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جمهـوری  ریاسـت  دوم  معـاون 
گفتـه کـه ریاسـت جمهـوری بـه 
منظـور اتخاذ یـک تصمیـم قانونی 
و منطقـی دربـاره درج نـام اقـوام 
الکترونیکـی  شناسـنامه های  در 
قانـون   ۴ مـاده  تفسـیر  خواهـان 
اساسـی از سـوی دادگاه عالی شده 

اسـت.
سـرور دانش معـاون دوم ریاسـت 
 ۳۱( روز سه شـنبه  کـه  جمهـوری 
اسـد( در جلسـه امضای تفاهمنامه 
معـارف  وزارت  بیـن  همـکاری 

و دیگـر ادارات دولتـی سـخن می گفـت، از 
شناسـنامه های  توزیـع  رونـد  کار  بـه  آغـاز 

الکترونیکـی در آینـده نزیـک خبـر داد.
آقـای دانـش بیـان داشـت، آمادگی هـای الزم 
الکترونیکـی  شناسـنامه های  توزیـع  بـرای 
اتخـاذ گردیـده و تـا کمتـر از یـک مـاه دیگر 
رونـد توزیع این شناسـنامه ها آغـاز می گردد.
بـه گفتـه وی، اگرچـه توقع مـردم افغانسـتان 
از حکومـت در تمامـی زمینـه هـا از جملـه 
الکترونیکـی  شناسـنامه های  توزیـع  مسـاله 
بسـیار اسـت، امـا گام هـای بلنـدی در ایـن 

زمینـه برداشـته شـده اسـت.

او اظهـار داشـت، اداره ثبـت احـوال نفـوس 
کـه قبـا در چـوکات وزارت داخلـه فعالیت 
مـی کـرد از بدنـه آن وزارت جـدا شـده و به 
صـورت یـک اداره مسـتقل بـه فعالیـت آغاز 

اسـت. کرده 
معـاون دوم ریاسـت جمهوری افـزود:" یکی 
از مـوارد دیگـر درج نـام قومیـت در تذکـره 
الکترونیکـی اسـت کـه تقاضاهایـی از طـرف 
شـماری از شـهروندان کشـور در ایـن زمینـه 
مطرح شـده اسـت و ایـن موضوع بـه منظور 
اتخـاذ یک تصمیم قانونی و منطقی، از سـوی 
ریاسـت جمهـوری بـه سـتره محکمـه ارجاع 
شـده اسـت تا نظر نهایـی خویـش را در باره 

تفسـیر مـاده ۴ قانـون اساسـی ارایـه 
کند".

اساسـی  قانـون  چهـارم  مـاده  در 
اسـت:"حاکمیت  آمـده  افغانسـتان 
تعلـق  ملـت  بـه  درافغانسـتان  ملـی 
دارد کـه بـه طـور مسـتقیم یـا توسـط 
نماینـدگان خـود آن را اعمـال می کند 
از  اسـت  عبـارت  افغانسـتان  .ملـت 
تمـام افرادي کـه تابعیـت افغانسـتان را 
دارا باشـند.ملت افغانسـتان متشـکل از 
اقـوام پشـتون، تاجک، هـزاره ، ازبک، 
ترکمـن، بلـوچ، پشـه یی ، نورسـتانی، 
، قرغیـز، قزلبـاش، گوجـر،  ایمـاق ، عـرب 

براهـوی و سـایر اقـوام مـي باشـد...".
سـرور دانـش تاکیـد کرده کـه با نهایی شـدن 
شناسـنامه های  در  قومیـت  درج  موضـوع 
الکترونیکـی، رونـد توزیـع ایـن شناسـنامه ها 
نیـز تـا کمتـر از یـک ماه دیگـر آغـاز خواهد 

. شد
معـاون دوم ریاسـت جمهـوری بیـان داشـت 
که براسـاس گـزارش اداره مرکـزی احصائیه، 
تمامـی  بـا  شناسـنامه  توزیـع  مرکـز  پنـج 
امکانـات مـورد نیـاز در شـهر کابـل ایجـاد 

شـده اسـت.

حــدود ده تــن از زنــان خانــوادۀ یــک جوان 
ــش در  ــد روز پی ــه چن ــام ســمیع اهلل ک ــه ن ب
ــت، از  ــیده اس ــل رس ــه قت ــان ب ــهر تالق ش

ــد. ــت می خواهن ــت عدال حکوم
ایــن زنــان روز گذشــته بــا تجمــع در 
ــد،  ــت تخــار می گوین ــر ســاختمان والی براب
ســمیع اهلل 6 روز پیــش از ســوی فــردی بــه 
نــام فریــد در منطقــۀ قلبــرِس شــهر تالقــان 
والیــت تخــار کشــته شــد و اکنــون قاتــل در 
خانــۀ نــوراهلل، یــک مســلح غیرمســؤول بــه 

ــرد. ــر می ب س
َســویه مــادر ســمیع اهلل، از نهادهــای مســؤول 
می خواهــد تــا قاتــان پســرش را بازداشــت 
کــرده و دادگاهــی کننــد. بــه گفتــۀ او، ایــن 
فرمانــده غیرمســؤول بــا خورانــدن الــکل و 
ــه کام  ــدش را ب ــئه آور فرزن ــای نش قرص ه

مــرگ کشــانده اســت.
امــا ســنت تیمــور، ســخنگوی والــی تخــار 
ــاد  ــر بنی ــون ب ــس تاکن ــه پولی ــد ک می گوی
ادعــای خانــوادۀ مقتــول، ۳ تــن را بازداشــت 
ــی  ــی و قضای ــای عدل ــر نهاده ــرده و اگ ک
حکــم بازداشــت شــخص دیگــری را صــادر 
ــد  ــز بازداشــت خواه ــد، آن شــخص نی کنن

شــد.
ــناس  ــلح ناش ــرد مس ــر دو ف ــوی دیگ از س
ــته دو  ــام گذش ــایکل ش ــر موترس ــوار ب س
ــان  ــهر تالق ــی ش ــۀ قره بای ــرادر را در منطق ب

ــتند. ــه کش ــلیک گلول ــا ش ب
ــس  ــده پولی ــی، فرمان ــد جوزجان فقیرمحم
ــداد  ــن روی ــد کــه عامــان ای تخــار می گوی
از ســوی پولیــس بازداشــت شــده اند و 

ــد.  ــرار دارن ــرس ق ــر بازپ ــون زی اکن
تخــار در مــاه هــای اخیــر شــاهد قتــل هــای 
ــاه گذشــته  ــوده اســت. در ســاه م ــادی ب زی
دهــا تــن در تخــار توســط افــراد یــک 
فرمانــده مســلح غیــر مســوول کشــته شــده 
ــای  ــش نیروه ــه پی ــه دو هفت ــد. از جمل ان
ــه  ــوط ب ــده مرب ــک فرمان ــت ی ــیر قان بش
ــذاران در  ــاز گ ــر نم ــار ب ــن حکمتی گلبدی
یــک مســجد حملــه کــرد و هشــت تــن را 
کشــت و یــک روز قبــل از آن نیــز نیروهــای 
همیــن فرمانــده یــک مولــوی مشــهور 

ــد. ــانده بودن ــل رس ــه قت ــاری را ب تخ

سروردانش:
میگیرد  تصمیم   شناسنامه    در     اقوام   نام درج   دادگاهعالیدربارۀ

افزایـش قتـل 
و کشتـار در تخـار
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 د امریکا په سرتاتېژۍ کې افغانستان او 

سیمې ته په نوي نظر کتل شوي

رسـانه هـا 
از حـکومت مقـروض انـد

تاکید وزارتعدلیه بر بهبود 
سیستم مساعدت  های حقوقی 

تــرامپ 
سنگ تمام گذاشت

»پـاکستان فـوراً تغییـر کنـد«



ــار نخســت نیســت کــه ســرور دانــش،  ایــن ب
ــی،  معــاون دوم رییــس حکومــت وحــدت مل
حرف هــای  نظــام  و  وضعیــت  مــورد  در 
ــا  ــز باره ــته نی ــد. در گذش ــوالنه می زن غیرمس
ــن  ــی، چنی ــای غن ــه آق ــی ب ــرای خوش خدمت ب
ــم  ــه بازه ــال دارد ک ــی زده و احتم حرف های
بنــا بــه اقتضــاء چنیــن حرف هــای بزنــد. 
ــه  ــت ک ــانی اس ــدود کس ــش از مح ــای دان آق
ــان  ــم چن ــی ه ــد؛ ول ــت کار می کن در حکوم
بــه دلیــل احترامــی کــه بــه او در میــان برخــی 
ــود  ــگاهیان وج ــوص دانش ــه خص ــات ب حلق
دارد، اســتاد خطــاب می شــود. ایــن اســتاد 
گفتــن بــه آقــای دانــش شــاید بــه دلیــل 
پیشــنۀ او باشــد کــه در برخــی مــدارس و 
ــه اســت و از  ــس پرداخت ــه تدری دانشــگاه ها ب
ــه او در  ــل ک ــن دلی ــه ای ــاید ب ــم ش ــی ه جانب
ســال های جهــاد و مقاومــت عمدتــا بــه کار و 
ــی داد.  ــان م ــل نش ــی تمای ــای فرهنگ فعالیت ه
آقــای دانــش، در زمانــی کــه متصــدی پســت 
وزارت عدلیــه افغانســتان بــود، نیــز زیــاد 
ــوده  ــره سیاســت آل ــا مســایل روزم خــود را ب
نمی کــرد و در همــان موقعیــت حقوقــی خــود 
ســعی  داشــت، چهره یــی متخصــص باقــی 
ــم  ــیلۀ کری ــه وس ــه ب ــی ک ــا از زمان ــد. ام بمان
ریاســت جمهوری  پیشــین  معــاون  خلیلــی 
ــای  ــم آق ــه تی ــش ب ــای گزین ــوان ج ــه عن ب
ــه  ــری از او ب ــرۀ دیگ ــد، چه ــی ش ــی معرف غن
ــه  ــره توجی ــره، چه ــن چه ــد. ای ــش درآم نمای
ــه قــدرت اســت. چهــرۀ کــه  گــر و متمایــل ب
نمی خواهــد بــه هیــچ بهایــی کرســی اش 
ــی  ــای قربان ــا در به ــد، حت ــت بده را از دس
ــش  ــنبه آقــای دان کــردن حقایــق. روز دوش
ــه  ــه ب ــود ک ــده ب ــرکت ورزی ــی ش در برنامه ی
ــن  ــود. ای ــه ب ــاص یافت ــی اختص ــون اساس قان
ــی  ــق و ارزیاب ــد تحقی ــوی واح ــه از س برنام
ــق"  ــی تحقی ــبت رونمای ــه مناس ــتان، ب افغانس
ــود.  ــون اساســی" برگــزار شــده ب بررســی قان
آقــای دانــش درایــن برنامه از ســاختار ریاســتی 
متمرکــز حمایــت کــرده و آن را بهتریــن نظــام 
سیاســی بــرای افغانســتان خوانــده اســت. 
آقــای دانــش هم چنیــن گفتــه اســت کــه نظــام 
ــی  ــزاب سیاس ــود اح ــل نب ــه دلی ــی ب پارلمان

قــوی و نظــام فدرالــی بــه دلیــل شــرایط 
افغانســتان بــرای ایــن کشــور مناســب نیســت. 
آقــای دانــش در حالــی از نظــام ریاســتی فعلــی 
حمایــت می کنــد کــه یکــی از اصل هــای 
توافقنامــه سیاســی بــر تعدیــل قانــون اساســی 
ــق  ــری از طری ــت وزی ــمت نخس ــاد س و ایج
ــی ورزد.  ــد م ــه تاکی ــه جرگ ــدن لوی فراخوان
حکومــت وحــدت ملــی بــدون آن کــه در 
ایــن خصــوص خــود بــه ابــراز نظــر بپــردازد، 
براســاس توافقنامــۀ سیاســی مکلــف اســت کــه 
ــد.  ــرا بخوان ــون اساســی را ف ــه قان ــه جرگ لوی
ــه  ــه ک ــروز همانگون ــه ام ــا ب ــن کار ت ــا ای ام
ــدان  ــه سیاســی چن ــر توافقنام ــای دیگ بخش ه
نیــز مــورد توجــه قــرار نگرفتــه، هــم چنــان در 
بــی سرنوشــتی قــرار دارد. اگــر واقعــا ســاختار 
ــای  ــه آق ــه ک ــدارد و آنگون ــکلی ن ــام مش نظ
ــا  ــتی حت ــام ریاس ــد، نظ ــر می کن ــش فک دان
ــای  ــخ گویی نیازه ــد پاس ــز می توان نیمه متمرک
جامعــه افغانســتان باشــد، پــس چــرا ایــن همــه 

ــود دارد؟  ــه آن وج ــبت ب ــاد نس انتق
ــد  ــاد می کنن ــی انتق ــاختار فعل ــه از س ــی ک آنان
ــنهاد  ــی را پیش ــام پارلمان ــای آن نظ ــه ج و ب
ــد کــه هیــچ فهمــی  ــرادی نبودن ــد، اف کــرده ان
ــای  ــا و نظام ه ــتان، تیوری ه ــورد افغانس در م
ــدان  سیاســی نداشــته باشــند. بســیاری از منتق
ــش  ــن دان ــم تری ــی از مه ــام فعل ــاختار نظ س
اندوختــه گان علــم سیاســت انــد و بــا براهیــن 
ــی مشــکات نظــام ریاســتی را  و شــواهد کاف
برشــمرده انــد. اگــر نظــام فعلــی، می توانســت 
آن  باشــد،  افغانســتان  شــرایط  پاســخ گوی 
ــرا  ــد، چ ــر می کن ــش فک ــای دان ــه آق ــه ک گون
اقــوام در نظــام  مشــارکت سیاســی همــه 
ــا  ــت. آی ــوده اس ــاز ب ــکل س ــه مش ــن هم ای
ــرز  ــا م ــا را ت ــه بحران ه ــود ک ــام نب ــن نظ همی
ــی  ــوق داد؟ از جانب ــی س ــای نظام رویارویی ه
دیگــر، کــدام تجربــه ابطــال نظــام پارلمانــی را 
ــت  ــا دو دس ــاال ب ــه ح ــت ک ــرده اس ــت ک ثاب
بــه نظــام ریاســتی بچســپیم؟ وقتــی نظامــی در 
ــه از  ــه نشــده باشــد، چگون یــک کشــور تجرب
قبــال برابطــال آن رای می دهنــد؟ آقــای دانــش 
20 ســال پیــش خواهــان نظــام دموکراســی در 
ــرد  ــر نمی ک ــا فک ــود و ی ــم نب ــتان ه افغانس

ــد  ــور بتوان ــن کش ــی در ای ــن نظام ــه چنی ک
ــه  ــد ب ــم بای ــاز ه ــا ب ــود، آی ــت ش ــر ثاب موث
همــان نظام هــای کهنــه و قبیله یــی بســنده 
ــی  ــام فدرال ــورد نظ ــا در م ــم. حت ــی کردی م
رد  پاســخ  قاطعیــت  بــا  چنیــن  نمی تــوان 
ــاس  ــد و براس ــاور دارن ــر ب ــی کثی داد. عده ی
ــد  ــان می خواهن ــای ش ــدگاه ه ــا و دی یافته ه
ــی داشــته باشــد.  ــه افغانســتان نظــام پارلمان ک
هیــچ مشــکلی در طــرح چنیــن نظــری وجــود 
نــدارد کــه بیاییــم و یــک ســره بــا آن مخالفــت 
ــرون  ــرای بی ــل ب ــن راه ح ــاید بهتری ــم. ش کنی
ــی  ــام پارلمان ــور نظ ــکات کش ــت از مش رف
باشــد کــه امــروز اکثریــت بــه عنــوان تابــو بــه 
ــی  ــایل علم ــد در مس ــد. نبای ــگاه می کنن آن ن
ــای  ــه آق ــت ک ــخن گف ــت س ــا قطعی ــن ب چنی
ــتی در  ــام ریاس ــداران نظ ــد. طرف ــش می زن دان
ــرزی  ــای ک ــت، آق ــال های نخس ــور در س کش
بــود کــه در برابــر هــر صــدای مخالفــی فریــاد 
مــی زد کــه افعانســتان را آزمایشــگاه نظــام های 
سیاســی نســازید؛ ولــی همیــن حــاال او کــه از 
ــس  ــر از هرک ــت، بهت ــه اس ــار رفت ــدرت کن ق
ــودش در  ــه خ ــی را ک ــد نظام ــری می دان دیگ
راس آن قــرار داشــت، چــه مشــکاتی را بــرای 

ــار آورد. ــه ب ــه ب جامع
ــام  ــال ها از نظ ــرزی، در آن س ــای ک ــرا آق  چ
دفــاع می کــرد و حــاال  ریاســتی  متمرکــز 
ــام  ــه نظ ــت ک ــن اس ــل آن ای ــد؟ دلی نمی کن
فعلــی کشــور بیشــتر از آن کــه بــا منافــع 
شــهروندان ســازگار باشــد، منافــع قدرتمنــدان 
را برجســته مــی ســازد و بــه یــک معنــا حافــظ 
ــدرت سیاســی را  ــه ق ــع کســانی اســت ک مناف

ــد.  ــار دارن در اختی
آقــای دانــش نیــز حــاال کــه در یکــی از 
ــه از  ــرار گرفت ــی ق ــم سیاس ــای مه موقعیت ه
نظامــی دفــاع مــی کنــد کــه بیشــترین امکانــات 
و اختیــارات را بــه آن تفویــض مــی کنــد، امــا 
ــود،  ــار ش ــت برکن ــن موقعی ــه از ای ــن ک همی
ــه روی مشــکات نظــام  ــگاه چشــم هایش ب آن

ــد شــد. ــاز خواه ریاســتی ب
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ــدۀ  ــات متح ــوری ای ــپ، رییس جمه ــد ترام ــراً دونال اخی
ــر افغانســتان  ــد آن کشــور در براب ــتراتیژی جدی ــکا، اس امری
را اعــام کــرده اســت. اگرچــه قبــل از اعــام ایــن راهبــرد، 
ــود کــه هیــچ تغییــری  ــرای برخــی از آگاهــان مشــخص ب ب
ــود  ــه وج ــتان ب ــی در افغانس ــربازان امریکای ــور س در حض
ــان  ــن را نش ــکا همی ــرد امری ــام راهب ــون اع ــد و اکن نمی آی
ــت  ــی اس ــا ماندن ــتر اینج ــور بیش ــا حض ــکا ب ــه امری داد ک
ــد.  ــه میاب ــال ادام ــال های س ــرای س ــان ب ــگ همچن و جن
ــه  ــی ک ــزم و انتقادهای ــا تروری ــارزه ب ــرای مب ــد، ب ــا تأکی ام
ــده  ــده ش ــپ دی ــخنان ترام ــتان در س ــت های پاکس از سیاس
اســت، نیــز ادامــۀ همــان سیاســت ها در راهبردهــای گذشــتۀ 
ایــاالت متحــدۀ امریــکا اســت. ایــن راهبــرد، یــک بــار دیگــر 
بــرای منطقــه، موضــع امریــکا را مشــخص ســاخت و ثابــت 
ــری در سیاســت های آن کشــور وارد شــدنی  ــه تغیی ــرد ک ک
نیســت. بنابرایــن کشــورهای منطقــه هــم سیاســت های 
ــد داد.  ــه خواهن ــال آن ادام ــان را را در قب ــت موجوش وضعی
ــرد  ــپ و در راهب ــای ترام ــت آق ــه در سیاس ــی ک ــا نکته ی ام
ــا آن برخــورد شــده اســت،  ــه صراحــت ب ــکا ب ــد امری جدی
عــدم حمایــت از دولت ســازی و توجــه بــه ســاختن 
ــی و   ــت داری و دیمکراس ــوۀ حکوم ــت. نح ــتان اس افغانس
ــتراتیژی  ــب در اس ــای غری ــازی از نقطه ه ــت س ــت مل دول
ــتان  ــون در افغانس ــا کن ــته ت ــکا از گذش ــی های امری و پالیس
بودنــد و آن کشــور همــواره بــه در برابــر، در محــور افــراد 
ــه  ــط ب ــپ فق ــم ترام ــاال ه ــرده اســت. ح ــرمایه گذاری ک س
کشــتن تروریســتان تاکیــد کــرده و گفتــه اســت کــه امریــکا 
برنامه یــی بــرای دولــت - ملــت ســازی در افغانســتان 
ــه  ــرایطی ک ــکا در ش ــد امری ــت بای ــی اس ــدارد. در حال ن
ــز  ــان نی ــه دارد و آن ــرای ســال ها ادام ــزم ب ــا تروری ــارزه ب مب
از ایــن کشــور رفتنــی نیســتند و جنــگ پابرجاســت، بــه ایــن 
ــا و  ــچ کســی از فرصت ه ــد هی ــه نبای ــد ک ــه توجــه کنن نکت
امکانــات امریــکا، بــرای ایجــاد اســتبداد و خفقــان در کشــور 
ــه  ــد ک ــا می بینن ــون امریکایی ه ــن اکن ــد. همی ــود بجوی س
سیاســت های آقــای غنــی، در محــور حمایــت امریــکا، یــک 
ــت  ــی اس ــک گروه ــان آور و ت ــتبدادی و خفق ــت اس سیاس
ــظ  ــوص حف ــی در خص ــی و توافق ــون و ارزش ــچ قان و هی
ــی را  ــی سیاس ــخصیت های حقوق ــا و ش ــی، نهاده دیمکراس
ــرو  ــتان را در گ ــط افغانس ــد و فق ــمیت نمی شناس ــه رس ب
ســلیقۀ قبیله یــی، انحصــاری، و ارتجاعــی قــرار داده اســت. 
مــرگ دیموکراســی بــا گذشــت هــر روز بــه نمایش گذاشــته 
ــه صــورت واضــح، معــاون دوم  ــراً ب می شــود؛ چنانکــه اخی
رییس جمهــوری، ســخنان آقــای غنــی را بیــان کــرد و گفــت 
کــه نــه تغییــر نظــام اهمیــت دارد و نــه افغانســتان نیــاز بــه 
ــدۀ عــزم قاطــع  ــن ســخن، نشــان دهن نخســت وزیر دارد. ای
ــرای ایجــاد فضــای بســتۀ سیاســی و تــاش  آقــای غنــی، ب
ــاال  ــن، ح ــدرت اســت. بنابرای ــردن ق ــردی ک ــک ف ــرای ت ب
ــر  ــی را در براب ــای غن ــه آق ــکا ک ــاالت متحــدۀ امری ــد ای بای
ــن را  ــل کــرد، حــد اقــل ای ــر افغانســتان تحمی رأی مــردم ب
ــه شــیوه های کمونیســتی  ــردم ب ــا م در نظــر داشــته باشــد ت
بــه بندکشــانده نشــوند و بایــد امریــکا از تغییــر نظــام - طبــق 
ــم دیموکراســی از رأی  ــز از تحکی ــه سیاســی- و نی توافق نام
ــتان از  ــردم افغانس ــت م ــرا خواس ــد. زی ــت کن ــردم حمای م
ــر  ــه منج ــه هایی ک ــط از پروس ــه فق ــت ک ــن اس ــکا ای امری
بــه تغییــر در نظــام و حکومــت از طریــق رای مــردم 
می شــود حمایــت صــورت گیــرد. زیــرا بعــد از ایــن مــردم 
نمی خواهنــد کــه رأی کســی ببــرد و رییــس جمهــور کســی 
ــوان  ــه عن ــتان ب ــد افغانس ــکا بای ــرای امری ــود. ب ــری ش دیگ
ــه  ــی ک ــوان پروژه ی ــه عن ــه ب ــد ن ــرح باش ــور مط ــک کش ی
ــر  ــود. اگ ــرده ش ــش ب ــه پی ــانده ب ــت نش ــک دس ــط ی توس
امریکایی هــا از انتخابــات بــه شــکل درســت حمایــت 
نکننــد و بــه رای مــردم افغانســتان احتــرام نگذارنــد و اگــر 
ــد،  ــی ندانن ــتن دیموکراس ــتان را مســتحق داش ــردم افغانس م
ــات سیاســی  ــه ثب ــزاری دیگــری ب ــچ اب ــا هی ــن کشــور ب ای
ــر  ــکای پ ــرای امری ــن ب ــید. بنابری ــد رس و اقتصــادی نخواه
ــه داشــته  ــه کشــتن برنام ــط ب ــه فق ــده نیســت ک ــا زیبن مدع

ــورد حمایتــش. ــت ســازی در کشــور م ــه دول ــه ب باشــد ن

فقـط "کشتـن"
استـراتیـژی تـرامـپ
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دونالد ترامپ رییس جمهور ایاالت متحده امریکا دوشبنه 
قبال  در  را  خود  حکومت  نظامی  جدید  استراتژی  شب، 
استراتژی،  این  در  کرد.  اعام  جنوبی  آسیای  و  افغانستان 
هدف قرار دادن و کشتن تروریست ها در اولویت قرار دارد. 
در حضور  سخنرانی   یک  در  شنبه شب،  دو  ترامپ  آقای 
سربازان امریکایی در پایگاه »فورت مایر« در ورجنیا گفت 
که اهداف این استراتژی محو کردن گروه موسوم به داعش، 
شکست دادن القاعده و جلوگیری از افتادن افغانستان زیر 

قلمرو طالبان است.
و  نمی کنیم  ملت سازی  دیگر  ما  این که  بیان  با  ترامپ  آقا 
خروج  طرفدار  اصَا  گفت:   می ُکشیم،  را  تروریست ها 
از  عجوالنه  خروج  اما  بود،  افغانستان  از  امریکا  نظامیان 
افغانستان می تواند یک خاء قدرت ایجاد کند که گروه های 

تروریستی آن را پر خواهند کرد.
ترامپ اعتراف کرد که امریکایی ها از جنگ بدون پیروزی 
خسته شده اند و خودش نیز از سیاست خارجی  یی که هزینۀ 
آن وقت طوالنی، انرژی، پول و مهم تر از همه از دست دادن 

جان ها بوده است، مایوس شده است.
ترامپ درمورد گروه های تروریستی گفت: این قاتان باید 
بدانند که در هیچ جایی پنهان شده نمی توانند و هیچ جایی 
برای قدرت و تسلیحات امریکایی غیرقابل دسترس نیست.

انتقاد از پاکستان
پاکستان  از  این سخنرانی  خود، هم چنان،  در  ترامپ  آقای 
به دلیل پناه دادن به شورشیان افغانستانی سخت انتقاد کرد 
و خواستار همکاری بیشتر با هند، رقیب منطقه یی پاکستان 

شده است.
فرا  آن  وقت  گفت  امریکا،  متحده  ایاالت  جمهور  رییس 
رسیده است که پاکستان پس از کمایی کردن میلیاردها دالر 
امریکایی، بعد از یازدهم سپتمبر 200۱، تعهد خود به تمدن، 

نظم و صلح را نشان بدهد. 
پناه  سازمان هایی  به  هم چنان،  پاکستان  اما  افزود:  ترامپ 
داده است که هر روز کوشش می کنند مردم ما را بکشند. ما 
میلیاردها پول به پاکستان داده ایم و آن ها در عین زمان به 

تروریست هایی پنا می دهند که ما در برابر آن ها می جنگیم.
آقای ترمپ، در مورد دهلی جدید، دشمن دیرینۀ پاکستان 
گفت: ما از مشارکت مهم هند در باثبات سازی افغانستان 
دالر  میلیاردها  ارزش  به  هندوستان  اما  می کنیم،  قدردانی 
آن ها می خواهیم  از  ما  و  می کند  تجارت  متحده  ایاالت  با 
بیشتری در عرصه های همکاری های توسعه یی در  که کار 

افغانستان انجام بدهد.
ترامپ هشدار داد که پاکستان باید فوراً تغییر کند. 

واکنش ها
درهمین حال، مسووالن حکومت وحدت ملی، با استقبال 
از استراتژی جدید امریکا در قبال افغانستان، می گویند که  
سرکوبی   در  بین المللی  شرکای  حمایت  به  کشور  نظامیان 

گروه های تروریستی عزم قوی دارند. 
داکتر عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، 
دیروز سه شنبه ) ۳۱ اسد( در یک نشست خبری با استقبال، 

از اعام استراتژی جدید امریکا، در قبال افغانستان، گفت: 
آن  جانبۀ  همه  تعهد  تجدید  کشور  این  جدید،  استراتژی 

کشور را به افغانستان نشان  می دهد.
آقای عبداهلل با اشاره به سفر مقام های امریکایی به افغانستان، 
اساسِی  و  عمده  نکات  جدید،  استراتژی  اعام  در  گفت: 
و  میان مدت  کوتاه مدت،  در  آن  نتیجۀ  که  دارد  قبال  در  را 
درازمدت، منتج به این خواهد شد که نیروهای امنیتی کشور 

به خود کفایی برسند. 
جدید  استراتژی  اعام  از  قبل  که  گفت  اجرایی  رییس 
امریکا، مایک پنس، معاون دونالد ترمپ در تماس تیلفونی 
با رییس حکومت وحدت ملی و من، در مورد تمام مواردی 
که در استراتژی جدید جا داده شده است، به گونۀ مفصل 

معلومات داده است.
معادلۀ  امریکا،  متحدۀ  ایاالت  استراتژی جدید  او،  گفتۀ  به 
و  مردم  نفع  به  افغانستان  در  را  تروریسم  برابر  در  جنگ 

نیروهای امنیتی این کشور تغییر خواهد داد.
که  کرد  تأکید  ملی،  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس 
موجودیت پنا گاه های تروریستان در کشورهای منطقه به نفع 
هیچ کشوری نیست، وجود چنین پنا ه گاهایی تنها می تواند 

برای کشورهای منطقه مصبیت بار باشد.
طالبان  داعش،  تروریستی  گروه  میان  تفاوت  او،  گفتۀ  به 
و القاعده وجود ندارد. نظامیان افغانستان با حمایت قاطع 
شرکای بین المللی شان، برای سرکوب تروریستان عزم قوی 

دارند. 
از  حمایت  و  تروریستی  پناهگاه  های  موجودیت  افزود  او 
طالبان و نیروهای تروریستی به حیث نقطۀ اصلی یا عامل 

اصلی خوب تشخیص شده است.
هم چنان، محمد اشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی، 
هنگام سخنرانی در قول اردوی 20۵ اتل، استراتیژی جدید 
امریکا را روشن خواند و گفت: امریکا به صورت واضح در 
کنار ما ایستاد و پیامش برای مخالفان مسلح این است تا با 

پروسۀ صلح بپیوندند و به آن پاسخ مثبت دهند.
به باور رییس حکومت وحدت ملی، در 2۴ سال گذشته، 
برای اولین بار امریکا با این استراتژی، پیام واضح به پاکستان 
داده است. پس از این، پاکستان نمی تواند، دهشت افگنان را 

در خاک  خود پناه دهد.
به  را  حکومت شان  که  گفت  پاکستان  مردم  به  خطاب  او 
تاش برای صلح در افغانستان وادار سازند؛ چون آرامش و 

آسایش افغانستان، به نفع پاکستان نیز است.
در  شمال،  انتانتیک  پیمان  با  ناتو  که  است  حالی  در  این 
برای  امریکا  جدید  استراتژی  از  استقبال  با  اعامیه یی 
گروه های  سرکوب  برای  ناتو  که  است  گفته  افغانستان، 

دهشت افگن در افغانستان مبارزه می کند.
در  حاضر  حال  در  ناتو  پیمان  که  است  آمده  دراعامیه 
مشوره دهی  و  حمایت  که  دارد  سرباز   ۱2000 افغانستان 

نظامیان افغانستان را به عهده دارند. 
به گفتۀ ناتو، ما طرف دار یک افغانستان با ثبات و مترقی 
امنیتی در منطقه هستیم و هیچ گاه اجازه  نیروهای قوی  با 
امن  پناهگاه  به  دیگر  بار  یک  افغانستان  تا  نمی دهیم 

تروریستان، تبدیل شود.
با این حال، حامد کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان به 
شدت با استراتژی جدید امریکا مخالفت کرده است. آقای 
کرزی گفته که استراتژی جدید امریکا به معنای تداوم جنگ 

در افغانستان می باشد. 
تیلرسون: امریکا از "مشروعیت سیاسی طالبان" حمایت 

می کند
به  کمک  آماده  واشنگتن  گفت،  امریکا  خارجه  امور  وزیر 
دولت  و  طالبان  شبه نظامیان  میان  صلحی  توافق  حصول 
ختم  طالبان  سیاسی"  "مشروعیت  به  که  است  افغانستان 

شود.
رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه امریکا در پی اظهارات 
استراتژی جدید  گفت:  افغانستان  در  درباره جنگ  ترامپ 
ضرب االجل های  براساس  که  پیشین  رویکردهای  با  ما 
مصنوعی مبتنی بر تقویم بود، تفاوت دارد. ما به وضوح به 
طالبان اعام می کنیم که آنها در این جنگ پیروز نمی شوند. 
دارد  سیاسی  مشروعیت  و  به سمت صلح  مسیری  طالبان 
این جنگ،   برای خاتمه  مذاکره شده  از سازش سیاسی  که 

می گذرد.
از  تا  آماده ایم  ما  افزود:  امریکا  دیپلماسی  دستگاه  رییس 
بدون  طالبان  و  افغانستان  دولت  میان  صلح  مذاکرات 
پیش شرط حمایت کنیم. ما به دنبال جلب حمایت جامعه 
بین المللی خصوصا همسایگان افغانستان هستیم تا به ما در 

حمایت از روند صلح افغانستان بپیوندند.
جانب  از  بسیاری  آسیب های  پاکستان  کرد:  تاکید  او 
تروریسم متحمل شده است و می تواند شریک مهمی در 
اهداف مشترک ما برای برقرای صلح و ثبات در این منطقه 
باشد. از پاکستان انتظار داریم تا اقدام قاطعی علیه گروه های 
شبه نظامی مستقر در پاکستان انجام دهد که تهدیدی علیه 
امریکاست  منافع  راستای  در  همچنین  هستند.  منطقه  این 
که افغانستان و پاکستان از ایجاد پناهگاه های تروریست ها 

ممانعیت به عمل آورند.  
وزیر امور خارجه امریکا همچنین گفت: هند شریک مهمی 

در تاش برای تضمین صلح و ثبات در این منطقه خواهد 
بود و ما از نقش آن در حمایت از سیاست و مدرنیزه کردن 

اقتصادی افغانستان استقبال می کنیم.
استقبال مک کین از استراتژی جدید ترامپ درباره افغانستان
ترامپ  دونالد  جدید  استراتژی  از  مک کین  جان  سناتور 
درباره افغانستان تمجید کرد و آن را بزرگترین گام در مسیر 

درست نامید.
دونالد  از  من  کرد:  اعام  امریکایی  سناتور  مک کین،  جان 
ترامپ به خاطر برداشتن این "گام بزرگ در مسیر درست" 
تشکر می کنم. حقیقت تاسف برانگیز در این باره این است 
که این استراتژی مدت مدیدی است که به عقب افتاده است.
وی ادامه داد: در کوتاه مدت طالبان توانسته است حمات 
با این حال اکنون دونالد ترامپ،  اما  خطرناکی انجام دهد 
رییس جمهور امریکا در این باره به خوبی عمل کرده است.

وی در بیانیه ای افزود: تاش ترامپ برای جذب کشورهای 
منطقه یی در حل بحران افغانستان یک اقدام درست است 

زیرا امنیت منطقه یی تنها برعهده امریکا نیست.
در گذشته مک کین از تعویق در ارائه استراتژی جدید درباره 

افغانستان توسط دونالد ترامپ انتقاد شدید کرده بود.
با این حال، یک منبع در وزارت خارجه روسیه گفته است 
مسکو معتقد که راهبرد جدید رییس جمهوری امریکا درباره 

افغانستان نمی تواند تغییر مثبتی در این کشور ایجاد کند.
بنا بر این گزارش، این منبع در وزارت خارجه روسیه در 
گفت وگو با خبرگزاری اینترفکس همچنین تأکید کرده که 

این استراتژی جدید به هیچ وجه سودمند نخواهد بود.
وزارت  کرد.  حمایت  امریکا  برابر  در  پاکستان  از  چین 
با  مقابله  مقدم  خط  در  پاکستان  که  گفت  چین  خارجۀ 
تروریسم است و در این راه قربانیان زیادی داده و در این 

نبرد همکاری زیادی دارد.
سخنگوی وزارت خارجۀ چین گفت: ما بر این باوریم که 
جامعه بین الملل باید به صورت کامل مقابله با تروریسم 

پاکستان را به رسمیت بشناسد.

 وزارت عدلیــه کشــور در همــکاری بــا بنیــاد آســیا، نقشــه 
ای راهــی را تدویــن کــرده کــه براســاس آن سیســتم 
در  متهمــان  بــرای  رایــگان  حقوقــی  مســاعدت های 

ــت. ــد یاف ــترش خواه ــود و گس ــتان بهب افغانس
مســاعدت های  عمومــی  رییــس  عدالت خــواه  عزیــزه 
حقوقــی وزارت عدلیه روز ســه شــنبه ) ۳۱اســد( درپنجمین 
ــی در  ــی از سیســتم مســاعدت های حقوق ــس ارزیاب کنفران
کابــل گفــت، ایــن نقشــه راه پــس از یــک ارزیابــی دقیــق از 
وضعیــت مســاعدت های حقوقــی در کشــور بــرای بهبــود 
ــان  ــرای متهم ــگان ب ــی ری ــاعدت های حقوق ــتم مس سیس

تدویــن گردیــده  اســت.
وی افــزود، براســاس ایــن طــرح، قوانیــن و مقــررات مربوط 
ــده،  ــب گردی ــل و تصوی ــی تعدی ــه مســاعدت های حقوق ب
تشــکیات سیســتم مســاعدت های حقوقــی گســترش داده 
ــای  ــگان در والیت ه ــی رای ــاعدت های حقوق ــده و مس ش
مختلــف کشــور بــه ویــژه ولســوالی های دوردســت بهبــود 

و گســترش خواهــد یافــت.
بــه گفتــه وی، تعدیــل قوانیــن و مقــررات موجــود، 
ــهروندان  ــی ش ــد آگاه ــد، رش ــای جدی ــب مقرره ه تصوی
ــی، گســترش  ــه مســاعدت های حقوق از حــق دسترســی ب
تشــکیات ریاســت مســاعدت های حقوقــی، جلــب 
حمایت هــای بیشــتر نهادهــای تمویــل کننــده و هماهنگــی 
بیشــتر میــان نهادهــای ارائــه کننــده مســاعدت های حقوقــی 
رایــگان عمــده تریــن بخش هــای ایــن نقشــه راه را تشــکیل 

می دهنــد.

در همیــن حــال ادریــس الهــام نماینــده بنیــاد آســیا در ایــن 
نشســت بیــان داشــت که این نقشــه راه پــس از یــک ارزیابی 
یــک ســاله ی این بنیــاد از وضعیــت مســاعدت های حقوقی 
در افغانســتان تدویــن گردیــده کــه تمــام خاء هــای قانونــی 
ــرای  ــر ب ــی موث ــاعدت های حقوق ــرای مس ــاختاری ب و س

متهمــان را در بــر می گیــرد.
یــک ســال پیــش از ایــن، بنیــاد آســیا در تفاهــم بــا 

ــتم  ــی سیس ــک جهان ــی بان ــه مال ــا هزین ــه ب وزارت عدلی
مســاعدت های حقوقــی در کشــور را مــورد ارزیابــی قــرار 
ــون  ــت قان ــون، حمای ــواردی همچ ــاس آن م ــه براس داد ک
ــت  ــردم و ظرفی ــیع م ــتم، درک وس ــن سیس ــی از ای اساس
بلنــد سیســتم حقوقــی افغانســتان در ارائــه مســاعدت های 
ــی،  ــن سیســتم و تشــکیات ناکاف ــازات ای ــی از امتی حقوق
نبــود مقــرره هــا و عــدم هماهنگــی میــان نهــاد هــای ارائــه 

کننــده ایــن مســاعدت هــا از مشــکات سیســتم مســاعدت 
هــای حقوقــی رایــگان در افغانســتان بــر شــمرده شــده بود.

امــا نماینــده بنیــاد آســیا تصریــح نمــود کــه تمــام معایــب 
ــه در  ــی ک ــای حقوق ــاعدت ه ــتم مس ــکات سیس ومش
ــه راه  ــن نقش ــود، درای ــده ب ــناخته ش ــرده ش ــی نامب ارزیاب

ــد. ــد ش ــع خواهن ــج رف ــه تدری ــده و ب ــبینی ش پیش
ــن نقشــه راه را  ــن ای ــز تدوی ــه نی ــر عدلی ــور وزی ــر ان بصی
ــگان  ــی رای ــاعدت های حقوق ــتم مس ــود سیس ــرای بهب ب
ــی و  ــف داخل ــای مختل ــته از نهاده ــر دانس ــور موث در کش
ــه  ــا وزارت عدلی ــن بخــش ب خارجــی خواســت کــه در ای

ــد. همــکاری بیشــتر کنن
ــان یــک  ــح نمــود کــه درجری ــان تصری ــور همچن ــای ان آق
ــی  ــورد مســاعدت حقوق ــزار م ســال گذشــته حــدود ۷ ه
ــورت  ــن وزارت ص ــوی ای ــان از س ــرای متهم ــگان ب رای
ــوده و  ــی نب ــه کاف ــچ وج ــه هی ــزان ب ــن می ــه ای ــه ک گرفت
ــاز  ــور نی ــگان در کش ــی رای ــاعدت های حقوق ــتم مس سیس

ــری دارد. ــه بازنگ ب
ــون  ــاده ســی و یکــم قان ــر اســاس م ــه ب ــی اســت ک گفتن
ــه  ــت ک ــده اس ــف ش ــتان موظ ــت افغانس ــی حکوم اساس
زمینــه دسترســی بــه مســاعدت هــای حقوقــی رایــگان بــه 
ویــژه حــق برخــورداری از وکیــل مدافــع را بــرای متهمــان 

ــد. ــم نمای ــور فراه ــت درکش بی بضاع

تـرامپ سنـگ تمـام گـذاشت
»پاکستـان فـوراً تغییـر کنـد«

حقوقی                مساعدتهای                  سیستم                 بربهبود                   عدلیه          وزارت                    تأکید

ابوبکر صدیق



خوانــش نیچــه در خــال قرنــی کــه بعــد از 
دســت خوش  همــواره  شــد،  آغــاز  او  مــرگ 
تفاســیر و تاویل هــای مختلــف بــوده اســت، 
بــه طــوری کــه کم تــر فیلســوفی را می تــوان 
و  بغرنجــی  کنــار  از  به ســاده گی  کــه  یافــت 
ــۀ وی  ــگام«ی اندیش ــودش »نابه هن ــر خ ــه تعبی ب
گذشــته باشــد. در ســنت قاره یــی از آدورنــو 
از  مســتقلی  آثــار  بگذریــم،  کــه  گادامــر  و 
ــدا و  ــیرس دری ــر، یاس ــون هایدگ ــفه یی چ فاس
ــزون  ــه اف ــتند ک ــی هس ــاخص های مهم ــوز ش دل
ــدام  ــر ک ــر شــناخت نیچــه، بازنمــای فلســفۀ ه ب
از آن هاســت، امــا در ســنت تحلیلــی برخــورد بــا 
ــر اســت. تامیلســن مترجــم  ــی دیگ نیچــه از نوع
انگلیســی کتــاب »نیچــه و فلســفه«ی دلــوز معتقــد 
ــا آن  ــه فلســفۀ نیچــه ب ــی ک اســت: »درون مایه های
می جنگــد، ]یعنــی[ عقل گرایــی در فرانســه و 
دیالکتیــک آلمانــی هیــچ گاه در اندیشــۀ انگلیســی، 
 .)۱۸ نداشــته اند« )ص  تعیین کننده یــی  اهمیــت 
امــا هــم او نیــز از تأثیــر شــاعرانه و ادیبانــۀ نیچــه 
بــر انگلیســی ها یــاد کــرده اســت. دلــوز فیلســوف 
ــه  ــًا ب ــش تقریب ــوی در کتاب ــوارنویس فرانس دش
ــه را از  ــن نیچ ــرده، دام ــعی ک ــف س دور از تکل
ــوش  ــج در حول وح ــای رای ــا و ابهام ه بدفهمی ه
ــل وی را  ــانی تأوی ــه کس ــد. البت ــرا کن ــه مب نیچ
ــورد  ــر در م ــای هایدگ ــه درس گفتاره ــی ب جواب

 .)22۷ ص  دانســته اند)ضیمران  نیچــه 
بــه هــر روی، کارنامــۀ دلــوز نماینگــر تعلــق 
خاطــِر او بــه خوانــش فاســفۀ هــم دوره یــا ماقبــِل 
خــود اســت. نیچــه اولیــن آن هاســت. بعــد از ایــن 
اثــر در کتابــی بــا عنــوان »فلســفۀ نقــادی کانــت« 
ــه  ــته از س ــه و هم بس ــت یک پارچ ــه قرائ ــوز ب دل
ــو،  ــبینوزا، فوک ــد. اس ــت می زن ــت دس ــد کان نق
برگســون، هیــوم و الیبنیتــس ســایر فاســفۀ 
ــری را  ــت کم اث ــه دس ــت ک ــت اوس ــورد عنای م
بدان هــا اختصــاص داده اســت. بایــد توجــه 
ــار فیلســوفان در  ــن آث داشــت کــه در مجمــوع ای
ــر  ــور نظ ــًا نیچــه منظ ــه مث ــد. چنان ک رفت وآمدن
ــبینوزا و  ــوپنهاور، اس ــت، ش ــتۀ کان ــوز هم بس دل
ــون و  ــگل، افاط ــر ه ــت و در براب ــس اس هراکل

ــن  ــر او: »اولی ــه نظ ــت. ب ــایر متافیزیسین هاس س
نکته یــی کــه در بــاب مفهــوم فلســفی بایــد بــدان 
ــک  ــوان ی ــه نمی ت ــت ک ــن اس ــت، ای ــه داش توج
ــاده در  ــک افت ــزا و ت ــورت مج ــه ص ــوم را ب مفه
نظــر گرفــت« )کلــر کولبــرگ ص۳۳(. بــه همیــن 
ــرح و  ــوفان ط ــوف را در دل فیلس ــیاق او فیلس س
ــه  ــرش را احال ــورد نظ ــگاه م ــا جای ــد بدان ه بع
می دهــد. هرچنــد دلــوز بســیار تحــت تأثیــر 
نیچــه و برگســون بــوده، امــا نمی تــوان او را 
نیچه یــی یــا برگســونی بــه حســاب آورد، قرابــت 
ــری و  ــد فاصله گی ــه قص ــا ب ــا آن ه ــری اش ب فک

ــود اوســت.  ــۀ خ ــی از زمان ناش

تبارشناسی و نقادی فلسفی 
دلــوز خاســتگاه نیچــه را برآمــده از ســنت نقــادی 
ــص آن،  ــع نق ــد رف ــه قص ــه ب ــد ک ــی می دان کانت
ــی  ــاری تبارشناس ــه ی ــده و ب ــو درافکن ــی ن طرح
»ارزش خاســتگاه« و »خاســتگاه ارزش« را وارد 
فلســفه کــرده؛ چیــزی کــه حلقــۀ مفقــودۀ نقــادی 
ــوب  ــوپنهاور( محس ــع آن در ش ــه تب ــی )و ب کانت
ــاس  ــا و ارزش« اس ــب »معن ــن ترتی ــود. بدی می ش
»تحقــق  و  می دهنــد  تشــکیل  را  تبارشناســی 
ــواره  ــه هم ــدی ک ــد. نق ــد« می گردن ــتین نق راس
دو رویــۀ غیرقابــل جدایــی دارد: »ربــط دادن 
ــا  ــا، ام ــه ارزش ه ــتگاهی ب ــر خاس ــز و ه ــر چی ه
ــزی  ــه چی ــا ب ــن ارزش ه ــط دادِن ای ــن رب هم چنی
کــه خاســتگاه آن هــا باشــد و ارزش آن هــا را تعیــن 

ــوز، ص26(   ــد.« )دل کن
بــا ایــن معیارهــا نیچــه از دو طریــق فلســفی کنــاره 

ــرد:  می گی
ــوپنهاور  ــت و ش ــل کان ــران فلســفه«: از قبی »کارگ
ارزش هــای  نقــد  و  صورت بــرداری  بــه  کــه 

موجــود قناعــت کرده انــد. 
را  ارزش هــا  کــه  فایده گرایــان«  »دانــش وران/ 

برآمــده از امــور عینــی و واقــع می داننــد. 
بــا ایــن تفــارق، آیــا می تــوان نیچــۀ منکــر نقــادی 

و فایده گرایــی را یــک »دیالکتیســین« دانســت؟ 
ــاس  ــر. اس ــد: خی ــخ می ده ــًا پاس ــوز صریح دل
ارتبــاط ارزش هــا در نیچــه مبتنــی بــر تــز و 

ــی«  ــر »یک ــوز ب ــود دل ــر خ ــه تعبی ــا ب ــز ی آنتی ت
و »دیگــری« نیســت: »حتــا اگــر ایــن رابطــه ذاتــی 
ــن  ــی در ای ــر منف ــش ام ــه نق ــز ب ــد: همه چی باش

رابطــه بســته گی دارد.« )دلــوز ص۳6( 
ــی  ــر منف ــی ام ــر تضادگرای ــد ب ــیاق تأکی ــا س ام
ــا  ــبات نیروه ــی« و تناس ــا روش »آری گوی ــًا ب قوی
ــا متضــاد اســت.  در فلســفۀ نیچــه متفــاوت و حت
ــای دارد.«  ــم ج ــز کانتیس ــنتز در مرک ــوم س »مفه

)دلــوز ص۱0۱( 
ــنت  ــن س ــه را در دل ای ــم نیچ ــر بخواهی ــا اگ ام
ببینیــم، ســنتز او »ســنتز نیروها«ســت و اصــل 
آن »خواســت تــوان« اســت. دلــوز بــاور دارد 
ــۀ بازگشــت  ــه منزل کــه نیچــه »ســنتز نیروهــا را ب
ــوم  ــه مفه ــرا ک ــد. چ ــاودان« )ص۱02( می فهم ج
در  و  اســت  »چیره گــی محــور«  اصــًا  نیــرو 
ــی دیگــر کــه یکــی »اســتیاگر«  ــا نیروی نســبت ب
و دیگــری »اســتیاپذیر« می باشــد، قــرار دارد. 
عنصــر »مکمــل« ایــن چیره گــی »خواســت تــوان« 

ــتیا.  ــم آور اس ــبب فراه ــت و مس اس
بنابرایــن، »آری گفتــن و نــه گفتــن، بــزرگ داشــتن 
و خــوار داشــتن، خواســت تــوان را بیــان می کنــد، 
همان گونــه کــه کنــش ورزیــدن و واکنــش نشــان 

دادن نیــرو را بیــان می کنــد«. )ص۱0۴( 
بــا ایــن حــال، مابیــن کنش گــری و واکنــش 
نشــان دادن در اصــل و خاســتگاه تفاوتــی نیســت. 
ــت  ــت خواس ــوان گف ــر، می ت ــارت دیگ ــه عب ب
ــه  ــت ک ــار شناختی«س ــای تب ــر/ مبن ــوان »عنص ت
بــر تفــاوت کمیــت )اســتیاگر و اســتیاپذیر( 
و  مقــدم  واکنش گــر(  و  )کنش گــر  کیفیــت  و 

ــت.  ــب اس متناس

اصول فلسفی خواست و توان 
دلــوز در خوانشــش از نیچــه، جایــگاه منحصــر بــه 
فــردی بــرای مفهــوم خواســت تــوان قایــل اســت، 
ــم اســت.  ــدان قائ ــی ب ــه هــر نیروی ــه طــوری ک ب
ــدۀ  ــوان فراهــم آورن ــر ایــن، خواســت ت افــزون ب
ــک  ــرای »متافیزی ــینی ب ــد و جانش ــی جدی دوران
ــت  ــفه خواس ــه: »فلس ــت ک ــده اس ــی« ش قدیم
ــد و آن را پشــت ســر  ــران می کن ــک را وی متافیزی

 )۱۵۴ )ص  می گــذارد.« 
یعنــی عــاوه بــر ضــرورت حتمــی اش در اندیشــۀ 
نیچــه حایــز بعــدی دوران ســاز بــرای پایــان 
بخشــیدن بــه ســیطرۀ متافیزیــک اســت. امــا 
ــت  ــه نیس ــه نیچ ــر ب ــی منحص ــت مفهوم خواس
و  پربســامد  شــوپنهاور  فلســفۀ  در  حداقــل  و 
ــوان منظــور  تعیین کننــده اســت. پــس خواســت ت

ــت؟  ــه معناس ــه چ ــه ب ــر نیچ نظ
ــلبی وارد  ــش س ــن پرس ــه ای ــخ ب ــوز در پاس دل
شــده و خواســت نیچــه را »بــر ضــد پیشــینیانش« 
ــد کســانی کــه پیــش از نیچــه از  ــد: »بوده ان می دان
یــک خواســت تــوان یــا چیــزی شــبیه آن ســخن 
گفته انــد. کســانی نیــز بوده انــد کــه پــس از نیچــه 
ایشــان  از خواســت تــوان ســخن گفته انــد... 
ــخن  ــی س ــوان در معنای ــت ت ــی از خواس جمله گ
می گوینــد کــه نیچــه بــه تاکیــد آن را مــردود 
ــان ســخن  ــوان چن شــمرده اســت: از خواســت ت
ــت  ــدف خواس ــوان ه ــی ت ــه گوی ــد ک می گوین

ــی آن.« )ص ۱۴۸(  ــزۀ اساس ــز انگی ــت و نی اس
ــت  ــتۀ خواس ــوان را خواس ــه ت ــت ک ــن برداش ای
ــدۀ  ــه نابودکنن ــت ک ــا نادرس ــه تنه ــمارد، ن می ش
اندیشــۀ نیچــه اســت. دلــوز ســه دلیــل بــر 

می کنــد:  اقامــه  آن  نادرســتِی 
ــژه و  ــه اب ــل آن ب ــوان تبدی ــتی از ت ــن برداش چنی
ــی کــه از نظــر نیچــه »هــر  بازنمایی ســت، در حال
توانــی بازنمایــی می شــود و هــر بازنمایــی را 

ــت.« )ص۱۴۸(  ــوان اس ــی ت بازنمای
ــر  ــی ب ــینیان مبتن ــدۀ پیش ــت ش ــرض تثبی پیش ف
ارجــاع خواســت بــه خویــش اســت، بــه طــوری 
نادیــده  را  ارزش  »آفرینش«گــری  جنبــۀ  کــه 
ــا  ــاب ارزش ه ــاع و انتس ــوۀ ارج ــد. نح می گیرن
مبتنــی بــر پیــکاری آشــکار یــا نهــان اســت. »حــال 
ــم اســت:  ــم ک ــد کنی ــه تأکی ــن نکت ــر ای ــه ب هرچ
ــا  ــا حت ــت ی ــگ، رقاب ــرد، جن ــم نب ــدر مفاهی چه ق
ــت  ــتش از خواس ــه و برداش ــرای نیچ ــه ب مقایس

 )۱۵۱ )ص  بیگانه انــد!«  تــوان 
کــه  اســت  رویایــی  هابــز  تــوان  خواســت 
ــگل  ــد. در ه ــه ده ــدان خاتم ــد ب ــرگ می توان م
ــل بنــده  فراهم کننــدۀ خودآگاهــی در نســبت متقاب
و خدایــگان اســت و در شــوپنهاور ذاتی ســت کــه 
هرچــه جــز آن بازنمــود اســت. بــرای شــوپنهاور 
»فرمــول خواســت زنده گــی چنیــن اســت: جهــان 
ــود. در  ــۀ بازنم ــه منزل ــت و ب ــۀ خواس ــه منزل ب
ــا  ــه ب ــاهدیم ک ــی را ش ــا بســط رازپردازی ی این ج
کانــت شــروع شــده اســت. بــا تبدیــل خواســت به 
ذات چیزهــا یــا جهــان دیــده شــده از داخــل، در 
اصــل تمایــز دو جهــان را انــکار می کنیــم: جهــان 
ــد.« )ص  محســوس و جهــان فرامحســوس یکی ان

 )۱۵۳
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نیچه له 
و علیه کانتیسم

چیزی برای از دست دادن ندارم
ــس  ــازده ریی ــا ی ــا ب ــیدی، یک ج ــال ۱۳۸۵  خورش ــدی س ــاه ج در م
ــی دور  ــۀ دولت ــه، از وظیف ــل موج ــدام دلی ــدون ک ــارف، ب وزارت مع

ــتم. ــن پیوس ــِع منتظری ــه جم ــده و ب گردی
ــارف  ــای وزارِت مع ــود، در دهلیزه ــته ب ــی ام نگذش ــاه از برطرف یک م
قــدم مــی زدم کــه در منــزل چهــارم، چشــمم بــه لوحه  یــی افتــاد کــه در 

آن نوشــته شــده بــود: »مشــاور حقوقــی وزارت معــارف«. 
ــا  ــد ب ــی تنومن ــام دادم. آدم ــده و س ــر ش ــل دفت ــک زدم، داخ تک ت
موهــای ســفید و عینک به  چشــم را دیــدم کــه بــاالی میــِز کارش 

ــر«.  ــاروق بش ــده: »ف ــته ش نوش
 او مرا دعوت به نشستن کرد.

گفتــم: "بشــرصاحب! شــما مشــاور حقوقــی وزارت معــارف هســتین؟" 
گفتنــد: بفرماییــد، در خدمــِت شــما اســتم!

بــه ایشــان گفتــم: "بســیار خــوب اســت. مــن هــم رحمــت اهلل بیگانــه 
نــام دارم و تــا یک مــاه پیــش رییــس رادیــو تلویزیــون معــارف بــودم."
ســپس بــدون مقدمــه، ســِر  اصــل موضــوع رفتــم و گفتــم: بشــر صاحب! 
شــما از وضعیــِت معــارف خبــر داریــد و می  دانیــد کــه محمــد حنیــف 
ــی  ــس اداره  ی ــن ریی ــه اســت. م ــارف انداخت ــر چــه  حــال را در مع اتم
بــودم کــه پیــش از تقــررم ویرانــه بــود و در آن جــا حیوانــات بودوبــاش 
داشــتند، ســاختمان نداشــت، نشــرات نداشــت، کارمند مســلکی نداشت؛ 
امــا مــن بــا همــکاری کارمنــدان رادیــو تلویزیــون، از آن جــا یــک ادارۀ 

فعــال ســاختم. امــا پاداشــم سبک دوشــی توســط آقــای وزیــر بــود.
بــه فــاروق بشــر گفتــم: بــه  جــز پنجشــیری بــودن، دیگــر هیــچ گناهــی 

! شتم ندا
ــی  داد، بعــد از تمــام  ــرا به دقــت گــوش م ــه ســخناِن م ــاروق بشــر ک ف
شــدن گپ هایــم بــه مــن گفــت: "خــوش شــدم کــه بــا شــما معرفــی 
ــا  ــود را ب ــای خ ــه حرف ه ــد. از این ک ــوش آمدی ــرم خ ــه دفت ــدم، ب ش
شــجاعت و جــرأت بیــان داشــتی، خیلــی خــوش شــدم. مــا بــه جوانــاِن 
ــر  ــورد وزی ــا در م ــم. ام ــاز داری ــما نی ــِل ش ــرأت مث ــاس و باج بااحس
بایــد خدمتــت بگویــم کــه شــما در مــورد او اشــتباه می کنیــد، او یــک 
آدمِ ملــی اســت و هیچ  گونــه قوم  پرســتی در شــأِن وی نیســت. او 
ــوب  ــت. خ ــته اس ــر را بس ــر خی ــارف کم ــرای مع ــوز و ب ــی دل س آدم
ــاِن کار  ــتباهات در جری ــکات و اش ــی مش ــاید بعض ــدارد، ش ــاج ن ع
ــال و  ــما آدمِ فع ــای ش ــاِف گفته  ه ــر برخ ــا وزی ــد؛ ام ــان آی ــه  می ب
ــا  ــم، ام ــزی نمی  دان ــودت چی ــای خ ــورد کاره ــت. در م ــوزی اس دل  س
ــه  ــن دارم ک ــم. یقی ــال ده ــه او انتق ــما را ب ــای ش ــم گپ ه ــول می ده ق
جنــاب وزیــر نــه بــا منســوبیِن معــارف و نــه بــا خــودت، کــدام عقــده 

ــدارد." ــد ن ــِت ب و نی
ــه  ــود ب ــِد خ ــتید و از دی ــی هس ــما آدمِ خوب ــب! ش ــر صاح ــم: بش گفت
ــی  ــی از قوم  گرای ــما مثال ــرای ش ــن ب ــد. م ــان می نگری ــای ایش کاره
وزیــر را می  دهــم. او یــک مــاه پیــش دوازده نفــر رییــس را یک  جایــی 
ــرار  ــان ق ــز در جری ــما نی ــًا ش ــرد. حتم ــبک دوش ک ــان س از وظایف ش

ــد.   داری
بشر گفت: بلی خبر دارم.

گفتــم: "بســیار خــوب، در بیــن همیــن دوازده تــن کــه شــماری از آنــان 
ماننــد اجمــل فیــض و غام علــی زینــل بــا امتحــاِن رقابــت شــامل ایــن 
وظیفــه شــده بودنــد، به جــز رییــس صاحــِب تفتیــش آقــای احمــدزی 
و دو تــن از بــرادران هــزاره، دیگــر همــه تاجیــک  هســتند. آیــا در ایــن 
وزارت تنهــا تاجیک هــا و هزاره هــا بی  کفایت انــد؟ فکــر نمی کنیــد 
کــه ایــن  کار بــا همــان دیــِد قومــی و تبــاری صــورت گرفتــه اســت؟"

مشــاور حقوقــی وزیــر معــارف کــه مثال هــای مــرا شــنید، گفــت: بــه هر 
صــورت شــاید اشــتباهی صــورت گرفتــه باشــد، مــن حتمــًا گپ  هــای 
بســیار صریــح، واضــح و مســتقیِم خــودت را بــه وزیــر صاحــب انتقــال 
می  دهــم. ان شــاءاهلل در ایــن مــورد یــک تصمیــم خواهــد گرفــت. مــن 

در مشــاوریت در خدمــِت جوانانــی ماننــِد شــما اســتم.
از نــزد فــاروق بشــر خداحافظــی کــرده برآمــدم و در دهلیــز وزارت، بــا 
ــث  ــارف به حی ــت در وزارت مع ــه سال هاس ــم ک ــداهلل حات ــای حمی آق
مشــاور کار می کنــد، ســر خــوردم. او پرســید: نــزد کاکای وزیرصاحــب 

چــه  کار داشــتی؟
با تعجب گفتم: فاروق بشر، کاکای وزیر معارف است!؟

ــا حــال نمی  دانســتی؟...  ــا بی خبــری اســتی، ت گفــت: عجــب آدمِ از دنی
چــه گفتــه پیــش او رفتــه بــودی؟ 

گفتــم: دیــدم کــه پشــِت دروازۀ او "مشــاور حقوقــی معــارف" نوشــته 
شــده، خواســتم حقایقــی را کــه در وزارت جریــان دارد، بــه او بگویــم 

و مشــکِل خــود را در میــان بگــذارم.
ــاره گفــت: راســتی نمی دانســتی کــه بشــر  ــد و دوب ــم خندی ــای حات آق

صاحــب کاکای وزیــر اســت؟ 
ــارۀ  ــادی درب ــای زی ــه گپ  ه ــب این ک ــتم. جال ــدا نمی دانس ــم: به خ گفت

وزیــر بــه او گفتــم. 
آقای حاتم گفت: خدا خیرت را پیش کند!

گفتــم: مــن چیــزی بــرای از دســت دادن نــدارم؛ یــک ریاســت بــود کــه 
گرفتنــد، دیگــر چــه کــرده می تواننــد؟

پاره اهی ویپستهبخششصـتوششم
گاهن  خاطراتی از رحمت اهلل بی

كامبیز حضرتی//////////////// بخش نخست
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و حکایــت بریــده شــدِن انگشــت مــردم مســلمان در هنــد 
ــه آن خطــه را این طــور  ــوی ب و دلیــل حملــۀ محمــود غزن
ــوزۀ آب زن  ــت در ک ــلمان انگش ــرد مس ــه م ــد ک گفته ان
هنــدو کــرده، زن عــارض گردیــد تــا حاکــم هنــدو انگشــت 
ــان  ــی افغان ــه نواح ــر ب ــن خب ــد. ای ــلمان را بری ــرد مس م
ــرای  ــه جمــع لشــکر محمــود پیوســته، ب ــان ب رســید؛ افغان

ــد شــدند. )ص ۸6(  غــزا عــازم هن
ــه  ــان، بلک ــۀ ایش ــل هم ــوه، ب ــفید ک ــی در س ــردم چمکن م
اکثــر افغانــان ســفیدکوه کافــر مطلــق شــده اند؛ چــه در ایــن 
زمــان همــۀ ایشــان متابعــت پیــر تاریــک اختیــار کرده انــد. 

ــته اند.  ــان برداش ــاز و روزه و زکات از می نم
در میــان افغانــان رایــج اســت کــه چــون پســران بــه حــد 
بلــوغ رســیدند، امــوال میراثــی پــدر میــان خویــش بخــش 
کننــد و بــه پــدر و مــادر چیــزی ندهنــد اال بــه قــدر قــوِت 
الیمــوت. از شــیربون دو پســر مانــده؛  یکــی شــیخی 
دیگــری غــوری. از شــیخی ســه پســر مانــده؛ منــدی و ُمــک 
ــد کــه مرجــان  و تــَرک. منــدی و مــک از یــک مــادر بودن
ــام بســو. او  ــه ن ــوده ب ــام داشــت؛ مرجــان را خواهــری ب ن
ــَرک  ــد و از او ت ــیخی ش ــان( زن ش ــات مرج ــز )در حی نی
پیــدا گردیــد. از منــدی دو پســر مانــده؛ عمــر و یوســف. از 
یوســف پنــج پســر مانــده؛ اوریــا )بــادی(، عیســی، موســی، 

علــی و اکــو.
ــش  ــان خوی ــوال او می ــراْن ام ــرد، پس ــف بم ــون یوس چ
ــت.  ــن کجاس ــق م ــت ح ــان گف ــد. مادرش ــیم کردن تقس
اوریــا بــه اســافل اعضــای خویــش اشــارت کــرد کــه ایــن! 

)ص۸۸( 
ســفیدی  و  ســیاهی  در  جنــگ  حکایــت  همین گونــه 
گنجشــک معــروف اســت. مــردم بســیاری در اثبــات 
ــه کشــتن دادنــد )ص90(،  دعــوای خویــش، همدیگــر را ب
ــر  ــی دی ــوه در نواح ــدی ک ــر بلن ــر س ــگ ب ــت جن حکای
ــه - ســال ها  ــک قبیل ــه - از ی ــروف اســت. دو قری ــز مع نی
ــش را  ــتاِی خوی ــت روس ــوه پش ــدی ک ــا بلن ــد ت جنگیدن
ثابــت کننــد. القصــه مایــی بــر ســِر آن شــد کــه بــا تعلیــم 
اســام بــه کــودکان اینــان، موضــوع را بــه فراموشــی ببــرد. 
ــه از  ــد ســال، یکــی از شــاگردانش ک ــد از گذشــت چن بع
روســتای مقابــل روســتای مــا بــود، غــرض طــرح ســوالی 
مســجد را از ســایر کــودکان خالــی نمــوده و از مــا پرســید: 
راســت بگــو، کــوه شــما بلنــد اســت یــا از مــا؟ مــا بعــد از 
مکــث طوالنــی بــه او گفــت: خــدا تــرا در حیــرت بینــدازد 

ــی! ــرت انداخت ــن حی ــرا در چنی کــه م
میرقاســم کــه از ســادات شــیعۀ تیــراه بــود، مرجــع بســیاری 
ــل  ــه دلی ــزه ب ــه دروی ــود؛ چنان ک ــز ب ــار نی ــردم ننگره از م
ارادت مــردم ننگرهــار بــه او، اکثــر مــردم ننگرهــار را 
ــاخته،  ــم س ــت مته ــض و بدع ــت و رف ــر و ضال ــه کف ب
تاخــت و تــاراج حاکمــان کابــل بــر آن هــا را از ایــن ســبب 

)ص۱۱0( می دانــد. 
ــای  ــم از علم ــل عل ــراجی اه ــام س ــمس الدین ن ــا ش م
ــی  ــا پاره ی ــده ت ــراه درآم ــه تی ــال ب ــل و عی ــه  اه ــد مع هن
ــت  ــت ثاب ــنت و جماع ــدۀ س ــر عقی ــی را ب ــردم تیراه از م
ــش  ــم پی ــا میرقاس ــدل را ب ــث و ج ــۀ بح ــاخته، طریق س
ــر خــود را  ــده، دخت ــه عجــز پیــش آم ــت. میرقاســم ب گرف
ــرگ  ــد از م ــف بع ــمس الدین داده، مع الوص ــر ش ــه پس ب
ــش  ــم در پی ــم راه میرقاس ــمس الدین، اوالد او و میرقاس ش
گرفتنــد و در کفــر و رفــض از او پیشــی گرفتنــد؛ تــا آن کــه 
مــردم افریــدی بــر تیــراه مســلط گشــتند. اوالدۀ میرقاســم و 
شــمس الدین از آن جــا بیــرون آمــده بــه ننگرهــار درآمدنــد 

ــه مذهــب رافضــی کشــانیدند. ــه را ب ــردم آن خط و م
اندکــی قبــل از ورود بابــر بــه منطقــه، شــخصی بــه نــام مــا 
ولــی کوالبــی عَلــم ارشــاد بلنــد کــرده و مــردم ننگرهــاری 
ــۀ عظیمــی برپاشــد.  ــد. ظاهــراً فتن ــه او گرویدن ــی ب و صاف
ــا ایــن شــخص در کابــل ماقــات داشــت و بــه  درویــزه ب
ــی )ع(  ــر موس ــه ب ــته ک ــوا می داش ــی دع ــا ول ــول او، م ق
ــزه عــذر مــی آورد کــه چــون مســافر و  ــری دارد. دروی برت

ــد. ــوده، نتوانســته او را از ایــن ادعــا منــع نمای غریــب ب
بــا تســلط بابــر بــر منطقــه، اوضــاع دگرگــون شــده، 
ســلطان تومنــا بــه دســت ننگرهاریــان هــاک گردیــد. امــا 
ــران و  ــایر پی ــان و س ــر روش ــور پی ــت ظه ــس، نوب از آن پ
ــی  ــزه، اهال ــه قــول دروی ــرا رســید. ب ــی ف پیشــوایاِن روحان
ــه  ــته اند، ب ــی نداش ــرۀ کاف ــوز از اســام به کوهســتان ها هن
همیــن دلیــل هرچنــد گاهــی تغییــر آییــن می دادنــد. »بعــد 
از مدتــی ایــن لعیــن ]پیــر روشــان[ بــه کــوه تیــراه توجــه 
ــول و  ــردم گ ــز م ــی نی ــردم تیراه ــن م ــون ای ــوده و چ نم
ــان  ــر ایش ــل اکث ــان ب ــی از ایش ــد، جماعه ی ــاح بودن بی ص
مریــد آن لعیــن آمدنــد. امــا افغانــان کــوه بــه تمامهــم مریــد 
ــدی در ایشــان  ــن محم ــه از دی ــدند، چ ــر ش ــد و کاف آمدن
جــز اســمی نبــود و از شــرایع محمــدی جــز رســمی نبــود، 
ــد  ــد و مرت ــر از دســت دادن ــن کاف ــۀ ای ــه گفت ــز ب آن را نی

ــره ص۱۵۴(  ــدند. )تذک ش
پیــر روشــان بــا افغانــان پیــرو خــود، قصــد بیــرون کــردِن 
ــت  ــون می پنداش ــود، چ ــان نم ــراه را از اوطان ش ــردم تی م
ــا مغــول همســو انــد. تیراهی هــا از ایــن امــر  ایــن مــردم ب
ــه  ــان ب ــد روش ــدند و بایزی ــگ ش ــتعد جن ــته، مس آگاه گش
آنــان پیغــام داد کــه شــما در مقابــل پیــر خــود تیــغ کشــیده 
ــان  ــد. این ــی بیایی ــه قدم بوس ــته ب ــا دست بس ــد ب ــد، بای ای
ــزد او  ــته ن ــن را دست بس ــه صد ت ــفاهت، س ــت س از غای
ــه  ــل آورد، بقی ــه قت ــان را ب ــۀ آن ــد جمل ــتادند. بایزی فرس
را نیــز قتل وبنــد نمــود. تیراهی هــا بــه ننگرهــار فــرار 
کردنــد. از آن زمــان تــا ســال ۱020 هـــ.ق تیــراه بــه دســِت 

اوالد و اتبــاِع او افتــاد. بایزیــد بــه ننگرهــار لشــکر کشــید، 
ــد و  ــه ش ــل مواج ــم کاب ــان حاک ــت معین خ ــا مقاوم ــا ب ام
اکثــر جیــِش او نابــود شــدند. خــود فــرار نمــوده، از شــدِت 

ــپرد. ــده جــان س ــا ش ــه استســقا مبت تشــنه گی ب
بعــد از او پســر بزرگــش شــیخ عمــر، جانشــینش گردیــد. 
ــز ســر  ــۀ شــاهی نی ــری، داعی ــر دعــوای پی شــیخ عــاوه ب
اوامــر  از  برخــی  یوســف زایی  مــردم  چندان کــه  داد، 
دنیــوی او را نیــز گــردن نهادنــد. امــا همــزه خــان اکوزایــی 
ــتاد.  ــر او ایس ــلح در براب ــوای مس ــا ق ــوده، ب ــراض نم اع
شــیخ عمــر بــر او لشــکر کشــید و مواشــی او را بــا خــود 
بــرد. در جنــگ اول کــه در محلــی بــه نــام ســرگاوی پیــش 
آمــده، فتــح از شــیخ عمــر بــود. در جنــگ دوم نیــز کــه در 
موضــع مینــی پیــش آمــد، شــیخ عمــر غالــب گردیــد. امــا 
ــب  ــول - ل ــاره تون ــع ب ــگ در موض ــوم، جن ــت س در نوب
ــرادرِ  ــوع پیوســت، شــیخ عمــر و ب ــه وق ــای ســند - ب دری
دیگــرش بــه نــام خیرالدیــن بــه دســِت مــردم دالزاک کشــته 
ــی  ــردم مهمندزای ــان را م ــرادر سوم ش ــن ب ــدند. نورالدی ش
ــد  ــد آخــرِی بایزی ــه قتــل رســانیدند، و جال الدیــن فرزن ب
ــدر  ــردم من ــد. او را م ــا انداختن ــه دری ــاخته ب ــی س را زخم
ــن  ــر س ــبب صغ ــه س ــرون آورده، ب ــی بی ــۀ امازای از قبیل
ــداد  ــا بی ــر، ب ــیخ عم ــروان ش ــکریان و پی ــا لش ــتند. ب نکش
ــد،  ــه مطــرب دادن ــد را ب ــد؛ زن بایزی ــد کردن ــام پیش آم تم
ــد.  ــا انداختن ــه دری ــوخته و ب ــد را س ــتخوان های بایزی اس
ــد  ــت. مرق ــه اس ــن در تربیل ــر و خیرالدی ــیخ عم ــرۀ ش مقب
ــردم  ــزه، م ــول دروی ــه ق ــت. ب ــنغر اس ــن در هش نورالدی
یوســف زایی- بــا آن کــه لشــکریان عمــر اکثــراً از آنــان بــود 
- هیــچ رحمــی بــه اتبــاع بایزیــد نکردنــد، چنــان کردنــد که 
پیامبــر در بــدر بــا قریــش کــرد. مــردم یوســف زایی امــوال 
و اســباِب ایــن کفــار را تــاراج نمــوده، بــه غنیمــت بــرد و 
عــورات و اطفــاِل ایشــان را بـَـرده کــرده و تمامــی ایشــان را 
تفرقــه داده، و بــه قــول درویــزه »امیــد کــه جــزای جزیــل 

ــد«.  ــران مــوزون یابن ــر آن مضمــون و ب اخــروی هــم ب
ــرد  ــرض ک ــاه ع ــر پادش ــه اکب ــد ب ــای بایزی ــی از خلف یک
ــا در اســارت یوســف زایی اســت،  ــردمِ م ــه جمعــی از م ک

التمــاس رهایــی آن هــا را نمــود. اکبــر پادشــاه کــه بــه قــول 
ــراف  ــام انح ــر علیه الس ــاک خیرالبش ــن پ ــزه »از دی دروی
ــردم  ــن م ــه ای ــود و ندانســت ک ــود، انصــاف ننم ــوده ب نم
یوســف زایی محــض از بــرای خــدا توجــه نموده انــد. 
ــرده را  ــت متم ــن جماع ــه« ای ــا للبدع ــه و قلع ــا للفتن »قمع

ــاخته اند«.  ــیر س ــته و اس کش
اکبــر پادشــاه، جال الدیــن و عده یــی از اســرا را رهــا 
و  نگه داشــت  نــزد خــود  را  امــا جال الدیــن  نمــود. 
از مدتــی،  او به خوبــی پذیرایــی کــرد. ولــی بعــد  از 
جال الدیــن فــرار نمــوده، دوبــاره در کــوه تیــراه بــه 
ــه سرکشــی  ــش پیوســت و ب ــوادۀ خوی ــاع خان ــاِن اتب افغان
ــاِن  ــای کارواِن رومی ــه راه ه ــه داد. چندان ک ــلحانه ادام مس
هنــد و کابــل و خراســان را بــه خطــر انداخــت. طــوری کــه 
ــود؛  ــر نب ــد اکب ــر از او در عه ــمنی صعب ت ــد: دش گفته ان
اکبــر بــر او دســت نیافــت؛ در عهــد ســلیم نیــز راه کابــل از 
طریــق خیبــر مســدود بــود. تــا این کــه حیــن یــورش جالــه 
ــی، مــردم هــزاره اجتمــاع کــرده، او و همراهانــش  ــه غزن ب
ــزد اکبــر پادشــاه  ــه قتــل رســاندند. کلــۀ او را ن را جملــه ب
فرســتادند، نیمــۀ تنــۀ او را در دروازۀ کابــل و نیمــۀ دیگــر را 
ــد  ــن فرزن ــه کمال الدی ــا آن ک ــد. ب ــی آویختن در دروازۀ غزن
ــته  ــر درگذش ــدان اکب ــن در زن ــش از ای ــد، پی ــر بایزی دیگ
ــورش  ــر، ش ــیخ عم ــر ش ــداد پس ــام اح ــا قی ــا ب ــود، ام ب

ــد.  ــه ش ــان از ســر گرفت مســلحانۀ آن
روایــت اســت کــه در عهــد قدیــم کــه مملکــت ســوات از 
ــرادر ســید  ســوی ســاطیِن ســوات اداره می شــد، چهــار ب
ــه(،  ــون در دوآب ــای خواجــه وجــود )مدف ــه نام ه ــی ب حنف
خواجــه جــود )مدفــون در باجــور(، و ســید احمــد محمــود 
)مدفــون در نواحــی کلپانــی در موضــع لنگرکــوت( و 
ــار  ــن دی ــۀ هــزاره( وارد ای ــون در ناحی ــدال )مدف حســن اب
گردیــده، بــه ارشــاد مــردم و جلــب آنــان بــه آییــن اســام 
همــت گماشــتند. امــا وقتــی حکومــت از ســاطین ســوات 
ــت،  ــاال گرف ــب ب ــو و لع ــاد، له ــلمانی افت ــاِن ش ــه افغان ب
ــان،  ــن می ــاد. در ای ــردم دالزاک افت ــه م ــان ب ــا ملــک از آن ت
ــه  ــدر ب ــاهباز قلن ــام ش ــه ن ــان ب ــی خراس ــخصی از اهال ش

ــۀ  ــان قبیل ــده، در می ــر آم ــع لنگ ــه موض ــدران ب ــاس قلن لب
هنجکــری - از قبیلــۀ بــزرگ دالزاک - اقامــت کردنــد. ایــن 
ــاد و  ــت و عن ــه جهــل، ضال ــان ب ــان تمــام افغان ــه، می قبیل
فســاد مشــهور بودنــد. از اینــان، عالمــی جــز شــیخ آدم بــن 
ملــی بــه میــان نیامــده اســت. او یکــی از صلحــای روزگار 
ــی آورد  ــل م ــه عم ــاط و ورع ب ــق احتی ــدان طری ــوده، چن ب
ــه در  ــورد ک ــکی بخ ــت گنجش ــد از گوش ــر نش ــه حاض ک
منطقــۀ ختــک شــکار شــده بــود. زیــرا خــوف داشــت کــه 
ــته  ــه کِش ــن قبیل ــان ای ــی از رهزن ــه برخ ــی ک از دانه های

ــد، خــورده باشــند. بودن
بســیاری از کســانی را کــه آخونــد درویــزه در تذکرۀاالشــرار 
آورده، افضل خــان ختــک در تذکــرۀ االولیــا جــا داده. یکــی 
ــات  ــامل ادبی ــا ش ــه حت ــت ک ــدر اس ــاهباز قلن ــان، ش از آن
ــن  ــه ای ــزه او را ب ــده اســت. دروی ــدی گردی ــی و هن پنجاب

ــد: ــاظ می خوان الف
ــن  ــه هنجکــزی را آن لعی ــن قبیل ــی ای ــد از مدت »القصــه بع
رافضــی و ملحــد ســاخته از نمــاز و روزه و اوامــر شــرعیه 
ــا و  ــات شــریعت چــون خمــر و زن ــر منهی ــرده و ب ــدر ب ب
ــا امــن و ایمــان  غیــر ذالــک مســتقیم داشــته و اســتخوان ب
ــدر آورده،  ــرۀ مقدســه ب حضــرت ســید محمــود را از حظی
مقبــره را مجلــس خمــر خــوردن ســاخته و اتبــاع خویــش 
را فرمــوده کــه ایــن قبــر تعلــق بــه مــا دارد، هــرگاه از دنیــا 
ــد. شــاهباز  ــگاه گردانی ــب مــن همیــن جای روم، مدفــن قال
بــر مــردم روســتاهای تونولــی تاخــت و در آن جنــگ 
خــودش بــا بســیاری از اتباعــش در موضــع کوتــل ورهــان 
ــا اتباعــش  ــد، ام ــول بردن ــه تون کشــته شــدند. ســر او را ب
ــن  ــود دف ــید محم ــرۀ س ــان مقب ــر او را در هم ــن بی س ت

ــد. کردن
ــیوۀ  ــر ش ــود، مگ ــان ب ــد از خراس ــدر هرچن ــاهباز قلن  ش
ــی  ــن منقش ــته، آه ــدی را داش ــای هن ــادوها و پندت ه س
را کــه در بــاالی ســرش می گردانیــد و مریدانــش آن را 
ــف زایی  ــردم یوس ــی م ــی وقت ــاختند. ول ــِر او س ــم قب عل
ــا  ــت م ــور به دس ــم مذک ــدند، عل ــروز ش ــر دالزاک پی ب
ــده، از آن  ــته گردی ــزه[ شکس ــرادر دروی ــازی ]ب ــر غ اصغ
ــر پادشــاه  ــی اکب ــا وقت ــرای غــزل می ســاخت. ام ــی ب پیکان
ــه  ــی ب ــت، در جــوار آن قلعه ی ــه دســت یاف ــن منطق ــر ای ب
ــاهباز  ــور را »ش ــرۀ مذک ــد. مقب ــا کردن ــوت بن ــام لنگرک ن
گــره« نامیدنــد. هرچنــد درویــزه تأکیــد دارد کــه آنــان ایــن 
لعیــن را نمی شــناختند؛ امــا حقیقــت ایــن اســت کــه مــردم 
ــه ســرودها و  ــراوان داشــتند، چندان ک ــه او ارادِت ف ــد ب هن

آهنگ هایــی در شــأن او ســاخته اند.
ــۀ  ــت قبیل ــف حمای ــواده اش در کن ــرادر و خان ــزه و ب دروی
بــزرگ یوســف زایی قــرار دارنــد، آنــان را می ســتاید 
و از آنــان می خواهــد اســتخوان های شــاهباز قلنــدر را 
ــد. مــردم یوســف زایی در صاحیــت دیانــت  بیــرون اندازن
اســتقامت تــام دارنــد. امیــد از حــکام عظــام کــه اســتخوان 
بی ایمــان ایــن رافضــی را نیــز از مقبــرۀ خبیثــه بــه در آرنــد 

ــه شــفاعِت ســید محمــود برســند.«۱ ــا ب ت
درویــزه قبیلــۀ منــدر را کــه شــاخه یی از یوســف زایی 
اســت بــه جــرم بیــرون بــودن از ســنت و جماعــت 
ــام یوســف زایی  ــب ن ــه تغلی ــان را ب ــد و آن نکوهــش می کن
بــرای خویــش طعنــه می دهــد، هرچنــد آن را نســبت 
ــرم  ــد. ج ــروع می دان ــد و مش ــم می خوان ــه ع ــرادرزاده ب ب
ــر  ــودن ب ــت نب ــر ثاب ــاوه ب ــزه ع ــزد دروی ــدر ن ــردم من م
عقیــدۀ ســنت و جماعــت، ســکونت دادِن مبتدعــان روزگار 
ــی  ــام علمای ــر ن ــا ذک ــزه ب ــت. دروی ــش اس ــان خوی در می
ــد  ــد می کن ــان تمجی ــف زایی، از این ــردم یوس ــان م در می
ــت و  ــوب در »صاحی ــاِی خ ــتن علم ــه داش ــان را ب و آن
دیانــت« می ســتاید. مــا کاکــن و مــا شــاه خــان در 
ــف زایی  ــذی، در یوس ــی ترم ــید عل ــی، س ــردم الیاس زای م
مــا  الیاس زایــی،  و  ملی زایــی  مــردم  در  خــودش  و 
عبدالســام کــه در ســوات بــود، از جانــب یوســف و منــدر 

ــرد. ــت می ک ــاش دریاف ــدد مع م
ــوات  ــود؛ وی در س ــده ب ــان آم ــز از خراس ــوان نی ــر پهل پی
ــد و در همان جــا ازدواج  در موضــع چکــدره ســاکن گردی
کــرد. بــه قــول درویــزه او مذهــب علی پرســتی داشــت و بــا 
خلفــای ثاثــه دشــمنی می کــرد. او مــردم را بــه ایــن مذهب 
می خوانــد. نمــاز و روزه و ســایر اوامــر شــرعیه را از میــان 
ــذاری  ــی و بروت گ ــراب خواری و ریش تراش ــته، ش برداش
را کــه از قوانیــن فســق و فجــور اســت، رایــج ســاخته و آن 
را دیــن و ملــت می خوانــد. ایــن بخــش مــردم قبیلــۀ منــدر 
ــر  ــمنانش قب ــد. دش ــل می خواندن ــس، کافرخی ــایر اول را س
او را کــه در چکــدره اســت، کاویدنــد امــا بــه بیــرون کــردن 
اســتخوان های او موفــق نشــدند. بــه قــول درویــزه، شــپلیدن 
گــور حــق اســت و این جــا محــض از بــرای تنبیــه زنــده گان 
ــا  ــدان آگاه گردانیــده ت ــده گان را ب اســت کــه اهلل متعــال زن
ــد، و از طریقــۀ ســنت و  ــات شــرعیه ننماین ــر منهی ــدام ب اق
جماعــت عــدول نورزنــد و در تنگنــای رفــض و الحــاد در 

نرونــد تــا هــاک ابــد نگردنــد. )ص ۱62( 

 1ظاهـراً ایـن شـاهباز قلنـدر خراسـانی - کـه درویـزه 
می گویـد- غیـر از عثمانـی مروندی، مشـهور به لعل 
شـاهباز قلنـدر )متولـد ۵۳۸ متوفـی ۶۷۳( اسـت، کـه 
در عهـد سـلطان محمـد خـان شـهید بـن سـلطان 
غیاث الدیـن بلبـن بـه ملتـان آمـده بـود. مدفـن لعـل 
قلنـدر  شـاهباز  اسـت.  سـند  سیوسـتان  در  شـاهباز 
درویـزه، معاصـر او، یـا اندکـی قبـل از او بـوده؛ چـه 
درویـزه می گوید کـه »ابناِی زمـان او را دریافته ام«.

      بخش چهارم



رســانه های چاپــی در قانــون رســانه های همه گانــی از 
مالیــات معــاف انــد؛ امــا یــک مــاده قانــون وزارت مالیــه، 
ــن  ــرده، بنابرای ــاف نک ــات مع ــی را از مالی ــانه های چاپ رس
ایــن مــاده قانــون در تضــاد بــا قانــون رســانه ها قــرار دارد.
وزارت  نشــراتی  معیــن  ســانچارکی  فاضــل  ســیدآقا 
ــوص  ــن خص ــا د رای ــد: م ــگ می گوی ــات و فرهن اطاع
ــدوار  ــتادیم و امی ــت جمهوری فرس ــه ریاس ــای ب مکتوب ه
هســتیم کــه یــک ســهولت کان درایــن بخــش ایجاد شــود 
و بخشــی از ایــن مالیــات  کــه زیــاد منطقــی هــم نیســت، 
بخشــیده شــود، خصوصــاً مالیــات رســانه های چاپــی کــه 
ــد؛  ــاف ان ــات مع ــی از مالی ــانه های همه گان ــون رس در قان
ــی را  ــه رســانه های چاپ ــون وزارت مالی ــاده قان ــا یــک م ام
ــون در  ــاده قان ــن م ــن ای ــرده، بنابرای ــاف نک ــات مع از مالی

ــرار دارد. ــانه ها ق ــون رس ــا قان ــاد ب تض
ــا و  ــانه ه ــه مشــترک رس ــری کمیت ــه در نشســت خب او ک
ــانه ها از  ــت: رس ــت: گف ــرد گف ــخنرانی می ک ــت س حکوم
لحــاظ مالیــات بــه حکومــت مقــروض انــد و امــا حکومت 
بــه طرح هــا و پیشــنهاداتی کــه وزارت اطاعــات و فرهنــگ 

در ایــن خصــوص ارایــه کــرد، رســیده گی کــرده اســت.
معیــن نشــراتی وزارت اطاعــات و فرهنــگ در ایــن 
نشســت خبــری گفــت: از کار کمیتــه مشــترک رســانه ها و 
حکومــت ده مــاه ســپری می شــودکه در ایــن ده مــا هشــت 

جلســه داشــتیم. 
ســانچارکی می گویــد: در ایــن مــدت کاکردهــا و اقدمــات 
ایــن کمیتــه مفیــد و ســازنده بــود و توانســته اســت تــا بــه 
ــت از  ــرای حفاظ ــیده گی و ب ــگاران رس ــیه های خبرن دوس

خبرنــگاران اقداماتــی عملــی نمایــد.
ــگ:  ــات فرهن ــراتی وزارت اطاع ــن نش ــه معیی ــه گفت ب
بحــران مقــررۀ طــرز تاســیس رســانه ها کــه دوبــار از 
ســوی کابینــه رد شــده بــود، مجــدداً روی آن کار صــورت 
ــتاده  ــوط فرس ــه اداره مرب ــرره ب ــن مق ــون ای ــه و اکن گرفت

ــت. ــده اس ش
ــت؛  ــم اس ــیار مه ــرره بس ــن مق ــون ای ــرد: چ ــد ک اوتاکی
ــه  ــه گرفت ــدای کابین ــه در اجن ــدوار هســتیم ک ــن امی بنابرای

ــن بانکــی رســانه ها  ــرای تضمی ــن مقــرره ب ــرا ای شــود، زی
ــزرگ  ــک دســت آورد ب ــه ی ــد ک ــاد می کن ــاز ایج حق االمتی

اســت.
وی در خصــوص مکلفیــت مالــکان رســانه ها در قبــال 
ــد  ــگاران همیشــه ریســک می کنن ــگاران گفــت: خبرن خبرن
و خطراتــی را متقبــل می شــوند؛ امــا از لحــاظ نحــوه 
ــد، از  ــانه ها دارن ــکان رس ــا مال ــه ب ــل ک ــتخدام و تعام اس
لحــاظ معــاش، رخصتی هــا و ســایر مســایل ابهاماتــی 

ــود. ــل ش ــد ح ــه بای ــود دارد ک وج
فهیــم دشــتی عضــو کمیتــه مشــترک رســانه ها و حکومــت 
گفــت: در ده مــاه گذشــته در ســی و یــک والیــت 
کمیته هــای مشــترک ایجــاد شــده و تنهــا در ســه والیــت، 
بامیــان، زابــل و تخــار کمیتــه بــه کارش آغــاز نکرده اســت.
ــواردی  ــری گفــت: یکــی از م ــن نشســت خب دشــتی درای

ــوده و در ســال های گذشــته  ــم ب ــا بســیار مه ــرای م ــه ب ک
بــه آن هیــچ توجــه صــورت نگرفتــه اســت، رســیده گی بــه 

ــگاران اســت. ــه خبرن دوســیه های خشــونت علی
او تاکیــد کــرد: از ســال 2000۱ بدیــن ســو بیــش از ۱000 
ــگاران ثبــت شــده اســت، در  ــه خبرن مــورد خشــونت علی
ــه، ایــن ۱000 دوســیه  ــاره بررســی کــه صــورت گرفت دوب
بــه ۴2۱ مــورد رســید کــه قابــل پی گیــری تشــخیص داده 

شــد.
ــری  ــورد پی گی ــه م ــان گفــت: بخش هــای ک دشــتی همچن
گروه هــای  مقابــل  طــرف  اینکــه  دلیــل  بــه  نیســت 
ــان  ــرور زم ــد و بخشــی دیگــر آن تحــت م تروریســتی ان
قــرار گرفــت و از پی گیــری خــارج شــده، ولــی در 
ــه، ریاســت  ــور داخل ــا وزارت ام ــه ب ــن جلســات ک آخری
ــه  ــیه های ک ــتیم، دوس ــتانی کل داش ــی و دادس ــی مل امنیت

جزییــات شــان تکمیــل شــده و قابــل پی گیــر هســتند ۱۷2 
ــت. ــیه اس دوس

ایــن عضــو کمیتــه مشــترک رســانه ها و حکومــت گفــت: 
مســاله کــه وضعیــت را نســبت بــه گذشــته بهتــر ســاخته 
اســت، پی گیــری همزمــان خشونت هاســت، از ســوی 
مــاه بدیــن ســو هــر حادثــه کــه اتفــاق می افتــد، پی گیــری 
می شــود و در ســه مــاه گذشــته ۴0 مــورد خشــونت علیــه 

ــده اســت. ــری ش ــگاران پی گی خبرن
او تاکیــد کــرد: مــا در یــک مــاه گذشــته ۱۵ مــورد 
خشــونت علیــه خبرنــگاران داشــتیم، ۴ مــورد تهدیــد علیــه 
خبرنــگاران بــود، ۱۱ مــورد هــم خشــونت ها بــود کــه تنهــا 
ــا  ــوارد ی ــایر م ــد و س ــته ش ــر دانس ــورد پی گی ــه م ۳ قضی

ــت. ــده اس ــری ش ــم میان جگ ــا ه ــود و ی ــخصی ب ش
ــگارن گفــت:  ــت از خبرن ــدوق حمای ــورد صن دشــتی در م
ــدام  ــه ک ــا ب ــوند و ی ــی می ش ــگار زخم ــه خبرن زمانی ک
ــک  ــد کم ــوند، نیازمن ــا می ش ــاج مبت ــاری صعب الع بیم
می شــوند؛ امــا رســانه ها توانایــی کمــک بــه آنــان را 
ــا  ــا ب ــن خصــوص م ــه درای ــن در جلســه ک ــدارد؛ بنابرای ن
ــاد  ــه ایج ــه زمین ــد ک ــده دادن ــتیم، وع ــور داش رییس جمه

ــود. ــاد ش ــگاران ایج ــت از خبرن ــدوق حمای صن
او تاکیــد کــرد: هرچنــد یــک صنــدوق وجــود دارد؛ بنابراین 
در جلســات کمیتــه موافقــت شــد کــه یــک صنــدوق نبایــد 
ــا  ــد؛ ام ــت باش ــدوق حمای ــک صن ــود، ی ــدوق ش دو صن
ــل  ــون طرزالعم ــه اکن ــرات ک ــدار تغیی ــک مق ــا آوردن ی ب
ــورد  ــه مشــترک م ــاده شــده و از ســوی کمیت ــدوق آم صن
ــرات در  ــاهد تغیی ــه زودی ش ــه و ب ــرار گرفت ــب ق تصوی

ــود. ــم ب ــدوق خواهی ــن صن ــت ای مدیری
او درایــن نشســت گفــت:  افزایــش ناامنی هــا  ســبب 
ــور  ــگاران مجب ــی خبرن ــود، یعن ــگاران می ش ــوچ خبرن ک
ــرای  ــا ب ــن م ــد؛ بنابرای ــرک کنن ــه محــل شــان را ت ــد ک ان
ــرای  ــن ب ــای ام ــرح خانه ه ــکل روی ط ــن مش ــل ای ح
خبرنــگاران کار می کنیــم و پیشــنهاد کردیــم کــه در هشــت 
ــگاران داشــته  ــرای خبرن ــن ب ــای ام زون افغانســتان خانه ه
ــد  ــا تهدی ــگار ب ــک خبرن ــی ی ــه زنده گ ــیم، زمانی ک باش
مواجــه می شــود، خانــه امنــی وجــود داشــته باشــد کــه تــا 

ــد. ــی کن ــا زنده گ ــر در آن ج ــع خط ــان رف زم
ــود،  ــرده ب ــاز ک ــش کار خــود را آغ ــه ده پی ــه ک ــن کمیت ای
ــی،  ــای امنیت ــت نهاده ــا صاحی ــده گان ب ــکل از نماین متش
امنیــت،  شــورای  و  امنیتــی  ریاســت  داخلــه،  وزارت 
ــات  ــده وزارت اطاع ــی، نماین ــی و قضای ــای عدل نهاده

فرهنــگ و نماینــده گان نهادهــای رســانه ی می باشــد.

پــه افغانســتان کــې د ناټــو د غــوڅ مالتــړ مأموریــت 

ــان  ــوه بی ــه ی ــدان جــرال جــان نېکلســن پ عمومــي قومان

کــې د ولســمرش ټرمــپ د ادارې د نــوې ســراتېژي پــه اړه 

ــه پــه  ویــي دي چــې پــه دې کــې افغانســتان او ســیمې ت

ــوي دي. ــل ش ــر کت ــوي نظ ن

نېکلســن وایــي چــې زمــوږ افغــان رشیــکان پــه دې 

ــداره دي. ــاوړې او دوام ــې پی ــوږ ژمن ــې زم ــږي چ پوهې

ــې د  ــتان ک ــه افغانس ــې پ ــړه چ ــه ک ــن زیات ــرال نېکلس ج

ــم  ــو رسه س ــه رشایط ــه ل ــور ب ــو حض ــي ځواکون امریکای

ــب  ــه وي ترتی ــه ن ــه مخــې ب ــاري مهالوېــش ل وي او د اجب

ــوی. ش

ــاره د  ــويب اســیا لپ ــکا ولســمرش د افغانســتان او جن د امری

ــر مهــال وویــل: خپلــې ســراتېژۍ د اعــالن پ

"هغــه امنیتــي ګواښــونه چــې مــوږ پــه افغانســتان او 

ورهاخــوا ســیمه کــې وررسه مخامــخ یــو، ســر دي. 

ــه  ــې پ ــې دي چ ــتي ډل ــۍ ترورېس ــل بهرن ــه ش ــن هلت ن

ــړۍ کــې  ــه ن ــه دي. دا پ افغانســتان او پاکســتان کــې فعال

تــر بلــې هــرې ســیمې او هــر ځــای ډېــر مترکــز دی. بــل 

لــور تــه پاکســتان اکــر وخــت د تشــدد، ګډوډیــو او تــرور 

کوربــه شــوی. دا ګــواښ لــه دې املــه ډېــر خطرناکــه دی 

چــې پاکســتان او هنــد دوه اټمــي دولتونــه ســخت روابــط 

لــري چــې کېــدای يش دغــه ســتونزه پــه شــخړې واوړي."

د امریــکا ولســمرش زیاتــه کــړه چــې تــر هغــو به یــې 

ځواکونــه بــه افغانســتان کــې پاتــې يش چــې د ترهګــرو د 

ــول يش. ــې ونی ــواد ک ــه هې ــه دغ ــه پ ــونو مخ ګواښ

پــه افغانســتان کــې د بهرنیــو ځواکونــو عمومــي قومانــدان 

جــرال نېکلســن وایــي، لــه نــوې ســراتېژۍ دا څرګندېږي 

ــدای  ــی کې ــه يش بریال ــه ن ــي اړخ ــه پوځ ــان ل ــې طالب چ

ــه  ــړې پ ــې جګ ــېدلی دی چ ــت رارس ــه وخ او اوس هغ

ــه الر  ــوړې ت ــې ج ــې يش او روغ ــې راکم ــتان ک افغانس

ــواره يش. ه

پــه افغانســتان کــې د بهرنیــو ځواکونــو عمومــي قومانــدان 

وایــي چــې ســوله ییز او باثباتــه افغانســتان د بهرنیــو 

ــوب. ــو بریالیت ــدف دی او د افغانانان ــو ه ځواکون

بــل لــور تــه طالبانــو د افغانســتان لپــاره د واشــنګټن د نــوې 

ســراتېژي تــر اعــالن وروســته خــرداری وکــړ چــې جګــړه 

بــه دوام وکــړي.

طالبانــو پــه یــوه بیــان کــې چــې نن یــې خپــور کــړ 

خــرداری ورکــړ، کــه چېرتــه ټــول امریکایــي پوځیــان لــه 

ــه  ــو پ ــه د امریکایان ــواد ب ــه هې ــي دغ ــتانه ونه وځ افغانس

ــدل يش. ــرې ب هدی

د افغانســتان لپــاره د امریــکا د متحــده ایاالتــو د نــوې 

حکومــت  پاکســتان  د  اوســه  تــر  اړه  پــه  ســراتېژۍ 

عکس العمــل نــه دی څرګنــد کــړی، خــو اسوشــیټېډ پــرس 

اژانــس د پاکســتاين څیړونکــو پــه وینــا خــر ورکــړی دی 

ــدې د ولســمرش ټرمــپ ســخت  ــه وړان چــې د پاکســتان پ

دریــځ بــه پــه ســیمه کــې د روســیې، چیــن او ایــران نفــوذ 

ــړي. ــات ک زی

د امریــکا ولســمرش ډونالــد ټرمــپ تېــره شــپه د افغانســتان 

او جنــويب اســیا لپــاره د واشــنګټن د ســراتېژي د اعــالن پر 

مهــال پاکســتان تــورن کــړ چــې ترهګــرو تــه پنــاه ورکــوي.

ټرمپ وايي:

"مــوږ پاکســتان تــه پــه میلیاردونــو میلیاردونــو ډالــر ورکړي 

ــاه  ــه پن ــتانو ت ــو ترورېس ــې دوی هغ ــت ک ــه وخ ــه ورت پ

ــد  ــځ بای ــوو. دا دری ــړه وررسه ک ــوږ جګ ــې م ــړې چ ورک

ــړي." ــر وک ــتي تغیی ــه دس ــدل يش او دا ب ب

ــیټېډ  ــاط اسوش ــه ارتب ــو پ ــپ د څرګندون ــمرش ټرم د ولس

پــرس اژانــس پــه اســالم اباد کــې د امنیتــي تحقیقاتــو 

ــې  ــتې دي چ ــرې راخیس ــاز ګل خ ــرش امتی ــز د م د مرک

وایــي، لــه تېــرو ۱۵ کلونــو راهیســې چــې د افغانســتان پــه 

ــم روان دی. ــه اله ــري هغ ــځ ل ــه دری ــکا څ اړه امری

بــل لــور تــه لنــدن چــې لــه اســالم اباد رسه نېــږدې اړیکــې 

ــی  ــراتېژۍ هرکل ــوې س ــمرش د ن ــکا د ولس ــري د امری ل

ــړی دی. ک

ــې  ــان ک ــوه بی ــه ی ــن پ ــکل فال ــر مای ــاع وزی ــا دف د بریتانی

ــوو. ــی ک ــر هرکل ــو ډې ــکا د ژمن ــل، د امری ووی

روېټــرز اژانــس د بریتانیــا د دفــاع وزیــر خــرې راخیســتې 

دي چــې وایــي، مــا د امریــکا د متحــده ایاالتــو لــه دفــاع 

ــرون خــرې وکــړې او موافقــه  ــر جېمــز مټېــس رسه پ وزی

ــتان  ــه افغانس ــد پ ــره بای ــتونزو رسبې ــې د س ــړه چ ــو وک م

ــې  ــه ماتېدونک ــتان ل ــو د افغانس ــر څ ــو ت ــې ش ــې پات ک

ډموکراســۍ رسه مرســته وکــړو او هغــه ګــواښ راکــم کــړو 

چــې ترورېســتانو لــه دې هېــواده غــرب تــه متوجــې کــړی 

دی.
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اعضای کمیته مشترک رسانه ها و حکومت:

رسانه ها از حکومت مقروض اند

نېکلسن:

 د امریکا په سرتاتېژۍ کې 

افغانستان او سیمې ته په نوي نظر کتل شوي

. . نی. حـقا شبکه علیـه  تـش ر ا
ـــش  ـــخنگوی ارت ـــور، س ـــرال آصـــف غف ـــرز، ژن  رویت
پاکســـتان اعـــام کـــرد: در پاکســـتان هیـــچ گونـــه 
ـــه  ـــا علی ـــدارد. م ـــود ن ـــت ها وج ـــگاه تروریس مخفی
ــی  ــبکه حقانـ ــه شـ ــت ها از جملـ ــام تروریسـ تمـ

ـــم. ـــام داده ای ـــود را انج ـــات خ عملی
وی ادامـــه داد: ایـــن مســـاله بـــا ژنـــرال جـــوزف 
ــکا در  ــزی آمریـ ــی مرکـ ــل، رییـــس فرماندهـ ووتـ
جریـــان ســـفرش بـــه پاکســـتان مـــورد گفت وگـــو 

قـــرار گرفتـــه اســـت.
ــزی  ــی مرکـ ــس فرماندهـ ــته رییـ ــد روز گذشـ چنـ
ـــط  ـــه رواب ـــت ک ـــتان رف ـــه پاکس ـــی ب ـــکا در حال آمری
ـــتای  ـــنگتن در راس ـــدام واش ـــل اق ـــه دلی ـــور ب دو کش
ــدان  ــام آباد، چنـ ــا اسـ ــش بـ ــری در روابطـ بازنگـ

ـــت. ـــرم نیس گ
روابـــط میـــان پاکســـتان و آمریـــکا از زمـــان 
ــت  ــط دولـ ــه توسـ ــورت گرفتـ ــی های صـ بررسـ
دونالـــد ترامـــپ، رییـــس جمهـــوری ایـــاالت 
ــد  ــتراتژی جدیـ ــک اسـ ــه یـ ــرای ارائـ ــده بـ متحـ
ـــزام  ـــطح اع ـــتان و س ـــرد در افغانس ـــه نب ـــاره ادام درب
نیـــرو بـــه ایـــن کشـــور و نیـــز نقـــش احتمالـــی 
ـــن  ـــر ذره بی ـــتان، زی ـــا در افغانس ـــتان در تنش ه پاکس

قـــرار گرفتـــه اســـت.
ـــکا  ـــی آمری ـــد دفاع ـــام ارش ـــن مق ـــال ای ـــن ح ـــا ای ب
گفـــت: همـــکاری نظامـــی و همچنیـــن همـــکاری 
بیشـــتر بـــا پاکســـتان بســـیار اهمیـــت دارد و مـــا 

عمیقـــا بـــه ایـــن همـــکاری تمایـــل داریـــم.
طالبـــان  می گوینـــد  آمریکایـــی  مقام هـــای 
افغانســـتان مـــورد حمایـــت عناصـــری در ارتـــش 
ــور  ــن کشـ ــی ایـ ــای اطاعاتـ ــتان و نیروهـ پاکسـ
ـــاد آن را رد  ـــام آب ـــت اس ـــه دول ـــی ک ـــت؛ اتهام اس

. می کنـــد
ـــام  ـــتان، اس ـــش پاکس ـــخنگوی ارت ـــان س ـــن می در ای
ـــور  ـــی کش ـــع مل ـــرای مناف ـــه ب ـــه ک ـــر آنچ ـــاد ه آب

ـــد. ـــی ده ـــام م ـــت، انج الزم اس

ناجــیه نـــوری  
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ورزش
زینب موحد

 
ــی  ــام عل ــار الس ــن حکمتی ــای گلبدی ــاب آق جن

ــدی! ــع اله ــن اتب م
ــاور  ــم و ب ــما باش ــدان ش ــن فرزن ــه س ــاید ب ــن ش م
برای تــان  کــه  نمی کنــم  احســاس  راحــت  را  خــودم  کنیــد 
ــت  ــان غیب ــر هم ــما بناب ــه ش ــم ک ــزی بنویســم، اصــا نمی دان چی
عظمای تــان در آنســوی مرزهــا و دوری مدیدتــان از کشــور 

فیســبوک می بینــد یــا خیــر؟
ولی شاید کسانی باشند که به سمع مبارک تان برسانند! 

جناب امیر صاحب!
ــی  ــت، کس ــور اس ــی کش ــان مل ــهید، قهرم ــعودِ ش ــده مس فرمان
خوشــش بیاییــد کســی خوشــش نیایــد مســعود بــزرگ ســرفرازانه 
ــود  ــۀ خ ــیر در الن ــو ش ــجاعانه هم چ ــد، ش ــه رزمی ــت، مردان زیس
ــیدۀ  ــک کش ــه فل ــر ب ــای س ــون کوه ه ــاز چ ــینۀ ب ــا س ــرگ را ب م
پنجشــیر مردخیــز پذیرفــت، و خوشــا بــه ســعادت مردانــی چــون 
ــان  ــه ج ــان ب ــش ج ــردم خوی ــان م ــه دام ــه و ب ــه درون خان او ک
آفریــن تســلیم نمودنــد و بــل احیــاء عنــد ربهــم یرزقــون را تفســیر 

ــد...  نمودن
ــه  ــخاوت مندانه ب ــیر س ــان پنجش ــای خروش ــو دری ــعود هم چ مس
ــتند  ــت بس ــه بارِراک ــردم خــود را ب ــه شــب و روز او و م ــان ک آن
دســت دوســتی و آشــتی دراز نمــود و آن زمــان کــه اوشــان بیچــاره 
و بدبخــت از در صاحــب خویــش رانــده شــده بودنــد را حمایــت 

نمــود و نجــات داد.
مســعودِ قهرمــان شــاگرد مــرد بزرگی چون اســتاد شــهید پروفســور 
برهــان الدیــن ربانــی ســت، او کــه هرگــز لــب بــه تعصب نگشــود، 
او کــه بــه دروازه تــک تــک اقــوام افغانســتان به خاطــر صلــح دق 
البــاب نمــود، او کــه وقتــی بــه قندهــار می رفــت مــردم نام گــذاری 
ــد  ــه بع ــد، او ک ــدوم وی می نمودن ــل ق ــش را معط ــدان خوی فرزن
رفتنــش از هــر کام وی می شــود تفســیرها نمــود، و اگــر تاریــخ 
معاصــر افغانســتان منهــای ایــن دو ابــر مــرد شــود فــردای روزگار 
فرزنــدان مــا جــز جویبارهــای خونیــن کابــل را نخواهنــد خوانــد، 
امــا مســعود در ایــن قــرن بــرای امــت اســام " بــه غمــزه مســئله 

آمــوز صــد مــدرس را " را معنــی بخــش گردیــد...
جناب امیر صاحب!

ــود مســازید، هــر  بیــش از ایــن جــو حاکــم در کشــور را زهــر آل
چنــد جناب تــان بــه اصــل شــوری و فیصلــه جمعــی و مصلحــت 
عامــه و جامعــه چنــان اهمیــت قایــل نیســتید، چــون ایــن را تاریــخ 
ــما را  ــلمان تان ش ــر مس ــک خواه ــوان ی ــا به عن ــت، ام ــواه هس گ
ــد  ــب دهی ــری ترتی ــاق فک ــان ات ــزب ت ــا در ح ــم ت ــرا می خوان ف
ــان  ــا هموطنت ــات میلیون ه ــودن احساس ــه دار نم ــل از جریح و قب
ــد روی فرمایشــات  ــز گذاشــته و بگذاری ــه روی می ســخنانتان را ب
ــدا  ــه خ ــرد، ک ــورت پذی ــی ص ــور و بررس ــدری غ ــان ق نامتین ت
شــاهد اســت کــه ایــن ملــت در مقابــل تحقیــر ســکوت نمی کننــد 
و صبــر مــردم را میازماییــد و بــه خطــوط قرمــز میلیون هــا انســان 
هموطــن خویــش بیــش ازایــن متازیــد کــه شــما بیشــتر از پیــش 
بــه فرامــوش تاریخــی ســپرده خواهیــد شــد و نــام و نشــان نداشــته 
ــوان یــک متعصــب و نامجاهــد ثبــت تاریــخ خواهــد  ــه عن ــان ب ت
ــه  ــما تصفی ــا ش ــردم خــود ب ــه م ــرده نشــود ک شــد و خــدای نک

حســاب نماینــد.

آثار حکیمی 

راهبرد جدید امریکا و سرکوب تروریستان
راهبــرد جدیــد امریــکا در قبــال افغانســتان، بــر 
ســرکوب تروریســتان طالــب و فشــار بــر حامیان شــان 
اســتوار اســت کــه ایــن بــه خــودی خــود، نویــد بخــش اســت؛ امــا 
ــروران را در  آن چــه کــه جبهــۀ تمامیــت خواهــان و تروریســت پ
ــف  ــه مخال ــت و جبه ــر افغانســتان تقوی ــکا ب سیاســت گزاری امری
ــی گــروه  ــک گــروه و بدبین ــی از ی ــد، خوش بین ــف می کن را تضعی
دیگــر در نــزد امریکایی هــا نــه، بلکــه حضــور البی هــای خوابیــده 
در واشــنگتن اســت کــه بــا مصــرف از امکانــات مالــی حکومتــی 
ــر روز  ــا دیگ ــد و ت ــی می کنن ــان الب ــر ش ــت از تفک ــرای حمای ب
ــه  ــه ک ــد. آن گون ــر می کنن ــار تغیی ــکا را دچ ــای امری ــناریو ه س
ــا روهــرا باکــر، نماینــده مجلــس ایــن کشــور از نقــش منفــی  دون
ــرده  ــکا در افغانســتان 2002 پ ــن سیاســت امری ــل زاد در تدوی خلی

برداشــته بــود.
امــا در ســوی دیگــر سیاســت مداران حــوزه مخالــف تفکــر حاکــم، 

نــه بــه ایــن کار بلــد انــد و نــه پولــی بــرای آن هزینــه می کننــد.
ــت  ــتگاه ریاس ــه دس ــاند ک ــا می رس ــه گزارش ه ــه نمون ــه گون ب
جمهــوری افغانســتان، بــه ظــن قطعــی بــودن بــرد هیــاری 
ــت  ــغ بیس ــکا، مبل ــوری امری ــت جمه ــات ریاس ــون در انتخاب کلنت
میلیون دالــر بــه کمپیــن او پرداختــه اســت تــا در آینــده ی سیاســت 

ــد. ــته باش ــود را داش ــرف خ ــتان، ح ــر افغانس ــکا ب آمری
پــس حاال پیــروزی اســتراتژی ســرکوب تروریســتان در افغانســتان، 
امریــکا،  توســط  راهبــرد  ایــن  اجــرای  کنــار چگونگــی  در 
ــت گروه هــای مخالــف طالبــان و  ــتلزم هوشــیاری و مدیری مس

اســت. سیاســت حاکم 

ششمین دور رقابت های لیگ برتر فوتبال 

کشور آغاز می شوند

پاسخ عجیب بارسلونا به اولتیماتوم 
دورتموند برای دمبله

فیـسبـوک نـــامــه

دور  ششمین  است  قرار  که  می گویند  کشور  فوتبال  فدراسیون  مسؤوالن 
رقابت های لیگ برتر فوتبال افغانستان با حضور هشت تیم به تاریخ، ۱6سنبله  

در کابل آغاز شوند.
قرار است ششمین دور رقابت های لیگ برتر افغانستان تا دوهفتۀ دیگر در 

کابل آغاز شوند.
مس,والن فدراسیون فوتبال افغانستان می گویند که این رقابت ها در مقایسه به 

دوره های پیشین متفاوت تر و با شکوه تر برگزار خواهد شد.
یوسف کارگر، معاون فنی فدراسیون فوتبال در این باره گفت: "ما، با سفارت 
این  آغاز  با  و  کنند  آغاز  را  الیت ها  ساختن  کار  که  ایم  کرده  توافق  چین 
رقابت ها، مسابقات از طرف شب برگزار خواهند شد. که این کار پس از سی 

و پنج سال صورت می گیرد".
تیم  های حاضر در این لیگ، پس از سپری کردن رقابت های گزینشی، اکنون 
به کابل آمده اند و تمرینات آماده سازی را از بهر حضور قدرتمندانه در این 

دور از بازی ها آغاز کرده اند.
ایگن بایر اوف، مربی تیم د میوند اتان که تجربه دو بار قهرمانی را با شاهین 

آسمایی در کارنامه دارد، می گوید که شاگردانش را بسیار آماده کرده است.
او می گوید: "من می خواهم طعم شرین قهرمانی را با د میوند اتان بچشم، 
د میوند اتان، پارسال در بازی فاینل همرای شاهین آسمایی بازی کرد، تیم 
خوبی است و این بار هم ما بازی کنان خوبی داریم و فقط به فکر قهرمانی 

هستیم".
فیض محمد فیضی، مدافع تیم د میوند اتان نیز گفت: "تیم ها بسیار خوب 
است، امروز، روز اول تمرینات بود بسیار فزیکی کار کردیم و کمی خسته هم 
شدیم، اما بخاطر قهرمانی باید تاش کنیم، مربی ما تجربه قهرمانی با شاهین 

آسمایی را دارد و ما امیدواریم که این بار قهرمان شویم".
در همین حال، ولی جان ایگن بردی اوف، مربی تیم فوتبال د اباسین سپی 
هم اظهار داشت: "تیم د اباسین، تیمی است که تاکنون خوب ندرخشیده و 

من می خواهم که این بار تا مرحلۀ نیمه نهایی باید پیش برود".
بازی های لیگ برتر افغانستان، بزرگترین و پربیننده ترین رقابت های فوتبال 
در کشور است. این پیکار ها سال یک بار باحضور هشت تیم از هشت حوزۀ 

کشور در میدان ورزشی فدراسیون فوتبال برگزارمی شوند.

ستاره  یک  با  را  نیمار  خالی  تا جای  دارد  زمان  بارسلونا  دیگر  روز  هشت 
برگ پر کند و زمان برای آبی اناری ها به سرعت در حال سپری شدن است.
بارسلونا از همان روی که نیمار به پاری سن ژرمن پیوست، می دانست که 
بازیکن تمرکز کند و او کسی نیست جز  باید روی کدام  برای جانشین او 
عثمان دمبله، ستاره 20 ساله و فرانسوی بروسیا دورتموند. ستاره ای که سال 
گذشته به دلیل حضور مثلث MSN در بارسا ترجیح داد با ۱۵ میلیون یورو 

از رن به جمع زردهای وستفالن بپیوندد.
پیشنهاد اولیه بارسا برای دمبله 90 میلیون یورو بود و بافاصله هم رد شد. 
پس از اولین مذاکره رسمی دو باشگاه بود که دمبله به یکباره از حضور در 
تمرینات امتناع کرد تا خشم مدیران دورتموند را برانگیزد. آنها البته اطمینان 
دارند که بارسلونا پشت این قضیه قرار دارد و غیبت ناگهانی دمبله با تحریک 

باشگاه کاتاالنی صورت گرفته است.
دورتموند پس از این اتفاق، دمبله را از حضور در تمرینات گروهی منع کرد 
و این بازیکن هم راهی فرانسه شد تا در انزوا منتظر حل شدن معضل جدایی 

و پیوستنش به بارسلونا بنشیند.
دورتموند در پاسخ به بارسلونا اعام کرد که به کمتر از ۱۵0 میلیون یورو 
راضی نیست اما پیشنهاد دوم بارسا نزدیک به ۱20 میلیون یورو بود که ۳0 

میلیون را بندهای متغیر تشکیل می دادند. پیشنهادی که طبیعتا رد شد.
دو روز پیش نشره بیلد ادعا کرد که باشگاه دورتموند به بارسلونا اولتیماتوم 
داده است که یا تا روز شنبه پیشنهاد خود برای دمبله را به ۱۵0 میلیون یورو 
خواهند رساند یا اینکه باید قید این بازیکن را بزند. مدیران دورتموند چند 
بار در روزهای اخیر تاکید کرده اند که بارسلونا به خوبی می اداند که شرایط 
آنها برای فروش دمبله چه چیز است و در صورت برآورده نشدن، دمبله از 

دورتموند جدا نخواهد شد.
اولتیماتوم،  این  به  پاسخ  در  بارسا  مسووالن  که  اند  داده  گزارش  رسانه ها 
پیشنهاد خود را تا ۱۳0 میلیون یورو افزایش داده اند که البته در عین تعجب، 

بازهم با رقم درخواستی دورتموند فاصله ای آشکار دارد.
بارسلونا امیدوار است با این رقم و با توجه به فشار مضاعف خود بازیکن 
نهایت جای  بتواند رضایت دورتموندی ها را جلب کرده و در  نهایت  در 
خالی نیمار را با با عثمان دمبله پر کند. امری که فعًا دشوار به نظر می رسد. 

اعتـراف به حقـانیت 
دیدگـاه قهرمان ملـی کـشور

شــش عنصــر عنصــر جدیــد و دلگــرم کننــده در اســتراتژی جدیــد 
یکا مر ا

ــح و  ــتان در صل ــش مخــرب پاکس ــه نق ــراف ب ــان و اعت اول: اذع
ــک  ــه و دپلوماتی ــل واقع بینان ــتجوی ح ــتان و جس ــت افغانس امنی
ــکا  ــچ گاه امری ــته هی ــه در گذش ــزی ک ــل. چی ــن معض ــرای ای ب

ــود. ــه ب ــه آن نپرداخت ــکار ب ــورت آش به ص
ــا  ــی ب ــم به صــورت علن ــد همــکاری آنه ــاز فصــل جدی  دوم: آغ
ــات و توســعه اقتصــادی.  کشــور هندوســتان در ایجــاد صلــح، ثب
ــت  ــر و مثب ــچ گاه نقــش موث ــل ســال گذشــته، هی ــکا در چه امری
ــار  ــن اولین ب ــود. ای ــرده ب ــان نک ــتان اذع ــتان را در افغانس هندوس
اســت کــه امریــکا هندوســتان را شــریک اســتراتژیک خــود 

خطــاب می کنــد.
 ســوم: تاکیــد بــر محوریــت نیروهــای امنیتــی و دفاعــی افغانســتان 
ــت  ــب و حفاظــت از دســت آوردهای دول ــا طال ــارزه ب ــر مب در ام
ــکا.  ــادی امری ــی و اقتص ــکاری نظام ــا هم ــتان ب ــردم افغانس و م
یعنــی اینکــه ایــن نیروهــا بایــد بــه عنــوان فکتــور اصلــی محاســبه 
گردنــد و از قاعــده و اصــول رونــد دموکراتیــک در داخــل کشــور 
حفاظــت نماینــد و تحــوالت داخــل افغانســتان از معامــات 
منطقه یــی، قــوت و ضعــف طالــب و تروریســت ها رهایــی یابــد. 
ــتان را در  ــای افغانس ــالت نیروه ــت و رس ــن وضاحــت ماموری ای
تصویــر بــزرگ برجســته و واضــح می ســازد و نگرانی هــای 
ــح  ــت صل ــا قیم ــه گوی ــازان را ک ــط دسیسه س ــده توس ــاد ش ایج
انحــال شــماری از نهادهــا و پاگذاشــتن بــر ارزش هاســت باطــل 

می نمایــد. 
ــتان  ــت افغانس ــن دول ــوولیت ها بی ــح مس ــیم واض ــارم: تقس چه
ــل  ــر تحمی ــت ب ــچ نی ــکا هی ــی امری ــان آن. یعن ــرکای جه و ش
ــر تعامــات سیاســی و فرهنگــی افغانســتان  ــه ب ارزش هــای بیگان
ــرارداد  ــه ق ــت افغانســتان اســت ک ــن مســوولیت دول ــدارد و ای ن
ــر  ــم ببخشــد و در ام ــش را تحکی ــا شــهروندان خوی ــی ب اجتماع
ــا  ــارزه ب ــد، مب دولت ســازی خــودش را از مســایل کوچــک برهان
فســاد و نهادســازی را بــا وضاحــت انجــام دهــد و منحیــث دولــت 
ــل  ــوزوی. در مقاب ــا ح ــی و ی ــروه سیاس ــک گ ــه ی ــد ن ــل کن عم
ــتراتژیک ادا  ــریک اس ــک ش ــث ی ــوولیت اش را منحی ــکا مس امری

ــرد.  خواهــد ک
پنجــم: فرمانــده نیروهــای ماموریــت قاطــع و ناتــو در افغانســتان 
در تعیــن اســتراتژی جنگــی و عملیاتــی دســت بــاز دارد و خــارج 
از مداخلــه روزمــره واشــنگتن تصمیــم تاکتیکــی خواهــد گرفــت. 
ایــن وضاحــت تمــام مصلحت هــای اداری و بیروکراتیــک را کــه 
ــازد و  ــود دور می س ــده ب ــی ش ــت عملیات ــاد محدودی ــث ایج باع

ــه کابــل انتقــال می دهــد.  قضــاوت چــه بایــد کــرد را ب
ــد از  ــب بای ــاداران طال ــب و ب ــا طال ــی ب ــره احتمال ــم: مذاک شش
موقــف قــوت صــورت گیــرد و بــه آنهــا تفهیــم گــردد کــه مالکیت 
زمــان از اختیــار شــان برآمــده اســت. اینکــه گفتــه می شــد زمــان 
ــه  ــا بقی ــاعت ها ب ــنج ها و س ــان س ــی زم ــت، ول ــان اس ــا طالب ب
ذهنیــت باطــل اســت. افغانســتان کشــور - دولــت اســت و 
شــرکای جهانــی افغانســتان فکتــور ثبــات انــد و متغییــر و موقتــی 

پنداشــته نشــوند. 
مــن بنابــر وضاحت هــای فــوق از اســتراتژی تــازه امریــکا 
ــور  ــاح کش ــر و ف ــه خی ــرا ب ــق آن ــم و تطبی ــتقبال می نمای اس
ــت  ــتراتژی می بایس ــن اس ــی ای ــر کامیاب ــم. در ام ــش می دان خوی
ــی  ــان مل ــه قهرم ــوم ک ــادآور ش ــه ی ــا دارد ک ــم. ج ــهم بگیری س
ــه  ــرد ک ــد می ک ــه تاکی ــعود همیش ــاه مس ــهید احمدش ــور، ش کش
ــر طالــب و تروریســم  ــن اســت کــه مقاومــت در براب راه حــل ای
تقویــت گــردد و پاکســتان بــه عنــوان حامــی تروریســم زیــر فشــار 
ــر مصــرف و  ــا دال ــس از میلیارده ــن اســتراتژی پ ــرد. ای ــرار گی ق
ــان  ــدگاه قهرم ــت دی ــه حقانی ــراف ب ــق اعت ــور و تعم ــال ها غ س

ــی ماســت. مل
 روحش شاد و یادش گرامی باد.

امراهلل صالح- رهبر روند سبز



Year 9 y NO 2089 y Wednesday 23 August 2017

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب اهلل احمدی- 0795067463 

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده

مدير خبر : جمشید يما

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

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152

     صاحب امتیاز: احمد ولی مسعود

nazari.paryani@yahoo.com

& شماره تماس:  0752044210

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

در بخــش دوم مســعود شناســی بــه شناســۀ 
ــه  ــی ک ــتین کتاب های ــر از نخس ــی دیگ یک
پــس از شــهادت قهرمــان ملــی کشــور، 
شــهید احمــد شــاه مســعود بــه نشــر رســیده 
ــدۀ داشــته ها و شــناخت شــمار  و در برگیرن
از  شــرقی  و  غربــی  آگاهــان  از  زیــادی 

ــت. ــعود اس ــهید مس ــۀ ش کارنام
ــی  ــوان کتاب ــردِ آزادی«، عن ــق م ــردِ عش »م
ــای  ــارزات و فعالیت ه ــورد مب ــت در م اس
نظامــی و سیاســی شــهید احمدشــاه مســعود 
ــرزان گــردآوری شــده  کــه توســط ناصــر ف

اســت.
در ایــن کتــاب نظریــات، احساســات، و 
فکــری،  شــخصیت های  دیدگاه هــای 
نظامــی، شــاعران، خبرنــگاران  سیاســی، 
و نویســنده گان افغانســتان، ایــران، روس، 
پاکســتان و برخــی دیگــر از کشــورهای 
مســعود  احمدشــاه  مــورد  در  خارجــی 

گــردآوری شــده اســت.
خصوصیــات  ویژه گی هــا،  اثــر  ایــن  در 
ــش  ــعود و یاران ــاه مس ــارزات احمدش و مب
ــا  ــارزه ب ــا و مب ــا روس ه ــاد ب در دوران جه
طالبــان مــورد تحلیــل و بررســی همــه جانبه 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق
و  نظریــات  نیــز  کتــاب  از  بخشــی  در 
نیــز  مســعود  شــاه  احمــد  دیدگاه هــای 
ــمت را  ــن قس ــوان ای ــه می ت ــده ک ــان ش بی
ــرد. ــر ک ــاب ذک ــای کت ــن  بخش ه از مهمتری
ــه  ــر در مقدم ــن اث ــندگان ای ــی از نویس یک
کتــاب  کــه  اســت  کــرده  ذکــر  کتــاب 
حاضــر از جهــات گوناگــون و مختلــف، در 
تاریــخ معاصــر افغانســتان کــم نظیــر حتــی 
بی  نظیــر اســت: "ادعــا نمی کنــم شــاید 
ــه  ــد ک ــته باش ــاد نداش ــه ی ــم ب ــخ وطن تاری
در هــر گوشــه جهــان، دوســتان و دشــمنان 
یــک  ویژگی هــای  و  شــخصیت  دربــاره 

فرزنــدش، اتفــاق نظــر داشــته باشــند، و هــر 
کســی بــه انــدازه خــودش، لــب بــه ســتایش 

ــد". ــده باش ــم ران ــا قل ــوده ی وی گش
ایــن کتــاب، چشــم دیدها، نظریــات،  در 
اندیشــمندان،  دیدگاه هــای  و  احساســات 
و  شــاعران  خبرنــگاران،  سیاســت مداران، 
ــه  ــت ک ــده اس ــردآورده ش ــنده گان گ نویس
بــه ویژه گی هــا خصوصیــات و مبــارزات 
قهرمــان ملــی کشــور در دوران جهــاد و 
ــا  ــت، ســلوک و روش شــخصی اش ب مقاوم
ــتان و  ــان، دوس ــان، مهمان ــمنان هم رزم دش
حتــا بــا خانــواده اش پرداختــه و بــه تصویــر 

ــت. ــده اس ــیده ش کش
در مقدمــۀ کتــاِب »مــردِ عشــق مــردِ آزادی« 
اظهــارات  و  نظرهــا  در  اســت:  آمــده 
ــاق  ــن اتف ــی ای ــرقی و غرب ــنده گان ش نویس
مشــاهده می شــود کــه هــر کــدام بــا وجــود 
آن کــه مســعود را قهرمــان عرصــۀ جهــاد و 
ــدی  ــد بُع ــخصیت چن ــت، آزادی، ش مقاوم
ــرن  ــتثنایی ق ــخصیت اس ــد و او را ش دیده ان
ــتوارتر  ــتواریش اس ــه اس ــد ک ــه ان ــز یافت نی
از هندوکــش و پایداریــش همپــای بابــا 

ــت. ــوده اس ــا ب ــر ج ــا ب ــتحکم و پ مس
بخشــی از ایــن کتــاب اشــعار و ســروده های 
شــاعران افغانســتان، ایــران و تاجیکســتان در 
ســوگ احمــد شــاه مســعود اســت و آنگونــه 
کــه در مقدمــه ایــن بخــش نیــز امــده 
اســت، اشــعار فراهــم آمــده در ایــن کتــاب 
ــه  ــروده هایی ک ــوه س ــت از انب ــی اس گزینش
ــده افغانســتانی ســروده  ــن فرمان ــون ای پیرام

شــده اســت.
ــان ملــی کشــور  ــی از ســخنان قهرم فرازهای
ــق  ــردِ عش ــاِب »م ــی از کت ــه در بخش را ک
ــل  ــا نق ــن ج ــت ای ــده اس ــردِ آزادی« آم م

: می کنیــم
*زنــان نیمــی از پیکــرۀ جامعــۀ بشــری 

هســتند، حــق و حقــوق مدنــی دارنــد. زنــان 
کشــور مــا در دوران جهــاد دوشــادوش مــا، 
در صحنــه ایســتاده بودنــد، فداکاری هــا 

کردنــد. مــن در دوران جهــاد، زنــان زیــادی 
کــرده  بزرگــی  کارهــای  کــه  دیــدم  را 
ــداکار  ــان ف ــا از زن ــره ه ــی خاط ــد. خیل ان

ســخت،  شــرایط  در  کــه  دارم  به خاطــر 
زیــر بمباران هــای دشــمن جان فشــانی ها 

ــد. کردن
*مــا بــا ایجــاد یــک کمیســیونی کــه قــدرت 
را بــه حکومــت موقــت تســلیم بدهــد، 
ــول  ــدرت را قب ــال ق ــتیم، انتق ــق هس مواف
ــا  ــم، ب ــول داری ــه را قب ــه جرگ ــم، لوی داری
کشــور  در  سراســر  صلــح  و  آتش بــس 

ــم. موافقی
*ادامــۀ جنــگ بعد از ســقوط کمونیســت ها، 
بــه خصــوص جنــگ تحمیــل شــدۀ داخلــی 
ــث  ــت، باع ــی اس ــۀ بیرون ــل توطی ــه عام ک
ــع  ــز توق ــا هرگ ــت، م ــف ماس ــت تأس نهای
چنیــن چیــزی را نداشــتیم، مگــر! چــه 
همســایه  کشــورهای  کــرد؟  می تــوان 
تحرکاتــی در افغانســتان ایجــاد کردنــد، 
روی منافعــی کــه در کشــور مــا دارنــد یــک 
تعــداد آدم هــای خودخــواه و جــاه طلــب را 

ــد. ــک نمودن تحری
سیاســی  حیــات  طــول  در  *پاکســتان 
رابطــۀ  افغانســتان  و  هنــد  بــا  خویــش 
ــمال و  ــب ش ــته و از دو جان ــه داش خصمان
ــرد. پاکســتان  ــر میب ــه س ــج ب ــوب در رن جن
بــا هنــد روی کشــمیر و بــا افغانســتان روی 
ــۀ ســرحدی  ــک معضل ــه ی ــد ک خــط دیورن
ــن، از  ــه دارد. بنابرای ــاف دیرین ــت، اخت اس
ــت  ــک حکوم ــاد ی ــتان، ایج ــدگاه پاکس دی
مــزدور در افغانســتان، از یکســو اهــداف 
اقتصــادی آن کشــور را بــر آورده میســازد، از 
ســوی دیگــر از نظــر دفاعــی در جنگ هــای 
ــت  ــش از اهمی ــتان، برای ــا هندوس ــدی ب بع
حیاتــی برخــوردار اســت چــه بــه آن کشــور 
ــروی  ــد و نی ــی بخش ــتراتژیک م ــق اس عم
هنــد  حمــات  برابــر  در  را  مقاومتــش 

می دهــد. افزایــش 

ــنبه در  ــه ش ــکا روز س ــاع امری ــر دف وزی
بــدو ورودش بــه عــراق کــه همزمــان بــا 
ــس  ــرای بازپ ــراق ب ــش ع ــات ارت عملی

گیــری تلعفــر از تروریســت های داعــش 
اســت،گفت پایــان عمــر داعــش نزدیــک 

اســت.

از  نقــل  بــه  ایســنا،  گــزارش  بــه 
خبرگــزاری رویتــرز، جیمــز ماتیــس، 
ــک  ــراه م ــه هم ــکا ب ــاع امری ــر دف وزی
گــورک، نماینــده امریــکا در ائتــاف 
ــا  ــی ب ــرای رایزن ــروز ب ــش ام ــد داع ض
فرماندهــان امریکایــی و مقامــات دولــت 

عــراق وارد ایــن کشــور شــد.
ــا  ــفر ب ــن س ــت در ای ــرار اس ــس ق ماتی
ــی  ــای آت ــاره گام ه ــی درب ــران عراق رهب
ــادل  ــث و تب ــش بح ــا داع ــارزه ب در مب

ــد. ــته باش ــر داش نظ
وی در بغــداد گفــت: اعضــای گــروه 
ــره  ــس از محاص ــش پ ــتی داع تروریس
اکنــون  فــرات  رود  طــرف  دو  از 
ــروه  ــن گ ــان ای ــده اند و پای ــار ش گرفت

اســت. نزدیــک  بســیار  شــبه نظامی 
ــداد  ــه بغ ــی ب ــکا زمان ــاع امری ــر دف وزی
ــا  ــراق ب ــای ع ــه نیروه ــد ک ــفر می کن س
ــل را آزاد  ــهر موص ــکا ش ــتیبانی امری پش
کــرده و در حــال انجــام عملیــات بــرای 
ــر هســتند. ــری شــهر تلعف ــس گی ــاز پ ب

ــراق  ــر ع ــت وزی ــادی، نخس ــدر العب حی
ــراق  ــی ع ــای امنیت ــت، نیروه ــه اس گفت
ــهر  ــازی ش ــات آزادس ــنبه عملی از یکش
ــن  ــه تازه تری ــد ک ــاز کردن ــر را آغ تلعف
هــدف آنهــا در کمپیــن تحــت حمایــت 
ــان  ــبه نظامی ــت ش ــرای شکس ــکا ب امری

ــت. ــی اس داعش
شورشــیان  دیرینــه  پناهــگاه  تلعفــر 
داعشــی اســت کــه در ۸0 کیلومتــری 
عــراق  شــمال  در  موصــل  غــرب 
از  چرخــه ای  شــاهد  و  شــده  واقــع 
خشــونت های فرقــه ای میــان ســنی ها 

و مســلمانان شــیعه بــوده اســت.
نیروهــای عــراق پــس از بازپــس گیــری 
پاکســازی دشــت  بــه  اقــدام  تلعفــر 
از گــروه تروریســتی داعــش  فــرات 

ــرد. ــد ک خواه
ــهر  ــرب ش ــمال غ ــرات از ش ــت ف دش
ــداد  ــا شــرق ســوریه امت ــم عــراق ت القائ

دارد.

ـــرد: پاکســـتان  ـــام ک ـــش پاکســـتان اع ـــخنگوی ارت س
ـــبکه  ـــه ش ـــی ازجمل ـــان افراط ـــبه نظامی ـــام ش ـــه تم علی

ـــت. ـــده اس ـــل ش ـــی وارد عم حقان
به گزارش خبرگزاری...              ادامه صفحه 6

امیدوار  و  استوار  مرد 
دور افق های                  به 

وزیر دفاع امریکا در بغداد:

 پایان داعش نزدیک است
پاکستان: 

نی  حـقا شبکه  علیـه  رتـش   ا
است شـده  عمـل  رد  وا

بخش دوم  /-/-/-/-/-/-/-/-/هارون مجیدی
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