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هارون مجیدی 
و  تاریخی تریـن  از  زمـان  امـام  تکیه خانـۀ 
کابـل،  شـهر  تکیه خانه هـای  معروف تریـن 
دیـروز مـورد هجـوم مهاجمـان قـرار گرفـت. 
از  نجارهـا  قلعـۀ  سـاحۀ  در  تکیه خانـه  ایـن 
مربوطـات حصـۀ دوم خیرخانـه موقعیـت دارد 
و از محـدود جاهایـی اسـت که ظرفیـت آن را 
دارد تـا زنـان و مـردان هم زمـان نمـاز بخوانند.
دیـروز )جمعـه، سـوم سـنبله( زنـان و مـردان 
مصـروف ادای نمـاز بودنـد کـه چهـار مهاجم 
انتحـاری پـس از انداختن نارنجـک در محوطۀ 
تکیه خانـه و از پـادر آوردن نگه بانـان آن وارد 
بـه  مهاجـم  دو  آغـاز  در  شـدند.  تکیه خانـه 
سـرعت خودشـان را بـه منـزل دوم کـه بانوان 
مصـروف ادای نمـاز بودنـد، رسـاندند. گواهان 
می گوینـد کـه در دقایـق نخسـت شـماری از 

بانـوان را بـه رگ بـار بسـتند.
دو مهاجـم انتحـاری در سـاعات نخسـت خود 
را منفجـر کردنـد و دو مهاجـم دیگـر پـس از 
دیوارهـای  از  یکـی  امنیتـی  نیروهـای  آن کـه 
آورده  در  پـا  از  منفجـر کردنـد،  را  تکیه خانـه 

. ند شد
گواهـان ایـن رویـداد در صحبـت بـا روزنامـۀ 
مانـدگار مـی گوینـد که ایـن مهاجمان توسـط 
موتـر نـوع »هایلکس« بـه تکیه خانۀ امـام زمان 

رسـانده شـده بودند.
مانـدگار  بـه  هم چنـان  رویـداد  ایـن  گواهـان 
بـه تـن  لبـاس پولیـس  گفتنـد کـه مهاجمـان 

داشـتند و بـا خـود نارنجـک و کالشـنیکوف و 
نیـز حمـل می کردنـد. چاقـو 

داخلـۀ  و  صحـت  وزارت  در  مسـووالن 
افغانسـتان دقایقـی پـس از پایـان پنـج سـاعت 
درگیـری با مهاجمـان گفتند که بیش از بیسـت 
تـن در ایـن حملـه قربانـی شـده و نزدیـک به 
چهـل تـن دیگـر زخـم برداشـته اند. مسـووالن 
را  رویـداد  ایـن  قربانیـان  افزایـش  احتمـال 
می پذیرنـد. در میـان قربانیـان بانـوان کـودکان 

و پولیـس نیـز شـامل انـد.
سـاعتی پس از هجـوم انتحاریان بـه تکیۀ خانۀ 
امـام زمان، گـروه ترویسـتی داعش مسـوولیت 
گـروه  امـا  گرفـت.  دوش  بـه  را  حملـه  ایـن 
طالبـان حملـه به مسـجد امام زمـان در کابل را 
محکـوم کـرد و آن را عمـل تفرقه افگنانه خواند.

شکایت از پولیس
در ایـن حـال، گواهـان و بسـته گان کسـانی که 
در درون تکیه خانـۀ امـام زمـان چندین سـاعت 
گیـر مانـده بودنـد، از ُکنـدی عمل کـرد پولیس 
روزنامـۀ  بـا  گفت وگـو  در  و  کـرده  شـکایت 
مانـدگار گفتنـد کـه پولیـس در دقایق نخسـت 
ایـن رویداد بـه جز از بسـتن مسـیرهای منتهی 
بـه محـل رویداد هیـچ  کاری نکرد. آنـان به این 
بـاور انـد کـه اگـر پولیـس در دقایـق نخسـت 
دسـت به اقـدام مـی زد و منتظر نیروهـای ویژه 

نمی مانـد، درگیـری بـه درازا نمی کشـید.
گفتنـی اسـت کـه مهاجمـان انتحـاری بیـش از 
دو صـد تـن از نمازگـزاران را در پنـج سـاعت 

گـروگان گرفتـه بودنـد. گواهـان می گوینـد که 
مهاجمـان بـا چاقـو نیـز بـه نمازگـزارن حملـه 

کـرده و آنـان را زخمـی کرده انـد.
تفرقه اندازی

حملـۀ مهاجمـان انتحـاری بـا تکیه خانـۀ امـام 
شـهروندان  از  زیـادی  واکنش هـای  بـا  زمـان 
اسـت.  شـده  روبـه رو  سیاسـی  چهره هـای  و 
شـهروندانی کـه در محـل رویـداد آمـده بودند 
و بـا روزنامـۀ مانـدگار صحبـت می کردنـد بـه 
ایـن بـاور بودنـد کـه تروریسـتان با انجـام این 

و  مذهبـی  تفرقه انـدازی  تـالش  در  حمـالت 
تبـاری در میـان شـهروندان افغانسـتان انـد.

آنـان امـا می گویند که ایـن راهبرد تروریسـتان 
آنـان:  گفتـۀ  بـه  بـرد.  نخواهـد  بـه جایـی  ره 
شـهروندان افغانسـتان بـه آگاهـی رسـیده اند تا 
شـکار عمل کردهای ددمنشـانه و تخریب کارانۀ 
و  مذهبـی  همدلـی  و  نشـوند  تروریسـتان 

شـهروندی خـود را حفـظ کننـد.
از سـویی هـم، امـراهلل صالـح رییـس پیشـین 
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ــم  ــادری عضــو تی احمــد یاســین ســالک ق
ــام  ــه مق ــتان ب ــدام افغانس ــرورش ان ــی پ مل

ــت. ــیا دســت یاف ــی آس قهرمان
ــی  ــم مل ــان تی ــی از مربی ــیرزاد یک ــور ش ن
ــی  ــر قهرمان ــتان خب ــدام افغانس ــرورش ان پ
یاســین قــادری را در صفحــه فیســبوک 
ــه  ــتان ب ــدام افغانس ــرورش ان ــیون پ فدراس

رسانیده اســت. نشــر 
قــادری دیــروز توانســت در وزن مثبــت 
نــود کیلــو گــرام بــا شکســتن حریفــان اش 
ــه دســت  از تمامــی کشــورها مــدال طــال ب

ــآورد. بی
برعــالوه قــادری یکــی دیگــری از اعضــای 
تیــم ملــی افغانســتان شــکر اهلل هلمنــدی در 
وزن صــد کیلــو گــرام مــدال نقــره گرفــت.

پنجــاه و یکمیــن دور رقابت هــای پــرورش 
ــای  ــیول کوری ــیا در س ــس آس ــدام و فتن ان

ــه دارد. ــی ادام جنوب

امام     زمان    خیرخانه به  تکیه   خانۀ    در   حمله   
20 تن جان باخته و ده  ها تن زخم برداشتند

یک عضو تیم ملی پرورش اندام 

افغانستان مقام قهرمانی آسیا را گرفت
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طالبـان چاره یـی جز پیوستـن 

به پروسـۀ صـلح ندارنـد

حلـقاتـی در  ارگ 
آصف مهمند را  ابـزار  ساخته  اند

امریکا نوې سرتاتيژۍ کې د سولې 

پرځای د جنګ دوام ته ځای ورکړی

سران جهاد و مقاومت 
در محور بنیاد شهید مسعود جمع می شوند



ــکا در  ــدۀ امری ــاالت متح ــد ای ــرد جدی راهب
ــا موجــی  مــورد جنــوب آســیا و افغانســتان، ب
ــف در داخــل افغانســتان  از واکنش هــای مختل
ــی  ــت. برخ ــده اس ــه رو ش ــرون از آن روب و بی
از سیاســت مداران کشــور، راهبــرد جدیــد 
امریــکا  رییس جمهــوری  ترامــپ  دونالــد 
ــت  ــردی در جه ــتان را، راهب ــورد افغانس در م
ــم  ــۀ تفاه ــم آوردِن زمین ــکان فراه ــح و ام صل
میــان گروه هــای مخالــف و دولــت نمی داننــد 
و بــاور دارنــد کــه در پرتــو چنیــن راهبــردی، 

ــار داشــت.  ــد انتظ ــگ را بای تشــدید جن
گــروه طالبــان، حامــد کــرزی رییس جمهــوری 
پیشــین، حــزب اســالمی شــاخۀ گلبدیــن 
حکمتیــار و شــماری از سیاســیون چــِپ منتقــد 
سیاســت های ســرمایه داری جهانــی از ایــن 
جملــه انــد و در موضــع مخالفــت بــا راهبــرد 
جدیــد امریــکا قــرار دارنــد، هرچنــد کــه 
ممکــن اســت هیــچ ســنخیتی از نظــر فکــری و 

ــند.  ــته باش ــر نداش ــا یکدیگ ــک ب ایدیولوژی
در ســطح کشــورهای منطقــه نیــز چیــن، 
روســیه، ایــران و پاکســتان راهبــرد جدیــِد 
ــتان  ــیا و افغانس ــوب آس ــورد جن ــکا در م امری
ــِل  ــادی در ح ــازه و بنیـ ــکاِت ت ــاوی ن را ح
فکــر  و  نمی داننــد  منطقه یــی  بحران هــای 
ــرد  ــن راهب ــا ای ــپ ب ــای ترام ــه آق ــد ک می کنن
ــدت  ــی را ش ــات منطقه ی ــتر منازع ــود، بیش خ

 . می بخشــد
امــا از طــرف دیگــر، مجموعــۀ بزرگــی از 
کشــورهای جهــان و منطقــه و سیاســت مداراِن 
افغانســتان بــه شــمول حکومــِت ایــن کشــور، 
ــرده و  ــتقبال ک ــکا اس ــد امری ــرد جدی از راهب
نــکات مثبــِت زیــادی را در آن یافته انــد. از 
ــاره  ــد اش ــی بای ــۀ اساس ــد نکت ــه چن ــه ب جمل

ــرد:  ک
یکــم: در راهبــرد جدیــِد آقــای ترامــپ بــرای 
تأمیــن صلــح و امنیــت در منطقــه و افغانســتان، 
ــش  ــش و افزای ــورد کاه ــخنی در م ــچ س هی
نیروهــای امریکایــی مطــرح نشــده اســت. 
آقــای ترامــپ در ایــن راهبــرد گفتــه اســت کــه 
ــکا  ــه امری ــرد ک ــد ک ــخص خواه ــرایط مش ش
ــی  ــد. یعن ــورد کن ــت برخ ــا وضعی ــه ب چگون
ــربازان  ــمار س ــه ش ــد، ب ــاز ش ــر نی ــه اگ این ک
افــزوده خواهــد شــد و اگــر نیــاز نشــد، شــمار 
ــر از  ــه کمت ــا ب ــن حــد و حت ســربازان در همی
ایــن حــد خواهــد رســید. ایــن نــوع برخــورد 
ــی  ــی را منتف ــچ گزینه ی ــه هی ــت ک ــا وضعی ب
نمی دانــد، بــه یــک معنــا می توانــد پیــام 
صلــح و مذاکــره را نیــز بــا خــود داشــته 
ــدان  ــی منتق ــه برخ ــه ک ــالِف آن چ ــد. خ باش

در  فکــر می کننــد  ترامــپ  آقــای  راهبــرد 
کلیــِت راهبــرد می تــوان گزینــۀ انتخــاب حــل 
به روشــنی  را  افغانســتان  قضیــۀ  صلح آمیــز 

ــود. ــاهد ب ش
در  تصمیــِم خــود  ترامــپ  آقــای  وقتــی   
مــورد برخــورد بــا وضعیــت را بــه یــک 
ــوده  ــن ب ــش ای ــرده، معنای ــه خالصــه نک گزین
ــودن و  ــأله و ب ــِل مس ــد ح ــه کلی ــد ک می توان
ــه  ــی در افغانســتان، ب ــودِن ســربازان امریکای نب
ــی  ــان منطقه ی ــلح و حامی ــان مس دســت مخالف
ایــن گروه هــا  و جهانــی آن هاســت. اگــر 

ــتان  ــالۀ افغانس ــل مس ــی و ح ــار نظام ــر فش ب
ــش  ــال افزای ــد، احتم ــد کنن ــگ تأکی از راه جن
ــود دارد؛  ــز وج ــکا نی ــی امری ــارهای نظام فش
ــل  ــح و ح ــا راه صل ــن گروه ه ــر ای ــی اگ ول
ــه  ــد، چ ــاب کنن ــأله را انتخ ــالمت آمیِز مس مس
ــی و  ــربازان امریکای ــودن س ــل ب ــه دلی ــا ک بس
هــر کشــور دیگــری در افغانســتان منتفــی 
ــای  ــِت نیروه ــه دس ــم ب ــاال تصمی ــود. ح ش
ــور  ــان حض ــا خواه ــه آی ــت ک ــف اس مخال
ــی در افغانســتان هســتند  نظامــِی جامعــۀ جهان

ــر.  ــا خی و ی
دوم: در راهبــرد جدیــد آقــای ترامپ، پاکســتان 
بــه عنــوان کشــوری کــه از امریــکا بــرای 
ــا تروریســـم پــول دریافــت می کنــد  ــارزه ب مب
ولــی هیــچ صداقتــی در ایــن مبــارزه از خــود 
نشــان نــداده، معرفــی شــده اســت. بدون شــک 

نــگاه منتقدانــۀ ترامــپ و ادارۀ او بــه پاکســتان 
بــه عنــوان گــره اصلــِی بحــران منطقه یــی 
ــته  ــی داش ــی در پ ــای خوب ــد پیامده می توان
ــی  ــه فشــارهای بین الملل ــی ک ــه میزان باشــد. ب
ــم  ــت از تروریس ــر حمای ــتان به خاط ــر پاکس ب
بیشــتر شــود، بــه همــان میــزان مســیر صلــح و 
امنیــت در منطقــه و افغانســتان بیشــتر همــوار 
ــپ،  ــای ترام ــد آق ــرد جدی ــود. در راهب می ش
ایــن تصمیــم بــه عهــدۀ سیاســت مداران و 
ــا راه  ــه آی ــده ک ــته ش ــتان گذاش ــردم پاکس م
حمایــت از گروه هــای تروریســت را انتخــاب 
ــی را.  ــۀ جهان ــای جامع ــا کمک ه ــد و ی می کنن
ادامــۀ کمک هــای جهانــی بــه پاکســتان بــدون 
آن کــه ایــن کشــور تعهــدی نســبت بــه مبــارزه 
بــا تروریســم نشــان داده باشــد، جفایــی بــزرگ 
در حــِق مــردم منطقــه و بــه ویــژه شــهروندان 
ــتقیم،  ــورت مس ــه ص ــه ب ــت ک ــتان اس افغانس

ــوند.  ــم می ش ــی تروریس ــه روزه قربان هم
ــت و  ــکا از دول ــد امری ــرد جدی ســوم: در راهب
ــه و  ــت صــورت گرفت ــردم افغانســتان حمای م
اطمینــان داده شــده کــه امریــکا و متحــداِن آن 
نمی گذارنــد کــه ایــن کشــور یــک بــار دیگــر 
ــل  ــه تبدی ــان و منطق ــرای جه ــدی ب ــه تهدی ب
ــاوت  ــاِت متف ــز از جه ــه نی ــن نکت ــود. ای ش
می توانــد بــه معنــای شکســت طرح هایــی 
باشــد کــه مخالفــان مســلح از آن بــه نفــع خود 
ــا  ــه ب ــد و از جمل ــتفاده می کردن ــواره اس هم
ــدت  ــرای م ــی ب ــۀ جهان ــه جامع ــد این ک تهدی
طوالنــی نمی توانــد از افغانســتان در برابــر 

ــت کنــد.  ــان حمای حمالت ش
ــوان  ــه عن ــد ب ــور هن ــر کشـ ــد ب ــارم: تأکی چه
یکــی از متحــدان قابــل اعتمــاد امریــکا و 
ــت.  ــم اس ــا تروریس ــارزه ب ــتان در مب افغانس
تمایــِل  چنیــن  از  شــک  بــدون  پاکســتان 
ــه کشــور رقیبــش در منطقــه راضــی  امریــکا ب
بــه نظــر نخواهــد رســید و عمــاًل آن را بــرای 
خــود هشــداری بــه شــمار مــی آورد. امــا 
ــوان یکــی  ــه عن ــد ب ــه هن ــن اســت ک ــم ای مه
از قدرتمندتریــن کشــورهای منطقــه، چــه 
از لحــاظ بازســازی زیربناهــای افغانســتان 
و چــه از نظــر حمایــت از نیروهــای ایــن 
ــده داشــته اســت و  ــن کنن ــش تعیی کشــور، نق
ارتقــای ایــن نقــش بــدون شــک افغانســتان را 

قدرتمندتــر از هــر زمانــی می ســازد. 
بــا ایــن حــال، راهبــرد جدیــد امریــکا حــاوی 
ــه تناســب  ــکاِت ضعیفــی هــم هســت کــه ب ن
توجــه  قابــل  چنــدان  آن،  مثبــت  نــکات 
نمی نمایــد. امــا نکتــۀ اساســی این جاســت کــه 
راهبــرد جدیــد امریــکا بــدون داشــتن شــریکی 
قدرتمنــد و توانــا در عرصــۀ مدیریــِت کشــور 
ــرد.  ــی نمی ب ــچ ده ــه هی ــتان راه ب در افغانس
راهبــرد جدیــد امریــکا زمانــی می توانــد موثــر 
ــی و  ــت افغانســتان کارآی تمــام شــود کــه دول
ظرفیــِت خــود را در ایجــاد ثبــات و امنیــت از 
هــر لحــاظ بــرای شــهروندان نشــان داده باشــد. 
ــردی  ــچ راهب ــی ارگ، هی ــای فعل ــا برنامه ه ب
بــه تأمیــن صلــح و امنیــت نمی انجامــد و 

ــد. ــوا می گردن ــاد ه ــا ب ــۀ راهبرده هم
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ــی  ــر یک ــاری ب ــی انتح ــر حمله ی ــار دیگ ــک ب ــته، ی روز گذش
از مســاجد شــیعیاِن کابــل در منطقــۀ خیرخانــه )شــمال کابــل( 
صــورت گرفــت و شــماری از هم میهنــاِن مــا را شــهید و 

ــاخت.  ــروح س مج
ــۀ قلعــۀ نجارهــا  ــان، در منطق ــام زم ــه در مســجد ام ــن حمل ای
ــۀ  ــه گفت ــی، رخ داد و ب ــم امنیت ــوزۀ یازده ــاِت ح و در مربوط
شــاهدان عینــی، ابتــدا یــک انفجــار در ورودی مســجد رخ داده 

ــده اند. ــجد ش ــان وارد مس ــن از مهاجم ــپس دو ت و س
رســانه ها در نخســتین ســاعات پــس از ایــن حملــه، از کشــته 
ــودکان  ــان و ک ــامل زن ــه ش ــان ک ــن از غیرنظامی ــدِن 14 ت ش
نیــز می شــوند، کشــته شــدِن دو تــن از محافظــاِن امنیتــِی 
ــد.  ــر دادن ــن مســجد و مجــروح شــدِن 8 ســربازِ دیگــر خب ای
همچنیــن رســانه ها بــه نقــل از شــاهدان عینــی، از ادامــۀ 
درگیــری و احتمــال گروگان گیــری از نمازگــزاران خبــر دادنــد 
ــان،  ــروه طالب ــخنگوی گ ــد س ــح اهلل مجاه ــه ذبی ــد ک و افزودن
ــدف از آن را  ــوده و ه ــوم نم ــن مســجد را محک ــه ای ــه ب حمل

ــت.  ــده اس ــتان خوان ــردم افغانس ــان م ــی می تفرقه افکن
ــمارِ  ــتر از ش ــا بیش ــالت، حت ــن حم ــه در ای ــه ک ــًا آن چ یقین
ــِگ  ــرای ایجــاد جن ــالش ب ــود، ت ــته می ش ــم پنداش ــات مه تلف
مذهبــی و رویــارو ســاختِن شــیعیان و ســنیان در برابــر یکدیگــر 
ــد  ــاده ش ــوریه پی ــراق و س ــه در ع ــی ک ــان برنامه ی اســت؛ هم
ــن دو ســرزمین را مشــوش و  ــادِ ای ــا و آب ــًا زیب ــرۀ تقریب و چه

ــود ســاخت.  ناب
ــه صــادر  ــه اعالمی ــن حمل ــِح ای ــه تقبی ــای مجاهــد ب این کــه آق
کــرده و یــا اشــخاص و حلقاتــی بــه نیابــت و حمایــت از ایــن 
گــروه چنیــن می کننــد، نخســتین پیام شــان بــه مخاطــب، 
معرفــِی داعــش بــه عنــوان خطــر و تهدیــد بــرای مــردم 
افغانســتان  در  داعــش  اوالً  درحالی کــه  اســت.  افغانســتان 
حضــور بنیــادی و ماهیــِت اصیــل نــدارد و در بهتریــن تحلیــل 
ــان در  ــًا طالب ــد؛ و ثانی ــد« نامی ــان جدی ــا را »طالب ــوان آن ه می ت
چهــرۀ قدیم شــان نیــز بــه شــکِل آشــکار نمــاد فاشیســم قومــی، 
تفرقــۀ مذهبــی، برتری جویــی نــژادی و زبانــی بوده انــد و 
ــش   ــه آت ــد. ب ــه آفریده ان ــتا فاجع ــن راس ــا در ای ــا و باره باره
کشــیدن باغ هــای شــمالی و کشــتار مردمــاِن یکاولنــک دو دهــه 

ــن مدعاســت.  پیشــتر، شــاهد برجســتۀ ای
بــا ایــن حســاب، هرگــز نمی تــوان بــه تقبیــِح مــال مجاهــد دل 
ــِط  ــه خ ــن رابط ــش در ای ــب و داع ــان طال ــرد و می ــوش ک خ
فاصــل کشــید. داعشــیاِن افغانســتان، نــه از شــام و عراق دســتور 
می گیرنــد و نــه پیونــد زبانــی و نــژادی بــا هواخواهــاِن 
البغــدادی دارنــد، تنهــا نقطــۀ پیونــد و اشــتراک میــان ایــن دو، 

ــرور و دهشــت اســت. ت
بخشــی از طالبــاِن قدیــم، بــه مــوازاِت بازی هــای جدیــد 
منطقه یــی و جهانــی و روی کار آمــدِن پروژه هــای جدیــد 
ــود  ــا خ ــش را ب ــم داع ــتخباراتی، پرچ ــول اس ــار از پ و سرش
ــاِن  ــد. آن چــه طالب ــه کشــتار می زنن ــد و دســت ب حمــل می کنن
جدیــد و قدیــم را در برابــِر یکدیگــر قــرار می دهــد نیــز ریشــه 
در محرومیــِت آن هــا از ســفره های اســتخباراتِی یکدیگــر دارد. 
ــه  ــر از نعمــت ب ــن ســفره ها و خوان هــای پُ ــه ای ــا آن جــا ک ام
ــگ  ــدان جن ــه می ــم ب ــاِی ه ــه پ ــا ب یکدیگــر وصــل شــوند، پ
و کشــتار می رونــد. نمــود بــارزِ ایــن ادعــا را در فاجعــۀ 

ــم.  ــاهد بودی ــه ش ــیعیاِن آن منطق ــام ش ــگ و قتل ع میرزاولن
ــد را  ــای مجاه ــِح آق ــد تقبی ــت افغانســتان بای ــن، حکوم بنابرای
ــرای  ــه فکــر راهِ چــارۀ اساســی ب ــد و ب پیشــکِش خــودش کن
عقیم ســازِی پــروژۀ جنــگ مذهبــی و در نهایــت سوریه ســازی 
افغانســتان باشــد. در ایــن پــروژه، طالــب و داعــش دو روی یک 
ســکه انــد و هــر دو پیمــان کارِ کارفرمایــاِن ســخاوتگر انــد. ایــن 
پــروژه، حملــه بــر شــیعیان در سراســر کشــور را نقطــۀ تمرکــز 
ــِی  ــالت، روادارِی مذهب ــن حم ــا ای ــد ب ــرار داده و می خواه ق
موجــود در افغانســتان را بــه رویارویــِی مذهبــی هماننــد عــراق 
ــد و اهــداِف اســتراتِژیِک موجــود در آن را  ــدل کن و ســوریه ب

ــاند. ــرداری برس ــه بهره ب ــرده و ب اســتخراج ک
 خــوب بــود کــه آقــای ترامــپ در راهبــرد جدیــِد خــود، همــۀ 
ــه  ــاال ک ــا ح ــرد؛ ام ــتان را لحــاظ می ک ــِگ افغانس ــِب جن جوان
نکــرده، حکومــِت موجــود وظیفــه دارد کــه در قــدم نخســت، 
ــب +  ــم )طال ــا تروریس ــک ب ــدون تفکی ــع و ب ــورد قاط برخ
ــن  ــِت اماک ــه امنی ــد، ب ــرار ده ــتور کار ق ــش( را در دس داع
مذهبــِی شــیعیان توجــه و تدبیــِر ویــژه قایــل شــود و مهم تــر از 
ــرای وحــدِت جامعــۀ  همــه، برنامه هــای فرهنگــی و تبلیغــی ب
ــا روی  ــاِن آن ه ــی می ــداومِ روادارِی مذهب ــنن و ت ــیع و تس تش

ــرد.  دســت گی

حمله به مساجد؛
روشی برای سوریه سازی افغانستان
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ــتن  ــدون داش ــکا ب ــد امری ــرد جدی راهب
شــریکی قدرتمنــد و توانــا در عرصــۀ 
ــه  ــتان راه ب ــور در افغانس ــِت کش مدیری
هیــچ دهــی نمی بــرد. راهبــرد جدیــد 
ــه  ــود ک ــام ش ــر تم ــد موث ــی می توان زمان
دولــت افغانســتان کارآیــی و ظرفیــِت 
از  امنیــت  و  ثبــات  ایجــاد  در  را  خــود 
هــر لحــاظ بــرای شــهروندان نشــان داده 
ــچ  ــی ارگ، هی ــای فعل ــا برنامه ه ــد. ب باش
تأمیــن صلــح و امنیــت  بــه  راهبــردی 
ــاد هــوا  ــۀ راهبردهــا ب ــد و هم نمی انجام

می گردنــد 
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ســفیر امریــکا و فرمانــده عمومــی نیروهــای  حمایــت قاطع 
ــکا در  ــد امری ــرد جدی ــالم راهب ــس از اع ــتان پ در افغانس
مــورد افغانســتان خطــاب بــه طالبــان می گوینــد کــه طالبــان 
دیگــر مهلتــی بــرای پیــروزی ندارنــد و بایــد تســلیم شــوند.
آنــان کــه روز پنج شــنبه در یــک نشســت خبــری در مرکــز 
ــان  ــد، حمایت ش ــت می کردن ــت صحب ــانه های حکوم رس
را از حکومــت افغانســتان اعــالم کردنــد و هم چنــان گفتنــد 

کــه کلیــد صلــِح افغانســتان پاکســتان اســت.
ــکا  ــفارت امری ــت س ــازدافیر و سرپرس ــس، ش ــو الرن هوگ
در کابــل گفــت کــه طالبــان دیگــر مهلتــی بــرای پیــروزی 

ــد. ــه رونــد صلــِح افغانســتان بپیوندن ــد و بایــد ب ندارن
آقــای الرنــس افــزود: امریــکا از طریق پاکســتان و اســتعمال 
قــوت نظامــی بــاالی طالبــان فشــار بیشــتر مــی آورد تــا ایــن 
ــن داده و دســت از  ــح افغانســتان ت ــه پروســۀ صل ــروه ب گ

کشــتن مــردم افغانســتان بــردارد.
سرپرســت ســفارت امریــکا در افغانســتان از نقش برجســتۀ 
ــان داشــت،  ــرد و بی ــاد ک ــد در افغانســتان ی پاکســتان و هن
ــتان  ــتان پاکس ــح افغانس ــد صل ــه کلی ــد ک ــکا می دان امری

اســت.
او گفــت: "همان طــوری کــه دونالــد ترامــپ و وزیــر 
ــا  ــا و گفت وگوه ــد، تالش ه ــالم کردن ــکا اع ــۀ امری خارج
بــا پاکســتان بــرای کشــاندن طالبــان بــه پــای میــز مذاکــره و 
دســت برداشــتن از حمایــت از طالبــان آغــاز شــده اســت".

الرنــس بیــان داشــت کــه پاکســتان و هنــد نقــش مهمــی در 
ــد و از پاکســتان خواســت کــه در راســتای  افغانســتان دارن

تأمیــن صلــح، بــا دولــت همــکاری کنــد.
همزمــان بــا ایــن، جنــرال جــان نکلســن، فرمانــده عمومــی 
نیروهــای امریکایــی و ناتــو در افغانســتان در ایــن نشســت 
گفــت: مطابــق بــه راهبــرد جدیــد امریــکا، مــا حمایت هــای 

خــود را در ماه هــای آینــده در راســتای مشــوره دهی، 
آمــوزش و حمایــت هوایــی نیروهــای امنیتــی افغانســتان در 
مبــارزه بــا طالبــان، شــبکۀ حقانــی، داعــش، بقایــای القاعــده 
و دیگــر گروه هــای تروریســتی در افغانســتان قاطعانــه 

ــم". ــش می دهی افزای
ــا  ــت ت ــیده اس ــرا رس ــان آن ف ــزود، زم ــن اف ــای نکلس آق
ــتان  ــز در افغانس ــا هرگ ــد و م ــح بپیوندن ــه صل ــان ب طالب

شکســت را نخواهیــم پذیرفــت.
ــه ویــژه  ــه این کــه نیروهــای امنیتــی ب ــا اشــاره ب نکلســن ب
از  افغانســتان  نیروهــای کومانــدو و قوت هــای ویــژۀ 
ــر  ــتند، خاط ــوردار هس ــاالی برخ ــی ب ــدی عملیات توان من
ــت  ــا حمای ــا ب ــت ت ــن اس ــا ای ــدف م ــاخت: ه ــان س نش
هوایــی از نیروهــای افغانســتان، فشــارها را بــر طالبان بیشــتر 
ــی افغانســتان جــای  ــچ نقطه ی ــن گــروه در هی ســازیم و ای

ــت. ــد داش ــدن نخواهن ــان ش ــرای پنه ب
او تأکیــد کــرد کــه "مــا بــر تعهــد خــود ایســتادیم و بــاالی 
ــن  ــم و ای ــل داری ــاور کام ــتان ب ــی افغانس ــای امنیت نیروه
ــرای  ــه ب ــتان، بلک ــات افغانس ــرای نج ــا ب ــا نه تنه نیروه
ــد". ــی می کنن ــز قهرمان ــا نی ــان کشــورهای م نجــات مردم

آقــای نکلســون در قســمتی از ســخنانش گفــت کــه داعــش 
هنــوز در برخــی از بخش هــای افغانســتان حضــور دارد، امــا 
پایــگاه اصلــی ایــن گــروه در والیــت ننگرهــار  اســت. او 
افــزود: مــا ضربه هــای ســنگینی را )در ننگرهــار( بــه داعــش 
ــادی  ــد زی ــه ح ــروه ب ــن گ ــدرت ای ــه ق ــم ک وارد کرده ای

کاهــش یافتــه اســت.
فرمانــده نیروهــای امریکایــی خاطرنشــان کــرد کــه دیگــر 
ــر  ــردم و غی ــار م ــا از ننگره ــدارد ت ــوان ن ــروه داعــش ت گ

ــد. ــد کن ــان را تهدی نظامی
ــا دیگــر  ــه گــروه داعــش در هــم کاری ب ــورد این ک او در م

ــد،  ــدازی می کن ــی را راه ان ــتی حمله های ــای تروریس گروه ه
ــا  ــد، ام ــن کار را بکنن ــان ای ــادآور شــد: ممکــن اســت آن ی
هــدف مــا ایــن اســت کــه داعــش را نابــود ســازیم و اجــازه 

ندهیــم بــه هــدف خــود برســد.
نابــودی پناهگاه هــای تروریســتی در خــاک پاکســتان، 
افزایــش شــمار ســربازان امریکایــی و دادن اختیارات بیشــتر 
عملیاتــی بــه آنــان و عــدم محدودیــت زمانــی بــرای حضور 
نیروهــای امریکایــی در افغانســتان، از نــکات برجســتۀ 

ــورد افغانســتان اســت. ــکا در م ــد امری ــرد جدی راهب
ایــن گفته هــای درحالــی ابــراز می گــردد کــه دونالــد 
ترامــپ، رییس جمهــور امریــکا هنــگام اعــالم راهبــرد 
جدیــدش در مــورد افغانســتان گفــت کــه دیگــر حمایــت 
پاکســتان از طالبــان قابــل قبــول نیســت و اســالم آباد بایــد 
ــاک  ــتی در خ ــای تروریس ــه پناهگاه ه ــر علی ــه زودت هرچ

ــد. ــدام کن خــود اق
امــا ســخنگوی وزارت خارجــۀ پاکســتان این ادعــای ترامپ 
را دروغ پراگنــی خوانــد و گفــت کــه هیچ پناهگاهــی طالبان 

در پاکســتان وجــود ندارد.

ــتان  ــر پاکس ــه اگ ــد ک ــان گفتن ــی هم چن ــای امریکای مقام ه
علیــه پناهگاه هــای تروریســتی در خــاک خــود اقــدام نکنــد، 
حمایــت امریــکا را از دســت خواهــد داد. آنــان گفتنــد کــه 
ــاالی  ــار آوردن ب ــرای فش ــتری ب ــای بیش ــکا گزینه ه امری

پاکســتان را نیــز روی میــز گذاشــته اســت.
گفتنــی اســت کــه ســرگئی الوروف، وزیــر امــور خارجــۀ 
روســیه در تازه تریــن اظهاراتــش، اســتراتیژی جدیــد امریــکا 
بــرای افغانســتان را یــک راهبــرد نــاکام و بیهــوده خوانــده 

اســت.
آقــای الوروف در یــک نشســت خبــری در مســکو کــه در 
واکنــش بــه راهبــرد تــازۀ امریــکا  صحبــت می کــرد راهبــرد 
ــده  ــف بار خوان ــتان را تأس ــرای افغانس ــکا ب ــد امری جدی

اســت.
او گفتــه اســت کــه تمرکــز اصلــی اســتراتیژی اعــالم شــدۀ 
امریــکا تنهــا متکــی بــه روش هــای تحمیــل و زور اســت و 
ایــن مســأله نشــان  می دهــد کــه راهبــرد جدیــد واشــنگتن 

بیهــوده و نــاکام اســت.

اتهام هـای  حکومـت پاکسـتان روز پنجشـنبه بـه 
رییـس جمهـور دونالـد ترامـپ بـر ایـن کشـور 
مبنـی بـر پنـاه دادن بـه طالبـان پاسـخ داد و گفـت 
کـه اردوی ایـاالت متحـده امریـکا در از بیـن بردن 
مخفیگاه هـای شورشـیان در داخل افغانسـتان ناکام 

است. شـده 
ایـن واکنش نادر پاکسـتان در یک اعالمیه سیاسـی 
از سـوی دفتر نخسـت وزیر شـاهد خاقان عباسـی 
بعـد از مذاکـرات میـان رهبـران ملکـی و نظامـی 
این کشـور ابراز شـد. نخسـت وزیر پاکسـتان روز 
گذشـته چند سـاعت با مقامات نظامی این کشـور 
بحـث کرد تـا بـه اتهام هـای ترامپ واکنش نشـان 

بدهند. 
ایـاالت متحـده  دونالـد ترامـپ رییـس جمهـور 
امریـکا ایـن هفتـه بـا معرفـی اسـتراتژی جدیـد 
حکومـت اش بـرای افغانسـتان و جنـوب آسـیا از 
پاکسـتان انتقـاد کـرد که با وجـود به دسـت آوردن 
میلیاردهـا دالـر کمـک واشـنگتن، بـه جنگجویانی 
پنـاه داده اسـت کـه علیه نیروهای ناتـو و حکومت 
افغانسـتان می جنگنـد. او تاکیـد کرد که ایـن رفتار 

پاکسـتان بایـد فـوراَ تغییـر کند.
امـا پاکسـتان قضیـه را بـه شـکل دیگـری می بیند. 
دفتـر نخسـت وزیـر پاکسـتان در ایـن اعالمیـه که 

یکـی از شـدیدترین مواضـع ایـن کشـور 
در برابر واشـنگتن اسـت، گفته اسـت: »ما 
می خواهیـم شـاهد تالش هـای فـوری و 
موثـر اردوی ایاالت متحـده در ازبین بردن 
پناهگاه هـای تروریسـت ها و افـراد پسـت 
باشـیم، بـه شـمول آن هایی که تـرور را در 

پاکسـتان طراحـی می کنند.«
در ایـن اعالمیـه تاکیـد شـده اسـت کـه 
نمی شـود جنگ افغانسـتان را در پاکسـتان 

. جنگید
اعالمیه دفتر نخسـت وزیر پاکستان نه تنها 
بـه طالبان افغان، بلکه طالبان پاکسـتانی نیز 
اشـاره کرده اسـت کـه به ادعای پاکسـتان، 
قلمـرو  از مخفیگاه هایـی در  اسـتفاده  بـا 
افغانسـتان حمالتـی را در خاک پاکسـتان 

می کنند. طراحـی 
مقام هـای کاخ سـفید بـه کاهش کمک هـای نظامی 
به پاکسـتان و همچنین اقدامات دیگـر تهدید کرده 
اند تا پاکسـتان مسـلح با سـالح اتومی را به کمک 

در جنگ 1۶ سـاله در افغانسـتان متقاعد کنند.
خواجـه آصف، وزیر خارجه پاکسـتان گفته اسـت 
کـه واشـنگتن نباید تقصیـر ناکامی خـود در جنگ 
طوالنـی افغانسـتان را بـه گـردن پاکسـتان انـدازد. 
پاکسـتان هرگونـه پناه دادن بـه شورشـیان افغان را 

رد می کنـد.
اردوی پاکسـتان کـه در نیـم تاریـخ ۷۰ سـاله ایـن 
کشـور بـر آن حاکمیت کرده اسـت، حـرف اصلی 
را در بخش های اصلی سیاسـت خارجی پاکسـتان، 
به شـمول مناسـبات با ایاالت متحده، افغانسـتان و 

می زند. هنـد 
دفتـر نخسـت وزیـر پاکسـتان افـزوده اسـت کـه 
ادعـای واشـنگتن مبنـی بـر پرداخـت میلیاردهـا 
دالـر گمـراه کننـده اسـت. بـه گفتـه دفتر نخسـت 
وزیـر، پرداخت هـا بعـد از سـال ۲۰۰1 بخشـی از 
هزینه اسـتفاده از تاسیسـات زمینـی و دهلیز هوایی 
این کشـور توسـط ایـاالت متحـده بـرای عملیات 

افغانسـتان بوده اسـت.

سـران جهاد و مقاومت، فرماندهان جهادی 
و شـخصیت های سیاسـی هفتۀ گذشـته در 
نشسـتی در بنیاد شـهید مسـعود، بـر اتحاد 
و همگرایـی در محور بنیاد شـهید مسـعود 
تأکیـد کـرده و خواهـان گرامی داشـت بـا 
شـکوه از هفتۀ شـهید و سـالروز شـهادت 

قهرمان ملی کشـور شـدند. 
آن هـا پـس از نشسـت کم سـابقۀ خویـش 
در اعالمیه  یـی گفتنـد که به خاطـر تقویت 
هویـت کالن جهـاد و مقاومـت بـه حیـث 
ایـن  از  پـس  ملـی،  پیونـد  محکم تریـن 
مجالـس و تصمیم گیری هـا در محـور بنیاد 
شـهید مسـعود به گونۀ مسـتمر ادامـه یابد.

در جلسـه یی کـه پیرامون گرامی داشـت از 
هفتۀ شـهید، در سـالون بنیاد شـهید مسعود 
تدویـر گردیـده بـود، جمعـی از بـزرگان 
مجاهدیـن بـه نماینده گی از خانـوادۀ جهاد 
و مقاومت از سراسـر کشـور حضور به هم 

رسـانیده بودند.
 حاضریـن مجلـس در مـورد بزرگداشـت 
هرچـه بهتر از هفتۀ شـهید، 18 سـنبله روز 
شـهادت قهرمـان ملـی و ۲۹ سـنبله روز 
شـهادت شـهید صلـح، بحث هـای همـه 
جانبـه نمودنـد و نوآوری هایـی بـه منظور 
بزرگ داشـت هرچـه بـا شـکوه تر از هفتـۀ 
شـهید و سـالروز شـهادت قهرمـان ملی و 

شـهید صلـح در نظـر گرفته شـد. 
اشـتراک کننده گان ضمن صحبـت پیرامون 
غیـر  اظهـارات  کشـور،  کنونـی  اوضـاع 
مسـووالنۀ اخیـر آقـای گلبدین حکمتیار را 
مایـۀ تأسـف خوانـده محکـوم نمودنـد و 
اذعـان داشـتند که با پیوسـتن وی به دولت 
قـرار بـر آن بود تا در تأمیـن صلح و امنیت 
ممـد واقع شـود؛ اما متأسـفانه ایـن بیانات 
ناشـیانه و غیر مسـووالنۀ آقای حکمتیار به 

اختالفـات و نفـاق بیشـتر دامن زد.

حاضریـن مجلس ضمن یـادآوری از نقش 
مجاهدیـن حـزب اسـالمی در کنـار سـایر 
آزادی،  خاطـر  بـه  افغانسـتان  مجاهدیـن 
و  کشـور  ارضـی  تمامیـت  و  اسـتقالل 
همچنان اشـتراک برجستۀ سـایر سران این 
حزب در پروسـۀ دموکراسـی و نظام سازی 
در کشـور طـی 1۷ سـال اخیـر، اظهـارات 
اخیر آقای حکمتیار را شـخصی و نمایانگر 
انـزوا، عقده منـدی، بی خبـری از اوضـاع و 
همچنان سـرخورده گی وی قلمداد نمودند 
کـه نه بـا مجمـوع حـزب اسـالمی ارتباط 
بـرادران  موقـف  بـا  هـم  نـه  و  می گیـرد 

پشـتون ما همخوانـی دارد.
در ایـن نشسـت، بـا توجـه بـه تحـوالت 
میـان  و وحـدت  همگرایـی  بـر  کنونـی، 
مجاهدیـن و سـران جبهـۀ مقاومـت تأکید 

 . شد
پـس از شـهادت قهرمان ملی، سـران جهاد 
و مقاومـت در محورهـای متعـدد جمـع 
شـدند و هرکدام آجندای سیاسـی خویش 
را دنبـال کردنـد. این مسـأله باعث تشـتت 
و پراکنـدی در صفـوف مجاهدیـن شـد و 

در نتیجـه حلقـات مشـخص در پی حذف 
فیزیکـی و سیاسـی آن هـا برآمدند. 

ویـژه  بـه  و  پسـین  تحـوالت  امـا 
حلقـات  توطیه هـای  و  دسیسه سـازی 
مشـخص، سـران جهاد و مقاومت را بر آن 
داشـته اسـت تا در یک محـور واحد جمع 
شـوند و به گونۀ مشـترک به کار و فعالیت 

بپردازنـد.  سیاسـی 
گروه هـای متعلـق بـه جبهـۀ مقاومـت از 
سیاسـی  اجتماعـی-  توجـه  قابـل  نفـوذ 
و  انسـجام  نبـود  امـا  برخـوردار هسـتند. 
وحـدت صفـوف از یک سـو و فعالیت در 
محور برنامه های شـخصی از سـوی دیگر، 
سـبب گردیـده بـود کـه تأثیـر ایـن جریان  
بـزرگ سیاسـی و مردمـی بـه مـرور زمـان 

شـود.  کمتر 
اکنون، به نظر می رسـد بنیاد شـهید مسعود 
بـه عنـوان یک محـور قابـل قبول بـه همۀ 
چهره ها و شـخصیت های مربـوط به جهاد 
و مقاومـت بـه عنـوان نقطۀ وصـل و پیوند 

ایـن جریان عـرض اندام نموده اسـت. 

مقام های امریکایی در افغانستان:

طالبـان چاره یـی جز پیوستـن 
به پروسـۀ صـلح ندارنـد

امریکا: به    پاکستان     

نیندازید ما    بام    بر  ا    ر افغانستان   برف  
و مقاومت  سران   جهاد     

بنیاد   شهید  مسعود    جمع    می شوند در     محور    

روح اهلل بهزاد
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از منظـر نیچـه، دو نیـروی کمـی و کیفـی در نسـبت 
بـا هم  انـد. یکی اسـتیالگر اسـت و اسـتیالپذیر و آن 
یکـی کنش گـر اسـت یـا کنش پذیـر. امـا نیچـه قویـًا 
بـر نیروهـای اسـتیالگر از بُعـد کمیـت و کنش گـری 
از بعـد کیفـی، تأکید ارزشـی مثبت دارد. ولی منشـاي 
نیروهـا را در یک جـا و نـه دوجـا می دانـد: خواسـت 
توانـی کـه تـوان آری گویی به امـر تراژیـک را دارد و 
دیونیسـوس وار و رقصـان بـا امـور برخـورد می کنـد، 
بـه خالف خواسـت تـوان نه گو و یهودی و مسـیحی 
کـه دشـمن واقعـی دیونیسـوس  انـد. امـا نیچـه پـس 
از "زایـش تـراژدی" نیچه یـی اسـت که دیونیسـوس 
را نـه در برابـر آپولـون، کـه در تقابـل بـا دین یـاران 
بـر خواسـت  و  بازمی شناسـد  مسـیحیت  و  یهـودی 
نیروهـای  مولـد  کـه  می  تـازد  آن  گـوِی  نـه  تـوان 

اسـتیالپذیر و واکنش گـر اسـت. 

کینه توزی و محدود کردن کنش 
دلـوز دو مسـالۀ کلیـدی را اسـاس فهـم کینه تـوزی 

برمی شـمارد: 
نیروهـای واکنش گـر چه گونـه بـا یـک رازآمیزگـری 
و یـک خیـال/ داسـتان تفـوق می یابنـد؟ در اصل این 

خیـال/ داسـتان را چه گونـه تولیـد می کننـد؟ 
تولیـد  تأثیـری  چـه  تحـت  را  داسـتان  خیـال  ایـن 
می کننـد؟ یعنـی چه کسـی نیروهـای واکنش گـر را از 
مرحلـۀ نخسـت به مرحلۀ دوم می رسـاند؟ چه کسـی 
کینه تـوزی را شـکل می بخشـد، »هنرمنـد« کینه تـوزی 

؟  کیست
در شـرایط به هنجـار نیروهـای واکنش گـر کنـش را 
بـا محدودیـت، تقسـیم کنـش بـا سـایر کنش هـا، بـه 
نیروهـای  امـا  می کننـد.  مواجـه  آن  تأخیرانـدازی 
کنش گـر، نیروهایـی خنثـا نیسـتند که بـدان بی تفاوت 
باشـند. پس »ضـد حمله«یـی را »در برهه یی مسـاعد؛ 
اجـرای گونه یـی وظیفـه  بـرای  و  معیـن  در جهتـی 

سـازگاری سـریع و دقیـق« )ص 1۹۷( 
از  امـا  می دهنـد.  ترتیـب  خالقیـت  شـتاب دهندۀ  و 
نیروهـای  بـر  واکنش گـر  نیروهـای  کـه  آن جایـی 
پدیـد  کینه تـوزی  سـنخ  می شـوند،  چیـره  کنش گـر 
می آیـد. کینه تـوزی را نبایسـت با یک نیـروی واکنش 
تعریـف کنیـم، چـرا کـه شـخص کینه تـوز، واکنـش 

نشـان نمی دهـد و کلمـۀ کینه تـوزی به دقت ایـن نکته 
را نشـان می دهـد: واکنـش نشـان داده نمی شـود تا به 

چیـزی احساس شـده تبدیـل شـود. )ص1۹8( 
پـس کینه تـوزی سـنخی اسـت کـه در آن جابه  جایـی 
نیروهـا صـورت پذیرفتـه و یـک »سـنخ« تـازه ایجـا 
سـنخ  ایـن  اصلـی  عالمـت  کـه  »می دانیـم  کـرده. 
چیسـت: حافظه یـی عجیـب و غریـب. نیچـه بـر این 
ناتوانـی از فرامـوش کـردن حتا کوچک تریـن چیزها، 
تأکیـد مـی ورزد... بـر طبیعـت عمیقـًا واکنش گـر این 
بررسـی شـود«  بایـد  تمامـی دیدگاه هـا  از  قـوه کـه 

)ص۲۰۳(. 
روان شـناختی،  ابعـاد  دارای  سـنخ  کـه  همان طـور 
کینه تـوز  سـنخ  اسـت،  زیست شـناختی  و  تاریخـی 
در  باقی مانـده  انسـانی  او  اسـت.  نحـو  بدیـن  هـم 
سـطح حافظـه اسـت کـه هم چـون »سـگ شـکاری« 
بـه دنبـال رد پاهاسـت و آن چـه کـه بـه ذهن سـپرده 
اسـت. ویژه گی هـای آن هـم دون صفتانـه اسـت، زیـرا 
کـه کینه تـوزی نمایان گـر پیـروزی برده اسـت بر برده 
و در مقـام بـرده. شـاخص ترین این هـا عبارت انـد از: 
دوسـت  و  گذاشـتن  احتـرام  سـتودن،  از  »ناتوانـی 
"بدخواهـی  کینه تـوز  صفـت  مهم تریـن  داشـتن: 
قابلیـت خـوار داشـت« اوسـت کـه  مشـمئزکننده و 
و  دارد  دل  بـه  نفـرت  ستودنی سـت،  آن چـه  هـر  از 
احسـاس احتـرام در او بـه تحقیـر زیبـا بـدل شـده. 
معنـای  بـه  نیچـه  نظـر  از  بی کنـش  »بی کنشـی«: 
ناکنش گـر نیسـت؛ ناکنش گـر واکنش گـر اسـت، امـا 
بی کنـش بـه معنـای بـه عمـل درنیامـده اسـت. فقـط 
واکنـش از آن حیـث که عملی نشـده اسـت، بی کنش 
اسـت. بی کنـش از پیـروزی واکنـش حکایـت می کند 
و از هنگامـی کـه کنـش عملـی نشـده بـه کینه   تـوزی 
بـدل می شـود. او اخالقیاتـی فایده باورانـه و پنهانـی 
دارد، چـرا کـه می خواهـد دیگـران تغذیـه اش کننـد 
برخـالف  بدارنـدش.  کـرده و دوسـت  نوازشـش  و 

اخالقـش نسـبت بـه دیگـران. 
»انتسـاب تقصیرهـا، توزیع مسـوولیت ها، متهم سـازی 
دایـم«: انسـان کینه تـوز طالـب بهـره بـردن اسـت و 
بـه جـای عـدم کنش گـری خـود طلبـکار از دیگـران 
و  تقصیـر  از  ناشـی  را  بدبختی هـای خـود  و  اسـت 
گنـاه دیگـران می دانـد و»نیـاز دارد که دیگران شـرور 

باشـند. تـو شـروری، پس من خوبـم: فرمـول بنیادین 
بـرده چنیـن اسـت.« )ص ۲۰۶تـا۲۰۹( 

جایـگاه  یکـی  اسـت:  جنبـه  دو  دارای  کینه تـوزی 
کنش گـر،  نیروهـای  »جابه جایـی  کـه  شـناختی 
اشـغال آگاهـی به دسـت خاطـرۀ رد پاهـا« را توضیـح 
دارد،  سنخ شـناختی  جنبـۀ  کـه  دومـی  و  می دهـد 
بیانگـر »واژگونی نسـبت نیروهـا، فرافکنـی تصویری 
واکنش گرانـه« اسـت، بـه طـوری کـه خاطـرۀ رد پاها 
در آن سرشـتی سـنخی می یابـد. بـر همیـن منـوال، 
وجـدان معـذب نیز شـامل دو جنبه اسـت: »در حالت 
خـام ]کـه[ مسـالۀ روان شناسـی حیوانـی« اسـت و نه 
بیـش از آن و در جنبـۀ دوم از ایـن مـادۀ خـام بهـره 
بـرده و بـدان شـکل می دهـد. وجـدان معذب بـا این 
می توانـد  آن چـه  از  را  کنش گـر  نیـروی  سـازوکار 
بـه  را  نیـرو  »ایـن  و  می کنـد  محـروم  دهـد،  انجـام 
داخـل« علیـه خـود برمی گردانـد. و از طریـق »درونی 
کـردن نیـرو از طریـق درون افکندن نیـرو« تکثیر درد 
می کنـد. »کسـی کـه کینه تـوزی را شـکل می بخشـد، 
همـواره  و  می بـرد  پیـش  را  متهم سـازی  کـه  کسـی 
در کار انتقـام افـراط مـی ورزد، کسـی کـه جسـارت 
اسـت.  دین یـار  دارد،  را  ارزش هـا  کـردن  واژگـون 
یعنـی از ایـن طریـق وجدان معـذب از جنبۀ نخسـت 
)تکثیـر درد( وارد جنبـۀ بعـدی شـده که درآن دسـت 
دین یـار مسـیحی )=کشـیش( وارد و وجـدان معـذب 
را از حالـت خـام تغییـر داده و درد را دونـی می کنـد. 
کشـیش بـا »ابـداع انـگارۀ گنـاه« بـه درونـی کـردن 
می کنـد.  مبـادرت  کینه تـوزی  جهـت  تغییـر  و  درد 
نیچـه پـس تبییـن وجـدان معـذب و کینه تـوزی کـه 
بـری از رگه هـای نژادگرایـی علیـه یهودی ها نیسـت، 
می پـردازد  یعنی"آرمـان زهـد"  مرحلـه  بـه سـومین 
کـه عامـل برهم تافته گـی دو عامـل پیشـین اسـت و 
»بیانگـر خواسـتی اسـت کـه نیروهـای واکنش گـر را 
بـه پیـروزی می رسـاند و ایـن عمیق تریـن معنـای آن 

اسـت.« )ص ۲4۷( 
برضد دیالکتیک 

جدلـی  و  »دفاعـی  سـوگیری های  مبنـای  بـر  دلـوز 
آثـار« نیچـه معتقـد اسـت کـه او »جنبـش هگلـی، از 
هـگل تـا اشـتیرنر« را عمیقـًا می شـناخته و علیـه آن 
موضـع گرفتـه. »نیچـه از افشـای سرشـت الهیاتـی و 
مسـیحی فلسـفۀ آلمـان دسـت برنمـی دارد )مدرسـۀ 
خـروج  در  فلسـفه  ایـن  ناتوانـی  توبینگـن(؛  دینـی 
فلسـفه  ایـن  ناتوانـی  هیچ انگارانـه،  چشـم انداز  از 
یـا  انسـان  یـا  مـن  از  غیـر  چیـزی  بـه  رسـیدن  از 
خیال پردازی هـای امـر انسـانی )فرا انسـان نیچه یی در 
برابـر دیالکتیـک( سرشـت رازپردازانـۀ دگرگونی های 
قالبـی دیالکتیکـی )اسـتحالۀ ارزیابـی در برابر تملک 
دوبـاره، در برابـر جابه جایی هـای انتزاعی(")ص۲۷۷( 
موضـع  دیالکتیـک  برابـر  در  گونـه  سـه  بـه  نیچـه 
می گیـرد: »دیالکتیـک معنـا را بـد می فهمـد، 1 زیـرا 
نادیـده می  گیـرد ماهیـت نیروهایـی را که به شـیوه یی 
زیـرا   ۲ می کنـد؛  تصاحـب  را  پدیده هـا  انضمامـی 
نادیـده می گیـرد عنصـر/ مبنـای واقعیتی را کـه نیروها 
و کیفیت هـا و نسبت های شـان از آن مشـتق می شـود، 
۳ بسـنده می کنـد بـه جابه جایـی میـان ]یـا تبدیـل[ 

ناواقعـی.«)ص۲۷۰(  و  انتزاعـی  طرف هـای 
اندیشـیدن  تـازه  شـیوۀ  از  ناتـوان  را  دیالکتیـک  و 
می دانـد و بـا روشـی ایجابـی فـرا انسـان و اسـتحاله 
را جای گزیـن آن می کنـد. فرا انسـان، انسـانی نیسـت 
کـه از خـود عبـور کـرده، بلکـه طبیعـت آن هـا از هم 
او می توانـد رقـص و شـادی و خنـده  و  جداسـت 
کنـد و بـا اسـتحالۀ ارزیابـی خواسـت تـوان خـود را 
تغییـر داده و نسـبت نیروهـا را واژگـون می کنـد. این 
آری گویـی از تـوان نـه گفتـن برگذشـته نیسـت کـه 
نمی توانـد نـه بگویـد و حتـا ضـد تضادگرایی اسـت 
در عمـل موجـب  و  ملغمـۀ وحـدت می سـازد  کـه 
خودبیگانه گـی بـا زنده گـی اسـت. اوج تأویـل دلـوز 
در پاسـخ به سـوال نسـبت دیالکتیکی بودن یـا نبودن 

نیروهـا رخ نشـان می دهـد. 
او روشـی کثرت باورانـه در باب نسـبت ذاتـی نیروها 
در نظـر می گیـرد: »در ایـن ایـده کـه چیزهـای کثیـر 
وجـود دارد و چیـزی واحـد می توانـد« این و سـپس 
آن »باشـد، می توانیـم بلندمرتبه تریـن پیـروزی فلسـفه 
را ببینیـم. پیـروزی مفهـوم راسـتین را، بلوغـش را، و 
نـه کناره گیـری یـا کودکـی اش را« طریقی که آشـکارا 
در تقابـل بـا »یک سان شـماری کثرت گرایـی« هگلـی 
و  »تضـاد  را جای گزیـن  »تفـاوت«  مفهـوم  و  اسـت 
تناقـض« کـرده. هر ابـژه، نیرویـی پدیدار اسـت و هر 

نیـروی »اسـتیال« و مرتبـط بـا نیرویـی دیگر. 
منابع:

۱. دلـوز، نیچـه و فلسـفه، ترجمة عادل مشـایخی، 
نشـر نی

۲. ضیمـران، نیچـه پـس از هایدگر دلـوز و دریدا، 
نشـر هرمس

۳. کلـر کولبـروگ، دلـوز، ترجمـة رضا سـیروان، 
نشر مرکز. 
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مرا تقدیر نکردند
ــور،  ــظ منص ــتور عبدالحفی ــه  دس ــا ب ــیدی، بن ــزان 1۳8۰  خورش ۲4  می
سرپرســت وزارت اطالعــات و فرهنــگ، موظــف گردیــدم کــه از 
ریاســت  های: موزیــم  ملــی، آرشــیف  ملــی، کتابخانــۀ عامــه و نگارســتان 

ــم. ــی وارســی کن مل
مدتــی کــه در ایــن وظیفــه توظیــف بــودم، خبرنــگاران خارجــی را بــه 
 موزیــم کابــل بــرده، تــالش کــردم جنایــاِت طالبــان بــه جهانیــان نشــان 

داده شــود.
ــاز  ــای آن ب ــدم، درب ه ــی ش ــم  مل ــل موزی ــه داخ ــی ک ــان زمان همچن
ــر و  ــا  را ُمه ــداری و آن ه ــل خری ــم، قف ــای موزی ــرای دروازه  ه ــود؛ ب ب

ــردم.  الک ک
در مــدِت یک  ماهــی کــه مــن وظیفــه دارِ آرشــیف  ملــی، موزیــم، 
ــای  ــن کانون ه ــودم، از ای ــل ب ــۀ کاب ــۀ عام ــی و کتابخان ــتان مل نگارس
ــادا اســتفاده  جویان داشــته های  ــا مب فرهنگــی به خوبــی وارســی کــردم ت

ــد.  ــتبرد بزنن ــی را دس فرهنگ
هنگامــی  کــه شــرایط عــادی شــد و حکومــِت حامــد کــرزی اســتقرار 
یافــت، دکتــر ســید مخــدوم رهیــن وزیــر فرهنــِگ آن زمــان، بــه  دیگران 
تحســین  نامه اعطــا کــرد؛ امــا مــن و زحماتــم بــه بــاد فراموشــی ســپرده 

شــدند. 

کار دولتی 
اواخــر ســال 1۳85 خورشــیدی، از ریاســت رادیــو تلویزیــون تعلیمــی و 

تربیتــی، دور گردیــده و بــه جمــِع منتظریــِن وظیفــه پیوســتم.
بعــد از چنــد مــاه بــی کاری، تصمیــم گرفتــم حداقــل مشــکالِت وزارت 

معــارف را بــه معــاون رییــس جمهــور، احمدضیــا مســعود، بگویــم.
ــای  ــه شــمارۀ آق ــته باشــم، ب ــه درخواســت شــخصی داش ــدون این ک ب
مســعود زنــگ زدم و خــود را معرفــی کــرده گفتــم: می  خواهــم یک بــار 

معــاون صاحــب را ببینــم.
کارمنــد دفتــر معــاون، نــامِ مــرا در فهرســت ثبــت کــرد و گفــت بایــد 
ــه  ــد ک ــگ زده ش ــن زن ــه م ــاه، ب ــدود یک م ــد از ح ــم. بع ــر بمان منتظ
شــما پس ازچاشــت می توانیــد معــاون صاحــب را ببینیــد. گفتــم 
"کــدام معــاون صاحــب، موضــوع از چــه قــرار اســت؟" گفتنــد: شــما 
ــه  قصــر  ــق ســاعِت ۲ ب ــد، دقی ــر می  خواهی ــد؛ اگ ــت خواســته بودی وق

ــد. بیایی
یــادم آمــد کــه مــن یک مــاه قبــل، قصــد مالقــات بــا معــاون 
ــاون  ــا مع ــی روم و ب ــم م ــود گفت ــا خ ــتم. ب ــت جمهوری را داشـ ریاس

می  گویــم.  معــارف  مشــکالِت  از  صاحــب 
بــه  صــدارت کــه رســیدم، چنــد نفــر دیگــر قبــل از مــن در صحــِن بــاغ 
بــا معــاون صاحــب نشســته بودنــد. آن هــا هنــگام خداحافظــی، دســتاِن 
ــه  ــید. درحالی ک ــن رس ــه م ــت ب ــره، نوب ــیدند. باالخ ــاون را بوس مع
ــر  ــز از دفت ــل و اســتاد اســحاق فای ــر بهــرام از شــهرداری کاب محمدفقی
معاونیــت بــا ایشــان بودنــد، بــه آقــای مســعود گفتــم: "جنــاب معــاون 
ــی  ــا از وزارت ــده ام ت ــده  ام، آم ــه نیام ــن وظیف ــرای گرفت ــن ب صاحــب! م
برای  تــان بگویــم کــه فرزنــدان همــۀ مــا و شــما در آن جــا درس 
ــه  ــر فاصل ــد مت ــن چهارص ــا ممک ــا آن ج ــما ت ــِر ش ــد و از مق می  خوانن

نباشــد".
احمدضیا مسعود کمی خود را جمع وجور کرد و گفت: بفرمایید!

ــی کاره فــراوان  ــد کــه وزارت معــارف، مشــاورِ ب ــر داری ــا خب ــم: آی گفت
دارد؟ آیــا خبــر داریــد کــه بیــش از یک  صدهــزار دالــر در معــاِش آن هــا 
بــه مصــرف می رســد، درحالی کــه معلمیــن از فقــر دست فروشــی 

می کننــد؟
ــات  ــن موضوع ــش ای ــت: کم وبی ــم گف ــور در جواب ــاون رییس جمه مع
را خبــر شــده  ام و ان شــاءاهلل تعقیــب می کنــم و در جلســۀ همیــن هفتــه، 

ــه وزیــر معــارف می گویــم. موضــوع را ب
گفتــم: فقــط همیــن رســالتم بــود، دیگــر وقــِت گران  بهای تــان را 

نمی گیــرم!

پاره اهی ویپستهبخششصـتوهفتم
گاهن  خاطراتی از رحمت اهلل بی

كامبیز حضرتی//////////////// بخش دوم و پایانی
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در میـان مـردم منـدر شـخِص دیگـری بـه نـام بابـا قلنـدر 
می زیسـته کـه درویـزه او را نیـز رافضـی می خوانـد. کسـی 
دیگـر بـه نام پیـر طبیـب - از افغانـان غلزایی - کـه مذهب 
تناسـخ اظهـار کـرده و بـه انـواع مالهـی و مناهـی عمـل 
می کـرده نیـز در پنجـاب می زیسـته. او پیـرواِن خـود را بـه 
ایـن امـور فـرا می خوانده اسـت. پیـر طبیب به دعوت سـید 
علـی غـواص ترمـذی )پیـر درویـزه( و خـود درویـزه توبه 
می کنـد، امـا در آن زودی می میـرد، درویـزه متردد اسـت که 

آیـا او ایمـان بـرده  یـا نه. 
پیـر ولـی از افغانـان بریجـی نیـز در منـدر بـوده. او ماننـد 
پیـر طبیـب بـه مذهـب تناسـخ  معتقـد بـوده و رسـتاخیز 
را نمی پذیرفتـه. بـه قـول درویـزه گاه خـود را خـدا و گاه 
پیامبـر می خوانـد. او بـه ایـن عقیده بـوده کـه ارواح و نفس 
موجـوداِت حیـه خـدا هسـتند. درویـزه از این کـه در میـان 
افغانـان پادشـاه اسـالم نیسـت، افسـوس می خـورد و خـود 
را از ضـرب و زخـم و قتـِل او عاجـز می یابـد. بـا این حال، 
بـا او در می افتـد و او را بـه کفرگویـی مطلـق متهـم می کند.
کریـم داد غرغشـتی کـه از پیـروان پیرولـی بوده نیـز در میان 
مـردم منـدر می زیسـته. او بـه اجنـه ارتبـاط داشـت و مردم 
را از امـور غیـب باخبـر می سـاخت. وی کـه مشـعل علم با 
خود نداشـت و شـیخ محقق را رهبر خویش نسـاخته بود و 
از مجالسـت علمـا و اتقیـا دوری می گزیـد، در چاه ضاللت 
سـرنگون افتـاده، تابـع جـن شـده بـود. ایـن سـخن درویزه 
اعتقـادات جامعـۀ آن دوره را به خوبـی منعکـس می سـازد. 
قابـل ذکـر اسـت که کریـم داد غرغشـتی بـه مذهـب جبریه 

معتقـد بـود، او زنار می بسـت.
درویـزه از مناظـراِت مهـم و گاهـی خونیـن میان پیشـوایاِن 
فرقه هـای مختلـف خبـر می دهـد. او 
دو بـار با پیر روشـان مالقـی گردیده، 
یـک بـار در منـزل روشـان در تیراه و 
بـار دیگـر در معیـِت مرشـدش یعنی 
سـید علی در هشـنغر. جریـان مناظرۀ 
درویـزه بـا پیـر پهلـوان پُـر از تشـنج 
و التهـاب اسـت، مخصوصـًا درویـزه 
کـه بـد زبـان و درشـت گوی بـوده، 
واکنش هـای  بـه  مجبـور  را  طـرف 
جـدی می سـاخته اسـت. اما با شـیخ 
داشـته،  حسـنه  مـراودۀ  کـه  الیـاس 
مجادلـه  بـه  تنهـا  نـه  مجالست شـان 
بـه  متقاعـد  را  او  بلکـه  نیانجامیـده، 
کـه  کـرده  عقایـِد خویـش  پذیـرش 
اهـٌم آن، پیـروی از طریقۀ اهل سـنت 
الیـاس  شـیخ  »القصـه چـون  اسـت. 
را بـا ایـن فقیـر گاه گاهـی مجالسـت 
می بـود و نصایـح عقایـد اهـل سـنت 
و جماعـت را از تقدیـر خیـر و شـر 
کـه از اهلل متعال باید دانسـتن، مذهب 
تبعیـت  نبایـد  را  جبریـه  و  قدریـه 
نموده و سـایر امورآخـرت را از بعث 
و حشـر و نشـر حـق بایـد دانسـتن 
تـا  و غیـر ذالـک، نصیحـت نمـودم 
معتقـد گشـت و تایـب آمـد و امیـد 
که اگـر بشـومیت اتباع گرفته نشـود، 

آمرزیـده گـردد«. )ص 1۶8(
بازهـم از قبیلـۀ مندر مالمیـرو نام که 
بحـث و فحـِص قطبیـت و غوثیت را 
شـنیده بـود، عـروج نمـود و بـه قول 
درویـزه کـه بـا خلفـای او صحبـت 
داشـته، »و چـون بـه مرتبـۀ غیب جن 
رسـیده بـود، دعـوای علـم کـرده و 
عوام انـام را به ضاللـت انداخته«. دو 
تـن از خلفای او به نام هـای میان خان 
خدرزایـی و شـیخ بارآمدخـان بودند.  
آنـان مذهب تجسـمی داشـتند و برای خدا مـکان و صورت 
قایـل بودنـد. آن مکان را همچون خانه یـی دارای در و دیوار 
می انگاشـتند کـه در آن تخـت نهـاده شـده و خـدای بـر آن 
تخـت متمکن اسـت. مـردم - امثـال خلیفۀ مذکـور - به آن 
خانـه رفت وآمـد می داشـته اند و اخبـار غیـب را در آن جـا 
مسـتقیمًا از خـدا اخـذ می کرده انـد. شـیخ ابراهیـم نـام کـه 
معاصـر درویـزه بـوده و از همیـن قبیلـه نیـز همیـن عقیـده 
را داشـته اسـت، و بـه قـول درویـزه هـر دو کافـر بودنـد. 
پیـروان مالمیـرو منظومه هـای خود را در این خصوص انشـا 
کـرده بودنـد کـه مفهـوم کالم ایشـان این هـا بوده: بـر باالی 
عـرش فـرش اسـت. همین گونـه اسـت کـه شـخصی دیگر 
بـه نـام شـیخ میران شـاه سـواتی بـوده کـه بـه قـول درویزه 
ادعـا داشـته کـه خداونـد تصرفاِت خـود را بـر او می نماید.

شـیخ خلیـل روغانـی نیز همیـن عقاید را داشـته؛ در سـالی 
کـه مـردم یوسـف زایی بـه قصد مـردم هنـد به ناحیـۀ هزاره 
حملـه کردنـد، میان خـان خدرزایـی، شـیخ خلیـل و آخوند 
درویـزه جـزو لشـکر بودند. مـردم علت باریدن ژالۀ سـخت 
را از میان خـان پرسـیدند؛ او گفـت کـه در ایـن نواحـی مرد 
ذاکـر حقانـی بـه دسـِت شـما کشـته شـده و خداونـد را 
چنـدان بـه خشـم آورده کـه تخـِت او کسـر یافتـه و اگر او 
نمی رسـیده، هرآیینـه از تخـت می افتـاد نعـوذ باهلل مـن کفر. 
مـال رکن الدیـن نام نیـز اعتقاد به تجسـم داشـته، در معرفت 
بی کیـف باری تعالـی لغـزش یافتـه خـدا را مثل و مثـال پیدا 
آورده. ایـن شـخص دارای پنـج پسـر بـوده کـه جملگـی 
تحصیـل کـرده و بـه قـول درویزه پیرو پـدر بودنـد. یکی از 

پسـراِن او بـه نـام عبدااهلل بـه »الفـاظ افغانی« بریـن مضمون 
ابیـات انشـا نمـوده. پسـر دیگـر بـه نـام نعمـت اهلل رسـایلی 
از جملـه مخـدوم  از راسـخ عقیده هـا -  نوشـته و برخـی 
لطـف اهلل - را مـردد سـاخته بـود. لطـف اهلل نیز رسـاله یی در 
ذکـر و فکـر نوشـته کـه بـر همیـن سـیاق بـوده اسـت؛ امـا 
پـدر او امام الدیـن نـام او را از ایـن کار بـاز می داشـته. مـال 
رکن الدیـن و فرزندانـش ذکـر را فـرض دایمی می دانسـتند.

مـال عبدالرحمـن زرگـر هنـدی کـه بـه حـدود کوهسـتان و 
بـه پشـتونخوا رسـیده، دعوای سـیادت کـرده و معتقـد بوده 
کـه بعـث و قیامتـی در کار نیسـت. از ایـن نظـر - بـه قـول 
درویـزه - شـبیه بـه پیـر تاریـک می نمـوده اسـت. درویـزه 
چندین بـار بـا او مباحثه داشـته و علی رغم مغلـوب گردیدن 
بـه دلیـل حمایـۀ جماعتـی از افغانـان از او، نـه تنهـا تایـب 
نگردیـده، بلکـه دعـوای پادشـاهی نیـز داشـته و با اسـتفاده 
از فـن زرگـری خود، سـکه ضـرب زده و آن را »سـکۀ میان 
شـاهی« خطـاب نموده، سـرانجام در هزاره متوطـن گردیده. 
او را رسـاله یی اسـت بـه نـام »حسـنیه«. او نیز ذکـر را فرض 

می شـمارد. دایم 
تانـی نـام از مـردم مهمندزایـی کـه بـا جوگیـان می زیسـته، 
مذهـب تناسـخ اختیار کـرده؛ عبید پسـرش نیز بـه همان راه 
رفـت، ولـی شـیخ فریـد نـوۀ او کـه مجالسـِت علمـا اختیار 
کـرده بـود، امیـدی می رفـت بـر طریـق پـدر و جد نـرود. 

شـیخ یوسـف مهمندزایـی بـه اباحـت گرویـده بـود، حکـو 
نـام غـالم هندِی شـیخ حسـن تیراهـی، در میـان قبیلۀ ختک 
دعـوای اصالت کـرده؛ فرزنـدش میرو دعوای شـیخی نمود. 
فرزنـد میـرو سـید احمـد دعـوای پیـری نمـود و رسـاله ها 
تألیـف کرد. سرمسـت نام فرزند سـید احمد، بـا اجنه ارتباط 

داشـت و آالت موسـیقی و رقـص را حـالل می خوانـد.
فریـد فرزنـد خواجـه خضـر از افغانان تـارن سـاکن باجور، 

کم وبیـش علـم فـرا گرفـت. اما حینـی که جماعـت جوگیان 
بـه باجـور رسـیدند، فریـد راه آن هـا در پیـش گرفتـه، عیـن 
مشـرب  پیـر روشـان پیدا کـرد.  او با جوگیان به هندوسـتان 
رفـت  و در وقـت سـلطنت سلیم شـاه - پسـر شیرشـاه - 
صاحـب منصـب تفنگچـی شـد. امـا پـس از برهـم خوردن 
آمـده، خـود را  بـه جانـب یوسـف زایی  افغانـان  سـلطنت 
حاجـی محمـد نامیده دعـوی پیری کـرده اسـت. او خود را 
مأمـور از جانـب میـر فیـض اهلل ولی - پسـر مرتضـی علی - 
مـی دانسـت و ادعـا می کـرد کـه سیصدوشـصت سـال عمر 
دارد و هفـت حـج بـه جـا آورده: درویـزه بـه قصـد محاجه 
بـه جانـب او رفتـه امـا او ابـا نمـوده؛ از میـان یوسـف زایی 
برخاسـته بـه مـردم غوری خیـل پیوسـته و آن جـا متأهـل و 
را  ملیح الوجـه  پسـران  او  نبیره هـای  بـود.  گشـته  متمکـن 
نگه داشـته ادعـا می کردنـد کـه نظـر از بهـر خـدا می کنیـم 

نعـوذ بـاهلل مـن االضالل. 
همین گونـه اسـت مـال مصطفـی غوری خیـل و مـال شـاه 
اویـس بـن قاضـی سـلطان خویشـکی، حاجی عمـر غوری 
خیـل. اخیرالذکـر وقتـی از مکـه برگشـت، ادعـا کـرد کـه 
کاشـف القبور اسـت. او درحـدود کاالپانـی می زیسـت و در 
آن جـا بـه اعتکاف نشسـت و داده ها و نذور خلـق را از قبیل 
زر و سـیم بـه آتـش افکنـد و کار او ذکـر کلمـۀ طیبـه بـود 
به صـورِت جهـر. درویـزه بـا او نیـز بـه مباحثـه برخاسـته، 
عمـر  حاجـی  شـیوه های  از  اسـت.  نداشـته  سـودی  ولـی 
مخالطـت مـردان و زنـان بـوده تـا نشـان دهـد کـه طریقِت 
او هـوای نفسـانی را برمـی دارد. حاجـی عمـر بـا رامـداس 
هنـدو کـه دعـوای هم نسـبی بـا عبدالقـادر گیالنـی داشـت، 
طریـق مـراوده برقـرار کـرد و بـرای دفـع مخالفـان که سـند 
اذن از او می خواسـتند، خـود را مأذون از او دانسـت. حاجی 
و همراهانـش از بـس در ذکـر جهـر فـرو می رفتنـد، نمـاز 

ازایشـان قضـا می شـد نعـوذ بـاهلل مـن ضاللتـه و االضـالل. 
خواجـه افغـان نـام - از افغانـان ژدونـی - مشـرب جبریـه 
داشـت. شـاه اسـمعیل، میرعلـی، ابوبکـر و عمـر از اوالدۀ 
منگـه نـام - از دزدان حـدود قندهار - دعـوای پیری کردند؛ 
چـون منگـۀ مذکـور گفتـه بود که از پشـت مـن پیـران پیدا 
خواهـد شـد. ایشـان کـه بـا جـن مرتبـط انـد، مرجـع مردم 
ختـک می باشـند. اینـان آالت موسـیقی را نـه تنهـا حـالل 
گوینـد، بلکـه مدعی انـد که اهلل این هـا را بیرون از شـریعت 

محمـدی جایز داشـته اسـت.
شـیخ قاسـم غوری خیـل کـه سـاکن پشـاور بـود، در زیـر 
درختـی آرام گرفتـه و توجـه مـردم را بـه خود خوانـده بود. 
شـادمان نـام امیـر میـرزا حکیـم )فرزنـد همایـون پادشـاه( 
قصـد تنبیـه او کـرد. از آن جا فرار نمـوده، به جانـب قندهار 
رفـت و از آن جـا بـه مکـه شـد و در برگشـت دعـوی کـرد 
کـه از اوالدۀ عبدالقـادر گیالنـی مـأذون اسـت. درحالی کـه 
شـیخ حسـن نام - از اوالدۀ شـیخ گیالنی – اسـپارش نامه یی 
بـه او نوشـته تـا از اذیـت راه بانـان در امـان باشـد. در آن 
سـپارش نامه او را »شـیح قاسـم سـلیمانی« لقـب داده بـود. 
او نیـز مذهـب اباحـت را ترویـج می کـرد. ارواح و نفـس 
را خـدا می گفـت و مریدانـش او را سـفید خـدا می گفتنـد 
نعوذبـاهلل مـن کفرهـم. میـان اتباع شـیخ قاسـم و اتبـاع میان 
عیسـی در دوآبـه جنـگ واقـع شـد. مریدان شـیخ قاسـم که 
در گـرد خانه یـی بـه نـام مکـه جمـع بودنـد، جملـه کشـته 
شـدند. عیسـی به اکبرپادشاه سـعایت نمود. پادشـاه قاسم را 
بـه زنـدان افکنـد تـا در بندی خانۀ چنـار جان سـپرد. برخی 
نوشـتند و تذکرۀاالولیایـی مرتـب  او رسـاله هایی  در حـق 
سـاختند و در آن از شـیوخی کـه بـا اجنـه رابطـه داشـتند، 

کردند. یـاد 
را  بیلـوت  و  اچـه  سـادات  درویـزه 
را  اچـه  مـردم  و  دانسـته  رافضـی 
رافضـی  کهتـر  تـا  مهتـر  از  بتمامهـم 
او  گفتـۀ  بـه  درحالی کـه  خوانـده؛ 
و  سـنت  دعـوای  بیلـوت  مهتـران 
جماعـت داشـتند، کهتـران جملـه بـه 
رفـض گراییدنـد. بابـر اهالـی بیلـوت 
را بـه جـرم سـبّس خلفـای ثالثـه بـه 
چـون  بیلـوت  بـزرگان  آورد.  قتـل 
عیسـی  و  عبدالوهـاب،  عبدالرحمـن، 
خـود را سـنی می خواننـد، ولـی اتباع 
رفـض  و  الحـاد  و  زندقـه  بـه  آن هـا 
وقـت  در  عبدالوهـاب  انـد.  متمایـل 
منصـب  لـودی  افغانـان  سـلطنت 
از  عسـکری داشـته، چـون جماعتـی 
علمـا را بالجملـه کشـتند، از سیاسـت 
لبـاس  افتـاده  خـوف  در  مغولیـه 
قلنـدری بـر تـن سـاخته بـه جانـب 
ایران حـدود طهماس خـان رافضی ]= 
شـاه طهماسـب صفوی[ بـدر رفت. تا 
برگشـت و در موضـع بیلـوت گلیـم 
پیـری گسـترد. عبدالوهـاب در میـان 
یوسـف زایی نیـز نفـوذ داشـته؛ علـِت 
آن ایـن بود که اسـهت نام هندوسـتانی 
کـه زنـی را  از این جـا شـنگری بـرده 
و بـه هندوسـتان پناهنـده شـده بـود، 
بعـد از مدتـی برگشـته بـا پیغام هایـی 
شـیح  بـه  عبدالوهـاب  از سـوی  کـه 
داشـته،   - منـدر  پیشـوای   - فاضـل 
نظـر او را جلـب کـرده اسـت. فاضـل 
بـه عبدالوهاب پیوسـت و به تأسـی از 
او افغانـان فوج فوج مریـد عبدالوهاب 
جانشـین  کـه  عبدالرحمـن  شـدند. 
او گشـت، مذهـب سـنت و جماعـه 
ظاهـر سـاخت؛ مع الوصـف هیچ یـک 

از خلفـای آن مـرد از مشـرب رفـض برنگشـتند. خلفـای 
عبدالرحمـن این هـا بودنـد: جمال الدین کالل، شـیخ حسـن 
تریـن، شـیخ داوود، شـیخ معـذور، مصطفـی کثیـر، همـزه 

باغبـان، زکریـا سـواتی و غیـره. 
جمال الدیـن کالل از مریـدان عبـداهلل سـیالکوتی بـود کـه 
بعـد از قتل عـام او و مریدانـش بـه دسـت مخدوم الملـک 
شیخ االسـالم لهانـوری، فراری شـده به عبدالرحمن پیوسـت 
و در میـان مـردم دالزاک متوطـن گردیـد. جمال الدیـن را 

سـیاه خـدا می خواندنـد.  
چـون خالفـت بـه عیسـی دالزاک رسـید، اندکـی تخفیـف 
پیـش آمـد و سـٌب را در حضـور خویـش منع می کـرد. ولی 
فرزنـد خودش سـیدجالل نـام ریش تراشـیده ِسـٌب خلفای 
ثالثـه می نمـوده. بـا این همـه درویـزه اعتـراف می کنـد کـه 
»الغـرض از زبـان عبدالوهـاب، عبدالرحمـن و عیسـی هیـچ 
احـدی از عـدول نقل کلمـۀ رفض نمی کند و در سـایر اوالد 

و اتبـاع ایشـان یافتـه می آیـد«.  )ص18۹(
نیـز گفته انـد کـه  یکـی از خلفـای اتقیـا، عیسـی را موعظـه 
نمـوده وقتـی عیسـی بیرون رفـت اتباع او آن مرد را کشـتند. 
درویـزه نیـز مدعـی اسـت کـه به سـبب افشـای رفـض او، 
عیسـی قصـد کشـتنش را نمود. بـه نظر درویزه، سـنِد رفض 
عیسـی همـان نامه یی اسـت کـه در آن نوشـته بـود »پنج تن 
پـاک را دوسـت دارید و دوازده امام و چهـارده معصوم پاک 

و پنـج فـرق و ده گیسـو و غیـر ذالک«. 

      بخش پنجــم



ــوې  ــر ن ــکا پ ــر د امری ــل ظاهــر قدي د ولــي جرګــې وکي

ــولې  ــې د س ــړ چ ــاد وک ــراتيژۍ انتق ــوې س ــان ش اع

ــوی. ــګ دوام ش ــې د جن ــه ک ــای پ پرځ

ــار  ــه ننګره ــه ورځ پ ــې پ ــې د جمع ــوړي دا څرګندون نوم

کــې د مرشقــي شــورا له خــوا جــوړې شــوې غونــډې تــه 

وکــړې چــې پــه زرګونــو کســانو پــه کــې برخــه اخېســتې 

وه.

ــر  ــکا له خــوا پ ــو خــرو کــې د امری ــه خپل ــر پ ظاهــر قدي

نــوې اعــان شــوې ســراتيژۍ نيوکــه وکــړه او ټینــګار يــې 

وکــړ چــې داعــش رسه دې جګــړه ويش خــو طالــب رسه 

دې ســوله:

"دې ســراتيژۍ کــې د جنــګ دوام تــه ډېــر زیــات ځــای 

ورکــړل شــوی مګــر ســولې تــه هېــڅ ځــای نــه دی ورکــړل 

ــه  ــه پ ــش رسه ښ ــو د داع ــواړو خ ــګ غ ــوږ جن ــوی، م ش

کلکــه ځکــه هغــوی رسه د ســولې هېــڅ جــواز نشــته خــو 

ــې  ــت او نړیوال ــه د حکوم ــړئ، ک ــوله وک ــو رسه س طالبان

ټولنــې زور نــه رســيږي، ولــس دې تــه تیــار دی زه دې تــه 

تیــار یــم چــې طالبانــو رسه خــرې وکــړم. "

ښــاغيل قديــر پــه خپلــو خــرو کــې هغــه اوازې پــه کلکــه 

ــه  ــاف پ ــیايس ائت ــوم س ــدې دی د ک ــې ګون ــړې چ رد ک

ماتــړ لګيــا دی.

نومــوړي وويــل، دی د هېــڅ ائتــاف رسه نــه دی او یــوازې 

ــه خاطــر يــې ولــي حرکــت  د ولــس د حــق غوښــتنې پ

پيــل کــړي:

ــتازی  ــخص اس ــوم ش ــم، د ک ــتازی ی ــس اس "زه د دې ول

نــه یــم او نــه د کــوم ســیايس ګونــد ســړی یــم او نــه مــې 

کومــې ســیايس ډلــې نــه تراوســه ماتــړ اعــان کــړی. "

پــه دې غونــډه کــې د نــورو ځوانانــو او قومــي مرشانــو تــر 

ــري پوهنځــي اســتاد  ــون د انجن ــګ د ننګرهــار پوهنت څن

ــم،  ــې ظل ــام ک ــني نظ ــه اوس ــل، پ ــي ووي ــاکر فاروق ش

فســاد، غصــب او د قانــون خــاف نــورې کړنــې اوج تــه 

ــیديل. رس

دی وايــي، د دې ناخوالــو پرضــد بــه مــدين حرکتونــه 

ــارزې  ــم مب ــت ه ــه قیم ــوه د رس پ ــا ش ــه اړتی ــوي او ک ک

ــار دي: ــه تي ت

"محصلیــن د دې ټولنــې هغــه ځــوان قــرش دی، ســبا ډاکټر 

دی، قــايض دی، څارنــوال دی، دوی تــه توجــه نه کېــږي، 

ــور دي  ماســټري نشــته،تعليمي بورســونه نشــته دوی مجب

مــدين حرکتونــه بــه کــوي مجبــور دي غــره تــه بــه خيــژي 

زمــا وژل کــه دلتــه کــوي ســبا غــره کــې وکــړه د هېچــا پروا 

نه لــرم. "

ــې  ــرو ک ــو خ ــه خپل ــم پ ــو ه ــورو برخه وال ــډې ن د غون

پــر افغــان حکومــت نیوکــه وکــړه چــې د مرشقــي خلکــو 

پــر حــق يــې ســرګې پټــې کــړي او ګــواښ يــې وکــړ کــه 

ــړل  ــق ورنه ک ــه ح ــونو ت ــیمې ولس ــې س ــرې د ختیځ چ

ــړي. ــه دوام ورک ــو ت ــدين حرکتون ــو م ــه پراخ يش دوی ب

ــد  ــا محم ــت از عط ــا حمای ــتان ب ــان افغانس ــن والی انجم
نــور والــی بلــخ، گفته انــد کــه حلقاتــی در ارگ بــا 
ــراف  ــال انح ــه دنب ــوام، ب ــزرگان اق ــان ب ــی می نفاق افگن
ــان  ــت را پنه ــی حکوم ــا ناکام ــوده ت ــی ب ــکار عموم اف

ــد. کنن
ایــن انجمــن، در واکنــش بــه اتفاقــات اخیــر در والیــت 
بلــخ، گفتــه کــه تحــرکات اخیــِر حکومــت وحــدت ملــی 
ــوص  ــه خص ــی ب ــخصیت های مل ــرور ش ــر ت ــه خاط ب
ــت  ــی والی ــور، وال ــد ن ــر عطامحم ــازی در براب دسیسه  س
بلــخ،  دور از انصــاف بــوده و یــک توطئــۀ نــاکام اســت.
انجمــن والیــان افغانســتان گفتــه اســت، حکومــت 
ــاکام  وحــدت ملــی کــه در کارهــای اساســی وکلیــدی ن
ــا افــکار مــردم  ــده، به خاطــر انحــراف اذهــان عامــه ب مان

بــازی می کنــد.
در خبرنامه یــی کــه از طــرف انحمــن والیــان افغانســتان، 
نشــرده شــده آمــده اســت: در حالــی کــه آتــش جنــگ و 
نفــاق از هــر گوشــه وکنــار ســرزمین مــا زبانــه می کشــد، 
ــه  ــا آشــنا ب ــاکاره، ماجراجــو و ن شــاخه های حکومــت ن
عــرف و رواج و ســنت های جامعــۀ افغانســتان، هــر روز 
ــزرگان،  ــان ب ــراق در می ــالف و افت ــاد اخت ــر ایج به فک
ــه  ــه بدبختان ــوده ک ــداران کشــور ب ــت م ــوام و حکوم اق

موفقیت هــای اداره و حکومــت داری را در دامــن زدن بــه 
نفــاق ملــی و بدنامــی شــخصیت های تاثیرگــذار کشــور، 
ــه  ــان ب ــت ایش ــل نادرس ــن عم ــد. ای ــتجو می  کنن جس
معنــای ســطحی نگــری بــر اقتــدار ملــی شــخصیت های 
ــی  ــاق مل ــن وف ــرخط روش ــدن س ــور خوان ــوذ و ک ذینف

شــهروندان اســت.
انجمــن والیــان افغانســتان، “والــی بلــخ را یکــی از والیــان 
پــرکار و موفــق افغانســتان خوانــده و گفته انــد کــه 
حلقاتــی بــرای تــرور شــخصیت اســتاد عطامحمــد نــور؛ 
ــیله  ــخ را وس ــی بل ــورای والیت ــد عضــو ش آصــف مهمن
ــزت  ــت و ع ــرار داده و حیثی ــان ق ــه هدف ش ــیدن ب رس
آقــای مهمنــد کــه فــردی ســاده اندیش و ســاده دل و غیــر 

ــازی گرفتــه انــد.” ــه ب سیاســی اســت را ب
ــک  ــان دور و نزدی ــه اگــر مردم ــزوده ک ــه اف ــن خبرنام ای
بنابــر نبــود معلومــات تعبیــر و تفســیر دیگــری دارنــد، اما 
مــردم والیــت بلــخ کــه از نزدیــک ناظــر اوضــاع خانــه و 
کاشــانۀ خودانــد، می داننــد کــه در زیــر ایــن کاســه چــه 
ــد بســتر آرام  ــه می خواهن ــان اســت ک ــم کاســه  یی پنه نی

ومطمیــن بلــخ را بــه فتنــه و آشــوب بســپارند.
ــاکام  ــکاره و ن ــای بی ــه حکومت ه ــزوده ک ــه اف خبرنام
همیشــه کوشــیده اند کــه اذهــان عامــه را انحــراف 

ناکامی هــای حکومــت  تــا مــردم متوجــه  ببخشــند 
ــی و  ــاعد سیاس ــاع نامس ــاد، اوض ــوت، فس ــد؛ رش نگردن
ــذل  ــتگاه مبت ــردم از دس ــای م ــوج نارضایتی ه ــی، م نظام
و نــاکام حکومــت داری، برخــی حلقــات را وادار ســاخته 
اســت تــا از طــرق مختلــف ذهنیت هــا را بــا تــرور 
شــخصیت ها و بــزرگان کشــور مســیر دیگــری بخشــند.
ــود را از  ــع خ ــت قاط ــتان، حمای ــان افغانس ــن والی انجم
ــان  ــه آن ــد ک ــد می کن ــرده و تاکی ــالم ک ــخ اع ــی بل وال
ــازه  ــت اج ــازان درون حکوم ــه س ــه دسیس ــی ب هیچ گاه
ــی  ــخصیت های مل ــتحقار ش ــبب اس ــه س ــد ک نمی دهن
ــتان  ــان افغانس ــایر والی ــخ و س ــوز بل ــی دلس ــون وال چ

ــد. گردن
ایــن انجمــن هم چنــان، از حکومــت خواســته تــا از 
دسیســه ســازی ها و نفــاق افگنی هــای زهرآگیــن دســت 
ــت و  ــۀ اتصــال حکوم ــه زمین برداشــته و فرصت هــای ک
مــردم را میســر مي گردانــد بــه خاطــر زدودن فاصله هــای 
بیــن حکومــت و مــردم ،بــا تدبیــر و تامــل، اســتفاده بهینــه 

کنــد. 
گفتنــی اســت کــه هفتــه گذشــته، آصــف مهمنــد 
ــتن  ــام دســت داش ــه اته ــخ ب ــی بل ــورای والیت عضــو ش
در فســاد از طــرف نیروهــای امنیتــی هنــگام ورد در 
فــرودگاه موالنــا جاللدیــن بلخــی کــه او را افــراد مســلح 
ــا  ــک روی ــس از ی ــد پ ــی می کردن ــوول همراه غیرمس
ــد.  ــی بازداشــت ش ــای امنیت ــط نیروه ــا توس ــی کوت روی
ــر کشــته  ــد نف ــری چن ــن درگی ــه در ای ــه می شــود ک گفت

شــده اند.  ومجــروح 
در نامه یــی کــه از طــرف ادارۀ واالیــت بلــخ بــه نهادهــای 
دادســتانی، ارگان هــای محلــی، اداره امــور، امنیــت ملــی، 
وزارت داخلــه، یونمــا و کمیســیون حقــوق بشــر فرســتاده 
ــو  ــد، عض ــف مهمن ــت آص ــل بازداش ــت. دلی ــده اس ش
ــل و  ــکاری، جع ــورد فریب ــخ، 1۲ م ــی بل ــورای والیت ش

تزویــر اســناد گقتــه شــده اســت. 
در همیــن حــال، عطــا محمــد نــور والــی بلــخ، هم چنــان 
ــر او  ــا دسیسه ســازی در براب تاکیــد کــرده کــه حلقاتــی ب

بــه دنبــال ناامــن ســاختن والیــت بلــخ انــد.
ریاســت  اول  معــاون  دوســتم  عبدالرشــید  ژنــرال 
جمهــوری؛ حاجــی محمــد محقــق معــاون دوم ریاســت 
ــور خارجــه و  ــر ام ــی وزی ــن ربان ــی، صــالح الدی اجرای
بســیاری از شــخصیت های سرشــناس ملــی و سیاســی و 
شــماری از نهادهــای سیاســی و مدنــی نیــز رویدادهــای 
اخیــر در بلــخ را دسیســه یی حلقاتــی در برابــر والــی بلــخ 
خوانــده و حمایــت قاطــع خــود را از اســتاد عطامحمــد 

ــد. ــالم کرده ان ــور اع ن
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انجمن والیان افغانستان:

حلـقاتـی در  ارگ 
آصف مهمند را  ابـزار  ساخته اند

ظاهر قدير:

امریکا نوې سرتاتيژۍ کې د سولې پرځای 

د جنګ دوام ته ځای ورکړی

ادارۀ مهاجرت آلمان...
و ایــاالت ایــن کشــور، اخــراج بــه افغانســتان را بــه ســه گــروه 
محــدود کردنــد: مجرمــان، افــراد خطرنــاک یعنــی آن هایــی کــه 
ــتی  ــه تروریس ــه حمل ــن اســت دســت ب ــس ممک ــر پولی از نظ
ــکاری  ــه هم ــختانه از هرگون ــه »سرس ــی ک ــد، و پناهجویان بزنن

بــرای تشــخیص هویــت شــان« خــودداری مــی کننــد.
در پــی حملــه نامبــرده، اداره مهاجــرت آلمــان بــه طــور موقــت 
ــی  ــای پناهندگ ــه تقاضاه ــیدگی ب ــورد رس ــردش را در م عملک
افغــان هــا تغییــر داد و تصمیــم گیــری راجــع بــه ایــن 

ــت. ــق انداخ ــه تعوی ــوارد ب ــب م ــا را در اغل ــت ه درخواس
وزارت خارجــه آلمــان تقریبــا دو هفتــه پیــش یــک »گــزارش« 

ســری راجــع بــه وضعیــت امنیتــی در افغانســتان ارائــه کــرد.
خبرگــزاری آلمــان )دی پــی ای( مــی گویــد کــه در ایــن 
گــزارش گفتــه شــده کــه در ۲۷ والیــت از ۳4 والیت افغانســتان 
امــکان ایــن وجــود دارد کــه طالبــان اســالم گــرای افراطــی بــه 
ــد.  ــه کنن ــی حمل ــن الملل ــا نیروهــای بی حکومــت افغانســتان ی
ــی  ــد نم ــی تهدی ــر چندان ــتان را خط ــی افغانس ــردم محل ــا م ام

کنــد.
ــه ایــن گــزارش، وزارت داخلــه و خارجــه آلمــان  ــا توجــه ب ب
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه هیــچ دلیلــی بــرای توقــف اخــراج 

پناهجویــان افغــان بــه کشورشــان وجــود نــدارد.
ــر  ــر داخلــه و زیگمــار گابریــل وزی ــر، وزی ــا تومــاس دیمزی ام
ــت  ــریح وضعی ــترک تش ــته مش ــک نوش ــان در ی ــه آلم خارج

ــد. ــته ان ــل دانس ــزارش را ناکام ــن گ ــی، ای امنیت
ایــن دو وزیــر اذعــان دارنــد کــه نمــی تــوان در مــورد مســائلی 
کــه جهــت ارزیابــی وضعیــت امنیتــی مهــم هســتند، اطالعــات 
جامعــی ارائــه کــرد. آن هــا در همیــن ارتبــاط وضعیــت امنیتــی 
ــان آن جــا را  ــه طالب ــد ک ــی زنن ــال م ــی را مث در ولســوالی های
ــد کــه نمــی  ــاد مــی کنن ــا از اقوامــی ی ــد و ی ــرول مــی کنن کنت
ــا آن هــا واقعــا در خطــر هســتند  ــه درســتی گفــت، آی ــوان ب ت
یــا نــه و بــه ایــن ترتیــب بــرای بســیاری از پرســش هــا نمــی 

تــوان پاســخی پیــدا کــرد. 
در ادامــه نوشــته ایــن دو وزیــر آمــده اســت کــه »تقریبــا هیــچ 
ــات در محــل« وجــود  ــرای کســب مســتقالنه اطالع ــی ب امکان

نــدارد.
ایــاالت متحــده امریــکا اعــالم کــرده اســت کــه بــا توجــه بــه 
وضعیــت امنیتــی دشــوار افغانســتان فعالیــت اش در ایــن کشــور 
را دوبــاره تقویــت مــی کنــد. امــا حکومــت آلمــان دلیلــی بــرای 
ایــن نمــی بینــد کــه اخــراج پناهجویــان افغــان بــه کشورشــان 

را متوقــف کنــد.
دیمزیــر گفــت: »در ســال گذشــته تقریبــا ۳ هــزار تــن از آلمــان 

داوطلبانــه بــه افغانســتان بازگشــته انــد«.
او گفــت کــه افــزون بــر ایــن مــا اخــراج بــه افغانســتان را بــه 
ــه  ــت ب ــال دارد دس ــه احتم ــم ک ــرده ای ــدود ک ــخاصی مح اش
انجــام حمــالت تروریســتی بزننــد، جــرم مرتکــب شــده انــد و 
آن هایــی کــه بــا سرســختی از هرگونــه همــکاری بــرای تعییــن 

هویــت شــان خــودداری مــی کننــد.
ــورد گــروه آخــر گفــت، منظــورش  ــه آلمــان در م ــر داخل وزی
ــد،  ــی دهن ــر م ــا تغیی ــان را دائم ــه »نامش ــتند ک ــی هس آن های
ــه ادارات دولتــی  در قرارهــای مالقــات حاضــر نمــی شــوند، ب
ــورد شــرایط خانوادگــی  ــار در م ــن ب ــد، چندی ــی گوین دروغ م
ــهم  ــه از س ــد و آگاهان ــرده ان ــه ک ــط ارائ ــات غل ــان اطالع ش
گیــری در اقدامــات الزم بــرای تعییــن هویــت شــان خــودداری 

ــد«. ــی کنن م
ــل  ــه کاب ــان حمل ــت از زم ــان در حقیق ــان افغ اخــراج پناهجوی
ــل  ــد کــه دلی متوقــف شــده اســت. حکومــت آلمــان مــی گوی
آن مشــکالتی اســت کــه بــر ســر راه ســازمان دهــی قــرار دارد. 
ــای اداری  ــد کاره ــی توان ــل نم ــان در کاب ــفارت آلم ــون س چ
پناهجویــان افغانــی را کــه بــا هواپیمــا بــه کابــل بازگردانــده مــی 
شــوند، انجــام دهــد. امــا حکومــت آلمــان فــدرال مــی خواهــد 
ــه زودی از  ــور ب ــن کش ــه ای ــان را ب ــدود پناهجوی ــراج مح اخ

ســر بگیــرد.

ابوبکر صدیق

امام... به  تکیه   خانۀ    در   حمله   
 امنیـت ملـی در واکنـش به ایـن رویداد در برگۀ فیسـبوکش 
نوشـته اسـت: کشـتار نمازگزاران در تکیه خانـۀ قلعه نجارها 
اسـت کـه  از سلسـله جنایـات ضـد بشـری  یکـی دیگـر 

شـبکه های طالبـان زیـر نـام داعـش مرتکـب شـده اند.
آقای صالح نوشـته اسـت: "سال هاسـت من یاد آور می شـوم 
کـه داعـش واقعی در افغانسـتان نیسـت. اینهایی کـه زیر نام 
داعـش کشـتار می کننـد هسـته ها و شـبکه های طالبـان انـد 
کـه بـا گرفتن مـزد بیشـتر حمالت بـر هموطنان شـیعه ما را 
سـازمان می دهند. در ریشـه هیـچ فرق میان طالـب و داعش 
وجـود نـدارد. هـر دو از دیـد فکـری و پایـگاه حمایـوی از 

یـک نقطـه آب می خورند".
ارگ و ریاسـت اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی بـا نشـر 
اعالمیه هـای جداگانـه حملـه بـه تکیه خانـۀ امـام زمـان را 

محکـوم کـرده انـد.
در اعالمیـۀ ارگ آمـده اسـت: تروریسـتان کـه همـواره بـه 

اشـارۀ باداران شـان دسـت به جنایات و کشـتار مردم زده اند، 
امـروز جمعـه یک بـار دیگـر مـردم عـام و عابدیـن را در 
مسـجد و خانـۀ خـدا حین عبـادت هدف قـرار دادنـد و بار 

دیگـر زبونـی خـود را بـه اثبات رسـاندند.
ارگ گفتـه اسـت کـه جانیان تروریسـت با حمله به مسـجد 
امـام زمـان در قلعـۀ نجارهـای کابـل، شـماری از هموطنـان 
مـا را شـهید و مجـروح کردنـد کـه بـه سـزای اعمال شـوم 

شـان می رسـند.
در ایـن اعالمیـه گفته اسـت شـده کـه گروه های تروریسـتی 
کـه همـه روزه بـه شکست  شـان بیشـتر پی می برنـد، اماکـن 
مقـدس، عبادت گاه هـا و مـردم را بـه شـمول نمازگـزاران، 
زنـان و کـودکان هـدف قـرارداده کـه هـر بـار بـه پاسـخ 
سـنگین از سـوی نیروهـای امنیتی ما مواجه گردیـده و نابود 

شـده اند.
در بخـش دیگـری از اعالمیـه ارگ آمـده اسـت: وحـدت و 
هم پذیـری مذهبـی ملـت افغانسـتان در سـطح کشـورهای 
اسـالمی نمونـه و الگـو اسـت کـه هیـچ جریانـی بـا انجـام 

را خدشـه دار  ایـن وحـدت  نمی توانـد  تروریسـتی  اعمـال 
اسـالم  جهـان  علمـای  از  افغانسـتان  حکومـت  سـازد. 
می خواهـد کـه در برابـر اقدامـات دین سـتیزانۀ تروریسـتان 
انزجـار شـانرا بیـان کننـد تـا مسـلمانان در فضـای امـن  به 

عبـادت بپردازنـد.
اجرایـی  ریاسـت  اعالمیـۀ  از  بخشـی  در  باایـن،  هم زمـان 
تروریسـتان  حملـۀ  ایـن  اسـت:  آمـده  وحـدت  حکومـت 
جبـون و بدصفـت را بـا شـدیدترین الفاظ تقبیـح می کنیم و 
بـه جان باختـگان ایـن رویـداد بهشـت برین و بـه زخمی هـا 

شـفای عاجـل می طلبیـم.
ایـن حمـالت ددمنشـانه بیشـتر از پیـش صفـوف مـردم مـا 
را مسـتحکم تر و فشـرده تر می سـازد و عـزم مـا را بـرای 
بشـریت جزم  تـر  و  تمـدن  دشـمنان  بـر  غلبـه  و  پیـروزی 

می سـازد.
ایـن  بـه  مـا  پیـام  انـد:  اجرایـی گفتـه  مسـووالن ریاسـت 
تحـت  آنهـا  اسـت.  روشـن  کاران  جنایـت  و  تروریسـتان 
هیـچ شـرایطی از چنـگ مـردم افغانسـتان نجـات نخواهنـد 

یافـت. بـه زودی فرصـت تصفیۀ حسـاب بـا تروریسـتان و 
جنایـت کاران جنگـی فـرا می رسـد. گروه هایی کـه بـه دنبال 
کشـتن غیرنظامیـان و آماج قـراردادن اماکن مذهبی هسـتند، 
قابـل بخشـش و عفـو نخواهنـد بـود. بـا چنیـن گروه هـای 

تکفیـری، برخـورد بالمثـل صـورت خواهـد گرفـت.
گفتنـی اسـت کـه تکیه خانـۀ امـام زمـان در سـال های اخیـر 
دوبـاره سـازی شـده و حملـۀ انتحـاری دیـروز بخش هـای 

زیـادی از ایـن تکیـه خانـه را کامـاًل تخریـب کرده اسـت.
در چنـد مـاه اخیـر ایـن چندمیـن حملـۀ انتحـاری مسـاجد 
و جاهـای مقـدس در کابـل و هـرات اسـت کـه از اثـر آن 
شـمار زیـادی از افراد ملکی قربانی شـده اند. زیـارت کارتۀ 
سـخی، مسـجد باقرالعلوم، مسـجد الزهرا در کابل و مسـجد 
جوادیـه در هـرات بیشـترین تلفـات را داده اند و مسـوولیت 
همـۀ ایـن حمـالت را گـروه تروریسـتی داعـش بـه عهـده 

اسـت. گرفته 
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ورزش
ضیا حافظی

آیا ترحم با حکمتیار جفا در حق مردم نبود؟
ــدای جوان مــردی مســعود و نامردمــی  ــغ؛ کشــور ف ــا دری ب
ــرف  ــا ش ــه و ب ــهید، مردان ــعود ش ــد. مس ــار گردی حکمتی
ــد  ــن باش ــپرد. ای ــان س ــاری اش ج ــای عی ــای خصلت ه ــت و در پ زیس
ــر  ــوظ س ــعود محف ــه مس ــن ب ــران م ــت بی ک ــودش و حرم ــای خ ج
ــا  ــش ت ــگ، بُُک ــی دوران جن ــروج سیاس ــل م ــگاه اص ــا از ن ــش. ام جای
ــرت.  ــع مض ــری و دف ــل آینده نگ ــگاه اص ــم... از ن ــوی بگذری ــته نش کش
ــا حــق  ــد، مکروب ُکشــی صــواب اســت ت ــه ان ــا گفت ــورد آزموده ه در م
حیات بخشــی بــه آن موجــود مضــر و مفســد. امــروز، حکمتیــار بــا همــه 
جــرم و جنایــت و مــزدوری بیگانــه در پــس پیــری اصــالح نشــده و در 
پــی ادامــۀ نفــاق و دربــه دری مــردم اســت، پــس، ســوالی مطــرح اســت. 
از ســقوط کابــل و رفتــن حکمتیــار بــه مناطــق تحــت تســلط مســعود و 
اســتاد ربانــی بهتــر نبــود در یــک محاکمــۀ عاالنــه بــا حکمتیــار تصفیــه 

ــس ــود. برعک ــدوم ب ــوم و مع ــه معل ــد؟ نتج ــاب می ش حس
ــار  ــان حکمتی ــظ ج ــر حف ــهید، ب ــعود ش ــنیده گی ها، مس ــی ش ــا جای ت
ــد  ــه از دی ــود. البت ــه ب ــا جوان مــردی گفت ــودی او را ن ــد داشــته و ناب تأکی
ــی  ــتاد ربان ــود. در نتیجــه اس ــواب ب ــاید کار ث ــاری، ش ــردی و عی جوان م
او را تــا بدخشــان بدرقــه کــرده و بــه ارگــو، محــل طرفدارانــش رســانید. 
امــا بــه مجــرد رســیدِن پــای حکمتیــار بــه ایــران، ادعــا کــرد کــه "مســعود 
ــاد از  ــان زی ــال زم ــد". ح ــق نش ــا موف ــت، ام ــت او را داش ــد هالک قص
ــی  ــه قول ــا ب ــار از برکــت بزرگــی مســعود ی آن قصه هــا گذشــته، حکمتی
بعضی هــا از اثــر همــدردی ایدئولوژیــک او زنــده اســت و ســریال کثیــف 
جنایــات ادامــه دارد. آیــا در حــق مــردم جفــا شــده یــا در حــق حکمتیــار؟

فرید مزدک

ــر پاکســتان و حمایــت  ــکا فشــار ب ــد امری اســتراتیژی جدی
ــان را مــورد  ــا طالب ــدان جنــگ ب ــی در می از نیروهــای امنیت
تأکیــد قــرار می دهــد. فشــار بــر پاکســتان وقتــی می توانــد 
ــی  ــان دشــمن اصل ــان چون ــه طالب ــت ب ــه دول ــد ک ــوب بده نتیجــۀ مطل
ــرای  ــارزه ب ــی کشــور را در مب ــای امنیت ــرد نیروه ــرده و کار و نب ــگاه ک ن
ســرکوب طالبــان و تأمیــن صلــح و امنیــت درســت رهبــری و مدیریــت 
کنــد. بــه ایــن منظــور بایــد بــا هرنــوع همــکاری بــا طالبــان و حمایــت از 
آنــان در ســاختار دولــت خاتمــه داده شــود. هرگونــه اســتفادۀ افــزاری از 
طالبــان توســط نیروهــای سیاســی شــامل نظــام و هرگونــه تــالش بــرای 
ــم  ــه تحکی ــط ب ــب فق ــای ضــد طال ــف نیروه ــده ســاختن و تضعی پراکن
ــد  ــای جدی ــو معامله ه ــد جل ــان بای ــد. هم چن ــد ش ــر خواه ــان منج طالب
بــا طالبــان توســط کشــورهای دیگــر منطقــه گرفتــه شــود. طالبــان بــرای 
ــد. در  ــت نمی آورن ــی و امنی ــچ ســمت و محــل افغانســتان خوش بخت هی
کشــور مــا مبــارزه بــا تــرور و وحشــت همــان مبــارزه بــا طالــب و تفکــر 

طالبــی اســت.

عماد روستایی

ــک  ــع شــدن از ی ــرای مان ــروز ب ــل ام ــون کاب چــرا گارنیزی
ــه داد  ــه اعالمی ــی حــزب اســالمی}، ن گردهمایی{گردهمای
و نــه ُهشــداری؟ امــروز گارنیزیــون کابــل بــه صدهــا تــن 
ــه  ــم ب ــان را ه ــن امنیت ش ــوولیت تأمی ــی را داد و مس ــازه گردهمای اج
ــون  ــن گارنیزی ــدان دور، همی ــه چن ــای ن ــا در هفته ه ــت؛ ام ــده گرف عه
ــش  ــتاخیز« و »جنب ــش رس ــی معترضــاِن »جنب ــت گردهمای ــن امنی از تأمی
ــی،  ــه در صــورت گردهمای ــرد و ُهشــدار داد ک روشــنایی« خــودداری ک

ــداد متصــور اســت. ــوع روی امــکان هــر ن

شفیق اهلل شفیق

ــم  ــدازۀ کاله ــه ان ــر ب ــا اگ ــوگند حت ــد س ــه خداون ب
ــم،  ــته باش ــرزمین را داش ــن س ــدن در ای ــی مان جای
ــت  ــی اس ــن جمله ی ــم. ای ــت می کن ــم و مقاوم می مان
احمدشــاه مســعود بــرای نماینــدۀ وزارت خارجــۀ امریــکا در 
ــه دســت  ــی هــم ب ــراز کــرد کــه شــهرهای افغانســتان پ ــی اب زمان
ــهرت و  ــه ش ــرد ک ــان ک ــت اذع ــرد. بایس ــقوط می ک ــان س طالب
ــای  ــز محصــول آزاداندیشــی و رفتاره ــر مســعود نی ــت آم محبوبی
ــت.  ــی نداش ــری رقیب ــجاعت و دلی ــه در ش ــت ک ــی او اس انقالب
اگرچــه امــروز او در میــان هم ســنگرانش زنــده نیســت؛ ولــی مــن 
ــاد  ــیار زی ــال بس ــه احتم ــد، ب ــده می مان ــر او زن ــم اگ ــر می کن فک

حضــور امریکایی هــا و ناتــو را در افغانســتان بــر نمی تابیــد. 
در آن صــورت، ممکــن بــود شــماری از هم ســنگران او را در تقابــل 
بــا امریــکا همراهــی نکننــد و اگــر زیــر ســقف نظــام وابســته بــه 
ــانی  ــان او و کس ــاال می ــد، ح ــور می ش ــایرین مأم ــل س ــرب مث غ
ــد.  ــی نمی مان ــد، فرق ــگاه او مشــروعیت می گیرن ــام و جای ــه از ن ک
ــه او تنهــا عــزت  ــد او را دوســت داشــت، ب ــه هــر روی، خداون ب
ــرور و  ــی غ ــه هیچ گاه ــربلند را داد ک ــان و س ــان قهرم ــک انس ی
ــه  ــی تســلیم نشــد و ب ــه هیــچ جریان شــخصیت اش نشکســت و ب
هیــچ خارجــی و بیرونــی ســر تعظیــم فــرود نیــاورد و مــدح نکــرد. 
از همیــن روی اســت کــه بــرای آن جایــگاه شــامخ و سیاســت های 
ــی  ــچ میانه ی ــتان هی ــکا در افغانس ــز امری ــز و توهین آمی تحقیرآمی

ــرد. ــدا ک ــوان پی نمی ت
روحت شاد قهرمان!

بهترین های فدراسیون های پنج گانه 

کشور برای تمرین به هندوستان رفتند

رونالدو برای سومین بار 
بازیکن سال اروپا شد

فیـسبـوک نـــامــه

مقام هــای فدراســیون ورزش هــای پنج گانــه کشــور گفتــه انــد 
کــه چهــار تــن از برتریــن ورزش کاران ایــن فدراســیون بــرای 
ســپری کــردن یــک دورۀ تمرینــی عــازم هندوســتان شــده انــد.
خوشــحال ســروری، رییــس فدراســیون ورزش هــای پنج گانــه 
گفتــه اســت کــه ایــن چهــار ورزشــکار از جملــۀ بهترین هــای 
ــوردار  ــی برخ ــای خوب ــه از توانایی ه ــد ک ــیون ان ــن فدراس ای
ــزد  ــرای کســب مهارت هــای بیشــتر، ن ــرار اســت ب ــوده و ق ب

مربیــان افغانســتانی و هنــدی تمریــن کننــد.
بــه گفتــۀ آقــای ســروری، هــدف از ســفر تمرینــی ایــن چهــار 
ورزشــکار، باالبــردن توانایی هــای ورزشــی آنــان اســت 
کــه بتواننــد در رقابت هــای ملــی و بین المللــی خوب تــر 

ــند. بدرخش
ــن ســفر  ــرار اســت در ای ــه ق ــرد ک ــای ســروری عــالوه ک آق
ــا ورزش کاران افغانســتان  ــان خارجــی تجربیات شــان را ب مربی
ــک  ــای المپی ــن ورزش کاران در رقابت ه ــا ای ــد ت ــریک کنن ش

ســال ۲۰۲۰ بهتــر عمــل کننــد.
طبــق گفته هــای او، مــدت ایــن تمرینــات ۲۰ روز اســت کــه 

بــه کمــک کمیتــۀ المپیــک کشــور بــه هنــد اعــزام شــده انــد.
نشــانه زنی،  شــامل  پنج گانــه  ورزش هــای  فدراســیون 
شمشــیرزنی، اسب ســواری، آب بــازی و دومیدانــی اســت کــه 
ــه شــمار  ــان ب یکــی از فدراســیون های شــناخته شــده در جه

ــی رود. م
ــک  ــی المپی ــۀ مل ــه کمیت ــت ک ــه اس ــان گفت ــروری هم چن س
ــری را  ــات بهت ــن، امکان ــس از ای ــا پ ــر دارد ت ــور در نظ کش
ــا اســتفاده  ــا ورزش کاران ب ــد ت ــم کن ــرای ورزشــکاران فراه ب
ــوب  ــج مطل ــه نتای ــی ب ــی و بین الملل ــابقات مل از آن در مس

ــد. دســت یابن

ــرای  ــد ب ــگاه رئال مادری ــی باش ــتارۀ پرتگال ــدو، س ــتین رونال کریس
ــرد. ــود ک ــا را از آن خ ــال اروپ ــن س ــوان بازیک ــومین بار عن س

مراســم اهــدای جوایــز بهترین هــای ســال ۲۰1۷ میــالدی پنج شــنبه 
شــب بــه میزبانــی مونــاکا برگــزار شــد.

ــان  ــی از رقیب ــون ایتالیای ــوق ســتارۀ هســپانیا و بوف ــل مســی، ف لیون
ــد. ــن ســال بودن ــی در ای ــدوی پرتگال سرســخت رونال

کریســتین رونالــدو کــه فصــل گذشــته توانســت رئال مادریــد 
ــا«  ــان اروپ ــگ قهرمان ــی »لی ــه قهرمان ــی ب ــار پیاپ ــرای دومین ب را ب
ــن  ــوان بهتری ــال، عن ــن بازیکــن س ــزۀ بهتری ــار جای ــاند، در کن برس

ــرد. ــت ک ــز دریاف ــال را نی ــم س مهاج
ــا 1۲  ــته ب ــل گذش ــال دارد، در فص ــون ۳۲ س ــه هم اکن ــدو ک رونال

ــود. ــز ب ــا نی ــت گول زن ه ــتاز فهرس ــول زده، پیش گ
ــا  ــال ۲۰1۶-۲۰1۷ اروپ ــن زن س ــن بازیک ــزۀ بهتری ــان جای هم چن
ــکا  ــد داده شــد. لی ــی هالن ــم مل ــس، ســتارۀ تی ــکا مارتین ــه لی ــز ب نی
ــش در  ــا درخشــش خوب ــه ب ــون ۲4 ســال دارد ک ــس، هم اکن مارتین
ــورو ۲۰1۷ نقــش مهمــی داشــت. ــد در ی ــی هلن ــم مل ــی تی قهرمان

ده نکته یی که 
جز حکمتیار همه می توانند بخوانند

محمد شعیب صیقل
ــه کشــور  ــح ب ــا شــعار صل ــار ب ــن حکمتی ــر گلبدی از روزی کــه انجنی
ــا  ــت. از آنج ــوده اس ــاز ب ــواره خبرس ــان هم ــات ایش ــت، ادبی برگش
ــد،  ــی گفتن ــم حرف های ــعود ه ــهید مس ــانی ش ــه نش ــان ب ــه ایش ک
الزم دیــدم تــا نکاتــی را بــه عــرض برســانم؛ البتــه نــه بــرای ایشــان، 
بلکــه مخاطــب همــه کــس می توانــد باشــد، اال جنــاب ایشــان. چــون 

ــه! ــم متصــور ن ــری ه ــدی از ایشــان نیســت و تغیی امی
1-دوســتان عزیــزی از حــزب اســالمی می شناســم کــه رفتــار و 
ــا  ــادی ب ــی اســت کــه از ســالیان زی ــی و متعال ــان عال ــان چن ــدار آن پن
ارزش هــای بــزرگ وکالن دینــی و جهــاد بــا مــردم افغانســتان دوســتی 
داشــته انــد کــه ایــن خــود ارزش و یــک ســرمایه بــرای کســانی اســت 

ــد. ــاب کالن می بینن ــک ق ــاد در ی ــای جه ــه ارزش ه ــه ب ک
ــه شــمول حــزب اســالمی  ــد، ب ــوده ان ۲-دوســتانی از هــر گروهــی ب
کــه در اثــر آشــنایی بــا مســعود شــهید چنــان میــان آنــان رابطــه محبــت 
و بــرادری گــره خــورد و تــا پایــان اســتوار مانــد، می تــوان از مرحــوم 
انجنیرمحمدعمــر، والــی اســبق کنــدز و محتــرم وحیــداهلل ســباوون و... 

نــام بــرد.
ــهید  ــا ش ــار ب ــاب حکمتی ــای جن ــالمی منه ــزب اس ــتان ح ۳-دوس
مســعود، بیشــمار انــد. نزدیــک تریــن دوســتان جنــاب حکمتیارهــم بــه 
جنگهــای کابــل نگاهــی دیــن باورانــه نداشــته بلکــه آن را خصومــت 
شــخصی جنــاب ایشــان عنــوان نمــوده انــد، - صاحــب ایــن ســطور 
ــداد از  ــن تع ــن رو ای ــنیده ام- ازای ــا ش ــظ ومعن ــخن را لف ــن س ای
منصفــان حــزب اســالمی را نبایــد از نظــر دور داشــت، ونبایــد اجــازه 
ــد. ــا را دور بران ــن شــخصیت ه ــار ای ــاب حکمتی ــات جن ــه بیان داد ک

کــه  می شناســم  را  اســالمی  حــزب  از  شایســته یی  4-جوانــان 
ــاِت ادب، عفــو، گذشــت و تســامح و وصــل اســت؛  ادبیات شــان ادبی
ــان  ــن جوان ــه ســخنان خشــونت پروری و درشــت گویی و فصــل. ای ن
را نبایــد دســتِ کم گرفــت. ایــن جوانــان وابســته بــه نهضــت اســالمی 
انــد کــه ارزش همــه مــردم افغانســتان اســت، نــه از یــک گــروه خاص.

ــا  ــوال ب ــرم ارغندی ــری محت ــه رهب ــالمی ب ــزب اس 5-نزدیکــی ح
جمعیــت اســالمی در انتخابــات اخیــر، بارقه هــای امیــد زیــادی بــرای 
وحــدت صفــوف را پدیــد آورده بــود، کــور کــردن ایــن روزنــۀ امیــد 

ــه ســود هیــچ کســی نیســت. ب
ــر  ــاب انجنی ــه جن ــک ب ــروان نزدی ــتان و ره ــن دوس ۶-از نزدیک تری
ــوان  ــان می ت ــاب ایش ــری از جن ــر تغیی ــه: "ه ــنیده ام ک ــار ش حکمت
ــز  ــدن و... ج ــکوالر ش ــدن، س ــب ورزی ــد تعص ــت، مانن ــار داش انتظ
این کــه بــا جمعیــت و شــورای نظــار کنــار آیــد"... -لفــظ و مضمــون 
از ایشــان اســت، نــه از صاحــب ایــن قلــم- از ایــن رو، زمانــی چنیــن 
تعریفــی نزدیــکان جناب شــان می کننــد، امیــد و توقعــی نیســت، پــس 

ــه و شــکایت؟ چــرا گل
۷-وحــدت صفــوف مجاهــدان نــه بــه ضــرر حــزب اســالمی اســت و 
نــه بــه ضــرر جمعیــت اســالمی، روشــن اســت کــه از ایــن وحــدت 
چــه کســی زیــان می بینــد؟ پــس چــه بهتــر کــه پشــت ســخنان جنــاب 

ایشــان را خوانــد کــه آن کیســت و مقصــودش چیســت؟
8-مــا در ایــن کــرۀ خاکــی قبــل از هرچیــزی انســان آفریــده شــده ایم، 
در درامــۀ حیــات باکــی نمی کنــد کــه بــه عهــده مــا خــدا چــه کاری 
ــا ادای نقــش گــدا؟... نقــش  ســپرده اســت، اجــرای نقــش شــاه؟ و ی
خاکــروب و نقــش تنظیــف و یــا همــان کلینیــر؟ مــزد هــر مــزدوری بر 
اســاس ادای خــوب و اجــرای هنرمندانــه اســت. نــه بــر مبنــای عنــوان 
داشــتن شــاه و یالقــب گــدا. ای بســا شــاه خدمت گــزار و گــدای پارســا 
و ای بســا امیــر زمین گیــر و کلینــر آزاده... چــه عیــب؟ انســانم... همیــن 
کافــی اســت... بعــد گلــکار و کلینــرو... خاطــرات یکــی از مجاهــدان 
ــه  ــده ام، او گفت ــی خوان ــدان پلچرخ ــالمی را از زن ــزب اس ــوب ح خ
بــود، زمانــی کــه مــا دســتگیر رژیــم شــدیم، جنــرال فــاروق خــان بــا 
ــاهی  ــوادۀ ش ــرال خان ــن جن ــود. ای ــده ب ــی ش ــم زندان ــواده اش ه خان
کــه کتابــی هــم زیــر عنــوان »مــورال و قوماندانیــت« نوشــته بــود و در 
ــت.  ــت می گریس ــک دس ــد، ی ــم می ش ــس ه ــی تدری ــگاه نظام دانش
ــام ایشــان را جنــرال گریــان  ایــن جنــرال چنــان گریــه می کــرد کــه ن
نهــاده بودنــد. )نقــل بــه مضمــون(. حــال اگــر آدم عــادی مثــاًل یــک 
کلینــر بیایــد و در برابــر متجــاوز بایســتد، قضــاوت بــه شــما کــه چــه 

کســی شایســتۀ جنرالــی اســت؟
۹-در یکــی از ســفرهایم بــه بیــرون از کشــور، بــا یــک پاکســتانی در 
ــه می گفــت  ــه گالی ــدم، او از مســعود ب یــک کنفرانــس بین المللــی دی
ــود،  ــتون نب ــه پش ــه؟ او ک ــد چ ــط دیورن ــه خ ــعود را ب ــن مس ــه ای ک
ــور  ــتانی ک ــا آن پاکس ــود؟... ام ــۀ پشــتون ها ب ــال داعی ــه دنب ــرا ب او چ
خوانــده بــود؛ مســعود فرزنــد اســالم و یــک افغانســتانِی واقعی بــود. از 
ایــن چــه دلیلــی بهتــر بــرای این کــه مناســبات مســعود بــا »آی اس آی« 

از چــه قــرار بــود!...
1۰-نســلی از جوانــان پدیــد آمــده انــد بــا ارزش هــای نــو، باورهــای 
نــو و چالش هــای نــو. ایــن نســل بــه ادبیــات اخــوت ضــرورت دارد، 
ایــن نســل نــه جمعیتــی اســت و نــه حزبــی، ایــن نســل نســلی اســت 
ــک  ــت و ی ــوق غرب ــده در ش ــک ع ــکار، ی ــده بی ــک ع ــه ی ــوان ک ج
سلســلۀ آن روزانــه از ســر ناچــاری در جبهه هــای خونیــن ایــن کشــور 
ــات  ــزد. ادبی ــان می ری ــوند. خون ش ــته می ش ــه کش ــوی جبه از دو س

مهــرورزی و ســخن عشــق و اندیشــۀ وصــل را ضــرورت داریــم.
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»احمدشــاه مســعود شــهید راهِ صلــح و 
آزادی«، کتابــی اســت کــه بــه کوشــش دکتــر 
ــاد  ــانی بنی ــی و از نش ــن رحیم مجیب الرحم
شــهید مســعود در دو جلــد بــه نشــر رســیده 
اســت. ایــن کتــاب بــه بررســی ابعــاد 
زنده گــی  شــیوۀ  و  شــخصیتی  مختلــف 

ــت. ــه اس ــعود پرداخت ــاه مس احمدش
کتــاِب »احمدشــاه مســعود شــهید راهِ صلــح 
و آزادی« کــه در بهــار 1۳8۲ خورشــیدی 
بــه نشــر رســیده اســت، طــرح و دیــزان آن 
ــته  ــه دوش داش ــاویز ب ــد س ــض محم را فی

اســت.
کتــاب،  »پیش گفتــار«  دکتــر رحیمــی در 
ــی  ــان مل ــه قهرم ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ب
افغانســتان، تــراوش و عصــارۀ فرآورده هــای 
تمدنــی مــا، نمونــۀ از یــک مبــارز هدف منــد 
راه عدالــت و آزادی و مســلمان مومــن و 
ــا رســالتی اســت کــه تمــام عمــرش را در  ب
ــزد  ــرده و می س ــپری ک ــاد س ــارزه و جه مب
کــه همــه عظمت هــا و مردانه گی هایــش 
ــا جوانــب معنــوی و انســانی شــخصیتش،  ب
ــه  ــودن و چگون ــه ب ــرای چگون سرمشــقی ب
ــد؛  ــا باش ــردای م ــروز و ف ــل ام ــدن نس ش
تنهــا از طریــق تدویــن و تبییــن راه، اهــداف 
و آرمان هــای واالیــش اســت کــه ملــت مــا 

ــد. ــه ده ــش را ادام ــد راه می توان
شــهید احمدشــاه مســعود در همــۀ دوره های 
ــر فــراز و فــرود و مملــو از مصروفیــت و  پُ
ــه  ــا این ک ــا، ب ــت فرس ــوولیت های طاق مس
لحظه یــی از دفــاع و حراســت از کشــور 
غافــل  ملــی  و  اســالمی  ارزش هــای  و 
نمانــد، بــر عکــس اکثــر نظامیــان، از دیگــر 
زنده گــی  ســازندۀ  و  مهــم  بخش هــای 
ــردم  ــتراک م ــون اش ــردی چ ــی و ف اجتماع
ــن  ــهم گیری در تعیی ــی، س ــات سیاس در حی
خدمــات،  اقتصــادی،  رفــاه  مســووالن، 
سیاســت خارجــی، توســعه و انکشــاف امور 
فرهنگــی، بازســازی و نوســازی و توجــه بــه 
ــد. ــر نمان ــردم بی خب ــۀ م ــکالت روزان مش
ــده  ــردآوری ش ــب گ ــه مطال ــه ب بــا توج

ــه  ــاتی را ک ــول و اساس ــاب، اص ــن کت در ای
شــهید احمدشــاه مســعود بــه آن پابنــد بــود 
ــالم  ــرد: اس ــه ک ــن خالص ــوان چنی را می ت
ــن کامــل، رهایی بخــش  ــوان یــک دی ــه عن ب
و معتــدل، اســتقالل؛ تمامیــت ارضــی و 
حاکمیــت ملــی افغانســتان؛ داشــتن برنامــه، 
ــرای  ــی و کارا ب ــتراتژی علم ــداف و اس اه
هــر مرحلــه و زمــان؛ اســتقالل و آزادی 
مــردم و  بــه  در تصمیم گیــری؛ مراجعــه 
آرای مــردم؛ تعهــد و مســوولیت؛ تقــوا، 
اخــالص، صداقــت و شــفافیت؛ شــجاعت و 
ــوام  ــته گی اق ــدت و همبس ــی؛ وح مردانه گ
و تبارهــای ســاکن در افغانســتان بــر اســاس 
عدالــت، مســاوات و احتــرام متقابل در ســایۀ 
اســالم و منافــع علیــای کشــور؛ داشــتن نام و 
ــری  وجــه نیــک ملــی و بین المللــی؛ جلوگی
از مداخــالت کشــورهای همســایه و اجنبــی 
بــه  احتــرام  کشــور؛  داخلــی  امــور  در 
ــه  ــدی ب ــان؛ پابن ــان و تحمــل آرای آن مخالف
عهــد و پیمــان؛ دســت بــردن بــه ســالح بــه 
عنــوان آخریــن وســیله؛ عمل گــرا بــودن در 
ــه  ــان ب ــی؛ ایم ــف زنده گ ــای مختل بخش ه
ــی و  ــاوات؛ دموکراس ــت و مس آزادی، عدال
مردم ســاالری در چارچــوب فرهنــگ مــردم 

ــتان. افغانس
مســعود  »احمدشــاه  کتــاِب  گردآورنــدۀ 
شــهید راهِ صلــح و آزادی«  تــالش کــرده تــا 
ضمــن معرفــی چهــرۀ واقعــی قهرمــان ملــی 
کشــور، فعالیــت  و عمل کردهایــی را کــه 
ــراری  ــت و برق ــق عدال ــتای تحق او در راس
صلــح و رفــاه در افغانســتان انجــام داده بیــان 

کنــد.
ــن  ــش تدوی ــب 1۰بخ ــاب در قال ــن کت ای
زنده گی نامــه؛  اول:  بخــش  اســت:  شــده 
ســوم:  بخــش  مقــاالت؛  دوم:  بخــش 
ســیمای  چهــارم:  بخــش  مصاحبه هــا؛ 
ــی  ــخصیت های داخل ــدگاه ش ــعود از دی مس
و خارجــی؛ بخــش پنجــم: بازتــاب شــهادت 
بخــش  بریتانیــا؛  مطبوعــات  در  مســعود 
ــاه  ــم: احمدش ــش هفت ــعار؛ بخ ــم: اش شش

ــش؛  ــاران و هم راهان ــدگاه ی ــعود از دی مس
بخــش هشــتم: احمدشــاه مســعود از دیــدگاه 
ــش  ــابق؛ بخ ــوروی س ــاد ش ــراالن اتح جن
ــد  ــال بع ــع در یک س ــمار وقای ــم: روز ش نه
ــت  ــم: دس ــش ده ــعود؛ بخ ــهادت مس از ش

. نوشــته ها 
کتــاِب »احمدشــاه مســعود شــهید راهِ صلــح 

و آزادی« ضمــن بحث هــا و مــواد بی شــمار 
ــان  ــۀ قهرم ــه و اندیش ــه کارنام ــد ب در پیون
ملــی کشــور، مزیــن بــه تصویــر کمتــر دیــده 
شــده و بــا کیفیــت او نیــز اســت و ایــن کار 

بــه زیبایــی کتــاب افــزوده اســت.
ایــن کتــاب هماننــد آثــار دیگــری کــه 
در ســال های نخســِت پــس از شــهادت 

قهرمــان ملــی کشــور بــه چــاپ رســیده انــد، 
ــا  ــرده می شــود ت ــاب اســت و انتظــار ب کمی
بــا شــماره گان بیشــتر، تجدیــد چــاپ شــود.
در پشــتی جلــد نخســت ایــن کتــاب نوشــتۀ 
ــن  ــه ای ــت ک ــده اس ــراوه آم ــم م.مه ــه قل ب

ــرم: ــان می ب ــه پای ــل آن ب ــا نق ــه را ب شناس
آرام بخواب ای مرد!

ــون در گــذرگاه  ــان ســرزمینت اکن کــه مردم
رهایــی

نام تو را با مهر تکرار می کنند
باشــد،  ســرزمین  ایــن  کــه  روزی  تــا 

خــاک ایــن  در  نهفتــه  دانه هــای 
از آب و آفتــاب داســتان تــو را خواهنــد 

ــنید. ش
پرســتوها از راه هــای دور بــه درودگویــی تــو 

می آینــد و کبوترهــای ســپید
ــو  ــه ت ــر می کشــند ک ــی پ ــه آن جای آزادی ب

ــدی ــان ش ــا نه از دیده ه
و فرزندانــت هرگــز دیــده از جایــی کــه تــو 

هــر روز از آن پــای بــه
بیــرون می نهــادی بــر نمی دارنــد. چنــان 

ــروزی  ــرزمینت را از پی ــو س ــه ت ک
را  تــو  نیــز  مردمانــت  کــردی  سرشــار 

ســتود. خواهنــد 
از ایــن پــس تــا دنیــا باقی ســت تــو همــراه 

بــا ســپیده دم از فراخنــای آســمان
ســوار بــر اســب ســپید خورشــید می آیــی و 

بــا آمدنــت بــر جــان ایــن
سرزمین مهر می تابی و
دلها را روشن می کنی.

ــام  ــا ن از ایــن پــس پیوندهــای دل کــش را ب
ــد... ــر می کنن ــرزمینت تعبی ــو و س ت

رود و دریا...
خورشید و سپیده دم...

مسعود و افغانستان...
ــرزمین  ــن س ــر ای ــه هایت ب ــروغ اندیش و ف

ــد ــد تابی خواه
چون زرنگاری پرتو خورشید

بر پریشانی
روزها. 

ــه  ــدرال ب ــان ف اداره مهاجــرت آلم
خاطــر وضعیــت دشــوار امنیتــی در 
افغانســتان، تصمیم گیــری راجــع 
پناهندگــی  درخواســت های  بــه 
آوارگان را متوقــف کــرده بــود. 
ــت  ــد وضعی ــی جدی ــی ارزیاب در پ
امنیتــی، قــرار اســت کــه ایــن اداره 

ــرد. ــر بگی کارش را از س
تومــاس دیمزیــر، وزیــر داخلــه 
بــه خبرگــزاری  فــدرال  آلمــان 
ــه  ــت ک ــی ای( گف ــان )دی پ آلم
گــزارش  یــک  ارائــه  پــی  در 
وضعیــت  بــه  راجــع  جدیــد 
فــدرال  آلمــان  اداره  افغانســتان، 
بــرای مهاجــرت و آوارگان دوبــاره 
بــه تصمیــم گیــری راجــع بــه 

پناهندگــی  هــای  درخواســت 
آوارگان افغــان آغــاز مــی کنــد.
تقاضاهــای  بررســی  اداره  ایــن 
پناهندگــی افغــان هــا را ادامــه داده 
ــود کــه  اســت، امــا اعــالم کــرده ب
تــا زمــان ارزیابــی جدیــد وضعیــت 
ــط وزارت  ــتان توس ــی افغانس امنیت
خارجــه، تصمیــم گیــری هــای 
نهایــی را راجــع بــه بخــش اعظــم 
ــت  ــه حال ــا ب ــت ه ــن درخواس ای

ــی آورد. ــق درم تعلی
در ایــن میــان، ایــن گــزارش آمــاده 
ــه  ــت ک ــر گف ــت. دیمزی ــده اس ش
تغییــری در سیاســت  حکومــت 
بــه  افغــان  پناهجویــان  اخــراج 
کنــد.  نمــی  ایجــاد  کشورشــان 

او گفــت: »مــا مــی دانیــم کــه 
وضعیــت در افغانســتان پیچیــده 
ــوب  ــک چارچ ــا در ی ــت«، ام اس
ــان را  ــوان پناهجوی ــی ت محــدود م
ــتاد.  ــس فرس ــور پ ــن کش ــه ای ب

وضعیــت در افغانســتان مــدت هــا 
ــت.  ــده اس ــران کنن ــه نگ ــت ک اس
ــل  ــاری( در فواص ــالت )انتح حم
منظــم ایــن کشــور را بــه لــرزه در 

ــی آورد. م
در اواخــر مــاه مــی یــک حملــه در 
نزدیکــی ســفارت آلمــان در کابــل 
بســیاری  قربانیــان  کــه  داد  رخ 

ــت. گرف
آلمــان  حکومــت  آن،  از  پــس 
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همسعود احمدشا
آزادی صـلح راه شهیـد

ادارۀ مهاجرت آلمان تصمیم گیری روی تقاضای 
پناهنده گی افغانستانی ها را از سر می گیرد

هارون مجیدی
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