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د شهید ملی اتل له نوټونو څخه:

3/19 / -1363 د جون 1984 4:30 بجی مازیګر:

شهید  د  لرم.  نه  زغم  لیدلو  کړاونو  او  غم  د  خلکو  د 

مسعود د زړه دعا،
خدایـه! زه خوشـحاله یـم چـی سـل ځلـه مـړ شـم خـو 

نـه غـواړم چـی د خلکـو پـر وړانـدی د روسـانو ظلـم او 

مصیبتونـه وګـورم،

اې ربـه! تـه د ټولـو خالـق او خاونـد یـی، رحم وکـړه او 

توجـه وکـړه. زه ستاسـی پـه الره کـی پرته لـه خدمت بل 

آرزو نـه لـرم، او سـوګند يادوم چـی پرته له سـتا رضایت 

بـل هدف نلـرم، او دا ټول سـتونزی می یوازی سـتا د امر 

او دسـتور پـه موخـه پـه ځـان باندی منلـی. ته خـو خپله 

دی د زړونـو خاونـد یـی او د نـورو هرچا پرتلـه زما د زړه 

دننـه لـه نیـت څخـه خـر یـی. خدایـه! رحـم او پاملرنه 

دی غـواړم، دا خلـک بـه څـه وکـړی! زه نـور د فشـار او 

بـار النـدې اوبه شـوی يـم. پـروردګاره! یا تـه دی خلکو 

تـه یـو الره ښـکاره کړه او روښـانی وښـایه، او يـا هم ژر 

تـر ژره مـی شـهادت نصیـب کړه چی رښـتيا هـم صر او 

زغـم می پـاي ته رسـيديل.

لـرم،  نـه  تـوان  زغـم  د  کړاوونـو  او  د دی غمونـو  نـور 

شـهادت. هـم  یـا  او  الره  حـل  د  یـا  پـروردګاره 

د سلواغی 26 مه، د رسه پوځ د وتلو او د افغانستان خلکو د جهاد د بریا ورځ په بهانه:

د شهید ملی اتل له نوټونو څخه
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ــان  ــتی می ــکو نشس ــروز در مس ــت ام ــرار اس ق
نماینــده گان افغانســتان، پاکســتان، ایــران، هنــد 
ــود.  ــزار ش ــیه برگ ــِی روس ــه میزبان ــن ب و چی
ایــن نشســت بــه دقیــق یــک روز بعــد از روز 
تاریخــی خــروج قشــون ســر خ از افغانســتان، 
خــود  کــه  می شــود  برگــزار  مســکور  در 
می توانــد پیامــی خاصــی را مخابــره کنــد. امــا 
ــه  بخشــی  ــر میرســد ک ــه نظ ــن، ب جــدا از ای
ــه  ــتان ب ــۀ افغانس ــر خارج ــِر وزی ــفر اخی از س
مســکو بــا ایــن مســأله رابطــه داشــته و هرچند 
ــی  ــن خصــوص حرف ــۀ رســمی در ای ــه گون ب
ــی نشســت 15 فبــروری نشــان  زده نشــده، ول
ــن نشســت  ــاِت ای ــیه مقدم ــه روس ــد ک می ده
ــرده اســت.  ــرح ک ــای کشــور مط ــا مقام ه را ب
ــتی  ــر نشس ــارِ دیگ ــک ب ــی ی ــیه در حال  روس
را بــه هــدف تأمیــن صلــح در افغانســتان 
ــد روز پیــش،  ــن چن ــد کــه همی برگــزار می کن
ــای  ــده نیروه ــون فرمان ــان نیکلس ــرال ج جن
ــورِت  ــه ص ــتان ب ــو در افغانس ــی و نات امریکای
ــا برقــراری  آشــکار اعــام کــرد کــه روســیه ب
ــی و  ــی بی ثبات ــان در پ ــروه طالب ــا گ ــه ب رابط
تضعیــِف حکومــت کابــل اســت. این کــه 
حــاال چــه اتفاقــی افتــاده کــه بــا وجــود چنیــن 
هشــدار شــدیدی، مقام هــای کشــور حاضرنــد 
ــوز  ــا هن ــد، ت در نشســِت مســکو شــرکت کنن

ــوم نیســت.  معل
ــا  ــتی ب ــز نشس ــش نی ــاه پی ــد م ــیه چن روس
از  و  منطقــه  کشــورهای  برخــی  حضــور 
ــه پاکســتان در مســکو برگــزار کــرد کــه  جمل
ــتان  ــت افغانس ــِد دول ــی و تن ــش منف ــا واکن ب
روبــه رو شــد. یکــی از انتقادهایــی که از ســوی 
مقام هــای کشــور در رابطــه بــا برگــزاری 
ــراز شــد، عــدم دعــوت از  نشســت مســکو اب
مقام هــای کشــور در چنیــن نشســتی بــود. 
دولــت افغانســتان می گویــد هــر نشســتی 
ــزار  ــتان برگ ــایل افغانس ــا مس ــه ب ــه در رابط ک
می شــود، بایــد در تفاهــم بــا ایــن کشــور 

ــرد.  ــورت گی ص
کشــور  مقام هــای  دیگــر،  جانــب  از 
عنــوان  بــه  را  صلــح  گفت وگوهــای 
و  می بیننــد  بین االفغانــی  گفت وگوهــای 
ــزب  ــا ح ــرات ب ــۀ مذاک ــه تجرب ــه ب ــا توج ب
اســامی بــه رهبــری گلبدیــن حکمتیــار، 
ــال  ــتان مج ــت افغانس ــی دول ــد وقت می گوین
بــه  صلــح  گفت وگوهــای  کنــد،  پیــدا 
نتایــج مثبــت می انجامــد. گویــا نارضایتــی 

ــی  ــه برخ ــت ک ــن اس ــور از ای ــای کش مقام ه
ــه هــر دلیلــی در امــور و  کشــورهای منطقــه ب
ــد  ــت می کنن ــتان دخال ــی افغانس ــایل داخل مس
ــه  ــود ک ــبب می ش ــا س ــه دخالت ه و این گون
رونــد صلــح از مســیر اصلــی آنـ  کــه بایــد بــه 
وســیلۀ دولــت افغانســتان صــورت گیــرد ـ بــه 

ــد.  ــدا کن ــوق پی ــری س ــمِت دیگ س
ــت  ــد درس ــتدالل می توان ــن اس ــی ای ــا جای ت
ــت افغانســتان  ــًا دول ــه واقع ــی این ک باشــد، ول
توانایــی و ظرفیــت کشــاندِن مخالفــاِن مســلح 
را بــه پــای میــز مذاکــره داشــته باشــد، هنــوز 
ابهــام قــرار دارد. از ســوی  از  در هاله یــی 
ــد  ــاده گی نمی خواه ــز به س ــیه نی ــر، روس دیگ
بــه عنــوان عنصــری غیرفعــال در منطقــه 
ــه  ــبت ب ــیه نس ــد. روس ــته باش ــور داش حض
ــه  ــکوک ب ــه مش ــکا در منطق ــای امری برنامه ه
ــر راهِ  ــل از ه ــن دلی ــه همی ــد و ب ــر می رس نظ
ممکــن تــاش مــی ورزد کــه بــا حضــور فعــال 
ــا  ــکا و غربی ه ــش امری ــه، نق ــایل منطق در مس

ــازد.  ــف س را تضعی
ــده  ــه ش ــن قضی ــه ای ــز متوج ــا نی امریکایی ه
انــد. آن هــا کــه خــود روزی علم بــردارِ مذاکــره 
ــی شــرایطی را  ــه گونه ی ــد و ب ــان بودن ــا طالب ب
ــتن  ــا داش ــروه ب ــن گ ــه ای ــاختند ک ــم س فراه
دفتــر سیاســی در قطــر عمــًا بــه عنــوان جنــاح 
ــناخته  ــتان ش ــِت افغانس ــف دول ــمِی مخال رس
ــن  ــه چنی ــند ک ــن می هراس ــاال از ای ــود، ح ش
موقفــی از ســوی روســیه بــه آن هــا داده شــود.
ــس  ــرۀ ریی ــفِر غیرمنتظ ــا س ــر ام ــالۀ دیگ  مس
جمهــور غنــی و حواریــوِن او بــه شــمول 
ــی، معصــوم  ــت مل ــاور امنی ــر مش ــف اتم حنی
اســتانکزی رییــس امنیــت ملــی و ســام 
ــِد  ــارات متح ــه ام ــِر او ب ــس دفت ــی ریی رحیم
عربــی اســت کــه اواخــر روز یکشــنبه صــورت 
گرفــت. ارگ ریاســت جمهــوری تــاش کــرد 
کــه در اعامیه یــی در ایــن مــورد، ایــن ســفر را 
بخشــی از مــراوداِت موجــود میــان دو کشــور 
قلمــداد کنــد؛ ولــی مشــخص اســت کــه ســفر 
ــدون  ــد ب ــی نمی توان ــه ابوظب ــی ب ــن هیأت چنی
می توانــد  کــه  کاری  مشــخِص  آجنـــدای 
ــام  ــود، انج ــم ش ــح ه ــرات صل ــمامل مذاک ش

ــد.   ــده باش ش
افــرادی را کــه آقــای غنــی در ایــن ســفر 
خــاِص  حلقــۀ  از  دارد،  همــراه  خــود  بــا 
ــد  ــده گان سیاســی در افغانســتان ان تصمیم گیرن
ــط  ــتراتژیک ترین رواب ــن و اس ــه نزدیک تری ک

را بــا رییس جمهــوری در دو ســال و نیــم 
ــد. ارگ ریاســت جمهــوری  گذشــته داشــته ان
مدعــی اســت کــه پــس از کشــته شــدِن پنــج 
ــار  ــی در قنده ــارات متحــد عرب ــات ام دیپلوم
چنیــن ســفری ضــروری می نمایــد؛ ولــی 
ــرای  ــًا ب ــی صرف ــای غن ــه آق ــت ک ــوم اس معل
ــی  ــد عرب ــارات متح ــای ام ــی از مقام ه دلجوی
ــای آن  ــدن دیپلومات ه ــته ش ــر کش ــه خاط ب
کشــور بــه ابوظبــی ســفر نکــرده اســت. میــان 
ایــن ســفر و آن چــه کــه قــرار اســت فــردا در 
ــی  ــۀ آن چنان ــر رابط ــد، اگ ــاق بیفت ــکو اتف مس
ــدون  ــأله ب ــر دو مس ــا ه ــود، ام ــده نمی ش دی
ــان  ــا طالب ــح ب ــای صل ــه گفت وگوه ــد ب تردی
ــا  ــا اماراتی ه ــه ب ــری ک ــاح دیگ ــر جن ــا ه و ی

ــد.  ــط دارن ــد، رب ــی دارن نزدیک
ــس از  ــه پ ــت ک ــاش اس ــی در ت ــای غن آق
ــا حــزب اســامی  امضــای توافق نامــۀ صلــح ب
بــه رهبــری حکمتیــار، دیگــر جناح هــای 
دخیــل در جنــگ افغانســتان را هــم بــه نوعــی 
ــازد.  ــن بس ــح خوش بی ــد صل ــه رون ــبت ب نس
هدفــی کــه فکــر نمی شــود در وضعیــت 
کنونــی و بــه ویــژه بــا سیاســت های تــازۀ کاخ 
ســفید چنــدان بــه موفقیــت بینجامد. روســیه و 
امریــکا بــازی در منطقــه و بــه ویــژه افغانســتان 
ــد اســت  ــه بعی ــد ک ــت می کنن ــان مدیری را چن
ــن  ــه آســانی صلــح و امنیــت در منطقــه تأمی ب

شــود. 
روس هــا در افغانســتان تنهــا بــه دنبــال منافــِع 
ــۀ  ــود از قضی ــام خ ــل انتق ــتند، ب ــود نیس خ
اوکرایــن را نیــز بــه گونه یــی می خواهنــد 
تافــی کننــد. روس هــا بــاور دارنــد کــه 
دخالــت  اوکرایــن  در  امریکایی هــا  اگــر 
ــا جســارت  ــن ب ــن کشــور چنی ــد، ای نمی کردن
در برابــر تصمیم هــای روســیه ایســتاده گی 
ــا بســیار  ــرای روس ه ــرای ب نشــان نمــی داد. ب
ــود را در  ــۀ خ ــب دیرین ــه رقی ــت ک ــم اس مه
یکــی دیگــر از میدان هــای رویارویــی، بــه 
شکســت نزدیــک ســازند تــا بتواننــد از او 
افغانســتان اســت  امتیــاز بگیرنــد. این جــا 
کــه در میــاِن دو ســنِگ آســیاب در حــال 
ُخــرد شــدن قــرار گرفتــه اســت. اگــر دولــت 
ــوازِن منطقه یــی  ــد سیاســت مت افغانســتان نتوان
و جهانــی را دنبــال کنــد، بــدون شــک جنــگ 
ــان  ــرای ســال های متمــادی می در افغانســتان ب
رقبــای جهانــی همچنــان ادامــه خواهــد یافــت. 
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احمــد عمران

نشست در مسکو یک روز پس از 
خروج قشون سرخ از افغانستان

 

قشـون  خـروج  سـالروز  بیست وهشـتمین  دلـو،   26 دیـروز 
سـرخ شـوروی از افغانسـتان بـود. ارگ ریاسـت جمهوری و 
برخـی نهادهـا در والیـاِت مختلف از ایـن روز تجلیل کردند. 
سـالروز خروج ارتش شـوروی در تاریخ سیاسـی افغانسـتان، 
روز،  ایـن  در  اسـت.  برخـوردار  فوق العاده یـی  اهمیـِت  از 
آخریـن قوت هـای شـوروی از افغانسـتان، پـس از ده سـال 
اشـغاِل ایـن کشـور بیرون شـدند. اگرچـه برخی هـا در داخل 
و خـارج معتقدنـد کـه خـروج نیروهـای شـوروی در نتیجـۀ 
جنـِگ مـردم افغانسـتان بـا حمایـِت کشـورهای خارجی رقم 
خـورد و به وسـیلۀ کشـورهای خارجـی این پیــروزی محقق 
گشـت، امـا فرامـوش نباید کـرد کـه کمک هـای بین المللی به 
جهـاد افغانسـتان به هـر دلیلی که صـورت گرفته بـود، هرگز 
عامـِل اصلـِی شکسـِت شـوروی نمی تواند باشـد؛ بلکـه دلیِل 
اصلـی مردمـاِن برهنه پـا و بومـِی ایـن سـرزمین از هـر قوم و 
گـروه بودنـد کـه تـاِب اشـغاِل کشـور را نیاوردنـد و در برابر 
رژیـم کمونیسـتی که عکـِس ارزش های مـردم و جامعه عمل 
می کـرد، تـا پای مرگ و پیــروزی رزمیــدند. آنان بـا ایمان و 
اخـاِص کامـل در برابر اشـغال ایسـتادند و ابرقـدرِت جهان 

را بـه شکسـت مواجه سـاختند. 
البتـه بودنـد کسـانی در میـان تنظیم هـای جهـادی کـه طبـق 
بـه  پیـش می رفتنـد و  بـه  اسـتخباراتِی دیگـران  برنامه هـای 
دسـتور کرنیل هـا عمل می کردنـد و مسـترها در همان زمان بر 
آن هـا حکـم می راندنـد. همین هـا بعدها سـبب بدنامـی جهاد 
و ناکامـِی مجاهـدان در دولـت داری شـدند و نیز ابزارِ دسـِت 
پاکسـتان گردیدنـد تـا دولـت دلخـواهِ آن کشـور را به وجـود 

بیاورنـد و در خدمـِت آی اس آی باشـند.
جنگیدنـد،  شـوروی  برابـر  در  روزهـا  آن  کـه  کسـانی  امـا 
اکنـون بـه اعتـراِف داخلی هـا و خارجی هـا و بـه اصطـاح، 
بـه اعتـراِف کفـر و مسـلمان، طلسـِم شـوروی را شکسـته اند 
و شـهید مسـعود قلـِب ایـن طلسم شـکنی شـناخته می شـود. 
ابرقـدرِت شـرق را وادار  ایـن احمدشـاه مسـعود بـود کـه 
بـه انعطـاف و مذاکـره کـرد و ایـن نخسـتین تزلـزِل نزدیـک 
بـه شکسـت در تاریـخ حکمروایـِی روسـیۀ تـزاری و سـپس 
شـوروِی اشـغال گر بـود. یـک ابرقـدرِت جهانـی در برابـِر 
یـک رزمنـدۀ آزادی خـواه سـر فـرود آورد و موجـب حیرِت 
ایـن پیـروزی به سـاده گی بـه دسـت  امـا  جهانیـان گردیـد. 
نیامـد؛ زیـرا مسـعود در کنـار آن کـه در برابر شـوروی مبارزه 
می کـرد، در مواجهـه بـا برخـی گروه هـای به ظاهـر اسـامی 
و جهـادی هـم قرار داشـت. حـزب اسـامی آقـای حکمتیار 
یکـی از سخت سـرترین  ها در ایـن زمینـه بـود. در روزگاران 
جهـاد، ایـن حـزب به جـای آن که با بـه دسـت آوردِن بخش 
اعظـِم کمک هـای جهانی، در برابِر شـوروی مبارزه کنــد، در 
برابـر احمدشـاه مسـعود و جبهـات مربوط به قـرار می گرفت 
را  اسـامی  و جمعیـت  اسـامی  اختـاِف حـزب  دامـن  و 
بـاال می بـرد. مسـعود در کنـار مبـارزه در برابـر شـوروی، بـا 
حکمتیـار  گلبدیـن  بی شـمارِ  دشـمنی های  و  مزاحمت هـا 
روبـه رو بـود؛ چنان کـه در اوج جهـاد 32 تـن از فرماندهـاِن 
معـروِف و همسـنگر او توسـط حـزب اسـامی بـه شـهادت 
رسـیدند. در این شـرایط دشـوار، مرداِن بزرگی مانند مسـعود 
بودنـد که توانسـتند با تمسـک به وحـدِت کلمه، شـوروی را 

وادار بـه عقب نشـینی و شکسـت کننـد. 
 ارتـش سـرخ پـس از ده سـال اشـغال و جنـگ و مجاهـدِت 
مـردم، طبـق معاهـدۀ ژنیـو از افغانسـتان بیرون شـد و کشـور 
از آن تاریـخ بـه بعـد وارد مرحله هـای تازه تـری از بی ثباتی و 
بحـران گردیـد و بـه عنـوان طعمۀ پاکسـتان در منطقـه مطرح 
آغـاز  مجاهدیـن  دولـت  برابـِر  در  نیابتـی  شـد. جنگ هـای 
گشـت و در ایـن مسـیر، طالبـان شـکل گرفتنـد و مبـارزه بـا 
تروریـزمِ جهانـی در افغانسـتان کلید خورد. امـروز هم جهان 
و مـردمِ افغانسـتان و هـم دولِت ما در برابر کسـانی می جنگند 
و نیـز بـا کسـانی قصـد صلـح دارنـد کـه دیـروز احمدشـاه 
مسـعود بـا آنـان می جنگیـد و در عین حـال، به گونـۀ اصولی 
و آزادمنشـانه در پـِی صلـِح آنـان بـود. ایـن یعنـی حقانیـت 
جهـاد و مقاومـت مردم افغانسـتان. بنابرین، تجلیـل از 26 دلو 
بـه عنـوان روز آزادی افغانسـتان از تجـاوز شـوروی، بـدون 
یـادآورِی خـاص از احمدشـاه مسـعود قهرمـان ملی کشـور، 

زیبنـده نیسـت و ایـن روز بـه نـامِ او گـره خورده اسـت. 

26 دلو و ناِم مسعود
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از بیست وهشـتمین سـالروزِ شکسـت و بیـرون شـدِن 
دیـروز  افغانسـتان  از  سـابق  شـوروی  سـرِخ  قشـون 

شـد. یادبـود  ریاسـت جمهوری  ارگ  در  سه شـنبه 
در مراسـمی که بـه همیـن مناسـبت برگـزار گردیـده 
بـود،  برخـی از مقامـات بلندپایـۀ حکومتـی از جملـه 
وزیـراِن  کشـور،  رییس جمهـور  اشـرف غنی  محمـد 
اعضـای  سیاسـی،  احـزاب  پارلمـان،  وکای  کابینـه، 
حکومـت پیشـین و شـماری از شـهروندان اشـتراک 

کـرده بودنـد. 
در ایـن مراسـم، محمـد اشـرف غنـی، رییس جمهـور 
برابـر  در  جهـاد  در  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  کشـور 
اتحـاد شـوروی سـابق، تمـام اقـوامِ کشـور بـدون در 
نظرداشـِت مذهـب و دانـش و سمت وسـو، در یـک 
صـف ایسـتادند و از و طـن و استقالیت شـان دفـاع 
کردنـد، افـزود: اکثریـِت قریـب بـه اتفـاق کشـورهای 
باطـل و در  را  افغانسـتان  بـه  دنیـا تجـاوز شـوروی 
مقابـل، ایسـتاده گی و جهادِ مـردم افغانسـتان را مبارزۀ 

برحـق دانسـتند.
یـک  مجاهدیـن  "پیـروزی  گفـت:  رییس جمهـور 
کارنامـۀ بـزرگ مـردم افغانسـتان اسـت و دولـت را 
مکلـف می دانیـم کـه بـه شـکل باشـکوهی از این روز 
تجلیـل کنـد. اگـر جهـاد مـا نمی بـود، آسـیا و اروپـا 
هنـوز در غامـی بـه سـرمی بردند، مـا حـق داریـم که 
افتخـار کنیـم بـر جهـاد مـردم افغانسـتان. طـوری کـه 
الزم بـود، ثمـره جهـاد را ندیدیم؛ اما در تاش اسـتیم 

کـه چگونـه اهـداف جهـاد را تحقـق بخشـیم."
محمـد اشـرف غنی در ادامـۀ سـخانش بیـان داشـت: 
خدمـت به بازمانده گاِن شـهدای کشـور، رسـیده گی به 
فرزنـدان آنـان و دلجویـی پدران و مادران دردکشـیده، 

بخشـی از مسـوولیتی اسـت کـه بر دوش قـرار دارد.
بـه گفتـۀ او: "مـا وظیفـه داریـم تـا نـام و یادِ آنـان را 
زنـده و جاودانـه نگه داریـم و نسـل های آینـده را بـا 
افتخاراتـی کـه آنـان بـا خـون خویـش ثبـت کردنـد، 

سـازیم". آشنا 
رییس جمهـور غنـی انگیزۀ ایسـتادن مـردمِ افغانسـتان 
در برابر شـوروی سـابق را ناشـی از بیگانه ستیزی آنان 
نمی دانـد و بـه ایـن بـاور اسـت کـه انگیـزه و آرمـان 
مجاهدین، داشـتِن سـرزمین آزاد، مترقـی و فضایی که 

در سـایۀ آن فرزندان شـان در آرامـش و بـا احسـاس 
سـر بلنـدی بـه خواسـته ها و رؤیای های شـان برسـند، 

بود.
بـه گفتـۀ او: مـا آن مجاهدتها را پـاس میداریم و به آن 
رشـادتها افتخـار میکنیم، زیـرا جنگی به قصـد ویرانی 
و تباهـی و نزاعـی بـر سـر قـدرت و ثـروت نبـود و 
بـه ایـن هـدف بـه راه نیفتـاده بـود تـا منافع دشـمنان 
دیرینـۀ ایـن سـرزمین بـه قیمـت ویرانی شـهر و قریۀ 

مـا برآورده شـود.
آقـای غنـی بـا اشـاره بـه توافق نامـۀ صلـح بـا حـزب 
اسـامی گفـت کـه گلبدیـن حکمتیـار به درخواسـت 
حکومـت لبیـک گفت، امـا طالبان به شـکل داعشـیان 
مصـروف ویران کـردن کشـور و کشـتن مـا، عسـکر، 

زنـان و کودکان افغانسـتان هسـتند.
خاطـر  بـه  روان  سـاِل  در  "طالبـان  گفـت:  او 
خوش حال کـردن باداران شـان یک بـار دیگـر حمله هـا 

بـه  بـزرگ  هرحملـۀ  در  کـه  کردنـد  راه انـدازی  را 
شکسـت بزرگـی مواجـه شـدند، مطمیـن باشـید کـه 
در سـال آینـده نیـز بـه شکسـت های بزرگـی مواجـه 

شـد." خواهنـد 
محمـد اشـرف غنی نبـرد گروه هـای مسـلح از جملـه 
طالبـان و داعشـیان را جنایـت خوانـد و گفـت: "در 
جهـاد مـردم مـا نـه از انتحـار اثری بـود، نـه از انفجار 
مسـجد، نـه از تخریب مکتـب و نه از بـه خاک و خون 
کشـیدن بیگناهـان که امروزه گروه هـای بدنام و مزدور 
بیگانـگان بی محابـا بـه آن دسـت می زنند و هـرروز بر 

طومـار جنایت هـای جنگـی خـود می افزایند."
نیروهـای  مبـارزۀ  هم چنـان  غنـی  رییس جمهـور 
امنیتـی کشـور را جهـاد عنـوان کـرد و اذعـان داشـت 
کـه رشـادت های امـروزِ نیروهـای امنیتی کشـور برای 
آبـادی اسـت، زیـرا آزادی بـا آبـادی تکمیل می شـود 
و بـر خـاف شـیوه یی کـه دشـمنان مـردم افغانسـتان 

در پیـش گرفته انـد، ویرانـی بـا منطـق دین و بـا روح 
مدنیـت مـا سـازگار نیسـت.

آقـای غنی بر این باور اسـت که گروه های تروریسـتی 
و افراطـی در تاش انـد تـا جوانان ما را شست وشـوی 
مغـزی داده بـا اسـتفاده از ایدئولوژی هـای یـأس آور 
و تبلیغـات منفـی، از آنـان اسـتفادۀ ابـزاری کننـد. او 
گفـت: تنهـا بـا ترویج آگاهـی و تقویِت امیـد و اعتماد 
بـه آینده اسـت کـه می توانیـم جلـو افـکار تخریبی را 

بگیریم.
رییس جمهـور هم چنـان طالبان را به دو گروهِ »مسـتقل 
و وابسـته« تقسـیم کـرد و اظهار داشـت: یک بـار دیگر 
از طالبانـی کـه مسـتقل فکـر می کننـد، می خواهـم تـا 
ماننـد سـایر مـردم ایـن سـرزمین زنده گی کننـد و در 
آبادانـی کشورشـان سـهم بگیرنـد. آن عـده از طالبانی 
هـم که به دسـتور بادارانِ شـان هسـتند و فکـر می کنند 
افغانسـتان دوبـاره بـه سـوی هرج ومرج خواهنـد برد، 

آرزوی شـان را بـه گـور خواهند برد.
دیروز 26 دلو، سـالروز خروج قشـون سـرخ شـوروی 
سـابق از افغانسـتان بود. نیروهای شـوروی سـابق 2۸ 
سـال پیـش از امـروز بـا تحمـل شکسـت سـنگین از 
مجاهدیـن، سـر انجـام در 26 دلـو 136۷ مجبـور بـه 

ترک افغانسـتان شـدند.
رییس جمهـور درحالـی طالبان را به لبیـک گفتن صلِح 
افغانسـتان فـرا می خوانـد کـه در دوسـال  حکومـت 
گذشـته نیـز رهبـری حکومـت وحدت ملـی تاش ها 
و در خواسـت های مکـرری را از طالبـان در این زمینه 
داشـته، امـا این گـروه هربار ایـن درخواسـت ها را رد 

کرده انـد.
افـزون بـر این، حتا دخالت کشـورهای چیـن و امریکا 
نیـز بـا حضـور پاکسـتان و افغانسـتان در چارچـوب 
نشسـت های چهارجانبـه در ایـن زمینـه موفق نشـد و 
پـس از مدتی مصروف نگه دشـتن حکومت افغانسـتان 
و آنچـه عدم متعهدبودن پاکسـتان در چیـزی که وعده 
کـرده بـود گفتـه شـد، ایـن رونـد بر هـم زده خـورد. 
اسـت  ایـن  بـر  قـرار  گزارش هـا،  براسـاس  هرچنـد 
کـه نشسـتی بـا حضـور نماینده گانـی از کشـورهای 
افغانسـتان، روسـیه، چیـن، ایـران، هنـد و پاکسـتان، با 
حضـور طالبـان در مسـکو در این زمینه برگـزار گردد.

ناجیه نوری  
ــن درس و  ــتان ای ــردم افغانس ــت م ــاد و مقاوم از جه
عبــرت را بایــد گرفــت کــه اســتبداد و زور در افغانســتان 
پاســخ گو نیســت و نمی تــوان بــا ســلطه و قــدرت 

ــرد. ــت ک ــتان حکوم ــه در  افغانس مطلق
ــش  ــادی روز گذشــته در همای ــران جه شــماری از رهب
ــش  ــالروز خــروج ارت ــل از بیســت و هشــمین س تجلی
ــه منطــق  ــم ک ــد بپذیری ــد: بای ســرخ از افغانســتان گفتن
خشــونت و قــدرت مطلقــه در افغانســتان چــه در ســایه 
حاکمیــت ایدیالوژی هــای چــپ و در ســایه برخــی 
از نظام هایــی کــه مطلق گرایی هــا را در ســایه دیــن 

ــوده اســت. ــاکام ب ــد، همیشــه ن ــرده بودن ــان ک پنه
ــردم  ــت م ــاد و مقاوم ــه جه ــی را ادام ــام فعل ــان، نظ آن

ــتند. ــتان دانس افغانس
ــد:  ــادی می گوی ــران جه ــی از رهب ــیاف یک ــتاد س اس
ــردم  ــن روز م ــن پرافتخارتری ــو/ بهم ــش دل ــت ش بیس

ــت. ــتان اس افغانس
ــالروز  ــتمین س ــت و هش ــل از بیس ــش تجل  او در همای
خــرج ارتــش ســرخ از افغانســتان گفــت: نبایــد اجــازه 
داده شــود کــه بــه مجاهدیــن غاصــب، زورمنــد، 

جنگ ســاالر و .... گفتــه شــود.
ــک  ــن مل ــرد: مجاهدی ــد ک ــادی تاکی ــری جه ــن رهب ای
فروختــه شــده را آزاد کردنــد و نــه تنهــا کشــور اشــغال 
شــده افغانســتان؛ بــل بســیاری از کشــورهایی کــه تحــت 
نیــز آزاد کردنــد؛  اســتعمار روس قــرار داشــت را 
ــام نیــک  ــا ن بنابرایــن اگــر نمی خواهیــد از مجاهدیــن ب

ــد. ــان را بگوی ــد آن ــد ب ــس نبای ــد، پ ــاد کنی ی
اســتاد ســیاف خطــاب بــه رییس جمهــور گفــت: جهــاد 
ــی از ارکان  ــخ افغانســتان و یــک رکن از افتخــارات تاری
اســام اســت، بنابرایــن تجــاوز بــر مجاهدیــن و جهــاد، 
ــت،  ــتان اس ــردم افغانس ــس م ــن و نوام ــر دی ــاوز ب تج
پــس نبایــد بــه کســی اجــازه بدهیــد کــه بــا زبــان پلیــد 

و آلــوده ایــن فریضــه مقــدس را لطمــه دار بســازد.
اســتاد ســیاف عــدم فســاد در زمــان مقاومــت و جهــاد را 
یگانــه دلیــل پیــروزی تلقــی کــرده تاکیــد می کنــد: رمــز 
ــاد  ــدم فس ــدرت ع ــر ق ــک اب ــر ی ــا در براب ــروزی م پی
ــر  ــا در براب ــا م ــدم فســاد ســبب شــده ت ــرا ع ــود؛ زی ب

ارتــش ســرخ پیــروزی شــویم.
او اتهامــات مبنــی براینکــه مجاهدیــن در پول هــای 
ــاد  ــد را بی بنی کمــک شــده توســط خارجــی شــریک ان
خوانــده گفــت: پــول تمــام مجاهدیــن کــه بلنــد منــزل 
ــم، تمــام دارایــی مجاهدیــن کــه  ــد را حســاب کنی دارن
ــت،  ــر نیس ــارد دال ــتر از دو میلی ــد، بیش ــام ان ــورد اته م
ــر  ــارد دال ــش از 42 میلی ــه بی ــای ک ــی پول ه ــس متباق پ

ــد؟ ــارت بردن ــه غ ــا ب ــود را کی ه می ش
بــه بــاور اســتاد ســیاف: مــا مطمیــن هســتیم کــه 
ــتاده  ــاع ایس ــنگرها دف ــا در س ــدان م ــربازان و فرزن س
ــه  ــد ک ــازه نمی دهن ــتان اج ــمنان افغانس ــه دش ــد و ب ان
بــه ایــن خــاک تعــرض کننــد؛ امــا نگرانــی مــا از فســاد 

اخاقــی در رســانه ها تصویــری اســت.
ــت: مــا از  ــری گف ــانه های تصوی او بــا انتقــاد از رس
ــه  ــر ب ــد منج ــا نبای ــم؛ ام ــت می کنی ــان حمای آزادی بی
زیــر پــا شــدن ارزش هــای دینــی و فرهنگــی مــا شــود.
اول  معــاون  قانونــی  یونــس  محمــد  باایــن حــال 
شــخصیت های  از  یکــی  و  پیشــین  رییس جمهــور 
جهــادی در ایــن همایــش تاکیــد بــر ادامــه راه جهــاد و 
مقاومــت کــرده گفــت: جهــاد عــزت مــردم افغانســتان و 

ــد. ــتان می باش ــخ افغانس ــن تاری ــرگ زری ب
پیــروزی  پیشــین،  رییس جمهــور  اول  معــاون   
مجاهدیــن را پیــروزی تمــام مــردم افغانســتان خوانــده 
و آن را بــه تمــام مــردم افغانســتان متعلــق دانســته تاکیــد 
ــه  ــد ب ــن روز بای ــلیقه های سیاســی ای ــرد: جــدا از س ک
عنــوان افتخــارات وحدت بخــش در اوج احســاس بایــد 

ــردم ماســت. ــن حــق م ــل شــود و ای تجلی
قانونــی می گویــد: حمایــت امریــکا از  مجاهدیــن 
ــروزی  ــای پی ــه معن ــرخ ب ــش س ــاوز ارت ــان تج در زم

مجاهدیــن نبــود؛ بــل هــدف زمیــن گیر شــدن شــوروی 
ســابق بــود و امــا ایــن حمایــت بــرای مــردم افغانســتان 

مهــم بــود.
ــود کــه دشــمنان  ــاور ب ــه ایــن ب ــکا ب ــه او: امری ــه گفت ب
درجــه اول را توســط دشــمنان درجــه دوم از بیــن 
دشــمن  فروپاشــید،  زمانیکــه شــوروی  و  می بریــم 
درجــه اول، امریــکا نابــود شــد؛ امــا مجاهدیــن در 
ــد  ــرار گرفتن ــات ق ــن مناصف ــن دور از ای صــف مخالفی
ــقوط  ــل س ــی از عوام ــه یک ــرد ک ــراف ک ــد اعت و بای
داکتــر نجیــب در افغانســتان ایــن بــود کــه مجاهدیــن در 
ــده ی  ــف ش ــگاه تعری ــدول جای ــازمان بین ال ــاختار س س

ــود. ــته ب ــرده نتوانس ــب ک ــود کس ــرای خ ب
او تاکیــد کــرد: پــس از پیــروزی  مجاهدیــن همــه 
شــاهد بودیــم کــه مــردم افغانســتان تنهــا گذاشــته شــد 
و امریــکا و غــرب افغانســتان را تــرک گفتنــد و پاکســتان 
بــا اســتفاده از امکانــات دنیــا غــرب بــرای خــود 
ــردم  ــار م ــت گرفت ــا کــرد و مصیب چیز ی هــای دســت پ
ــا شــاهد آن هســتیم. ــروز م ــا ام ــه ت افغانســتان شــد ک
دوم  معــاون  ســروردانش  حــال  همیــن  در 
ریاســت جمهوری درایــن همایــش، نظــام فعلــی را 
ــت. ــتان دانس ــردم افغانس ــت م ــاد و مقاوم ــه جه ادام
ــت  ــار دوم ثاب ــرای ب ــردم افغانســتان ب ــت: م ــش گف دان
ــه  ــی ک ــر قدرت ــر اب ــا ه ــه ب ــی مقابل ــه توانای ــد ک کردن
خیــال تجــاوز را داشــته باشــند را دارنــد و توانســته انــد 
ابــر قــدرت شــوروی را بــه زانــو در بیــاورد و 26 دلــو 

ــن روز پرافتخــار اســت. ــادآور ای ی
ــوان از  ــت جمهوری، می ت ــاون دوم ریاس ــاور مع ــه ب ب
جهــاد و مقاومــت مــردم افغانســتان ایــن درس و عبــرت 
ــخ گو  ــتان پاس ــتبداد و زور در افغانس ــه اس ــت ک را گرف
افغانســتانی ها  بــر  ســلطه  بــا  نمی تــوان  و  نیســت 

ــرد. ــت ک حکوم
او تاکیــد کــرد: نظــام مطلقــه، اســتبداد و افراطیــت 
ــی  ــن درس ــده، ای ــران ش ــدید بح ــث تش ــواره باع هم
اســت کــه می تــوان از دونیــم قــرن سیاســی افغانســتان 
ــن دور  ــا ای ــرن گذشــته ب ــم ق آموخــت، چــون در دونی

باطــل و بی نتیجــه مواجــه بوده ایــم
ــونت و  ــق خش ــه منط ــم ک ــد بپذیری ــت: بای ــش گف دان
ــت  ــه در افغانســتان چــه در ســایه حاکمی ــدرت مطلق ق
ــای  ــی از نظام ه ــایه برخ ــپ و در س ــای چ ایدیالوژی ه
کــه مطلق گرایی هــا را در ســایه دیــن پنهــان کــرده 

ــوده اســت. ــاکام ب ــه ن ــد، همیش بودن
 

روح اهلل بهزاد

رییس جمهور غنی:

نیروهای امنیتی سرگرم جهاد اند

در همایش گرامی داشت از 26 دلو:

ملک  فروخته شده را آزاد کردیم
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5 ـ بلوغ،  ساختار مغز را تغيير مي دهد:
مي دانیــم کــه تغییــرات هورمونــي در بــدن بــراي تحریــک رشــد و آمــاده کــردن 
بــدن بــراي تولیــد مثــل الزم انــد، امــا چــرا نوجوانــان این قــدر از نظــر احساســي 
ناخوشــایند هســتند؟ هورمون هایــي مثــل تستوســترون، رشــد نورون هــاي 
ــاختار  ــه در س ــي ک ــد و تغییرات ــرار مي دهن ــر ق ــت تأثی ــز را تح ــي در مغ عصب
ــا بالــغ  مغــز ایجــاد مي شــود،  ناچــار تغییــرات رفتــاري زیــادي را در بــردارد. ب
ــي و  ــي،  بي عاطفگ ــي احساس ــد خام ــز بای ــاي مغ ــي غش ــه جلوی ــدن ناحی ش

ــت.  ــار داش ــري را انتظ ــف در تصمیم گی ــدرت ضعی ق
6 ـ سلول ها مويي دارند كه مادۀ مخاطي را حركت مي دهد:

ــه  ــه ب ــد ک ــود دارن ــد،  روي خ ــو مانن ــي م ــدن پوشش ــلول ها در ب ــر س اکث
ــا  ــه ت ــا گرفت ــم غذاه ــد؛  از هض ــک مي کن ــدن کم ــیاري در ب ــاي بس عملکرده
شــنوایي در بینــي. ایــن موهــا بــه خشــک کــردن مــاده مخاطــي در حفــره بینــي 
ــر  ــد خشــک کــردن را کندت ــن فراین ــد. هــواي ســرد ، ای ــو کمــک مي کن ــا گل ت
نمــوده و باعــث مي شــود کــه مــاده مخاطــي بــاال بیایــد و باعــث شــود کــه آب 

ــد.  ــان بیای بیني ت
7 ـ دندان عقل فقط جاي دندان ها در دهان را تنگ مي كند:

ســیر تکامــل بي عیــب و کامــل نیســت. اگــر بــود،  بایــد بــه جــاي دنــدان عقــل،  
ــواع  ــي ان ــتفاده در برخ ــاي بي اس ــات ویژگي ه ــي اوق ــم. گاه ــال در مي آوردی ب
ــاند.  ــیبي نمي رس ــه آس ــن ک ــر ای ــه خاط ــط ب ــود،  فق ــاد مي ش ــودات ایج موج
ــیده  ــي و کش ــکان،  جراح ــدان پزش ــط دن ــم توس ــه ه ــل همیش ــدان عق ــا دن ام
ــک ســت دیگــر از دندان هــاي آســیاب  ــا ی ــن دندان ه نمي شــد. در گذشــته،  ای
ــر کــرد و باعــث  ــا رشــد مغــز،  ســاختار اســتخوان فــک مــا تغیی ــد،  امــا ب بودن

شــد کــه دیگــر دهــان جایــي بــراي دنــدان عقــل نداشــته باشــد. 
8 ـ دنيا با شما مي خندد:

ــه فاجــه  ــم ب ــار شــما فاجــه بکشــد،  شــما ه ــي کســي کن ــه وقت ــور ک همان ط
ــز اســت.  ــم تقلیدانگی ــده ه ــه خن ــد ک ــان مي ده ــد نش ــواهد جدی ــد،  ش مي افتی
ــد.  ــت در صــورت مي کن ــه آن حرک ــک ب ــز را تحری ــۀ مغ ــده،  ناحی شــنیدن خن
ــط اجتماعــي دارد. اشــاراتي مثــل عطســه کــردن،  ــد نقــش مهمــي در رواب تقلی
خندیــدن،  گریــه کــردن و فاجــه کشــیدن، راهــي بــراي ایجــاد روابــط اجتماعــي 

قــوي بیــن یــک گــروه اســت. 
9 ـ پوست شما چهار رنگ دارد:

همــۀ پوســت ها در حالــت عــادي،  ســفید کریمی رنــگ اســت. رگ هــاي 
ــۀ زرد  ــگ دان ــه آن مي دهــد. رن ــه ســطح پوســت،  ســرخي ب ــک ب ــي نزدی خون
ــرار مي دهــد. همچنیــن مانیــن قهوه یــي رنــگ  ــر ق هــم پوســت را تحــت تأثی
ــاال،   ــداد ب ــود،  در تع ــاد مي ش ــش ایج ــعات فرابنف ــه اش ــش ب ــه در واکن ــم ک ه
رنــگ ســیاهي بــه پوســت مي دهــد. ایــن چهــار رنــگ در اندازه هــاي مختلــف 

ــن را مي ســازد.  ــرۀ زمی ــاي ک ــۀ نژاده ــگ پوســت هم میکــس شــده و رن
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نکته های عجیِب

 انداِم انسـان
5( جـواز قانون گـذاری. متفکـران مسـلمان 
جـواز  معاصـر،  متفکـران  علی الخصـوص 
قانون گـذاری را پذیرفته انـد. در واقـع، بخـش 
گسـتردۀ قلمـرو حاکمیـت بـه تعبیـر فقهـا بـه 
امـور زمانیـه و اساسـًا تغییرپذیـر تعلـق دارد 
کـه بـر اسـاس اصـول کلـی شـریعت، قابـل 
مدیریت انـد.  ایـن حـوزۀ وسـیع حاکمیـت را 
کـه شـامل حقـوق متقابـل مـردم و حکومـت، 
نـوع دولـت و تنظیم مناسـبات و قـوای آن نیز 
می گـردد، از طریـق وضـع قانـون کـه خـود 
قاعده منـد  می تـوان  اسـت،  قـرارداد  نوعـی 
سـاخت. از ایـن طریـق، قـدرت حکومـت را 
مقیـد بـه قانـون و تابـع آن سـاخت و از بـه 
وجـود آمـدِن یـک فرمانـروای مطلـق تحـت 
ایـن عنـوان کـه اطاعـت اولواالمر بـه صورِت 
مطلـق جـز در مـوارد امـر بـه معصیـت الزم 
اسـت، جلوگیـری کـرد. چـون می دانیـم کـه 
اطاعـت مطلـق در قلمـرو مباحـات نیز بسـیار 
وسـیع و گسـترده اسـت و لزوم اطاعت مطلق 
از حاکـم در ایـن حـوزه سـبب پدیـد آمـدِن 
قـدرت مطلـق می شـود و آزادی فـرد را نابـود 

می کنـد.
اقتدارگرایانـۀ  عنصـر    )6  
خلیفـه  بـودِن  جامع القـوا 
را  آن  از  اطاعـت  لـزوم  و 
بـه  رجـوع  بـا  می تـوان 
حکمـت موجـود در آن به 
ترتیـب این گونـه تحلیـل و 

فهـم کـرد:
دولـت  حاکمیـتِ  اوالً،   
و  اسـت  فراگیـر  و  عـام 
شـامل همـۀ قـوای دولـت 
این کـه  توضیـح  می گـردد. 
سـنتی  سیاسـی  فقـه  در 
نمـادی  می توانـد  خلیفـه 
باشـد،  دولـت  قـدرت  از 
چـون در ایـن فقـه، مفهوم 
دولـت بـه عنوان یـک نهاد 
بـه صـورِت واضـح وجود 
نداشـته اسـت. اما از طرف 
بـه  و  حاکمیـت  دیگـر، 
دولـت  امروزیـن،  عبـارت 
بایـد اقتـدار عـام و فراگیـر 
تمامـی  شـامل  و  داشـته 
باشـد.  حاکمیـت  عناصـر 
در واقـع از ایـن مفهـوم به 
خلیفـه  بـودِن  جامع القـوا 
)داشـتن صاحیـت اجـرا، 
تقنیـن، و قضـاوت( تعبیـر 
امـروزه  امـا  اسـت.  شـده 
سـه گانۀ  عناصـر  می تـوان 
طریـق  از  را  حاکمیـت 
تأسـیس  و  قانـون  وضـع 
معنـای  بـه  دولـت  نهـاد 

کـرد. تقسـیم  آن  مـدرِن 
و  عـام  اطاعـت  ثانیـًا،   
مطلـق از حاکـم را می توان 
فهـم  و  تحلیـل  این گونـه 
بـرای  دولـت  کـه  کـرد 

رسـیدن به اهداف مشـروع خـود، صاحیت و 
اقتـدارِ الزم را برای دادن حکم و فرمان داشـته 
باشـد و احـکام و فرامیِن آن نافـذ و الزم االجرا 
باشـد، وگرنـه بـه گفتـۀ خلیفـۀ دوم »الخیـر 
لحکـم ال نفـاذ لـه«. بنابرایـن، حاکمیـت دولت 
و حـق حکمرانـی بـه تعبیر امروزیـن آن، یعنی 
این کـه دولـت می توانـد از طریق وضـع قانون 
و مقـررات در حوزه هـای وسـیع بـه منظـور 
عدالـت،  تحقـق  عمومـی،  مصلحـت  تأمیـن 
جلوگیـری و دفـع ضـرر و سـایر مقاصـد مهِم 
شـریعت فرمـان دهـد و حاکمیـِت آن محـدود 
بـه اجـرا و تطبیـق احـکام فقهی ثابت نیسـت.
 ۷( عـدم جـواز مخالفت مسـلحانه با حکومت 
ایـن  بـه  واقـع  دو  آن  از  اطاعـت  و  مسـتقر 
بزرگ تـر،  فسـادی  از  کـه  اسـت  بـوده  دلیـل 
بـه گفتـۀ ابـن حجـر عسـقانی از خون ریزی،  
ابـراز ایـن حکـم بـه  جلوگیـری کنـد و  در 
ایـن اصـل و قاعـدۀ عملـی کـه »دفـع مفسـده 
بهتـر از جلـب مصلحـت و یـا فایده اسـت« و 
یـا بـه تعبیـری دفـع مفاسـد و ارتـکاب ضـرر 
می دانیـم  چنان کـه  کرده انـد.  اسـتناد  کمتـر،  
بـرای  خوبـی  عملـِی  راهنمـای  قاعـده  ایـن 
تشـخیص رفتارهـای کم زیـان فراهـم می کنـد. 
در واقـع نظـر به این اصـل، تجویز یادشـده را 
بـه ایـن صـورت بایـد تحلیـل و فهم کـرد که 
تغییـر حکومـت و »جابه جایـی قـدرت« از راه 
خشـونت و به کارگیـری زور جایز نیسـت. اگر 
فقهـای مسـلمان بـا اسـتناد بـه همیـن قاعـده، 
تغییـر سـلطاِن خودکامـه را جایز نمی دانسـتند، 
بـه طریـق اولـی بـا اسـتناد بـه ایـن اصـل باید 
قواعـد  مسـلمانان،  منتخـب  حکومـت  تغییـر 
و اصـول مـورد توافـِق آنـان را از راه اعمـاِل 

خشـونت و جنـِگ مسـلحانه جایـز نداننـد.
)4(

اگر اندیشـۀ سیاسـی کاسـیک به صورت های 
گوناگـون قابلیـِت بازتولیـد را داشـته و دارد، 
ایـن سـوال مطـرح می شـود که چه چیز سـبب 
می-گـردد یـک روایـِت خـاص از ایـن نظریه 
برحسـب مورد، قـدرِت حضـور و تأثیرگذاری 
سیاسـی را به دسـت  آورد؟ پاسـخ ایـن سـوال 
را نـه در خـود منابـع دینـی بلکـه در عوامـل 
و  اقتصـادی  و  فرهنگـی  اجتماعـی،  سیاسـی، 
دیدگاه های هـای فلسـفی و اخاقـی، شـیوه و 
سـبک زنده گی، و شناخت از ماهیت حکومت، 
سیاسـت و قـدرت و میـزان خواسـت و تمایِل 
مـردم به شـرکت در قـدرت و سیاسـت، میزان 
توقـع و شناخت شـان از زنده گـی و آزادی های 
فـردی،  اجتماعـی، خودآگاهی هـای  و  فـردی 
جامعـۀ  طبقاتـی  و  ملـی  و  قومـی  گروهـی، 
مسـلمانان جسـت وجو بایـد کـرد. بـه عبـارت 
دیگـر، برآمـدن یـک روایـت بیـش از آن که به 
دلیـل مسـتندات محکـم و اسـتوار درون دینـی 
باشـد، تحت تأثیر شـناخت و نگـرش فرادینِی 
یـک جامعـه و یا گروهـی از انسـان ها از دین، 
جامعه، قدرت، سیاسـت، اخاق و خواسـته ها، 
نیازهـا و عوامـل اجتماعـی، سیاسـی، اقتصادی 
شـدیداً  روایت هـای  برآمـدن  بنابرایـن،  دارد. 
اقتدارگـرا از اسـام در سـال های اخیـر کـه بـا 
سـروصدا و ایجـاد رعـب و وحشـت حضـورِ 

هـر  از  بیـش  جهـان  و  منطقـه  در  را  خـود 
جریـاِن دیگـر اعـام می کنـد، بـه دلیـل قـوت 
مسـتنداِت درون دینـِی آن ها نیسـت. برای مثال، 
عواملـی چـون ارادۀ معطوف به کسـب قدرت، 
نوسـتالژی خافـت و احیـای قـدرت گذشـته 
)بـا ایـن تحلیـل کـه در گذشـته مسـلمانان در 
بـه غـرب  نظـام خافـت نسـبت  چارچـوب 
مسـیحی قدرت برتر بوده اند( خأل و نابسـامانِی 
ناشـی از فقـدان دولت و یـا دولت هـای ناکام، 
منسجم شـدِن دوبـارۀ گروه هایـی کـه در نتیجۀ 
پیشـروی و غیریت سازی مدرنیسـم سکوالر و 
غیردموکراتیـک بـه حاشـیه رانده شـده بودند، 
را  روایـت  ایـن  برآمـدِن  می تواننـد  احتمـاالً 
توضیـح دهنـد. امـا در عین حـال، نباید قدرت 
و ظرفیـِت متـن و نظریه هـای کاسـیک را در 
تولیـد و توجیـه روایت اقتدارگرایانه دسـت کم 
گرفـت و بایـد بـه آن بـه مثابـۀ یک منبـع مهِم 
اقتدارگرایانـه  نظریـۀ  تولیـد  بـرای  معرفتـی 

   . یست نگر
 در واقـع همان گونـه کـه در آغـاز آوردم، در 
افغانسـتان  در  و  عـام  به طـور  جدیـد  دنیـای 
به طـور خـاص انواع شـناخت، سـبک و شـیوۀ 
زنده گـی، خودآگاهی هـای سیاسـی و اجتماعی 
و  نیازهـا  آن هـا،  از  برآمـده  هویت هـای  و 
مطالبـات و سـطح توقع از زنده گـی، ارتباطات 
بین المللـی و نیازهـای متقابـل بشـر در سـطح 
کـه  آمده انـد  بـه وجـود  یکدیگـر  بـه  جهـان 
روایـت اقتدارگرایانـه از دیـن آن هـم از نـوع 
طالبانیسـم و ماننـد آن، راه حلـی بـرای آن هـا 
قابلیـت  فاقـد  لـذا  و  نداشـته  سـرکوب  جـز 
پذیـرش و دوام اسـت و بـه همیـن دلیـل راه 
حـل نیسـت، بلکـه نوعـی بن بسـِت اخاقـی 
و معرفتـی بـه شـمار می آیـد و بـه عنـوان یک 
قابـل  دیـن حـق،  عنـوان  ذیـل  دینـی  نظریـۀ 
توجیـه معرفتـی و اخاقـی نیسـت. بـه عبارت 
دیگـر انسـان، جامعه و مناسـباِت حاکـم بر آن 
و به طـور خـاص ذهـن و شـناخت انسـان از 
خـود و جامعـه پیجیده تـر از آن شـده اسـت 
بتوانـد  سـرکوب گر  اقتدارگـرای  روایـت  کـه 
دیـن را وارد جریـان زنده گـی فعال کنـد، بلکه 
فقـط می توانـد دین را بـر بدن های انسـان های 
مسـتأصل کـه دست شـان از همـه جـا کوتـاه 
اسـت، مسـلط کند. بـه همین دلیل، بـرای مثال 
در دوران اوج حاکمیـت طالبـان در افغانسـتان، 
مقاومـت علیـه آنـان ادامه یافت و بخـش فعاِل 
جامعـه تـا توانسـتند از قلمـرو حاکمیت شـان 
فـرار کردنـد و بر جهـان نیز تحمـل آن ها گران 
آمـد و پـای آن هـا نیـز به میان کشـیده شـد. یا 
کردهـای کوبانـی به طـور خـاص زنـاِن آنان به 
دلیـل هویـِت متمایـِز خود از داعش، در پشـت 
داعیـۀ برقـراری نظـام خافـت، تسـلط عنصر 
عربـی، مردانـه و سـرکوب مطالبـاِت قومـی و 
ملـی را می دیدنـد، به همیـن دلیل بـه مقاومِت 

سـخت و شـدید علیـه آن هـا پرداختنـد. 
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در قصه های عامیانه، ساختار متن 
در جهت نوعی تقابل بین قهرمانی و 
شرارت، نیکِی مطلق و پلیدی هویت 

پیدا می كند. قصه گو همه جا به 
وحدت زیبایی و حقیقت و پاكیزه گی 
اخالق پای بند است، شر به عنوان 
پدیده یی عدمی كه نقصان وجود 

آدمی را به نمایش می گذارد، 
هیچ حقیقت پاینده یی را متبلور 

نمی سازد. وجود، فی نفسه نمایندة 
خیر مطلق است. قصه گو به ورای 
محیط تجربی اش نظر می اندازد 
و مخاطب را از روزمره گی دور 

می سازد

قصـه از برجسـته ترین و رایج تریـن گونه هـای ادبیـات عامه اسـت 

ک دارد. گوناگونی یک 
کـه با طبیعـت و زنده گِی مـردم پیوند نزدیـ

ه در آغـاز 
قصـه و نقـِل آن بـه ایـن سـبب اسـت کـه ادبیـات عامـ

صـورت شـفاهی داشـته و از فـرد بـه فـرد و نسـل بـه نسـل دیگر 

انتقال یافته و سـپس برای بقا و اسـتمرار در هر عصر و دوره و در 

هـر جامعـه و فرهنگ، خـود را با نظـام اجتماعی رایـج تطبیق داده 

و بـا الگوهـای اجتماعی آن جامعـه و آن دوره هم نوا نموده اسـت.

سـاخت معنایـی قصـه بـر دو اصـِل واقع گرایـی و خیال پـردازی 

نهـاده شـده اسـت. آمیخته گـی ایـن دو اصـل یـا خصلـت، قصـه 

را زیباتـر و دل پذیـر و مقبـول طبـع عـام و خـاص کـرده اسـت. 

زمانـه، شـیوۀ  مـردم  زنده گـی  از  انگاره هـا و تصویرهایـی  قصـه 

کار و تولیـد، مناسـبات میـان افـراد و گروه هـا و طبقـات، تضـاد 

 رفتـار و روابـط خانواده گی 
طبقاتـی و سـتیزه جویی های اجتماعـی،

و خویشـاوندی، گرایش های قومی و مذهبی، اندیشـه و احسـاس، 

سـاده یـا بـه زبان 
آداب و رسـوم متـداول در جامعه هـا را بـه زبـان 

نمـادی )سـمبلیک( و بـه صورت های طنـز، جدی، هزل ترسـیم و 

بیـان می کنـد.

وز بـا تغییـرات نسـبتاً گسـترده یی کـه در 
در زبـان و ادبیـات امـر

سـبک بیـان و نـگارش و در به کارگیـری لغـات و اصطاحـات و 

خ داده و هم چنیـن بـا دگرگونـی کیفـی کـه در مفاهیم 
تعبیـرات، ر

پدیـد آمـده اسـت، مطالـب بـزرگان و حکایـات نیز کم تـر درک و 

دریافـت می شـوند. امـا نمی تـوان بـه سـاده گی از آن همـه حکمت 

و تاریـخ و گـزارش به جـای مانـده از گذشـته های بسـیار دور و 

خاطره هایـی کـه روزگاری واقعیـت خارجـی داشـته و بـه مـرور 

جنبـۀ اسـاطیری بـه خـود گرفتـه انـد و نیـز از آن همـه ادب و راه 

و رسـم زنده گـی و دیگـر نکته هـای پرمایـه دل بـر کند. پـس باید 

ه و بـا در نظـر گرفتـِن دریافـت کنونـی و سـلیقۀ 
بـه بهتریـن وجـ

ن و از معانـی و مفاهیـم بهـره گرفـت.
امـروزی، از الفـاظ زبـا

قصـه در زبـان و ادب فارسـی بسـته بـه موضـوع، سـبک نـگارش 

و شـکِل قهرمان هـا بـه انـواع گوناگـون: عامیانـه، ادبـی، حماسـی، 

پریـان،  کـودکان،  نام هـای:  بـا  ملـی  مذهبـی،  اخاقـی،  عشـقی، 

... تقسـیم می شـود. حیوانـات و 

زمانـه، شـیوۀ  مـردم  زنده گـی  از  انگاره هـا و تصویرهایـی  قصـه 

کار و تولیـد، مناسـبات میـان افـراد و گروه هـا و طبقـات، تضـاد 

 رفتـار و روابـط خانواده گی 
طبقاتـی و سـتیزه جویی های اجتماعـی،

و خویشـاوندی، گرایش های قومی و مذهبی، اندیشـه و احسـاس، 

سـاده یـا بـه زبان 
آداب و رسـوم متـداول در جامعه هـا را بـه زبـان 

نمـادی )سـمبلیک( و بـه صورت های طنـز، جدی، هزل ترسـیم و 

می کند. بیـان 

تاريخچۀ قصه

در گذشـته قصـه بـرای اقوامـی که خـط و نوشـته نداشـتند، نوعی 

تاریخ نـگاری بـود. امروز نیز در نـگارش تاریـخ اجتماعی جامعه ها 

قصـه بـه منزلۀ سـندی معتبر و سـودمند بـه کار می رود..

ایـران باسـتان در گذشـته های دور قسـمت هایی از بابـل، آشـور 

و کلـده را در بـر می گرفتـه اسـت، تاریـخ ادبیـات داسـتانِی ایـن 

سـرزمین از داسـتان های زیبـا و باشـکوه گیلگمـش یـا از زمـان بر 

خشـت نوشـتن آن، دسـت کم پنج هزار سـال می گـذرد. از این نظر 

معیـار مـا، اسـناد مسـلم تاریخی اسـت. 

بـرای سـرزمین باسـتانِی مـا تاریخ هایی تنظیـم کرده اند کـه ملهم از 

داسـتان هایی بین افسـانه و اسـطوره اسـت، داستان بیان 

واقعـه در امتداد زمان اسـت. 

گروهـی از دانشـمندان علـم فولکلـور بـر ایـن باورنـد کـه هنـد 

مهـد بسـیاری از افسـانه هایی اسـت کـه هم اکنـون در کشـورهای 

جهـان وجـود دارد. پـس از اسـام ترجمه های متعـدد و منظمی از 

افسـانه ها، از آثـار پهلـوی بـه زبـان عربـی و فارسـی دری به عمل 

آمـده کـه در حفـظ بسـیاری از ایـن افسـانه ها موثـر بوده اسـت.

نویسـنده گان و شـاعران گذشـتۀ مـا اغلـب بـه مقاصـد خاصـی از 

جملـه بیـان دالیـل عرفانـی و فلسـفی و اخاقـی توجه داشـته اند. 

شـاهنامۀ فردوسـی، گلسـتان و بوسـتان سـعدی، ویـس و رامیـن 

فخرالدیـن اسـعد، پنـج گنـج نظامـی یـا سیاسـت نامه بـا قصه هایی 

در دانـش کشـورداری، مثنوی بـا قصه های عارفانـه، حکمی، قرآنی 

و تمثیلـی، اسـرارالتوحید بـا قصه هایـی در احوال عارفـان، کلیله و 

دمنـه بـا حکایـات تمثیلـی و اسـتعاری، قابوس نامـه بـا قصه هـای 

تمثیلـی و تربیتـی و هـزار و یـک شـب بـا داسـتان های عامیانـه، 

بخشـی از تاریـخ ادبیـات داسـتانِی فارسـی را شـکل می دهنـد کـه 

گزارشـگر راسـتینی از وجـدان جمعـی، خـرد جمعـی و تجربـۀ 

جمعـی ملتـی کهـن، خردپیشـه، فرهیختـه، کم گـوی و گزینه گـوی 

بـا ذوق و ظرافتـی کم ماننـد در همـۀ دوران هـا اسـت.

جایـگاه قصـه نـزد انسـان ها موجب شـده تا قالـب قصـه در ادیان، 

ابـزاری بـرای اباغ پیام هـای الهی و دشـوارترین و عبرت آموزترین 

پیام هـا شـود. در دنیـای امـروز نیز قالب قصـه به عنـوان موثرترین 

پیـام بـه کار گرفتـه می شـود. نویسـنده گان بـرای بیان اندیشـه های 

نـو و ارایـۀ نظریه  هـای فکـری فیلسـوفان و متفکـران هـر جامعـه 

آن هـا را بـا زبـان سـاده در قالـب قصه برای مـردم مطـرح می کنند.

کارکردهـای  و  نقش هـا  عامـه،  ادبیـات  دیگـر  ماننـد  نیـز  قصـه 

کـردن،  سـرگرم  از:  عبارت انـد  کـه  دارد  جامعـه  در  گوناگونـی 

آمـوزش، نظم دهـی، اعتبـار و اقتداربخشـی، روان شناسـی جامعه و 

تـداوم و ثبـات بخشـی بـه فرهنـگ.

بـه طـور کلـی از نظـر موضـوع، همـۀ قصه های نظـم و نثر به سـه 
گونه اسـت: 

1ـ قصه های عامیانه

2ـ قصه های ادب کهن پارسی

3ـ داستان های نوین امروز فارسی

قصه های عاميانه

اصلی تریـن ویژه گـی قصه هـای عامیانـه، شـفاهی بـودن و تعلـق 

نداشـتِن آن هـا بـه فـردی خـاص اسـت. هرچنـد ایـن قصه هـا نیز 

گاه نوشـته شـده اند، اما هیچ گاه نویسـندۀ آن شـهرتی فراتر از قصه 

نیافتـه اسـت. قصه هـای عامیانه بخشـی از ادبیات عامیانه به شـمار 

مـی رود و ادبیـات عامیانـه نیـز به نوبۀ خـود، از دانـش مردمی و یا 

فرهنـگ عامه اسـت.

قصه هـای عامیانـه، گوینـده و شـنوندۀ مشـخصی نـدارد و بیـش 

از دیگـر انـواع قصـه، بـر نویسـنده گان تاثیـر می گـذارد؛ زیـرا از 
کودکـی ذهـن نویسـنده را بـه خـود مشـغول داشـته اند. 

در قصه هـای عامیانـه، سـاختار متـن در جهـت نوعـی تقابل بین 
قهرمانـی و شـرارت، نیکـِی مطلق و پلیـدی هویت پیـدا می کند. 
قصه گـو همه جـا بـه وحـدت زیبایـی و حقیقـت و پاکیزه گـی 
بـه عنـوان پدیده یـی عدمـی کـه  پای بنـد اسـت، شـر  اخـاق 
نقصـان وجـود آدمـی را بـه نمایـش می گـذارد، هیـچ حقیقـت 
پاینده یـی را متبلـور نمی سـازد. وجـود، فی نفسـه نماینـدۀ خیـر 
مطلـق اسـت. قصه گـو به ورای محیـط تجربی اش نظـر می اندازد 

و مخاطـب را از روزمره گـی دور می سـازد.
حیطۀ کنش در قصۀ عامیانه بسیار گسترده و نامحدود است.

قصه های ادب كهن پارسی
نویسـنده گان  توسـط  گذشـته  در  فارسـی  کهـن  قصه هـای 
کهـن  قصه هـای  مشـخصۀ  وجـه  شـده اند.  خلـق  فارسـی زبان 
فارسـی، در ارزش ادبـی )کاربـرد صناعـات ادبـی( آن هـا و خلق 
آن هـا توسـط افرادی خـاص اسـت. نویسـنده در بازآفرینِی آن ها 
چنـان قدرتـی از تخیـل و اندیشـه روا داشـته اسـت کـه هسـتۀ 
اصلـِی قصـه دچـار دگرگونـِی اساسـی شـده و یـا بـا زیباتریـن 
شـکل پرداخـت شـده اسـت؛ شـاهکارهای ادبـی کـه در حیـن 
دیرینه گـی و معانـی ژرف، هم چنـان تازه گـی و طـراوِت خـود 

کرده انـد.  را حفـظ 
داستان های نوين امروز فارسی

مجموعه یـی  بـر  متکـی  داستان نویسـان  ناخـواه  خـواه  امـروزه 
از لغـات ادبـی و حکایـات کهـن هسـتند. ولـی مخاطـب اصلِی 
داسـتان امـروز، از تاریـخ دیرین داسـتان بی اطاع اسـت و آن را 

جـز بـه شـکل جدیـدش نمی شناسـد. 
بـا  کهـن  کتاب هـای  کـِم  ارتبـاط  چـون  مشـکاتی  دلیـل  بـه 
محتـوای پرمعنـای خـود و دشـواری درک اشـاراِت آن هـا بـه 
معانـی گوناگـون آرمانی، ایمانـی، اعتقادی، تاریخـی، جغرافیایی، 
اجتماعـی، تمدنـی، فرهنگـی، اسـطوره یی و حتـا ادبـی، بـرای 
آن کـه نوجوانـان و جوانـان بتواننـد آن هـا را بفهمنـد و بـرای 
تقویـت داستان نویسـی امـروزی، بایـد کارهایـی را انجـام داد:
الـف ـ نزدیـک کـردِن مفاهیـم به ذهـن خواننـده گان بـا اصول و 

معانی؛ مبانـی 
و  فرعـی  پیام هـای  و  معانـی  و  مفاهیـم  برخـی  حـذف  ب ـ 
تکـراری، تـا الفـاظ، کلمـات، تعبیـرات و اصطاحـات به طـور 

برسـاند؛ را  معانـی  مسـتقیم 
بـرای  آنـان  از  امـروزی،  واقعیـات  بـه  توجـه  عیـن  در  ج ـ 

نمـود؛ اسـتفاده  تصویرسـازی 
د ـ استوارسـازی هویـت پارسـی، آرمان خواهـی و موحـد بـودن 
عمـومِ فارسـی زبانان بـه دور از سـلیقه ها و غرض هـای خـاص؛

ه ـ عرضـۀ نوشـته های مـورد نظـر در قالبـی نـو بـه گونه یـی کـه 
شـوق مراجعـه بـه اصـل آثـار را فزونی بخشـد.

در داسـتان های نـو امـروزی، قصـه و داسـتان منظـوم نیـز وجود 
دارد.

وجوه اشتراک سه گونه قصه
1ـ روایت

2ـ خاقیت
3ـ عناصر داستانی و ضد داستانی.

وجوه تفاوت سه گونه قصه
اغلـب  در  رویدادهـا،  میـان  در  رابطـه  ایـن  عّلـی:  رابطـۀ  1ـ 
رویدادهـای قصه هـای عامیانـه و داسـتان های کهن نادیـده گرفته 

می شـود.
2ـ شـخصیت پردازی: ایـن عنصـر در اغلـب قصه هـای عامیانه و 
کهـن جایگاهـی نـدارد و بهتـر اسـت از واژه های قهرمـان و ضد 
قهرمـان در مـورد اشـخاص ایـن قصه هـا اسـتفاده شـود. امـا در 
داسـتان های امـروزی آمیزه یـی از آن دو شـخصیت وجـود دارد. 
3ـ توصیـف زمـان و مـکان: در قصه هـای عامیانـه بـه این عنصر 
کم تـر توجـه می شـود، امـا در داسـتان های امـروزی یـک اصـل 

است.
4ـ پیـام و شـیوۀ ارایۀ پیام داسـتان: در داسـتان های امـروزی پیام 
داسـتان نهفتـه اسـت، در حالـی کـه در قصه های کهـن و عامیانه 

پیـام به صراحـت بیان می شـود.
عامیانـه  و  کهـن  قصه هـای  زبـان  و  بیـان  شـیوۀ  زبـان:  5ـ 
پیوسـته گی کامـل با زبـان قهرمان داسـتان دارد؛ اما زبان بسـیاری 
از داسـتان های امروزی متناسـب با سـبک نویسـنده و متفاوت با 

شـیوۀ بیـان شـخصیت های داسـتانی اسـت.
امـروزی گفت وگـو در معرفـی  6ـ گفت وگـو: در داسـتان های 
و  صحنـه  توضیـح  زمینه چینـی،  کشـمکش،  ایجـاد  گوینـده، 
فضاسـازی و هم چنیـن انتقـال فکـر و اندیشـه موثـر اسـت؛ در 
حالـی کـه در قصه هـای کهـن و عامیانـه واژه یـی کـه از زبـان 
پادشـاه گفتـه می شـود، بـا افـراد سـادۀ جامعـه تفـاوت چندانـی 

ندارد.
۷ـ تکـرار: در قصه هـای کهـن و عامیانـه، حـوادث بارهـا تکـرار 
می شـود و یـا قهرمـان بارهـا خـود را معرفـی می کنـد؛ در حالی 
کـه در داسـتان های امـروزی حتـا نباید یـک کلمۀ اضافـه وجود 

داشـته باشد.
۸ ـ تک خطـی بـودن: قصه هـای عامیانـه معمـوالً آغـاز و پایـان 
دارنـد؛ در حالـی کـه داسـتان های امـروزی گاه از پایـان آغـاز 

می شـوند.

گرفته شده از وب سايت تبيان 
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سـرپل  والـی  وحـدت،  ظاهـر 
می گویـد که پسـر طاهـر یولداش 
رهبـر جنبـش اسـامی ازبکسـتان 
در همـکاری بـا گروه هـای طالبان 
و داعـش در سـاحات مـرزی بین 
جوزجان و سـرپل حضـور یافته و 

می کنـد. سـربازگیری 
راه  بـر  تأکیـد  بـا  آقـای وحـدت 
انـدزای عملیات سرتاسـری گفت 
خانـواده  ده هـا  کنـون  هـم  کـه 
ولسـوالی های  در  هراس افگنـان 
نـاآرام ایـن والیـت جابه جا شـده 

. ند ا
مقامـات محلـی والیـت سـرپل با 
ابـراز نگرانـی می گوینـد که پسـر 
رو  تنـد  یـک  یولـداش،  طاهـر 
ازبکسـتانی بـا گروه هـای داعـش 
بـرای  و  شـده  یکجـا  طالبـان  و 
مـرزی  سـاحات  در  سـربازگیری 
بیـن والیـات سـرپل، جوزجـان و 
فاریاب فعالیت های شـان را از سـر 

گرفته انـد.
سـرپل  والـی  وحـدت  ظاهـر 
کـه  گفـت  امریـکا  صـدای  بـه 
سـربازگیری داعـش در ولسـوالی 
صیـاد سـرپل جریـان دارد و گروه 

طالبـان نیـز در حال یکجاشـدن با 
اسـت. داعـش 

والـی سـرپل افـزود کـه فعالیـت 
داعـش به شـکل گسـترده در مرز 
سـه والیـت شـمالی جریـان دارد.
بـه  داعـش  افزود:"حرکـت  او 
تـر  وحشـی  طالبـان  از  شـدت 
بـوده و بـرای فعـًا در بخش های 
ناامـن ولسـوالی صیاد، شـماری از 
طالبـان نیز بیرق سـفید شـان را به 
بیـرق سـیاه تبدیـل کرده انـد و در 
حـال حاضر سـربازگیری شـان به 

شـدت ادامـه دارد."
آقای وحـدت اضافه کرد که پسـر 
طاهـر یولـداش با امکانات وسـیع 
قـرار  گـروه  ایـن  راس  در  مالـی 
دارد و "اگـر بـه زودی عملیـات 
پاکسـازی آغاز نشـود با گرم شـدن 
جنـگ  شـاهد  والیـت  ایـن  هـوا 

هـای خونیـن خواهـد بـود."
هرچنـد والی سـرپل در مورد رقم 
هـراس  خانواده هـای  مشـخص 
افگنـان در ایـن والیـت معلومات 
نـداد امـا گزارش هـای تأییدنشـده 
از حضور 600 خانواده ازبکسـتانی 
و پاکسـتانی در ایـن والیت وجود 

دارد.
در همیـن حـال، اعضـای شـورای 
کـه  می گوینـد  سـرپل  والیتـی 
ایـن  مهـار  بـرای  صورتیکـه  در 
تحـرکات اقدامـات جـدی امنیتی 
روی دسـت گرفته نشـود، احتمال 

سـقوط ایـن والیـت مـی رود.
رییـس  رحمانـی  نـور  محمـد 
شـواری والیتـی سـرپل گفـت که 
داعـش و  اکنـون گروه هـای  هـم 
طالبـان بـا امکانـات مالی گسـترده 
بـرای تقویـت نیروهایشـان در این 
منسـجم شـدن  والیـت در حـال 

اسـتند.
از  "مـا  افـزود:  رحمانـی  آقـای 
شـمال  اردوی  قـول  قومنـدان 
تقاضـا کردیـم کـه اگـر عملیـات 
را بـرای پاکسـازی مناطـق شـروع 
تنهـا  نـه  آینـده  بهـار  در  نکنیـد، 
سـبب سـقوط سـرپل خواهد شد 
بلکه بـه والیات همجوار سـرایت 

کـرد." خواهـد 
از  شـماری  کـه  کـرد  اضافـه  او 
مخالفیـن مسـلح دولـت کـه قبـًا 
از  داشـتند،  همـکاری  طالبـان  بـا 
دو روز گذشـته بیرق سـفید شـان 
را بـه سـیاه تبدیـل کـرده انـد و از 
گـروه داعـش اعـان بعیـت کرده 

. ند ا
وحـدت  ظاهـر  حـال  همیـن  در 
بـه  خطـاب  در  سـرپل  والـی 
دولـت مرکـزی و جامعـه جهانـی 
گفت"اگـر بـرای محـو تروریـزم 
بـه افغانسـتان آمده ایـد، باید برای 
پاکسـازی بخش هـای ایـن والیت 

شـوید." عمـل  وارد 
نزدیـک بـه یک سـال و شـش ماه 
از سـقوط ولسـوالی کوهسـتانات 
سـرپل، به دسـت طالبـان می گذرد 
امـا به گفتـه مقامات محلـی، هنوز 
تصـرف  بـرای  امنیتـی  نیروهـای 
اقـدام  ولسـوالی  ایـن  دوبـاره 
نکـرده و ایـن ولسـوالی بـه یکـی 
آمـوزش  عمـده  پایگاه هـای  از 
گروه هـای  بـرای  هراس افگنـی 
شـده  تبدیـل  طالبـان  و  داعـش 

اسـت.

ــان حقــوق بشــر در گزارشــی از پاکســتان  دیده ب
ــده  ــراج کنن ــور اخ ــن کش ــوان بزرگتری ــه عن ب
دســت جمعــی پناهجویــان در جهــان یــاد کــرد.
ــاری  ــراج اجب ــزارش در اخ ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــر  ــورت غی ــه ص ــه ب ــتانی ک ــان افغانس پناهجوی
قانونــی و دســته جمعــی توســط دولــت پاکســتان 
صــورت گرفتــه کمیســاریای عالــی ســازمان ملل 
در امــور پناهنــدگان نیــز همــکاری داشــته اســت.
طبــق ایــن گــزارش، حــدود 365 هــزار پناهجوی 
ــتند از  ــی داش ــدارک قانون ــه م ــا اینک ــی ب افغان
تــرس پلیــس و نیروهــای امنیتــی پاکســتان ایــن 

کشــور را تــرک کردنــد.
بــه گــزارش داون، دولــت پاکســتان از مــاه 
ــا کنــون بیــش از 600  جــوالی 2016 میــادی ت
هــزار پناهجــوی افغانســتانی را در رونــدی غیــر 

قانونــی بــه صــورت اجبــاری از پاکســتان اخــراج 
کــرده اســت.

ــرای  ــش فشــار ب ــت پاکســتان از 2 ســال پی دول
ــش داد و  ــتانی را افزای ــران افغانس ــراج مهاج اخ

ــه دارد. ــان ادام ــد همچن ــن رون ای
میلیــون   1.5 از  بیــش  کــه  می شــود  گفتــه 
پناهجــوی افغــان در پاکســتان بــه صــورت 

می برنــد. ســر  بــه  قانونــی 
از ســال 2014 نیروهــای امنیتــی پاکســتان به بهانه 
دســت داشــتن مهاجریــن افغانســتانی در حمات 
ــتی در  ــات تروریس ــژه عملی ــه وی ــتی ب تروریس
ــام  ــاور تم ــش در پیش ــه ارت ــق ب ــه متعل مدرس
تــاش خــود را بــرای اخــراج آنهــا بــه کار 

ــد. بردن
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ــې  ــي، ارزګان کـ ــي وايـ ــیمه ییز چارواکـ د ارزګان سـ

وســـله والو طالبانـــو د خلکـــو ســـلګونه زره جریبـــه 

ــو  ــر خلکـ ــې پـ ــړې او اوس يـ ــب کـ ــه غصـ ځمکـ

پلـــوري او یـــا يـــې هـــم پـــه اجـــاره ورکـــوي.

ـــې  ـــي د س ـــر خروټ ـــد نذی ـــاغيل محم د ارزګان وايل ښ

ـــړې  ـــوه ځانګ ـــه ی ـــه پ ـــو ت ـــه ورځ ازادي راډی ـــنبې پ ش

ـــواړي  ـــان غ ـــله وال طالب ـــې وس ـــل چ ـــې ووی ـــه ک مرک

ـــاره  ـــو لپ ـــځ د کلون ـــر من ـــو ت ـــه دې ډول رسه د قومون پ

ـــځ  ـــوی ترمن ـــړي او د هغ ـــوړې ک ـــتونزې ج ـــې س لوي

بې اتفاقـــي راويل.

ښاغيل خروټي زیاته کړه:

ــات  ــه معلومـ ــوږ تـ ــه مـ ــیمو څخـ ــو سـ "د بېالبېلـ

ـــره  ـــې څوم ـــته چ ـــام نه ش ـــق ارق ـــو دقی ـــېديل خ رارس

ـــو  ـــه ی ـــو پ ـــړې وي، خ ـــب ک ـــو غص ـــه طالبان ـــه ب ځمک

ـــراوود  ـــا او ده ـــاد، کرن ـــه ِمهراب ـــې لک ـــیمو ک ـــمېر س ش

ولســـوالیو کـــې د خلکـــو ځمکـــې غصـــب شـــوې 

دي."

ـــو  ـــله والو طالبان ـــې د وس ـــي چ ـــم واي ـــوړی دا ه نوم

مـــايل رسچینـــې کمـــزورې شـــوي او لـــه همـــدې 

الرې غـــواړي چـــې ځانونـــه قـــوي کـــړي.

ــو  ــه والیتونـ ــه ناامنـ ــو د هغـ ــتان یـ ارزګان د افغانسـ

څخـــه دی چـــې د مســـؤلینو پـــه خـــره وســـله والو 

ــر  ــې پـ ــتو راهیسـ ــپږو میاشـ ــرو شـ ــه تېـ ــو لـ طالبانـ

ـــراخ  ـــو پ ـــي ځواکون ـــان امنیت ـــاتو او افغ ـــي تأسیس دولت

بریدونـــه پیـــل کـــړي دي.

پـــه ورتـــه وخـــت کـــې د والیتـــي شـــورا مســـؤلین 

هـــم ورتـــه څرګندونـــې لـــري.

ـــد  ـــړی محم ـــورا غ ـــي ش ـــې د والیت ـــت ک ارزګان والی

ظاهـــر خـــان نـــادري هـــم وايـــي چـــې وســـله والو 

طالبانـــو د مرکـــز ترینکـــوټ او ولســـوالیو پـــه هغـــو 

ســـیمو کـــې چـــې د دولـــت لـــه حاکمیتـــه وتـــيل 

ـــيل. ـــر اخ ـــه ُع ـــه زور ورڅخ ـــوروي او پ ـــک ځ خل

ښاغيل نادري زیاته کړه:

ـــي  ـــي واي ـــک راځ ـــګونه خل ـــره ورځ لس ـــه ه ـــوږ ت "م

ـــات وکـــړي  ـــت عملی ـــوږ ســـیمه کـــې دې دول چـــې زم

او زمـــوږ ســـیمې دې د وســـله والو طالبانـــو لـــه 

ـــله وال  ـــو وس ـــه خلک ـــوږ ل ـــړي، زم ـــې ک ـــتونه پاک ش

ـــې." ـــوروي ي ـــواړي او ځ ـــي غ ـــه زوره پی ـــان پ طالب

نومـــوړي لـــه افغـــان امنیتـــي ځواکونـــو څخـــه 

ــۍ رسه  ــه چټکـ ــات پـ ــې عملیـ ــړه چـ ــتنه وکـ غوښـ

پـــر مـــخ یـــويس څـــو عـــام خلـــک لـــه دغـــه ډول 

ســـتونزو خـــالص يش.

ـــو  ـــادو موضوع ګان ـــه د ی ـــر اوس ـــو ت ـــله والو طالبان وس

ـــيل. ـــه دي وی ـــه ن ـــه اړه څ پ

ـــدې د ارزګان  ـــوده وړان ـــه م ـــې څ ـــې وړ ده چ د یادون

د والیتـــي شـــورا مســـؤلینو ازادي راډیـــو تـــه ویـــيل 

ـــدې۸۰ زره  ـــه بان ـــې څ ـــت ک ـــه والی ـــه دغ ـــې پ وو چ

ـــړې ده. ـــب ک ـــو غص ـــه زورواکان ـــي ځمک ـــه دولت جریب

هارون مجیدی
روایـت واقعـی از جهـاد، مقاومـِت ملـی و مبـارزات مـردم افغانسـتان 
همـواره غریـب مانـده و بـه صـورت شـاید و بایـد، نویسـنده گان و 

نپرداخته انـد. زمینـه  ایـن  در  بـه کار  پژوهش گـران 
می گوینـد، اگـر ُرخ دادی نظیر جهـاد و مقاومت ملی مردم افغانسـتان در 
برابـر تجـاوز بـرای هرملـت دیگـری پیش می آمـد، سـال های درازی به 
روایـت گرفتـه و گونه هـای ادبـی برای بیان آن به پیش کشـیده می شـد، 
چنانـی کـه ملت هـای بـرای ثبـت و بازآفرینـی حماسـه های تاریخـی 

خـود برای نسـل های بعـد کارهـای فراوانـی انجـام داده و می دهند.
روایـت از ایـن حماسـه ها روح آزادمنشـی و وطـن دوسـتی را در روح 
هـر شـهروندی تداعـی می کنـد و آموختنی هـا و تجربه هـای فراوانی را 

بـرای مدیریـت روزهای دشـوار بـه بازگویـی می گیرد.
بعـد از کودتـای هفـت ثـور سـال 135۷ خورشـیدی و آمـدن نیروهای 
شـوروی به افغانستان، شـهروندان آزادی طلب و رسـالت به دوش کشور 
و حتـا شـماری از چهره هـا را از سـرزمین های دور کـه بـه حقانیت این 
مبـارزه بـاور داشـتند را بـر آن داشـت تـا صبـح امیـدی فراهـم کننـد و 

سـرزمین را از از دسـت آدم کشـان و تجاوزگـران نجـات دهند.
کتـاب »شـیران خاور« کـه در واقع گواهی از تاریخ اسـت روایتی اسـت 
از مجاهـدان و آزادی طلبـان همیـن روزگاران در افغانسـتان کـه توسـط 
احمـد عبدالوهاب نویسـندۀ مصری نوشـته و عبداالحد هـادف و زینب 

موحـد آن را بـه فارسـی برگـردان کرده اند.
شـیران خـاور در 259 بـرگ و هزار نسـخه از نشـانی انتشـارات سـعید 
در کابـل بـه نشـر رسـیده و عصمـت اهلل احـراری زحمت طـرح جلد و 

برگ آرایـی آن را کشـیده اسـت.
ایـن کتـاب برای مـا روایتـی از تاریـخ و مبـارزات مجاهدان افغانسـتان 
را در بلـخ، پنجشـیر، کابـل، سـمنگان، پـروان و بخش های دیگر کشـور 
و  یادداشـت ها، چشـم دیدها  البـای  از  آن  نویسـندۀ  و  می کنـد  نقـل 

پژوهش هایـش حقایقـی را فراچنـگ مـی آورد.
نویسـندۀ شـیران خـاور در یادداشـتی بـر ترجمـۀ فارسـی ایـن کتـاب 
نوشـته اسـت: بـاری احسـاس کـردم کـه تاریـخ معاصـر افغانسـتان بـه 
صـورت عمـدی و یـا غیـر قصـدی در آسـتانۀ تحریـف و تزویـر قـرار 
دارد و در سرگذشـت قهرمـان و مـردان بـزرگ آن نیـز دسـت کاری 
صـورت می گیـرد و بـا ایـن کار در واقـع تاریـخ و سرگذشـت خـودم 
در حالـی تحریـف می شـود کـه هنـوز زنـده  و از نعمت گوش و چشـم 

برخـوردارم.
آقـای عبدالوهـاب کـه در جهـاد افغانسـتان حضـور داشـته واقعیت های 
کـه  می نویسـد  او  می کنـد،  بازگـو  را  مـا  مبـارزان سـرزمین  و  جهـاد 
تصمیـم گرفتـم تـا گواهـی خـود را در پیـش گاه خـدا و تاریـخ ارایـه و 

نسـل های بعـد برسـانم.
عبدالحـد هـادف یکـی از دو مترجـم ایـن کتـاب، در مقدمه یـی نوشـته 
اسـت: در تاریـخ معاصـر افغانسـتان هیـج مرحله یـی را بـه انـدازۀ دورۀ 
جهـاد در برابـر تجـاوز شـوری سـابق نمی تـوان مهـم یافـت. بـه بـاور 
او، بـا ایـن جهـاد بـود که هـر چنـد افغانسـتان وارد دشـوارترین تجربۀ 
تاریخـی بـا پیامدهـای تکان دهنـدۀ آن گردید که تا هنـوز از آن خاصی 
نیافتـه اسـت، امـا حضـور تاب ناکـی در متـن تاریـخ جهـان پیـدا کرد و 
محـور اصلـی بخـش بزرگـی از تحـوالت جهـان معاصر را شـکل داد.

آقـای هـادف در ادامـۀ ایـن مقدمه یادآور شـده اسـت که در ایـن میان، 
جریـان جهـاد و مجاهـدان افغانسـتان بازی گران اصلی صحنـه بودند که 
تحـوالت را سـاختند و تجربـه و مرحلۀ جهـاد را به عنـوان نقطۀ عطف 
درخشـان در تاریخ کشـور مـا پرداختند و حضور جـاودان خود در متن 

افتخـارات تاریخی کشـور را تضمین کردند.
کتـاِب شـیران خـاور پـس از مقدمـه و ارایـه یـک دورنمـای ُکلـی از 
پیـش زمینه هـای تجـاوز قشـون سـرخ بـر افغانسـتان و آغـاز جهـاد در 
برابر شـوروی سـابق شـروع می شـود و نویسـنده ضمن بیان خاطراتش 
از مهمتریـن ُرخ دادهـای آن دوران، نقـش عرب هـا در جهـاد افغانسـتان 

پژوهـش می کنـد و معلومـات درخـوری را ارایـه مـی دارد.
آقـای احمـد عبدالوهـاب در بخش هـای دیگـر ایـن کتـاب، نهضـت 
اسـامی افغانسـتان را به معرفـی می گیرد و خاطرات و چشـم دیدهایش 
را از جبهـات نبـرد مجاهـدان در بلـخ روایـت می کنـد تـا ایـن کـه بـه 
احمدشـاه مسـعود، قهرمان ملی افغانسـتان می رسـد و چرایـی و چگونۀ 
آتش بـس شـهید مسـعود بـا روسـان را توضیـح داده مدیریـت شـهید 

مسـعود را حاجـی می کنـد.
نویسـندۀ کتـاِب شـیران خاور در بخشـی که آن را »اسـتراتژی مسـعود« 
عنـوان کـرده از تاکتیک هـای مبارزاتـی، افـکار و عمل کـرد قهرمان ملی 
می گویـد و معلومـات فـراوان و دسـت اولـی را در ایـن زمینـه، ارایـه 
می کنـد و می نویسـد: بـر مـن می سـزد تـا حـق ایـن مجاهـد فرزانـه را 
ادا کنـم و بگویـم کـه او واقعـًا بزرگتریـن قهرمـان جهاد افغانسـتان بود.

کتـاِب شـیران خـاور با زبان صمیمی و شـیوا نوشـته و برگردان شـده و 
خواننـده را می کشـاند تـا کتـاب را بـه پایان ببـرد و نگفته هـای فراوانی 

بیاموزد. را 
گفتنـی اسـت که احمـد عبدالوهاب معـروف به عبداهلل صامت در سـال 
1346 خورشـیدی در یـک خانـوادۀ مسـلمان در یکـی از دهکده هـای 
شـهر قاهـره کشـور مصـر به دنیـا و بـه سـال 1364 بـه خاطـر شـرکت 
در جهـاد به افغانسـتان سـفر کـرد. او در شـمال افغانسـتان اقامت گزید 
و بـا پـای پیـاده بـه بیشـتر والیات کشـور سـفر کـرد و زبان فارسـی را 
آموخـت و بعـد از آمـدن گـروه طالبان دوبـاره به زادگاهش برگشـت و 

مصـروف نوشـتن چشـم دیدهایش از جهـاد افغانسـتان پرداخت.
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ورزش

ــی  ــت های پول ــارۀ سیاس ــول درب ــی پ ــدوق بین الملل ــس صن ریی
ــدار داد. ــده ُهش ــکا در آین ــوری امری رییس  جمه

ــد،  ــول می گوی ــی پ ــدوق بین الملل ــر کل صن ریســتین الگارد، مدی
دونالــد ترامــپ رییس جمهــور امریــکا فقــط در کوتاه مــدت 

ــرای اقتصــاد ایــن کشــور خــوب اســت. ب
کریســتین الگارد کــه بــرای شــرکت در نشســت جهانــی دولت هــا 
در ُدبــی شــرکت کــرده بــود، نشســتی کــه در آن تصمیم گیرنده گان 
ــد و امســال حــدود  ــان شــرکت می کنن اقتصــادی از سراســر جه
ــس  ــد ریی ــی مانن ــراد سرشناس ــژه اف ــه وی ــر ب ــزار نف ــار ه چه
ــد،  ــرده بودن ــی و خــود کریســتین الگارد شــرکت ک ــک جهان بان
ــان  ــکا در زم ــاد امری ــم انداز اقتص ــی چش ــه بررس ــخنانی ب در س
ریاســت جمهــوری امریــکا پرداخــت و گفــت: براســاس آنچــه که 
ــد داشــت.  ــی خواه ــد اقتصــادی خوب ــکا رش ــم، امری ــا می دانی م
احتمــال دارد در نظــام مالیاتــی امریــکا اصاحاتــی انجــام گیــرد، 
ــرمایه گذاری های  ــاختی س ــر س ــای زی ــت در بخش ه ــن اس ممک
ــر  ــه نظ ــل ب ــیار محتم ــه، بس ــرد. در نتیج ــتری انجــام گی بیش

ــد. ــش باش ــه افزای ــکا رو ب ــد اقتصــادی امری ــه رش ــد ک می رس
امــا مدیــر کل صنــدوق بین المللــی بــه ایــن حقیقــت نیــز 
اشــاره می کنــد کــه رشــد اقتصــادی امریــکا نمی توانــد در 
درازمــدت ادامــه یابــد. او در همیــن خصــوص دربــارۀ سیاســت 
ــی  ــدات داخل ــع و تولی ــت از   صنای ــی اقتصادی)حمای حمایت گرای
ــزات و  ــر  کاال، تجهی ــی  ب ــای گمرک ــش تعرفه ه ــق  افزای  از  طری
خدمــات  وارداتــی(  کــه دولــت دونالــد ترامــپ در پیــش گرفتــه 
ــاد  ــرای اقتص ــت ب ــن سیاس ــه ای ــت ک ــدار داد و گف ــت، هش اس
جهــان بــه ویــژه در زمینــۀ تأمیــن مالــی پیامدهــای ناگــواری دارد.
ــوی  ــری ق ــود دال ــزود: وج ــود اف ــدار خ ــن ُهش ــه ای او در توجی
ــور  ــه ط ــکا و ب ــی در امری ــود بانک ــرخ س ــش ن ــراه افزای ــه هم ب
خاصــه، سیاســت محدودســازی عرضــۀ پــول در امریــکا چیــزی 

ــد اقتصــاد جهــان منتظــر آن باشــد. ــه بای اســت ک
ــی کــه  ــارۀ انتخابات ــۀ ســخنان خــود درب کریســتین الگارد در ادام
ــه  ــی از جمل ــرار اســت امســال در برخــی از کشــورهای اروپای ق
ــج آن هشــدار داد. ــد برگــزار شــود و نتای فرانســه، آلمــان و هالن
ــی در  ــرایط ویژه ی ــال در ش ــا امس ــی حکومت ه ــت جهان نشس
ــان  ــده گان جه ــد. تصمیم گیرن ــزار ش ــی برگ ــارات متحــدۀ عرب ام
ــا  ــد ت ــم آمده ان ــرد ه ــا گ ــت در این ج ــن نشس ــوب ای در چارچ
ــای  ــه دولت ه ــی ک ــر چالش های ــدن ب ــای فایق آم ــارۀ راه ه در ب
ــا آن  ــون ب ــی اکن ــادی و اجتماع ــی، اقتص ــر سیاس ــان از نظ جه

ــد. ــی کنن ــتند رأی زن ــه هس مواج

ــه را  ــا ترکی ــا ب ــده گان اروپ ــق پناهن ــل تواف ــو بین المل ــازمان عف س
نقــض قوانیــن بین المللــی دانســته کــه شــرایط فاجعه بــاری را 

ــت. ــرده اس ــاد ک ــان ایج ــر یون ــده در جزای ــزاران پناهن ــرای ه ب
ــا  ــارۀ عواقــب توافــق پناهنــده گان اروپ ســازمان عفــو بین الملــل درب
بــا ترکیــه ابــراز نگرانــی شــدیدی کــرده و دربــارۀ انجــام توافقــات 
مشــابه بــا کشــورهایی ماننــد لیبــی، ســودان یــا نیجریــه هشــدار داد.
ایــن ســازمان حقــوق بشــری تأکیــد کــرد کــه ایــن نهایــت 
بی انصافــی و بی صداقتــی اســت کــه سیاســت مداران اروپایــی 
توافــق پناهنــده گان بــا ترکیــه را بــه عنــوان موفقیــت تمجیــد 
می کننــد، درحالی کــه چشــمان خــود را بــه ر روی رنــج و درد 
ــار  ــه ب ــی ب ــای باالی ــا هزینه ه ــرای آن ه ــق ب ــن تواف ــه ای ــانی ک کس

می بندنــد. آورده 
ســازمان عفــو بین الملــل در ایــن رابطــه به خصــوص بــه شــرایط بــد 
ــه  ــان اشــاره کــرده و گفــت: توافــق ترکی ــر یون ــان در جزای پناهجوی
ــه  ــرای هــزاران انســانی اســت ک ــه ب ــک فاجع ــا ی ــۀ اروپ ــا اتحادی ب
ــده در  ــد کنن ــان و ناامی ــراً بی پای ــاک و ظاه ــک بن بســت خطرن در ی

ــده اند. ــیر ش ــان اس ــر یون جزای
یکــی از مســووالِن اروپایــی ســازمان عفــو بین الملــل رد غیرقانونــی 

پناهنــده گان بــه ترکیــه را نقــض قوانیــن بین المللــی ارزیابــی کــرد.

ــک افغانســتان روز دوشــنبه  ــی المپی ــۀ مل ــس کمیت ــر، ریی ظاهــر اغب
ــن  ــده ای ــات آین ــه در انتخاب ــت ک ــل گف ــری در کاب در نشســت خب
ــد  ــار می خواه ــدون فش ــد، ب ــد. او می گوی ــتراک نمی کن ــک اش المپی
ــا  ــان مهی ــرای جوان ــرود و فرصــت را ب ــار ب ــن ســمت کن ــه از ای ک

کنــد.
ــۀ ملــی المپیــک رســمأ اعــام شــد  ــدای کمیت ــازۀ کاندی فهرســت ت
کــه نثاراحمــد بهــاوی، احمدشــاه عاشــوریان و انجنیرعظیــم نیــازی، 

از کاندیــدای ریاســت کمیتــۀ ملــی المپیــک هســتند.
قــرار اســت انتخابــات در مــاه آینــده برگــزار گــردد و در آن نماینــدۀ 

المپیــک جهانــی نیــز بــه هــدف ارزیابــی حضــور خواهــد داشــت.
ــبب  ــمی س ــم هاش ــر و فهی ــر اغب ــی ظاه ــن رویاروی ــش از ای پی
ــد  ــت کن ــس فعالی ــا دو ریی ــک ب ــی المپی ــۀ مل ــا کمیت ــود ت ــده ب ش
ــادی دچــار  ــا مشــکات زی ــوارد ب ــز در بیشــتر م و ورزشــکاران نی

ــد بودن

صندوق بین المللی پول:

رشد اقتصادی امریکا با ترامپ 
در درازمدت ادامه نمی یابد

سازمان عفو بین الملل:
اروپا چشمان خود را بر روی عواقب 

فاجعه بار توافق پناهنده گان بسته است

اغبر استعفا کرد

کالس مربیگری مهارت های برتر 
فوتبال در والیت بلخ به پایان رسید

ختم کالس مربیگری مهارت های 
برتر فوتبال برای بانوان در کابل

کـاروان تیم ملـی فوتبـال بانوان 
افغـانستان وارد هنـد شدنـد

محمد حسین سید

قطعات مركزی شورای نظار
»نگهداشـتن روحیـۀ عمومـی هرزمـان بـه نـوآوری ضـرورت دارد. 

مـردم اکنـون در انتظـارِ تغییرانـد.«
احمدشـاه مسـعود سـال 1364 بـه درۀ آبشـار و عبداهلل خیـل آمده بود. 
او بـا قدم هـای تنـد و سـریعی که دیگـران را بـه َدِوش وادار می کرد، گام مـی زد؛ قطار 
همراهـان و مراجعیـن اش، در راه هـای باریـک آنجا از دنبالش کشـیده می شـد. از کنار 
دریاچه هـای نقره فـام »پرنـگال« و »گاب خیـل« درحالی کـه در دامنه هـا، سـبزه های 
نوُرسـته و گل هـای وحشـی مـوج مـی زد، از یکسـو به سـوِی دیگـر جابه جا می شـد. 
هرجـا گـذراش می افتـاد، مـردم بـرای دیـدار او می شـتافتند و یـا در سـر راه منتظـر 

می ماندنـد تـا از ُدور هـم کـه شـده، او را تماشـا کنند.
در آن روزهـا، یک بـار مجاهدیـن را در درۀ عبـداهلل خیـل و بار دیگر در مسـجد جامع 
سـنگی خـان بـه صورت جمعـی دیدار کـرد. طبق عـادت، بـه تحلیل اوضاع سیاسـی 
و نظامـی پرداخـت و ضمـن سـرزنش »کم همتانـی که بـه بهانـۀ مشـکاِت اقتصادی، 
جبهـه را تـرک می کننـد«، یادآور شـد که: "مـا در فکر ایجـاد کار اقتصـادی آبرومندانه 
بـرای مجاهدانـی کـه واقعـًا مشـکات دارنـد، در کشـوری ماننـد ایـران هسـتیم". به 
نظـرم ایـن اظهـارات اشـارتی بـه اوضـاع آن روز داشـت که تعداد شـهیدان و اسـیران 
مـا بی سـابقه بـود. عـدۀ از مجاهدیـِن در جنِگ »مشـبوع کننده« و سـپس »زلـه کنندۀ« 
1363 معـروف بـه حملـۀ هفتـم شـوروی، قرارگاه هـای جبهـه را تـرک گفتـه بودنـد، 
زیـرا قبـل از جنـگ سـال 1363 آمـر صاحـب ضمن یـک صحبـت تعـداد مجاهدین 
پنجشـیر را »پنـج هـزار« نفـر اعـان کـرده بـود. بـه تعقیـب آن، در سـال 1364 از 
قومانـدان پنـاه شـنیدم کـه گفـت: مـا »هزار و سـه صـد نفر« تـا کنون شـهید و زخمی 
داده ایـم؛ بنابرایـن، اگـر ارقامِ آن هایـی را که جبهه را تـرک داده بودند، بـه آن بیفزاییم، 
از جمـع مـا چیـزی در حـدود »سـه هـزار نفـر« منفـی شـده بـود. بـه ایـن حسـاب، 
وقتـی در بهـار سـال 1364 آمـر صاحـب در عاقـه داری »دره« صحبـت می کـرد، در 
قرارگاه ها یـی کـه درگیـر بودنـد، شـاید هـزار یـا هـزار و پنج صـد نفـر دیگـر باقـی 
مانـده بـود و ایـن بـرای او جـای نگرانـی بود که افـزود: »طبق محاسـبۀ مـن و مطالعۀ 
فهرسـِت اشـخاِص موجـود در جبهـه، در آخر سـه صد نفر در پنجشـیر باقـی خواهد 

مانـد و ایـن بـرای ادامه مبـارزه کافی اسـت."
شـاید او بـا ذکـر ایـن رقـم، می خواسـت توجـه مـردم را بـه سـه صـد نفـر در جنگ 
»بـدر« کـه استقامت شـان، سـبِب نزول مائـک و پیـروزی گردید، جلب کنـد. در آخر 
پیش بینـی کـرد: "اگـر مـا هرمـاه یـک مرمی بـه طـرف دشـمن انداخت کنیم، دشـمن 
را  شکسـت خواهیـم داد." شـب را در خانه یـی در قریۀ »سـنگی خان« سـپری کردیم 
و آمـر صاحـب شـبان گاه مرا به حضـور خواسـت. در آن مجلس سـیدیحی آغا، بصیر 
خـاِن دشـتک و حاجـی عبدالمحمـد و کسـانی هـم از هم دوره هـای مـا کـه جوانـان 
تـازه بـه دوران رسـیده بودیـم، حضور داشـتند. او در مجلـس گفت کـه می خواهد از 
پنجشـیر خـارج شـود و مـا را نیـز بـا خـود ببرد و ضمـن تشـریح وضعیـت نظامی و 
سیاسـی افغانسـتان بـه بررسـی پنجشـیر پرداختـه گفـت: پنجشـیر از چنـد جهت یک 

پایگاه بسـیار عالی اسـت.
اراضـی: پنجشـیر به یک قلعۀ جنگی شـبیه اسـت کـه یـک دروازه دارد. وقتی دره های 
متعـدد را کـه دردرون وادی وجـود دارنـد و طـوری در مقابـل هـم قـرار گرفته اند که 
همدیگـر را می تواننـد حمایـت کننـد. در نقشـه مشـاهده کنـی، فکر می کنـی خداوند 

ایـن دره را بـرای جنگ آفریده اسـت.
اهالـی: مـردم پنچشـیر به نسـبت پراکنده بودن در شـهرهای مختلِف افغانسـتان و حفظ 

منافع مشـترک، با هـم متحداند.
زنده گـی اقتصـادی: مـردم وابسـته بـه زمیـن نیسـتند و می تواننـد سـال ها خـارج از 

سـرزمین خـود بـه زنده گـی ادامـه دهنـد.
و سـپس درحالی کـه چهـره اش جدی تـر شـده بود، خاطرنشـان کـرد: اما اگر پنجشـیر 
از فـوالد هـم باشـد، در مقابـل روس هـا بـه تنهایـی مقاومت کـرده نمی توانـد. حداقل 
اگـر دشـمن بتوانـد از گسـترش نظـم پنجشـیر به سـایر مناطـق جلوگیری کنـد، برای 
خـود پیـروزی می دانـد. بعد راه حلـش را مطرح کرد: برای شکسـت دادِن دشـمن، باید 
از پنجشـیر خارج شـویم و چندین پنجشـیر دیگر بسـازیم، زیرا دشـمن درصورتی از 
پنجشـیر خـارج خواهد شـد کـه دیگر حضـور و عدم حضـورش در متوقف سـاختن 

ما تأثیر نداشـته باشـد.
بعـد از آن، والیـات اطـراف را از نظـر زمینـۀ کار مـورد ارزیابـی قـرار داد: والیـات 
لغمـان، پـروان و تخـار را از جهات مختلف به دقت بررسـی کرد و پروان را به سـبب 
نزدیکـی بـه کابـل و تجمـع نیـروِی عظیـم دشـمن کـه تسـخیر آن را ناممکن سـاخته 
بـود، مناسـب ندانسـت و لغمـان را نیـز به سـبب های دیگـری و افـزود: آدم در جایی 
دسـت پیـش کنـد که انگشـتانش بتواننـد راه خود را بـاز کنند و به عامـت این که اگر 
یـک راه و دو راه بـه بُن بسـت رسـید از راه هـای دیکر باید اسـتفاده کرد -به انگشـتان 
دسـت راسـتش حرکتـی خرچنگ وار داد-. او عادت داشـت ارزیابی هایـش را با کمک 
انگشـتانش بـه دقـت حسـاب و جمع بندی و برای طـرف حاجی کنـد. در این تحلیل 

شـمال افغانسـتان را از چند جهـت ترجیح داد:
1-اکثریـت مناطـق بـا )جمعیـت( اسـت. اگـر مـا نظـم را بـه آنجـا بـر نگردانیـم، 

رفـت. خواهـد  دسـت  از  جمعیـت  پراکنـدۀ  پایگاه هـای 
2-اراضی برای مانورهای نظامی وسیع و مناسب است.

3-بـه نسـبت دوربـودن از مرکز با فشـار کمتـر از جانب دشـمن مواجه خواهیم شـد. 
گویـا سـنگینی مسـولیت رویارویی بـا ابرقدرِت شـوروی و آیندۀ مبارزه، دل مشـغولی 
دایمـی او بـود کـه در پایـان سـخنانش بـه گونـۀ ِگله آمیـز و بـا اشـاره به خـود گفت: 
شهیدشـدن برایـم نگـران کننـده نیسـت، آنچـه مـرا ناراحـت سـاخته، ایـن اسـت که 

چگونـه می تـوان از شـما جوانـان توقـع داشـت کـه فـردا ایـن راه را ادامـه می دهید.
بعـد قـدم اساسـی اش را تشـریح کـرد: نگهداشـتن روحیـۀ مـردم هرزمان بـه نوآوری 
ضـرورت دارد و مـا قبـًا در زمـان مناسـبش قطعـات ضربتـی و متحرک سـاخته ایم و 
اکنـون نیـز بـا نـوآوری و تشـکیل قطعـات مرکزی، بایـد روحیۀ نـو ایجاد کنیـم، زیرا 
مـردم در انتظـار تغییرانـد. در ایـن مرحله با شـما یکجا هسـتۀ یک ارتـِش چریکی که 
متشـکل از مجاهدیـن همۀ افغانسـتان باشـد را تشـکیل خواهیم داد، تـا »ارتش آزادی 
بخـش افغانسـتان« را وارد صحنـه کنیـم. منسـوبین ایـن ارتـش در آینـده، کادرهـای 
ارتـش دولـت افغانسـتان را تشـکیل خواهند داد. بعد بـه خاطر ُگم کـردن ردِ پای خود 
صحبـت از آن کـرد که دسـتگاه های سـاخته شـده اسـت که رنگ چشـم و شـکل بینی 
را تغیـر می دهـد و آدم می توانـد بـا تغییـر لبـاس از یـک منطقه بـه منطقۀ دیگـر برود، 

بـدون این کـه دشـمن بتوانـد او را شناسـایی کند.
از فـوت کاکایـش ترجمـان یارمحمـد خان نیز یادآور شـد، ما برای ایشـان دعا کردیم. 
او در هرقـدم و در هرمحفـل از سـاختن ارتـش افغانسـتان شـمول حرف مـی زد. او به 
خوبـی می دانسـت هرحرفـش ولـو در یـک جلسـۀ کوچـک، دهان به دهـان بـه همـه 
می رسـد. حسـاب شـده و تبلیغاتـی حـرف مـی زد. شـرایط سـختی را بـرای پذیـرش 
داوطلـب طـرح می کـرد و شـاید می خواسـت همهمۀ آغاز یـک کار بـزرگ در فضای 
خامـوش آن زمـان طنین انـداز شـود. تبلیـغ آمـر صاحـب بـرای سـاختن ارتـش و 
جمـع آوری افـراد نخبـه بـه حـدی بـود کـه در آن ماه هـا همـه با حسـرت به مـا نگاه 
می کردنـد. در حالی کـه مـا می دانسـتیم کـه آنچه در انتظار ما اسـت، سـفرهای مشـقت 

بـار و جنگ های سـخت اسـت.

فیـسبـوك نـــامــه



Year 8 y NO 1955 y Wednesday 15 February 2017

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب اهلل احمدی- 0786605661 

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : جمشید يما

گزارشگران: ناجیه نوري، محمد هارون مجیدی، 
ابوبکر صديق، روح اهلل بهزاد و ننگیالی عثمانی

     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 برمي گردد.

 چاپ: مطبعه امام - 0799142999 

نشاني: سرک 13 وزيراکبرخان، کوچه چهارم 
دست چپ

26 دلـو، سـالروز خـروج نهایـِی ارتـش سـرخ شـوروی از 
خـاِک افغانسـتان و روزی مهـم و سرنوشت سـاز در تاریـخ 
سیاسـی افغانسـتان اسـت و از سـویی نیز از جملـه روزهای 
فراموش نشـدنی ُکِل تاریـخ اسـت؛ چرا کـه در این روز یکی 
از مهم تریـن و سرنوشت سـازترین ایدیولوژی هـای مسـلط 
)کمونیسـم( بـر بشـر در سـده های اخیـر تـَرک برداشـت و 
رو بـه شکسـت های پـی در پـی رفـت و باعـث فروپاشـِی 
اتحـاد جماهیـر شـوروی شـد. شـوروی سـابق بـه دنبـال 
ایـن شکسـت، به تدریـج سـرزمین های سـنجاقِی خـود را از 
دسـت داد و تسـلط بی چون وچرایـش در اروپـای شـرقی و 
امریـکای التیـن از بیـن رفت و این هـا ثمرۀ خون هـای پاِک 
شـهدای قیـام مـردم افغانسـتان علیه اسـتعمار شـوروی بود.
علیـه  افغانسـتان  مـردم  جهـاد  بـارزِ  مشـخصات  از  یکـی 
مداخـاِت  و  کمونیسـتی  دست نشـاندۀ  حکومت هـای 
شـوروی در کشـور این اسـت که طیـف روشـن فکر مذهبِی 
شهرنشـین با بیداری فکـری و جهان بینِی مبـارزۀ بروز، خود 
باعـث و بانـِی بیـدارِی بخش اعظـِم روحانیـت و منابر دینی 
شـدند. بـر همین اسـاس، شـکل مبـارزه علیه کمونیسـت ها 
در کشـور در اوایـل جهـاد، پارتیزانی و چریکی شـهری بود؛ 
دقیقـًا همـان نبـردی کـه روس هـا و عوامـِل آن هـا را از پای 
درآورد. ایـن جنگ هـا امـا دامنۀ بیشـتر پیدا کردنـد و با بروز 
احـزاِب جهـادِی بزرگ بـا رهبـراِن روحانی و مولوِی شـیعه 
و سـنی توسـط جنگ هـای مسـلحانۀ نیمه پیشـرفته، رفته رفته 
عرصـه بـر روس هـا تنـگ گشـت تـا جایـی کـه ابرقـدرِت 
کمونیسـتی عقب نشـینی کرد و توسـط دکتر نجیب اهلل، مشـی 
مصالحـۀ ملـی را اعـام نمـود. مجاهدین اما مشـی مصالحۀ 
ملـی را فتنه دانسـته و آخریـن مبـارزاِت قدرتمندانۀ خویش 

را انجـام دادنـد و نظـام را سـاقط کردند. 
باالتـر از اتـاق فکِر مجاهدیـن در حین جهاد علیه شـوروی، 
اتـاق فکـر عملیاتـِی دیگـر در پنتاگـون امریـکا بـود کـه بـا 
را  خـود  بی حدوحصـِر  کمک هـای  منجسـم،  برنامه یـی 
توسـط فـوج پاکسـتان در اسـام آباد و پشـاور بـه احـزاب 
جهـادی آغـاز کـرده بـود و کمک هـای پولـی، تسـلیحاتی و 
آموزشـِی خـود را ادامـه مـی داد. اگـر تحلیلی اسـتراتژیک از 
مبارزاِت مجاهدین داشـته باشـیم، خواهیم فهمید که سـواِی 
کمک هـای وسـیع ایـاالت متحـده، جهـاد و مبـارزه بـرای 
سـرنگونی نظـامِ ریشـه دار کمونیسـتی، در ایـن زمـاِن نسـبتًا 
انـدک نتیجـه نمـی داد و احتماالً جنـِگ فرسایشـی ادامه پیدا 
می کـرد. مسـلمًا کمک های همه جانبـۀ نهادهای اسـتخباراتی 

امریـکا، آهنـِگ پیروزی را سـرعت بخشـید. 
جهـاد افغانسـتان وقتـی به پیـروزی رسـید؛ عمق اسـتراتژی 
قـدرت عمومـًا بـه دسـِت غیرپشـتون ها بـود. ابتـدا آقـای 
مجـددی، رییـِس حکومـت دوماهـۀ مجاهدیـن شـد و پس 
از او، برهان الدیـن ربانـی ریاسـت حکومـِت مجاهدیـن را 
به دسـت گرفت و با پشـتوانه نظامیـ  اسـتراتژیِک احمدشـاه 
مسـعود آن را بـه پیـش برد. ابتـدای امر، پاکسـتان چون دوام 
توسـعه و ثبـات سیاسـی- اقتصـادِی خـود را بـا تاجیـکان 
بـزرگاِن  برتری طلبـِی  حـِس  تحریـک  بـه  آغـاز  نمی دیـد، 
پشـتون بـه مرکزیـِت گلبدیـن حکمتیـار کـرد. حکمتیـار بـا 
 شـدِت تمـام بـه جنـگ در برابـر دولـت اسـامی در کابـل 
آغـاز کـرد و امریـکاِی ُخرسـند از شکسـت شـوروی، ناظر 
جنگ هـای داخلـی شـد و عاقه یـی بـه حضـور و مدیریِت 
بی عاقه گـی،  ایـن  البتـه  نیافـت.  را  افغانسـتان  در  بحـران 
ریشـه در عـدمِ دسترسـی آن ها بـه مجاهدین، و نبـودِ روابط 
رسـمی و دیپلماتیـِک عمیـق با مجاهدین داشـت. از سـویی 
نیـز حـس آرمان گرایـی مجاهـدان، مانـِع برقـراری ارتبـاط 
مسـتقیم بـا مقامـات و عوامـِل امریکایـی می شـد. بـا ایـن 
اوصـاف، پـای امریـکا از جنگ هـای داخلـِی افغانسـتان تـا 
حـدی بیـرون مانـد و بازیگـر اصلـی، پاکسـتان بـود. بعدتر، 
ایـران با مدیریـِت گروه ها و احـزاِب شـیعه و بعضًا روس ها 
توسـط ازبکسـتان بـا حمایـِت عبدالرشـید دوسـتم، بـرای 

حفـظ موازنـه وارد کارزار شـدند.  
 جنگ هـای داخلـی بیـن تنظیم هـا و احـزاِب جهـادی بـر 
سـِر تقسـیم قـدرت اوج گرفـت، فسـاد در عمـوم نقـاط و 
میدان هـای جنگـی، رویۀ تصاعـدی یافـت و نارضایتی مردم 

از نیروهـای جهـادی کم کـم توسـعه پیـدا کـرد تـا این که در 
گوشـه و کنـار گروه هـای نیمه مسـلح بـرای حفـظ جـان و 
نامـوس شـکل گرفـت کـه مهم ترین آن هـا، گـروه طلبه های 
دینـی بـه نـامِ طالبـان توسـط مامحمـد عمـر در گوشـه یی 
از قریه هـای قندهـار بـود کـه بـا رویکـرد کامًا رادیـکال و 
افراطیـِت دینـی وارد میـدان مبـارزه بـا مجاهدیـن و دیگـر 
عوامـل فسـاد )بنا بـه تعریـِف بنیادگرایانۀ طالبانیسـم( شـد. 
ایـن گـروه بـه رهبـری فـردی کـه سـوادِ سـطحی از اسـام 
داشـت و از سـویی از قلـِب پشـتون ها برخاسـته بـود، برای 
ارتـش پاکسـتان تبدیـل بـه عمِق اسـترتژیک شـد. پاکسـتان 
بـا حمایت هـای گسـترده و نسـبتًا مسـتقل خـود، طالبـان را 
سـوی کابـل گسـیل کـرد و بعدتـر بـه سـمت شـمال، مرکز 
فرماندهـی مقاومـِت احمدشـاه مسـعود کـه در واقـع مرکـز 
از سـوی دیگـر،  بـود.  نیـز  اسـامی مجاهدیـن  حکومـت 
طالبـان بـا داعیـۀ تأسـیس امارت اسـامی، پوشـش مناسـبی 
بـرای مبـارزات و جهـاد فراگیرتـِر القاعـده و اسـامه بن الدن 
تجـارت  برج هـای  بـر  از حملـه  پـس  شـدند و سـرانجام 
جهانـی و پنتاگـون، پـای ارتـش امریـکا نیـز بـه افغانسـتان 
و  حساب شـده  موجـه،  خیلـی  این بـار  امریـکا  شـد.  بـاز 

قدرتمندانـه در افغانسـتان بـه بـازی آغـاز کـرد.
بـا ورود امریـکا و ناتـو بـه افغانسـتان، مجاهدیـن به تدریـج 
بـه حاشـیه رفتنـد و هژمونـِی امریـکا در تعریـف و تعییـن 
نظـام افغانسـتان، دقیقًا نمایان شـد. ایاالت متحـده و اعضای 
ناتـو بـا فـرود آمـدن در افغانسـتان، عاقۀشـان بـه نفـوذ در 
آب هـای گـرمِ جنـوب و نیـز داشـتن دسترسـی سـاده بـه 
آسـیای مرکـزی و مهـار روس و چین از کابـل و بلندی های 
پامیـر را ثابـت سـاختند و بـه ایـن ترتیـب، دغدغـۀ روسـیه 
شـکِل جـدی به خـود گرفت. اکنون روسـیه یی که سـه دهه 
از فروپاشـِی آن می گـذرد، بـا ظهـور پدیـدۀ پوتیـن در حاِل 
احیـای نظـام تِـزاری جدید اسـت که خـود را در عرصه های 
مختلـِف جنگـی ثابت کـرده و بـه پیروزی هایی نیز رسـیده. 
پیشـرفته،  نظامـی  پدافندهـای  نصـب  گرجسـتان،  جنـگ 
 ، S400 – S300 مسـالۀ اوکرایـن، فـروش جنگ افزارهـای
فتـح میـدان سـوریه در خاورمیانـه و... از جملـه تحـرکاِت 
قابـل توجـه روسـیۀ کنونـی در عرصـۀ بین الملل به حسـاب 

می آینـد. 
جنـِگ  ادامـۀ  دموکرات هـا،  حکومـت  و  اوبامـا  عصـر  در 
ـ  خـاق"  "هرج ومـرِج  جنگـی  دکتوریـن  توسـط  بـوش 
کـه مبتکـران آن هیـاری کلنتـون، جان کـری، کولـن پاول، 
کندلیـزا رایـس... بودنـد ـ اداره می شـد. هرج ومـرِج خـاق 

بـه معنـی مدیریـت جوامـع و کشـورهای در حـاِل جنـگ 
منافـِع  راسـتای  در  مدیریت شـده"  "جنگ افـروزی  توسـط 
بـه  تعریف شـده اسـت. وقتـی رفته رفتـه تحـوالِت منطقـه 
در  متحـده  ایـاالت  انگشـت های  کـه  رفـت  پیـش  سـمتی 
میدان هـا و برنامه هـای متعـدد بـاز شـد، دخالـِت پوتیـن در 
اوضـاع منطقـه و افغانسـتان و مقابلـه بـا پـروژۀ داعـش کـه 
در واقـع "دکتوریـن وحشـت فراگیـر" می باشـد نیـز منطـق 

. فت یا
حضـور داعـش در افغانسـتان بـرای روسـیه یک خطـِر قابِل 
توجه پنداشـته شـد و شـاخۀ خراسـاِن داعش هم برای عبور 
از بلندی هـای پامیـر سـوی سـرزمین های شـوروِی سـابق 
طـرح شـده بـود. بلندی های پامیـر، همـان بامِ آسیاسـت که 
بـر چیـن و روسـیه اشـراف دارد و بـا همراهـی برنامه هـای 
قرقیزسـتان،  و  ازبکسـتان  در  همسـو  گروه هـای  عملیاتـِی 
داعـش می توانسـت گام هـای بلنـد و سـریعی بـردارد. تیـم 
پوتیـن با درِک این واقعیت در سـوریه به شـدت وارد کارزار 
شـد و دوسـیۀ داعـش را تا حـدی بسـت و خطـِر بالفعل را 
مجـدداً وارد فـاز خطـر بالقوه سـاخت و توانسـت بـا همان 
هژمونـی، نگاه هـای ترس آلود سـوی اوضاع افغانسـتان کند. 
چنـدی بعد، مبارزه علیه داعش در شـرق افغانسـتان توسـط 
نیروهـای افغانسـتانی و امریکایـی آغاز شـد و رادیوی آن ها 
خامـوش شـد و چنـدی بعدتـر، رهبر داعـش در افغانسـتان 
بیعـِت خود بـا ابوبکر بغـدادی را برداشـت و حضور داعش 

در افغانسـتان بـه عنـوان یک "سـازمان" منتفی گشـت. 
بـه همـان میـزان کـه القاعـده در دهـۀ هشـتاد بهانـۀ حضور 
پُرنفـوذ ایـاالت متحـده را موجـه می نمـود، به همیـن میزان 
حضـور داعـش در افغانسـتان بهانـۀ تأمیـن امنیـِت مرزهای 
آسـیای مرکـزی را فراهـم می سـازد. اما گسـتره و عمِق نفوذ 
و سـهم گیری در کشـوری کـه توسـط دکتوریـن هرج ومرج 
خـاق اداره می شـود، کمـی پیچیـده اسـت؛ زیـرا حضور و 
اعمـاِل قـدرت در سیسـتم شـبکه یی افغانـی نیـاز بـه اتـاق 
مشـترِک جنگـی ـ امنیتـی بـا ایـران نیـز دارد و ایـن سـبب 
می شـود کـه در مقابـل محـورِ قدرتمنـد امریـکا ـ ناتـو ـ 
اعـراب قـرار گیـرد؛ لـذا رسـالت پوتیـن در افغانسـتان کمی 

سـخت و سـردرگم می نمایـد.  
روی  توانسـت  حقیقـت  در  پوتیـن  عصـر  روسـیۀ 
را  خـود  خـاِص  تأثیـر  چهارجانبـه  صلـح  گفت وگوهـای 
بگـذارد تـا در ایـن گفت وگوهـا گروه هـای طالِب همسـو با 
خـود و ایـران را نیـز در کرسـی های مذاکـرات عضـو کند و 
یـا این کـه البی گـِر خوبـی بیـن پاکسـتان و چیـن باشـد و یا 

چندیـن نشسـِت غیررسـمی بـا حضـور بزرگانی کـه عمومًا 
از انتخابـاِت گذشـته ناراضی بودند، در مسـکو و ازبکسـتان 
دایـر کنـد و نیـز این کـه شـدیداً از عبدالرشـید دوسـتم در 
شـمال افغانسـتان حمایـت کنـد و نیـز این که چندیـن مرتبه 
کمک هـای نظامـی معنـادار بـه ارتـش افغانسـتان صـورت 
دهـد. تیم هـای مسـکو در ایـن اواخـر بـا ظهـور ترامـپ که 
شـعارِ معاملـه با پوتین سـر داده اسـت، گویا برنامـۀ احتمالی 
و جایگزیـن روی دسـت گرفته انـد کـه نیـاز و وابسـته گِی 
او را بـه تیم هـای ایرانـی کـم می کنـد. تأسـیس اتاق هایـی 
بـرای عملیات هـای اسـتراتژیِک نفوذ و یارگیـری بین طالبان 
شـمال افغانسـتان توسـط شـیوخ واقعـی و پوشـالی ازبک و 
تاجیک تبـار آغاز شـده اسـت و محاسـبۀ روس هـا حول این 
محـور اسـت کـه در صورتی کـه ایـران توسـط ترامـپ در 
آینـدۀ نزدیـک زیـر فشـارِ فزاینـده قـرار گیـرد و تحـرکاِت 
در  مسـتقًا  بتواننـد  گـردد،  محـدود  افغانسـتان  در  ایـران 
عرصـۀ مدیریـِت جنگی در افغانسـتان علیه محـور امریکایی 

کننـد.   ایسـتاده گی 
امـروز مصـادف اسـت با خـروج ارتش سـرخ شـوروی، اما 
این کـه ایـن خـروج دوبـاره بازگشـتی بـه افغانسـتان داشـته 
باشـد یـا خیـر، بسـته گی بـه سیاسـت های امریـکا و ناتو در 
افغانسـتان و نیـز نیـت و برنامـۀ کاِن پیمـان ناتـو در قبـال 
آسـیای مرکـزی دارد. حضـور  "زمان منـد"ِ ایـاالت متحـده 
در افغانسـتان از جملـه کلیدواژه هـای مهـِم ادبیـاِت روسـیه 
خواهـد بـود. گرچـه قبـل از روس هـا، حضـور "تعریـف 
شـده"ی امریـکا از جملـه خطـوط اصلِی سیاسـت خارجی 
ایران در قبال افغانسـتان بوده و از سـویی پیش شـرط طالبان 
بـرای مذاکـرات با دولـت کابل، خـروج نیروهـای امریکایی 
بـوده اسـت؛ بایـد دیـد با همـۀ ایـن فشـارها، ترامپ خاف 
معمـول مانند سـلِف خـود اوباما، تصمیم به ازدیـاد نیروهای 
نظامـِی خـود در خـاک افغانسـتان می گیـرد و یـا نـه این کـه 
بـا راه انـدازی جنـِگ نرم پیچیـده و فراگیـر علیه روسـیه که 
بیشـتر در سـطح جنـِگ کاسـیک فعالیـت دارد، می توانـد 
پیـروز میـدان نبـرد بـا تیـم نظامـی ترامـپ باشـد. و این کـه 
آیـا روسـیه عاقـه دارد بـا گـردآورِی گروه هـای جهادی یی 
کـه علیـه خـودش جنگیدند و او را شکسـت دادنـد، به نبرد 
و جهـاد بـا امریـکا بپـردازد و معادلـه را بعـد از سـه دهـه، 

کند؟ معکـوس 
 این هـا سـواالِت اساسـی یی انـد کـه پاسـِخ خـود را در دو 

سـاِل پیـِش رو خواهنـد یافت. 

بازگشت روس ها به افغانستان بعد از غیبِت صغری
به مناسبت 26 دلو، سالروز خروج ارتش سرخ شوروی از افغانستان

یاسر محسنی 
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