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کابل - هرات    چاپ همزمان:

این کـه 8 ثـور را بـه عنـوان نمـاد پیـروزی جهـاد مـردم 
درود  جهـاد  بـه شـهدای  این کـه  می گوییـم،  مبارک بـاد 
می فرسـتیم، بـه آزادی و مبـارزان سـام می کنیـم، بـه 
مقاومت گـران و مجاهدیـن سـپاس می گوییـم، همـه بـه 
ایـن معناسـت کـه پیـروزی یـک داعیـۀ ملـی، اسـامی 
مجاهدیـن،  نقـش  و  می گوییـم  لبیـک  را  انسـانی  و 
حسـاس ترین  در  را  مقاومت گـران  و  آزادی خواهــان 
احتـرام  و  کـرده  سـتایش  افغانسـتان  تاریـخ  برهـۀ 

می گذاریـم

معروف جهادی  فرماندهان  از  سترجنرال سید جگرن 
هفتة گذشته در کابل درگذشت.

سید جگرن یکی از نام آورترین چهره های جهادی بود 
و در مبارزه بر ضد رژیم کمونیستی در افغانستان نقش 

مهم داشته است. 
ضایعه  را  او  درگذشت  سیاسی  چهره های  برخی 
خوانده و از مبارزات و جان فشانی های او به نیکویی 

یاد کرده اند. 
احمد ولی مسعود رییس عمومی بنیاد شهید مسعود در 
پیامی گفته است که سید جگرن از نخستین روزهای 

جهاد، در سنگر مبارزه علیه رژیم وقت 
به جهاد و مبارزه پرداخت و تا پیروزی 
و  تالش  هیچ گونه  از  جهاد  کاروان 

فداکاری دریغ نورزید. 
در این پیام آمده است: پس از پیروزی 
جهاد، به پاس خدماتی ارزنده یی  که وی 
انجام داده بود، به رتبه سترجنرالی مفختر 
وزارت  اول  معاون  عنوان  به  و  گردیده 
افغانستان  اسالمی  دولت  ملی  دفاع 

توظیف شد. 
در این پیام همچنان گفته شده که مرحوم 
سید جگرن از فرماندهان با شخصیت، با 
تقوا و متعهد به ارزش های جهادی بود که در سال های 
جهاد و پس از آن تا آخرین لحظات زند ه گی فقیرانه 

زیست و فقیرانه جهان را وداع گفت.
احمد ولی مسعود در پایان گفته که به نماینده گی از 
بنیاد شهید مسعود، رحلت مرحوم مغفور سید جگرن 
را به اعضای خانواده وی و به تمام مجاهدین تسلیت 
عرض نموده و ازدرگاه خداوند متعال برای مرحومی 
بازماندگان وی صبر جمیل آرزو  برای  الهی و  غفران 

می کنم.

8 ثــور؛
 سزاوار تجلیل و تحلیل

"وضعیت خطرناک بازسازی افغانستان"

کرزی مورد بازپرس قرار گیرد
فهرست منتظران اعدام

معاون وزارت دفاع دولت مجاهدین درگذشت
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د امریـکا پـوځ ۱۶ امریکايـي پوځیانـو تـه د هغې سـهوې لـه کبله چې پـه نتیجه 

کـې یـې د کنـدز پـر یـوه ملکـي روغتـون مببـاري وشـوه ډسـپلیني سـزاګانې 

ورکـړې دي.

د تېـرکال پـه تلـې میاشـت کې د بې رسحـده ډاکټرانو پـر روغتون پـه هوايي برید 

کې ګـڼ ملکي افغانـان مړه او ټپیان شـول.

ډیـری دا پوځیـان چې سـزا ورکـړل شـوې د امریـکا د خاصو ځواکونـو رستريي 

دي.

د پنټاګـون چارواکـي وايـي چـې د یوه جـرال په ګـډون ۱۶ امریکايـي پوځیانو 

تـه پـه کنـدز ښـار کـې د بـې رسحـده ډاکټرانـو پـر روغتـون د مببـارۍ لـه کبله 

ډسـپلیني سـزاوې ورکړل شـوې دي.

یـوه جګپـوړي امریکايـي مقام پـرون وویـل، دې پوځیانو ته چې ډیـری د خاصو 

پوځـي ځواکونـو رستیـري دي جنایـي دوسـیې نـه دي جـوړې شـوي او یـوازې 

ډسـیپلیني سـزاوې ورکړل شـوې دي.

پـه امریـکا کـې د پوځـي مقرراتـو او اصولو له مخې ځیني سـزاګانې داسـې دي 

چـې د یـوه رستیـري لپـاره پـه پـوځ کـې د رستیري یـا افرس پـه توګـه د خدمت د 

ختمېـدو معنـا لـري او ځینـي یې داسـې چې کـه یوه رستیـري ته ورکـړل يش نو 

د تـل لپـاره لـه ترفیـع او نـورو امتیازونو څخه پاتـې کیږي.

دې مقـام چـې د مسـئلې د حساسـیت لـه کبلـه نـه غـواړي هویت یې افشـا يش 

ویـي چـې پـه دې ډلـه کـې د یـوه تـورن جـرال پـه ګـډون د ځانګـړو عملیايت 

ځواکونـو رستیـري هم شـامل دي.

د امریـکا پـوځ تېـر کال په تلې میاشـت کې وروسـته لـه دې چې طالبانـو د کندز 

ښـار ونیـوه، د بـې رسحده ډاکټرانـو پر روغتون مببـاري وکړه.

رویټـرز خـري اژانـس لیکي چې دا مببـاري د امریکا د C-130 ډولـه الوتکې په 

وسـیله شـوې وه چـې پـه نتیجه کـې یې دوه څلویښـت کسـان مـړه او اوه دیرش 

نور ټپیان شـول.

پـه مـړو او ټپیانـو کې ملکـي وګـړي او د روغتون روغتیايي پرسـونل هم شـامل 

وو.

د امریکايـي ځواکونـو د لومړنیـو معلوماتـو له مخـې دې الوتکې اصاًل غوښـتل 

روغتـون تـه پـر څیرمـه ودانۍ مببـاري وکړي خـو د الوتکې د نقشـې په سیسـټم 

کـې د یـوې تخنیکـي سـهوې له کبله دا پېښـه وشـوه.

بـې رسحـده ډاکټرانـو ټولنـه چې وايـي، د ملکـي خلکـو عـالج کاوي، دا حمله 

لـه نړیوالـو بـري قوانینو څخـه څرګنـده رسغړونه وبللـه او پـه دې اړه یې د بې 

پـرې تحقیقاتو غوښـتنه وکړه.

اجسـاد  مـورد  چندیـن  در 
برجـا  نبـرد  میـدان  در  طالبانـی 
مانـده کـه پیشـتر از زنـدان رهـا 
والیـت  در  همچنـان  انـد.  شـده 
طالبـان  اسـرای  از  برخـی  کنـدز 
دولـت  ازسـوی  کـه  انـد  گفتـه 
پیشـین از زنـدان آزاد شـدند و 

برگشـتند.   جنـگ  بـه  دوبـاره 
وحـدت  دولـت  رؤسـای  هرچنـد 
طالبـان  رهایـی  از  اخیـراً  ملـی 
حکومـت  زمـان  در  تروریسـت 
انتقـاد  شـدت  بـه  کـرزی  حامـد 

کردنـد

در گـزارش گفتـه می شـود کـه » نیروهـای دفـاع ملـی و امنیتـی افغانسـتان نـه تنهـا بـه 
طـور فزاینـده ای بـا خاهـای ظرفیتـی شـان در قسـمت های حمایـت هوایی، سـگنال ها یا 
عامـات، اسـتخبارات و سـایر سـاحات رهـا شـده انـد که توسـط قومانـدان هـای امریکایی 
تذکـر داده شـده انـد، بلکـه همچنان فاقد توانایی برای درخواسـت کمـک از ایاالت متحد 

صفحه 6امریـکا و یـا اجـزای دیگـر ائتـاف نظامی می باشـند.



بــه فاصلــة یــک روز پــس از ســخنرانی 
ــی در شــورای ملــی کــه  رییــس جمهــور غن
ظاهــراً خطــوط اساســِی دولــت وحــدت 
ملــی را در رابطــه بــا جنــگ و صلــح روشــن 
کــرد، جنــرال عبدالرشــید دوســتم معــاون اوِل 
ــان  ــا طالب ــرد ب ــه در نب ریاســت جمهــوری ک
ــه شــدت  ــرد، ب در شــمال کشــور به ســر می ب
شــورای امنیــت ملــی را بــه دلیــِل عــدم اجازۀ 
نبــرد بــا هراس افکنــان بــه افــراد تحــت امــر 
او، مــورد انتقــاد قــرار داد. ایــن مســأله نشــان 
ــود در  ــاِت موج ــکاف ها و اختالف ــه ش داد ک
بدنــة دولــت چنــان عمیــق و گســترده اند کــه 
ــت  ــز دس ــرایط نی ــاس ترین ش ــا در حس حت
از ســِر ایــن دولــت برنمی دارنــد. ســران 
دولــت وحــدت ملــی انتظــار داشــتند کــه بــا 
ــی،  ــورای مل ــی در ش ــی- نظام ــور سیاس مان
دوبــاره  را  دولــت  ازدســت رفتة  انســجام 
ــو  ــد جل ــل بتوانن ــد و حداق ــه آن برگردانن ب
نارضایتی هــای رو بــه گســترش در میــان 
شــهرونداِن کشــور را از کارکردهــای ضعیــف 
ــا  ــد. ام ــت بگیرن ــن دول ــة ای ــدون نتیج و ب
ــاوت و گاه متناقــض  ظاهــراً دیدگاه هــای متف
ــکار  ــدرت آش ــِف ق ــای مختل ــه از پایگاه ه ک
ــده اند. در  ــری ش ــن ام ــع چنی ــوند، مان می ش
ــدی  ــی و کلی ــة اساس ــد نکت ــه چن ــا ب این ج

ــد توجــه نشــان داد:   بای
ســخنرانی رییس جمهــوری: ســخنرانی آقــای 
غنــی کــه گمــان بــرده می شــد بــا دقــِت تمــام 
ــای  ــاوران و اعض ــان، مش ــوی کارشناس از س
ــه شــده اســت، آِش دهن ســوزی  ــِم او تهی تی
ــار  ــد. انتظ ــازی کن ــد جّوس ــه بتوان ــود ک نب
ــار  ــک ب ــرای ی ــی ب ــای غن ــه آق ــت ک می رف
هــم کــه شــده، در طــول دوران ریاســت 
و  منظم تــر  ســخنرانی  خــود،  جمهــوری 
کــه  دهــد  انجــام  بی عیب ونقص تــری 
بتوانــد در میــان افــکار عمومــی اثــراِت بالقــوه 
و بالفعــل بگــذارد. امــا ســخنرانی آقــای غنــی 
ــرای شــنیدن و اســتقبال از  کــه بســیار هــم ب
ــه  ــاوی آن گون ــد، ح ــماری می ش آن لحظه ش
از طــرز فکــر و ارادۀ دولــت نبــود کــه بتوانــد 

ــق شــود.  ــکار عمومــی موف ــاع اف ــه اقن ب
ــن  ــن و خوش بینانه تری ــی در بهتری ــای غن آق
ــزده  ــه در طــول پان ــگاه، ســخنانی گفــت ک ن
ــاِن  ــه صــورت پراکنــده از زب ســال گذشــته ب

ــادی در داخــل نظــام شــنیده شــده  ــراد زی اف
ــای غنــی بازهــم موفــق نشــد کــه  اســت. آق
تعریــِف دقیــق و منســجمی از دوســت و 
ــد و  ــه کن ــان ارای ــع از طالب ــمن و در واق دش
ــروه  ــن گ ــا ای ــاره ب ــود را به یک ب ــکل خ مش
یک طرفــه  آن  بــا  مرتبــط  گروه هــای  و 
ــه  ــه ب ــی در رابط ــای غن ــع آق ــازد. موض س
نیــز  صلــح  گفت وگوهــای  و  پاکســتان 
ــد  ــته بودن ــراری گذش ــای تک ــان حرف ه هم
ــف  ــع مختل ــوی او در مجام ــا از س ــه باره ک
تکــرار شــده انــد. آقــای غنــی همچنــان 
ــودش  ــة خ ــرح اولی ــالف ط ــان را - خ طالب
کــه تروریســت ها را نبایــد بــه خــوب و 
ــوب و  ــروهِ خ ــه دو گ ــرد - ب ــیم ک ــد تقس ب
بــد تفکیــک کــرد کــه بــا یکــی دروازۀ 
ــا دیگــری  ــاز گذاشــته شــده و ب گفت وگــو ب
ــه  ــگ مســایل را فیصل ــا جن ــوان ب ــط می ت فق
ــه  ــه چگون ــت ک ــکل این جاس ــا مش ــرد. ام ک
ــغول  ــاًل مش ــه عم ــرادی ک ــان اف ــوان می می ت
نبــرد بــا دولــت و نیروهــای خارجــی مســتقر 
ــل  ــن تفکیکــی را قای ــد، چنی در افغانســتان ان

ــد؟    ش
آقــای غنــی گروه هــای مخالــف را زیــر 
ــده،  ــی، القاع ــبکة حقان ــف ش ــای مختل نام ه
داعــش و طالبــان دســته بندی کــرد و در ایــن 
میــان بــه وضاحــت معلــوم می شــد کــه نــگاه 
ــان در ســخناِن  مهرورزانه تــری در مــورد طالب
او وجــود دارد. در حالــی کــه گروه هــای 
مســلح مخالــف هیــچ کــدام نســبت بــه 
ــی ـ  ــه داخل ــی و چ ــه خارج ــری ـ چ دیگ
امتیــازی ندارنــد و همــة آن هــا فقــط بــه یــک 
شــبکة کالن و متحــد منطقه یــی و بین المللــی 
ــه  ــر ب ــال حاض ــه در ح ــوند ک ــوط می ش مرب

ــده اند.  ــناخته ش ــت ش ــام تروریس ن
ــی  ــدت مل ــت وح ــی: دول ــات درون اختالف
برآینــد یــک اختــالِف کالن در انتخابــات 
ریاســت جمهــوری ســال گذشــته اســت 
ــت  ــن دول ــران ای ــراً رهب ــاال ظاه ــر ح و اگ
چنیــن اختالفاتــی را انــکار می کننــد، بــه 
معنــای نبــود آن هــا نبایــد تلقــی شــود. اگــر 
اختالفــی میــان رهبــران دو تیــم موجــود 
ــه ایجــاد دولــت  ــود، چــرا آن هــا تــن ب نمی ب
وحــدت ملــی دادنــد و عمــاًل باعــث شــدند 
ــه مشــروعیت نظــام از درون صندوق هــای  ک

ــالف را  ــود اخت ــس نب ــود. پ ــرون نش رای بی
ــه  ــال دارد ک ــی احتم ــرد، ول ــاور ک ــد ب نبای
ــل  ــه دلی ــی ب ــدت مل ــت وح ــران دول رهب
مصالــح کالِن ملــی از اختالفــات درونی شــان 
ــد  ــا نخواهن ــند و ی ــرده باش ــور ک ــراً عب ظاه
ــورد  ــزی در م ــمی چی ــورت رس ــه ص ــه ب ک
آن هــا بگوینــد. ایــن اختالفــات حتــا در میــان 
تیم هــای موجــود در قــدرت سیاســی نیــز بــه 
خوبــی قابــل لمــس اســت و هــر روز خــود 
ــد.  ــان می ده ــاوت نش ــای متف ــه بهانه ه را ب
وقتــی جنــرال دوســتم بــه عنــوان معــاون اول 
ریاســت جمهــوری، شــورای امنیــت ملــی را 
آمــاج انتقادهــای تنــدش قــرار می دهــد، دیگر 
نمی تــوان از اختالفــاِت ُخــرد و کوچــک بــر 
ــت. یکــی از  ــادی ســخن گف ســِر مســایل ع
هدف هــای اصلــی ســخنرانِی بــه ظاهــر 
تاریخــِی آقــای غنــی در شــورای ملــی، 
ایجــاد انســجام در درون دســتگاه دولــت بــود 
ــل  ــه دلی ــز ب ــته نی ــن خواس ــفانه ای ــه متأس ک
ــدۀ  ــاری و حساب ناش ــِت غیرمعی ــوع مدیری ن

ــد.   ــرآورده نش ــوری ب ــس جمه ریی
غنــی  آقــای  آمــده:  به دســت  نتیجه هــای 
ــود در  ــخنرانی خ ــه از س ــت ک ــار داش انتظ
ــرد و  ــتفاده را بب ــر اس ــی حداکث ــورای مل ش
ــه  ــه ک ــِف جامع ــای مختل ــان طیف ه در می
به شــدت نســبت بــه انفعــال دولــت در برابــر 
ناراحــت  خشــونت طلبان  و  تجاوزگــران 
عمــوم  آورد.  به دســت  حمایــت  بودنــد، 
مــردم افغانســتان نیــز چنیــن انتظــاری داشــتند 
و گمــان می بردنــد کــه ســخنرانی آقــای 
پایــان  ابهام آمیــز  بــه سیاســت های  غنــی 
ــد و  ــن نش ــل چنی ــی در عم ــد داد، ول خواه
حــاال پــس از گذشــت نزدیــک بــه یــک هفته 
ــای  ــن نتیجه ه ــه چنی ــود ک ــخص می ش مش
ــت.  ــده اس ــت نیام ــخنرانی به دس ــن س از ای
سیاســی  پراکنده گــی  در  دولــت  وقتــی 
ــد در  ــدون شــک نمی توان ــد، ب دســت وپا بزن
ــی نشــان  ــارزِ چندان ــاِن خــود تب ــر مخالف براب
ــه  ــن ب ــش از پرداخت ــی پی ــای غن ــد و آق ده
ــه  ــن گون ــه ای ــد ب ــخنرانی یی، بای ــن س چنی
ــت  ــای دول ــد پایه ه ــه می توانن ــات ک اختالف

ــی داد.   ــان م ــد، پای ــران کنن را وی
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شـکاف های پُرنشـدنِی دولت 
وحــدت ملـی

 

روز 8 ثـور، سـالروز پیـروزی جهـادِ برحـِق مردم افغانسـتان 
ارگ  در  کابـل  در  مجاهدیـن  کمبخـِت  دولـت  اسـتقرار  و 
گرامی داشـت  ایـن  شـد.  داشـته  گرامـی  ریاسـت جمهوری 
اگرچـه آن گونـه که شایسـته بود صـورت نگرفت، امـا بازهم 
بـه عنـوان یـادآورِی رسـمی از جانـِب دولـت وحـدت ملی، 

دارد. سـپاس گزاری  جـای 
مقاومـِت  و  جهـاد  یـادآوری  کنـار  در  محفـل،  ایـن  در 
مـردم افغانسـتان و شـهدای کشـور، سـخنانی نیـز در ارگ 
از  حکایـت  واقـع  در  کـه  شـد  بیـان  ریاسـت جمهوری 
در  آلوده گـی  و  تعصـب  تنومنـِد  جریان هـای  شـکل گیرِی 
دارد؛  سیاسـت  و  قـدرت  رأِس  در  به خصـوص  و  کشـور 
آلوده گی یـی کـه بـا گذشـت هـر روز، مـردم افغانسـتان را 
بیشـتر بـه جاِن هـم انداخته و سـبب مشـکالِت فراوان شـده 
اسـت. سـخنان فـردی بـه نام غـالم فـاروق اعظـم از تریبیون 
ارگ نشـان داد کـه ایـن نهاد، تمام قد زیر سـایة فاشیسـم قرار 
گرفتـه و کسـانی در ارگ ریاسـت جمهوری حضـور دارنـد 
و  مریض تریـن  فاشیسـت ترین،  پـای  بـه  را  فرصت هـا  کـه 

می کننـد.  تلـف  آدم هـا  بدبخت تریـن 
فرامـوش نمی کنیـم کـه در آغازیـن روزهـای کارِ آقـای غنی 
در ارگ، کسـی از دروِن ارگ و از موقـِف یـک کارمند به همة 
مـردم افغانسـتان دشـنام مـی داد و او حاال به مقام هـای بلندی 
دسـت یافتـه اسـت. حاال هـم جابه جا کـردِن شـخصی که در 
مـرِض تعصـب گیر مانده اسـت در فهرسـت سـخنراناِن ارگ 
کـه بدون شـک بـا آگاهـی رییس جمهور غنی صـورت گرفته 
اسـت، نشـان از آن دارد کـه ارگ در آتِش تعصب می سـوزد. 
مجهول الهویـه  فـردِ  آن  اهانتـی کـه در سـخنرانی  دشـنام و 
و متعصـب در ارگ تبـارز یافـت، نشـان داد کـه متأسـفانه 
ذهنیت هایـی کـه در برابـر مـردمِ افغانسـتان قـرار دارنـد، در 
ایـن نظـام قـدر می شـوند و کسـی ابایـی از دشـمنی بـا مردم 
افغانسـتان از آدرِس ارگ نـدارد. ایـن تجربـه از دوراِن آقـای 
کـرزی بـه راه افتـاد و در دوران آقـای غنـی همچنـان ادامـه 
یافـت. فقـط بـا این تفـاوت کـه دومی، متعصبـاِن اولـی را از 

ارگ کشـید و متعصبـاِن تـازه دم را وارد کـرد.
 امـا جـای شـکرش باقی سـت کـه شـخص آقـای غنـی در 
سـخنانی کـه در آن مراسـم داشـت، بـه سـخناِن آن آقـای 
متعصـب تاخـت و بـه مـردم افغانسـتان فهمانـد کـه سـخنان 
آن فـرد، متعلـق بـه دشـمناِن مردم افغانسـتان اسـت. سـخناِن 
آقـای غنـی چنـان بـا احساسـات بیـان شـد کـه به شـدت در 
برابـِر سـخناِن آن فرد فاشیسـت قـرار گرفت؛ او بـا مثال دادِن 
جان فشـانی های مـردمِ افغانسـتان در برابـر طالبـان و نام بردن 
از مناطـق مختلـِف کشـور گفت که دایکنـدی و ارزگان از هم 
فـرق شـده نمی توانـد، امـا دشـمن در پِی آن اسـت کـه مردم 

افغانسـتان را متفرق سـازد. 
مسـلمًا سـخناِن آقـای غنـی آِب سـردی بـود کـه بـر روی 
احساسـاِت داِغ مـردم افغانسـتان ریختـه شـد و واکنش هـا را 
نـرم و نرم تر سـاخت. سـخنان آقـای غنی نشـان داد که او در 
برابـِر یـک متعصـِب پیر ایسـتاده اسـت و شـرمش آمـد که از 
آدرس ارگ در میـان مـردم افغانسـتان بـه ایـن برهنه گی نفاق 
پخـش شـود و بـه همیـن دلیـل در سـخنانش بـه آن مـوارد 
توجـه کـرد و بـه شـکل مسـتقیم سـخناِن آن مـرد را بی آن که 

نامـی از او ببـرد، سـخناِن دشـمِن مـردم خواند. 
امـا حـاال آقای غنـی بداند کـه در دور و بِر او افرادی هسـتند  
اهـداِف  برابـِر  در  را  نظـام  و  قـدرت  ُکِل  می خواهنـد  کـه 
متعصبانـه و مریضانة خودشـان بـه کار ببندنـد و قربانی کنند. 
آقـای غنـی بایـد بدانـد کـه جـا دادِن آن شـخِص مریـض و 
متعصـب بـه نـام غـالم فـاروق اعظم در فهرسـت سـخنرانان 
ارگ، یـک کارِ سـازمان یافته و از طـرِف افـرادی بـوده اسـت 
کـه در دور و بـِر خـودِ آقـای غنـی صالحیـت دارنـد. او باید 
از ایـن افـراد بپرسـد کـه بـه کـدام جـرأِت افـراد روانـی و 
متعصـب را وارد فهرسـت سـاخته اند. زیـرا سـخنرانِی آقـای 
غنـی در شـورای ملـی و اظهـاراِت او در روز هشـت ثـور 
در ارگ نشـان از آن داشـت کـه آقـای غنـی می توانـد اعتمادِ 
از دسـت رفتة مـردم را جلـب کنـد؛ امـا سـناریوهایی ترتیـب 
شـده تـا ایـن رونـد را متوقـف سـازند. بنابریـن، او بایـد در 
برابـِر متعصبـان و فاشیسـتان و آنانـی که با دشـمنان همکاری 
می کننـد، بایسـتد. انتظـار مـردم افغانسـتان این اسـت که غنی 
ارگ را بـه خانـة مـردم افغانسـتان تبدیـل کند و بدسـیرتان را 

از آن بیـرون انـدازد.  

ارگ
 از آتِش تعصب تا آب سرِد غنی

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1770   شنبه     11 ثو   ر/      ا رد   یبهشت         y    1395  22 رجب  المرجب  y 1437   30  ا پر  یل   2016



مجاهدین  پیروزی  سالروز  چهارمین  و  بیست  ثور،  هشت  از 
افغانستان طی برنامه های جداگانه در کابل و برخی از والیات 

افغانستان به گونة گسترده، گرامی داشت شد.
ریاست جمهوری  ارگ  در  مناسبت  همین  به  مراسمی که  در 
برگزار شده بود بر عالوۀ حضور رییس جمهور و رییس اجرایی، 
شهروندان  از  شماری  و  جهادی  چهره های  کابینه،  اعضای 

اشتراک کرده بودند.
از  گرامی داشت  اهمیت  روی  تأکید  با  نشست  این  سخنرانان 
این روز تاریخی در پیوند به مسایل جاری سیاسی- اجتماعی 

افغانستان نیز سخن زدند.
محمداشرف غنی رییس جمهور افغانستان در این مراسم گفت 
که افغانستان برای آغاز و پیشرفت گفت وگوهای صلح با طالبان 

به هیچ کشوری امتیاز نداده و نخواهد داد.
افزود:  نیست،  تقسیم  قابل  افغانستان  این که  بیان  با  غنی  آقای 
دشمنان افغانستان سعی می کنند با حربه ایجاد تفرقه در کشور 
جنگ و نا آرامی را ایجاد کنند و از آب گله آلود ماهی بگیرند.

رییس جمهور غنی گفت: »جهاد مردم افغانستان برحق و متعلق 
به تمام کشورها است«.

وی تأکید کرد با دستان خالی در برابر قوی ترین ارتش آن زمان 
آزادگی خود  و  آزادی  از  با دستان خالی  پیروزی رسیدیم.  به 

دفاع کردیم.
رییس جمهور محمد اشرف غنی در ادامه گفت: »رمز پیروزی ما 

در جهاد حفظ وحدت و یکپارچگی بود«.
وی افزود در آن زمان مجاهدین از یک دیگر نمی پرسیدند که به 
کدام قبیله تعلق دارند و یا به کدام زبان صحبت می کنند بلکه 
فقط در یک احساس مشترک خود را فرزندان یک آب و خاک 

می دانستند.
رییس جمهور تأکید کرد اگر اتحاد آن زمان را حفظ می کردیم 
بدون شک می توانستیم نظامی را به وجود بیاوریم که زخم های 
از جنگ ها را درمان کنیم و خواسته های بعدی خود را  ناشی 

محقق سازیم.
گرفته ایم  گذشته  حوادث  از  درسی که  با  »امروز  گفت:  وی 
نمی گذاریم دشمنان با ایجاد تفرقه یک بار دیگر صفوف اتحاد 

ما را هدف بگیرند و همکاری سه قوه را به هم بریزند«. 
رییس جمهور محمد اشرف غنی مبارزه با فساد اداری را نوعی 

جهاد دانست.
جبهات  در  کشور  امنیتی  نیروهای  که  »همانگونه  گفت:  وی 
جنگ علیه تروریستان و برای تأمین امنتی می جنگند، ما نیز باید 
جهادی دیگر در عرصه محو فرهنگ واسطه گری انجام دهیم«.
به  گران  واسطه  و  فاسدین  که  »ضرباتی  گفت:  رییس جمهور 
نیروهای جوان این کشور می زنند کمتر از عملیات های تخریبی 

گروه های تروریستی نیست«.
و  استعدادها  سرکوبی  با  مفسدین  و  گران  وسطه  افزود  وی 
فرهنگ  با  مسلکی  افراد  جای  به  ناشایست  افراد  دادن  قرار 

شایسته ساالری مبارزه می کنند.
رییس جمهور تأکید کرد دولت وحدت ملی در مبارزه با فساد 
جدی است و مردم نیز باید با حمایت از دولت در ایجاد یک 

اراده ملی مبارزه با فساد تالش کنند.
اشرف غنی با اشاره به ظرفیت های افغانستان برای سرمایه گذاری 
گذاری  سرمایه  آماده  کشورها  از  بسیاری  که  گفت  خارجی 

هستند اما به دلیل ناامنی در افغانستان حضور نمی یابند.
امنیتی  نیروهای  که  اظهارداشت  افغانستان  رییس جمهور 
افغانستان باید بدانند که تنها از کشور افغانستان دفاع نمی کنند 

بلکه اکنون آنها از همه منطقه مراقبت می کنند.
در عین حال، عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی دولت وحدت ملی 
افغانستان طی اظهاراتی در مراسم بزرگداشت این روز گفت: 

جهاد افغانستان مصداق فتح مبین بود.
وی افزود: طلسم یک ابرقدرت بزرگ در 8 ثور شکست و مردم 

افغانستان در این روز طعم آزادی را چشیدند.
اسالمی  جهاد  چه  اگر  داشت:  اظهار  افغانستان  اجرایی  رییس 
طرق  از  ما  کشور  دشمنان  اما  رسید   پیروزی  به  افغانستان 
مختلف نگذاشتند تا آرمان های جهاد اسالمی تحقق یابد و مردم 

مجاهد افغانستان از طعم شیرین پیروزی بهره مند شدند.
وی گفت: توطیه ها و دسایس دشمنان که تا امروز ادامه یافته 
است، با وجود نشاندن زخم های عمیق بر پیکر ملت افغانستان  
هرگز نتوانست اراده ملی ما را بشکند و راه ما را برای دفاع از 

آزادی، استقالل و تمامیت ارضی کشور سد کند.
برای  ملی  دولت وحدت  که  کوششی  هر  گفت:  عبداهلل  آقای 
که آب  آن هایی  که  بوده  این خاطر  به  داده  انجام  تامین صلح 
در آسیاب دشمن می ریزند به ندای پاک ما لبیک بگویند و این 

خونریزی ها پایان یابد.
عمل  که  کسی  هر  وحدت:  حکومت  اجرایی  رییس  گفتة  به 
افغانستان  مردم  دشمن  و  تروریست  دهد،  انجام  تروریستی 

است. تروریسم داخلی و خارجی ندارد.
تمام  پاسخ گوی  باید  ملی  وحدت  حکومت  گفت:  عبداهلل 

مشکالت مردم باشد و از این مسوولیت طفره نخواهد رفت.

رییس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان در ادامه اظهارات 
ملت  که  است  این  گرفتیم  تاریخ  از  که  درسی  گفت:  خود 
که  زمان  هر  و  شده  پیروز  بوده  متحد  که  زمان  هر  افغانستان 

دچار اختالف شده، به شکست محکوم شده است.
یکی  و  جمهوری  ریاست  دوم  معاون  دانش  سرور  هم چنان، 
از سخنرانان برنامة گرامی داشت از بیست و چهارمین سالروز 
میزبان  اخیر  دهه   4 در  را  افغانستان  مجاهدین گفت،  پیروزی 
تحوالت بزرگ و شگرف تاریخی دانست و گفت: در این برهه 

تاریخ، مردم نظام های گوناگون را تجربه کرده است.
وی از کودتای کمونیستی 7 ثور 1357 تا پیروزی مجاهدین در 
برابر این نظام در 8 ثور 1371 را 14 سال تاریخی برای مردم 
بُرهه  همین  قالب  در  نیز  را  افغان  مجاهدین  جهاد  و  دانست 
حساس عنوان کرد و گفت: پس از زمامداری کوتاه مجاهدین 

دوران سیاه طالبانی زندگی شیرین افغان ها را تلخ کرد.
معاون رییس جمهور افغانستان 14 سال اخیر را فصل جدید در 
تاریخ افغانستان نام نهاد و جهاد را از خصوصیات و ویژگی های 
ملی و فرهنگی افغان ها دانست و گفت: عوامل داخلی، سیاسی 
و خارجی و حتی بین المللی در پیروزی مجاهدین نقش داشت، 

ما  فرهنگی  خصوصیات  از  ناشی  بزرگ  تحوالت  تمام  اما 
افغانستانی ها بود.

جهاد  فکری  ارکان  اصل   4 اینکه  به  تأکید  با  دانش  آقای 
آزادی خواهی  بود، گفت: نخست روحیه  افغانستان  شهروندان 
را  زورگویی  و  انحصار  استبداد،  ستم،  ما  مردم  آزادی طلبی  و 
شکست و شهروندان افغانستان با جرأت و مردانهگی در برابر 

نظامیان شوروی سابق ایستادند.
دانش 7 ثور را آغاز دوران دیکتاتوری خواند که توأم با استبداد 

و خودکامگی نظام کمونیستی افغانستان بود.
سرور دانش با تأکید به اینکه زندگی امروز و دیروز شهروندان 
افغانستان باهم شباهت های زیادی دارد گفت: امروزه گروه های 
حرکت  ما  فرهنگ  و  ارزش ها  اعتقادات،  خالف  تروریستی 

دارند.
نظام  وارثان  گروه  این  همانند  گروه های  و  طالبان  افزود:  وی 
کمونیستی هستند، زیرا با روحیه استبداد برخالف منافع ملی، 

استقالل، فرهنگ ملی و اسالمی ما در حرکت هستند.
معاون رییس جمهور افغانستان طالبان را دشمن مردم و مجاهدین 
به  ما  رهبران  از  زیادی  شمار  گفت:  و  کرد  خطاب  افغانستان 
دست حلقات این گروه از بین رفته اند. صالح الدین ربانی وزیر 
امور خارجة افغانستان در این مراسم، 8 ثور را پُر افتخارترین 
روز تاریخ دانست و گفت: در این روز مجاهدین پیروز شدند 
به همین دلیل باید همه ساله از این روز تجلیل کنیم، زیرا این 

روز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
خارجی  و  داخلی  ابعاد  در  را  افغانستان  شهروندان  جهاد  وی 
اما سوگ مندانه مجاهدین هدف تهاجمات و  دانست و گفت: 

مداخالت کشورهای همسایه و جهان قرار گرفتند.
وحشیانه  تاخت و تاز  سبب  جهان  بی توجهی  اینکه  بیان  با  وی 
برخی سازمان ها  افغانستان شده است، گفت:  در  تروریست ها 
و  مردم  علیه  خود  راهبردی  سالح  عنوان  به  را  تروریست ها 

دولت افغانستان استفاده کرده اند.
وزیر خارجه افغانستان افزود: با وجودیکه زخم 14 سال نبرد 
علیه نظامیان شوروی التیام نیافته است، اما ما آغاز به مبارزه با 
تروریسم کرده ایم که این موضوع را یا جهان درک نمی کرد یا 

این تهدید را نمی پذیرفت.

ربانی افزود: وقتی جهان تروریست ها را به عنوان تهدید جدی 
 11 حادثه  و  شد  شهید  مسعود  احمدشاه  که  پذیرفت  جهان 

سپتامبر آمریکا رخ داد.
به  تاکنون  کمونیستی  کودتای  و  ثور   7 از  افزود:  ربانی  آقای 
جنگ تحمیلی روبه رو هستیم که در این جنگ یک طرف برای 

کشور و طرف دیگر برای تأمین منافع بیگانگان می جنگند.
وی با بیان اینکه ما در برابر تروریست های هستیم که 20 سال 
دولت های  در  گفت:  بودیم،  کرده  مقاومت  آن  برابر  در  پیش 
به جنگ  تا  کردیم  تالش  و  دادیم  اولویت  به صلح  ما  پیشین 
با صلح پایان دهیم، در راه صلح قربانی های زیادی دادیم، اما 
نباید صلح خواهی ما نقطه ضعف ما تلقی شده و دشمنان از آن 

بهره ببرند.
گرامی داشت شورای حراست و ثبات

های  جریان  از  یکی  ثبات،  و  حراست  شورای  هم،  سویی  از 
)9ثور/ پنج شنبه  روز  به  مراسمی  برگزاری  با  کشور،  سیاسی 
مجاهدین  پیروزی  سالروز  چهارمین  و  بیست  از  اردیبهشت( 

گرامی داشت کردند.
این  برجستة  اعضای  از  جهادی  رهبر  سیاف  الرسول  عبدرب 

در  اساسی  تغییرات  که  در صورتی  که  دهد  می  شورا هشدار 
دنبال  به  افغانستان  »مردم  نیاید  وجود  به  کشور  فعلی  اوضاع 

بدیلی برای حکومت وحدت ملی خواهند بود«.
اصالحات  نیازمند  کشور  فعلی  اوضاع  که  گفت  سیاف  آقای 

اساسی می باشد.
لحظه  یک  حتا  که  نیستم  این  خواهان  »ما  کرد:  تصریح  وی 
حکومت سقوط کند؛ اما اگر اوضاع به این گونه پیش برود؛ ما 

به دنبال بدیل حکومت هستیم«.
این عضو ارشد شورای عالی حراست و ثبات گفت: آنان بارها 
در مورد صلح و امنیت به حکومت مشوره داده اند؛ اما توجهی 

به این مشورت ها صورت نگرفته است.
این رهبر جهادی خاطر نشان ساخت که "این مشورت ها برای 
امتیازطلبی نیست و فقط تالشی برای تامین صلح در کشور" 

بوده است.
وی با انتقاد تند از کسانی که ارزش های جهادی را زیر سوال 

می برند از حکومت خواست تا جلوی این افراد را بگیرند.
تأکید کرد جهاد از فرایض دین اسالم است و اگر کسی مجاهد 
را جنگ ساالر، غاصب و طالب پْست و مقام بداند در حقیقت 

به دین اسالم توهین کرده است.
منافع  به  تعرض  شاید  افغانستان  مسلمان  مردم  افزود  وی 
هرگز  اما  کنند؛  تحمل  بتوانند  را  خود  کشوری  و  شخصی 
تعرض به دین اسالم را نمی توانند نادیده بگیرند. مردم مسلمان 

افغانستان آزادی خواهی و بیگانه ستیزی را از دین گرفته اند.
عبدرب الرسول سیاف تأکید کرد تبلیغات منفی علیه مجاهدین 
و  شده  سازماندهی  قبل  از  برنامه  یک  جهاد  ارزش های  و 
پرده مجاهد  هماهنگ می باشد. وی می افزاید گروه های پشت 
ستیزی را شناسایی و طی یک تحقیق مفصل افشا خواهد کرد.

وی گفت: »یک جنگ پلید بر ضد عظمت و بزرگی ارزش های 
دین اسالم در کشور راه اندازی شده و عده یی زبان های کثیف 

و چتل خود را بازکرده اند و بر ضد مجاهدین تبلیغ می کنند«.
استاد سیاف ُهشدار داد که اگر جلو این گونه توهین ها از سوی 
حکومت گرفته نشود؛ کشور با خیزش گسترده مردمی روبرو 

خواهد شد و آنها باید منتظر عواقب آن باشند.
و  جهاد  شکوه  و  عظمت  به  ادامه  در  سیاف  الرسول  عبدرب 

مردم  حق  بر  جهاد  پیروزی  »با  گفت:  و  کرد  اشاره  مجاهد 
شد  عوض  دنیا  سیاسی  جفرافیای  و  تاریخی  روند  افغانستان 
و کشورهای زیادی از سلطه شوروی سابق و نظام کمونیستی 

رها شدند«.
عبدرب الرسول سیاف در ادامه تأکید کرد شورای حراست و 
ثبات افغانستان هرگز به دنبال سرنگونی نظام نیست اما به سران 
دولت وحدت ملی توصیه می کند در تصامیم مهم مملکتی به 
شمول پروسه صلح از رهبران جهادی و مردم مشورت و کمک 

بگیرد.
افغانستان  دشمنان  به  نظامی  بی  می افزاید،  جهادی  رهبر  این 
افغانستان  تجزیه  مورد  در  شوم خود  نقشه های  می دهد  اجازه 

را عملی کنند.
امنیتی،  زمینه های  در  خود  پیشنهادات  می گوید  سیاف  استاد 
به  را  محلی  ادارات  بهبود  و  خوب  حکومتداری  اقتصادی، 
به هیچ یک  لحظه  این  تا  اما  کرده ایم  ارائه  ملی  دولت وحدت 
از پیشنهادات عمل نشده است؛ اگر رهبران جهادی همچنان از 
سوی حکومت در انزوا بمانند، مجبور خواهند شد به فکر یک 

نسخه بدیل باشند.
این چهره برجسه جهادی تأکید می کند مردم از ما توقع دارند 
و مسئولیت اسالمی و ایمانی ما حکم می کند که از خواسته های 
مردم دفاع کنیم؛ دولت وحدت ملی باید با عمل به خواسته های 
خود در راستای بهبود اوضاع کشور تالش کند در غیر اینصورت 

مردم از آنها روی برخواهند گرداند.
عبدرب الرسول سیاف خطاب به سران حکومت وحدت ملی 
بر مبنای آن دولت  به مفاد تفاهم نامة سیاسی که  می گوید اگر 
از  فاز جدیدی  وارد  نشود، کشور  وحدت شگل گرفت عمل 

بحران خواهد شد.
رفته  حاشیه  به  متن  از  ملی  وحدت  حکومت  کرد  تأکید  وی 
معنای  به  نامه سیاسی  موافقت  مفاد  از  است؛ عدول و تخطی 
منفی  پیامدهای  می تواند  که  است  مردمی  ارزش های  از  عبور 

در برداشته باشد.
جرگه  لویه  برگزاری  انتخاباتی،  نظام  اصالح  سیاف  گفته  به 
برای تعدیل قانون اساسی و گنجاندن پست نخست وزیری و 
برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها از وعده های 

حکومت کنونی به مردم بوده که هرگز عملی نشده است.
ملی  وحدت  دولت  سران  به  خطاب  سیاف  الرسول  عبدرب 
می گوید: »امروز که شما در خانه های آرام خود نشسته اید، چه 
کسانی در سنگرها از کشور دفاع می کند، بدون شک مجاهدین 

هستند که اکنون نیز در سنگر دفاع از کشور حضور دارند«.
این رهبر جهادی می گوید نیروهای امنیتی هم در سنگر مبارزه 
با طالبان جان های خود را از دست می دهند و هم از پشت با 

شمشیر زبان های چهره های ضد دین کشته می شوند.
سیاف تأکید می کند اگر در تالش برای حذف مجاهدین باشید، 
مثل این است که دست و پای شیران را بسته باشید تا شغاالن 

ترسو بیایند و شیران در بند را زخم بزنند.
هم چنان، محمد یونس قانونی معاون اول رییس جمهور پیشین 
و عضو شورای حراست و ثبات، در مراسم بیست و چهارمین 
سالروز پیروزی جهاد ملت افغانستان گفت: هشتم ثور پیروزی 

انقالب یک ملت بزرگ در دل تاریخ است.
تصمیم  از  برخاسته  کودتای  ثور  هشتم  افزود:  قانونی  آقای 
انقالبی از دل و خواست مردم مبتنی بر  کودتاچیان نبود بلکه 
اعتقادات و ارزش های دینی و ملی مجاهدان افغانستان بوده و 
ثور،   7 کودتای  ننگین  و  تاریخی  دو حرکت  برابر  در  واکنش 

تجاوز و اشغال قشون شوروی در افغانستان بوده است.
این عضو شورای حراست و ثبات یادآور شد: کسانی که هشتم 
ثور را به بهانه حوادث تحمیلی پس از پیروزی به نقد می گیرند 
و عامدانه و خصمانه مورد توهین قرار می دهند، جفای بزرگی 

به ملت افغانستان می کنند.
در  افغانستان، مجاهدان همیشه  تاریخ  در  اینکه  بیان  با  قانونی 
صف و خط مقدم مبارزه با دشمنان و تجاوزها حاضر می شدند، 
خاطرنشان کرد: مبارزه در برابر تجاوز انگلیس، تجاوز شوروی 
و حاکمیت تروریسم در گذشته توسط مجاهدان صورت گرفت 

بنابراین توهین به 8 ثور، توهین به تاریخ افغانستان است.
به گفتة آقای قانونی: مردم فراموش نکنند کسانی که به هشتم 
ثور اهانت می کنند بهتر از هر کس دیگر می دانند دروغ می گویند 
و خصمانه تبلیغ کرده و حرف خود را باور نداشته و حلقات 

معینی اینها را سامان داده و تربیت می کنند.
آقای قانونی با تأکید بر اینکه مجاهدان در طول تاریخ همواره 
مورد نقد بوده اند، ادامه داد: حوادثی که بعد از هشتم ثور به 
ما تحمیل شد برخاسته از مجاهدین نبود بلکه توسط حلقات 
مشخص خارجی و پاکستان بر گرده و فرق ملت ما تحمیل شد.
قانونی گفت: »مگر پیش از مجاهدین در افغانستان بهشت برین 
حاکم بود؟ کسانی که خصمانه تبلیغ می کنند کجایند که بگویند 
شرایط  مردم  و  شد  کشته  نفر  میلیون  دو  مجاهدین،  از  پیش 
افغانستان حاکم  بر  از آن  نداشتند و مدینه فاضله پیش  خوبی 

نبوده است«.
او تأکید کرد: دسیسه سازمان یافته برخی علیه مجاهدین امروز 

به وضوح مشخص می شود و باید جلو آن گرفته شود.
از  پروان  و  هرات  تخار،  کندز،  بلخ،  پنجشیر،  والیت های 
والیت های بودند که با برگزاری مراسم ویژه بیست و چهارمین 

سالروز پیروزی مجاهدین را گرامی داشتند.
مردم پنجشیر با حضور گسترده در مزار قهرمان ملی، از هشتم 

ثور گرامی  داشت به عمل آوردند. 
افغانستان  مردم  پیروزی جهاد  در  مسعود  نقش شهید  از  آنان، 
ستایش کرده و گفتند که جهاد افغانستان در تاریخ به خط زرین 
ثبت است و هیچ دسیسه  و توطیه یی نمی تواند این دست آورد 

کالن و با عظمت را نادیده جلوه دهد.   
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استاد سیاف:

اگر توافق نامۀ سیاسی عملی نشود وضعیت بحرانی می شود

هارون مجیدی



جـورج  رسـالة  سـومین 
فلسـفة  عنـوان  زیـر  گالـوِوی 

دیـن )1914( با “ماهیت و توسـعة 
دیـن” از مرحلـة “قبیله یی”ِ]15[ “انسـان 

بـه  کـه  آن چـه  دارد؛  سـروکار  اولیـه”]1۶[ 
عنـوان امـری قابـل قیاس بـا آگاهـی بچه گانه، 
تـا ادیـاِن خیلی”توسـعه یافته” و “ملـی” مـورد 
جاندارپنـداری،  اسـت.  گرفتـه  قـرار  لحـاظ 
دربـارۀ  فرضیه هایـی  و  جـادو  روح گرایـی، 
نیازهـای ماقبـِل آگاهـی در نظر تیلِـر، همه گی 
در ایـن داسـتانی کـه او دربـارۀ توسـعة فرضی 

می دهنـد.  رخ  می کنـد،  مطـرح  ]دیـن[ 
ماهیـت  دربـارۀ  تکوینی یـی  شـرح  چنیـن 
“دیـن”، اگـر آن امـری معتبـر باشـد، بـه ما چه 
می گویـد؟ بین الهالیـن کـردن]17[ پیامدهـای 
روابـط و مواجهاِت من تویـی]18[، آن چنان که 
شـده  واقـع  بحـث  مـورد  بوبـر  نظـر  تحـت 
اسـت، یـا تجربـة مینـوی ]19[ِ “امـر دیگری”، 
آن چنان کـه تحـت نظـر اتو مـورد بحـث واقع 
شـده اسـت، و این که خودمان را چنین متقاعد 
کنیـم کـه بـه نوعـی از “پدیدارشناسـی” دیـنِ  
فاقـد بارارزشـی خواهیـم رسـید غیرممکـن به 
نظـر می رسـد؛ بـه عبـارت دیگـر، آن چه گونه 
بـر یـک مشـاهده گر فرضـًا فـارغ ]از هرگونـه 
یونانـی،  می شـود)به  پدیـدار  پیش داوری یـی[ 
phainomai(. اگـر مـا “دیـن” را بـر حسـب 
تنهـا در خـارج پدیـدار می شـود  آن چـه کـه 
اشـتباهِ  مرتکـب  بایسـتی  مـا  کنیـم،  تعریـف 
شـناخته شـده توسـط شـالیرماخر در کتـاب 
سـخنانی دربـارۀ دیـن)1799( شـویم کـه ما با 
لحـاظ کـردن دین بـه عنـواِن صرف مناسـک، 

آن را آشـفته می سـازیم. 
مقایسـه کـردِن هـم شـروح خداباورانـه و هم 
معلـق  و  دیـن،  از  خداباورانـه  ضـد  شـروح 
گذاشـتِن قضاوت هـای نهایـی دربـارۀ صحـت 
ادعاهـای هرکـدام، بـدون توسـل بـه مخفـی 
ادعـای  بـا  فرهنـگ  یـک  جهان بینـی  کـردِن 
لحـاظ کـردن شـیوه یی فاقد بار ارزشـی]20[ و 
لحـاظ کردن دیـن یـا فرهنگی دیگر بـه عنوان 
دیـن  فلسـفة  درون  در  “ابتدایـی”،  فرهنگـی 
ِشایسـته یی، ممکـن باقـی می مانـد. جهان بینـی 
بـه  کـه  اسـت  ممکـن  مکانیکـی  ماده بـاوری 
ارزش گـذاری]21[  از  مملـو  برابـری  شـکل 
دربـارۀ برخـی از ادعاهـای خدابـاوری باشـد، 
آن چنان کـه فقره هایـی از فوئرباخ، مارکسیسـم 
چیـزی  چنیـن  اثبـات  بـه  گرایـش  فرویـد  و 

رند.  دا
با ایـن حال، اگـر یـک مطالعة پدیدارشناسـانه 
از دیـن توسـط نوعـی از آگاهـی هرمنوتیکـی 
از  به دسـت آوردن درکـی  باشـد،  قابـل درک 
بـه  نایـل شـدن  بـرای  معینـی  تأکیـد  این کـه 
فهمیـدن الگوهـای بـاور و تکلیـف دینـی در 
می مانـد.  باقـی  ممکـن  شـده اند،  واقـع  کجـا 
به راسـتی ایـن سـه اصطـالح )بـاور، تجربه، و 
تکلیـف( رهسـپار شـیوۀ اساسـی یی به سـمت 
از  نوعـی  در  سـودمندتری  عناصـر  بازیابـی 
پدیدارشناسـی و هرمنوتیـک دینـی می گردنـد. 

   “حس” اتکا چیست؟  “احساِس 

ارتباطـی  چنیـن  بی واسـطه گی”ِ 
؟  چیست

سـخنانی  در  را  دیـن  ماهیـت  شـالیرماخر 
کـرده  عنـوان   1799 سـال  بـه  دیـن  دربـارۀ 
اسـت. اکثـراً آن چنان کـه او بـرای شـنونده گاِن 

“دین گریـِز 
می کنـد،  اسـتدالل  برلینـی  بافرهنـگ”ِ 
خـودِ  عنـوان”  بـه  را  دیـن  “تجمـالت”]22[ 
 On Religion:( می کننـد  لحـاظ  دیـن” 
Speeches to its Cultured Despis-

 .)ers, London: Kegan Paul,1893, 1
هیـچ جایی بـرای موجودی سـرمدی و مقدس 
کـه فراسـوی این جهـان ]خاکـی[ قـرار گیرد، 

باقـی نمانـده اسـت. )همـان منبـع( 
روان شـناختی  جنبه هـای  شـالیرماخر  دقیقـًا، 
آدمـی  زنده گـی  در  را  دیـن  انسان شناسـانة  و 
تفسـیر می کنـد: “درونی تریـن سرچشـمه های 
گشـوده  واالترین شـان”  و  مـن...  هسـتی 
شـده اند)Speech I, ibid. , 3(. امـا “ماهیـت 
دیـن” بسـیار فراتـر از “نحوه یی از اندیشـیدن، 
کنـش  از  نحوه یـی  ]یـا[  ایمـان،  از  نحوه یـی 

 .)Speech II, ibid. , 27(”می باشـد
ملقمـه   یـک  “طلبیـدِن  از  عبـارت  دیـن 
اخالقـی”  و  متافیزیکـی  خرده هـای  شـامل 
اَشـکاِل  به خاطـر   .)ibid. ,31(نمی باشـد
ظاهـر  “نـاب”]23[  هرگـز  آن  خارجـی اش، 
اسـت  عبـارت  آن  عیـن حـال  در  نمی شـود؛ 
کران منـد”  بـر  بی کـران  “آشکارسـازی  از 
“خـود  هنرآمـوری  و  فرهنـگ   .)ibid. , 3۶(
از  اسـت  عبـارت  دیـن  امـا  مولدانـد”]24[؛ 
 ibid. ,( بی کـران”  چشـیدن  و  “احسـاس 
تجربه یـی  مسـتلزم  آن  این کـه  به خاطـر   .)39
آن  اسـت،  مـاورا”  “عالـم  از  بی واسـطه 
و  بسـته  “سیسـتم های  درون  در  نمی توانـد 
نـاکام” محـدود گـردد”)ibid. , 55(. بـا ایـن 
حـال، خداوند “پیش چشـِی ]25[ همة اشـکاِل 

 )ibid. , 72( می کنـد.  تقدیـم  را”  عشـق 
در اصطالحاِت روان شـناختی و وجودشناختی، 
 Speech( اسـت  خـالق  نابـی  دیـِن  هـر 
III,ibid. , 119–4۶(. بـه عـالوه، آن آگاهـی 
فـرد را تعالـی می دهـد، و نسـبت مندِی میـان 
اشـخاص و میـان اشـخاِص انسـانی و خـدا را 
 Speech IV, ibid. ,esp.(می دهـد ارتقـاء 
73–155((. در این جاسـت کـه شـالیرماخر به 
هسـتة موضوع می رسـد. آن بیشـتر، و نه کمتر، 
اتـکای   )Gefuhl( حـس  از  اسـت  عبـارت 
 )schlechthinig( مطلق )Abhangigkeit(

زیـرا  خداونـد.  بـه 
تنهـا  نـه   Gefuhl کلمـة 

معنـای  یـک  )در  “حـس”  بـه 
بـه  هم چنیـن  بلکـه  روان شـناختی( 

معنـای  یـک  )در  بی واسـطه گی  نوعـی 
امـر  ایـن  دارد.  اشـاره  نیـز  وجودشناسـانه( 
در کتـاب پخته تـر او، یعنـی ایمـان مسـیحی، 
 esp.( می گـردد.  آشـکارتر   1821 سـال  بـه 

 )sects. 4, 12–18
در سـخن پایانـی )سـخن چهارم( شـالیرماخر 
آگاهـی خداونـد را تـا حـدی بـه همـة ادیـان 

عمـده نسـبت می دهـد، امـا بـر ایـن امر 
پافشـاری می کند که در شـخص عیسی مسیح، 
بـه شـکل خیلـی   ]2۶[ آگاهـی”  “خـدا  ایـن 
کاملـی متمثـل شـده اسـت. در ایمان مسـیحی 
دانسـتن  “نـه  دیـن  می کنـد:  تکـرار  چنیـن 
اسـت و نـه انجـام دادن، بلکـه عبـارت اسـت 
از دگرگونـی احسـاس یـا آگاهـی بی واسـطه” 
)sect. 3, 5(. او بـه نوعـی از زهدبـاورِی همه 
خداانگارانـه باور دارد: خداونـد “در هر آن چه 
کـه زنده گـی و حرکـت می کند، در هـر آن چه 
 ibid.( کـه رشـد و تغییر می کنـد” وجـود دارد

 .), 3۶
   چـه ادعاهایـی برای صـدق، معقولیت 
پیشـنهاد  باورهایـی  چنیـن  انسـجام  و 

؟  می کنـد
معقولیـت  و  صـدق  پیامدهـای  شـالیرماخر 
باورهـای مذکـور را بـه حـال خود رهـا نکرد. 
تـا   ]27[ “بی واسـطه گی”  بـر  تأکیـدش  در  او 
اندازه یـی زهدگـرا ]28[ بـود، و تـا اندازه یـی 
هـم تـالش کرد کـه به مطالبـاِت کانـت دربارۀ 
مبانـی اسـتعالیی بـا هرگونـه ادعایـی مرتبط با 
حالـت غایـی ]29[ پاسـخ دهـد. به راسـتی، از 
آن جایـی کـه او از رهـا کـردِن پایـة نسـبی و 
نقادانـة هرمنوتیـک امتنـاع کـرد، شـالیرماخر 
از  “زهدگرایـی  یـک  عنـوان  بـه  را  خـودش 
باالتریـن طبقـه” معرفـی کـرد، بـه ایـن معنـا 
کـه، چنیـن کسـی نمی توانـد بـه آسـودِن در 
“تجربه”یـی غیرآزموده یا “احساسـاِت” صرف 

گـردد.  راضی 
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    زنده گی اش را خاکستری نکنید بخش دوم
زن ها به شادی های شان اهمیت زیادی می دهند. اگر ازدواج آن ها 
کند، خیلی  دور  و شادی آورشان  لذت بخش  لحظات  تمام  از  را 
دست  از  زنده گی  آن  به  را  میل شان  و  شد  خواهند  دلسرد  زود 
خواهند داد. اشکالی ندارد که گاهی با هم بازی کنید، تفریحات 
یا ورزش های مشترکی را انجام دهید یا شرایطی را فراهم کنید 
که از تِه دل بخندید. وقتی شما مهم ترین آدم زنده گِی او هستید و 
بیشتر از هر کسی با او وقت می گذارید، پس مسوولیت بیشتری 
برای تزریق شادی به زنده گی اش دارید. اگر زنده گی مشترک را 
به یک کار اداری با وظایف مشخص و زمان و مکاِن مشخص 
تبدیل کنید، خیلی زود او را از دست می دهید. پس تالش کنید 

که طراوت زنده گی تان را حفظ کنید. 
    تهدید نکنید 

قدم بعدی حرف زدن است. شما یا باید در مورد مشکالت تان 
را حل  آن ها  کردن  گفت وگو  با  این که  یا  کنید  دعوا  و  مشاجره 
کنید. اگر برای شناخت هم وقت بگذارید، می توانید به راه دوم 
نزدیک تر شوید. هیچ وقت او را با سکوت تان تهدید نکنید و اگر 
گفت وگو  و  استدالل  با  دارید،  موضوعی  مورد  در  مخالفی  نظر 
و  شده  متوجه  را  شما  ناراحتِی  او  اگر  کنید.  قانع  را  همسرتان 
دلیل آن را می پرسد، با تلخی نگویید »هیچی!«، بلکه سعی کنید با 
حرف های تان خودتان را بیشتر به او بشناسانید و به سمتی بروید 

که دیگر دلیلی برای این ناراحتی ها وجود نداشته باشد. 
    قاضی باشید 

اگر از نظر شما همسرتان زنی حسود و حساس است، باید علتش 
آدم ها  برخی  که  است  درست  کنید.  خودتان جست وجو  در  را 
مرتب  را  عالیمی  چنین  روانی،  مشکالت  به خاطر  است  ممکن 
حسی  چنین  دچار  که  آدم هایی  اغلب  اما  دهند،  بروز  خود  از 
می شوند، دلیلی برای داشتن آن دارند؛ دلیلی که اگر مرتبًا تکرار 
شود، می تواند آرامش و سالمت روان شان را به خطر بیاندازد. اگر 
رفتارهای خود  به  نگاهی  را در همسرتان می بینید،  نشانه ها  این 
بیاندازید. هیچ چیز را بی اهمیت تصور نکنید. یک دروغ کوچک 
می تواند آغاز یک بی اعتمادِی بزرگ باشد. پس اول خودتان را 
به  کردن خودتان، هرگز  تبرئه  برای  را.  او  بعد  و  کنید  قضاوت 
با  و  همیشه گی  توجیه های  بدون  کنید  سعی  و  نکنید  حمله  او 

رفتارهای تان، به او اطمینان بدهید. 
    خانه یی امن بسازید 

برای آرامش همسرتان الزم است که یک خانة امن بسازید. اگر او به دلیلی منطقی 
از حضور بعضی آدم ها آزرده می شود، دلیلی ندارد که پایة اصلی معاشرت های تان 
را بر حضور آن آدم ها بسازید. خانه یکی از مهم ترین مکان هایی است که زنان 
به آن  این مکان و آدم هایی که  او را هم در مدیریت  به آن تکیه می کنند، پس 
می آیند، سهیم کنید و با حضور مداوم افرادی که آزارش می دهند، او را مشوش 
نکنید. از طرف دیگر به بهانة کار یا خسته گی، خودتان را در یک جزیرۀ متروکه 
حبس نکنید. زمان هایی را برای حضور کسانی که هر دوی شما دوست شان دارید، 
البته همسرتان  و  برای خودتان  را  آرام  راه، چندساعت  این  از  و  کنید  مشخص 

تدارک ببینید. 
    زیادی عاقل نباشید 

بعضی وقت ها الزم است این که درست و غلط چیست و چه کسی راست می گوید 
را فراموش کنید. وقتی او از موضوعی یا کسی ناراحت است، مدام جمله هایش 
برای  را  نصیحت های تان  و  کند  بیان  را  احساساتش  بگذارید  نکنید.  تصحیح  را 
وقتی که آرام تر است، بگذارید، یا اگر او خواسته یی دارد که از نظر شما با برخی 
قوانین زنده گی تان مغایر است، به جای چسبیدِن سفت و سخت به این قوانین، به 
آرامش زنده گی تان فکر کنید. اگر واقعًا انجام این خواسته، زنده گی شما را زیباتر 
می کند، پس چه دلیلی دارد که با او مخالفت کنید و با نصیحت های مداوم ذهنش 

را خسته کنید؟ 
قرار نیست همیشه حق با شما باشد و نتوانید مخالفِت همسِر خود را با نظرات تان 
تحمل کنید. چه درست و چه غلط، مطمین باشید که تلفیق دو نظر خیلی بهتر از 
انجامِ یکی از آن هاست. از طرف دیگر، همسر شما ممکن است ضعف های زیادی 
داشته باشد یا اشتباهات بسیاری را مرتکب شود. اما قرار نیست شما این اشتباهات 
را یک روزه تصحیح کنید. با غلط گیری های مداوم، اعتماد به نفِس او را از بین نبرید 

و همة عاقل بودن تان را یک جا به زنده گی تان تزریق نکنید.

منبع: مجلۀ زنده گی ایده آل

نویسنده: آنتونی تایِسلِتن )1937(
برگردان: بهنام خداپناه
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از سه فیلسوِف جهان مدرن )نیچه، مارکس و فروید( که جهان پس از ظهور 
آنان چونان گذشته نبود، تأثیر نیچه نه تنها عمیق تر که در امتداد تاریخ پایاتر شد. 

این ادعا گزافه نبود که:
»آن گاه که آرزومند عروجید به باال می نگرید
و من فرو می نگرم؛ زیرا عروج کرده ام.«)1(

گویی ایستاده بر فراز بلندترین کوه، افق آیندۀ جهانی را می نگریست که به نیشتر 
اندیشه اش زیر و زبر و برای آفرینش ارزش های جدید آماده شده بود. فریادِ او 
بیش از آن که ندایی صرفًا نیست انگارانه باشد، شیپور بیدارباِش دنیای مدرن بود، 
پیغام کردن »از پِس پیغام به هزار آوا، که دل از آسمان بردار که وحی از خاک 

می رسد.«)2(
دنیای  پیام  راز  بود  نتوانسته  نیچه  همچون  فیلسوفی  هیچ  منظر  این  از 

پیش رو را دریابد؛ که فضیلت را نه در آسمان که در زمین می جست. 
مفهوم  زمان،  آن  تا  فیلسوفی  هیچ  افکار  در  که  بود  این رو  از  هم 

خوشبختی در زنده گی )این جهانی( به پایة آثار او انعکاس نداشته 
است. اندیشه های او نه فقط پلی برای ورود به دنیای مدرن، که 

گذرگاهی پُرخطر نیز بود؛ مدخل دوران ارزش های نو، دورانی 
که سایه حضورِ او بر آن مستدام بود.

از قرون وسطا بدین سو کمتر فیلسوفی به اندازۀ نیچه تأثیرگذار 
و در عین حال دچار کج فهمی بوده است. به قول ژیل دلوز، 

گویی نیچه هم برای خود و هم برای خواننده گان، هم 
برای هم نسالنش و هم برای آینده گانش، حق ویژه یی 

برای سوءتفسیر گذاشته است. همان حقی که تفسیر 
آثار نیچه را بی شباهت به تشریح دکارت یا هگل 

می سازد.
جنبه های  از  فیلسوفی  چنین  نیست  شک 

مختلف باید با همة آن ها که پیش از او آمده 
بود؛  هم  متفاوت  و  باشد  متفاوت  بودند، 

بر مهم ترین  تأثیرگذاری  توان  باید  نیز  و 
جریان های فکری پس از خود را داشته 

این  نیست  پُربیراه  داشت.  که  باشد 
سخن که اندیشه های نیچه را بیش 

هر  از 
دیگری  فیلسوف 

دوران  متفکران  آرای  در 
مدرن و پست مدرن می توان مشاهده 

کرد.
داده  وعده  چنین  نیز  خود  چنان چه 
و  »آری«  به  تا  می گویم  »نه«  »من  بود: 
بازگشت جاودانه برسم.« بر این اساس، 
زنده  دوباره  مرگ  از  بعد  داشت  عقیده 
تأثیر  تحت  بسیار  دلوز  شد.)3(  خواهد 
ایدۀ بازگشت نیچه بود و معتقد بود نسل 
جدید تحت تأثیر او چیزی می آفریند که 
متعلق به دوران امروز است، اما در آثار 

نیچه نمود آشکاری ندارد.
در  و  اندیشه  ماهیت  در  تنها  نه  نیچه 
زبان و ساختار ارایة آن؛  که حتا در نحوۀ 
اندیشیدن نیز سبکی متفاوت داشت. او 
از از انگشت شمار فیلسوفانی بود که نه 
هنرمند و نه حتا ادیب که شاعری بالفطره 
احاطه یی  چنان  به  سبب  این  از  بود. 
شاعرانه اش(  نوع  از  )آن هم  زبان  بر 
جان  بر  شگرف  تأثیری  که  بود  مسلح 
خواننده گان خود می گذاشت؛ در چنین 
گفت زرتشت می گوید از میان نوشته ها 
آنی را دوست می دارم که با خود نوشته 
بارز  مصداق  خود  آثار  و  باشند  شده 

چنین نوشته هایی بود.
بلند  اندیشه های  که  بود  باور  این  بر 
انسان  ذهن  به  رفتن  راه  هنگام  در  تنها 
از  بسیاری  خاطر  همین  به  می رسد! 
آن چه گفت، حین راه رفتن و اندیشیدن 
برای  داشت  عادت  رسید.  او  ذهِن  به 
نوشتن این افکار، قلم و کاغذی همواره 

در جیب داشته باشد.
و  شده  بازنویسی  بعداً  یادداشت ها  این 
در آثار منتشر شده اش مورد استفاده قرار 
که  نیست  عجیب  بنابراین  است.   گرفته 
بریده بریده  ساخِت  آثارش  از  بسیاری 
برخالِف  او  دارند.  گزین گویه وار  و 
خود،  از  پیش  فیلسوفان  از  بسیاری 
دستگاه فلسفِی مشخصی نداشت. چنان 
که هر سؤالی در این دستگاه به جوابی 
مشخص برسد. چنین رویکردی از سوی او قطعًا آگاهانه بوده است. او از قضا 
آمده بود نقطة پایان بر چنین قطعیت هایی بگذارد که در گذشته طرف دار بسیار 
داشت. نیچه حتا در معنای سنتی کلمه، فیلسوف نبود. کارل یاسپرس تأکید بسیار 
می کند که بخش قابل توجهی از دستاورد فکری او در واقع حاصل فعالیت های 
داشت.  منسجمی  فلسفة  خود  برای  او  حال  عین  در  است.  بوده  فلسفه ورزانه 
یا  و  نیچه  اندیشة  در  متناقض نما  دیدگاه هایی  وجود  و  فلسفی  دستگاه  فقدان 
استفاده از شیوۀ بریده بریده و گزین گویانه در پاره یی از آثارش بدین معنا نیست 
که اندیشه های او صرفًا افکاری خلق الساعه اند؛ که اگر این چنین بود، تأثیری این 

اندازه عمیق بر تاریخ تفکر و فلسفه ناممکن بود.
نیچه دستگاه فلسفی نداشت، اما بی شک تفکر فلسفِی خاصی برای خود داشته 

که با وجود پراکنده گی آثارش می توان خط مشترِک آن ها را ردیابی کرد. )4(
به دوش کشیدن باری چنین باعظمت سرانجام او را از پای درآورد. جنون، تقدیر 
ناگزیر یکی از اندیشمندترین مردمان تاریخ بود. پس فرصت نیافت همة آن چه 

را که خیال پروراندنش در ذهن و تجسمش در آینده را داشت، محقق سازد.
دستاورد فکری نیچه، اگرچه سترگ، اما عمر فکرِی او کوتاه بود و جنونی که 
از سال 1889 در او پدیدار شد و شدت گرفت، رفته رفته پروژۀ فلسفی اش را 

ناتمام گذاشت.
نداشتن فرصت برای کامل کردِن میراث فلسفی نیچه نه تنها در به وجود آمدن 
کج فهمی  آثارش در سال های بعد تأثیرگذار بود؛ بلکه راه را برای سوءاستفاده  
از  با همکاری یکی  او(  نیچه )خواهر  الیزابت فوستر  باز گذاشت. چنان که  نیز 
دوستان نیچه، کتابی منتشرنشده از او را با دست کاری هایی منطبق بر میل حزب 

نازی آلمان منتشر کرد.
ترجمة  با  به تازه گی  که  نیچه  یادداشت های  آخرین  کتاب 
دقیقًا  درآمده،  فارسی  به  قانونی  ایرج  خوب  بسیار 
و  کلیدی  اهمیتی  دارای  منظر  همین  از 
که  کسانی  همة  برای  آن  خواندِن 
یا  مأنوسند  نیچه  آثار  با 
دنبال  را  اندیشه هایش 
کرده اند، ضروری است. 
یادداشت ها  این  نیچه 
حیات،  ایام  اواخر  در  را 
ذهنی اش  فروپاشی  از  پیش 
تا   1885 سال های  طی  ـ 
کتاب  این  است.  نوشته  ـ   1889
نظریه های  آخرین  دربردارندۀ 
برخی  کامل کنندۀ  و  نیچه  فلسفی 
اوست.  پیشینِ   تفکراِت  و  آرا  از  دیگر 
»ارادۀ  او،  معروف  نظریة  به خصوص 
مشخص  شکلی  به  قدرت«،  به  معطوف 
در این اثر قابل  ردیابی است و می توان این 
برداشت های  متضمن  به نوعی  را  یادداشت ها 
»ارادۀ  کتاب  در  که  دانست  نظریه  آن  از  کاملی 
معطوف به  قدرت« که خواهرش بعد از مرگ او به 

چاپ سپرد، دیده نمی شود.
»آخرین یادداشت ها« دربردارندۀ یادداشت های نیچه به 
ترتیب زمانی و دفتر به دفتر از اپریل 1885 تا اوت 1888 
است. این کتاب همچنین مقدمه یی جامع از رودیگر بیتنر 
خواندنی  نوشته یی  و  یادداشت ها(  این  انگلیسی  )ویراستار 
می شود  شامل  را  نو«  امِر  و  »نیچه  عنوان  با  قانونی  ایرج  از 
که در ابتدای کتاب منتشر شده و نشان از اشراف دقیِق مترجم 

و آثارش دارد. ایرج قانونی در ابتدای نوشتة خود، شعری از نیچه بر نیچه 
نقل کرده که در ظاهر بازتاب دهندۀ احساساتی عاشقانه به لو سالومه )عشق ناکام 

و قدیمی نیچه( است:
»به سوی دریاهای نو

می خواهم بدان جا روم و زین پس
بر خویش و بر قبضة قدرت خویش تکیه کنم

دریا به فراخی غنوده است و بی مقصد
کشتی جنوایی من به پیش می راند

به چشم من همه چیز را دم به دم جلوه یی بدیع است
نیمروز در زمان و مکان می خسبد

فقط چشمان تو ـ دهشت ناک
بر من می نگرند، ای نامتناهی«

این شعر در پس ظاهر عاشقانه اش و تقدیم نامة آن به لو سالومه )در پیش نویس 
شعر(، اشاره به یکی از کلیدی ترین مفاهیم در اندیشة نیچه دارد. چه بسا حتا 
بتوان آن را به نوعی عصاره بخش مهمی از تفکری فلسفی یی دانست که رسالِت 
او در آن نهان است. رسالت در کندن از گذشته )فرو ریختن بنای ارزش های 
قدیمی( و راندن به سوی آینده )بازآفرینی ارزش های نو در جهان مدرن(. ایرج 
تحلیلی  او  که  نیچه  آثار  و  افکار  بر  زده  نقبی  شعر  این  به  عنایت  با  قانونی 
 تأمل برانگیز از اندیشة فلسفی این فیلسوف مهم در جهان مدرن، ارایه کرده است. 
مقدمة ویراستار انگلیسی نیز هم به درک کم و کیِف کتاب حاضر و جایگاه آن 
در آثار نیچه کمک می کند و هم بازگوکنندۀ نحوۀ کار او در خلق آثارش است.

»آخرین یادداشت ها« کتابی ویژه در کارنامة نیچه محسوب می شود؛ به خصوص 
آثاری از  این که او این یادداشت ها را برای شخِص خود نوشته بوده و معموالً 
این نوع برای ارایه به صورِت کتاب با تغییرات محسوسی روبه رو می شدند. اما با 
وجود این که نیچه فرصت ارایة یادداشت های مورد اشاره را در قالب کتاب نیافته 
و این یادداشت ها نیز دربرگیرندۀ واپسین اندیشة او پیش از فروپاشی ذهنی اش 
دربارۀ  دریافت  کامل ترین  به  می خواهد  که  نیچه  آثار  به  عالقه مند  هر  هستند؛ 
نظریات فلسفی او برسد و هر پژوهش گری که بخواهد نزدیک ترین دریافت به 
اندیشة فلسفی نیچه را داشته باشد، ناگزیر از خواندن این اثر مهم و کلیدی است.

البته این بدان معنا نیست که کتاب حاضر تنها برای دانشجویان و پژوهنده گان 
جدی آثار فلسفی و به خصوص فلسفة نیچه کارآمد است، بلکه ساختار بریده 
قرار می دهد که  نیچه  از  آثاری  را در ردیِف  آن  کتاب،  بریده و گزین گویه وار 
عالقه مندان  برای  خواندن شان  آن ها،  مضمونی  تنوع  و  بند ها  کوتاهی  دلیل  به 

غیرحرفه یی نیز فرصتی مغتنم است.

 پی نوشت:
1ـ ادامة این بند: چه کس در میان شما هم می تواند بخندد و هم عروج کرده 

باشد؟
نمایش های  همة  بر  می زند  خنده  می رود،  کوه  بلندترین  فراز  بر  که  آن کس 

حزن آور و جدی بودن های حزن آور. )بخش سوم چنین گفت زرتشت(
2ـ بریده یی از شعر گفت وگوی زمین و انسان، سرودۀ احمد شاملو

3ـ در این زمینه بخوانید: »بازگشت نیچه«، نشر رخداد نو، چاپ اول، 1393، که 
مجموعه مقاالتی از ژرژ باتای، ژیل دلوز، میشل فوکو و... است.

فلسفه«، ژیل دلوز، ترجمة عادل مشایخی،  »نیچه و  این زمینه بخوانید:  4ـ در 
نشر نی، 1390

گرفته شده از: مـد و مه

 » یادداشت ها »آخرین  کتاب  بر  مروری 
نیچه فردریش  ثر  ا

نیـچه 

داشت هایش
ویاد
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به گزارش یک مرجع دیدبان حکومتی، کاهش حضور 
قابلیت  افغانستان  در  امریکا  متحد  ایاالت  سربازان 
پنتاگون یا وزارت دفاع را برای مشورت دادن و نظارت 

نیروهای امنیتی افغانستان مختل ساخته است.
از زمانی که نیروهای دفاع ملی و امنیتی افغانستان در 
اوایل سال 2015 مسئولیت های امنیتی این کشور را از 
ناتو خود در دست گرفته اند، شمار سربازان امریکایی 
به 9800 نفر کاهش یافته است و قرار است در سال 

آینده حتا تا 5500 نفر کاهش یابد.
ایاالت متحد امریکا  جان ساپکو مفتش عمومی ویژه 
سه  گزارش  در  )سیگار(،  افغانستان  سازی  باز  برای 
نوشته  امریکا  متحد  ایاالت  کانگرس  به  اش  ماهه 
ایاالت  اردوی  درصحنه،  کمتر  نیروهای  با  است:» 
امریکا بخش زیاد توانایی اش را برای نظارت  متحد 
مستقیم جهت فراهم ساختن راهنمایی تاکتیکی و جمع 
آوری اطالعات موثق برای نیروهای دفاع ملی و امنیتی 

افغانستان و موثریت از دست داده است.«
این گزارش ساپکو در یک زمان شکنند خطرناک برای 

امنیت افغانستان انتشار می یابد.
با وجود 15 سال جنگ، طالبان خطر عمده باقی مانده 
اند و با شدت سربازان افغانستان را ضربت می زنند 
که این شامل تصرف کوتاه مدت شهر عمده قندوز می 
باشد و همچون تکانی است برای نیروهای حکومت 

افغانستان برای نگهداری خود شان.
ایاالت متحد امریکا تخمین می کند که در سال گذشته 
به تنهایی 5500 تن از نیروهای امنیتی افغانستان کشته 
شده اند و ساپکو هشدار می دهد که کسی دقیقاً نمی 

داند که چه تعداد شان باقی مانده اند.
گزارش سیگار حاکی از آنست که:» جنجالی تر، این 
ارزیابی سیگار می باشد که نه ایاالت متحد امریکا و نه 
تعداد سربازان  چه  دقیقاً  افغانش می دانند که  متحدان 
در حال حاضر باقی مانده اند. درحقیقت چه تعداد آن 
به  قرار دارند ویا  برای استحصال وظیفه در دسترس 
عبارت دیگر سرشت راستین قابلیت های عملیاتی آن 

ها از چه قرار است.«

متحد  ایاالت  نیروهای  کوچک  حضور  براین،  عالوه 
امریکا به معنای آن است که سربازان امریکایی کمتر 
قادر اند که تاثیری در میدان داشته باشند، در حالی که 
ظرفیت های نیروهای افغانستان تا آن حد رشد نکرده 

است که این خأل را پر کند.
و  ملی  دفاع  نیروهای   « که  می شود  گفته  گزارش  در 
امنیتی افغانستان نه تنها به طور فزاینده ای با خالهای 
ظرفیتی شان در قسمت های حمایت هوایی، سگنال 
استخبارات و سایر ساحات رها شده  یا عالمات،  ها 
اند که توسط قوماندان های امریکایی تذکر داده شده 
اند، بلکه همچنان فاقد توانایی برای درخواست کمک 
از ایاالت متحد امریکا و یا اجزای دیگر ائتالف نظامی 

می باشند.«
ایاالت  پر سرو صدای تالش های  منتقد  ساپکو یک 
متحد امریکا برای اعاده امنیت در افغانستان به ویژه از 

طریق بازسازی بوده است.
او گزارش های متعددی نوشته و دیوان ساالران را به 
دلیل سوابق بی نظمی و بی توجهی شان و حکومت 
افغانستان را برای حیف و میل پول ها و فساد مورد 

انتقاد قرار داده است.
ساپکو گفته است که کانگرس حدود 113 میلیارد دالر 
را برای افغانستان اختصاص داده است که تقریباً 10 

میلیارد دالر آن باقی مانده است تا پرداخت شود.
ساپکو گفته است که » تالش های بازسازی افغانستان 

در یک وضعیت خطرناک قرار دارد.«
»از بیشتر از یک سال به اینسو، افغانستان برای امنیت 
خودش، با وجود مبارزه با شورشگری چهار فصلی، 
فرسایش بسیار زیاد و چالش های ظرفیتی، مسئولیت 

عمده را بر دوش دارد.«
میلیارد  هزار  یک  امریکا حدود  متحد  ایاالت  کل  در 
این سال ها در  بازسازی در جریان  دالر در جنگ و 

افغانستان هزینه کرده است.
متحد  ایاالت  تاریخ  در  جنگ  ترین  طوالنی  این  در 

امریکا حدود 2200 سربازش کشته شده اند.
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شورای حراست و ثبات 
از کرزی است؟

ابوبکر مجاهد
و  حراست  شورای  برجستة  اعضای  از  یکی  مدبر  صادق 
ثبات به تازه گی  با حامد کرزی رییس جمهور پیشین و دکتر 
افغانستان  رنگین دادفر اسپنتا مشاور شورای امنیت پیشین 

در مسکو دیده شده است.
اداره  به عنوان رییس  آقای مدبر در حکومت آقای کرزی 
طرف  از  او  پشنهادی  اوراق  و  می کرد  وظیفه  ایفای  امور 

رییس جمهور پیشین بدون خواندن امضاء می شد.
و  حراست  شورای  عضو  عنوان  به  مدبر  صادق  سفرهای 
آن طرف سوال هایی  و  این طرف  به  کرزی  آقای  با  ثبات 
حراست  شورای  تشکیل  با  است.  آورده  وجود  به  را 
تحلیل هایی در بارۀ این که این شورا متعلق به حامد کرزی 
اما رهبری شورای حراست این ادعا  است، وجود داشت. 

را بی بنیاد خواند. 
اما اکنون، همراهی آقای مدبر با حامد کرزی در سفرهای 
خارجی برای مردم این مسأله را مطرح کرده که آیا شورای 
از  این شورا  آیا  دارد؟  با کرزی  ارتباطی  ثبات  و  حراست 

کرزی است یا از استاد سیاف؟ 
در این حال، برخی آگاهان  باور دارند که شورای حراست 
و ثبات توسط کرزی حمایت مالی می شود. این در حالی 
است که برخی از اعضای برجستة این شورا از نزدیکان و 

زمام داران دوران ریاست جمهور کرزی هستند.
آقای کرزی پس از باز نشسته شدنش از ریاست جمهوری 
جمهور  رییس  غنی  اشرف  محمد  به  قدرت  واگذاری  و  
جدید افغانستان تا حال چندین سفر خارجی داشته است که 

هدف، برنامه و راهبرد این سفرها افشا نشده است.
شورای حراست و ثبات پس از تشکیل دولت وحدت ملی 
به رهبری استاد عبدالرب رسول سیاف ایجاد شد و اعضای 
آن را افراد برجستة جهادی و سیاسی و کسانی که در زمان 
کرزی پُست های مهم را در دست داشتند تشکیل می دهند.

در این حال، صادق مدبر که در نشست های شورای حراست 
است.   کرزی  آقای  با  همواره  می خورد،  چشم  به  ثبات  و 
بقایای او  اما  حامد کرزی هرچند دیگر در قدرت نیست؛ 

همچنان سهم برجستة در حاکمیت دارند. 
کاری نداریم که مدبر با کی است و با کی نیست؛ اما دو 
امری  سیاسی،  کار  در  چندپهلو  بازی های  و  زدن  طرف 

نکوهیده و ناپسند است. 
را  ثبات  و  حراست  شورای  رهبری  که  سیاف  استاد  حاال 
به عهده دارد، باید متوجه این باشد که مدبر و... درباریان 
روی  از  یا  دارند  دوگانه  ارتباط  شورا  این  با  کرزی، 
مجبوریت در این شور ا موضع خود را در برابر دولت فعلی 
که پایه هایش هنوز متزلزل است اعالم موجودیت می کنند.

در این حال، برخی  دیگر هم باور دارند که شورای حراست 
و ثبات از طرف عبدرب الرسول سیاف ایجاد شده و رهبری 

می شود.
صادق مدبر در حال که دنبال آقای کرزی می گردد و شب 
کرزی  با   ... و  کرملین  مجلل  هوتل های  در  را  خود  روز 
سپری می کند،  عضو شورای حراست و ثبات نیز است، اما، 

این سفر آقای مدبر با کرزی پرسش بر انگیز است.
 مسووالن شورا حرات و ثبات که هرگونه ارتباط و تصرف 
کرزی را در این شورا بی بنیاد می خوانند، چگونه یک عضو 
وجود  می کنند.  خارجی  سفر  حامدکرزی  با  آن  برجسته 
درباریان کرزی در شورای حراست و ثبات چقدر می تواند 
اعتبار این شورا  صدمه  یا به  باشند  و  به این شورا مفید 
بزند که بدون شک سفر آقای مدبر با کرزی و اسپنتا این 
شگاف را بیشتر نمایان می کند و می تواند و به ادعایی که 
مهر  دارد  ارتباط  ثبات  و  حراست  شورای  با  کرزی  گویا 

تایید بگذارد.
آقای مدبر که در سفرها با کرزی است، در جلسات شورای 
را  باورها  بیشتر  باشد،  می داشته  تشریف  ثبات  و  حراست 
یک  با  را  تربوز  دو  چگونه  که  است  کرده  خود  معطوف 
گاهی  ندارد.  آن  افتادن  از  هراس  هیچ  و  می بردارد  دست 
در پهلوی کرزی دیده شده و گاهی هم در پشت تربیون از 

نشانی شورای حراست و ثبات موضیع گیری می کند.

کرزی مورد بازپرس قرار گیرد
فهرست منتظران اعدام

رهاسازی  خاطر  به  پیشین  رییس جمور  از  انتقادها 
زندانیان خطرناک طالبان و تروریستان باال گرفته است. 
پایان  در  کرزی  حامد  اطالعات،  برخی  بنیاد  بر 
مأموریت چهارده سالة خویش، نزدیک به 4000 هزار 
برخی  و  بگرام  زندان  از  را  طالبان  خطرناک  زندانی 

زندان های دیگر کشور آزاد کرده است. 
اکثر این زندانیان پس از رهایی به میدان نبرد برگشتند 
و به جنگ در برابر نیروهای امنیتی و مردم افغانستان 

پرداختند. 
در آخرین مورد، یکی از افرادی که بر ریاست حفاظت 
از رجال برجسته در کابل هجوم آورد، از سوی حامد 
کرزی از زندان رها شده بود. در این حمله، نزدیک به 
چهار صد تن کشته و زخمی شدند. این رویداد، یکی 
پسین  سال  شانزده  در  رویدادها  تکان دهنده ترین  از 
بود. اکنون برخی آگاهان می گویند که آقای کرزی در 
این خصوص باید پاسخ بدهد و دولت وحدت ملی، 
آقای کرزی  باشد. چون  بی توجه  زمینه  این  در  نباید 
زمینه و فرصت را به طالبان فراهم ساخته تا دست به 

کشتار،  خون ریزی و قتل عام شهروندان بزنند. 
برجا  نبرد  میدان  در  طالبانی  اجساد  مورد  در چندین 
در  همچنان  اند.  شده  رها  زندان  از  پیشتر  که  مانده 
که  اند  گفته  طالبان  اسرای  از  برخی  کندز  والیت 
ازسوی دولت پیشین از زندان آزاد شدند و دوباره به 

جنگ برگشتند.  
رهایی  از  اخیراً  ملی  وحدت  دولت  رؤسای  هرچند 
به  کرزی  حامد  زمان حکومت  در  تروریست  طالبان 
شدت انتقاد کردند. رییس جمهوری در شورای ملی 
و رییس اجرایی در ارگ به این مسأله اشاره داشتند؛ 
اما صرف پرداختن به این موضوع کافی نیست. چون 
ریختاندن خون صدها جوان رشیدی  کرزی مسوول 

است که در میدان های نبرد قربانی می شوند. 

فهرست منتظران اعدام
فهرست  نخستین  که  می گویند  حکومت  مسووالن 
مجرمان محکوم به اعدام به ریاست جمهوری فرستاده 
شده و پس از تأیید رییس جمهور، حکم دادگاه تطبیق 

خواهد شد.
پس از حملة تروریستی به ریاست محافظت از رجال 
عهده  به  را  آن  مسؤولیت  حقانی  گروه  که  برجسته 
گرفت، شهروندان کشور خواهان اعدام افراد مرتبط با 

این گروه و دیگر گروه های تروریستی شدند.
انس  عکس های  مشخصًا  نیز  شهروندان  از  شماری 
در  را  شبکه  این  برجستة  افراد  از  یکی  حقانی، 
خواهان  و  کرده  دست به دست  اجتماعی  شبکه های 

اعدام او از سوی حکومت شدند.
ریاست  سخنگوی  معاون  مرتضوی،  شاه حسین 
در  پنج شنبه  روز  خبری  نشست  یک  در  جمهوری 
و  عدلی  نهادهای  به  جمهور  رییس  که  گفت  کابل 
قضایی کشور دستور داده تا پرونده های افراد مرتبط با 

گروه های تروریستی را بررسی کنند.
نخستین  امروز)پنجشنبه(  که  افزود  مرتضوی  آقای 
به  شده،  صادر  آنان  اعدام  حکم  که  افرادی  فهرست 
که  می کند  تأکید  او  می رسد.  رییس جمهور  دست 
است، حکم  داده  که  تعهدی  اساس  بر  رییس جمهور 

اعدام این افراد را تأیید خواهد کرد.
حقانی  انس  پروندۀ  دربارۀ  مرتضوی  حال  این  با 
می گوید که تاکنون تحقیقات دربارۀ او به پایان نرسیده 

است.
معاون سخنگوی رییس جمهور سفر یک هیأت طالبان 
این  دولت  از  و  می کند  نکوهش  نیز  را  پاکستان  به 

کشور می خواهد تا سیاست دولت محور داشته باشد.
نشر  با  چهارشنبه  روز  قطر  در  طالبان  سیاسی  دفتر 
به  گروه  این  بلندپایة  هیأت  یک  سفر  از  خبرنامه یی 
پاکستان خبر داد و هدف از اعزام این هیأت را حل 
عنوان  مرزی  مسایل  و  افغانستان  مهاجران  مشکالت 

کرد.
آقای مرتضوی می گوید که از دید افغانستان گفت وگو 
با مسایل مهاجران،  رابطه  با گروه های تروریستی در 
گروه های  و  است  محکوم  دیگر،  مسایل  یا  و  مرزها 
تروریستی صالحیت بررسی مسألة مهاجران و مرزها 

را ندارند
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احمدولـی مسـعود ـ رییـس عمومـی بنیـاد شـهید 
احمدشـاه مسـعود

جهـاد مـردم افغانسـتان، برحق تریـن و ملی تریـن الگـوِی 
پیـکار و مبارزه یی سـت کـه تاریخ افغانسـتان به یـاد دارد. 
اشـتراک همـة مـردمِ کشـور در میـدان جهـاد و تجلـی 
ارزش هـای بلندی چـون آزاده گی، ایمان داری، اسـتقالل، 
عزت آفرینـی،  عدالت خواهـی،  وطن خواهـی،  مقاومـت، 
همـه ستون هایی سـت کـه حقانیـت و مانـدگاری جهاد را 
همچنـان اسـتوار نگه داشـته کـه هیچ گاهی فـرو نخواهد 

شید. پا
آری، این کـه پـس از صبـح پیـروزی چگونـه حـوادِث 
ناگـواری اتفاق افتـاد؛ یا هم عده یی از رهبـران تنظیم های 
جهـادی و فرماندهـان و چهره هـای شـناخته شـده، چـه 
سـان ثمـرۀ جهـاد را بـه بی راهـه کشـانیدند؛ چـرا جمعی 
تـا امـروز و هنـوز از گسـترۀ جهـاد و دیـن می خورنـد؛ 
چـرا بـزرگان جهـاد نتوانسـتند یـک پایگاه فکـری مدون 
ایجـاد نماینـد؛ و بسـیاری از چراهـای دیگـر را بایـد در 
زمـان و فضـای خـودش، در مـکان و شـرایط خـودش و 
در وجود اشـخاص و جایگاهِ خودشـان جسـت وجو کرد 
و بـه داوری نشسـت، نـه این کـه شـهادت، مقاومـت و از 
خودگـذری یـک ملـت را در دفـاع از دین شـان، از مردم 

و سرزمین شـان زیـر سـوال بـرد.
این کـه 8 ثـور را بـه عنـوان نمـاد پیـروزی جهـاد مـردم 
درود  جهـاد  شـهدای  بـه  این کـه  می گوییـم،  مبارک بـاد 
بـه  می کنیـم،  سـالم  مبـارزان  و  آزادی  بـه  می فرسـتیم، 
مقاومت گـران و مجاهدین سـپاس می گوییـم، همه به این 
معناسـت کـه پیروزی یک داعیة ملی، اسـالمی و انسـانی 
را لبیـک می گوییـم و نقـش مجاهدین، آزادی خواهــان و 
مقاومت گـران را در حسـاس ترین برهـة تاریخ افغانسـتان 

سـتایش کـرده و احتـرام می گزاریـم.
امـا در پاسـخ بـه یـک سلسـله پرسـش ها و انتقـادات که 
چـرا پـس از پیروزی جهـاد حوادثـی تلخ اتفـاق افتاد، به 

گونـة مختصـر می توانـم موارد ذیـل را ارایـه نمایم: 
نقـش  به خصـوص  کشـورها  مسـتمر  مداخـالت  ـ 
اسـتخبارات  مسـتقل  سیاسـت  و  پاکسـتان  مداخله گـِر 

افغانسـتان.   قبـال  در  پاکسـتان 
ـ عـدم سـازمان دهی یک دسـت سیاسـِی مجاهدیـن قبـل 

پیروزی.  از 
ـ ورود مستقالنة مجاهــدین بدون تفاهــم و توافِق قبلی 

خارجی. 
ـ عدم تجربة دولت داری.

ـ کشور تا دندان مسلِح دوران جهاد. 
ـ پشت سرگذاشتن جنگ علیه یک ابرقدرت.

امکانـات  و  بین المللـی  یـا  خارجـی  حمایـت  نبـود  ـ 
داخلـی.

ـ ندانم کاری هـا و قدرت خواهی هـای جمعـی از رهبـراِن 
وابسـته گی  و  کشـور  از  بیـرون  جهـادی  تنظیم  هـای 

مداخله گـر. بـه کشـورهای  تعـدادی 
اگـر در یـک نگاه مختصـر، نقش پاکسـتان را در دیروز و 
امـروزِ افغانسـتان به مقایسـه بگیریـم، می توانیم به آسـانی 
مشـکالت و عـدم موفقیـِت مجاهدین را پـس از پیروزی 

نماییم. درک 
امـروز پس از گذشـت 24 سـال، بـا وجـود حمایت های 
جهانـی، تجربیـات دولـت داری، مطبوعـات آزاد، زمینه ها 
بـا  امـا  دیـروز  جنگ هـای  همـان  فـراوان،  امکانـات  و 
ابعـاد گسـترده تر و تلفـاِت بسـیار باالتـر در مقابـل همان 
دشـمناِن دیـروز در بسـیاری از والیات افغانسـتان جریان 
دارد و صدهـا تـن از فرزنـداِن ایـن سـرزمین را بـه کام 

مـرگ می کشـاند. 
همچنیـن قابل یادآوری اسـت کـه بسـیاری از انقالب ها، 
پـس از پیـروزی مانند انقـالب هند، فرانسـه و جنگ های 
شـمال و جنـوِب امریـکا هـزاران کشـته و قربانـی برجـا 
روز  اسـتقرار،  از  پـس  همه گـی  امـا  اسـت؛  گذاشـته 
پیـروزی انقـالِب خـود را جشـن گرفته اند و بـه قربانیاِن 

خـود احتـرام گذاشـته اند. 
بـر جوانـاِن کشـور اسـت که بـا تحقیـق و آگاهـی کامل، 
ریشـه و ماهیـِت جهـاد مـردم افغانسـتان را نـه فقـط بـه 
محـدودۀ تقابـِل جنـِگ غـرب و شـرق گـره بزننـد و بـه 
تحلیـل بگیرنـد و نـه هم آن را بـا پروژه های اسـتخباراتی 
منطقـه و فرامنطقـه چـون ایجـاد گـروۀ طالبـان و داعـش 
افغانسـتان، حقیقی تریـن،  مـردم  نماینـد. جهـاد  مغالطـه 
در  کـه  رستاخیزی سـت  مردمی تریـن  و  وطنی تریـن 
حافظـة ملـی مـردم افغانسـتان بـرای همیـش جاویـدان 

ماند.  خواهـد 
بنابرایـن، در بیسـت وچهارمین سالگشـِت پیـروزی جهاد، 
بـه روح همـة شـهدا و قربانیـاِن جهـاد مـردم افغانسـتان 
دسـِت دعـا بلنـد می کنیم و به ملـت مجاهد افغانسـتان از 

خالـق یکتـا، سـعادت و بهـروزی می طلبیم. 

"وضعیت خطرناک بازسازی افغانستان"
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روسیه می گوید، گروه های شورشی سوریایی جیش االسالم و احرار الشام 
با شبکهء القاعده و شورشیان گروهء دولت اسالمی )داعش( ارتباط دارند و 
از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است تا این دو گروه شورشی را 

شامل لیست سیاه سازد.
مقامات سازمان ملل متحد می گویند این پیشنهاد روسیه که 27 اپریل به کمیتهء 
تحریم ها باالی شبکهء القاعده و شورشیان گروهدولت اسالمی یا داعش ارائه 
شده است، به تاریخ 11 ماه می جنبهء عملی بخود خواهد گرفت، مگر اینکه 

یکی از 15 عضو این کمیته مانع آن شود.
این  »دلیل  گوید:  می  متحد  ملل  سازمان  در  روسیه  سفیر  چورکین  ویتالی 
حرکت اطالعات در مورد این گروه هاست که جنگ را در سوریه دامن زده 
و با گروه های تروریستی، نخست از همه با شورشیان گروهء دولت اسالمی 

و شبکهء القاعده مرتبط اند«.
ماموریت واشنگتن در سازمان ملل متحد در مورد شامل ساختن این دو گروه 
خاطر  به  را  ها  تالش  حرکت  این  است  گفته  داده،  هشدار  سیاه  لیست  در 

متوقف ساختن دایمی خشونت ها در سوریه، صدمه خواهد زد.
ایاالت  ماموریت  سخنگوی  یک   )Edgar Vasquez( واسکویز  ادگار 
متحدهء امریکا در سازمان ملل متحد گفته است: »مجزا ساختن جیش االسالم 
و احرار الشام دو گروهی که بخشی از توقف خشونت ها به شمار می روند، 
تاثیرات مخرب باالی تالش های خواهد داشت که ما به خاطر پایان جنگ و 

تشنج زدایی در منطقه انجام می دهیم«.
یک دیپلومات سازمان ملل به آژانس خبری رویترز گفته است، این حرکت 
روسیه به خاطر تقسیم کردن مخالفان و تضعیف آنها در مذاکرات با حکومت 
سوریه صورت گرفته است، مذاکراتی که سازمان ملل متحد از آن حمایت 

می کند.
اما ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل متحد استدالل می کند که 
این گروه ها آتش بس را در سوریه احترام نکرده و با مذاکرات صلح ژینو 

همکاری نکرده اند.
جیش االسالم )لشکر اسالم( یکی از گروه های اصلی شورشیان در سوریه به 
شمار می رود که در حال حاضر عضو کمیتهء عالی مذاکرات است که در ماه 
دسمبر سال گذشتهء میالدی از ایتالف گروهء های شورشی در ریاض تشکیل 

شد تا از جانب مخالفان مذاکرات را انجام دهد.
گروه احرارالشام به ایتالف شورشیان مخالف در سوریه نه پیوست است، اما 
در این دور مذاکرات صلح در ماه جاری اشتراک داشت. رهبر متوفی گروهء 
احرارالشام در یک صف با اسامه بن الدن جنگیده است، اما این گروه اشتراک 

عقیده وی و سازمانی را با شبکهء القاعده رد می کند.

پارلمان اتریش، قانونی را برای مقابله با پناهجویان که یکی از سخت گیرانه ترین 
قانون در اروپا خوانده شده است، به تصویب رساند.

قانون  این  که  است  داده  گزارش   ،»MINUTES  20« فرانسه زبان  روزنامه 
اجازه می دهد تا پناهجویان را بدون بررسی پرونده های پناهجویی شان اخراج 

کند و نیز مانع ورود پناهجویان از مرزهای این کشور شود.
در این قانون پیش بینی شده است که در شرایطی که بحران مهاجرت به میان 

می آید، دولت می تواند وضعیت اضطرار اعالن کند.
قانون،  این  تصویب  به  واکنش  در  متحد  ملل  سازمان  مهاجرت  عالی  اداره 

بیانه ای صادر کرده و آن را محکوم کرده است.
در اعالمیه این اداره آمده است، در صورتی که وضعیت اضطراری اعالن شود، 
حتا پناهجویانی که از شرایط جنگی از کشورهای شان فرار کنند، نمی توانند 

که از حق پناهندگی بهره مند شوند.
پناهجویان  خانواده های  برای  متممی  کمک های  قانون  این  در  هم چنان 

به خصوص، خانواده های افغان ها، محدود شده است
این قانون با 98 رای تایید و ۶7 رای مخالف در پارلمان اتریش به تصویب 

رسیده است.
این قانون، حق پناهندگی در اتریش را به سه سال کاهش داده است.

میزبانی  پناهجو،  هزار   90 حدود  از  میالدی،   2015 سال  در  اتریش  دولت 
کرده است.

ولف گانگ سوبوتکا وزیر داخله ی جدید اتریش در مورد پذیرش پناهجویان 
گفت که کشورش نمی تواند تمام بدبختی های جهان را به عهده گیرد.

این قانون، با مخالفت جدی دولت و شهروندان ایتالیا نیز مواجه شده است.
به  و  قانون  این  علیه  اتریش  با  هم مرزی  در  ایتالیایی  شهروندان  از  شماری 

حمایت از پناهجویان دست به تظاهرات زدند.

ایـن پناهجویـان علـت اساسـي برنده شـدن در این مسـابقه را عرق 
ریـزي راه هـاي دشـوار رسـیدن بـه آلمـان مـي داننـد. آنـان هیـچ 
تجربـه اي از مسـابقه دوش در زندگـي خـود نداشـته امـا چالـش 
هـاي راه، عضـالت آنـان را آماده به پذیرش دشـواري هـاي زندگي 

 . نمود
بـراي ادغـام سـریع پناهجویـان در جامعه آلمـان گزینه هـاي متعدد 
وجـود دارد. نقـش گرفتـن در برنامـه هایـي کـه از سـوي آلماني ها 
برگـزار مـي شـوند، از راه هـاي سـهل بـه شـمار رفتـه که ایـن امر 
سـبب مـي شـود تـا در جریـان آن تبـادل تجـارب صـورت گیـرد. 
ایـن تبـادل تجـارب در حقیقـت راه گشـایي بـه شـمار مـي رود که 
پناهجویـان بتواننـد در اسـرع زمـان ویژگـي هـاي جامعـه آلمـان را 

درک نمـوده و بـا آن همـگام شـوند.
بـه روز دهـم مـاه اپریل سـال جـاري مسـابقه دوش بـا حضور صد 
هـا شـرکت کننـده در شـهر بـن آلمان برگـزار شـد. این مسـابقه از 
سـوي »دویچـه پوسـت« راه اندازي شـده کـه در میان آنـان جوانان 
پناهجـوي افغـان نیز شـرکت کردند. این گروه چهار نفري توانسـت 
در سـه سـاعت و چهـل و پنج دقیقه فاصلـه 42 کیلومتـر را بپیماید.

فعالیـت ایـن جوانـان مـورد تقدیـر شـرکت کننـدگان آلمانـي قـرار 
گرفتـه و پـس از پایـان ایـن برنامـه عکـس هـاي یـادگاري نیـز بـا 
آنـان گرفتـه شـد. از سـوي هـم این جوانـان بـا دریافت تقدیـر نامه 
از سـوي برگـزار کننـدگان ایـن مسـابقه دوش، مـورد تحسـین نیـز 

گرفتند. قـرار 
عبدالبشـیر تخـاري و امیـد شـاهزاده دو جـوان افغان اند کـه پس از 
برگـزاري این مسـابقه بسـیار خرسـند به نظـر مي رسـند. آنان خود 
را بسـیار موفـق احسـاس نمـوده تاکیـد دارنـد کـه شـرکت کـردن 
در چنیـن برنامه هـا احسـاس دیگـري بـراي شـان بـه ارمغـان مـي 
آورد. ایـن دو جـوان تاکیـد مي کنند کـه علت اساسـي موفقیت آنان 

تجربـه نمـودن دشـواري هاي راه هـاي قاچـاق پنداشـته مي شـود.
تصاویـر ایـن گـروه شـرکت کننـده در دیـوار اردوگاه شـان نصـب 
گردیـده اسـت. آنـان تاکیـد دارنـد کـه ده هـا کیلـو متـر راه را در 
وضعیـت بد و شـکم گرسـنه براي رسـیدن بـه آلمان پیمـوده بودند.

فرید سادات در تیم »اف سی التی« بازی می  کند. وی که تازه به این تیم 
لیگ برتری فنالند پیوسته است، به تازه گی به عنوان بازیکن تعویضی 

به میدان رفت و یک گل نیز به ثمر رساند.
این مهاجم افغانستانی تا آخر امسال با تیم اف سیالتی  همکاری دارد.

فرید سادات یک مهاجم است و  در سمت راست خط حمله بهتر عمل 
می کند، هر چند در مرکز و سمت چپ خط حمله نیز بازی کرده است.
این بازیکن جوان افغانستان پیش از این نیز در تیم های »اف سی اسپو« 
در لیگ دوم فنالند بازی کرده است. وی در لیگ جوانان فنالند نیز 

حضور داشته است.
سال   17 است  آمده  دنیا  به   1998 نوامبر   10 تاریخ  در  سادات  فرید 
دارد. سن کمش باعث نشده تا وی در تیم اصلی اف سی التی جایی 

نداشته باشد.
فرید سادات یک گزینه خوب برای تیم ملی افغانستان و تیم های 19 
سال و 22 سال افغانستان می  تواند باشد.  با توجه به اینکه »مصطفی 
حدید« سنش باال رفته و »مصطفی آزادزوی« نیز با مصدومیت دست 
و پنجه نرم می کند، حضور سادات می تواند سمت راست خط میانی و 

حمله را بهبود بخشد.

روسیه: 
گروه های جیش االسالم و احرار 

الشام شامل لیست سیاه شوند

پارلمان اتریش قانون سخت گیرانه برای 

مقابله با پناه جویان به تصویب رساند

گروه پناهجویان افغانستانی در مسابقات 

دوش شهر بن مدال برنز گرفت

فرید سادات کیست؟

احمد بهزاد

سه انتحار در کمتر از ده روز
انتحار نظامی در تهاجم بر ریاست ده امنیت ملی در کابل 

انتحار فرهنگی بر سردر دانشگاه هرات
انتحار سیاسی در بیانیه فاروق خان اعظم در ارگ کابل.

آیا در میان اندیشمندان و نخبگان جامعه عزیز و ارجمند پشتون کسی 
است تا جلو این خودزنی های مداوم را بگیرد؟

و  آنها خون  دهان  از  کرد؛  کاری  نتوان  شاید  انتحاری ها  اول  دستة  با 
باروت زبانه می کشد؛ ناگزیر پاسخ شان را نیز تفنگ و گلوله می داند.

به دو دسته دیگر شاید بتوان فهماند که از این بیش بر سرافکندگی ها 
نیفزایید. خالی بودن سردر دانشگاه هرات به هر بیننده یی یادآوری می 
همچنان  شماست؛  خودخواهی  و  برتری جویی  محصول  این  که  کند 
این  مردمان  که  می فهماند  به جهانیان  نیز  اعظم  فاروق خان  بیانیه  که 

سرزمین در چه رنج عظیمی گرفتار آمده اند.
اگر دل در گرو این آب و خاک دارید و اگر به سعادت و نیکنامی قوم 
و  فرهنگی  در عرصه های  نگذارید  و  نهید  پیش  قدم  می اندیشید،  تان 

سیاسی نیز انتحاری ها از نام و آدرس تان خودزنی کنند. 
کف زدن در پای منبر فاروق خان چیزی کمتر از کفیدن در هر تهاجم 
انتحاری نیست. این کف زدن ها نه بر شمار دانشجویان لوی قندهار 
خواهد افزود و نه از محنت دردناک این مرز و بوم خواهد کاست. این 

سرافکندگی مضاعف است.

عبداالحد هادف

هشت ثور مبارک!
---------------------

د خالَد العَرب! یا خالَد الَعَجم، جدِّ
ای خالد عجم، خالد عرب را تکرار کن!

وجیــزۀ باالیــی همیشــه ِورد زبــان عبــداهلل عــزام فلســطینی در مــورد 
احمــد شــاه مســعود بــود. او جمــالت و ابیــات زیــاد و مشــهوری 
در حــق مســعود گفتــه و یــا ســروده و بدیــن ترتیــب بــه او اظهــار 
مافــی الضمیــر کــرده اســت. او گفتــه بــود کــه مســعود پدیــده بــی 
نظیــری اســت کــه تکــرار نخواهــد شــد. مســعود برتــر از ناپلیــون 
ــان  ــان جه ــه قهرم ــان افغانســتان ک ــا قهرم ــه تنه اســت. مســعود ن
اســالم اســت. بــاز بــه تکــرار بــه هــوای مســعود مــی گفــت: »یــا 
خالــد العجــم، جــدد خالــد العــرب« کــه منظــورش خالــد بــن ولیــد 
ــوده  ــالم ب ــدر اس ــرب و ص ــای رزم ع ــدان ه ــام آور می ــان ن قهرم
اســت. عــرب هــا و مســلمانان نــگاه اســطوره ای بــه خالــد بــن ولید 
دارنــد و حضــرت رســول هــم بــه او لقــب »ســیف اهلل المســلول« 
ــی  ــه وقت ــود ک ــان ب ــود. او هم ــدا داده ب ــه خ ــیر برهن ــی شمش یعن
فرماندهــی جبهــه قریــش را بــه عهــده داشــت، ســپاه مســلمانان را 
در جنــگ احــد قلــع و قمــع کــرد و بعدهــا در رکاب پیامبــر فــوق 
العــاده درخشــید و در دوره هــای خالفــت حضــرت ابوبکــر و عمــر 
ــه  ــان ب ــای زم ــوری ه ــن امپرات ــاف قدرتمندتری ــه مص ــت ب توانس
شــمول قیصــر و کســرا بــرود و در هیــچ جنگــی شکســت نخــورد.

او در حیــات خــودش بــه افســانه بــدل شــد و هیبتــش یا بــه محبت 
و یــا بــه نفــرت بــر دل دوســت و دشــمن مســتولی گشــت تــا آن که 
حضــرت عمــر نگــران فتنــه هیبــت خالــد شــد کــه ممکــن اســت 
عقیــده و بــاور ســاده مــردم را خدشــه دار کنــد و او را بــه عنــوان 
نیــروی خــارق العــاده ای تصــور کننــد کــه از جنــس بشــر نیســت 
و بدیلــی هــم نخواهــد داشــت. لــذا او را از صحنــه کنــار زد و در 
ــد  ــودش ح ــم خ ــه ه ــود ک ــن نم ــورد خش ــان برخ ــل او چن مقاب
خــود را بشناســد و هــم مــردم هیبــت او را بــه دل نگیرنــد و فریفتــه 
ــا آخــر زندگــی اش در  فتنــه افســانه او نشــوند. همــان بــود کــه ت

انــزوا بســر بــرد و در تنهایــی وفــات یافــت.
خالــد عــرب همــان خالــد بــن ولیــد اســت کــه هنــوز و بــرای ابــد 
بــه عنــوان یــک اســطوره باقــی خواهــد مانــد و از هیــچ دلی شــیفته 
ــه  ــا از دل هیــچ شــیفته ای غایــب نخواهــد شــد. عــرب هــا ن و ی
تنهــا شــیفته او کــه عاشــق او انــد و او ســمبول قهرمانــی ابــدی و 
شکســت ناپذیــر عــرب و حتــا مســلمانان اســت. حــاال شــهید عــزام 
ایــن ســمبول را در مســعود جســتجو مــی کند و حســرت ســرکوفته 
درونــش را بــه او برمــال مــی ســازد و مــی گویــد کــه حــاال نوبــت 
ــا و  ــا هســتی و آرزوه ــان م ــه و زم ــد مرحل ــو خال ــو اســت و ت ت
امیدهــا بــه تــو بســته شــده اســت تــا آن اســطوره را زنــده کنــی و 
خالــد عجــم باشــی کــه جایــگاه خالــد عــرب را تــازه مــی کنــی. 
ــود کــه  ــد« ب ــره ای مســعود در نبردهایــش »خال اتفاقــاً شــیفر مخاب
نشــان مــی داد خــودش نیــز شــیفته اســطوره خالــد بــن ولیــد اســت 
و ثابــت هــم ســاخت کــه صــدای عــزام هــا را بــه زمیــن نگذاشــته 

اســت.
ــتان  ــردم افغانس ــروزی م ــه روز پی ــور را ک ــت ث ــیدن هش ــرا رس ف
ــی  ــل م ــه کاب ــم" ب ــد عج ــه "خال ــوم اهلل ورود فاتحان ــادآور ی و ی
ــلمانان و  ــه مس ــتان و هم ــزرگ افغانس ــت ب ــه مل ــه کاف ــد، ب باش

ــم. ــی کن ــرض م ــت ع ــک و تهنئ ــان تبری آزادگان جه
هشت ثور پاینده و تابنده باد!



Year 8 y NO 1770 y Saturday 30 April 2016

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب اهلل احمدی

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : جمشید يما

گزارشگران: ناجیه نوري ، محمد هارون مجیدی، 
ابوبکر مجاهد و روح اهلل بهزاد

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152
nazari.paryani@yahoo.com0752044210  :شماره تماس &

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 

به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

محمداکرام انديشمند
بخش سـوم و پایانی

احمدشاه مسعود به تشکیل حکومت از سوي رهبران 
تنظیم ها عجله داشت؛ زیرا با اعالن حکومت مجاهدین، 
تبلیغات و ستیزه جویي حکمتیار در مورد آن چه که از 
سوي رهبر حزب اسالمي، ائتالف احمدشاه مسعود با 
پرچمي ها و ملیشیاي عبدالرشید دوستم خوانده مي شد، 
تضعیف و بي تأثیر مي گردید؛ و از طرف دیگر، جنِگ 
نظر  به  اجتناب ناپذیر  که  آینده  روزهاي  در  حکمتیار 
مجاهدین  احزاب  اسالمِي  حکومت  با  جنگ  مي  آمد، 

تلقی و ارزیابی می شد. 
آخرین روز مذاکرات رهبران احزاب و نماینده گان شان 
در "گورنرهاوس" پیشاور به توافق در تشکیل حکومت 
چهارم  روز  پایان  در  انجامید.  مجاهدین  انتقالي 
اسالمي،  اتحاد  رهبر  سیاف  عبدرب الرسول  ثور1371، 
تشکیل حکومت  مورد  در  را  احزاب هفت گانه  توافق 

توضیح داد:
 »... بند اول فیصلة ما این است که حضرت صبغت اهلل 
مجددي همراه یک هیأت پنجاه نفري در طول دو روز 
آینده عازم افغانستان خواهد شد. در این پنجاه نفر، سي 
قوماندان جهاد، ده نفر از علماي نامور کشور و ده نفر 
از سیاست مداران که ارکان تنظیم هاي جهادي هستند، 
شرکت خواهند داشت. این هیأت وظیفه دارد قدرت را 
از نظامِ در حاِل سقوط کابل به مجاهدین انتقال بدهد. 
عملیة انتقال قدرت در خالل دو ماه به سر خواهد رسید 
رهبري  این که  بر  عالوه  مجددي  صاحب  حضرت  و 
اسالمي  دولت  ریاست  ممثل  دارد،  عهده  به  را  هیأت 

افغانستان نیز خواهد بود...« 
ورود  با  یا  هجوم  با  کابل  روز،  این  پایان  تا  اما 
تبانی  در  مجاهدین  مختلِف  نیروهاي  بي سروصداي 
حزب  مخالِف  و  رقیب  شاخه های  و  جناح ها  با 
لواي  بگرامي و  فرقة 5  دموکراتیک خلق سقوط کرد. 
مستقر در تنگي واغجان لوگر را جناح خلق به نیروهاي 
جنگ جویان  کردند.  تسلیم  حکمتیار  اسالمي  حزب 
عبدالرشید دوستم در جنوب کابل با حمالت مشترک 
حزب اسالمي و جناح خلق تار و مار گردیدند. حزب 
را  نیروهاي مخالِف خود  اسالمي و خلقي ها همچنان 
سپیده دم  کوبیدند.  درهم  آن  نواحي  و   ریشخور  در 
روز چهارم ثور، هزاران نفر از نیروهاي حزب اسالمي 
تحت پوشش نیروهاي وزارت داخله و قوت هاي جبار 
شدند  شهر   داخل  هلمند  ملیشیاي  قوماندان  قهرمان 
امنیتي  حوزه هاي  مکروریان ها،  داخله،  وزارت  در  و 
شهر، شفاخانة چهارصد بستر ارتش، تپة بي بي مهرو، 
قصر  ریاست جمهوري  و  بسیاري از نقاط جنوبي و 
جنوب شرقي شهر کابل جابه جا گردیدند و در واقع، به 

بیشترین بخش شهر کابل دست یافتند. 
نیروهاي احمدشاه مسعود با بخشی از نیروهاي دولتي 
مربوط  پرچم  جناح  به  عمدتًا  که  نجیب اهلل  مخالف 
نیروهای جنرال عبدالرشید دوستم  با  می شدند، همراه 
نواحي  و   تلویزیون  رادیو  گارنیزیون،  کابل،  فرودگاه 
سایر  مسلح  افراد  داشتند.  دست  در  را  شهر  شمال 
بودند. حزب  کابل شده  وارد  نیز  زمان  این  تا  احزاب 
وحدت اسالمي، اتحاد اسالمي، حرکت اسالمي، حزب 
اسالمي مولوي خالص، حرکت انقالب اسالمي، محاذ 
ملي اسالمي و جبهة نجات ملي، مناطقي را در حومه ها 
بودند.  آورده  به دست  و شرقي شهر  غربي  و ساحات 
دیگر  و  بود  شکسته  کابل  اطراف  امنیتي  کمربندهاي 

مانعي براي ورود گروه هاي مسلح وجود نداشت. 

رهبران احزاب مجاهدین به استثنای گلبدین حکمتیار، 
در  جهادي  رهبري  شوراي  ابالغیة  اولین  انتشار  با 
شامگاه چهارم ثور 1371، وظیفه تأمین امنیت و دفاع از 
کابل را به دوش احمدشاه مسعود گذاشتند که ظهر آن 
روز در حکومت تشکیل شدۀ آن ها به عنوان وزیر دفاع 
معرفی شده بود. وی تا آن روز، هزاران تن از نیروهای 
و  فرودگاه  وارد  بگرام  چرخبال های  توسط  را  خود 
برخی مناطق پایتخت کرده بود و هواپیماهای نظامی، 
شماری از نیروهای عبدالرشید دوستم را روزها قبل از 

مزار به فرودگاه کابل منتقل ساخته بودند. 

     ثور 1371، انقالب اسالمی؛ هم زمانی پیروزی 
و برگشت 

ظهر روز پنجم ثور 1371 به کنفرانس خبری گلبدین 
مخابره  طریق  از  که  ـ  اسالمی  حزب  رهبر  حکمتیار 
ـ  بود  شده  ترتیب  پیشاور  شهر  در  خبرنگاران  برای 
انقالب  پیروزي  تبریکی  با  رفتم. نخستین سخناِن وی 

اسالمي این گونه آغاز یافت:
ملت  فرد  فرد  به  را  اسالمي  انقالب  کامل  »پیروزي 
اعالن  ما  تبریک مي گویم...  امت مسلمه  کافة  و  افغان 
مي کنیم که جنگ پایان یافته است. ما باید همه دست به 
دست هم داده و در جهت اعادۀ صلح پایدار، برادروار 
تالش نماییم. حکومت هاي آینده در کشور ما از طریق 
انتخابات و مراجعه به آراي مردم برگزیده خواهد شد... 
باید تذکر داد که تا حال قوت هاي مسلح ما از اطراف 
کابل داخل شهر  نشده اند. آن ها منتظر هدایت نهایي 
مي باشند. تا حال صرف یک قسمت محدود مجاهدین 
جابه جا  نقاط حساس  در  و  اند  گردیده  شهر  وارد  ما 
جنرال  ملیشه هاي  مخصوصًا  نیروها  همة  اند.  شده 
مؤمن باید از ماجراجویي در مقابل پیشروي مجاهدین 

و  مزاحمت  کوچک ترین  اگر  کنند.  خودداري  ما 
صورت  مجاهدین  پیشروي  مقابل  در  ماجراجویي 
خود  نیروهاي  تمام  به  بود  خواهیم  ناگزیر  ما  گرفت، 
هدایت بدهیم تا با قوت هرچه بیشتر  وارد کابل شوند. 
خروج  و  ورود  کند.  فرار  کشور  از  نمي تواند  احدي 
ثاني معطل مي باشد... در مورد  امر  تا  از میدان هوایي 
شوراي قیادي و حکومت انتقالي که در  پشاور ساخته 
ادارۀ  و  قیادي  شوراي  آن  زماِن  که  بگویم  باید  شده 
در  خود  آن ها  که  نمي کنم  فکر  و  شده  سپري  انتقالي 

اندیشة ورود به کابل باشند...« 
اما گلبدین حکمتیار در سال 1379 در تهران در کتاب 
"دسایس پنهان و چهره هاي عریان" برخالف گفته هاي 
آن روز که زماِن شوراي قیادي و ادارۀ انتقالي را سپري 
شده خواند، نوشت که من در کنفرانس مطبوعاتي آن 
روز )5 ثور 1371( گفتم: »... عجالتًا  اقتدار به  اتفاق 
تنظیم هاي جهادي به حکومت مؤقت سپرده مي شود و 
در  جریان  شش ماه انتخابات برگزار مي گردد. توافقاتي 
که در این رابطه میان رهبران احزاب و نمایندۀ حزب 
اسالمي صورت گرفته، مورد تأیید ما بوده و نسبت به 

آن التزام  مي ورزیم...«
برگشت  با  اسالمی  انقالب  پیروزی  روی هم رفته، 
هم زمانی داشت؛ چون جنگ بر سر انقالب اسالمی با 
اعالن پیروزی این انقالب هم زمان آغاز یافت؛ جنگی 
که پس از آن روز در این 24 سال ادامه دارد و گلبدین 
تقال  اسالمی  انقالب  پیروزی  برای  هنوز  حکمتیار 

می کند.
انتقال  و  کابل  به  مجددی  صبغت اهلل  ورود       

قدرت 
گلبدین حکمتیار امیر حزب اسالمی افغاستان، ظهر روز 
پنجم ثور 1371 در حالی پیروزی انقالب اسالمی را از 

راه دور در کنفرانس خبری شهر پیشاور تبریک گفت، 
که سحرگاه آن روز آتش جنگ در پایتخت مشتعل شده 
بود. تالش شدید نیروهای حزب اسالمی و متحدینش 
تصرف  برای  نجیب اهلل  فروپاشیدۀ  حکومت  در 
از  برخی  آن ها  ماند.  نافرجام  دولتی  رادیوتلویزیون 
مناطق تحت کنترول خود را در شهر از دست دادند و 
در شامگاه آن روز )5 ثور1371( رادیوتلویزیون دولتي 
صبغت اهلل  ریاست  به  را  مجاهدین  حکومت  ابالغیة 
به  به صورت رسمي  ابالغیه  این  منتشر کرد.  مجددی 
سیزده  که  افغانستان  خلق  دمکراتیک  حزب  حاکمت 
سال و یازده ماه و 28 روز طول کشید، پایان داد. ابالغیه 
توسط داکتر عبدالرحمن رییس کمیتة سیاسي شوراي 
نظار به زبان فارسي و توسط داکتر نجیب اهلل مجددي  
پسر صبغت اهلل مجددي به زبان پشتو در رادیوتلویزیون 

افغانستان به خوانش گرفته شد:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ابالغیۀ شماره یک شوراي رهبري جهادي
جهادي  رهبري  شوراي   1371 ثور  پنج  صبح  امروز 
تشکیل جلسة فوق العاده داده فیصله به عمل آوردند تا 
غرض تأمین امنیت در شهر کابل و حفظ جان و مال 
و ناموس ساکنان آن، به همة مجاهدین و قواي مسلح 
دستور داده مي شود که از اوامر ادارۀ کمیسیون امنیتي 
جنرال  محترم  مجددي،  نجیب اهلل  دکتور  محترم  کابل 
محترم  عبدالحق،  قوماندان  محترم  وردک،  عبدالرحیم 
حاجي  قوماندان  محترم  صدیق اهلل،  مولوي  قوماندان 
شیرعلم و گروپ هاي مسلح قوماندان احمدشاه مسعود 
وزیر دفاع حکومت اسالمي اطاعت نموده، امنیت را در 
اوامر  از  تأمین و  شهر و مراکز استراتژیکي شهر کابل 
برادر احمدشاه  تأکید مي شود که  ننمایند.  آن سرکشي 

مسعود فوراً به کار خویش آغاز کند .
والسالم

حضرت صبغت اهلل مجددي
رییس دولت اسالمي افغانستان 

صبغت اهلل مجددي صبحگاه هفتم ثور 1371 با کاروان 
نفر  ده ها  و  قدرت  انتقال  شوراي  اعضاي  از  بزرگي 
اعضاي احزاب اسالمي، پیشاور را به مقصد کابل ترک 
پاکستان،  و  افغانستان  سرحد  تورخم  منطقة  در  کرد. 
ارتش  نظامي  استخبارات  رییس  ناصر  جاوید  جنرال 
پاکستان، مجددي و همراهانش را بدرقه نمود. در حالي 
مرز  چندصدمتري  در  مجددي  صبغت اهلل  کاروان  که 
آي اس آي  رییس  حامل  چرخبال  بود،  رسیده  تورخم 
در آن محل فرود آمد و مجددي را تا آن طرف دروازۀ 
همراهي  افغانستان  خاک  داخل  در  تورخم  سرحدي 
دنیا  تا  بود  آن  ناصر  جاوید  جنرال  هدف  شاید  کرد. 
جنرال  حرکت  با  تورخم  در  را  او  روزِ  آن  حرکِت 
بوریس گروموف قوماندان نیروهاي شوروي که در 2۶ 
و  بگیرد.  مقایسه  به  داد،  انجام  حیرتان  در   13۶7 دلو 
شاید رییس آي اس آي خواست تا پیروزي سازمان خود 
را در جنگ افغانستان علیه شوروي به نمایش بگذارد! 
با  که  حالي  در  ثور  هشتم  ظهر  مجددي  صبغت اهلل 
استقبال گردید،  شلیک هزاران گلولة گروه هاي مسلح 
وارد شهر کابل شد و ساعت پنج عصر آن روز قدرت 
را رسمًا از دولت گذشته تحویل گرفت. انتقال قدرت 
شکل تشریفاتي و  نمایشي داشت. نه عبدالرحیم هاتف 
قدرت  تسلیم کنندۀ  عنوان  به  جمهور  رییس  معاون 
صاحب حاکمیت و اقتدار بود و نه صبغت اهلل مجددي 
صاحب  مي توانست  قدرت  تسلیم گیرندۀ  عنوان  به 
قدرت  گردد.  جدید  دولت  در  صالحیت  و  اقتدار 
عماًل روزهاي قبل میان گروه ها و نیروهاي مختلف در 

پایتخت تقسیم شده بود. 
در محفل انتقال قدرت که در ساختمان وزارت خارجه 
ریاست  کفیل  هاتف  عبدالرحیم  بود،  یافته  تدویر 
جمهوري، فضل الحق خالقیار صدراعظم و عبدالکریم 
سخنراني هاي  با  مخلوع  دولِت  قاضي القضات  شادان 
را  مجاهدین  حکومت  تشکیل  و  قدرت  انتقال  خود 
به حضرت مجددي تبریک گفتند. شادان در اظهاراِت 
برادران مجاهد یک  تشریف آوري شما  با  خود گفت: 
دهه خون ریزي در کشور  پایان یافت. اما در فرداي آن 

روز، توسط افراد مسلح در منزلش به قتل رسید. 

از انقالب برگشت ناپذیِر 7 ثور
 تا انقالب برگشت پذیِر 8 ثور
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