروریست از طریق نجراب وارد منطقۀ تحت 
کنترول دولت در شمال کابل شدند و توسط یک عراده موتر 

»پک اپ« مربوط استاد سیاف، به گلبهار منتقل گردیدند.
این دو تروریست بالفاصله به بسم اهلل خان قوماندان عمومی 
مجاهدین در شمال کابل، معرفی می شوند و زمینۀ بازدید برای 

آن ها از خطوط مقدم جبهه مساعد می گردد.
محمد نذیر یک تن از دستیاران بسم اهلل خان که این دو 
تروریست را تا جبهه همراهی کرده بود، می گوید این دو نفر 
برخالف سایر خبرنگاران، تمایلی به صحبت با مردم نداشتند 
و به پرس و جو از مجاهدین راجع به وضعیت نمی پرداختند 
و تنها حین رفت وآمد به جبهه، به دریور تأکید می کردند که 
از سرعت موتر بکاهد، زیرا وسایل فیلم برداری آن ها صدمه 

می بیند.
هر دو عرب خود را تبعۀ مراکش وانمود کرده بودند و 
پاسپورت بلژیکی با خود داشتند که یکی به نام محمد کریم 
توزانی و دیگری به نام کاسم باکلی، درِج پاسپورت بوده 
ویزای یک سالۀ  تروریست،  دو  این  پاسپورت های  است. 

»کثیراالستفاده«ی پاکستان را داشت که از سفارت آن کشور 
در لندن صادر شده بود.

در این ایام، استاد برهان الدین ربانی رییس دولت اسالمی 
افغانستان به پروان و کاپیسا سفر کرد و شبی که در دهانۀ درۀ 
پنجشیر میان وی، استاد سیاف و احمدشاه مسعود مالقات 
سه جانبه صورت پذیرفت، این دو عرب با اصرار خواستند به 
آن ها اجازه داده شود که از هر سه به طور یک جا فیلم برداری 
کنند. استدالل شان هم این بود که در خارج شایع است که 
میان این سه تن اختالف وجود دارد و برای رد این شایعه، 
الزم است از آن ها فیلم برداری شود. اما این درخواست از 
سوی محافظین استاد سیاف رد گردید و به آن ها اجازه داده 

نشد.
صبح ۵ سنبله، وقتی استاد ربانی به قصد بدخشان از گلبهار 
در حرکت شد، بازهم این دو عرب اصرار نمودند که در 
طیارۀ استاد ربانی سفر کنند، اما به آن ها اجازه داده نشد. از 
پنجم سنبله تا نهم سنبله، این دو عرب تروریست در یکی 
از مهمان خانه های پنجشیر واقع »آستانه« جای داده شدند و به 
استاد سیاف اطالع دادند در صورتی که مصاحبه با احمدشاه 
مسعود میسر نشود، مصاحبۀ اخیر را با او انجام می دهند و 

برمی گردند. 
غالم حیدر مهمان دار آن ها می گوید، آن ها عالقه یی به صحبت 
و تماس با دیگران نداشتند. شب ها وقتی دیگران به خواب 
به  و  می کردند  روشن  را  خود  اتاِق  برق  آن ها  می رفتند، 
گفت وگو می پرداختند. و او از پشت پنجرۀشان چند بار دیده 

است که شبانه در بکِس خود مصروف بوده اند.
وی می گوید: این حرکات غیرمعموِل دو عرب، سواالتی در 
ذهنش ایجاد کرده بود؛ از این رو از مقامات باالیی خواستار 
این حرکات  ولی  دو عرب گردید.  این  از  تفتیش  اجازۀ 
اجازۀ  و  نفر گردید  دو  این  بر ساده گی  غیرعادی، حمل 

بازرسی به او داده نشد.
غالم حیدر می گوید: وقتی احمدشاه مسعود عازم خواجه 
بهاء الدین گردید، این دو عرِب به ظاهر خبرنگار، پیشنهاد 
مکرر کردند که یک جا در هلیکوپتر با ایشان سفر نمایند، ولی 

پذیرفته نشد.
استاد سیاف می گوید: وقتی با من مصاحبه کردند، پرسش های 
باعِث شک و  این  و  نمودند  را مطرح  بسیار سطحی یی 
تردید هایی در دلم شد؛ از این رو سه بار به احمدشاه مسعود 
با این دو عرب صحبت نکنید، و اگر کردید،  گفتم: اوالً 

نخست آن ها را جداً تفتیش نمایید.
روز نهم سنبله، این دو تروریست ذریعۀ هلیکوپتر به خواجه 
بهاء الدین، مرکز فرماندهی احمدشاه مسعود، منتقل گردیدند 
و در آن جا با تعدادی از خبرنگاران خارجی دیگر، در دفتر 
نماینده گی وزارت امور خارجه که سرپرستی آن را محمد 

عاصم سهیل به عهده داشت، جای داده شدند.
مسعود به تاریخ 14 سنبله برای آخرین بار پنجشیر را به 
قصد خواجه بهاء الدیِن تخار ترک گفت. در آن جا یک برنامۀ 
عملیاتی در استقامت خواجه غار روی دست داشت و شام 
14 سنبله همین که به قوماندانان دستور داد و هر یک به 
استقامت های کاری خود روان شدند، جلسۀ اعضای فرهنگی 
را دایر نمود و در کمال خون سردی و حوصله، به تشریح 
برنامه های جدیِد خود در عرصۀ فرهنگی و تبلیغاتی پرداخت 
و برخی از افراد را بدین کار موظف گردانید، و سپس به 
ـ سیاسی خود مبادرت ورزید که در  تشریح استراتژی نظامی 

عین ایجاز، دل چسپ و آموزنده بود. 
در اتاقش سه کتاب وجود داشت؛ یکی جلد دومِ »سیرت 

پیامبر« نوشتۀ 
استاد ابو زهره، دومی »حدود و تعزیرات« اثر سید سابق و 
ترجمۀ موسی نهمت، و سومی »دیوان حافظ« که به خط و 

صحافِت بسیار زیبا زیور چاپ یافته بود.
ساعت حمله شش بامداد 1۵ سنبله تعیین گردید؛ اما به دالیل 
متعدد، عملیات حوالی ظهر آغاز گردید. ساعاتی این درگیری 
به  قادر  مجاهدین  قبل،  دفعات  برخالف  ولی  کرد؛  دوام 
کوچک ترین پیشروی نشدند. اطالعات بعدی ثابت ساخت 
سه مرتبه مدافعین طالبان و عرب ها در طول عملیات تجدید 
شدند و جای آن ها را نیروهای تازه نفس گرفتند و صدای 
حدود 4۰ شبکۀ پاکستانی و عرب به صورت غیرمنتظره در 
آن سوی جبهه شنیده  شد. از پیام های مخابره یی برمی آمد که 
طالبان دچار دست پاچه گی نشده اند، درحالی که فرماندهاِن آن 
گروه در محل حاضر نبودند و این خود پرسش عمده یی را 
در ذهن مسعود ایجاد نمود که بعدتر فهمیده شد هزاران عرب 
و پاکستانی، مخفیانه در خواجه غار و هزارباغ مستقر شده اند 
تا با وقوع حملۀ انتحاری، حمالت خود را در ماورای دریای 

کوکچه آغاز کنند.
احمدشاه مسعود عصر 1٦ سنبله غرض یک مالقات، راهی 
دوشنبه گردید و فردای آن همراه با مسعود خلیلی - سفیر 
دولت اسالمی افغانستان در دهلی - به خواجه بهاء الدین 
برگشت. بالفاصله فرماندهان خطوِط جنگ دستور یافتند که 
گردهم آیند و مسعود در جمع آن ها به بررسی حملۀ قبلی 
پرداخت و طرح حملۀ مجدد را از آن استقامت پی ریزی 

نمود. جلسه تا حوالی 1۰ شب ادامه پیدا کرد و به دنبال آن در 
اتاِق خود به گفت وگو با سید نوراهلل عماد و مسعود خلیلی 

ادامه داد.
عماد می گوید: مسعود به ما گفت که امشب، شب شعر است؛ 
دربارۀ جنگ و سیاست حرف نزنید، فقط غزلیات حافظ 
می خوانیم و دربارۀ آن صحبت می کنیم. جلسۀ شعرخوانی تا 
ساعت 2:3۰ شب ادامه پیدا کرد. احمدشاه مسعود از مسعود 
خلیلی خواست تا این غزل حافظ را با صدای بلند چند بار 

بخواند:
حجاب چهرۀ جان می شود غبار تنم

خوشا دمی که از آن چهره پرده برفگنم
چنین قفس نه سزای من خوش الحانی ست

روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم
عیان نشد که چرا آمدم کجا رفتم

دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم
چه گونه طوف کنم در فضای عالم قدس

که در سراچۀ ترکیب تخته بند تنم
اگر ز خون دلم بوی شوق می آید
عجب مدار که همدرد نافۀ ختنم

طراز پیرهن زرکشم مبین چون شمع
که سوزهاست نهانی درون پیرهنم
بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار

کـه بـا وجـود تـو کـس نشـنود ز من که منم
عماد می گوید: ما به استراحت رفتیم، ولی او به وضو و نماز 
پرداخت و یکی از افراد ارتباطی )فرمانده طالبان( را مالقات 

نمود؛ بدین ترتیب سراسرِ این شب را بیدار ماند.
تروریستان عرب از 9 روز بدین سو گویا انتظار مصاحبه با 

احمدشاه مسعود را می کشیدند.
ظهر روز یکشنبه 18 سنبله، محمد عاصم سهیل در حالی که 
احمدشاه مسعود راهی شمالی بود و طالبان مکرراً به کاپیسا 
حمله می کردند، از وی خواست تا کارِ این دو عرب را تمام 

کند و یا هم به وی اجازه دهد که آن ها را مرخص نماید. 
قرار مالقات در یکی از مهمان خانه ها که در جوار ساختمان 
نماینده گی وزارت خارجه قرار داشت، گذاشته شد و ساعت 
12:3۰ در یک اتاق با عرض سه متر و طول هفت متر روبه رو 

شدند.
جمشید یک تن از دستیاران احمدشاه مسعود که در آغاز 
مالقات حضور داشت و دقایقی قبل از انفجار از اتاق خارج 
شده بود، می گوید: این دو عرب می خواستند در مسیر بین 
استراحت گاهِ احمدشاه مسعود و محل مصاحبه، در موتر با 
»آمر صاحب« یک جا بروند و می گفتند: صحبت های خاصی 

با وی دارند، ولی اجازه نیافتند.
در محل مصاحبه، احمدشاه مسعود در رأس و مسعود خلیلی 
ـ که  ـ محمد کریم توزانی  در سمت راست و یکی از عرب ها 

در نقش سوال کننده بود، در سمت چِپ وی نشستند.
انجنیر عارف )رییس امنیت( و محمد عاصم، پایین تر از 
آن ها در جاهای خود قرار گرفتند و محمد فهیم دشتی که 
آغازِ  منتظرِ  اتاق  کند، در صحن  فیلم برداری  می خواست 

پرسش و پاسخ ماند.
تا آماده شدن کامره، احمدشاه مسعود کوشید با بسم اهلل خان 
قوماندان شمال کابل، تماس تلیفونی برقرار نماید، ولی موفق 
نشد و به جای آن، هدایاتی به حاجی شیرعلم یکی دیگر 
از قوماندانان در شمالی، صادر کرد. انجنیر محمد عارف نزد 
تلیفون دیگر به اتاِق پایین می رود. موضوع تماس این بود 
که در جنگ اخیر بگرام، چند تروریست عرب دستگیر شده 
بودند، عارف وظیفه داشت که شهرِت آن ها را از بسم اهلل 

خان بپرسد.
محمد قاسم باکلی، عرب دومی یی که به حیث فیلم بردار 
ایفای نقش می کرد، به آماده کردِن کامرۀ خود پرداخت. 
کار او به یک خبرنگار شباهت نداشت و در باز کردِن 
وسایِل خود سروصدای زیادی ایجاد کرده بود؛ از این رو 
احمدشاه مسعود می پرسد: »این عرب چه دارد؟« مسعود 
خلیلی که در کنارِ او به حیث مترجم نشسته بود، از روی 
خوش طبعی پاسخ می دهد: »این خبرنگار نیست، پهلوان 

است«.
سرانجام »محمد قاسم« به حیث فیلم بردار در عقب کامرۀ 
بزرِگ خود، و »کریم توزانی« در نقش پرسنده، قرار 
می گیرند و به گفتۀ مسعود خلیلی، پرسش ها بیشتر در 
مورد اسامه بن الدن، تروریسم و قضایای جهاِن عرب 

بودند.
نخستین پرسش گفته شد، مسعود خلیلی آن را ترجمه 
می کرد و نوبت به پاسِخ آن نرسیده بود که نور شدیِد 
آبی رنگی از کامره به سوی احمدشاه مسعود جهید و به 
دنبال آن، انفجار سراسر اتاق را پوشاند و همه جا را آتش 

فرا گرفت.
محمد عالم و حاجی محمد عمر دو تن از محافظین از 
بیرون به داخل دویدند و در میان دود و آتش، احمدشاه 

مسعود فقط همین قدر گفت: »مرا بلند کنید!« 
مسعود را روی دست از اتاق بیرون کشیدند و فوراً 
با موتر به میدان هوایی که سه دقیقه بیشتر راه نیست، 
بردند و بالفاصله توسط هلیکوپتر به بیمارستان فرخار- 
تاجیکستان انتقال دادند؛ ولی در حین انتقال، کار از کار گذشت 

و مسعود شهید شد.
مسعود خلیلی را نیز از اتاق بیرون کردند و فهیم دشتی خود 
از اتاق بیرون آمد، اما محمد عاصم سهیل جابه جا جان باخته 
بود، عرب فیلم بردار نیز جسدش در اتاق غلتیده بود و کریم 

توزانی در صدد فرار از محل بود.
در این حمله، از صورت تا به کمر مسعود، پارچه های متعددی 
اصابت کرد و سه پارچه هم دقیقاً به قلبش برخورد نمود. 
سه انگشت دست راستش قطع شد و از ناحیۀ ران نیز زخم 
عمیقی برداشت. اما برای آن که اوضاع تحت کنترول آید، 
جسد وی را هشت روز در سردخانۀ کوالب نگه داشتند و در 
این مدت سخنگویان دولت خبر از مجروح شدن وی  دادند، 
تا این که به تاریخ 2٦ سنبله، پیکرِ این مرد قهرمان بعد از 31 
سال جهاد و مبارزه، در میان اشک و اندوه فراواِن هم رزمانش، 
طبق وصیت خودش، در پنجشیر به خاک سپرده شد. خدایش 

بیامرزد و دشمنش را به قهر و غضِب خود گرفتار سازد!
اظهار  به  افغانستان  سراسر  در  القاعده  سازمان  اعضای 
خوشحالی پرداختند، به یکدیگر تبریک گفتند و سران القاعده 
در کمپ های تعلیمی جالل آباد، به شکرانۀ این پیروزی به 
پخش پول و شیرینی پرداختند؛ اما این خوشی و سرور دیری 
نپایید و دو روز بعدتر وقتی حمالت القاعده به نیویارک 
صورت پذیرفت، جهان بر خود لرزید و هشدارهای مسعود 
ـ نظامی بر القاعده  را با شرمنده گی به یاد آورد. فشار سیاسی 
و طالبان شدت یافت و پس از چند هفته، عمالً از افغانستان 

جاروب گردیدند.
افغانستان از چنگ طالبان و القاعده رهایی یافت و مردم این 
کشور نفس راحت کشیدند؛ اما شهادت احمدشاه مسعود به 
معنای واقعی کلمه، »ضایعه یی است جبران ناپذیر« که جایش 
برای سالیان متمادی خالی ست و به سخن استاد ربانی: »قرن ها 

باید انتظار کشید تا مادر گیتی فرزندی هم چو مسعود بزاید«.

عبدالحفیظ منصور بخش سی وششـم
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 معصومه نعمتی 
دانته آلیگری، نویسنده و شاعر قرن سیزدهم ایتالیا است 
که در سال های 12٦۵ تا 1321 میالدی می زیست. او 
بیشتر با اشعار و نوشته های هنری یی که سروده است، 
در  او  نظریاِت  و  سیاسی  آثار  ولی  دارد؛  معروفیت 
باب حکومت نیز در خور توجه است. رسالۀ سیاسی 
مهم ترین  الهی«  »کمدی  منظوم  مجموعۀ  و  »سلطنت« 
آثار اوست. کمدی الهی بیش از آن که مجموعه اشعار 
تبلیغ گر صلح  باشد، یک شاهکار سیاسی و  احساسی 
و وحدت سیاسی است. چکیدۀ اندیشه او در این دو 
وجود  بشری،  جوامع  ادارۀ  برای  که  است  این  رساله 
یک  فرمان  تحت  باید  ولی  است،  الزم  پادشاهان 

امپراتوری واحد باشند. 
زنده گی نامه: 

فلورانس  در  میالدی   12٦۵ سال  در  آلیگری  دانته 
ایتالیا دیده به جهان گشود. خانواده یی که وی در آن 
بود.  اشرافی  تقریبًا  و  متوسط  خانواده یی  شد،  بزرگ 
او در جنگ کامپالدینو که جنگی داخلی بود، شرکت 
تغییر  فلورانس  اساسی  قانون   ،1293 سال  در  داشت. 
کرد، اشرافیت از قدرت رسمی محروم شد و توده های 
محروم شهر اجازه یافتند تا در امر حکومت و مسایل 
سیاسی شرکت داشته باشند. دانته در شورای شهر به 
توده ها  منافع  خواهان  که  کسانی  سخن گوی  عنوان 

بودند، مشغول به کار شد. 
شهر  دادرسان های  از  یکی  عنوان  به   ،13۰۰ سال  در 
برگزیده شد و به طور عملی فعالیت های سیاسی حیات 
دوام  چندان  فعالیت ها  این  اما  نمود.  آغاز  را  خویش 
نیاورد و بعد از مدتی، درگیری های سیاسی داخلی و 
خارجی باعث سقوط و به تبعید رفتن دانته شد. او نه 
تنها به تبعید فرستاده شد، بلکه تهدید شد که اگر بار 
خواهند  جا  در  را  او  برسد،  فلورانس  به  پایش  دیگر 

سوزاند. 
او در  یعنی 1321،  دانته  تا زمان مرگ  از سال 13۰2 
هیچ یک از مسایل مربوط به فلورانس دخالت نکرد. 
در واقع فعالیت های سیاسی دانته مربوط به همان سالی 
شد که به عنوان دادرسان شهر فعالیت می کرد و بعد 
از تبعید گشتن تصمیم گرفت برای همیشه از سیاست 

کناره گیری و دوری نماید. 
آثار و رساله ها: 

در سال 13۰8 یعنی زمانی که هنری هفتم به امپراتوری 
و  متعصب  پیروان  از  یکی  به  دانته  شد،  برگزیده 
آتشین مزاج او تبدیل شد. اما با این حال وارد عرصۀ 
سیاست نشد. همین مسأله باعث شد تا دانته به جای 
فعالیت سیاسی، به تفکرات سیاسی بپردازد و ذهن و 
اندیشۀ خود را صرف نگارش مباحث و مسایل سیاسی 
نام  به  ترین رسالۀ سیاسی خود  این رو مهم  از  نماید، 
این  در  نوشت.  را   )De Monarchia( »سلطنت« 
رساله، وی به مباحث و دالیل احیای مفهوم امپراتوری 
پرداخته است. رسالۀ کمدی الهی نیز از دیگر نوشته های 

دانته است که معروفیت جهانی دارد. 
افکار و عقاید: 

دکترین سیاسی دانته ترکیبی است از اندیشه های قرون 
به  شاید  مدرن.  دیدگاه های  و  ویژه گی ها  با  وسطایی 
مدرن،  از محققین دوران  برخی  که  است  دلیل  همین 
دانته را یکی از حلقه های مهم اتصال میان دورۀ سنت 
توماس آکویناس و مثاًل تامس هابز می دانند که یکی از 
ستون های اصلی تفکر مدرن به حساب می آید. دیدگاه 
و نظریات دانته از آن جهت قرون وسطایی است که 
آن ها  از  و  کرده  تحمل  خود  مقاصد  برای  را  آمرین 
حمایت می کند، و به این دلیل اندیشۀ مدرن محسوب 
پیش بینی  را  دینی  غیر  و  دنیوی  تفکرات  که  می شود 
در  مدرن  و  سنتی  اندیشۀ  دو  این  ترکیب  می نماید. 

نوشته های دانته تجلی یافته است. 
دانته مانند بسیاری از نویسنده گان و نظریه پردازان قرون 
وسطایی اعتقاد دارد که انسان دوگونه حیات دنیوی و 
اخروی دارد و شادی و سعادت هر دو جهان را مد نظر 
دارد. او مانند آکویناس معتقد است که شادی اخروی 
به وسیلۀ رحمت الهی به دست می آید و عقل طبیعی 

ممکن است بتواند فرد را به خدا نزدیک سازد، ولی در 
نشان دادن خداوند به تنهایی عاجز است و برای نیل 

کامل به خداوند باید به وحی متوسل شود. 
دانته تفکرات خاصی در باب اجتماع انسان ها دارد و 
ارگانیک  ویژه گی های  بر  آن،  توضیح  و  تشریح  برای 
تأکید دارد. در این مقایسۀ بیولوژیکی، او برای تقسیم 
اهمیت  یکدیگر  به  انسان ها  متقابل  وابسته گی  و  کار 
بدن  ساختار  در  که  گونه  همان  می شود.  قایل  زیادی 
انسان، هر یک از اعضا در جای خود نقش و وظیفۀ 
این نقش در کل ساختار بدن و  به خصوصی دارند و 
نیز هر  در یک جامعه  دارد،  تأثیر  اعضا  دیگر  کارکرد 
یک از افراد و اعضا، نقش و وظیفۀ خاصی دارند که هم 
به تنهایی و هم در ارتباط با کل اجتماع در خور توجه 
است. هر فرد انسانی دارای ظرفیت ویژه یی است که 
او را قادر می کند تا با کل جامعۀ بشری ارتباط برقرار 
کند به این ترتیب، نژاد انسانی نیز مانند یک ارگانیسم 

بیولوژیکی است و در جای خود، ارزش دارد. 
او  تفکرات  در  دانته  سیاسی  زنده گی  می رسد  نظر  به 
آغاز  او جهت  انگیزه یی که  نقش زیادی داشته است؛ 
دوران  و  او  شکست  با  است،  داشته  سیاسی  فعالیت 
اگر  که  برسد  نکته  این  به  او  تا  گشت  باعث  تبعید 
قرار است اعمال نژاد بشری به سرانجامی برسد، باید 

عقالنیت  افتد.  کار  به  بی شماری  انسان های  عقالنیت 
یک انسان زمانی به اوج خود می رسد که از عقالنیت 
و توانایی های دیگر افراد در جهت نیل به اهداف کلی 
استفاده شود. در واقع رشد یک انسان و موفقیت یک 
جامعه به تالش تمامی افراد و ایجاد انگیزه یی همه گانی 
نیازمند است. دانته کمال معرفت و پرورش اراده و میل 

انسان را نیازمند صلح می داند. 
اگر بشریت توسط جنگ ها و شورش ها صلح جامعه را 
برهم زنند، نخواهند نتوانست در مسیر رشد همه گانی 
و پرورش اخالقیات بشری قدم بگذارند. صلح جهانی 
برای دانته یکی از باالترین ارزش های سیاسی است. این 
ارزش برای او عالوه بر این که ارزش سیاسی محسوب 
می شود، یکی از اهداف برای نیل به سعادت دنیوی و 
اخروی به شمار می رود. جامعۀ انسانی در سایۀ صلح 
می تواند به رشد شخصیت و اخالقیات افراد پرداخته و 

از این طریق، سعادت ابدی را محقق سازد. 
دانته در افکار سیاسی خود تا حد زیادی از نوشته های 
قیاس  در  به خصوص  است؛  پذیرفته  تأثیر  ارسطو 
ارگانیکی خود و چه گونه گی حکمرانی در یک جامعه 
مدد می جوید.  ارسطو  نظریات  از  انواع حکومت ها  و 
با استفاده از این نظریات، دانته نتیجه می گیرد که نژاد 
فرمانروا  این  باشد،  داشته  فرمان روا  یک  باید  بشری 
بهتر  برای  تنها  نه  که  است  جهان شمولی  حکومت 
کل  زیستن  بهتر  برای  بلکه  افراد،  تک  تک  زیستن 

جامعۀ بشری یک امر اساسی به حساب می آید. 
عللی که دانته برای لزوم حکومت سلطنتی می شمارد، 
دالیل قرون وسطایی است. او بیشتر به تبیین و پی ریزی 
نشان  و  می پردازد  جهانی  صلح  و  بشری  شالوده های 
این صلح در سایۀ سلطنت جهانی محقق  که  می دهد 
وحدت  فرماندهی  که  می نماید  سعی  و  شد  خواهد 
جهانی را به وسیلۀ رومیان اثبات کند. دالیل او در این 
باب نیز بیشتر تجزیه و تحلیل ها و تفسیرهای تاریخی 
رومیان  سنتی  اقتدار  و  تاریخی  حوادث  به  او  است. 
پیروز  استناد جسته و می گوید که مردم روم موفق و 
بوده و استحقاق فرماندهی جهانی را داراست. از دید او 

خواست خداوند باعث این پیروزی بوده است. 
دیده  نیز  الهی  کمدی  رسالۀ  در  او  سیاسی  تفکرات 
برتری  اندیشۀ  به  او  عرفانِی  دل بسته گی  و  می شود 
قضاوت های  رساله،  این  در  می دهد.  نشان  را  رومیان 
تا  گشته  باعث  سیاسی  شخصیت های  به  نسبت  دانته 
و  جهنم  میان  مرز  یا  جهنم  در  را  آن ها  جایگاه  وی 
سیاسی  نمادین  تصویر  استادانه،  او  دهد.  قرار  بهشت 
از فرمان روایان مختلف را ترسیم می کند. خالصۀ این 
تفسیر در رسالۀ کمدی الهی و رسالۀ سلطنت این است 
که برای حسن ادارۀ جماعات بشری، وجود پادشاهان 
این  خود  باید  و  نیست  کافی  اما  است  الزم  آن که  با 
پادشاهان تحت فرمان امپراتور واحدی باشند که همان 

»امپراتوری جهانی روم« یعنی ضامن صلح و وحدت 
بین المللی، است. 

دانته در طول بسط و توسعۀ تیوری و گرایش سیاسی 
آمریت  که  دهد  نشان  تا  می کند  زیادی  تالش  خود، 
اعطا شده و  او  به  از سوی خداوند  مستقیمًا  امپراتور 

کلیسا مجاز به اعمال قدرت های دنیوی نیست. 
از  ترکیبی  دانته،  رویکردهای  و  نظریات  این که  با 
افکار سنتی و مدرن است؛ ولی در بسیاری از مسایل 
اجتماعی و به خصوص در باب براهین و علل سیاسی 
که وی بیان می کند، تفکرات قرون وسطایی و تأثیرات 
اندیشه های سنتی و افکار روز بیشتر دیده می شود. او 
از حوادث، آشوب ها و جنگ های داخلی ایتالیا بسیار 
متأثر گشته و در نوشته های خود سعی کرده راه حلی 
برای معضالت روز ایتالیا و نابه سامانی های آن پیدا کند. 
تبیین و پی ریزی شالوده های فلسفی و سیاسی دانته در 
باب صلح جهانی و سلطنت جهانی، بسیار متعصبانه و 
فاقد بنیان های منطقی و عقلی است. او سعی می نماید 
که فرماندهی وحدت جهانی را به وسیلۀ رومیان اثبات 

کند، ولی در این مسأله ناتوان است. 
بیشتر  نیز مطرح می کند،  این باب  دالیلی که دانته در 
تجزیه و تحلیل ها و تفسیرهای تاریخی است که برای 
انسان و جامعۀ امروزی و تحقیق مدرن، بسیار سطحی 
و پیش پاافتاده به نظر می رسد. در حقیقت، این بخش 
از تجزیه و تحلیل دانته در زمینۀ لزوم سلطنت رومیان، 

بسیار ساده لوحانه است. 
مهم ترین برهانی که وی برای این مسأله بیان می دارد، 
این حال  با  اما  است؛  الهی  تقدیر  و  دالیل خداوندی 
آیا  که  را مطرح سازد  پرسش  این  نمی خواهد  او حتا 
آن ها  از  خداوند  روی گردانی  دلیل  رومیان  شکست 
شکست  که  پرسش  این  به  او  ترتیب،  بدین  نیست. 
و  بی کفایتی  نشانۀ  آن،  امپراتوری  سقوط  و  رومیان 
نوشتۀ  در  نمی دهد.  پاسخی  است،  آن  سران  ناالیقی 
هرگز  وی  که  دارد  وجود  بسیاری  نشانه های  دانته، 
نسبت به این باور تردید نکرده است که مردم روم و 
امپراتوری های آن، فرمان روایان مشروعی برای جهانیان 
اند. به طور کلی، دیدگاه تاریخی ـ سیاسی دانته بسیار 

سطحی تر از بسیاری از نویسنده گان ماقبل اوست. 
 

منابع:
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تهران: سمت، 1382. 
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عللی که دانته برای 
لزوم حکومت سلطنتی 
می شمارد، دالیل قرون 

وسطایی است. او بيشتر 
به تبيين و پی ریزی 

شالوده های بشری و صلح 
جهانی می پردازد و نشان 

می دهد که این صلح 
در سایۀ سلطنت جهانی 

محقق خواهد شد و سعی 
می نماید که فرماندهی 

وحدت جهانی را به وسيلۀ 
روميان اثبات کند. دالیل 
او در این باب نيز بيشتر 

تجزیه و تحليل ها و 
تفسيرهای تاریخی است. 

او به حوادث تاریخی و 
اقتدار سنتی روميان 

استناد جسته و می گوید 
که مردم روم موفق و 
پيروز بوده و استحقاق 

فرماندهی جهانی را 
داراست. از دید او 

خواست خداوند باعث این 
پيروزی بوده است
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ماندگار- به نقل از برگۀ فیسبوک احمدولی مسعود

سحکومت مجاهدین با گذشت زمان، زیر فشار بیشتر 
خانم  می گرفت.  قرار  منطقه  تروریزم  و  طالبان  جنگی 
وزارت  معاون  رافایل،  رابین   »Robin Raphel«
و  میانه  آسیای  و  آسیا  جنوب  امور  در  امریکا  خارجه 
نماینده خاص آن کشور در امور پاکستان و افغاانستان 

مشغول انجام مذاکرات بود.
ساعت  چند  از  پس  استالف،  تخت  در  مذاکراتی  طی 
گفت وگو، خانم رافایل به مسعود شهید پیشنهاد پیوستن 

به طالبان را می نماید، شهید مسعود در حالیکه به شدت 
داکتر  ترجمانی  کمک  با  می نماید،  رد  را  موضوع  این 
به  خطاب  مجاهدین،  وقت  خارجه  امور  وزیر  لفرایی 
نماینده گی  به  بیشتر  شما  صحبت  که  می گوید  رافایل 
به  ابتدا  نیز  لفرایی  داکتر  امریکا.  تا  می باشد  پاکستان 
صاحب  آمر  می نماید،  تامل  اندکی  دیپلوماسی  رسم 
فوراً متوجه می شود و تاکید می نماید تا عبارت را دقیقًا 
به رافایل ترجمه نماید. خانم رافایل همین که ترجمه 
و  می خورد  تکان  یکباره گی  به  می شنود،  را  عبارت 

رنگش می پرد و با اظهار تردید سکوت می نماید. 
گفت وگو،  این  از  سال  بیست  گذشت  از  پس  امروز 
خانم رافایل به جرم جاسوسی به پاکستان تحت پیگرد 
حکومت فدرال امریکا قرار می گیرد. خانه و دفترش به 
اتهام انتقال اطالعات محرم به پاکستان مورد تالشی و 
تحقیقات جدی FBI قرار می گرد، از کارش سبکدوش 
و مصونیتش لغو می گردد؛ هرچند تاهنوز تحقیقات ادامه 

دارد و به جرم خیانت ملی بازداشت نشده است.
خانم رافایل قرار گزارشات مطبوعات امریکا از حامیان 
پاقرص و کمپاینر  ناپذیر و همکار  تزلزل  و  سرسخت 

قدرتمند طالبان و امریکا به شمار می رود.
استفاده  مورد  امریکا  حکومت  خاص  نماینده  چگونه 
روزها  این  در  می گیرد،  قرار  پاکستان  استخبارات 

مضمون داغ مطبوعات امریکایی می باشد.
تاریخ روزگاران  از  برمال شدن این حقیقت تلخ، شمۀ 
بازی های  چه  گرداب  در  که  می سازد  را  ما  ملت 
می دهد.  بیشتر  قربانی  روز  هر  استخباراتی،  خطرناک 
خودش  مامور  شناخت  از  امریکا  متحده  ایاالت  وقتی 
نماید،  جلوگیری  نمی تواند  وی  خطرناک  ماموریت  و 

طبیعتًا حکومت ما فرسنگ ها دور می باشد. 
و  طالبان  با  موجود صلح حکومت  روند  پروژۀ  اشتباه 
پاکستان و در مقابل شدت گرفتن حمالت آنان و صدها 
قربانی دیگر، می رساند که رافایل های زیادی در درون 
دستگاه دولت و اسخبارات منطقه وجود دارند که همه 

روزه برای کشور و مردم ما فاجعه می آفرینند.
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»طالبان در روند مذاکرات...
نکند،  دخالت  روند  این  در  سومی  دست  و  باشند 

گفت وگوها نتیجه بخش خواهد بود.
این در حالی است که روز گذشته مایکل فالون وزیر 
به کابل مرگ »مالعمر« رهبر  انگلیس در سفر  دفاع 
پیشین طالبان را علت وقفه در روند مذاکرات صلح 

دولت کابل با این گروه دانست.
پیشبرد  برای  تا  خواست  اسالم آباد  و  کابل  از  وی 
یکدیگر  با  افغانستان  صلح  مذاکرات  روند  اهداف 

همکاری کنند.
اسالم آباد  به  کابل  مقامات  با  مالقات  از  بعد  فالون 

در  کشور  این  مقامات  با  تا  رفت  پاکستان  پایتخت 
و  افغانستان  حکومت  صلح  مذاکرات  روند  مورد 

طالبان گفت  وگو کند.
همچنین جانان موسی زی سفیر افغانستان در پاکستان 
»نوشهره«  منطقه  در  حقانیه«  »دارالعلوم  مدرسه  در 
جمعیت  حزب  رهبر  با  »خیبرپختونخواه«  ایالت 
علمای اسالم این کشور دیدار کرد و از وی خواست 
تا در بهبود روند صلح بین دولت کابل و طالبان افغان 

ایفای نقش کند.
وی در گفت وگو با رسانه ها اظهار داشت: رهبر حزب 
جمعیت علمای اسالم شاخه سمیع الحق نقش کلیدی 
در افغانستان و پاکستان ایفا می کند و این دیدار نیز 

گرفته  صورت  منطقه  امنیت  و  صلح  برقراری  برای 
است.

رهبر حزب جمعیت علمای اسالم شاخه سمیع الحق 
پیش از این نیز چندین بار جزئی از روند مذاکرات 
صلح افغانستان بود و به دلیل نفوذ در بین گروه های 
طالبان، همواره متهم به حمایت از این گروه ها بوده 

است.
ایالت  در  الحق  این در حالی است که موالنا سمیع 
پشتون نشین خیبرپختونخواه پاکستان چند روز پیش 
همراه با سایر علمای این مدرسه با »مال اختر منصور« 

رهبر جدید طالبان افغانستان بیعت کرده است.

کاسۀ صبر حکومت وحدت...
 دشمن می پنداشتید یا دوست؟

 1۵ کابل،  شهید  شاه  در  گذشته  جمعه  رویداد شب 
کشته و بیش از 4۰۰ زخمی برجا گذاشت.

اگر  پاکستان  که  می گوید  هم چنان  غنی  اشرف 
کند،  حاضر  مذاکره  میز  پای  را  طالبان  نمی تواند 
می تواند دهشت افگنان را در خاکش جای ندهد، آن ها 

را از بین ببرد و به دادگاه بکشاند.
آقای غنی می گوید که دیشب با نخست وزیر و رییس 
ارتش پاکستان صحبت کرده و از آن ها به گونۀ واضح 
خواسته است که تروریسم را طوری که برای خودشان 

تعریف می کنند، برای افغانستان نیز تعریف کنند.
او  به  پاکستان  نخست وزیر  جمهور،  رییس  گفتۀ  به 
وعده سپرده تا این کشور طرحی عملی را برای مبارزه 
با تروریسم تهیه کند و در سفری که هیأت افغانستان 
روز پنج شنبه آینده به آن کشور دارد، روی چه گونه گی 

عملی کردن آن توافق شود.
هم چنان آقای رییس جمهور می گوید که پاکستان در 
»جنگی اعالم ناشده« با افغانستان قرار دارد و او در 
گونۀ  به  پاکستان،  به  گذشته اش  سال  نومبر  ماه  سفر 
با  دارد: صلح  بُعد  به آن ها گفته که صلح دو  واضح 

پاکستان و صلح با طالبان.
طالبان  با  دیگری  راه کشور  از  افغانستان  او،  باور  به 
در  باید  گفت وگوهای صلح  ابتکار  و  نمی کند  صلح 

اختیار افغانستان باشد.
یک  در  انفجار  که  هم چنان  می افزاید،  غنی  اشرف 
مکتب نظامی در پیشاور پاکستان، نقطه یی عطف در 
تاریخ آن کشور بود، حمله های اخیر کابل نیز نقطه یی 

عطف در تاریخ افغانستان است.
از تروریسم  پاکستان  آقای غنی می گوید که تعریف 

پس از رویداد پیشاور تغییر کرده است.
رییس جمهور هم چنان می گوید که به دادگاه ها دستور 
داده که با تروریستان و قاتالن مردم افغانستان مدارا 
نکنند و گفته است، کسانی که صلح را با جنگ پاسخ 

می دهند، به اشد مجازات محکوم خواهند شد.
او می گوید که قاتالن نیروهای امنیتی و مردم افغانستان 

از نظر قوانین و دادگاه های افغانستان محکوم هستند 
و پس از این از زندان ها آزاد نخواهند شد. غنی افزود 
که دستور داده تا فهرستی از این زندانیان را تهیه و در 
اختیارش قرار دهند، تا پس از این، آن ها بر بنیاد فساد 

اداری شامل فرمان های عفو نیز نشوند.
افغانستان،  در  اختالف  موضوع  که  می گوید  او 
ادعای  این همه  که  آن هایی  زیرا  نیست؛  نیز  اسالم 
در  پیمانه  این  به  نمی توانند  دارند،  »شریعت ورزی« 

برابر کشتار مردم بی گناه بی پروا باشند.
که  اخیر می گوید  به حمله های  اشاره  با  اشرف غنی 
»حمالت وحشیانه« به »ارادۀ مقدس« افغانستان برای 

صلح صدمه نمی زند.
صلح  پیرامون  گفت وگوها  که  می گوید  هم چنان  او 

کاماًل متوقف نشده اما محدود شده است.
به گفتۀ او، افغانستان فقط با کسانی صلح می کند که به 
انسانیت باور دارند و با کسانی که اعالم جنگ کرده 

اند، صلح نمی کند.
گفت  دیروزش  نشست  پایان  در  جمهور  رییس 
و  ملی  منافع  پاکستان،  با  افغانستان  روابط  معیار  که 
مصونیت مردم افغانستان است: »در صورتی که مردم 
ما به قتل می رسند، روابط ما معنا و محتوایش را از 

دست می دهد«.
عبداهلل: خاینین ملی شناسایی شوند

ملی،  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  همچنان، 
تمامی  که  گفت  وزیران  شورای  دیروز  نشست  در 
را  جنایت  و  جنگ  افغانستان  در  که  هراس افکنانی 
آموزش،  پاکستان  دولت  سوی  از  می دهند،  تداوم 
به  اشاره  با  عبداهلل  آقای  می شوند.  تمویل  و  تجهیز 
سیاست افغانستان در قبال پاکستان گفت که حکومت 
ثابت  خویش  گفتار  و  رفتار  در  همواره  افغانستان 
ساخته که خواستار روابط نیک بر اساس احترام متقابل 
و سیاست عدم مداخله در امور داخلی پاکستان است.
رییس اجرایی با اظهار تأسف می گوید که همکاری 
ماه  ده  این  در  کم  دست  افغانستان،  دولت  صادقانۀ 
راستای  در  پاکستان  سیاست  در  تغییری  هیچ  اخیر، 
مقابله با تروریسم و تخریب النه های تروریستان در 

آن سوی مرز نیاورده است. 

طالبان  با  گفت وگوهای صلح  مورد  در  عبداهلل  آقای 
و وحشی گری  همه حمله  این  از  پس  که  گفت  نیز 
این گروه، باید خودمان در رویکردی که برای پیشبرد 
بودیم  گرفته  پیش  در  صلح  گفت وگوهای  روند 
از  ما،  نیک  نیت  کجا  در  که  ببینیم  و  کنیم  بازنگری 
سوی پاکستان و طالبان نشانۀ ضعف تلقی شده و آن ها 

را برای قتل و قتال مصمم تر کرده است.
جدید  رهبر  منصور  اخترمحمد  مال  اجرایی،  رییس 
و  خواند  مالعمر  همسان  جنایت کاری  را  طالبان 
و  خاک  به  جز  چیزی  مالمنصور  هدف  که  گفت 
در  نیست. وی  افغانستان  بی گناه  ملت  خون کشیدن 
طالبان  سیاست بازی های  از  انتقاد  با  سخنانش  ادامۀ 
در جریان گفت وگوهای صلح گفت که این گروه در 
روز روشن در پاکستان، برای انتخاب رهبر جدیدش 
هرگونه  از  را  خود  دیگر  سوی  از  می گیرد؛  جلسه 
وابسته گی به پاکستان مبرا می داند و در پیشبرد روند 

گفت وگوهای صلح نیز کارشکنی می کند.
در  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  عبداهلل  داکتر 
دولتی  نیروهای  صفوف  در  جاسوسان  نفوذ  مورد 
باید  دولت  از  دشمن  جاسوسان  پاکسازی  که  گفت 
و  داخله  و  دفاع  وزارت های  کاری  اولویت های  در 
همچنین ریاست امنیتی باشد. خاینین ملی که از برکت 
صبر و حوصلۀ ارتش و نیروهای پولیس، آزادانه در 
کشور زنده گی می کنند، اکنون به جایی رسیده اند که 
از جنایت دفاع کرده و حتا با دشمن اظهار غم شریکی 

می کنند.
جان فشانی  از  سخنانش  پایان  در  اجرایی  رییس 
نیروهای امنیتی اظهار سپاس و قدردانی کرد و افزود 
که تنها قدردانی کافی نیست و باید برای رسیده گی و 
نیروها  این  سروسامان بخشیدن به وضعیت زنده گی 
از تمامی امکانات دست داشتۀ خویش استفاده کنیم.  
با  نباید  که  گفت  مورد  این  در  تأسف  اظهار  با  او 
گذشت چندین روز از زخمی شدن نیروهای امنیتی 
با بی مهری عیادت شان کرد. ما  به سراغشان رفت و 
هر  در  و  باشیم  خبرگیر  نیروها  این  از  روز  هر  باید 

موقعیتی در کنارشان بمانیم.

بازهم تکراِر اشتباه
احمـد عمران

ریاست جمهوری افغانستان یک بارِ دیگر تالش هایی را آغاز کرده که 
طالبان را به گفت وگوهای صلح تشویق کند. اخیراً جانان موسی زی 
سفیر افغانستان در اسالم آباد، در دیداری با موالنا سمیع الحق پدر 
معنوی طالبان، از او خواسته است که در گفت وگوهای صلح میان 

دولت و طالبان نقش آفرینی کند. 
موسی زی به همراه هیأتی سیاسی در مدرسۀ دارالعلومِ حقانیه واقع در 
نوشهره از توابع ایالت خیبرپختونخواه، با موالنا  سمیع الحق، مالقات و 
پیغام اشرف غنی رییس جمهور افغانستان را به وی تقدیم کرده است. 
گفته می شود این دیدار، شش ساعت به درازا کشیده و در آن، در مورد 

نحوۀ مذاکراِت صلح بحث شده است. 
تالش های دوبارۀ ریاست جمهوری افغانستان در مورد گفت وگوهای 
صلح، زمانی از سر گرفته می شود که مردم افغانستان هم چنان داغ دارِ 
رویدادهای خونیِن شهر کابل اند؛ حوادثی مرگبار و تکان دهنده که در 
آن ها بیش از پنجاه تن کشته و صدها تِن دیگر مجروح شده اند. این 
حوادث سبب شد که موجی از انتقادها به نشانی دولِت افغانستان از 

سوی شهرونداِن کشور جاری شود. 
شهروندان کابل و برخی از شهرهای افغانستان، با برگزاری تظاهرات 
و اهدای خون به قربانیان حوادث اخیر، سیاست های دولت را در 
برابرِ گروه های دهشت افکن و حامیان منطقه یِی آن ها نکوهش کرده و 
از رهبراِن کشور خواستند که نسبت به این حوادث بی تفاوت نباشند. 
رهبران دولت که در روزهای نخسِت این حوادث سرگیچه گرفته 
بودند، در برابر رسانه ها از بازنگری در سیاست های صلح دولت خبر 
دادند. حنیف اتمر مشاور امنیت ملی که از منطقۀ ویران شدۀ شاه شهید 
دیدن می کرد، در جمعی از اهالی منطقه گفت که "دولت با قاتالن 
مردم صلح نخواهد کرد". اما هنوز چند روزِ معدود از این حوادث 
و واکنش ها نگذشته بود که بار دیگر رییس جمهوری دروازۀ یکی از 
بدنام ترین رهبران مذهبی پاکستان را کوبید؛ فردی که خود را پدر 
معنوی طالبان می نامد و عماًل در تعامالت درون سازمانِی این گروه 

نقش داشته است. 
چندی پیش، موالنا سمیع الحق حمایت کامِل خویش را از رهبر جدیِد 
کنار  با  تا  از همۀ گروه های جهادی خواست  اعالم کرد و  طالبان 
گذاشتن اختالفات، مال اختر منصور را به رهبری بپذیرند. در همین 
حال، فراموش نباید کرد که موالنا سمیع الحق دور اوِل مذاکرات را 
مدیریت کرده و این مذاکرات به تشویق او در مری پاکستان برگزار 
شده بود. اما اتفاق هایی که پس از افشای مرگ مالعمر رهبر گروه 
طالبان افتاد و به اختالفاِت تازه در میان گروه طالبان بر سرِ جانشینی 
مالعمر انجامید، گفت وگوهای صلح را به بن بست کشاند و رهبر 
صلح  گفت وگوهای  ادامۀ  خود،  بیانیۀ  نخستین  در  طالبان  جدید 
را مردود دانست. حاال اما با وجود همۀ این حوادث و رویدادها، 
ریاست جمهوری افغانستان با چه انگیزه و امیدی به دروازۀ موالنا 
سمیع الحق شتافته است؟ آیا پیش از این، سیاسِت مماشات با پاکستان 
و گروه های تندرو نتیجه یی به دنبال داشته است که دولت افغانستان 
هم چنان بر ادامۀ آن پافشاری دارد؟ مگر خوِن فرزنداِن این کشور بر 
خیابان های شاه شهید، اکادمی پولیس، قصبه و میدان هوایی خشکیده 
است که رهبران کشور بازهم به همان سیاست های اشتباه و پُرمخاطره 

روی آورده اند؟
 دولت افغانستان پس از مرِگ مالعمر حداقل برای یک بار سیاسِت 
دقیقی را اعالم کرد و آن زمانی بود که رهبر جدیِد طالبان بر طبِل 
جنگ کوبید و دروازۀ گفت وگو را بست. در آن زمان، در واکنش به این 
موضع گیری، ریاست جمهوری اعالم کرد که زمانی به گفت وگوهای 
واحد،  آدرس  یک  از  شورشی  گروه های  که  می آورد  روی  صلح 
خواهان آغاز دوبارۀ گفت وگوها شوند. شاید این سیاست می توانست 
به صورِت حداقلی شرایط را برای گفت وگوهای صلح میان طیِف 
بزرگتری از گروه های مخالف مساعد سازد، اما حوادث خونیِن کابل 
نه تنها هرگونه گفت وگو را با مخالفان مسلح غیرعملی ساخت، بل 
شک و تردیدهای زیادی را دربارۀ نقش پاکستان در مدیریِت وضعیت 
به وجود آورد. حاال کمتر کسی شک می ورزد که پاکستان بازیگر 
اصلِی این میدان نبوده باشد و آن چه را که اتفاق افتاده، عماًل مدیریت 

نکرده باشد. 
به  نسبت  خیری  نیِت  چه  با  سمیع الحق  موالنا  دیگر،  جانب  از 
افغانستان در گذشته برخورد کرده است که این بار از او توقع تأمین 
صلح و امنیت را داشت؟ موالنا سمیع الحق عالوه بر این که جنگ در 
افغانستان را همواره جواز داده، در بسیج و هماهنگی میان گروه های 
تروریست و دهشت افکن برای کشتن و ویرانی بیشتر در کشور ما 
نقش آفرینی داشته است. آیا می شود به چنین فردی اعتماد کرد و او را 

ناجی صلح و گفت وگو دانست؟
 موالنا سمیع الحق به فرهنگ وحشت و ویرانی تعلق دارد و چنین 
فردی نمی تواند تشویق کنندۀ گروه های دهشت افکن برای صلح و 
امنیت باشد. دولت افغانستان برای این که یک بارِ دیگر دچار دور 
باطل نشود و بتواند به انتظارات شهروندان داغ دیدۀ کشور پاسخ دهد، 
عماًل باید یک رشته اقدام های جدی را روی دست گیرد و نه این که 

به دروازۀ این و آن برود و گفت وگو و صلح گدایی کند. 
ما دقیقاً باید نسبت به مناسباِت خود با پاکستان تجدید نظر کنیم و 
صلح را از راه های دیگر بجوییم. سیاسِت دریوزه گری و مماشاِت 
بیش از حد، افغانستان را به ورطۀ نابودی کشانده است و نمی شود با 

ادامۀ چنین سیاستی، انتظار آبادی و امنیت را داشت. 
حوادث روزهای اخیرِ کابل نشان داد که سیاسِت اشتباه آمیزِ چهارده 
ساِل گذشته کارساز نبوده و نمی تواند به نتیجۀ مطلوب بینجامد. موالنا 
سمیع الحق را باید گذاشت که به میانجی گری هایش میان گروه های 
تروریست و دهشت افکن ادامه دهد. او اگر حرف و پیامی داشته 

باشد، برای این گروه هاست و نه مردم افغانستان. 
پیام موالنا سمیع الحق برای مردم افغانستان، خون و جنگ و باروت 

بوده است و پس از این هم چنین خواهد بود! 

اتهام احمدشاه مسعود بر نمایندۀ امریکا
بیست سال بعد ثابت شد
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زمام داراِن دو و نیم...
دو  میان  تیمورشاه  پادشاهی  سر  بر  جنگ  نخستین 
پسرش زمان شاه و همایون در 1793 به وقوع پیوست 
کورسازی چشم  و  او  سلطنت  و  زمان شاه  غلبۀ  به  که 
والی  محمود  شهزاده  برادرش  سپس  انجامید.  همایون 
هرات در سال 1797 پرچم بغاوت برافراشت که او نیز 

در این بغاوت شکست خورد. 
تیمورشاه در سال 1799 ده نفر از سران قبایل را به جرم 
مشارکت در توطیۀ براندازی سلطنتش  گردن زد که در 
میان این ذبح شده گان، سردار پاینده محمد رییس قبیلۀ 
این  پسران  سپس  داشت.  قرار  محمدزایی  یا  بارکزایی 
سردار مقتول برای انتقام پدر به رهبری فتح محمدخان 
شهزاده  شورش،  این  در  و  برداشتند  شورش  به  سر 
محمود برادر شاه را پیش کشیدند تا به سلطنت برسانند. 
برادر  از  انتقام  پادشاه شد و در  به کمک آن ها  محمود 
عینی اش همایون، چشم شاه زمان مخلوع را کور)18۰1(
مخالفان  و  برادارن  با  جنگ  علی رغم   18۰4 تا  و  کرد 
برادرش  را  داد. سرانجام شاه محمود  ادامه  به سلطنت 
 18۰9 سال  تا  و  برانداخت  سلطنت  از  شجاع الملک 
پسران  و  خود  برادارن  با  کشمکش  و  جنگ  میان  در 

پاینده محمدخان به حکومت ادامه داد. 
پسران  کمک  به  دوباره   18۰9 سال  در  محمود  شاه 
تا  و  شاه شجاع گرفت  از  را  پاینده محمدخان سلطنت 
1818 پادشاه باقی ماند. او در این دوره، فتح محمدخان 
کرد.  تعیین  صدراعظم  امروز  مفهوم  به  و  وزیر  را 
فتح محمدخان در حکومت با قدرِت بیشتر از شاه ظاهر 

شد، برادرانش را به امور والیات گذاشت و قدرت را 
در واقع از شاه گرفت. این وضعیت، کامران پسر شاه 
و  داشت  وا  فتح خان)1817(  کورسازی  به  را  محمود 
فتح خان  متحد خود،  قبایل  و  پدرش  با  سپس یک جا 
نابینا را به شکل فجیعی به قتل رساند. چشمانش را از 

حدقه کشید و اعضای بدنش را قطع کرد. 

جنگ خونیِن شاهان سدوزایی با سرداران محمدزایی: 
قتل وزیر فتح محمدخان، برادراِن او را که شمارشان به 
بیست تن می رسید و اکثراً حاکم والیات بودند، به جنگ 
با شاه و پسرش کشاند. برادران وزیر به والیات مختلف 
مسلط شدند و هر کدام آن ها فردی از خانوادۀ سلطنتی 

سدوزایی را به نام شاه عنوان کردند و خود در سایۀ او 
قدرت را به دست گرفتند. اما آن ها بر سر توسعۀ قلمرو 
حاکمیِت خود و سلطه بر پایتخت از یک سو در جنگ 
میان هم و از جانب دیگر در جنگ با سدوزایی ها به سر 

بردند. 
و  مسلط شد  پایتخت  بر  محمدزایی  دوست محمدخان 
شاه محمود پادشاه سدوزایی به سوی هرات فرار کرد. اما 
شاه در آن جا بر سر حکومت هرات با پسرش کامران 

جنگید. پسر در این جنگ بر پدر غلبه یافت. 
و  سدوزایی ها  میان  قدرت  جنگ  که  حالی  در 
شاه شجاع  داشت،  ادامه  قدرت  مدعی  محمدزایی های 
انگلیس ها  با  الهور  معاهدۀ  امضای  از  پس  سدوزایی 
نیروهای  حمایت  و  پناه  در  پنجاب  سیک  پادشاه  و 
یافت  دست  کابل  سلطنت  به   1833 سال  در  انگلیس 

و تا سال 1838 به سلطنت ادامه داد. دوست محمدخان 
محمدزایی امیر کابل به بخارا فرار کرد. سپس که قیام 
مسلحانه در برابر شاه و نیروهای انگلیس اوج گرفت، 
از بخارا در سال 184۰ به شمال کابل برگشت و خود را 
تسلیم انگلیس ها کرد. انگلیس ها او را به هند بردند، اما 
پس از مرگ شاه شجاع که در 1843 به قتل رسید، به 

کابل بازگرداندند و سلطنتش را پذیرفتند. 
پس از قتل شاه شجاع در واقع سدوزایی ها دیگر بختی 
در جلوس بر تخت سلطنت نیافتند. فتح جنگ پسر او 
از سوی  مقتولش  پدر  به جای  از یک ماه سلطنت  پس 
دستگیر  محمدخان،  دوست  پسر  وزیرمحمداکبرخان 
که  شاه شجاع  دیگر  پسر  شد. صفدر جنگ  زندانی  و 
سردار  توسط  بود،  کرده  سلطنت  اعالن  قندهار  در 
هند  بهسوی  و  خورد  شکست  محمدزایی  مهردل خان 

فرار کرد. 

سرداران  زمام داری  و  سلطنت  سال   135
محمدزایی)1978 - 1838(:

عنوان  به  که  دوست محمدخان  سردار  زمام داری  از 
سردار  زمام داری  تا  نشست  کابل  سلطنت  بر  امیر 
محمدداوودخان، 13۵ سال می گذرد. جنگ قدرت در 
ادامه  محمدزایی  سرداران  میان  سال ها  این  از  بسیاری 
یافت. حتا در سال هایی که امیران و سالطین آن ها در 
آرامش و امنیت، امارت و سلطنت کردند، این آرامش را 

منازعۀ درونی قدرت برهم می زد. 
دوست محمدخان در کابل تا وفات خود در سال 18٦1 
او در  برادران دیگِر  ادامه داد، در حالی که  به سلطنت 
والیات بر سر گسترش قلمرو حکومت با هم در جنگ 

به سر می بردند. 
از دوست محمدخان پسران زیادی باقی ماند که از میان 
آن ها 9 تن )محمدافضل خان، محمداعظم خان، شیرعلی 
ولی محمد  خان،  محمدشریف  خان،  محمدامین  خان، 
خان، فیض محمد خان، محمداسلم خان و محمدحسن 
خان( هر کدام حکومت یک والیت را در دست داشتند. 
سر  بر  و سپس  بودند  پسرانی  دارای  نیز  آنان  یِک  هر 

پادشاهی و حکومت والیات با هم جنگیدند. 
کابل  را در  یا سلطنت  امارت  نخست شیرعلی خان که 
شکست  را  خان  محمداعظم  برادرش  کرد،  تصاحب 
خان  محمدافضل  پسر  خان  عبدالرحمن  سپس  داد. 
و  کرد  فرار  بخارا  سوی  به  زندان  از  شاه  دیگر  برادر 
بعد به کابل برگشت، پدرش را پس از غلبه در جنگ 
با شیرعلی خان به امارت رساند. امیر جدید به زودی 
خان  محمداعظم  برادرش  او  جای  به  و  یافت  وفات 
در  خان  عبدالرحمن  برادرزاده اش  با  اما  یافت،  امارت 
خان  شیرعلی  وضعیت،  چنین  در  گرفت.  قرار  منازعه 
به کمک انگلیس ها که سه لک روپیه و سه هزار قبضه 
تفنگ از لرد الرنس حاکم انگلیسی هند به دست آورد، 
در جنگ بر عبدالرحمن خان و محمداعظم خان غلبه 

یافت و دوباره به سلطنت کابل رسید.
یک  شیرعلی خان،  سردار  زمام داری  و  امارت  برای 
پسرش  با  سپس  اما  شد،  ایجاد  ساله  ده  آرامش  دوره 
افتاد.  در  ولیعهدی  تعین  سر  بر  خان  محمدیعقوب 
را  او  حاکم  و  گرفت  پدر  از  را  هرات  خان  یعقوب 
زندانی  را  او  پدرش  آمد،  پدر  نزد  کابل  وقتی  بُکشت. 

ساخت.  
و  تزاری  روسیۀ  میان  بزرگ  بازی  در  امیرشیرعلی خان 
بریتانیا در دسمبر 1878 از کابل بیرون شد و در 1879 
پسر محبوسش سردار یعقوب خان به سلطنت رسید. در 
آغاز سلطنت او، انگلیس ها به افغانستان یورش نظامی 

آوردند و با وی معاهدۀ گندمک را امضا کردند. او سپس 
در پایان این سال، از سلطنت کنار رفت و سلطنت به 

عبدالرحمن خان رسید.
از  پس  می برد،  سر  به  بخارا  در  که  خان  عبدالرحمن 
تشدید و گسترش جنگ مردم علیه انگلیس ها و شکست 
آن ها در این جنگ ها، به کابل آمد و از سوی انگلیس ها 

به عنوان پادشاه جدید مورد پذیرش قرار گرفت. 
افغانستان  بنیان گذار  واقع  در  عبدالرحمن خان  امیر 
معاصر بود. او که در 188۰ به پادشاهی رسید و تا سال 
19۰1 هرچند با استبداد و سرکوب به سلطنت مطلقه و 
استبدادی خود دوام داد، اما  دولِت یک پاره ایجاد کرد 
و مرزهای افغانستان را مشخص ساخت. امیر موصوف 
پسرکاکای  محمدایوب  سردار   1881 سال  در  نخست 
خود را که در جنگ میوند انگلیس ها را شکست داده 
بود، در یک جنگ خونین مغلوب کرد. سپس به سرکوبی 
سایر مخالفت ها در سراسر افغانستان پرداخت. در 1881 
شورش قبایل شینواری ها و غلجایی ها را سرکوب کرد. 
در 1888 مخالفت سردار محمد اسحاق پسرکاکایش را 
در هم کوبید. در 1891 تا 1893 به جنگ هزاره ها رفت 
و با بی رحمی در برابر آن ها جنگید. بسیاری از سرداران 
به  آن ها  وقتی  کرد.  تبعید  هندوستان  به  را  محمدزایی 
عنوان هم قبیلۀ پادشاه برای او عریضه یی غرض مجوز 

بازگشت نوشتند، در پایان عریضه نامۀ شان پاسخ داد:
چون گرسنه می شوید سگ می شوید
چون که  گشتید سیر، بدرک می شوید. 

امیرعبدالرحمن پس از بیست سال پادشاهی مطلق العنان 
و استبدادی، یک مملکت ساکت و سرکوب شده را برای 
پسرش حبیب اهلل خان به میراث گذاشت. امیر حبیب اهلل 
هرچند بیست سال دیگر به سلطنت آرام پرداخت، اما 

سرانجام در جنگ درونی قدرت با خانواده قربانی شد. 
امیر حبیب اهلل  پژوهش گران،  برخی مورخین و  باور  به 
امان اهلل خان در 1919  با پالن خانم و پسرش شهزاده 
در  امان اهلل خان  پسرش  او،  قتل  از  پس  رسید.  قتل  به 
اعالن  جالل آباد  در  نصراهلل  سردار  برادرش  و  کابل 
سلطنت کردند. اما شاه امان اهلل کاکایش را به بند کشاند 
و خود به تخت سلطنت نشست. امان اهلل خان استقالل 
در  و  آورد  به دست  انگلیس ها  از  را  افغانستان  سیاسی 
صدد عصری سازی کشور برآمد. او بنا بر عوامل متعدد 
در  شد.  مختلف  دسایِس  قربانی  و  نرسید  اهدافش  به 
حالی که سردار محمدنادرخان و برادرانش جنگ را با 
حبیب اهلل کلکانی که سلطنت امان اهلل خان را برانداخته 
بود، به عنوان اعادۀ سلطنِت وی به راه انداختند، اما وقتی 
و  دستگیر  کریم  قرآن  در  امضا  و  مهر  با  را  حبیب اهلل 
سلطنت  به  را  خان  امان اهلل  بازگشت  کردند،  تیرباران 

نپذیرفتند. 
مونارشی  سلطنت  ایجاد  با  برادرانش  و  نادرخان 
کردند.  سرکوب  را  خود  داخلی  مخالفان  خانواده گی، 
و  چرخی  غالم نبی خان  او،  سرکوبی  قربانیان  از  یکی 
خانواده اش بود که با بی رحمی از سوی او به قتل رسید. 
سرانجام در سال 1933 توسط عبدالخالق هزاره کارگر 
خانوادۀ چرخی ترور شد. پس از وی محمدظاهر پسر 
سال  چهل  او  نشست.  سلطنت  تخت  به  19ساله اش 
را  نخست  سال  سی  اما  کرد.  پادشاهی  افغانستان  در 
سردار  محمدهاشم،  )سردار  کاکایش  پسران  و  کاکاها 
صدراعظم  عنوان  به  محمدداوود(  سردار  محمود،  شاه 
و وزیر حکومت کردند و در ده سال واپسین، با تغییر 
در قانون اساسی، اعضای خانوادۀ سلطنتی را از کرسی 
صدارت محروم ساخت و بنیاد دموکراسی را گذاشت. 
اما محرومیت منسوبین سلطنت، پسرکاکا و شوهرخواهر 
سوی  به  و  ساخت  عقده مند  را  محمدداوود  سردار  او 
مبارزۀ ناآشکار قدرت با شاه برد و در کودتای سرطان 
با  و  کرد  عزل  سلطنت  از  را  شاه   )1973 13۵2)جون 
دولت  رییس  عنوان  به  خود  جمهوری،  نظام  اعالن 
گرفت.  به دست  را  قدرت  زمام  افغانستان  جمهوری 
کودتای  با   )1978( بعد  سال  پنج  محمدداوود  سردار 

خانواده اش  اعضای  با  همراه  خلق،  دموکراتیک  حزب 
به قتل رسید و قتل او بر 13۵ سال زمام داری سرداران 

محمدزایی در افغانستان نقطۀ پایان گذاشت. 

35 سال بی ثباتی و جنگ و 9 زمام دار با چهار نوع 
رژیم سیاسی: 

پس از کودتای ثور 13۵7 )اپریل 1978( افغانستان در 
گرفت  قرار  مداوم  و  پیوسته  جنِگ  و  بی ثباتی  معرض 
که تا اکنون ادامه دارد. جنگ قدرت میان زمام داران در 
از  خارج،  از  مستقیم  غیر  و  مستقیم  دخالت  و  داخل 
دوراِن  این  در  افغانستان  است.  دوره  این  ویژه گی های 
یعنی  جهانی  ابرقدرت  دو  نظامی  یورش  مورد  کوتاه 
ایاالت  و  متحدانش  و  سابق  سوسیالیستی  شوروی 
متحدۀ امریکا و متحدانش قرار گرفت. جنگ امریکا و 

متحدانش هنوز ادامه دارد.
از شگفتی های این دوران، جنگ قدرت میان احزاب و 
زمام داران  و  ایدیولوژیک  و  سیاسی  مختلف  گروه های 
این گروه ها و احزاب حتا در داخل یک حزب است. در 
این دوران کوتاه، چهار نوع رژیم سیاسی متفاوت با 9 

زمام دار و یا رییس دولت  تشکیل یافت:
جمهوری دموکراتیک افغانستان در تبعیت از   -1
اتحاد شوروی  لنینیسِم حاکم بر  ایدیولوژی مارکسیسم 
اسبق به ریاست نورمحمد تره کی، حفیظ اهلل امین، ببرک 
درونی  جنگ  در  این ها  تمام  نجیب اهلل.  دکتر  و  کارمل 
قدرت میان خود به سر بردند و سه تن شان قربانی این 

جنگ درونی قدرت شدند. 
دولت اسالمی افغانستان متشکل از تنظیم ها   -2
و احزاب اسالمی و جهادی که در پاکستان شکل گرفتند 
قوای  و  دموکراتیک خلق  دولت حزب  با  در جنگ  و 
و  اسالمی  کشورهای  و  غرب  حمایت  مورد  شوروی 
عربِی متحد امریکا و غرب قرار داشتند. دولت اسالمی 
صبغت اهلل  ریاست  به  نخست  ماه  دو  در  مجاهدین 
تمام  ربانی  برهان الدین  ریاست  به  سپس  و  مجددی 
سال های حیات خود را در جنگ درونی قدرت با سایر 
تنظیم ها به خصوص با حزب اسالمی به رهبری گلبدین 
حکمتیار و تحریک طالبان به رهبری مالعمر به سر برد. 
امارت اسالمی افغانستان توسط گروه طالبان   -3
با حمایت پاکستان، عربستان سعودی و متحدین آن ها 

به رهبری مال عمر.
جمهوری اسالمی افغانستان به ریاست حامد   -4

کرزی و اشرف غنی که با حملۀ نظامی امریکا و حضور 
نظامی ناتو و حمایت مالی و نظامی آن ها شکل گرفت 
و تا اکنون در سایۀ این حمایت علی رغم جنگ با طالبان 

ادامه دارد. 
در پایان این چشم انداز بسیار سریع و کوتاه از اوضاع 
سیاسی افغانستان در دو و نیم صد سال اخیر، این پرسش 
توانایی آن  افغانستان ظرفیت و  »آیا  میان می آید که  به 
را دارد که به یک کشور با ثبات، پیشرفته، دارای دولت 
مدرِن ملی و نظام متوازن و عادالنۀ سیاسی تبدیل شود؟«  
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انتخاباتی اش  مبارزات  دوران  در  ترکیه  جمهور  رییس  اردوغان،  طیب  رجب 
پی در پی از عبارت »ترکیه جدید« استفاده می کرد اما با گذشت زمان به نظر 
می رسد که این عبارت چندان تحقق نیافته و بسیاری از وعده های اردوغان به 

رویا تبدیل شده است.
از  اردوغان پس  تحلیلی درباره عملکرد رجب طیب  تودی زمان در  روزنامه 
عهده گیری ریاست جمهوری در طول یک سال گذشته، لیستی از وعده های 
اردوغان را مطرح کرده که رییس جمهور به هیچ کدام از آنها نتوانسته است، 

جامه عمل بپوشاند.
قانون   « ایجاد  »برای  کرد:  اعالم  اردوغان  پیش  چندی  جدید:  اساسی  قانون 
در  پیروزی  از  بعد  نداده ایم.«  دست  از  را  خود  امید های  )جدید(  اساسی« 
انتخابات ریاست جمهوری، در سخنرانی های خیابانی اش سعی کرد تا بتواند 
4۰۰ کرسی پارلمان را برای حزب عدالت و توسعه به دست آورد. زمانیکه این 
اظهارات باعث سو برداشتهایی شد، سخنان خود را پس گرفت. حتی حزب 

حامی رییس جمهور نیز از این اظهارات طرفداری نکرد.
روند مذاکرات صلح: اردوغان گفت: »برای مبارزه با ترور نیاز داریم که این 
روند صلح را ادامه دهیم.« اما نه تنها نتوانست از امواج جدید ترور جلوگیری 
را  همه  است«،  رسیده  پایان  به  مذاکرات صلح  »روند  اینکه  بیان  با  بلکه  کند 

ناامید کرد.
بی طرفی: او گفت :«رییس جمهور همه کس خواهم بود.« اما سوگند بی طرفی 

خود را فراموش کرد و تنها برای حزب عدالت و توسعه تالش کرد.
دموکراسی و آزادی: اردوغان اعالم کرد که ترکیه جدید، دموکراتیک تر و آزادتر 
اما تمام طرحهای ضد دموکراتیک که در دوران نخست وزیری  بود،  خواهد 
ارائه کرده بود، در دوران ریاست جمهوری به اجرا در آورد و فشارها افزایش 

یافت.
توسعه: ترکیه توانسته بود صاحب هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان شود اما اکنون 

به رتبه نوزدهم تنزل یافته است.
حقوق و عدالت: او وعده داده بود که حقوق مردم را در اولویت قرار دهد اما 
در طول چند ماه گذشته جایگاه حقوق مردم نه تنها صعود پیدا نکرده، که تنزل 

یافته است.

تحریم ها: ورودهای غیر الزم به برخی مسایل باعث شد که اقتصاد ترکیه وارد 
بحران شود. به تازگی برندهای مهم جهان از بازارهای ترکیه فرار می کنند.

به وعده اش عمل کرد!
رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه از اوایل اگست که برای عهده داری 
ریاست جمهوری انتخاب شد، اعالم کرد که یک »رییس جدید غیر معمول« 
خواهد بود که در این باره به وعده خود عمل کرد! ایشان از آن روز درباره هر 

مساله مربوط یا نامربوط اظهار نظر می کند.
ارزش دالر در طول یک سال گذشته نسبت به لیر ترکیه 3۰ درصد افزایش یافت 
و لیر ترکیه سومین واحد پولی بود که بیشترین ارزش خود را از دست داد. در 
این روزها دیگر سرمایه گذاران خارجی می روند و آنهایی که در ترکیه هستند، 
تصمیم خروج دارند. هم چنین میزان صادرات کشور نسبت به سالهای گذشته 

کاهش پیدا کرده است.

چهار مأمور پولیس ترکیه در انفجار یک بمب کنار جاده یی در والیت شرناق 
جنوب شرق این کشور کشته شده اند. در این انفجار که در منطقه سیلوپی رخ 

داده، یک مامور پولیس هم به شدت زخمی شده است.
گرفته  قرار  حمله  هدف  نظامی  هلی کوپتر  یک  شرناق  در  دیگر  حادثه ای  در 
است. در این حمله یک سرباز ترکیه کشته شده و هفت نفر دیگر هم زخمی 

شده است.
والیت شرناق از جنوب هم مرز عراق و سوریه است.

رسانه های دولتی ترکیه شاخه نظامی حزب کارگران کردستان ترکیه )پ ک ک( 
را مسئول این حمالت معرفی کرده اند.

از زمان آغاز حمالت ترکیه علیه نیروهای پ ک ک در مرز عراق تنش ها در این 
منطق به شدت باال گرفته است.

ترکیه در حالی صورت گرفته که دو حمله  حمالت دیروز در جنوب شرق 
دیگر هم در شهر استانبول سه کشته به جا گذاشته است.

یک  در  را  خود  خودروی  انتحاری  بمب گذار  یک  حمالت  این  از  یکی  در 
کالنتری منفجر و ده نفر از جمله سه افسر پولیس را مجروح کرد.

در تیراندازی بعد از این انفجار دو فرد مسلح کشته شدند و یک مأمور پولیس 
هم مجروح شد که بعدا در بیمارستان جان داد.

ساعاتی بعد از این حادثه مهاجمان مسلح به کنسولگری آمریکا در استانبول 
حمله کردند. این حمله تلفاتی نداشت.

پولیس می گوید یکی از مهاجمان این حمله یک زن ۵1 ساله بود که عضو گروه 
چپ گرای جبهه آزادیبخش خلق انقالبی است.

این جبهه در سال 2۰13 مسئولیت حمله انتحاری به سفارت آمریکا در انقره 
را بر عهده گرفت.

رابرت موگابه در واکنش به کشته شدن شیر مشهور این کشور به نام »سسیل« 
توسط یک گردشگر آمریکایی، مردم کشورش را متهم کرد به اینکه در انجام 

مسئولیت خود به منظور حفاظت از این شیر کوتاهی کرده اند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، رابرت موگابه، رییس جمهور زیمبابوه در 
نخستین اظهارنظرهای علنی خود درباره حادثه کشته شدن این شیر توسط یک 
گردشگر آمریکایی خطاب به مردم زیمبابوه گفت که آن ها باید از منابع طبیعی 

کشورشان در مقابل خرابکاران خارجی محافظت کنند.
موگابه در یک سخنرانی تلویزیونی به مناسبت روز قهرمانان در زیمبابوه گفت: 
همه منابع طبیعی زیمبابوه متعلق به شماست. حتی »سسیل« نیز متعلق به شما 
است. او کشته شده اما این مسئولیت شما بود که از او محافظت کنید و شما در 

حفاظت از او کوتاهی کردید.
وی ادامه داد: خرابکارانی وجود دارند که از همه جای جهان به این جا می آیند. 
مسافران عادی نیز ممکن است به کشور ما بیایند اما مسافران دیگری نیز هستند 
که می خواهند خرابکاری کنند و به شکل غیرقانونی و نامشروع بخشی از منابع 

کشور ما را به دست بیاورند.
موگابه خاطرنشان کرد: همه حیات وحش زیمبابوه متعلق به شماست و ما باید 
از آنها محافظت کنیم. نباید آن ها هدف شلیک تفنگ قرار گیرند و این یک گناه 
است. هنگامی که هفت یا هشت سال داشتم جلوی مرا در شکارکردن حیوانات 
با تیر و کمان گرفتند و به من گفتند که این حیوانات نیز مخلوقات خدا هستند.
زیمبابوه یک صنعت شکار حیوانات قانونی دارد اما مقام های این کشور اعالم 
کردند، جیمز والتر پالمر، گردشگر آمریکایی که شیر معروف زیمبابوه را کشت، 

مجوز شکار نداشته است.

»ترکیه جدید« وعده رییس جمهوری »غیرمعمول«

افـزایش حمـالت انتحـاری 
و انفجاری در ترکیه

واکنش رابرت موگابه به شکار 
شیر مشهور زیمبابوه

نخست وزیر جاپان 
»عذرخواهی« می کند

شبکه تلویزیونی ان .اچ.کی گزارش داد، نخست وزیر جاپان 
واژه های »عذرخواهی« و »تعرض« را در سخنرانی اش برای 
خواهد  دوم  جهانی  جنگ  پایان  سالروز  هفتادمین  مراسم 
که  منتقدانی  آشکاربرای  تصدیق  عالمت  یک  گنجاند؛ 
را  وزیر جاپان عذرخواهی های گذشته  می ترسند نخست 

متزلزل کند.
محلی  رسانه های  برخی  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
شینزو  متن سخنرانی  اولیه  نویس  پیش  که  دادند  گزارش 
آبه، نخست وزیر جاپان در مراسم هفتادمین سالروز پایان 
که  نبوده  »عذرخواهی«  واژه  شامل  دوم  جهانی  جنگ 
احتماال خشم و عصبانیت چین و کره جنوبی را به دنبال 
داشت که بدترین و تلخ ترین خاطره ها را از اشغالگری های 

خصمانه و استعمارگری های گذشته جاپان دارند.
شینزو آبه در حال هماهنگ کردن اولویت های متضاد در 
تهیه این بیانیه است که انتظار می رود توسط کابینه جاپان 
میالدی  جاری  سال  اگست   1۵ مراسم  از  پیش  روز  یک 
تصویب شود آبه باید در این بیانیه آمریکا، متحد اصلی اش 
را برای کاهش تنش ها در شرق آسیا خشنود و راضی کند.
روابط  بهبود  تازه  روند  تا  می خواهد  همچنین  آبه  شینزو 
با شی  نشستی  برگزاری  به  که  کند چرا  را حفظ  با چین 
جینپینگ، رییس جمهوری چین که به گفته مقامات احتماال 
چشم  می شود،  برگزار  میالدی  جاری  سال  سپتامبر  در 

دوخته است.
کار  محافظه  آبه  شینزو  اصلی  طرفداران  حال  همین  در 
می خواهند تا وی به این سیکل تحقیر آمیز عذرخواهی ها 
پایان دهد چرا که معتقدند این اقدام توجهات را از هفت 

دهه صلح در جاپان پس از جنگ منحرف می کند.
این در حالی است که شینزو آبه اعالم کرده از بیانیه های 
از جمله عذرخواهی برجسته تومیچی  قبلی درباره جنگ 
به  میالدی   199۵ سال  در  وقت  وزیر  نخست  مورایاما، 
خاطر تعرض و استعمارگری جاپان حمایت خواهد کرد. 
اما ا ظهارات قبلی و تمایل های ابراز شده وی برای کنار 
را  نگرانی هایی  آینده  به  گذاشتن گذشته و چشم دوختن 
مبنی بر اینکه وی می خواهد این عذرخواهی ها را متزلزل 

کند به وجود آورده است.
شبکه تلویزیونی ان اچ کی گفت، پیش نویس بیانیه شینزو 
آبه به طور خاص به لغات کلیدی بیانیه مورایاما همچون 
»حکومت  و  »تعرض«  عمیق«،  »تاسف  »عذرخواهی«، 

استعماری« اشاره خواهد کرد.


