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از  حمایت کننــدۀ  نهــاد  در  مســووالن 
ــه  ــتان از وزارت مالی ــانه های آزاد افغانس رس
می خواهنــد تــا مالیــۀ ســال های گذشــتۀ 
ــای  ــن گفته ه ــد. ای ــاف کنن ــانه ها را مع رس
ــردد  ــرح می گ ــی مط ــی درحال ــووالن ن مس
کــه درهفتــه گذشــته معیــن نشــراتی وزارت 
اطاعــات فرهنــگ کشــور اعــام کــرد کــه 
ــت  ــوب داده اس ــا مکت ــه م ــه ب وزارت مالی
ــون  ــه 180 میلی ــت مالی ــانه ها از باب ــه رس ک

ــت. ــروض اس ــی مق افغان
ــانه های  ــدۀ رس ــاد حمایت کنن ــووالن نه مس
آزاد افغانســتان دیــروز در نشســت خبــری در 
ــده  ــل خواهــان لغــو مالیه هــای باقــی مان کاب

ــانه ها شــدند. ــر رس ب
مجیــب خلوتگــر رییــس اجرایــی نهــاد 
ــد  ــت بای ــت: دول ــت گف ــن نشس ــی در ای ن
گذشــته  ســال های  مالیــه  از  را  رســانه ها 

ــد. ــاف کنن مع
کــه  می گویــد  نــی  اجرایــی  رییــس 
رســانه های افغانســتان تــوان پرداخــت مالیــه 
ــال های  ــه س ــه، مالی ــد و وزارت مالی را ندارن

گذشــته رســانه ها را معــاف کنــد.
قانــون دسترســی بــه اطاعــات یکــی دیگــر 
از موضوعــات نشســت خبــری دیــروز نهــاد 
ــد  ــاد میگ وین ــن نه ــووالن ای ــود، مس ــی ب ن
کــه تاهنــوز قانــون دسترســی بــه اطاعــات 

در افغانســتان تطبیــق نشــده اســت.
آقــای خلوتگــر می گویــد: آنچــه رییــس 
ــه  ــی ک ــی و کمیته های ــت وحــدت مل حکوم

ــد  ــا دارن ــد، ادع ــه کار می کنن ــن عرص در ای
کــه دسترســی بــه اطاعــات را تســهیل کــرده 
ــی نشــده  ــن امرعمل ــوز ای ــا هن ــی ت ــد، ول ان

اســت.
ــروز  ــرد: دی ــاوه ک ــی ع ــی ن ــس اجرای ریی
در  فیســبوک  اجتماعــی  شــبکۀ  )شــنبه( 
ــد  ــران بســته بودن ــه رخ کارب ــل ب شــمال کاب
کــه  بــه نحــوی نشــان دهنــده دیــدگاه 
نشــان می دهــد. را  مســتبدانه حکومــت 

ــر  ــی دیگ ــگاران یک ــد خبرن ــان تهدی همچن
از موضوعــات مــورد بحــث نهــاد نــی 
ــد کــه یــک  ــن مــورد گفتن ــان در ای ــود، آن ب
ــرک  ــل را ت ــد کاب ــر تهدی ــه اث ــگار ب خبرن

ــا  ــت. ام ــرده اس ــرات فرارک ــه ه ــرده و ب ک
ایــن مســووالن از ایــن خبرنــگار نــام نبــرد.

مســاله  پنــج  مــا  خلوتگرگفــت:  آقــای 
تهدیــد را در یــک هفتــۀ گذشــته، در شــمال 
افغانســتان داشــتیم کــه نگــران کننــده اســت.

ــت  ــان از وضعی ــی همچن ــی ن ــس اجرای ریی
ابــراز  ســرپل  والیــت  در  اطاع رســانی 
نگرانــی کــرده گفــت: مقــام والیــت ســرپل 
ــت  ــام والی ــاختمان مق ــگاران را در س خبرن
حبــس کــرده اســت و گــزارش هــای را 
ــر  ــد از زی ــه می کن ــگاران تهی ــن خبرن ــه ای ک

ــود. ــد رد ش ــات بای ــن مقام ذره بی

د افغانسـتان جمهـوري ریاسـت وايـي، د ځانګړو 

علمیاتـو فرقـه یـې په قـول اردو بدله کـړې ده.

د  وايـي،  ریاسـت  جمهـوري  افغانسـتان  د 

ځانګړوعملیاتـو د فرقـې په قـول اردو بدلولو رسه 

متـه ده، چـې د جګـړې پـه ډګرونـو کـې جـدي 

يش. تـه  رامنـځ  بدلونونـه 

پرسـت شـاه  دفـر رس  د  ویانـد  د  د  ولسـمرش  د 

حسـین مرتضـوي د یکشـنبې پـه ورځ ازادي راډیو 

تـه وویـل، متـه ده چـې پـه دې رسه بـه د کامنـډو 

ځواکونـو ظرفیتونـه لـوړ يش.

ښاغلی مرتضوي زیاتوي:

"نـن ورځ پـه یو لـړ مراسـمو کې چې د ولسـمرش 

پـه  او  مسـؤلینو  بنسـټونو  امنیتـي  د  ګـډون  پـه 

افغانسـتان کـې د ناټـو د غـوڅ مالتـړ ماموریـت 

قومانـدان جـرال جان نیکولسـن هم ګـډون کړی 

و، د ځانګـړو عملیاتـو فرقـې قـول اردو تـه ارتقـا 

ورکـړه، پـه دې ارتقـا رسه متـه ده چـې د کامنـډو 

ځواکونـو ظرفیـت لـوړ يش. "

د ښـاغيل مرتضـوي پـه وینـا، بسـم اللـه وزیري د 

دغـې قـول اردو د قومانـدان پـه توګه ټاکل شـوی 

دی.

لـه دې وړاندې حکومت ویـيل وو چې د ځانګړو 

ځواکونو شـمېر بـه دوه چنده لوړوي.

د دفـاع وزارت ویانـد دولـت وزیري وايـي، ۸۰ تر 

۹۰ سـلنه د شـپې عملیـات د ځانګـړو ځواکونـو 

لـه خـوا کېږي.

ښـاغيل وزیـري ویـيل، د ګواښـونو پـر وړانـدې 

د مقابلـې پـه هـدف، دوی پـه ځانګـړو او هوايـي 

عملیاتـو مترکـز کـوي.

ښـاغلی وزیـري زیاتـوي چـې اوس مهـال دغـه 

ځواکونـه لـه کنـدزه نیولـې، تـر هلمنـده جنګـي 

عملیـات پـر مـخ وړي.

د افغانسـتان نړیوالـو متحدینـو پـه بیـا بیـا د افغان 

ځانګـړو ځواکونـو لـه کړنو سـتاینه کـړې ده.

خـو د دفـاع وزارت ویانـد دولـت وزیـري د دغـو 

ځواکونـو د شـمېر پـه اړه لـه جزیاتـو ورکولـو ډډه 

. کوي

بـل خـوا د پوځـي چـارو یـو شـمېر کارپوهـان د 

ځانګـړو ځواکونـو عملیـات ګټـور او لـه الس ته 

راوړنـو ډک بـويل، خـو د دغـو ځواکونـو پـه ښـه 

تجهیـز هـم ټینـګار کوي.

د دغـو کارپوهانـو لـه ډلـې میـاګل خالـد ازادي 

راډیـو تـه وویـل:

"لـه تخنیکي نظره یـې باید تجهیزاتو او تسـلیحاتو 

تـه هڅـه ويش، کمبـودۍ یـې بشـپړې يش، بایـد 

دغـه  او  لـري  څـه  دښـمن  چـې  يش  محاسـبه 

ځواکونـه بایـد تـر ښـه تجهیـز يش او دغـه شـان 

پیـاوړی مـورال ورکـړل يش. "

ښـاغيل خالـد وویـل چـې د ځانګـړو ځواکونو په 

مسـلکي وايل او د دوی د جګړه  ییـزو ظرفیتونو پر 

لـوړوايل بانـدې باید زیـات مترکـز ويش، ځکه د 

ده پـه وینـا همـدا ځواکونه تر ډېـره د افغان جګړې 

مسـؤلیت لري.

نی به وزارت مالیه:
از مالیۀ سال های گذشته معاف کنید را   رسانه ها 

ولسمرش د ځانګړو علمیاتو فرقه 

په قول اردو بدله کړه
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در حالــی کــه دونالــد ترامــپ رییس جمهــوری 
ــود  ــتراحتگاه خ ــد اس ــپ دیوی ــکا در کم امری
می بــرد،  به ســر  امریــکا  مرلنــد  ایالــِت  در 
افغانســتان  نگــران جنــگ  ولــی همچنــان 
و پیامدهــای آن اســت. ترامــپ در دو روز 
ــت هایی  ــته در نشس ــورِت پیوس ــته به ص گذش
شــرکت کــرده کــه بــه اســتراتژی تــازۀ امریــکا 
ــوب  ــور در جن ــن کش ــِع ای ــظ مناف ــرای حف ب
آســیا اختصــاص دارد. در ایــن نشســت ها آقای 
ترامــپ بــا معــاون ریاســت جمهــوری امریــکا، 
مشــاور امنیــت ملــی و رییس ســی آی ای دربارۀ 
ــو  ــث و گفت وگ ــکا بح ــازۀ امری ــتراتژی ت اس
ــت  ــار می رف ــه انتظ ــد ک ــت. هرچن ــرده اس ک
نتایــج ایــن نشســت ها بــه زودی اعــام شــود، 
ولــی تــا بــه حــال مشــخص نیســت کــه ایــن 
ــت  ــده و سیاس ــا انجامی ــه کج ــا ب گفت وگوه
ــد  ــه خواه ــیا چ ــوب آس ــال جن ــکا در قب امری
بــود. بخــش مهمــی از اســتراتژی تــازۀ امریــکا 
ــود و روز  ــتان می ش ــِت افغانس ــامل وضعی ش
شــنبه آقــای ترامــپ در صفحــۀ توییتــِر خــود 
ــای  ــد گفت وگوه ــه در کمــپ دیوی نوشــت ک
مثمــر دربــارۀ مســایل مختلــف و از جملــه در 
مــورد افغانســتان داشــته اســت. گفت وگوهــای 
کــه  می ســازند  مشــخص  دیویــد  کمــپ 
ــود  ــِی خ ــور نظام ــه حض ــان ب ــکا همچن امری
ــه  ــا این ک ــد داد و ی ــه خواه در افغانســتان ادام
ــان  ــود را پای ــِگ خ ــن جن ــکا طوالنی تری امری

می دهــد. 
دونالــد ترامــپ رییــس جمهــوری امریــکا 
ظاهــراً چنــدان موافــِق حضــور ســربازان 
ــن  ــه همی کشــورش در افغانســتان نیســت و ب
دلیــل گفتــه می شــود کــه روی طــرح خــروج 
فکــر می کنــد، ولــی معــاون او و مشــاور 
امنیــت ملــی اش، رییــس جمهــوری را بــه 
ادامــۀ حضــور نظامــی در افغانســـتان تشــویق 
ــه  ــا ب ــکا نه تنه ــه امری ــد ک ــد و امیدوارن می کنن
ــش  ــِت مأموریت ــش از موفقی ــود پی حضــور خ
در افغانســتان پایــان ندهــد، بلکــه همچنــان بــه 
ــی  ــن کشــور باق ــوان متحــد اســتراتژیِک ای عن

ــد. بمان
ــوز از  ــا هن ــمی ت ــورت رس ــه ص ــه ب ــا آن ک  ب
نتایــج گفت وگوهــای کمــپ دیویــد خبــر داده 
ــک  ــع نزدی ــی برخــی از مناب نشــده اســت، ول
ــانه ها در  ــماری از رس ــه ش ــفید ب ــه کاخ س ب
امریــکا گفته انــد کــه نتیجــۀ نشســت های 
کمــپ دیویــد بــه ســود طــرح معــاون و 
ــرار  ــوده و ق ــکا ب ــی امری ــت مل ــاور امنی مش
ــر را  ــروی دیگ ــور 4000 نی ــن کش ــت ای اس
ــه  ــِت قاطــع ب ــای حمای در چهارچــوب نیروه

ــتد. ــتان بفرس افغانس
آن کــه  بــدون  قاطــع  نیروهــای حمایــت   
ــِف  ــای مخال ــا گروه ه ــگ ب ــتقیمًا در جن مس
ــد، نیروهــای  ــت افغانســتان شــرکت ورزن دول
دولتــی را در زمینــۀ تأمین تجهیــزات و آموزش 
می رســانند.  کمــک  جنگــی  مهارت هــای 
دولــت افغانســتان امیــدوار اســت کــه بــه کمک 
ــوان  ــه عن ــکا ب ــژه امری ــی و به وی ــۀ جهان جامع
ــد  ــود بتوان ــتراتژیِک خ ــد اس ــن متح مهم تری
ارتشــی مجهــز و نیرومنــد داشــته باشــد کــه از 

ــود.  ــرون ش ــی بی ــای امنیت ــِس چالش ه پ
از جانــب دیگــر، در گفت وگوهــای کمــپ 
ــز شــامل اســت و انتظــار  ــد، پاکســتان نی دیوی
مــی رود کــه امریــکا بــا اتخــاذ سیاســت 
واقع بینانــه در قبــال ایــن کشــور بخــش بزرگی 
از معضــل ناامنــی در افغانســتان را حــل کنـــد. 
گفتــه می شــود کــه رییــس جمهــوری امریــکا 
در قبــال پاکســتان نیــز خــود را مواجــه بــا دو 
ــا  ــۀ سیاســت همــکاری ب ــد: ادام ــه می بین گزین

ــن کشــور. ــا ای ــا قطــع رابطــه ب پاکســتان و ی
 برخی هــا در کاخ ســفید تأکیــد می ورزنــد 
کــه پاکســتان در طــول شــانزده ســال گذشــته 
بــه عنــوان کشــورِ دوســت عمــل نکــرده و بــه 
ــود  ــای خ ــد کمک ه ــکا بای ــل امری ــن دلی همی
ــا  ــد. ام ــف کن ــًا متوق ــن کشــور کام ــه ای را ب
ــه  ــد ک ــفید معتقدن ــر در کاخ س ــماری دیگ ش
ــتان در  ــا پاکس ــکاری ب ــه هم ــار ب ــکا ناچ امری
ــه  ــی ک ــا زمان ــا تروریســم اســت و ت ــگ ب جن
ــوان  ــه عن ــه ب ــب و به صرف ــی مناس راه اکماالت
ــد  ــت، نمی توان ــه اس ــود نیافت ــرای خ ــل ب بدی
کــه کمک هایــش را از پاکســتان دریــغ بــدارد. 
فکــر می شــود کــه پاکســتان از ایــن موقعیــِت 
خــود به خوبــی آگاه اســت و حتــا رییــس 
ــم  ــپ را ه ــون ترام ــی چ ــورِ نابه هنگام جمه
نمی کنــد.  فــرض  تهدیــدی  خــود  بــرای 
امــا ســوال این جاســت کــه آیــا می تــوان 
همچنــان بــا سیاســِت مــدارا بــا پاکســتان ادامــه 
داد و انتظــار داشــت کــه جنــگ افغانســتان نیــز 

ــد؟  ــان یاب پای
ــرار  ــی ق ــِی خطرناک ــِر دوراه ــر س ــپ ب ترام
ــی از  ــل چندان ــد تمای ــت. او هرچن ــه اس گرفت
خــود در مــورد افغانســتان تــا بــه حــال نشــان 
ــد  ــانی بتوان ــه به آس ــی رود ک ــان نم ــداده، گم ن
خــود را از جنگــی کــه بــه گفتــۀ او برایــش بــه 
ــگ  ــن جن ــد. ای ــده، برهان ــته ش ــراث گذاش می
ــز  دســت کم دو رییــس جمهــوری دیگــر را نی
ــت  ــخص نیس ــوز مش ــی آورد و هن ــاد م ــه ی ب
کــه چنــد رییــس جمهــوری دیگــِر امریــکا را 
نیــز خواهــد دیــد. بــرای امریــکا وضــع زمانــی 
ــگ  ــه جن ــدون آن ک ــه ب ــود ک ــده می ش پیچی
ــی خــود رســیده  ــه نتیجــۀ حداقل افغانســتان ب

ــِگ شکســت  ــا داغ نن ــن کشــور را ب باشــد، ای
تــرک کنــد. 

فکــر نمی شــود کــه امریــکا بخواهــد بــه زودی 
ــام  ــگ ویتن ــه جن ــود ک ــتی ش ــلیم سرنوش تس
ــور  ــن کش ــِت ای ــرد. حیثی ــان ک ــش ارمغ برای
ــتان  ــگ افغانس ــا جن ــاری ب ــورِت تأثرب ــه ص ب
ــد  ــه می خواه ــی ک ــر زمان ــورده و ه ــره خ گ
ــازد،  ــی س ــدن از آن را عمل ــرون ش ــرح بی ط
چهــرۀ اتحــاد شــوروی ســابق و روســیۀ فعلــی 
ــب دیگــر،  ــا از جان ــد. ام ــرش می بین را در براب
امریــکا تــا چــه زمانــی می خواهــد بــه جنــگ 
ــام و قالبــی، چــه  ــر هــر ن افغانســتان حــاال زی
ــت قاطــع،  ــا تروریســم و چــه حمای ــارزه ب مب

ادامــه دهــد؟
ــام  ــکا تم ــان امری ــه زی ــه ب ــگ، چ ــن جن  ای
ــر  ــل ه ــد مث ــع آن، روزی بای ــه نف ــود و چ ش
جنــِگ دیگــری بــه نقطــۀ پایــان برســد. اتحــاد 
شــوروی ســابق جنــِگ خــود در افغانســتان را 
ــه بهــای حیثیــت و فروپاشــِی خــود تحمــل  ب
کــرد و حــاال فکــر می شــود کــه نوبــت رقیــِب 

ــرد.  ــود را بگی ــِم خ ــه تصمی آن اســت ک
ــه  ــی ب ــتادن نامه ی ــا فرس ــز ب ــان نی ــراً طالب اخی
ــد  ــاش کرده ان ــکا ت ــوری امری ــس جمه ریی
تصمیم هــای  بــر  را  خــود  تأثیــراِت  کــه 
کمــپ دیویــد داشــته باشــند. در ایــن نامــه بــه 
صــورت واضــح بــه رییــس جمهــوری امریــکا 
ــه  ــتان را باخت ــگ افغانس ــه جن ــده ک ــه ش گفت
ــا منتظــر  ــان دهــد. حــاال ام ــه آن پای ــد ب و بای
رییــس جمهــوری امریــکا بایــد بــود کــه 
پاســِخ او در قالــب تصمیمــش در مــورد بــودن 
ــود. ــد ب ــه خواه ــتان چ ــن از افغانس ــا رفت و ی
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گلبدیـن حکمتیـار رهبـر حـزب اسـامی یـک بـار دیگـر در حلقۀ 
هواخواهانـش سـخنانی بـر زبـان آورد کـه غیـر از نفـاق و تفرقـه، 
هیـچ سـودی به حـاِل مـردم افغانسـتان نـدارد. اگرچـه او از زمانی 
کـه بـه نـامِ صلـح وارد کابـل شـده، هر آن چـه گفتـه، بـوی کینه و 
نفـرت داده اسـت؛ امـا این بـار در سـخنانش دردانگیزتریـن افکار و 
خیاالتـش را رونمایـی کـرد. تـا پیـش از ایـن، او یـا ترافیـک زبـان 
فارسـی دری شـده بـود و توصیـه می کرد که مـردم از کـدام واژه ها 
کار بگیرنـد و از کدام هـا احتـراز ورزنـد و در مـواردی نیـز کـه 
توصیه هایـش بـه عرصـۀ سیاسـت می کشـید، گنـگ و ُکلـی سـخن 
می رانـد و وارد اصـل ماجـرا و جزییـات نمی شـد. آقـای حکمتیـار 
امـا این بـار پـرده از ثقیل تریـن دردهـا و عقده هایـش برداشـت و 

آن هـا را در قالـِب انـواع دروغ هـا و تهمت هـا بیـرون داد.  
آقـای حکمتیـار دربارۀ انتخابـاِت آینده و جلوگیری از تقلب سـخن 
رانـد و در این بـاره بـه هواخواهانـش اطمینـان داد. هرچنـد می توان 
او دربـارۀ »تقلـب« سـخن ها گفـت و دربـارۀ  پیرامـون برداشـِت 
انتخابـاِت دلخـواه و مشـروِع وی تبصره هـا کـرد؛ امـا از آن جـا کـه 
ظاهـِر ایـن حـرف درسـت به نظـر می رسـد، از توقف بر آن چشـم  

می پوشـیم.
او در جـای دیگـر، از قومی بـودِن احـزاب و قوم گرایـی رهبـران 
انتقـاد کـرد. ایـن سـخن نیز زیـاد ناموجـه به نظـر نمی رسـد و حتا 
می تـوان در تأییـِد نسـبِی سـخناِن حکمتیـار ایـن را نیـز اضافه کرد 
کـه »قوم گرایـی« بـه یکـی از بیماری های شـایع و مزمـن در فضای 
سیاسـی و اجتماعـی افغانسـتان بدل شـده و باید تاش کـرد از این 
تشـتت، بـه سـمِت ملت شـدن و همگرایـی ملـی عبـور کـرد. ولـی 
آن چه شـنیدِن این سـخن را از زبان حکمتیار ناخوشـایند می سـازد، 
ایـن نکتـه اسـت کـه او و حـزب تحـِت رهبـری اش در تبعیـض و 

قوم گرایـی سـرآمِد دیگـران اند. 
از این هـا کـه بگذریـم، آقـای حکمتیار بـا حواله کـردِن حرف هایی 
بـه آدرس »پنجشـیر« و جعـل روایـت دربـارۀ »شـهید احمدشـاه 
مسـعود« قهرمـان ملـی کشـور، این بـار در لبـاِس صلـح پـرده از 
روانـی اش  و  روحـی  مشـکاِت  خصمانه تریـن  و  دردانگیزتریـن 
برداشـت. او گفـت کـه در وزارت دفـاع، 600 جنـرال پنجشـیری 
حضـور دارنـد و توضیـح داد کـه گویـا در هیـچ کشـور اروپایی به 
ایـن تعـداد جنـرال دیـده نمی شـود. او از ایـن ادعـای باطـل فراتـر 
رفـت و بـا جعل روایِت ماقاِت تاریخی و فداکارانۀ شـهید مسـعود 
بـا طالبـان در میدان شـهر و طـرح یـک دروغ شـاخدار، قهرمان ملی 
افغانسـتان را شـخصیتی تسـلیم در برابر طالبان و آی اس آی پاکستان 

کرد.  معرفـی 
دربـارۀ ادعـای نخسـِت آقـای حکمتیـار می تـوان گفـت کـه بلـه، 
پولیـس و اردوی افغانسـتان باالتـر از حِد نیاز و حتـا فراتر از لیاقت 
و اسـتعداد، جنـرال دارد. امـا واقعیـِت دیگـر ایـن اسـت کـه فقـط 
بخـش بسـیار کوچکـی از ایـن جنـراالن پنجشـیری اند، چنان کـه 
آمارهـای موثـق می گویـد کـه والیـت پنجشـیر بیشـتر از 40 جنرال 
نـدارد. یعنـی باقـی جنـراالن از نقـاط و والیاِت دیگرـ  از مشـرق و 

جنوبـی گرفتـه تـا حـوزۀ غـرب و شـمالـ  کشـور اند. 
و امـا دربـارۀ نادرسـتی چـه که بی شـرمانه بـودِن ادعـای دومِ آقای 
حکمتیـار، تاریـخ بیـش از هرکسـی حـرف بـه گفتـن دارد. تاریـخ 
جهـاد و مقاومـت افغانسـتان، بی هیـچ شـک و شـبهه یی شـهادت 
می دهـد کـه شـهید مسـعود از آغـاز دوران مبـارزه با تجاوز قشـون 
سـرخ، در مقابـِل مداخـاِت پاکسـتان و جنـراالن آی اس آی قـرار 
گرفـت و از همیـن رو ده هـا و صدهـا طـرِح تـرور و توطیـه را نیـز 

شـد. متحمل 
او کم نصیب تریـن فرمانـده از کمک هـای بیرونـی بـود که بـا اتکا به 
نیـروی مردمـی مبارزه می کـرد. او پـس از پیروزی جهاد، بیشـترین 
تأکیـدش بـر حفـظ آزاده گـی، وحـدت ملـی و مصـون مانـدن از 
مداخـاِت تجاوزکارانـۀ پاکسـتان بـود. او طالبـان را بازیچۀ دسـت 
پاکسـتان و در خدمـِت بدنامی اسـام می دانسـت؛ از ایـن رو جانش 
را در طبـِق ایمـان گذاشـت و در ماقات با آن ها نهایِت کوشـش را 
کـرد کـه بـه آن هـا ایـن موضـوع را بفهمانـد. او فداکارانه بـا طالبان 
دیـدار و اتمـام حجـت کـرد و پـس از آن کـه طالبان جنـگ و جهل 
را انتخـاب کردنـد، سرسـختانه بـا آن هـا مبـارزه نمـود و در این راه 

جام شـهادت نوشـید. 
امـا همیـن تاریـخ گواهـی می دهـد کـه حکمتیـار از آغـاز دوران 
جهـاد، به طـور مسـتقیم سرسـپردۀ پاکسـتان شـد و از ایـن رهگـذر 
باالتریـن کمک هـا و امکانـات را دریافـت کـرد و در تمـام دورۀ 
جهاد سـعی در به کرسـی نشـاندِن اهداِف آی اس آی داشـت و پس 
از سـقوط حکومـت کمونیسـتی کابـل نیـز بـه فرمـان پاکسـتان، بـا 
دولـت اسـامی سرسـختانه جنگیـد و پـس از ناکامی هـای مکـرر، 

گلیمـش توسـط آی اس آی و طالبـان برچیـده شـد.
تاریـخ  آفتابـِی  روایت هـای  بلکـه  نـه،  شـخصی  تعابیـر  این هـا 
بـر  و  تاریخـی اش  اعمـاِل  خـاف  حکمتیـار  این کـه  امـا  انـد، 
پیروزی هـا،  بـه  نسـبت  دهه یـی اش  چنـد  حسـادت های  اسـاِس 
افتخارآفرینی هـا و خوش نامی هـای شـهید مسـعود سـخن می گوید، 
کـه  کـرد  جسـت وجو  مکان هایـی  همـان  در  بایـد  را  ریشـه اش 
برنامه هـا ریختنـد و سـاختند تـا این چهـرۀ منقضی شـده را جامۀ نو 

بازی هـای جدیـد سـود بجوینـد!  از آن در  بپوشـانند و 

عـروسِککـوکی
چـههاکـهنمـیگـوید!

سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2087  د  و   شنبه      30ا سد   /   مرد ا د        y    1396   29 ذ ی  القعد ه   y 1438  21ا گست    2017
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دو روز پیــش گلبدیــن حکمتیــار، رهبــر شــاخۀ حــزب 
ــو  ــانیاِن عض ــماری از بدخش ــا ش ــدار ب ــامی در دی اس
حــزب اســامی گفــت کــه والــی دولــت و والــی طالبان 

در بدخشــان، عضــو جمعیــت اســامی هســتند.
احمدشــاه  آدرس  بــه  هم چنــان  حکمتیــار  آقــای 
ــت.  ــی گف ــتان چیزهای ــی افغانس ــان مل ــعود، قهرم مس
حکمتیــار تأکیــد کــرده کــه رقیبــان حــزب اســامی بــا 
ــان را از دســت  ــان اعتمادش ــان خارجی ش وجــود حامی
ــی  ــان و تباه ــزت، ایم ــرو، ع ــت آب ــه قیم ــد و ب داده ان
آخرت شــان تنهــا پــول جمــع کــرده و قصرهــای 
مجلــل ســاخته، شــیطان را خشــنود و خــدا را ناراضــی 

کرده انــد.
او در قســمتی از ســخنانش وزیــر دفــاع پیشــین را نیــز 
ــر  ــه خاط ــت: "ب ــه اس ــرار داده و گفت ــاد ق ــورد انتق م
ــا در  ــود، تنه ــیر ب ــت پنجش ــاع از والی ــر دف ــه وزی آنک
پنجشــیر 600 جنــرال اســت، در حالی کــه در ُکل اروپــا 
600 جنــرال نیســت، بــل در افغانســتان یــک ولســوالی 

ــرال ســاختند". ــر را جن ــا کلین ــرال دارد، حت 600 جن
ایــن ســخنان آقــای حکمتیــار در دو روز گذشــته، 
و  جریان هــا  از  شــهروندان  شــدیِد  واکنش هــای 
ــی  ــای اجتماع ــِف کشــور را در صفحه ه احــزاب مختل
ــم  ــار را مته ــای حکمتی ــهروندان آق ــی داشــت. ش در پ
بــه عملی ســازی پــروژی تفرقه افکنــی و شــقاق در 

ــد. ــم می کنن ــهروندان مته ــان ش می
بشــیر احمــد ته ینــچ، ســخنگوی حــزب جنبــش 
ملــی افغانســتان در صفحــۀ فیســبوکش نوشــته اســت: 
تفــاوت مــا و حکمتیــار صاحــب: "مــا از 1٧ ســال بــه 
ــا  ــرق افغانســتان ب ــی و از بی ــن طــرف از نظــام کنون ای
خــون، جــان و رأی خــود حمایــت کردیــم و می کنیــم، 
ــام  ــردم و نظ ــل م ــان در مقاب ــا گروه ش ــان ب ــی ایش ول
ــا  ــم ب ــاال ه ــتند و ح ــرار داش ــگ و خشــونت ق در جن
ــروف  ــته مص ــی در گذش ــد، یعن ــده ان ــح آم ــام صل پی
ــتقبال  ــح اس ــه صل ــان ب ــا از ندای ش ــد و م ــگ بودن جن
ــان  ــر صحبت ش ــک مش ــد ی ــم همانن ــم. امیدواری کردی

بــه »والصلــح خیــر« باشــد؛ نــه بــه شــر".
ــای  ــی از اعض ــزدک، یک ــد م ــر، فری ــویی دیگ در س
ــه  ــش ب ــتان در واکن ــق افغانس ــک خل ــزب دموکرتی ح
ــوام  ــه "ع ــته اســت ک ــار نوش ــای حکمتی ــای آق گفته ه

ــکه اند". ــک س ــی دو روی ی ــی و پُرروی فریب
ــد  ــت مدار می توان ــت: "سیاس ــزود اس ــزدک اف ــای م آق
ــد  ــازی کن ــه ب ــد هرگون ــد، می توان ــر کن ــی فک ماکیاول
ــر  ــون راه پُ ــرود؛ چ ــت ب ــژ و راس ــچ و ک ــم و پی و خ
از خــم و پیــچ اســت و زنده گــی پُــر از کــژی و 
ــد  ــش و عقده من ــران روان پری ــا تحمــل رهب راســتی، ام

بربادی هــا را دو چنــد می ســازد".
بــه بــاور آقــای مــزدک، آنانی کــه عمرشــان در تحمیــل 
ــام  ــا انج ــران و ی ــر دیگ ــان ب ــای ذهنی ش چهارچوب ه
بــه  فقــط  اســت؛  گذشــته  نابــاب  مأموریت هــای 

بربادی هــا می افزاینــد و بــس!
ــبز  ــد س ــر رون ــح، رهب ــراهلل صال ــال، ام ــن ح در عی
)رســا( نوشــته اســت کــه گلبدیــن حکمتیــار بــه جــای 
ــردم  ــل از روز اســتقال کشــور، م ســهم گیری در تجلی

ــرده اســت. ــی تشــویق ک ــگ داخل ــه جن را ب
ــته  ــار نگاش ــای حکمتی ــه آق ــاب ب ــح خط ــای صال آق
اســت: "بــه تــو میلیاردهــا دالــر دادنــد و تــو در خرابــی، 
کشــور  ایــن  در  کشــتار  و  نقاق انــدازی  ویرانــی، 
مظلــوم اســتفاده اش کــردی. دیگــران آبــادی آوردنــد و 
ــه  ــوال از مصاحب ــک س ــز از ی ــر گری ــاختند. به خاط س
ــان در  ــور در لغم ــل از ظه ــه قب ــی و آن این ک می ترس

ــودی؟" کجــا ب
ــه جــای  ــزوده اســت: ب ــه اف ــد ســبز در ادام ــر رون رهب
این کــه از خجالــت و ندامــت هــر روز آب شــوی، 
هنــوز در پــی تفرقــه و نفــاق اســتی. راســتی هــم کــه 
خــوی بــد در طبیعتــی بنشســت نــرود تــا بــه روز مرگ 
از دســت. چــه زیبــا مصــداق دارد بــر تــو و امثــال تــو.
ــه  ــخ ک ــی بل ــور، وال ــد ن ــا محم ــن، عط ــان باای هم زم
خــود جنــگ بــا مخالفــان مســلح دولــت در ولســوالی 
در  می کنــد،  مدیریــت  را  بلــخ  والیــت  چمتــال 
تازه تریــن اظهاراتــش گفتــه اســت کــه برخــی از 
ــی  ــته های مردم ــر پس ــامی ب ــزب اس ــان ح فرمانده
تــا  می کننــد  وارد  فشــار  چمتــال  ولســوالی  در 

کنــد. واگــذار  طالبــان  بــه  را  پسته های شــان 
ــت  ــن، جمعی ــش از ای ــه پی ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــه  ــامی ب ــزب اس ــی از ح ــر اعامیه ی ــا نش ــامی ب اس
ــا  ــود ت ــته ب ــز خواس ــار نی ــن حکمتی ــری گلبدی رهب
از کاربــرد ادبیــات کنایه آمیــز بــه آدرس جمعیــت 
ــی  ــف روح جمع ــه مخال ــی ک ــت مل ــامی و مقاوم اس
ــه شــود. ــه گرفت فضــای سیاســی کشــور اســت، فاصل
ــه  ــش ب ــای نخســتین آمدن ــار از روزه ــن حکمتی گلبدی
ــح در  ــورت واض ــه ص ــا و ب ــون باره ــتان، تاکن افغانس
اظهاراتــش تــاش کــرده تــا حساســیت هایی کــه ســِد 

ملــت شــدن اقــوام افغانســتان می شــود  را دامــن بزنــد 
و رونــد ملــت شــدن در افغانســتان را بــه ُکنــد مواجــه 

ســازد.
وقتــی حکومــت وحــدت ملــی بــرای نخســتن بار 
موضــوع گفت وگــو بــا حــزب اســامی را مطــرح 
کــرد، از همــان آوان بســیاری از سیاســت مداران و 
فرماندهــان جهــادی گفتنــد کــه آمــدن حکمتیــار یــک 
ــتای  ــه در راس ــت ک ــی اس ــی و منطقه ی ــروژۀ داخل پ
ــت. از  ــده اس ــی ش ــکا طراح ــی امری ــت خارج سیاس
جهــت داخلــی، آمــدن حکمتیــار بــرگ برنده یــی بــود 
ــای  ــطۀ او، برنامه ه ــه واس ــا ب ــی ت ــرف غن ــرای اش ب

قومــی و عقده هــای شــخی اش را بیــرون بریــزد.
از جهــت منطقه یــی نیــز بســیاری ها بــاور دارنــد 
کــه آقــای حکمتیــار بــه افغانســتان آورده شــده اســت 
ــه دور از  ــده و ب ــنجیده ش ــای س ــار نظره ــا اظه ــا ب ت
ــورهای  ــه کش ــبت ب ــی را نس ــکار عموم ــت؛ اف واقعی
ــکا  ــب امری ــال، رقی ــن ح ــتان و در عی ــایۀ افغانس همس
ــخنرانی اش در  ــش از س ــازد. او پی ــتبرتر س ــتر و س بیش
ــا  ــش  پ ــی پی ــر خیل ــار نظ ــانیان، در اظه ــان بدخش می
افتــاده مدعــی شــده بــود کــه زبــان فارســی و دری دو 
ــه اســت و شــماری از رســانه ها و افــراد  ــان جداگان زی

ــد.  ــور کنن ــه گان را وارد کش ــگ بیگان ــد فرهن می خوان
ــتان ُکل«،  ــای »دادس ــه واژه ه ــود ک ــه ب ــار گفت حکمتی
»مجلــس نماینــده گان«، »وزارت دادگســتری«، واژه هــای 
ــر جامعــۀ افغانســتان  ــران ب ــد و از ســوی ای فارســی ان
فارســی-دری  این کــه زبــان  تحمیــل می شــود. در 
ــت،  ــه اس ــا دو لهج ــان ب ــک زب ــه ی ــه؛ بلک ــان ن دو زب
ــدی نســیت و شــواهد تاریخــی و  ــچ شــک و تردی هی
ــاخته  ــت س ــرات ثاب ــه ک ــی آن را ب ــای علم پژوهش ه
ــۀ  ــت جامع ــفانه اکثری ــه متأس ــا از آنجایی ک ــت، ام اس
ــا  ــواد هســتند، توده ه ــا کم س ــتان از بیســواد و ی افغانس
ــد.  ــاوت را درک کنن ــن تف ــتی ای ــه درس ــد ب نمی توانن
ــار  ــای حکمتی ــارات آق ــن اظه ــی ای ــیاری ها در پ بس
ــتیزانۀ  ــی و بیگانه س ــاک قوم ــیار خطرن ــعارهای بس ش
مفــرط ســردادند کــه ایــن کار هــم بــه جامعــۀ افغانســتان 
ــی  ــت خارج ــه سیاس ــم ب ــت و ه ــاک بود/اس خطرن
افغانســتان و نــگاه ایــران بــه افغانســتان می توانــد 

ــد. ــاک باش خطرن
بحــث آورده شــدن حکمتیــار بــه کابــل وقتــی بیشــتر و 
بیشــتر واضــح و مســتند می گــردد کــه او واقعیت هــای 
ــه  ــا ب ــد. ی ــکار می کن ــن را ان ــاب روش ــل آفت ــه مث ب
ــد  ــه دو انگشــت می خواه ــاب را ب ــروف، آفت ــول مع ق
پنهــان کنــد. دیــده می شــود دســتان نامریــی در ســطح 
ــرای  ــه ب ــود دارد ک ــه وج ــطح منطق ــت و در س حکوم
ــد و او را  ــن می کنن ــی تعیی ــط مش ــار خ ــای حکمتی آق
ســمت و ســو می دهــد. او در ســخنرانی دو روز پیــش 
خــود از شــورای عالــی صلــح بــه شــددت انتقــاد کــرد 

و گفــت کــه ایــن شــورای نــه در گذشــته و نــه حــال، 
ــی  ــی نداشــته اســت؛ در حال ــچ دســت آور و موثریت هی
کــه خــود ایــن آقــای از مجــرای شــورای عالــی صلــح 
ــدۀ  ــدش معاه ــده گان ارش ــد و نماین ــتان آم ــه افغانس ب
صلــح ایــن حــزب بــا حکومــت را در حضــور ده هــای 
ــرد  ــا ک ــح امض ــی صل ــورای عال ــای ش ــانه و اعض رس
ــد.  ــم ش ــتان فراه ــه افغانس ــش ب ــای آمدن ــا زمینه ه ت
ــح  ــی صل ــورای عال ــدی ش ــد از ناکارآم ــه نمی توان البت
ــه عــدم پای بنــدی حــزب  ــا توجــه ب چشــم پوشــید. ب
ــون اساســی و توافق نامــۀ ایــن حــزب  ــه قان اســامی ب
بــا حکومــت؛ حتــا وســاطِت شــورای عالــی صلــح در 
آوردن حکمتیــار یــک اشــتباه و ناکارایــی می توانــد 
ــت  ــدن درس ــورای کارآم ــن ش ــر ای ــود. اگ ــی ش تلق
می داشــت، بی درنــگ پــس از امضــای توافق نامــه 
ــدن  ــی ش ــتار عمل ــامی خواس ــزب اس ــای ح از اعض
ــا  ــه ت ــزی ک ــد، چی ــه می ش ــرط توافق نام ــد و ش بی قی

ــاده اســت. ــوز اتفــاق نیفت هن
ــن  ــه گلبدی ــد ک ــان می ده ــن نش ــال، قرای ــر ح ــه ه ب
حکمتیــار بــه قــول موالنــا، بــرای وصــل کــردن نیامــده، 
ــی در  ــده اســت. او گاه ــردن آم ــرای فصــل ک ــه ب بلک
ــه  ــه و ب ــرار گرفت ــم ق ــتاد ژورنالیس ــک اس ــند ی مس

ــد، گاه در  ــف می کن ــن تکلی ــازد و تعی ــانه ها می ت رس
ــان و  ــر زب ــه ب ــرار گرفت ــی ق ــتاد زبان شناس ــنِد اس مس
فرهنــگ مــردم می تــازد و گاهــی هــم بــرای افغانســتان 
ــده  ــد. دی ــن می کن ــور تعی ــت رییس جمه ــش از وق پی
ــتان  ــار در افغانس ــای حکمتی ــور آق ــه حض ــود ک می ش
ــا  ــح ب ــۀ صل ــای توافق نام ــر، امض ــارت دیگ ــه عب ــا ب ی
ــرای  ــودی ب ــچ س ــری او هی ــه رهب ــامی ب ــزب اس ح
حکومــت و مــردم افغانســتان نداشــته اســت. گمان هــا 
ــه افغانســتان  ــدن ب ــا آم ــار ب ــه حکمتی ــود ک ــن ب ــر ای ب
از جنــگ بــا حکومــت و مــردم افغانســتان دســت 
می کشــد، امــا بــا این کــه چنیــن نشــد، در کنــار 
ــری و  ــرد و فک ــۀ س ــن حــزب، جبه ــی ای ــۀ نظام جبه
فرهنگــی ایــن حــزب نیــز فعــال شــده اســت. حمایــِت 
حــزب اســامی از موضــع داعشــیان در جنــگ داعــش 
و طالــب، مصــداق دیگــری اســت کــه نشــان می دهــد 
ــلطۀ  ــی س ــار در پ ــن حکمتی ــامی و گلبدی ــزب اس ح
ــت  ــرط قرائ ــد و ش ــرا و بی قی ــون و چ ــل، بی چ مکم
حــزب اســامی از دیــن »اســام« در افغانســتان اســت 
ــرد  ــت و عملک ــن قرائ ــتۀ ای ــه گذش ــه ب ــا توج ــه ب ک
اگــر  کــه  زد  حــدث  می توانــد  اســامی،  حــزب 
وضعیــت چنیــن ادامــه داشــته باشــد و حکومــت جلــو 
ــخ  ــرد، تاری ــار را نگی ــن حکمتی ــای گلبدی نفاق افگنی ه
ــاهد  ــر ش ــار دیگ ــتان ب ــد و افغانس ــد ش ــرار خواه تک
حــزب  راکت پراکنی هــای  و  داخلــی  جنگ هــای 

ــود.  ــد ب اســامی خواه

ــر  ــه ه ــه این  ک ــاره ب ــا اش ــتان ب ــامی افغانس ــش اس ــزب جنب ح
اســت،  تحــول آور  افغانســتان  در  دوســتم  جنــرال  تصمیــم 
می گویــد کــه اشــرف غنــی نباید"مــا را نوکــر خــود فکــر کنــد".
ــش  ــه در همای ــی ک ــش مل ــخنگوی جنب ــج س ــد ته ین ــیر احم بش
ــات  ــی نج ــاف مل ــت از ایت ــان در حمای ــردم جوزج ــزرگ م ب
ــش ســرآغاز  ــن همای ــه ای ــرد، گفــت ک ــت می ک افغانســتان صحب
پیــروزی برنامه هــای ایتــاف ملــی بــرای نجــات مــردم افغانســتان 
می باشــد؛ زیــرا بــه گفتــه وی، حکومــت بــه مســولیت های خــود 
ــار  ــف دچ ــای مختل ــردم در بخش ه ــرده و م ــی نک ــت عمل درس
ــن  ــای اصاحــی ای ــاف پایه ه ــران ایت مشــکات شــده اند و رهب

نظــام را بنــا خواهنــد گذاشــت.
ــه  ــتم گرفت ــرال دوس ــه جن ــر تصمیمی ک ــزود: ه ــج اف ــای ته ین آق

ــم زده اســت. ــی را در افغانســتان رق اســت تحوالت
ــس از  ــش پ ــزب جنب ــخنگوی ح ــث س ــن منحی ــت: "م او گف
ــا دو ســوال مواجــه شــده ام.  ــاف نجــات همــواره ب تشــکیل ایت
یکــی این کــه دوســتم کــی می آیــد؟ دیگــر ایــن کــه آیــا ایتــاف 

ــه؟". ــا ن شــما دوام خواهــد کــرد ی
ته ینــج ادامــه داد: "می خواهــم بگویــم کــه جنــرال دوســتم 
ــید و  ــروعیت بخش ــت مش ــن حکوم ــه ای ــت و ب ــاز اس پادشاه س
هیــچ مانعــی در برابــر او نیســت کــه در میــان مــردم خــود حضــور 
ــی  ــًا برخــی ماحظــات کوچکــی وجــود دارد ول ــد، بن ــدا نکن پی
ــان  ــرال دوســتم در می ــک شــاهد حضــور جن ــای نزدی در آینده ه

ــود". ــم ب مردمــش خواهی
او خطــاب بــه رییس جمهــور غنــی گفــت: "جنــاب رییــس 
جمهــور اگــر اندکــی دلســوزی بــه وطــن و وفــا بــه قولــت داشــته 
ــرال  ــه جن ــن ک ــش ک ــه و از ایشــان خواه ــه ترکی ــرو ب ــی، ب باش
صاحــب بــه وجــود شــما نیــاز داریــم بیــا باهــم بــرای مقابلــه بــا 

دشــمنان طــرح و راهــکار مشــترک داشــته باشــیم".
ــرال  ســخنگوی حــزب جنبــش در ادامــه گفــت: "نیکــی کــه جن
دوســتم بــه اشــرف غنــی کــرده ٧ پشــت گذشــته اش هــم نکــرده 
و ٧ پشــت آینــده اش هــم نمــی توانــد؛ اگــر جنــرال نبــود اشــرف 
غنــی رییــس جمهــور نبــود. تمــام ایــن افتخــار از یــک تصمیــم 

جنــرال بــه تــو اشــرف غنــی نصیــب شــده اســت".
آقــای ته ینــج بیــان داشت:"ســوال دومــی کــه مــن بــه آن 
ــی آورد؟  ــات دوام م ــاف نج ــا ایت ــه آی ــت ک ــن اس ــم ای مواجه
ــان نیامــده  ــه می ــی ب ــن ایتــاف تصادف ــم کــه ای می خواهــم بگوی
ــن  ــان از بی ــش هدف ش ــده و داع ــان، القاع ــروز طالب ــت. ام اس
ــر  ــا ب ــن اســت بن ــق و صــاح الدی ــتم، محق ــرال دوس ــردن جن ب
ایــن مــا دشــمن مشــترک داریــم؛ امــروز پان هــای خصمانــه در 
شــمال کشــور وجــود دارد و اتحــاد مــا باعــث ثبــات در شــمال 

ــی شــود". کشــور م
او اضافــه کــرد: مــا در ایتــاف نجــات مــی توانیــم در انتخابــات 
آینــده بــه اتفــاق هــم بیشــترین وکای شــورای ملــی و شــوراهای 
ــون  ــر قان ــه تغیی ــه جرگ ــا در لوی ــیم ت ــته باش ــوالی را داش ولس
اساســی اکثریــت را تشــکیل دهیــم و مــا سرنوشــت قانــون 

ــرد.  ــم ک ــن خواهی ــور را تعیی ــی کش اساس
ــت  ــی دارد؛ "زحم ــودی هاب ــی کمب ــون اساس ــه وی، قان ــه گفت ب
ــوان رییــس جمهــور ۳60  ــه عن ــی کســی ب ــی کشــیم ول ــا م را م
درجــه تغییــر موضــع می دهــد و مــا را منحیــث نوکــر فکــر مــی 
ــن مشــکل را  ــد ای ــون اساســی جدی ــم در قان ــا می خواهی ــد؛ م کن

ــم". ــون اساســی حــل کنی در قان
ــی را در  ــردم افغانســتان تحــول مثبت او خاطــر نشــان کــرد کــه م
کشــور نمــی بیننــد. افتتــاح نمایشــی چنــد تــا پــروژه کــه تحــول 
ــاط  ــگ و دیگــر نق ــردم افغانســتان در میرزااولن ــت نیســت؛ م مثب
کشــور قتــل عــام مــی شــوند؛ معنــای ایــن همــه ناکارآمدی هــا در 
چیســت؟ بنــًا حکومــت بایــد بــه برنامه هــای کــه ایتــاف نجــات 

پیشــنهاد مــی کنــد توجــه جــدی کنــد.
ــاون اول  ــتم مع ــرال دوس ــود جن ــه قرارب ــت ک ــی اس ــن درحال ای
ــاف  ــت از ایت ــه حمای ــه ب ــی ک ــوری در همایش ــت جمه ریاس
نجــات حــدود یــک مــاه قبــل در بلــخ برگــزار شــد، اشــتراک مــی 
کــرد؛ امــا گفتــه می شــود کــه هواپیمــای حامــل آقــای دوســتم در 
میــدان هوایــی بلــخ اجــازه نشســت دریافــت نکــرده و دوبــاره بــه 

ترکیــه برگشــته اســت.
ــی در  ــای بین الملل ــن نیروه ــش از ای ــات پی ــاف نج ــران ایت س
افغانســتان  افغانســتان خواســته اند کــه در قضایــای داخلــی 
ــد  ــاف قص ــن ایت ــان، ای ــۀ آن ــه گفت ــرا ب ــد، زی ــه نکنن مداخل
برانــدازی نظــام را ندارنــد و خواســتار اصــاح نظــام و پایــان دادن 

بــه انحصارگرایــی قــدرت در ارگ هســتند.

روح اهلل بهزاد

جنبش ملی:

غنی ما را نوکر خود فکر نکند



ــن  ــی از مهم تری ــی، یک ــو گرامش ــک آنتونی بی ش
و جذاب تریــن متفکــران مارکسیســم اروپایــی 
اســت و شــاید بتــوان گفــت تاکنــون هیــچ متفکــر 
ــرام عمــوم  ــورد احت ــدازۀ او م ــه ان مارکسیســتی ب
جذابیــت  عامــل  اصلی تریــن  اســت.  نبــوده 
ــل  ــۀ قاب ــود. نکت ــی اش ب ــیوۀ زندگ ــی، ش گرامش
توجــه ایــن اســت کــه مهم تریــن آرای ایــن 
ــت  ــال هایی اس ــول س ــت، محص ــر گوژپش متفک
ــولینی  ــتی موس ــت فاشیس ــدان حکوم ــه در زن ک
بــه ســر می بــرد و تحــت عنــوان »دفترهــای 
منتشــر  زنــدان« در حــدود ســه هزار صفحــه 
ــم  ــعی دارد ه ــی س ــم گرامش ــده اند. مارکسیس ش
انســان گرایانه باشــد و هــم تاریخ گــرا، و بــه 
و  انســان گرایانه  گرایش هــای  جهــت  همیــن 
ــان،  ــن تجدیدنظرطلب ــک چــپ و هم چنی دموکراتی
ــارش  ــد و آث ــراوان می کنن ــد ف بــر آرای او تاکی
برخــی  اگرچــه  می داننــد.  خــود  پشــتوانۀ  را 
تولیاتــی،  ماننــد  ایتالیایــی  کمونیســت های  از 
ــاب  ــت ن ــت لنینیس ــک مارکسیس ــی را ی گرامش
ــوان  ــدان« او را می ت ــای زن ــا »دفتره ــد، ام می دانن
ــت  ــم دانس ــی از کمونیس ــت تازه ی ــالودۀ روای ش
ــن  ــت لنی ــا روای ــکات اساســی ب ــه در برخــی ن ک
ــۀ  ــه گرامشــی از جامع ــری ک ــاوت دارد. تصوی تف
می دهــد،  ارایــه  خــود  مطلــوب  کمونیســتی 
و  آزاد  جامعه یــی  لنینــی،  تصویــر  برعکــس 
ــت  ــدرت در دس ــه در آن ق ــت ک ــز اس غیرمتمرک
ــر او،  ــه نظ ــرار دارد. ب ــار ق ــوراهای خودمخت ش
ــۀ  ــول جامع ــری محص ــۀ کارگ ــزب و اتحادی ح
ســرمایه داری و بورژوایــی اســت و نمی توانــد 
تنهــا  و  دهــد  تشــکیل  را  سوسیالیســم  ارکان 
را  تولیدکننــده گان  ســازمان های  و  شــوراها 
ــه شــمار  ــًا سوسیالیســتی ب ــوان عناصــری ذات می ت
ــول کوالکوفســکی، گرامشــی مطــرود  ــه ق آورد. ب
ــون  ــت ها را مدی ــط کمونیس ــدنش توس ــع نش واق

ــت.  ــدان اس زن
اگــر بــه او اجــازه می دادنــد دوران فاشیســم را در 
مهاجــرت بگذرانــد، قطعــًا بــه یکــی از مطرودیــن 
ــه مســکو  ــدل می شــد. مگــر آن کــه ب کمونیســم ب
قتــل  بــه  حتمــًا  آن صــورت  در  و  می رفــت 

ــر از  ــت ناگزی ــت بازداش ــه برک ــا ب ــید، ام می رس
ــۀ  ــاد و در زمین ــی دور افت ــرۀ سیاس ــایل روزم مس
مســایل اساســی و نظــری بــه کار پرداخــت و بــه 
ایــن ترتیــب، دادســتانی کــه در دادگاه گفتــه بــود 
ــرای ۲0 ســال از کار انداخــت،  ــد ب ــز او را بای مغ
درســت بــه نتیجه یــی مقابــل منظــور خــود دســت 
یافت و ناخواســته گرامشــی را در مســیر شکوفایی 

ــرار داد. فکــری ق

آیا روشن فکران هژمونی سازند؟ 
ــط  ــن فکران و بس ــارۀ روش ــی درب ــۀ گرامش نظری
مفهــوم هژمونــی، از مهم تریــن و منســجم ترین 
»دفترهــای  در  او  کــه  هســتند  نظریه هایــی 
زنــدان« مــورد توجــه قــرار داده اســت. گرامشــی 
ــد:  ــیم می کن ــروه تقس ــه دو گ ــن فکران را ب روش
ــک.  ــن فکران ارگانی ــنتی و روش ــن فکران س روش
گــروه اول شــامل افــرادی از الیه هایــی اجتماعــی 
روحانیــون،  ناشــران،  دانشــگاهیان،  چــون 
ــان  ــه کارش ــوند ک ــی و... می ش ــزاران دولت کارگ
تــداوم می یابــد.  دیگــر  نســل  بــه  نســلی  از 
روشــن فکران ارگانیــک در پیونــد مســتقیم بــا 
طبقــات یــا تشــکیاتی قــرار دارنــد کــه آن هــا را 
بــرای ســازمان دادن خواســت ها و کســب قــدرت 
ــان  ــی، کارشناس ــر گرامش ــد. از نظ ــه کار گرفته ان ب
تبلیغــات یــا روابــط عمومــی کــه بــا تدابیــر 
ــرای محصــوالت  ــد ب تکنیکــی خــود تــاش دارن
موسســۀ متبوع شــان مشــتری بیشــتری جــذب 
ــد.  ــه شــمار می آین ــک ب ــد، روشــن فکر ارگانی کنن
ــک،  ــن فکران ارگانی ــارۀ روش ــی درب ــر گرامش نظ
ــه  ــت. ب ــی اس ــورد هژمون ــۀ او در م ــۀ نظری نتیج
اعتقــاد او، نظــام ســرمایه داری از راه های آموزشــی، 
فرهنگــی و عقیدتــی می کوشــد تــا هژمونــی 
بــورژوازی را تــداوم بخشــد، و روشــن فکران 
ارگانیــک راهنمایــان و ســازمان دهندگان ایــن 
ــران  ــوان هم پیک ــه عن ــان ب ــتند. آن ــی هس هژمون
بــورژوازی، رضایــت همه گانــی را می ســازند 
اخــاق  و  کنــش  و  اندیشــیدن  شــیوه های  و 
چنیــن  ترســیم  بــا  می کننــد.  تعریــف  را 
نتیجــه  ایــن  بــه  گرامشــی  صورت بندی یــی، 

می رســد کــه پیــروزی طبقــۀ کارگــر بــدون یــک 
ــرای  ــت و ب ــر نیس ــی امکان پذی ــروزی فرهنگ پی
ــی  ــن فکران ارگانیک ــه روش ــا ب ــن کار پرولتاری ای
ــا  ــات واقعــی توده ه ــد تجربی ــه بتوانن ــاز دارد ک نی
ــا ایمانــی راســخ و بــه زبانــی فرهیختــه بیــان  را ب

ــد.  کنن
ــه در  ــود ک ــیده ب ــه رس ــن نتیج ــه ای ــی ب گرامش
ــکان  ــن ام ــرمایه داری، ای ــرفتۀ س ــورهای پیش کش
پدیــد آمــده کــه پرولتاریــا بتوانــد در قلمــرو 
ــی را  ــری و فرهنگ ــی فک ــی، هژمون ــۀ مدن جامع
به دســت آورد و پــس از آن، ســرنگونی نظــام 
ــدی:  ــود. )احم ــد ب ــوار نخواه ــرمایه داری دش س
10۳( احــزاب سوســیال دموکــرات ایــن نظــر 
گرامشــی را راهنمــای عمــل خــود قــرار داده انــد و 
از طریــق پارلمانتاریســم و دموکراســی کوشــیده اند 
قــدرت را بــه دســت آورنــد، امــا تاکنــون قســمت 
نــه  و  نشــده  عملــی  گرامشــی  رهنمــود  دوم 
ــا نظــام ســرمایه داری ســرنگون نشــده، بلکــه  تنه
احــزاب چــپ در دل آن حــل شــده و ناچــار 
ــه  ــد. ب ــن دهن ــای قواعــد آن، ت ــرای بق شــده اند ب
ــن فکران،  ــی از روش ــته بندی گرامش ــی و دس تلق
این کــه  اول  اســت؛  وارد  اساســی  نقدهایــی 
هژمونــی نظــام ســرمایه داری ارتبــاط چنــدان 
ــدارد، بلکــه  ــک ن ــه روشــن فکران ارگانی ــی ب وثیق
ایــن هژمونــی حاصــل عوامــل مختلفــی اســت و 
تنهــا روشــن فکران نبوده انــد کــه هژمونی ســاز 
ــود  ــی خ ــرمایه داری هژمون ــه س ــد، بلک ــوده ان ب
ــه  ــت. ب ــاخته اس ــق س ــی محق ــق عمل را از طری
ــته  ــل توانس ــرمایه داری در عم ــر، س ــارت دیگ عب
ــت و  ــاه، امنی ــع انســانی بیشــترین رف ــرای جوام ب
ــبت  ــر نس ــه همین خاط ــد و ب ــق کن آزادی را محق
بــه دیگــر بدیل هــا هژمونــی پیــدا کــرده و برخــی 
ــردن  ــزه ک ــام تیوری ــم در مق ــن فکران ه از روش
ــترش و  ــه گس ــق ب ــن طری ــد و از ای آن برآمده ان
ــد،  ــک کرده ان ــرمایه داری کم ــی س ــداوم هژمون ت
ترجیــح  هم چنــان  روشــن فکران  اغلــب  امــا 
داده انــد نســبت بــه آن رویکــردی انتقــادی داشــته 
ــه  باشــند. گرامشــی ســرنا را از ســر گشــاد نواخت
ــار  ــه ب ــتند ک ــن فکران هس ــن روش ــته ای و پنداش
ــند و  ــر دوش می کش ــرمایه داری را ب ــی س هژمون
ــت ها  ــرده مارکسیس ــه ک ــاس، توصی ــن اس ــر ای ب
ــا  ــد ت ــرورش دهن ــک پ ــن فکران ارگانی ــم روش ه
بتواننــد بــه واســطۀ فعالیــت آن هــا هژمونــی پیــدا 
ــویه هایی  ــن فکران س ــب روش ــه اغل ــد. اگرچ کنن
گرامشــی  رویــای  امــا  دارنــد،  چپ گرایانــه 
هیــچ گاه تحقــق نیافتــه و همیــن خــود دلیــل 
محکمــی اســت بــر صایــب نبــودن نظــر او دربــاره 

روشــن فکرانه.  هژمونــی 
نیــز  تلقــی گرامشــی از روشــن فکران ســنتی 
ــر  ــاس آن ه ــر اس ــه ب ــت ک ــع اس ــدر موس آن ق
می تــوان  را  باســوادی  و  درس خوانــده  فــرد 
ــاس  ــر اس ــه ب ــی ک ــت؛ در حال ــن فکر دانس روش
ــن فکری  ــرادی از روش ــن م ــی، چنی ــم عموم فه
ــوان  ــه نمی ت ــت. اگرچ ــول نیس ــل قب ــدان قاب چن
از روشــن فکری تعریفــی بــه دســت داد کــه 
ــۀ  ــوالً ارای ــد و اص ــه گان باش ــق هم ــورد تواف م
ــت و  ــن اس ــه ممک ــه از آن، ن ــی ذات گرایان تعریف
ــای  ــدر مشــترک تلقی ه ــر ق ــا اگ ــوب؛ ام ــه مطل ن
ــم،  ــار هــم بگذاری مختلــف از روشــن فکری را کن
مطمینــًا گســترده گی آن بــه مراتــب از گســترده گی 
تلقــی گرامشــی از روشــن فکران ســنتی کمتــر 
ــه  ــت ک ــن اس ــدی، ای ــالۀ بع ــود. مس ــد ب خواه
ــر  ــه ســنتی و ارگانیــک، ب تقســیم روشــن فکران ب
ــام  ــخصی انج ــای مش ــاخص و معیاره ــاس ش اس
نشــده و بیشــتر تقســیمی ذوقــی اســت. اگــر 
مشروعیت ســازی  و  هژمونی ســازی  بــه  قایــل 
روشــن فکران باشــیم، دانشــگاهیان و روحانیــون و 
ناشــران کــه گرامشــی آنهــا را جــزو روشــن فکران 
ســنتی دانســته نیــز، ماننــد روشــن فکران ارگانیــک 
ــط  ــرای بس ــد و ب ــازی کنن ــد هژمونی س می توانن
ــد.  ــاش کنن ــخصی ت ــدۀ مش ــدن ای ــه ش و نهادین
ــی  ــیم بندی گرامش ــد تقس ــورت، بای ــن ص در ای
را بــه روشــن فکران ارگانیــک و روشــن فکران 
ــه  ــی ب ــا واف ــر داد ت ــرد( تغیی ــک )منف غیرارگانی
ــاف  ــرد برخ ــن فکران منف ــد. روش ــود باش مقص
و  بســط  در  ســعی  ارگانیــک،  روشــن فکران 
ــه  ــد، بلک ــی ندارن ــرام خاص ــب و م ــج مکت تروی
پــروژۀ نظــری یــا عملــی خــود را پیــش می برنــد. 
ــا  ــه آنه ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ــودن ب ــرد ب منف
ــند و کاری  ــده باش ــود پیچی ــه دور خ ــی ب پیله ی
ــن  ــه ای ــه کار غیرخــود نداشــته باشــند، بلکــه ب ب
ــر و  ــر، نظ ــر فک ــا ه ــه ب ــه در مواجه معناســت ک
عملــی، تشــخیص خــود را مــاک قــرار می دهنــد 
ــد. ــلکی ندارن ــروه و مس ــچ گ ــرو هی و دل در گ
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نقدیبرنگاه
گرامشیبهروشنفکران

پنجشیر و پشاور 
بــرادرم  بــا  بــود، می خواســتم همــراه  مقاومــت  ســال های 
ــه  پیشــاور  ــدِن بســته گان ب ــزاهلل ایمــا، از پنجشــیر جهــت دی عزی

ــروم. ب
ــمالی را  ــردم، راه ش ــت م ــرای اذی ــد و ب ــل بودن ــان در کاب طالب
ــه  کابــل بــود، بســته بودنــد. مــردم مجبــور  کــه کوتاه  تریــن راه ب
بودنــد راه هــای دور و درازی را از طریــِق تــگاب و نجــراب طــی 

کننــد و بــه کابــل و ننگرهــار و یــا پیشــاور برونــد. 
ــگاب و تورخــم،  ــل، گلبهــار، ســالنگ، ت ــگاب، کاب ــروان، ت راه پ
راهــی بســیار خطرنــاک و پُرمخاطــره بــود؛ دزدی و غارت گــری، 

از اتفاقــاِت عــادِی ایــن مســیر بــود.
مــا از شــهر چاریــکار بــه  طــرِف تــگاب حرکــت کردیــم، نزدیــک 
منطقــۀ »تعمیــر« بــازار تــگاب رســیدیم کــه جنــگ بیــن نیروهــای 

مقاومــت و طالبــان در گرفــت.
ــی مجبــور  مــن و ایمــا در وســط ایــن جنــگ قــرار گرفتیــم، ول
بودیــم کــه ایــن راه را عبــور کنیــم. در چندین جــا توســط طالبــان 

بازرســی و تفتیــِش بدنــی شــدیم.
ــا  ــراه ب ــدا شــد و هم ــر سرویســی پی ــگ، موت ــان جن ــد از پای بع
ــر  ــا موت ــدیم. در چندین ج ــم ش ــدر تورخ ــی بن ــران، راه دیگ
ــیدند:  ــان می پرس ــد، آن ــف ش ــان متوق ــط طالب ــا توس ــِل م حام

ــته؟« ــی نش ــر ک ــه موت ــیعه گان پ »ش
ــد  ــی بلن ــس صدای ــم، از هیچ ک ــت بودی ــاکت و کرخ ــه س هم
ــا  ــا ب ــد، آن ه ــم بودن ــم و بی رح ــیار ظال ــان بس ــد. طالب نمی ش
ــه  ــناختند و ن ــل را می ش ــه طف ــد؛ ن ــدارا نمی کردن ــس م هیچ  ک
زن را. بــا تــرس و دلهــرۀ فــراوان بــه تورخــم رســیدیم و فــوری 

ــتیم.  ــرز گذش ــرده و از م ــور ک ــن ســاحه را عب ای
در آن ســوی خــط مــرزی، حمام هــا فعــال بودنــد؛ بــرادرم رفــت تا 
حمــام کنــد، او ریش هــای خــود را کوتــاه کــرد و بعــد از ســاعتی، 
ــه ســاعت  ها را  ــی ک ــن از جوان های ــۀ پیشــاور شــدیم. دو ت روان
بــا آن هــا ســفِر در ســکوت داشــتیم، از مــن پرســیدند: "چــه  شــد، 
ــف  ــاک و نظی ــه پ ــرادرم ک ــه ب ــِق همراهــت کجــا رفــت؟" ب رفی

شــده بــود، اشــاره کــردم، امــا آن هــا بــاور نکردنــد. 
ــب نشــان  ــت، انســان ها را عجی ــی و کثاف ــه بی نظافت ــتی ک به راس

می دهــد. طالبــان، آدم هــای پــاک و نظیــف را دوســت نداشــتند!

تاریخ نانوشته 
ــرای  ــان، ب ــقوط طالب ــد از س ــیدی، بع ــزان 1۳80  خورش ۳0 می
ــِی  ــز اصل ــی، در مرک ــم مل ــدۀ موزی ــارِ تخریب ش ــار آث اولین  ب
ــات  ــاالر مطبوع ــده در ت ــار شکسته ش ــان و آث ــع داراالم آن واق

ــد.  ــان داده ش ــگاران نش ــه خبرن ــی، ب کنون
ایــن آثــارِ بــاارزش توســط طالبــان از موزیــم ملــی واقــع داراالمان 
ــات  ــر مطبوع ــگ )دفت ــات و فرهن ــزِل اوِل وزارت اطاع ــه  من ب
فعلــی( جهــِت تخریــب انتقــال یافتــه و تعــداد زیــادی از آن هــا، 

بــه تلــی از خــاک توســط طالبــان تبدیــل شــده بــود. 
طالبــان جاهــل، ایــن آثــار را بُــت و نــاروا گفتــه و نگــه داری آن  
را حــرام می پنداشــتند. بعضــی از ایــن آثــار کــه از زیــر ســاطور 
طالبــاِن جاهــل و تاریک اندیــش رهایــی یافتــه بودنــد، بــه مرکــز 

اصلــی موزیــم منتقــل گردیدنــد. 
ــار  ــن آث ــۀ ای ــتن بی رحمان ــاول و شکس ــود دزدی، چپ ــا وج ب
گــران ارج، هنــوز هــم موزیــم  ملــی افغانســتان، در ردیــِف 
ــردد. ــوب می گ ــان محس ــِی جه ــای فرهنگ ــن موزیم ه غنامندتری

پاره اهی ویپستهبخششصـتوپنجم
گاهن  خاطراتی از رحمت اهلل بی

بیژن مومیوند
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بعــد از چنــد ســال، لشــکر مغــول بــه ســوِی هندوســتان 
آمــد و شــهِر پهــره ]بهیــره[ را تاخــت نمــود. خانــۀ خداداد 
- عــم بایزیــد - نیــز در پهــره بــود، مالــش به تــاراج رفت 
و شــیخ خــداداد بــا اهــِل خانــۀ خــود بــه شــهر جلنــدر و 
در خانــۀ مــادرِ بایزیــد قــدس ســره فــرود آمــد. خــداداد 
ــش  ــال – کم وبی ــک س ــد از ی ــد داد. بع ــه بایزی ــر ب دخت
- مغــوالن هندوســتان را از افغانــان گرفتند]۹۳۲هـــ ق[ و 
ــد. در  ــاه بردن ــه، پن ــه جانــب والیــت بیهــار پتن ــان ب افغان

ــد. ــد قــدس ســره پنج ســاله بودن آن وقــت بایزی
ــه  ــه خــداداد کــس فرســتاد کــه ب ــداهلل از کوهســتان ب عب
ــه  ــه را ب ــد و آمن ــد، بایزی ــد، و اگــر نمی آی کوهســتان بیای
ســوِی او بفرســتد. هنــوز بــه ســفِر کوهســتان آمــاده نشــده 
ــی از  ــد؛ بعض ــار درآم ــه بیه ــول ب ــکر مغ ــه لش ــد ک بودن
بیــِم اســیر شــدِن زنــان و فرزندان شــان، آنــان را کشــتند. 
برخــی بــه ســرزمین ترهــت شــتافتند؛ از ناموافقــی 
ــی از آن  ــد و حق تعال ــیاری بمردن ــا، بس ــواِی آن ج آب وه
گرفــت بایزیــد قــدس ســره را و خانــۀ شــیخ خــداداد را 

ــگاه داشــت.  ــاه خــود ن در پن
افغانــان اتفــاق کردنــد کــه تــا از بی آبــی مــردن، بهتــر آن 
ــه جنــگ مغــول  ــه تمــام جهــد ب ــه ب اســت که یــک مرتب
درآینــد و در میــدان کشــته شــوند. آنــان بــا چهــارده هــزار 
ســرباز، بــر لشــکر هــژده هــزار نفــرِی مغــول زدنــد و بــر 
آنــان پیــروز شــدند، شــش هزار کــس از مغــوالن را - کــم 
ــرق  ــی در آب غ ــانیدند و بعض ــل رس ــه قت ــاده - ب و زی
شــدند. بعــد از آن والیــت افغــان ]کــه[ بیهــار بــود، بــاز 
بــه دســت ایشــان افتــاد. امــا ایــن پیــروزی دیــری نپاییــد 
ــار آورد،  ــار یلغ ــر بیه ــید و ب ــاز رس ــول ب ــه لشــکر مغ ک
ــه متفــرق  ــان گریخت ــت؛ افغان ــان گرف و آن جــا را از افغان

شــدند.
ــد؛  ــان نمان ــه افغ ــی ب ــارِ امن ــت، دی ــن هزیم ــد از ای  بع
ــًا در  ــودی، مخصوص ــاطین ل ــد س ــه در عه ــان ک افغان
ــده  ــاکن ش ــد س ــرق هن ــکندر، در ش ــلطان س ــد س عه
ــته و کاروان کاروان آن  ــته دس ــد، دس ــه بودن ــر یافت جاگی
ــه بنــگال، و  ــد، ب ــه اقصــای ِ هن ــه، ب نواحــی را تــرک گفت
ــه  ــی، کوهســتان[ روان ــت ]= وطــن اصل ــب والی ــه جان ب
ــز ســامان راه  ــداهلل نی ــۀ عب گشــتند. شــیخ خــداداد و خان
ــه  ــرده، ب ــفر ک ــِگ س ــی آهن ــراهِ کاروان بزرگ ــوده، هم نم
ســوِی وطــن خــود روانــه شــدند. چــون کاروان بــه شــهر 
ــان، در  ــید، در همان زم ــه[ رس ــگاِی میان ــار گن ــوچ ]کن قن
ــردم  ــود. چــون م ــده ب ــر پادشــاه آم ــاد باب آن نواحــی دام
ــه  ــد ک ــف گردانیدن ــر را واق ــاد باب ــد، دام کاروان را دیدن
ــه  ــان را ب ــردم افغ ــود: م ــان اســت؛ فرم ــردم افغ کارواِن م

ــد.  ــاراج نمایی ــش را ت ــانید و مال ــل برس قت
قتــل  بــه  می یافتنــد،  را  افغــان  لشــکر  کــه  مــردم 
و  درمی آمدنــد  ایشــان  خانــه ی  بــه  و  می رســانیدند 
ــد.  ــیده می بردن ــم کش ــه زور و ظل ــان را ب ــران ایش دخت
ــۀ شــیخ خــداداد رســیدند؛ شــیخ گفــت: کــه  ــه خان ــا ب ت
مــن انصــاری ام، از قــوم افغانــان نیســتم و شــجرۀ آبــا و 
اجــداد نُمــود. از ســبب شــیخ خــداداد باقی مانــدۀ افغانــان 

ــدند.  ــاص ش خ
مــردم مغــول کــه فرمان بــردار دامــاد بابــر بودنــد، بــر آن 
شــدند کــه »عــرْض داشــتی« بــا هفــت لــک تنگــه - کــه 
بــه عنــوان پیشــکش از کاروانیــان جمــع آوری شــده بــود 
ــارۀ ایــن کارواِن  - بــه حضــور بابــر بفرســتند و از او درب
ــان  ــاق آن ــه اط ــان ب ــر فرم ــد. باب ــان بطلبن ــم فرم عظی
ــر  ــوده، ه ــوچ نم ــحالی ک ــا خوش ــرد. کاروان ب ــادر ک ص
گــروه بــه ســوِی مقصــد خــود رفتنــد. شــیخ خــداداد بــا 
اهــل خانــۀ خــود، و بــا بایزیــد و مــادرش بــه کوهســتان 
رســیدند، »و در شــهر کانیگــرام داخــل شــدند، و عزیــزان 
و اقربــاِی ایشــان شــادی نمودنــد و شــکرانۀ حــق تعالــی 
ــات داده  ــات نج ــوادث و آف ــه از ح ــد ک ــا آوردن را به ج
ــتان روزی  ــدار دوس ــانید و دی ــش رس ــت خوی ــه والی ب

گردانید«.]بــا تلخیــص و تصــرف: صــص۲-8[ 
دو- زنده گی نامۀ آخوند درویزه

جــد اعــاِی آخونــد درویــزه، جیــون بــن جنتــی، از اهالی 
لغمــان بــوده کــه بــا اهــل و بیــت و توابــِع خویــش از آن 
ــای  ــی از دره ه ــار – در یک ــده و در ننگره ــدود کوچی ح
ــزول نمــوده و متوطــن گشــته اســت. نســب  ــد – ن مهمن
ــردد  ــاز می گ ــرک ب ــک و ت ــردم تاجی ــه م ــخص، ب آن ش
ــل[ و  ــق خی ــم الح ــید تقوی ــه ص ب، س ــزن، مقدم ]مخ
ــخ  ــاطین بل ــه س ــادرِی او ب ــت م ــه قراب ــد ک می گوین
درۀ  در  او  اســکاِن  و  )شــیبانیان( می رســد، کوچیــدن 
ــه، چنــدان  ــان صــورت گرفت ــِت آن ــه حمای ــز ب مهمنــد نی
کــه مــردم مهمنــد را ذلیــل و زیردســِت او ســاخته، 

ــد. ــض کرده ان ــه او تفوی ــت را ب ــِت مملک ریاس
جیــون مــرد ســفیدریِش کثیراللحیــه و کثیرالمــال و ســخی 
بــود. وقتــی در میــان مــردم مهمنــد جاگزین شــد، جشــنی 
ــان  ــی از بی ادب ــود. یک ــا نم ــر مهی ــام واف ــاخت و طع س
ــاک نمــود. جیــون  ــه ریــِش او پ قــوم، دســتاِن خــود را ب
ــخ، آن  ــران بل ــرد. حکم ــکایت ک ــخ ش ــاطین بل ــه س ب
ــه  ــون درآورد. ب ــاد جی ــمالی داده در انقی ــردم را گوش م
گفتــۀ درویــزه، تــا زمــان حیــات او، ریاســت آن قــوم بــه 

ــوده. ــی ب ــون باق ــادِ جی دســت اوالد و احف
ــه«  ــرانش »مت ــی از پس ــود و یک ــر ب ــت پس ــون را هف جی

ــان.  ــد درغ ــد و از احم ــد مان ــه احم ــت. از مت ــام داش ن
ــی در  ــردم پابین ــا م ــت و ب ــرون رف ــد بی ــان از مهمن درغ
پابیــن متوطــن گشــته، بــا آنــان اختــاط نمــود. از درغــان 
ــوم  ــت هج ــه در وق ــود ک ــعدی ب ــام س ــه ن ــدی ب فرزن
اولــس یوســف زایی بــه ننگرهــار - حوالــی ۹۲0 هـــ.ق - 
و از آن جــا بــه پابیــن، ســعدی معــه اهــل و عیــال همراهی 
ــد شــیخ  ــه صواب دی ــس یوســف زایی - ب ــا اول نمــوده، ب
ملــی - ســهمی در مملکــت ســوات به دســت آورد. شــیخ 
ــر،  ــی و عیســی زایی را شــش هزار نف ــردم اکوزای ــی، م مل
ــاب آورد.  ــه حس ــر ب ــزار نف ــدر را دوازده ه ــردم من و م
ــهمی داد  ــز س ــی را نی ــاری، کابل ــی، ننگره ــردم لغمان م
امــا مــردم پابیــن را بــه حســاب نیــاورد. ولــی ســعدی در 
ــهم  ــدوزایی، ســی س ــۀ س ــی در قبیل ــردم ملی زای ــار م کن
ــل پارســایی و ســخاوت،  ــه دلی به دســت آورد. ســعدی ب
ــد.  ــه او رو می آوردن ــردم ب ــه، م ــوایی یافت ــَمت پیش ِس
ســعدی بــا حــکام زمانــه نیــز ایــاب و ذهــاب داشــت و 
ــد و  ــه او، عه ــردم ب ــکام و م ــان ح ــۀ می ــطه و رابط واس
امــان و نگهبانــی مــردم بــه عهــدۀ او بــود. تــا بــه ســببی 
امیــر قــودان بــه ایــن محــل هجــوم آورد و شــیخ ســعدی 
ـ ناشــناخته ـ بــه دســت افــراد او کشــته شــد و فرزنــدش 
ــی  ــیر گشــت. وقت ــود، اس ــزه ب ــدر دروی ــه پ ــام ک گدای ن
ــعدی  ــل س ــی قت ــدای و چگونه گ ــوال گ ــر اح ــکام ب ح
ــود،  ــغ نم ــت بلی ــود را سیاس ــراد خ ــت، اف ــوف یاف وق
ــران مافــات  ــرای جب ــر ب ــود. ناگزی ــه ب ــا کار از کار رفت ام
گــدای را بــا جملــۀ اســرا رهــا نمــود. گــدای از منــدوزی 
ــردم  ــار م ــک ســهم ده کــس در کن ــا تمل جــدا گشــته، ب
چغرزایــی ـ از قبیلــۀ اســماعیل خیل ـ قــرار گرفــت و تــا 
ســال نــگارش کتــاب تذکرۀ االبــرار )حــدود 10۲0 هـــ.ق( 

ــد.  ــزه در ایــن محــل مســتقر بودن ــوادۀ دروی خان
ــاط  ــا اخت ــا آن ه ــزه ب ــاف دروی ــه اس ــن ک ــردم پابی م
نمــوده، در اصــل از اهالــی پیــچ بودنــد کــه در عهــد یکــی 
ــن  ــاکن ای ــرام س ــلطان به ــام س ــه ن ــا ب ــاطیِن آن ه از س
دیــار گشــته بودنــد. تومنــا نــام پســر بهــرام، دختــر خــود 

را بــه عقــد نــکاح پســر ســید محمــود ولــی درآورد و از 
ایــن بــه بعــد، اســام در ایــن دیــار جــاری گشــته اســت.
درویــزه ســبب و کیفیــِت الحــاق انســاِب خــود بــه مــردم 
مهمنــد و پابینــی را ســکونت در آن جاهــا و اختــاط 
ــو  ــده فه ــل ببل ــن تاه ــد: م ــان می دان ــا آن ــاِف او ب اس
منهــم، و اضافــه می کنــد کــه از خواهرزاده هــای ایشــانم. 
ــمارد:  ــه می ش ــود را این گون ــادری خ ــب م ــزه نس دروی
قــراری بنــت نــازو خــان بــن ملــک داور بــای بــن ملــک 
ــن  ــه ب ــلطان خواج ــن س ــران ب ــلطان ق ــن س ــن ب ــا لوب ب
ســلطان تومنــا بــن ســلطان بهــرام بــن ســلطان کهجامــن 
بــن ســلطان هنــدو بــن جــرس بــن ســلطان جمــار. جمار 
از اوالد ســلطان شــموس اســت و شــموس پســری بود از 

ــن.  پســراِن ســلطان ســکندر ذوالقرنی
ــد و  ــادر زاه ــال ۹40 هـــ.ق. از م ــدود س ــزه در ح دروی
پارســا زاده می شــود و پــدرش معنــای نــامِ خــود را بــر او 
ــر،  ــد او در بنی ــه محــل تول ــود ک ــه می ش ــذارد. گفت می گ

در یکــی از روســتاهای چغــرزی بــوده.
درویــزه در ســبب گرویــدِن خویــش بــه طریقــۀ زهــد و 
ریاضــت و طلــب علــم و وصــول بــه خدمــت ســید علــی 
ــا  ــه آن ه ــی ب ــل کودک ــری و می ــتیاق فط ــذی را، اش ترم
دانســته، خــوف و بیــم از تنگــی و تاریکــی گــور را علــت 

ــد.  ــش می گوی ــی خوی ــای آوان کودک گریه ه
درویــزه بــه محــض این کــه بــه ســخن می آیــد، بــه قیــام 
ــان از  ــان زم ــی آورد، و از هم ــامِ روز رو م ــب و صی ش
ــا  ــزام می داشــته ت ــر الت ــه اوام ــاب نمــوده، ب ــی اجتن نواه
ــزه  ــد. دروی ــل می کن ــب حاص ــۀ قل ــدن و تصفی ــۀ ب تزکی
ــن  ــم ج ــر عل ــد بغی ــن تزه ــث »م ــت آویز حدی ــا دس ب
فــی آخــره عمــره و لومــات مــات کافــرا« عــزم جــزم بــر 
فراگرفتــن علــوم می نمایــد؛ چــون واردات شــیطانی را از 
ــیخ  ــا ش ــید ت ــدان کوش ــت، چن ــز نمی توانس ــی تمی حقان
ــور  ــر ام ــودش، ب ــۀ خ ــه گفت ــد و ب ــان گردی ــل افغان کام
ــر  ــر معتب ــو غی ــا ه ــام روی داد کم ــب اطــاع ت ــم غی عل
عنــد اهــل اهلل، گاه گاهــی بعضــی را از غایبــاِت امــور آگاه 

می کــردم تــا آن ســبب جــاه مــن آمــد. همــان اســت کــه 
ــردم  ــه م ــی ک ــردم ترکان ــد م ــی می کن ــزه پیش بین دروی
چغــان ســرای را قلعــه بنــد گرفته انــد، شکســت خواهنــد 
خــورد. »مــا نیــز گوشــۀ خاطــر بــدان جانــب بردیــم، بعــد 
از زمانــی گفتمــش چکان ســرای موضعــی باشــد میــان دو 
دریــا و غیــر ذالــک عامــات آن موضــع را تقریــر نمــودم؛ 
ــودم، ایشــان گفتنــد  ــه چشــم ســر ندیــده ب چــون مــن ب
ــد. در  ــت یافتن ــورده و هزیم ــی شکســت خ ــردم ترکان م
همیــن ســاعت تــا روزهــا را حســاب کــرده چــون خبــر 
یافتــه هم چنــان بــوده«)ص114( . ایــن درحالی ســت کــه 
ــد  ــزه می گوی ــد. دروی ــر می دان ــی را کف ــزه غیب گوی دروی
ــی را از  ــردم، واردات حقان ــل ک ــم تحصی ــون عل ــه چ ک
ــی  ــناختم »به یک باره گ ــاز ش ــل ب ــیطانی، حــق را از باط ش

واردات ناشایســته بــه بایســته بــدل آمــد«.
ــی  ــید عل ــرش - س ــات پی ــه ماق ــه ب ــس از آن ک ــا پ ام
ــزان  ــِل آن گری ــا و جــاه و اه ــذی – می رســد، از دنی ترم
ــرۀ  ــی خط ــه کس ــی ب ــه وقت ــت ک ــود. او مدعی س می ش
قلبــی او را بازگــو کــرده، آن کــس آن را کشــف پنداشــته. 
درویــزه قســم موکــداً تأکیــد یــاد کرده »مــرا هیــچ اطاعی 
بــر ضمایــر شــما نبــوده بــل ایــن از امــور اتفاقــی افتــاده. 

ــد«. ــا ســبب جــاه مــن نیاب ظــِن او را دور ســاختم ت
درویــزه همیــن مقــدار را در قســمِت دیگــران نمی بخشــد 
ــد  ــان را متهــم می کن ــده، آن ــع« خوان و آن را »بدعــت بدی
کــه »جــاه طریقــت و حقیقــت و شــریعت می شــمارند و 
ــه الحــاد درآمده انــد«. امــا درویــزه بــر مصــداق معنــای  ب
نامــش لبــاس فاخــر نمی پوشــد و جامــۀ کمیــن را باعــث 
ــم ادهــم  ــزه به ســان ابراهی کســر جــاه نمی دانســت. دروی
و ابوالحســن خرقانــی از آبلــۀ کــف دســت امــرار معــاش 
می کــرده »از زمــان طفولیــت تــا اکنــون بــه ســن هشــتاد 
ــر آن از  ــت، اکث ــوس اس ــول و ملب ــه ماک ــدی آن چ و ان
ــر  ــن و فاخ ــی کمی ــت و در جامه ی ــول اس ــب محص کس
خــود را یکســان می بینــم... در فارســی شرعۀ االســام 
ــود را  ــر خ ــن و فاخ ــی کمی ــن در جامه ی ــه موم آورده ک

یکســان دانــد«. 
درویــزه در جوانــی بــه شــکار مــی رود در حوالــی بنهیــر 
ــه  ــذارد و ب ــان می گ ــه کم ــر ب ــی تی ــر. وقت ــوه جعف در ک
ــل  ــی او را غاف ــه روح ــود، توج ــه می ش ــی متوج نقطه ی
ــفید و  ــای س ــا ریش ه ــاال ب ــخص میان ب ــاخته »دو ش س
ــده  ــان ران ــر زب ــتاده و ب ــم ایس ــت پیش ــا در دس ــا عص ب
ــب شــدند«.  ــده غای ــن بع ــه احســن الخالقین رب العالمی ک
از مــا مصــر احمــد از اوالدهــای ســید محمــد بخــاری، 
ــب  ــه طل ــزه را ب ــد. او دروی ــا را می پرس ــن روی ــر ای تعبی
ــذ  ــوی تلم ــزد او زان ــزه ن ــد. دروی ــض می کن ــم تحری عل
می زنــد و در یــک ســال قــرآن را حفــظ می کنــد و چنــد 
کتــاب دیگــر را نیــز می خوانــد. هرچــه را خوانــده بــود، 

ــپارد. ــاد می س ــه به ی ــّوت حافظ ــه ق ــی را ب همه گ
دوری  آن رو  از  هندوســتانی  جمال الدیــن  مــا  از 
ــۀ  ــارغ از اندیش ــاگردانش را ف ــه او را و ش ــد ک می جوی
دایــم خنــدان  را  آنــان  قیامــت می بینــد و  مــردن و 

. بــد می یا
ــه آســتانۀ طیبــه و  آخونــد درویــزه توســط مــا ســنجر ب
ــیخ االســام و المســلمین  ــۀ حضــرت ش ــۀ مبارک درِ خان
ــواص  ــی غ ــیخ عل ــن ش ــراج االمتی ــن و س ــام المومنی ام
می شــود،  رســانیده  الغفــران  و  علیه الرحمــه  ترمــذی 
ــه  ــش را ب ــِت خوی ــف و کرام ــت و کش ــد و ریاض زه
او می گویــد. ترمــذی پاســخ می گویــد »شــیخ کامــِل 
افغانــان گشــته ای امــا خــوب نرفتــه ای، چــه اقــدام نمــودن 
بــر ریاضــت بــی اذن شــیخ فانــی  فــی اهلل عاقبــِت آدمــی را 
بــه ضالــت انــدر آرد«. درویــزه بــه بخــارا ســفر کــرد و 
نــزد شــیخ بهاء الحــق والدیــن شــاگردی کــرده و خواجــه 

ــده. ــش خوان ــۀ خوی ــن عطــار را خلیف عاءالدی
ــد  ــه تجدی ــزه را ب ــد دروی ــذی، آخون ــی ترم ــید عل س
شــروط توبــه توصیــه کــرده و او را بــه »حضــرت اســتادی 
ــی  ــن حاج ــی الحرمی ــق، حاج ــۀ محق ــق، و خواج مدق
محمــد مشــهور بــه مــا زنگــی پابینــی ســپارش نمــوده«. 
ــه از وارداِت  ــد آن چ ــه بع ــن ب ــزه، از ای ــول دروی ــه ق ب
ــن وارد  ــش از ای ــوده و پی ــر اهــل اهلل نب ــه معتب ناموجــه ک
می شــد، به یک باره گــی بیــرون رفتــه. درویــزه کتبــی 
مثــل المعــات، ســوانح، و دیــوان خواجــه قاســم انــوار را 

ــد. ــان می گذران ــرت ایش ــارک حض ــر مب از نظ
درویــزه در ســفر بــه بخــارا، جملــه ممالــِک ماوراءالنهــر 
ــغر  ــوی کاش ــه س ــده ب ــِب گم ش ــده و در طل را درنوردی
خــودش،  فضایل مــآب  جنــاب  گفتــۀ  بــه  مــی رود. 
بــه راه هــای کفــار درآمــده بــه کشــمیر می رســد و 
بــه مقصــود دســت نمی یابــد و بــه دیــار خویــش 
ــا  ــاب م ــل ت ــآب فضای ــه »م ــذرش ب ــردد و گ برمی گ
باشــی افتــاده، والیــت واضــح نمــوده و دلیــل گشــته او را 
بــه معــدن علــوم حقیقــی رســانیده« )تذکــره، 1۲٧(. مــدت 
ــد. و  ــِت او می گذران ــل  را در خدم ــر طوی ــد و عم مدی

چهــار اجــازه از او می گیــرد:
سلســلۀ  چشــتیه،  سلســلۀ  از  کبرویــه،  سلســلۀ  از 

شــطاریه.  سلســلۀ  ســهروردیه، 

      بخش دوم



دفتـر معاونیـت سـازمان ملل متحـد در افغانسـتان )یوناما( 
اعـام کـرده کـه گـروه طالبـان و داعـش، ۳6 غیرنظامـی 
را در منطقـه میرزااولنـگ ولسـوالی صیـاد والیـت سـرپل 

کشـته  اند.
یونامـا روز یکشـنبه )۲۹ اسـد( یافته هـای اولیـه خـود از 

کشـتار میرزااولنـگ را منتشـر کـرد.
در ایـن گـزارش آمـده که گـروه طالبان و داعـش، ۳6 غیر 

نظامـی را در منطقـه میرزاولنگ کشـته اند.. 
یونامـا گفتـه کـه آنان بـرای تهیه ایـن گزارش بـا مقام های 
دولتـی و شـاهدان عینـی در والیت سـرپل گفتگـو کرده و 
دریافتـه انـد که گـروه طالبـان و داعش افـراد غیرنظامی را 

کشـته اند.
در ایـن گـزارش گفته شـده که ایـن افـرد در روزهای 1۲ 
تـا 14 اسـد کشـته شـدند. بربنیاد گـزارش یونامـا نزدیک 

بـه نیمـی از ایـن افـرد تنهـا در روز 14 اسـد زمانـی کـه 
متوقـف  را  فـراری  خانوادهـای  تروریسـتی  گروه هـای 

کردند کشـته شـدند.
یونامـا گفتـه کـه گـروه طالبـان و داعـش در روز 14 اسـد 
دسـتکم 18 نفـر غیرنظامـی و نیروهـای خیـزش مردمی را 

. کشتند
بربنیـاد ایـن گـزارش زنـان و کـودکان زمانـی پـا بـه فرار 
گذاشـته بودنـد در اثـر ضربـات گلولـه گـروه طالبـان و 

داعـش کشـته شـدند.
یونامـا گفته که شـواهدی در زمینه سـربریدن افـراد ملکی 
نیـز  و  نیامـده  بدسـت  میرزاولنـگ  منطقـه  در  نظامـی  و 
ادعاهـای مبنـی بـر گروگان گیـری افـراد و تجاوز جنسـی 

بـاالی زنـان در ایـن منطقـه تایید نشـده اسـت.
پیـش از ایـن مقام هـای محلـی والیـت سـرپل و وزارت 
امـور داخلـه گفته بودند کـه گروه طالبـان و داعش ۵۲ نفر 
بـه شـمول غیرنظامیـان را در منطقه میرزاولنگ کشـته اند.

بربنیـاد گفته هـای والی سـرپل گـروه طالبـان و داعش پس 
از تصـرف میرزااولنگ شـماری از افردا ملکـی و نظامی را 
در ایـن منطقـه سـربریدند، شـماری را از باالی کـوه پایین 

انداختند.
گـروه طالبـان تاییـد کـرده بود که آنـان ۲8 سـرباز خیزش 
مردمـی را در منطقـه  میرازوونگ والیت سـرپل کشـته اند. 
همزمـان بـا ایـن گـروه داعش مسـوولیت حمله بـه منطقه 
میرزاولنـگ را بـه عهـده گرفتـه و گفتـه بود کـه ۵4 نفر را 

را در ایـن منطقه کشـته اند.
شـماری  و  افغانسـتان  بشـر  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون 
از نهادهـای مدافـع حقـوق بشـری کشـتار میرزاولنـگ را 

مصـداق جنایـت جنگـی خوانـده بودنـد.
منطقـه میرزاولنـگ والیت سـرپل پـس از چهل و هشـت 
سـاعت درگیـری در روز 14 اسـد به تصرف گـروه طالبان 

درآمد. 
وزارت دفـاع ملـی بـرای بازپس گیری ایـن منطقه عملیات 
گسـترده  ای را بـه تاریـخ ۲0 اسـد آغاز کرد و توانسـت در 
مـدت کوتاهـی کنتـرول دوبـاره ایـن منطقـه را به دسـت 

بگیرد.

بشردوســتی،  جهانــی  روز  در  امدادرســان  نهادهــای 
شــرایط را بــرای ادامــۀ فعالیــت کارمنــدان امدادرســان در 

افغانســتان دشــوار می خواننــد.
امــور  یــا  بشردوســتی  جهانــی  روز  بــا  همزمــان 
بشردوســتانه، ســازمان ملــل متحــد شــعار امســال خــود 
ــات  ــان منازع ــی در جری ــراد ملک ــت اف ــه مصوونی را ب
ــدف  ــان ه ــت "غیرنظامی ــاص داده اس ــلحانه اختص مس

نیســتند".
ــد  ــه ح ــاه ب ــر م ــد، در ه ــد می گوی ــل متح ــازمان مل س
ــاالی ســهولت های امــور  ــه ب اوســط بیــش از دوازه حمل
روز  هــر  خشــونت ها  و  می گیــرد  صــورت  بشــری 

گــراف صعــودی را می پیمایــد.
ــور  ــی ام ــر هم آهنگ ــت دفت ــورن، سرپرس ــک پیپرک ری
ــا  ــه ب ــد ک ــه می گوی ــد، ب ــل متح ــازمان مل ــری س بش
ــور  ــای ام ــرای نهاده ــرایط کار ب ــر روز ش ــت ه گذش

می شــود. خطرناک تــر  و  تنگ تــر  بشردوســتانه 
او می افزایــد: "از اول جنــوری امســال تــا مــاه جــون ۲06 
ــتانه  ــهولت های بشردوس ــانان و س ــه امدادرس ــه علی واقع
ــهولت های  ــر س ــه ب ــاً 80 حمل ــت. تقریب ــده اس ــت ش ثب

صحــی، ایــن یــک مشــکل اســت".
بــه گفتــۀ آقــای پیپرکــورن، شــفاخانه ها، کلینیک هــا، 
ــرای جامعــه خدمــات  امبوالنس هــا و امدادرســانان کــه ب

ــد. ــرار می گیرن ــدف ق ــد، ه ــه می کنن عرض
بــر اســاس ارقــام ایــن دفتــر، از آغــاز ســال روان میــادی 
ــًا  ــا اکنــون 1۲ امدادرســان در افغانســتان کشــته و تقریب ت
بــه همیــن شــمار زخمــی شــده انــد کــه به بــاور ســازمان 
ملــل متحــد پیامــی منفــی بــرای ادامــه فعالیــت نهادهــای 

امدادرســان در افغانســتان اســت.
ــه  ــخنگوی برنام ــی، س ــداهلل امان ــر، وحی ــویی دیگ از س
ناامنــی،  کنــار  در  کــه  می گویــد  جهــان،  غذایــی 
ــا  ــت جنجال ه ــتان، موجودی ــودن افغانس ــور ب صعب العب
و مشــکات سیاســی – اجتماعــی، امــور بشردوســتانه را 

ــازد. ــه می س ــش مواج ــا چال ب
آقــای امانــی، بــا اشــاره بــه نبردهــای مســلحانه در نقــاط 
ــه  ــگ ن ــش جن ــد: "افزای ــتان، می افزای ــف افغانس مختل
ــام  ــرای تم ــه ب ــم ک ــن فکــر می کن ــرای WFP م ــا ب تنه

ــی  ــد، نگران ــتان کار می کنن ــه در افغانس ــری ک ادارات بش
ــر  ــرات آن نظ ــات تأثی ــه یکســان اســت. برخــی اوق هم
بــه مــا بیشــتر روی کســانی زیــاد اســت کــه نــادار انــد؛ 
چــون بــه دلیــل جنــگ برخــی جاهــا راه بنــد اســت، مــا 

ــانیم". ــع برس ــه موق ــا را ب ــه کمک ه ــم ک نمی توانی
بــه گفتــۀ ســخنگوی WFB نبــود امکانــات ترانســپورتی 
زمینــی در برخــی مناطــق از دیگر مشــکات امدادرســانان 

در افغانســتان اســت.
دفتــر هم آهنگــی کمک هــای بشــری ســازمان ملــل 
متحــد، می گویــد، فعــاالن امــور بشردوســتانه در شــرایط 
ــان کار  ــان ش ــت ج ــه قیم ــات ب ــتر اوق ــوار و بیش دش
می کننــد و هــر از گاهــی هــدف حمــات عمــدی قــرار 

می گیرنــد.
نهادهــای امدادرســان و ســازمان ملــل متحــد، از طرفیــن 
ــد و  ــه قواع ــد ک ــتان می خواهن ــگ افغانس ــر در جن درگی
قوانیــن جنــگ را مراعــات و بــه مصوونیــت غیرنظامیــان 
- بــه ویــژه کــودکان و زنــان کــه بیشــتر آســیب پذیر انــد 
– امدادرســانان و فعالیت هــای نهادهــای بشردوســتانه 

توجــه کننــد.
ــن  ــه قوانی ــر ب ــه نظ ــد ک ــد می کن ــورن تأکی ــای پیپرک آق
ــتان  ــه در افغانس ــن منازع ــی، طرفی ــتانۀ بین الملل بشردوس
مکلــف انــد کــه شــفاخانه ها، مکاتــب، کلینیک هــا، 

زیرســاخت های بشردوســتانه را محافظــت کننــد.

ــن  ــتان ضم ــی پاکس ــت مل ــه امنی کمیت
ــط  ــل از عادی ســازی رواب ــت کام حمای
ــا افغانســتان اعــام کــرد از مذاکــرات  ب
پشــتیبانی  کشــور  ایــن  در  صلــح 

. می کنــد
ــر  ــان عباســی نخســت وزی شــاهد خاق
ــه  ــاس کمیت ــتی اج ــتان سرپرس پاکس

ــت. ــده داش ــه عه ــی را ب ــت مل امنی
ــا افغانســتان و راهکارهــای  همــکاری ب

ــن  ــا ای ــرز مشــترک ب ــر م ــت بهت مدیری
کشــور از مــواردی بــود کــه در اجــاس 
کمیتــه امنیــت ملــی مــورد بررســی قرار 

گرفــت.
ایــن  پایــان  در  داون،  گــزارش  بــه 
ــی پاکســتان  ــت مل ــه امنی اجــاس کمیت
کــرد  اعــام  بیانیه یــی  انتشــار  بــا 
اســام آباد از صلــح در افغانســتان طبــق 
ــت  ــور حمای ــن کش ــردم ای ــته م خواس

. می کنــد
کــرد  تأکیــد  ملــی  امنیــت  کمیتــه 
اســام آباد در مســیر امنیــت پایــدار 
در  و  برمــی دارد  گام  افغانســتان  در 
قبــال انتظــار دارد دولــت کابــل از ورود 
ــری  ــتان جلوگی ــه پاکس ــت ها ب تروریس

ــد. کن
پاکســتان  ملــی  امنیــت  کمیســیون 
حمایــت کامــل خــود را از عملیات هــای 

ــه رد  ضــد تروریســم ارتــش موســوم ب
الفســاد و خیبــر 4 کــه در مرزهــای 
افغانســتان انجــام می شــود اعــام کــرد.

خــرم دســتگیرخان وزیــر دفــاع، احســن 
ــد  ــه محم ــه، خواج ــر داخل ــال وزی اقب
ــرال  ــه، جن ــور خارج ــر ام ــف وزی آص
ــتاد  ــس س ــات ریی ــود حی ــر محم زبی
ــد باجــواه  ــش، قمــر جاوی مشــترک ارت
ــده  ــان فرمان ــش، ســهیل ام ــده ارت فرمان
نیــروی هوایــی، دریــادار ذکا اهلل فرمانــده 
نیــروی دریایــی و جنــرال نویــد مختــار 
رئیس ســرویس امنیت پاکســتان آی اس 
ــاس  ــه در اج ــد ک ــانی بودن آی از کس

ــد. ــی شــرکت کردن ــت مل ــه امنی کمیت
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یافته های اولیه سازمان ملل از کشتار میرزااولنگ:

داعشوطالبانغیرنظامیانرا
تیربارانکردند

احمدولی مسعود:
اکنونجوانانمیدانندعامل
جنگهایکابلوتفکرات

ویرانگرانهازکجامنشاءمیگرفت

صحی  کز  ا مر بر  حمالت 
ست ا فته  یا یش  ا فز ا ن  نستا فغا ا ر  د

کمیتۀ امنیت ملی پاکستان:
افغانستان هستیم با  روابط  خواهان عادی سازی 

احمدولــی مســعود، رییــس عمومــی بنیــاد شــهید مســعود، 
ــۀ  ــارات تفرقه افگنان ــه اظه ــوز ب ــا طلوع نی ــه ب در مصاحب

گلبدیــن حکمتیــار واکنــش نشــان داد. 
ــت  ــه حکوم ــدن« ب ــس از »تسلیم ش ــار پ ــن حکمتی گلبدی
و  اقــوام  آدرس  بــه  اظهاراتــی  پیوســته  افغانســتان، 

شــخصیت های سیاســی افغانســتان داشــته اســت. 
ــۀ  ــه اظهــارات نفاق افگنان ــا اشــاره ب ــی مســعود ب احمدول
حکمتیــار گفــت کــه حــاال نســل جــوان افغانســتان 
می تواننــد بــه خوبــی درک نماینــد کــه عامــل جنگ هــای 
کابــل و تفکــرات ویرانگرانــه از کجــا منشــاء می گرفــت.
ــه  ــت ک ــوز گف ــوع نی ــا طل ــه ب ــای مســعود در مصاحب آق
ــه خصــوص شــهید  ــزرگان جهــاد و مقاومــت، ب نقــش ب
ــه و جهــان اظهــر  ــردم افغانســتان، منطق ــرای م مســعود ب
ــا،  ــا، مصاحبه ه ــا، ژورنال ه ــت. کتاب ه ــمس اس ــن الش م
مســتندها بــه زبان هــای مختلــف جهــان در اختیــار 

ــه بحــث نیســت. ــرار دارد و ضــرورت ب ــگان ق هم
ــی آورد  ــان م ــر زب ــار ب ــای حکمتی ــه آق ــزود: آنچ وی اف
حــرف نــوی نیســت، فقــط جمعــی کــه از نزدیــک 
آشــنائی نداشــتند، بــه عنــوان یــک رهبــر تنظیــم جهــادی، 
آن هــم پــس از ســال ها غیابــت و ندامــت همین کــه 
ــدش، از وی  ــرون آوردن ــح بی ــروژۀ صل تحــت پوشــش پ

ــتند. ــری داش ــور دیگ تص
ــاد شــهید مســعود گفــت کــه از روز  رییــس عمومــی بنی
اولــی کــه ســناریوی پیوســتن وی بــه حکومــت بــه نــام 
ــه  ــی ســام خانه ب ــا حضــور در قصــر حکومت ــح و ب صل
نمایــش گذاشــته شــد، جمعــی امیــدوار تغییــر وی بودنــد 
و مــا هــم لبیــک گفتیــم؛ امــا بــه خوبــی می دانســتیم کــه 
ــود و  ــان ب ــرانجام هم ــت، س ــری در کار اس ــروژۀ دیگ پ

همــان شــد.
ــخن  ــه س ــاخت: این ک ــان س ــر نش ــعود خاط ــای مس آق
ــد،  ــر جایــش بمان ــار نشــنیدیم ب ــای حکمتی ــری از آق خی
امــا وقتــی بــه گونــۀ و بــا جمــات رقیــق و توهین آمیــز، 
پُــر از خصومــت و حســادت و عقــده منــدی، تجــاوزات 
رســانه ای وی را در مقابــل اقــوام کشــور می شــنویم، 
ــتگاه های  ــون دس ــردد، چ ــن می گ ــروژه روش ــت پ ماهی
عقــب ایــن پروژه هــا از قدیــم بــرای مــردم معلــوم اســت.

ــه  ــد ب ــوان می توان ــل ج ــاال نس ــه ح ــرد ک ــد ک او تأکی
خوبــی درک نمایــد کــه عامــل جنگ هــای کابــل و 
تفکــرات ویرانگرانــه از کجــا منشــاء می گرفــت. امــا نقطــۀ 
مهــم ایــن ســت کــه پشــت ســر ایــن سیاســت موجــود 
ــای  ــروژۀ انقطاب ه ــا پ ــار صده ــای حکمتی ــد آق ــه مانن ک
ــی و  ــات زبان ــمتی، تبعیض ــای س ــم اندازی ه ــی، به قوم
ــد،  ــن می زن ــه و دام ــه کار انداخت ــی را ب ــات مذهب تعصب

ــد؟ ــت دارن ــتخباراتی موقعی ــات اس ــدام حلق ک
رییــس بنیــاد شــهید مســعود گفــت کــه از همــۀ هموطنــان 
ــتان  ــر افغانس ــا درد در سرتاس ــا درک و ب ــا احســاس، ب ب
ــا ضمــن محکــوم کــردن ایــن  ــه تقاضــا داریــم ت خالصان
ــن  ــب ای ــه در عق ــل آنانی ک ــنیع، در مقای ــاوزات ش تج
ادبیــات نفرت انگیــز می باشــند چــه در دورن دســتگاه 
ــا  ــا اســتخبارت و حلقــات خارجــی ب ــت باشــند و ی دول
ــک  ــد. در ی ــرده نماین ــود را فش ــوف خ ــیاری صف هوش
همگرایــی و وحــدت سرتاســری محکــم بیایســتند و 
ــار  ــار و انفج ــگ و انتح ــا جن ــانیکه ب ــد کس ــازه ندهن اج
طــی چنــد دهــه نتوانســتند افغانســتان را ســقوط بدهنــد، 
ــی،  ــب زبان ــی، تعص ــت های قوم ــا سیاس ــه ب ــد ک نگذارن

ــازند. ــران س ــن کشــور را وی ــض و تحجــر ای تبعی
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ورزش
يعقوب يسنا

از  جهــان  قهرمان هــای  از  بســیاری  زنده گــی  دربــارۀ 
جملــه: گیلگمیــش، رســتم، آشــیل، کلیوپاترا، اســپارتاکوس، 
ــان بســیار شــدید  ــه آن ــده ام. ب چه گــوارا، مســعود و... خوان
عاقــه داشــته ام؛ بعدهــا دانســتم ایــن عاقــه ام ناخودآگاهانــه بــوده اســت 
ــرد  ــاط می گی ــه نوعــی ارتب ــا ب ــه قهرمان ه ــۀ ناخــودآگاه ب ــن عاق ــه ای ک

ــدار. ــدار و قداســت اقت ــه اقت ــۀ ناخودآگاهــم ب ــه عاق ب
ــدا کــرده ام؛  ــۀ ناخودآگاهــم خودآگاهــی پی ــن عاق ــه ای ــون نســبت ب اکن
ــدار- ــه قهرمان-اقت ــم ب ــۀ ناخودآگاه ــن عاق ــر ای ــی ام ب ــه خودآگاه بناب
ــه احســاس حقــارت و  ــرده ام کــه ب ــی ب ــه مــوردی جالبــی پ قداســت؛ ب
کوچکــی خــودم بــر می گــردد، زیــرا مــن از هــر جهت یــک فــرد کوچکی 
ــته ام  ــه قهرمان-اقتدار-قداســت، می خواس ــه ام ب ــن عاق ــا ای ــه ب ــتم ک اس
ــوی  ــه س ــی ب ــای روان ــا فرافکنی ه ــش را ب ــارت خوی ــی و حق کوچک
ــان متوجــه  ــدن زنده گــی قهرمان ــه خوان ــم. بناب ــدار کتمــان کن قهرمان-اقت
ــود دارد:  ــترک وج ــه مش ــد جنب ــان چن ــی قهرمان ــه در زنده گ ــده ام ک ش

ــۀ  ــی وارد عرص ــد اجتماع ــک فراین ــۀ ی ــا در نتیج ــۀ قهرمان ه ــک: هم ی
ــدرت و  ــه ق ــون و خطــا خــود را ب ــا آزم ــارزه و زنده گــی شــده اند؛ ب مب
شــهرت رســانده اند؛ یعنــی قــدرت و شهرت شــان میراثــی نبــوده اســت. 
دو: بــرای همــۀ قهرمان هــا تثبیــت شــجاعت و دالوری یــک اصــل 
ــه قهرمان هــا  ــوده و اهمیــت داشــته اســت. این کــه دیگــران ب ــی ب قهرمان
احتــرام می گذاشــته اســت یــا شــخصیت قهرمــان موجــب احتــرام 
ــن  ــان در بی ــجاعت و دالوری قهرم ــت ش ــت، تثبی ــده اس ــران می ش دیگ

ــوده اســت. ــه ب ــع و جامع جم
ســه: همــۀ قهرمان هــا تــا پایــان زنده گــی مبــارزه کرده انــد. ایــن 
ــت  ــوده اس ــمی نب ــام رس ــدرت و مق ــت آوردن ق ــه دس ــرای ب ــارزه ب مب
کــه پادشــاه شــوند. هیــچ قهرمانــی در طــول تاریــخ پادشــاه نشــده اســت؛ 
زیــرا قهرمــان نماینــدۀ قدرت هــای رســمی و قــراردادی جامعــه نیســت، 
بلکــه قهرمــان نماینــدۀ اراده و قــدرت انســان در برابــر شکســت اســت؛ 
ــه  ــان ب ــا قهرم ــد، ام ــه شکســت می انجام ــان ب ــا آنکــه سرنوشــت قهرم ب
ــت،  ــه اس ــا آن مواجه ــه او ب ــتی ک ــد و از شکس ــن نمی ده ــت ت شکس

ــود.  ــه رو می ش ــا آن روب ــه ب ــزد؛ بلک نمی گری
ــت.  ــردار نیس ــت ب ــش دس ــرزمین خوی ــرو و س ــان از قلم ــار: قهرم چه
حتمــن در قلمــرو و ســرزمین خویــش کشــته می شــود. اگــر در ســرزمین 
دیگــران هــم کشــته شــود؛ حتمــن بــرای مبــارزه آنجــا رفتــه اســت. ماننــد 

آشــیل کــه تــراوا کشــته شــد. 
ــه  ــد؛ ب ــی نمی ده ــه پناهنده گ ــچ گون ــه هی ــن ب ــز ت ــان هرگ ــج: قهرم پن
ســرزمین دیگــران پناهنــده نمی شــود؛ در غربــت و در کشــور بیگانــه گان 
ــه در میخانه هــای اروپــا در گذشــتند،  ــاال، بســیاری ها ک نمی ُمــرد. ح
قهرمــان می شــوند. دالوری و مــرگ، دو اصــل اساســی قهرمانــی اســت.
اکنــون  نــدارم؛  بــد قهرمان هــا کار  بــه خــوب و  یادداشــت: مــن 
ــاختارِ  ــتم س ــط خواس ــدارم؛ فق ــی ن ــش قهرمان گرای ــدان کی ــر چن دیگ
ــان  ــرده بی ــورت فش ــان را به ص ــخصیت قهرم ــوم و ش ــکل گیری مفه ش

ــم. کن

جواد ناجی

ــی  ــای ســخنرانی غن ــرات پ ــر در شــهر ه ــزاران نف ه
گــرد آمــده بودنــد تــا در روز اســتقال کشــور 
کــه  بشــنوند  را  رییس جمهورشــان  حرف هــای 
ترامــپ از آسایشــگاه خــود در کمــپ دویــد تویــت زد: "همــراه بــا 
ســران و رهبــران نظامــی، در مــورد افغانســتان تصمیــم گرفتیــم"!
حکومــت وحــدت ملــی بــه طــور ُکل و غنــی بــه صــورت خــاص، 
از ماه هــا بــه ایــن طــرف منتظــر یــک چنیــن تویتــی بــود. تویتــی 
کــه قــرار بــود یــا انتظــار مــی رود بن بســت جنــگ در افغانســتان را 
بشــکند. تویــت ترامــپ »تصمیــم« امریــکا در خصــوص افغانســتان 
ــت  ــن توی ــت ای ــرار اس ــم ق ــا نمی دانی ــد و م ــح نمی ده را توضی
ــگ  ــا جن ــتد ی ــه افغانســتان بفرس ــس ب ــرباز تازه نف ــزار س ــد ه چن
ــد و خصوصــی شــود. منظــورم در  ــذار کن ــر واگ ــک وات ــه بل را ب
ــا  ــت و ت ــکا نیس ــازۀ امری ــم ت ــر تصمی ــر س ــث ب ــای بح این ج

ــت. ــوان گف ــزی نمی ت ــپ چی ــدی ترام ــت بع توی
ــپ در  ــد ترام ــا ببین ــد ت ــر می مان ــان منتظ ــل هم چن ــاالً کاب احتم
تویــت بعــدی چــه می گویــد. هم زمانــی تویــت ترامــپ بــا 
جشــن اســتقال کشــور؛ چــه بــر حســب اتفــاق باشــد یــا چیــزی 
دیگــر، بــه منتقــدان اســتقال کــه فکــر می کننــد جشــن اســتقال 
ــا واقعیت هــای جامعــه ســازگار نیســت، بیشــتر میــدان  کــذب و ب
داد. چــون قبــل از ظهــر امــروز{دو روز پیــش{ غنــی در مراســم 
ــود: امــروز دو  ــه ب ــع نســاجی گفت ــد صنای ــۀ تولی گشــایش کارخان
واقعــه باهــم گــره خــورد، آزادی سیاســی و آزادی اقتصــادی کــه 
اولــی بــا شمشــیر غــازی امــان اهلل خــان بــه دســت آمــد و دومــی 
)آزادی اقتصــادی( را امــروز بــا ســرمایه گذاری در پــارک صنعتــی 

ــم. ــاز می کنی ــدداً آغ ــرات مج ه
ــت  ــن توی ــا ای ــر، ام ــی دیگ ــا کس ــد ی ــی باش ــد غن ــی نمی کن فرق
ــت  ــور اس ــری کش ــان رهب ــر مدعی ــم در براب ــش محک ــک چال ی
ــتقال، در  ــد و از بدشانســی در روز اس ــتقال می زنن ــه دم از اس ک
ــن  ــد و ای ــم می گیرن ــور تصمی ــرای کش ــران ب ــد، دیگ ــپ دوی کم
ــه  ــود ک ــه روز می ش ــی ب ــبکه های اجتماع ــی در ش ــم زمان تصمی

ــخنرانی اســت. ــال س ــس مملکــت در ح ریی

برگشتدوبارۀاسالمامیری
وباللآرزوبهتیمملی

تیمبزکشی
افغانستانبهقزاقستانرفت

فیـسبـوک نـــامــه

اســام الدین امیــری، مدافــع و کپتــان ســابق و بــال آرزو، مهاجــم تیــم 
ملــی فوتبــال کشــور پــس از یــک فاصلــۀ زمانــی طوالنــی، دوبــاره بــه 

ترکیــب تیــم ملــی دعــوت گردیدنــد.
ــازی دوســتانه  ــرای ب ــال کشــور ب ــی فوتب ــم مل ــد تی در فهرســت جدی
بــا عمــان نــام اســام الدین امیــری و بــال آرزو نیــز آمــده اســت کــه 

ــال کشــور باشــد. ــرای فوتب ــاق خــوب ب ــک اتف ــد ی می توان
ــه شــمول  ــم ملــی کشــور ب ــان تی دوســال پیــش هفــت نفــر از بازیکن
اســام الدین امیــری کپتــان و بــال آرزو مهاجــم تیــم پــس از بــازی بــا 

قرغیزســتان از تیــم ملــی خــدا حافظــی کردنــد.
دلیــل ایــن اســتفعا را اســام الدین امیــری عملکــرد و برخــورد دوگانــۀ 

ســرمربی پیشــین آلمانــی افغانســتان بــا بازیکنــان عنــوان کــرده بــود.
ــی  ــم مل ــه تی ــاره ب ــان دوب ــن بازیکن ــی، ای ــس از آن خداحافظ ــا پ ام
ــارۀ  ــور دوب ــی حض ــش چگونه گ ــاه پی ــد م ــا چن ــدند ت ــوت نش دع
ــه آن،  ــگرت ب ــر ش ــت پیت ــم و مخالف ــب تی ــان در ترکی ــی از آن برخ

ــد. ــز گردی ــی نی ــم مل ــرمربی تی ــراج س ــبب اخ س
ــاع،  ــازی در پســت دف ــا ب ــان ب ــه هم زم ــری ک ــون اســام الدین امی اکن
شــم گول زنــی باالیــی بــه ویــژه بــا ســر دارد هم چنــان بــال آرزو کــه 
پیــش از ایــن تأثیــر مثیــت او در تیــم دیــده شــده، دوبــاره بــه ترکیــب 

تیــم ملــی برگشــته اســت.
ــاب  ــس وه ــی و قی ــداهلل وکیل ــزی، حمی ــس عزی ــار، اوی ــاد انتظ می
ــن نجــم، کنشــکا  ــدری، بنیامی ــا حی ــن، مصطف ــان، حســن امی دروازه بان
طاهــر، مســیح ســیغانی، آرش هاتفــی و اســام الدین امیــری مدافعــان، 
فیصــل شایســته، مازیــار کوهیــار، شــریف محمــد، فرشــاد نــور، اباســین 
علــی خیــل، مصطفــا زازی و قیــس شایســته هافپک هــا و زبیــر امیــری، 
خیبــر لمانــی، امیــد پوپلــزی، جبــار شــرزه، امرالدیــن شــریفی و بــال 

ــا عمــان دعــوت شــده اند. ــازی ب ــرای ب ــوان مهاجمــان ب ــه عن آرزو ب
میــاد ســالم، فریــد ســادات، نــور حســین، عمــران حیــدری، مصطفــا 
آزادزوی و نــوراهلل امیــری افــراد دیگــری بودنــد که از ســوی فدراســیون 
ــر عمــان دعــوت شــده اند امــا  ــازی تیــم ملــی در براب ــرای ب ــال ب فوتب
میــاد ســالم و نــوراهلل امیــری بــه خاطــر مصدومیــت نمی تواننــد تیــم 
را هم راهــی کننــد و نــور حســین، عمــران حیــدری، مصطفــا آزادزوی 
ــی  ــم مل ــرای تی ــازی ب ــازۀ ب ــان اج ــادات را باشگاه های ش ــد س و فری

نــداده اســت.

ــار  ــی کوکپ ــای قهرمان ــرکت در رقابت ه ــرای ش ــور ب ــی کش ــم بزکش تی
ــور 18  ــی از کش ــه نماینده گ ــای ب ــن رقابت ه ــت. در ای ــتان رف ــه قزاقس ب

ــد. ــن کشــور شــرکت کردن ــم ای ــس تی ورزشــکار و ریی
ــت  ــتانه، پایتخ ــهر آس ــال در ش ــنبلۀ امس ــخ 6 س ــه تاری ــابقه ها ب ــن مس ای
ــدۀ  ــع ش ــای وض ــاس قانون ه ــر اس ــه ب ــود ک ــزار می ش ــتان برگ قزاقس
ــوت  ــز دع ــتان نی ــرکان، افغانس ــردم ت ــای  م ــی ورزش ه ــن بین الملل انجم

شــده اســت.
بــر اســاس گــزارش مســوول ارتبــاط خارجــۀ  تیــم افغانســتان، اســب های 
ــه روز  ــکاران س ــده اســت و ورزش ــه ش ــرف قزاقســتان تهی بزکشــی از ط
ــب های  ــتفاده از اس ــا اس ــی  را ب ــای ورزش ــابقه های تمرین ه ــش از مس پی

بزکشــی ایــن کشــور انجــام خواهنــد داد.

چگـونگینگـارش
مقـالهیپژوهشـی

داوود عرفان
بخش سوم

رويکرد اثبات گرا
ــن  ــر، ای ــای اخی ــرا در دهه ه ــادات شــدید از رویکــرد اثبات گ ــا وجــود انتق ب
ــوس  ــد. مارک ــه شــمار می آی ــب ب ــان رویکــرد پژوهشــی غال رویکــرد هم چن
 logical( ــی ــرش منطق ــر پذی ــه ب ــی« ک ــل علم ــۀ »ماقب ــان اندیش ــچ می اتری
 )confirmingcases( ــده ــد کنن ــورد تأیی ــد م ــًا چن plausibility( و احیان
ــل  ــدی روشــنی قای ــارۀ سیاســت« مرزبن ــتوار اســت و »تفکــر علمــی درب اس
ــا  ــیوۀ خاصــی اســت و ب ــاد او ش ــه اعتق ــر ب ــر اخی ــیوۀ تفک ــده اســت. ش ش
حدس هایــی کــه دربــارۀ موضوعــات سیاســی می زنیــم و نیــز بــا تحلیل هــای 
هنجــاری مــا، یعنــی اظهــار نظرهای مــان در بــارۀ بایدهــا و نبایدهــا، بــه ُکلــی 

متفــاوت اســت.
ــی  ــت، یعن ــی اس ــش عمل ــر پژوه ــی ب ــت مبتن ــارۀ سیاس ــی در ب ــر علم تفک
ــب  ــان در قال ــوص جه ــول در خص ــای معق ــی آن گزاره ه ــه ط ــدی ک فراین
جمله هایــی دقیــق تنظیــم و ســپس بــا مشــاهدۀ تجربــی بــه آزمــون 
گذاشــته می شــوند. ویژه گی هــای شــاخص پژوهــش سیاســی عملــی در 
کمی ســازی  و   )verifiability(صدق پذیــری  ،)objectivity( عینیــت 
)quantification( رونمــا می گــردد. پژوهــش علمــی »عینــی« اســت، زیــرا 
روش هــای آن بــه نحــوی طراحــی شــده کــه نتایــج بررســی تحــت تأثیــر پیش 
ــر«  ــش »صدق پذی ــه پژوه ــن گون ــرد. ای ــرار نگی ــر ق ــای پژوهش گ داوری ه
ــای  ــه واقعیت ه ــت ک ــی اس ــر گزاره های ــی ب ــه مبتن ــا ک ــن معن ــه ای ــت، ب اس
ــا  ــز م ــازی نی ــد. کمی س ــد می کن ــاهده آن را تأیی ــل مش ــی )facts( قاب عین
را قــادر می ســازد تــا بــا کاربــرد فنــون آمــاری، مشــاهدات خــود را دقیــق و 
قابــل ســنجش کنیــم. ایــن همــان رویکــرد اثبات گرایــی اســت. کمــال مطلــوب 
ــش  ــی از دان ــه گونه ی ــتیابی ب ــی، دس ــی اجتماع ــان در حــوزۀ علوم اثبات گرای
دربــارۀ زنده گــی انســان اســت کــه قابــل قیــاس بــا دانــش حاصــل از علــوم 
ــه وحــدت روش شناســی  ــان ب ــر، اثبات گرای ــارت دیگ ــه عب ــی باشــد. ب طبیع
ــوم اجتماعــی هســتند.  ــوم طبیعــی و عل ــوم اعــم از عل ــن همــۀ عل علمــی بی
معرفت شــناختی  و  فلســفی  برداشــت های  انــواع  اثبات گــرا  رویکــرد 
در حــوزۀ اندیشــه را در بــر می گیــرد، از جملــه: تجربه گرایــی منطقــی 
اثبات گرایــی   ،)naturalism( طبیعت گرایــی   ،)logical empiricism(
 ،)behaviorism( رفتارگرایــی   ،)logical positivism( منطقــی 
اثبات گرایــی ابــزاری )instrumental positivism( و حتــا عقل گرایــی 
انتقــادی )critical rationalism( پوپــر. ایــن رویکــرد بــه طــور مشــخص 
ــی  ــام رفتارگرای ــه ن ــۀ 1۹40 ب ــل از ده ــط بین المل ــی و رواب ــوم سیاس در عل

شــناخته می شــود. 
تاریخچه

ــن  ــوی س ــتین بار از س ــفی، نخس ــی فلس ــوان گرایش ــه عن ــی ب واژۀ اثبات گرای
ســیمون و شــاگردش اگوســت کنــت در قــرن نوزدهــم بــه کار رفــت. کنــت 
ــه روش  ــود ک ــی ب ــت، مدع ــه اس ــب گرفت ــز لق ــی نی ــدر جامعه شناس ــه پ ک
ــان،  ــی انس ــی اجتماع ــه زنده گ ــوط ب ــای مرب ــم پدیده ه ــرای فه ــفه ب فاس
روش نادرســتی اســت و بایــد علــم جدیــدی پایه گــذاری شــود کــه مســتقل 
ــوم  ــارف در عل ــای متع ــتفاده از روش ه ــر اســاس اس ــات فلســفی و ب از تتبع

ــردازد. ــای اجتماعــی او بپ ــه مطالعــۀ انســان و دنی طبیعــی، ب
 cours( او در کتــاب شــش جلــدی مشــهور خــود بــه نــام ســیر فلســفۀ اثباتــی
ــارۀ مراحــل  ــش در ب ــۀ خوی ــح نظری ــه توضی de philosophepositive( ب
ــه اندیشــۀ انســان در  ــود ک ــی می ش ــردازد و مدع ــی انســان می پ ــل ذهن تکام
ــپس  ــوده و س ــی( ب ــی )تئولوژیک ــاً ربان ــی، اساس ــۀ تکامل ــن مرحل ابتدایی تری
در جریــان تکامــل خــود وارد مراحــل فلســفی )متافیزیکــی( و ســپس علمــی 
ــای  ــی پدیده ه ــان تمام ــن انس ــی، ذه ــۀ ربان ــت. در مرحل ــده اس ــی( ش )اثبات
ــای  ــه ارواح و نیروه ــک ب ــا تمس ــانی را ب ــای انس ــه پدیده ه ــتی از جمل هس
مرمــوز ماورایــی توضیــح می دهــد. ذهــن فلســفی کــه تفکــر منطقــی را بــرای 
ــودۀ  ــت وجوی بیه ــد جس ــًا در بن ــز نهایت ــد نی ــود می کن ــۀ خ ــناخت پیش ش
علت هــای غایــی باقــی می مانــد و از حــدس و شــهود فراتــر نمــی رود. تنهــا 
ــر ترکیــب مناســبی از  ــه ب ــا تکی ــی اســت کــه ذهــن ب ــۀ تفکــر اثبات در مرحل
اســتدالل و مشــاهده می توانــد روابــط علــی میــان پدیده هــای واقعــی را درک 
کنــد. در مرحلــۀ اثباتــی نخســت ریاضیــات و ســپس نجــوم، فیزیــک، کیمیــا 
ــی  ــم اجتماع ــه عل ــت ب ــره نوب ــد و باالخ ــعه می یابن ــی توس و زیست شناس
ــن  ــد. ای ــدا کن ــی ج ــا فلســفۀ اجتماع ــه راه خــود را از فلســفه ی ــد ک می رس

ــت.  ــام گرف ــی ن ــت جامعه شناس ــم در نهای عل
جــان اســتوارت میــل، آثــار کنــت را در جهــان انگلیســی زبــان ترویــج کــرد 
و دانشــمندان انگلیســی دیگــری چــون تامــاس هاکســلی و هربــرت اسپنســر 
ــم  ــی در عل ــوم طبیع ــای عل ــرد روش ه ــوص کارب ــش در خص ــم و بی ــز ک نی
ــه  ــت ارای ــه اگوســت کن ــبیه ب ــی ش جدیدالتأســیس جامعه شناســی دیدگاه های
دادنــد. ســنت اثبات گرایــی اواخــر قــرن نوزدهــم در نوشــته های روش شــناختی 
ــه  ــه نحــوی آشــکاری ادام ــم، جامعه شــناس شــهیر فرانســوی، ب ــل دورکی امی
یافــت و در اثــر معــروف او بــا عنــوان قواعــد روش جامعه شناســی بــه نحــو 

منظمــی تشــریح شــد. 
اثبات گرایــی در قــرن بیســتم، در آثــار متفکرانــی کــه محفــل یــا حلقــۀ ویــن 
را در دهــۀ 1۹۲0 تشــکیل داده بودنــد، نمــود دیگــری پیــدا کــرد. شــخصیت 
محــوری ایــن محفــل، موریتــس شــلیک بــود و بــا پیوســتن ردلــف کارنــاپ، 
ــت.  ــی گرف ــل اوج تازه ی ــن محف ــم در ای ــفۀ عل ــه فلس ــوط ب ــای مرب بحث ه
»برداشــت علمــی از جهــان« )scientific world conception( کــه در 
ــان و  ــوی ه ــن و از س ــرات تدوی ــط نوی ــن توس ــۀ وی ــران حلق ــار متفک آث

ــه اســت.  ــاپ، ویرایــش شــد؛ تجلــی یافت کارن
برداشت علمی از دیدگاه آنان دو ویژه گی دارد:

ــۀ  ــا از راه تجرب ــش تنه ــه دان ــی ک ــن معن ــه ای ــت. ب ــی اس ــی و اثبات 1. تجرب
آنچــه عینــًا وجــود دارد، حاصــل می شــود، بنابرایــن، علــم بــه شــناخت اشــیأ 
و پدیده هایــی محــدود می شــود کــه قابــل تجربــه از طریــق حــواس پنجگانــۀ 

مــا باشــد. پژوهــش علمــی نیازمنــد تحلیــل منطقــی اســت.
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برگردان: سمندرلکاريان و بهار مهر 
روسیه در تاِش بازگشت به سرزمینی است که در گذشته به طور 
خشونت آمیزی برای خروج از آن جنگیده است. زمانی که اتحاد 
شوروی نیروهای خود را در سال 1۹8۹ از افغانستان خارج کرد، 
شکست آن کشور قطعی و برگشت ناپذیر به نظر می رسید. بیشتر 
افغانستانی ها تاش های شوروی را که یک حکومت کمونیستی را 

باالی شان به زور تحمیل می کرد، نپذیرفتند.
یک نظامِی کمونیسِت افغانستان که در کنار شوروی ها می جنگید، 
نتوانست  که  خورد  دلیل شکست  این  به  شوروی  گفت،  من  به 
منکر  و  کافر  حیث  به  افغانستان  مردم  نزد  ایجادشده  تصویر  به 
خدا، غلبه کند؛ اما امروز، روسیه در تاش است تا با استفاده از 
نظامی  ناامیدکنندۀ مداخلۀ  نتایج  از  ناشی  نارضایتی های مردم که 
میان  یازدهم سپتامبر است، چهرۀ خود در  از  ناتو پس  امریکا و 

مردم این کشور را بهبود بخشیده و بازسازی کند.
گونه یی  به  روسیه  نرم  قدرت  نفوذ  گسترش  که  می رسد  نظر  به 
منفعت بار است که به مشکل می شد در زمان خروج ارتش سرخ 
پس از ۹ سال جنگ، پیش بینی کرد. روس ها با افزایش فعالیت های 
تا  دارند  تاش  افغانستان،  در  تبلیغاتی شان  و  اقتصادی،  سیاسی، 
که  گسترده یی  فساد  به  توجه  با  و  بخشیده  بهبود  را  خود  چهرۀ 
مانع پیشرفت افغانستان شده، نفوذ خود را بار دیگر در این کشور 

تثبیت کنند.
گرفته  بخش ها صورت  از  برخی  در  علی رغم دست آوردهایی که 
افغانستانی های  تا  است  شده  موجب  فراگیر  بیکاری  است، 
را در  راه مهاجرت  اند،  داده  از دست  را  امیدشان  بی شماری که 
اما  می رزمند،  شجاعانه  افغانستان  امنیتی  نیروهای  گیرند.  پیش 
حمات دهشت افگنانۀ مخالفان مسلح دولت درحال افزایش است 
امنیت  تأمین  در  امریکا،  حمایت  مورد  ملی  وحدت  و حکومت 
سراسری کشور ناتوان به نظر می رسد. پس از خروج بخش عمدۀ 
نیروهای خارجی از افغانستان، این ترس ایجاد شده که مبادا غرب 

یک بار دیگر افغانستان را به فراموشی بسپارد.
به قول مرکز مطالعات معاصر افغانستان مستقر در مسکو، روسیه 
»در  افغانستان  دولت  با  نزدیک  روابط  ایجاد  با  است  تاش  در 
گزارش ها  باشد.  دخیل  کشور«  این  در  حوادث  شکل گیری 
در  را  خود  سفارت  دیپلومات های  شمار  روسیه  که  می رسانند 
هزار   10 امنیتی،  موافقت نامۀ  یک  قالب  در  و  داده  افزایش  کابل 
قبضه کاشینکوف و جنگ افزار به این کشور کمک کرده است. 
در بخش اقتصادی نیز روسیه در افغانستان فعال شده است. ضمیر 
روسیه  رییس جمهوری  پوتین،  والدیمیر  ویژۀ  نمایندۀ  کابلوف، 
غنی  اشرف  رییس جمهور  با  دیداری  در  گذشته  فبروری  ماه  در 
گفته است که کشورش عاقه مند است تا افغانستان را در بخش 

پروژه های مسکن سازی حمایت کند.
را روی »مرکز  دالر  میلیون  سفارت روسیه در کابل هم چنان ۲0 
دوستی شوروی« که کار آن ناتمام گذاشته شده بود، هزینه کرد و 
آن را به نام »مرکز فرهنگی روسیه« بازگشایی کرد؛ به این امید که 
بتواند نقش قبلی خود را دوباره به دست بیاورد، اما افغانستانی ها 
این  و  می شناسند  »شوروی«  اصلی اش  به نام  را  مرکز  این  هنوز 
تنها یکی از 1۵0 پروژه یی است که مسکو برای بازگرداندن نفوذِ 
ازدست رفتۀ اقتصادی و فرهنگی اش در افغانستان به عهده گرفته و 

ده ها میلیون دالر بر اجرای آن می پردازد.
با وجود این که هزینه های مسکو نسبت به کشورهای دیگر ناچیز 

است، اما روسیه برخاف امریکا، ابزارهای تبلیغاتی موثری را برای 
رسانه های  دارد.  دست  در  کمکی اش  برنامه های  از  اطاع رسانی 
مورد حمایت روسیه به ساده گی توانسته اند این درک را بین مردم 
ایجاد کنند که پروژه های زیربنایی که توسط این کشور ساخته شده 
است، از جمله تونل سالنگ و بنِد »سرده«، با دوام تر و مقاوم تر از 
زیرساخت هایی است که در جریان یک ونیم دهۀ گذشته به کمک 

مالی غرب و ناتو ساخته شده اند.
اطاعاتی که از سوی منابع روسی تهیه شده است، کامًا تصویر 
متضادی از هدر رفتن پول های امریکا در این کشور نشان می دهد. 
پول های به هدر رفتۀ واشنگتن از سوی ادارۀ بازرس ویژۀ امریکا 
برای بازسازی افغانستان مستندسازی شده است. روسیه هم چنان 
مسلمانان،  میان  در  خود  از  خوب  تصویر  یک  ایجاد  هدف  به 
آشکارا اعام کرده که طالبان را برای مقابله با نفوذ داعش کمک 
جان  جنرال  اما  می کند.  حمایت  صلح  گفت وگوهای  روند  از  و 
و  افغانستان  در  بین المللی  نیروهای  عمومی  فرمانده  نیکلسون، 
دیگر مقام های امریکایی نسبت به این مسأله دیدگاه دیگری داشته 
و مسکو را به حمایت از طالبان برای بی ثباتی افغانستان و ضربه 

زدن به منافع امریکا متهم می کنند.
حکومت  از  همزمان  و  دوگانه  سیاست  اتخاذ  روسیه  دید  از  اما 
از  تا  می دهد  قرار  درموقعیتی  را  مسکو  شورشیان  و  افغانستان 
پیروز نهایی حمایت کند. افغان ها با مطرح کردن این واقعیت که 
روسیه سابقه طوالنی از دخالت را در افغانستان دارد، هم چنان در 
تاش اعمال نفوذ از طریق پرداخت مخفیانه به رهبران سیاسی و 

گروه های خارج از حکومت است. 
اما حاال، مسکو در تاش بازگشت به سرزمینی است که در گذشته 
به طور خشونت آمیزی برای خروج از آن جنگیده است. به گفتۀ 
در  مسکو  روبه افزایِش  افغانستانی، حضور  کهنه کار  بازرگان  یک 
بخش های بازرگانی و پروژه های دیگر در افغانستان؛ یک دیدگاه 
و مقایسۀ منفی را نسبت به امریکایی ها ایجاد کرده است. در حالی 
شدت  به  و  سمنتی  دیوارهای  پشت  زنده گی  به  امریکایی ها  که 
محافظت شده به خاطر ترس از تهدیدهای تروریستی شهره شده 
گزار  و  گشت  خیابان ها  در  آزادانه  و  ترس  بدون  روس ها  اند، 

می کنند و به دیدن دوستان و خویشاوندان خود می روند.
موضوع ترس امریکایی ها از افغانستانی ها به صورت واضح درحال 
ریشه دوانیدن است. با چند بزرگ قوم که در زمینۀ پژوهش های 
از  دلیرتر  روس ها  که  گفتند  من  به  کردم،  صحبت  شورش گری 
»شما« امریکایی ها بودند. وقتی این مسأله را با یکی از فرماندهان 
با شوروی ها سپری کرده بود،  مجاهدان که جنگ های سختی را 
در میان گذاشتم، یک لحظه تفکر کرد و گفت: آنان »روس ها« دلیر 
نبودند، اما بسیار بی رحم بودند؛ به گونه یی که روستاهای مخالفان 

خود را به ُکلی ویران می کردند.
و  نداشت  موفقیت آمیز  پایان  بی رحمی  این  که  پرسیدم  وقتی 
گفت:  او  باشند،  شده  جدی  اشتباهات  مرتکب  شاید  روس ها 
پول شان خاص شد".  زود  بسیار  نکردند.  اشتباه  نخیر؛  "اشتباه؟ 
اشتباه  یک  مرتکب  که شوروی ها  گفت  می توان  هر صورت،  به 
آغاز  را  بزرگی  در سال 1۹٧۹ جنگ  این که  آن  و  اساسی شدند 
کردند که هیچ گونه حمایت مالی و مردمی برای تداوم آن وجود 
که  آنگونه  اند.  برده  پی  خود  اشتباه  به  ظاهراً  روس ها  نداشت. 
است:  گفته  روسیه  ارتش  ستاد  رییس  گرامیزوف،  والری  جنرال 
روسیه به طور موفقیت آمیزی در حال استفاده از راهکارهای ملکی 

برای دستیابی به اهداف سیاسی و راهبردی خود است.
 

هرچنــد تــا هنــوز دونالــد ترامــپ، رییس جمهــور 
ــه یــک جمع بنــدی مشــخص پیرامــون  امریــکا ب
مــورد  در  کشــور  ایــن  جدیــد  سیاســت 
ــر  ــارها ب ــش فش ــا افزای ــیده، ام ــتان نرس افغانس
ــن  ــدی ای ــه ج ــد و البت ــش جدی ــتان، بخ پاکس
سیاســت اســت. جنــرال جــوزف ووتــل، فرماندۀ 
ــه  ــد ک ــد می کن ــکا تأکی ــای امری ــزی نیروه مرک
ــزی  ــه هــدف طرح ری ــد از خــاک پاکســتان ب بای
همســایه هایش  بــر  تروریســتی  حمله هــای 

ــود. ــتفاده نش اس
خبرگــزاری رویتــرز ایــن جملــه جنــرال ووتــل 
را بــه نقــل از ســفارت ایــاالت متحــده امریــکا در 
ــت  ــی اس ــن در حال ــت. ای ــه اس ــام آباد گفت اس
ــه  ــفرش ب ــنبه در س ــل روز ش ــرال ووت ــه جن ک
پاکســتان، بــا جنــرال قمــر جایــود بجــوا، رییــس 
ســتاد مشــترک ارتــش ایــن  کشــور دیــدار کــرد.
ــکا در  ــد امری ــرد جدی ــون رویک ــرز پیرام رویت
ــن  ــنهادها ای ــی از پیش ــد، یک ــتان می گوی افغانس
اســت کــه اگــر پاکســتان رهبــران ارشــد طالبــان 
و شــبکۀ حقانــی را تعقیــب نکنــد، ایــاالت 
متحــده در ایــن مــورد بررســی خواهــد کــرد کــه 
ــه عنــوان یــک کشــور حامــی  ــا پاکســتان را ب آی

ــه؟! ــا ن ــد ی ــم داد کن تروریســم قل
ــه  ــی گفت ــای امریکای ــز مقام ه ــن نی ــش از ای پی
انــد کــه طالبــان افغانســتان از حمایــت عناصــری 
در اردوی پاکســتان و ادارۀ اســتخبارات ایــن 
ــن اتهــام  ــا اســام آباد ای ــد، ام  کشــور برخوردارن
ــا  ــارزه ب ــه در مب ــرده ک ــا ک ــرده و ادع را رد ک
وزیرســتان  در  طالبــان  متحــد  جنگ جویــان 

ــت. ــی داده  اس ــی قربان ــمالی و جنوب ش
ــزارش،  ــن گ ــاس ای ــه اس ــان، ب ــف این ــا وص ب
حتــا  و  نظامــی  همــکاری  ووتــل  جنــرال 
ــم  ــیار مه ــتان را بس ــا پاکس ــر ب ــکاری قوی ت هم

کرده اســت. توصیــف 
ــاالت متحــده  ــور ای ــپ، رییس جمه ــد ترام دونال
ــت  ــه اس ــرش گفت ــی در تویت ــه تازه گ ــکا ب امری
ــر  ــتان و فرات ــورد افغانس ــی در م ــه تصمیم های ک
ــوز  ــات هن ــا جزیی ــه شــده  اســت، ام از آن گرفت

روشــن نشده اســت.
ــه ادارۀ  ــد ک ــر ان ــه منتظ ــی هم ــرایط کنون در ش
ــا  ــدش، از چــه راه ه ــتراتژی جدی ــپ در اس ترام
و ابزارهایــی بــرای پایــان دادن بــه طوالنی تریــن 
اســتفاده  افغانســتان  در  ایــن  کشــور  جنــگ 

ــرد. ــد ک خواه
ــزی  ــده مرک ــفر فرمان ــن س ــه ای ــش ب در واکن
ــای  ــتان و صحبت ه ــه پاکس ــکا ب ــای امری نیروه

او، محمــد شــفیق همــدم، مشــاور پیشــین ناتو در 
افغانســتان و آگاه مســایل سیاســی می گویــد کــه 
ایــن اظهــارات جنــرال ووتــل در مــورد پاکســتان 

ــه ایــن  کشــور اســت. یــک ُهشــدار نظامــی ب
ــم اســت و  ــی مه ــفر خیل ــن س ــه ای ــت ک او گف
ــک  ــارات دیپلماتی ــر از اظه ــارات فرات ــن اظه ای

اســت.
ــی  ــور حام ــتان کش ــر پاکس ــت، اگ ــدم گف هم
ــا ســه نــوع تحریــم  تروریســم شــناخته شــود، ب
ــه  ــن ک ــت ای ــد: "نخس ــد ش ــه رو خواه رو ب
ــه پاکســتان توقــف  ــکا ب فــروش اســلحه از امری
ایــاالت  نظامــی  کمک هــای  دوم،  می یابــد. 
ــود  ــف می ش ــتان متوق ــه پاکس ــکا ب ــده امری متح
ــده  ــاالت متح ــافی ای ــای انکش ــوم کمک ه و س
ــتان  ــرای پاکس ــن ب ــه ای ــد ک ــد ش ــع خواه قط

بی نهایــت قابــل تشــویش اســت."
ــه محمــد اچکــزی،  ــت ک ایــن در حالــی اس
ــر  ــتانی و رهب ــهور پاکس ــت مدار مش ــک سیاس ی
ــور،  ــن کش ــتونخواه ای ــی پش ــی مل ــزب عوام ح
بــا اشــاره بــه ســالروز اســتقال افغانســتان گفتــه 
ــورد افغانســتان  ــر اســام آباد در م ــه اگ اســت ک
اخــاص داشــته باشــد، مشــکل ایــن کشــور 60 
ــا  ــی ب ــود. او در گفت وگوی ــل می ش ــد ح درص
ــه اســتقال  بی.بی.ســی گفتــه اســت کــه بایــد ب
ــد در  ــر آن بای ــود، درغی ــرام ش ــتان احت افغانس

ــود. ــز ب ــودی همــه چی انتظــار ناب
محمــود اچکــزی می گویــد: "ایــن بســیار ســاده 
لوحــی اســت کــه از مخالفــان خــود توقــع عــدم 
ــد،  ــت نباش ــر امنی ــیم، اگ ــته باش ــه را داش مداخل
ــد،  ــا هن ــح ب ــه صل ــم، ب ــرده نمی توانی ــی ک هیچ

ایــران و افغانســتان نیــاز داریــم".
پاکســتان پنــاه گاه امــن گروه هــای تنــدرو مذهبــی 
ــه  ــد ک ــزی می گوی ــا اچک ــود، ام ــناخته می ش ش
تجــاوز شــوروی ســابق بــر افغانســتان همــه ایــن 
مشــکات را خلــق کــرده اســت، چــون هــر آن 
چــه اکنــون بــه میــان آمــده، ناشــی از آن اســت، 
ــان  ــردن این ــان ب ــرای از می ــد ب ــون بای ــی اکن ول

فکــر شــود.
حمایــت  جریــان  "در  می افزایــد:  اچکــزی 
احــزاب جهــادی، صدهــا هــزار  از  امریــکا 
خارجــی آمــوزش دیدنــد. بــه نظــر مــن کشــور 
مــن و امریــکا می داننــد کــه ایــن جــا کــی، کــی  
هــا را آمــوزش داده اســت. اکنــون از شــر آنــان 
خــود را خــاص کنیــم. اگــر ایــن طــور نشــود، 

ــوخت." ــد س ــش خواه ــه در آت منطق

روسیـهدرحـالگستـرشنفـوذخـود
درافغـانستاناست

فرماندۀ مرکزی نیروهای امریکا در سفر به پاکستان:

نباید از خاک پاکستان برای طرح ریزی حمالت 
تروریستی در برابر همسایه ها استفاده شود
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