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صفحه 3

در  متحـد  ملـل  سـازمان  معاونیـت  دفتـر 
افغانسـتان )یونامـا( حملـه مهاجمـان مسـلح 
بـه مسـجد امـام زمـان شـهر کابـل را جنایت 

اسـت. خوانـده  جنگـی 
یوناما روز شـنبه با نشـر اعالمیه یی،حمله روز 
جمعـه مهاجمان مسـلح به مسـجد امـام زمان 
واقـع در منطقـه قلعـه نجـاران در مربوطـات 
حـوزه یازدهـم امنیتی شـهر کابل را به شـدت 

محکـوم کرده اسـت.
معـاون  لنـزر  توبـی  از  نقـل  بـه  اعالمیـه  در 
نماینـده خـاص سرمنشـی ملـل متحـد بـرای 
در  آمـده:"  یونامـا  سرپرسـت  و  افغانسـتان 
ایـن اواخـر حمـالت پیهـم کـه شـیعیان را در 
می دهـد،  قـرار  هـدف  هایشـان  گاه  عبـادت 

قابـل توجیـه نیسـتند".
وی افـزوده: "حمالتی کـه علیـه تجمعـات و 
جـدی  ناقـض  می شـوند  انجـام  عبادتگاه هـا 
قانـون بیـن المللـی بـوده و می تواننـد جرایـم 

جنگـی محسـوب گردنـد."
قانـون  کـه  اسـت  کـرده  تاکیـد  یونامـا 
بشردوسـتانه بیـن المللـی حملـه عمـدی بـر 
شـمول  بـه  دارایی هایشـان  و  غیرنظامیـان 
عبادتگاه هـا را منـع قـرار داده و طـرف هـای 

زمینـه  تـا  اسـت  موظـف سـاخته  را  درگیـر 
نماینـد. فراهـم  را  دیـن  علمـای  فعالیـت 

بر اسـاس معلومات یوناما، حمله روز گذشـته 
ششـمین حملـه در سـال جاری می باشـد که 
مسـاجد شـیعیان در افغانسـتان را هـدف قرار 
داده و مجموعـًا باعـث کشـته شـدن حداقـل 
۶۴ غیرنظامـی و زخمـی شـدن ۱۱۸ تن دیگر 
گردیـده اسـت. از میـان این رویـداد ها، چهار 
حملـه در هـرات و دو حملـه در کابـل رخ 

است.  داده 
گفتنـی اسـت کـه سـازمان نظـارت از حقوق 
بشـر حمله روز گذشـته در مسـجد امام زمان 
را بـه شـدت محکـوم کـرده و آن را جنایـت 

جنگـی خوانده اسـت.
وزارت امـور داخلـه امـروز تاییـد کـرد که در 
حملـه روز جمعه مهاجمان مسـلح به مسـجد 
امـام زمـان ۲۸ نفـر شـهید و ۵۰ نفـر دیگـر 

زخمـی شـده اند.

وزارت خارجــۀ افغانســتان از آماده گی هــا بــرای 
اشــتراک در هفتمیــن نشســت همکاری هــای 

ــد. ــر می ده ــکا( خب ــی )ری ــادی منطقه ی اقتص
عادلــه راز، معیــن اقتصــادی وزارت خارجــه در 
ــن  ــد، ای ــروز می گوی ــری دی ــت خب ــک نشس ی
نشســت قــرار اســت بــه تاریــخ ۱۴ و ۱۵ام 

ــود. ــزار ش ــتان برگ ــر در ترکمنس نوامب
ــن نشســت روی  ــز ای ــد، تمرک ــو راز می گوی بان
ــرای افغانســتان و منطقــه  برنامه هایی ســت کــه ب
ارزنــده باشــد، چــون انــرژی، ساخت وســاز 

جاده هــا، خط آهــن و دادوســتد بین المللــی.
بــه گفتــۀ او، از 3۰ پروژه یــی کــه حکومــت 
ــد  ــن نشســت پیش کــش خواه افغانســتان در ای
کــرد، یکــی هــم خط آهــن هرات-آســیا اســت.

عادلــه راز می افزایــد، بازاریابــی بــرای تولیــدات 
ــو در  ــای گفت وگ ــی از محوره ــز یک ــان نی زن

هفتمیــن نشســت ریــکا خواهــد بــود.
نخســتین نشســت ریــکا در ســال ۲۰۰۵ در کابل 
ــال های ۲۰۰۶، ۲۰۰9، ۲۰۱۱  ــس از آن در س و پ
ــو، اســالم آباد،  ــی ن ــب در دهل ــه ترتی و ۲۰۱۲ ب
اســتانبول و دوشــنبه برگــزار شــد. نشســت 
ــکا  ــا ری ــی ی ــادی منطقه ی ــای اقتص همکاری ه
ــو  ــورهای عض ــار در کش ــک ب ــال ی ــر دو س ه

ــود. ــزار می ش برگ

یوناما:
 حمله به مسجد امام زمان شهر کابل جنایت جنگی است

آماده گی  افغانستان 
برای اشتراک در نشست ریکا
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 پر طالبانو به سولې ته تر 

حارضېدو فشارونه دوام ولري

راهربد جدید امریکا  

و آیندۀ  جنوب  آسیا

»خلبـان های امریکـایی آمـادۀ 
سرکـوب طالبـان می شوند«

سیـاسِت قبیـله یی 

و جهــش علمـــِی هـــزاره هــــا

از جمله 140 شهید، 47 پیکر در صحن مسجد امام زمان دفن شده است
آگاهان دینی:

جلو حمله به مساجد شیعیان گرفته شود



درآمد
عنــواِن بــاال شــاید در نــگاه اول خبــر از مقاله یــی 
محرومیت هــای  از  برخاســته  و  عقده ُگشــا 
تاریخــِی یــک قــوم و بداندیشــی های قومــی دیگــر 
ــطورِ  ــن س ــم در همی ــن رو می خواه ــد؛ از ای بده
آغازیــن واضــح بســازم کــه فــارغ از همــۀ عالیــق 
و  قبیله یــی«  »سیاســت  قومــی،  احساســاِت  و 
»جهــش علمــی هزاره هــا« بــه عنــوان دو واقعیــِت 
مرتبــط بــا هــم انتخــاب شــده اند کــه تبییــِن رابطــۀ 
ــمند  ــوِع ارزش ــک موض ــد ی ــن دو می توان ــان ای می
در  جامعه شــناختی  و  روان شــناختی  اکادمیــک، 
ــِد  ــر در ح ــتۀ زی ــد. نوش ــمار آی ــه ش افغانســتان ب
ُوســع و گنجایــِش محــدودِ خــود می کوشــد 

بخشــی از ایــن رابطــه را واکاوای کنـــد.

»سیاست قبیله یی« چیست؟
ــای سیاســی  ــه تصمیم گیری ه ــی ب سیاســت قبیله ی
ـ اجتماعــِی معطــوف بــه آرزوهــا، دغدغه هــا، 
بلندپروازی هــا و حتــا توهمــاِت یــک قــوم و 
تصمیم گیری هــای  می شــود؛  اطــالق  قبیلــه 
فروملی یــی کــه در آن »ملــت« عنصــِر غایــب، 
بی اهمیــت و یــا کم اهمیتــی شــمرده می شــود 
ــداِف  ــای اه ــد در پ ــاد، می بای ــرگاه الزم افت ــه ه ک
سیاســِت  گــردد.  قربانــی  قبیله یــی  و  قومــی 
و  طبقه بنــدی  بــه  همــه  از  نخســت  قبیله یــی 
در  را  خــود  می پــردازد،  اقــوام  ارزش گــذاری 
یعنــی در جایــگاه  محــور و مرکــِز دیگــران، 
ــه آن هــا  ــه ب ــن زاوی ــرار می دهــد، از ای نخســت ق
ــن  ــش را در چنی ــا و آرزوهای ــرد و آرمان ه می نگ
ــی،  ــاختار قبیله ی ــازد. س ــتوار می س ــاختاری اس س
اجتماعــی و  مناســباِت  از روابــط و  شــبکه یی 
نهادی ســت کــه در آن یــک قــوم از اقتــدار و 
صالحیــِت فوق العــاده برخــوردار شــده، ایــن 
لیاقــت  و  قداســت  از  هاله یــی  در  را  اقتــدار 
مأموریتــی حیاتــی و  را  آن  پیچانــده و حفــظ 
ــوام را  ــه، اق ــته اســت. سیاســت قبیل ــدی پنداش اب
ــن  ــک و کوچک تری ــزرگ، کوچ ــای ب ــه درجه ه ب
ــب  ــد و در قال ــت تقســیم می کن ــت و اقلی و اکثری
ــا در  ــوالِن آن ه ــورِ ج ــدود و ثغ ــن واژه گان، ح ای

همــۀ عرصه هــا را مشــخص می ســازد.

»جهش علمی هزاره ها« یعنی چه؟ 
»جهــش علمــی هزاره هــا« هرگــز بــه معنــای 
ــای  ــوژی در دنی ــم و تکنال ــدِن قطــار عل پیــش ران
پُرشــتاِب امــروزی و یــا هــم کســب دســتاوردهای 
نــاِب و خالقیت هــای محــِض علمــی نیســت؛ 

ــۀ  ــای جامع ــزاِن عقب مانده گی ه ــه می ــه این ک چ
کثیرالقومــی افغانســتان بــه اندازه یی ســت کــه 
ــاراِت دانشــگاهی  ــتاوردها و افتخ ــن دس بزرگ تری
و اکادمیــِک آن نیــز چیــزی بیشــتر از رواِل عادی و 
روزمــرۀ دانشــکده های معتبــِر دنیــا نخواهــد بــود. 
ــت  ــی نسبی س ــا، گزاره ی ــی هزاره ه ــش علم جه
ــی،  ــرد: یک ــگ می گی ــه رن ــه و نکت ــه از دو نقط ک
ــِی  ــاختاری و سیاس ــِی س ــای تحمیل محرومیت ه
دو و نیــم ســده یی بــر قــوم هــزاره در افغانســتان؛ 
و  دانش آمــوزان  فزاینــدۀ  عطــش  دومــی،  و 
ــر و  ــۀ اخی ــار ده ــوم در چه ــن ق ــجویاِن ای دانش
ــاِل  ــانزده س ــته در ش ــای برجس ــب موفقیت ه کس

ــوام کشــور. ــا ســایر اق ــی در مقایســه ب پایان
 

ــش  ــی« و »جه ــِت قبیله ی ــان »سیاس ــۀ می رابط
ــا« ــی هزاره ه علم

حکومــِت  از  قبیله یــی  سیاســِت  بی تعــارف، 
جامعــۀ  از  قبیله یــی  حکومــِت  و  قبیله یــی 
چنیــن  در  و  می گیــرد  نشــأت  قبیله یــی 
جامعه یــی، »قبیلــه« عنصــر و بــاوری مشــترک 
ــِی  ــۀ قبیله ی ــت. در جامع ــۀ اعضاس ــان هم در می
افغانســتان همــۀ اقــوام، قبیله یــی زیســته اند و 
خشــِن  چرخــۀ  در  اندیشــیده اند.  قبیله محــور 
چنیــن زیســتی، ضعیــف و قــوی و بــزرگ  و 
ــِد  ــود قص ــۀ خ ــه و قبیل ــه قبل ــه ب ــک، هم کوچ
دارنــد.  و  داشــته  افتخــار  کســِب  و  خدمــت 
دالیــل  بــه  ســاختاری  چنیــن  در  هزاره هــا 
ــر و در  ــر، کم ارزش ت ــی کوچک ت ــون، قوم گوناگ
ــی  ــروت معرف ــدرت و ث ــر از ق ــه بی نصیب ت نتیج
ــاِل  ــت و مج ــذر، فرص ــن رهگ ــده اند و از همی ش
بســیار ناچیــزی بــرای رشــد و خدمت گــزاری بــه 

قبلــه و قبیلــۀ خویــش یافته انــد. 
نظامــی  به مثابــۀ  افغانســتان  قبیله یــی  ســاختار 
ارزش هــا،   توانایی هــا،  توزیــِع  بــرای  خشــن 
ــوام  ــان اق ــا در می ــارز لیاقت ه ــا و تب صالحیت ه
ــواره  ــاختاری هم ــن س ــت. چنی ــرده اس ــل ک عم
کوشــیده کــه نقــش اقــوام و حتــا نســل های 
ــن  ــاع  تعیی ــت و اجتم ــدان سیاس ــده را در می آین
ــته  ــدارِ بس ــک م ــه را در ی ــی جامع ــد و پویای کن
ــتان از دورۀ  ــر افغانس ــخ معاص ــد. تاری ــار نمای مه
نسل کشــی عبدالرحمن خــان تــا همیــن اکنــون 
به روشــنی ســهم و حصــۀ هزاره هــا از ایفــای 
ــد.  ــو می کن ــاع را بازگ ــت و اجتم ــش در سیاس نق
سیاســت گذاراِن  تــالش  به رغــم  کــه  نقشــی 
قبیله  یــی و بــر اســاِس منطــق تاریــخ، ســیر 
ــد و  ــان ُکن ــیر چن ــن س ــا ای ــته، ام ــاطی داش انبس

ــا  ــوان آن را ت ــه می ت ــوده ک ــوس ب ــی و ناملم بط
ــاورد.  ــاب نی ــش به حس ــۀ پی ــد ده چن

ــِق زور و  ــی، منط ــِت قبیله ی ــاختار و حاکمی در س
ــوام  ــی کــرده و هــر کــدام از اق ــر حکم فرمای تزوی
ــرار داده  ــری ق ــا دیگ ــاوت ب ــی متف را در مرتبه ی
ــرار  ــه ق ــن مرتب ــا در آخری ــه هزاره ه اســت. این ک
ــق زور و  ــان منط ــاِب هم ــًا بازت ــد، دقیق گرفته ان
ــالف  ــی و اخت ــاوِت مذهب ــه تف ــت ک ــر اس تزوی
شــکل هندســِی صــورت ِ هــزاره گان را دســتمایه یی 
ــا  ــرار داد. ام ــا ق ــارِت آن ه ــی و اس ــرای برده گ ب
ــا آزادی  ــن برده گــی و ســقوط وحشــتناک، گوی ای
ــده  ــود پروری ــرت آور را در دِل خ ــی حی و عروج
بــود. آغــاز ایــن جهــش را کودتــای 7 ثــور ۱3۵7 
رقــم زد. در ایــن رویــداد اگرچــه دیــوار باورهــای 
ــر هجــومِ شــعارهای سوسیالســتی  ــر اث ــی ب قبیله ی
بــا فرسایشــی نســبی مواجــه شــد، امــا ایــن 
ــه خــودِی خــود نمی  توانســت جهشــی  ــداد ب روی
ــد؛ چــرا کــه اشــعارِ  ــم بزن ــوم رق ــن ق ــرای ای را ب
رقابــِت  در  و  روزگار  قضــای  از  سوسیالیســتی 
امریــکا و شــوروی و بــه زورِ تــوپ و تانــِک 
ــود  ــه افغانســتان ســرازیر شــده ب ــش ســرخ ب ارت
و جنگ هــای متعاقــِب آن، هرگــز ایــن مجــال 
ــه  ــی ک ــعار های برابری خواهانه ی ــه ش ــداد ک را ن
طوطــی وار تکــرار می شــدند، بــه شــعور و آگاهــی 
جمعــِی مــردم افغانســتان راه یابنــد. امــا آن چــه کــه 
ــن  ــت ای ــار توانس ــای خون ب ــن کودت از وراِی ای
قــومِ محــروم را در مــدارِ رشــد علمــی قــرار دارد، 
ــژه  ــور به وی ــرون از کش ــه بی ــا ب ــوِج مهاجرت ه م

ــود.   ــران و پاکســتان ب ای
انســان ها  کــه  می گویــد  روان شناســی  دانــش 
ــوند،  ــع می ش ــه از آن من ــی ک ــه چیزهای ــبت ب نس
ــن  ــه ای ــوص آن ک ــد؛ به خص ــر می گردن حریص ت
ــدون  ــونت و ب ــر و خش ــر جب ــی ب ــت مبتن ممانع
ــۀ  ــه مقدم ــش ک ــد. دان ــی باش ــاع و آگاهی ده اقن
ــی  ــد، یک ــد باش ــدرت می توان ــروت و ق کســب ث
از چیزهایی ســت کــه از قــوم هــزاره دریــغ شــده 
ــم  ــزاراِن آن، حک ــی و کارگ ــاختار قبیله ی ــود. س ب
فرمــوده بودنــد کــه تحصیــِل دانــش و زمینه هــاِی 
ــچ  ــه هی ــوند ک ــرول ش ــت و کنت ــان هدای آن چن
قومــی از انــدازه و حــِد خــود فراتــر رفتــه نتوانــد. 
ــم را  ــن حک ــز نتوانســت ای ــور هرگ ــای 7 ث کودت
در داخــل بشــکند، چنان کــه ســاختار قبیله یــی 
ــخت جانی  ــه س ــبی، ب ــایش های نس ــم فرس به رغ
هــوای  هنــوز  تــا  و  داده  ادامــه  حیــات  بــه 
قبض وبســِط پیشــرفت های اقــوام را دارد. امــا 
ــه 6 ــه صفح ــای ۵7 و...                 ادام کودت
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سیاسِت قبیله یی 
و جهش علمِی هزاره ها

 

درحالی کــه ارگ ریاســت جمهوری خــود را نیرومندتــر از هــر 
زمــاِن دیگــری ارزیابــی می کنــد و مدعــی اســت کــه از نظــر امنیتی، 
ــری  ــگاه خوب ت ــه ســال های گذشــته در جای افغانســتان نســبت ب
قــرار گرفتــه، ولــی حمــالت بــه غیرنظامیــان و مســاجد همچنــان 
ــد  ــوز چن ــرد. هن ــی می گی ــه وحشــیانه ترین شــکِل ممکــن قربان ب
روز محــدود از اعــالم اســتراتژی تــازۀ امریــکا در مــورد افغانســتان 
ــاهد  ــه ش ــته ک ــتراتژی نگذش ــن اس ــِت ارگ از ای ــالم حمای و اع
جنایتــی هولنــاک و ضــد بشــری بــه مســجد امــام زمــان در ناحیــۀ 
یازدهــم شــهر کابــل هســتیم. حمله یــی کــه در آن ده هــا غیرنظامــی 
بــه شــمول کــودکان و زنــان به صورتــی فجیــع بــه قتــل رســیدند. 
ــده  ــینه خوان ــد کم پیش ــتان هرچن ــالت در افغانس ــوع حم ــن ن ای
ــد.  ــوِع دیگــری از جنــگ دارن ــی نشــان از آغــاز ن می شــوند، ول

ــه  ــی ب ــاِت مذهب ــر تخاصم ــی ب ــری مبن ــر خب ــتان کمت  در افغانس
ــن کشــور  ــب تســنن و تشــیع در ای ــیده اســت. مذاه ــوش رس گ
ــته اند  ــا زیس ــی قرن ه ــم ط ــار ه ــالمت آمیز در کن ــۀ مس ــه گون ب
و اگــر گاهــی جفایــی از ســوی حاکمــان و نظام هــای اســتبدادی 
ــن  ــا شــکیبایی ای ــی مــردم آن ب ــه، ول ــی رفت ــر اقلیت هــای مذهب ب
ــر  ــِب دیگ ــروان مذه ــای پی ــه پ ــد و ب ــل کرده ان ــم را تحم مظال
ــن  ــا در طــول ســده ها یکدیگــر را شــهرونداِن ای ننوشــته اند. آن ه
ــان  ــتِم حاکم ــور و س ــه ج ــته اند ک ــته اند و نخواس ــور دانس کش
ــه  ــاد  ک ــۀ هفت ــا در ده ــد. حت ــری دهن ــود تس ــط خ ــه رواب را ب
ــاب  ــل انتس ــی به دلی ــای مذهب ــی از درگیری ه ــانه های کوچک نش
ــه  ــه یکــی از مذاهــب ب برخــی از احــزاب و تنظیم هــای درگیــر ب
ــی گســترش  ــه گونه ی ــز ب ــات هرگ ــن منازع چشــم می خــورد، ای
ــه جنگ هــای میان مذهبــی تبدیــل شــود.  پیــدا نکــرد کــه واقعــًا ب
ــای  ــوع تبعیض ه ــن ن ــه زننده تری ــان ک ــِت طالب ــان حاکمی در زم
ــن  ــز ای ــا هرگ ــرد، ام ــدا ک ــیوع پی ــی ش ــی و زبان ــی، مذهب قوم
تعصبــات وارد زنده گــی عــادی مردم نشــد و شــهرونداِن افغانســتان 
به خوبــی یکدیگــر را درک کردنــد و زنده گــی مســالمت آمیِز 
ــروز  ــا ام ــاختند. ام ــتبدادی نس ــای اس ــف حاکمیت ه ــود را وق خ
چــه واقــع شــده اســت؟ امــروز چــرا گروه هــای تکفیــری و تنــدرو 
هماننــد اتفاقاتــی کــه در پاکســتان پیشــینۀ طوالنــی دارد، بــه جــان 
مســاجد و به ویــژه پیــروان یــک مذهــِب مشــخص افتاده انــد؟ آیــا 
ــی را  ــِت مذهب ــب و وحش ــای رع ــد فض ــا می خواهن ــن گروه ه ای
کــه هم اکنــون بــر پاکســتان مســتولی اســت، بــه افغانســتان منتقــل 

کننــد؟ 
جنــگ مذهبــی در پاکســتان از دیرزمانــی آغــاز یافتــه و این کشــور 
ــوده  ــی شــهره ب ــن جنگ های ــه چنی ــه ب ــان کشــورهای منطق در می
ــه یکــی  ــه ب اســت. هرازگاهــی شــنیده ایم کــه گــروه ســپاه صحاب
ــۀ بشــری شــده  ــرده و باعــث فاجع ــه ب ــیعیان حمل از مســاجد ش
اســت. در همیــن حــال، حملــه از جنــاب مقابــل نیــز بــر مســاجد 
ــرواِن دیگــر مذاهــب گــزارش شــده اســت.  ــا پی اهــل ســنت و ی
ــم.  ــّوی نبوده ای ــن َج ــاهد چنی ــا ش ــز م ــتان هرگ ــا در افغانس ام
ــی  ــبب آزرده خاطری های ــا س ــخناِن برخی ه ــی س ــاهد گاه گاه ش
ــه  ــک و تنگ نظران ــد کوچ ــا دی ــا ب ــاید برخی ه ــد، ش ــده باش ش
ــه  ــان مذاهــب فاصل ــه می ــه خــرج داده باشــند ک ــی را ب تالش های
ــده اند.  ــع نش ــر واق ــداً موث ــا اب ــن تالش ه ــی ای ــد، ول ــاد کنن ایج
ــت.  ــرده اس ــق ک ــدی خل ــِی ج ــا نگران ــا ام ــن  روزه ــالِت ای حم
ــه و تعمــدی  ــی آگاهان ــه عده ی ــه نظــر می رســد ک ــن ب ــرا چنی زی
در حــال شــعله ور ســاختِن نــوع تازه یــی از جنــگ در ایــن کشــورِ 
ــه  ــی ب ــایل دین ــران مس ــی از تحلیل گ ــتند. عده ی ــده اس مصیبت دی
ــماری از  ــور ش ــوریه و حض ــای س ــه رویداده ــد ک ــاور ان ــن ب ای
ــی  ــِل حمالت ــد دلی ــگ، می توان ــن جن شــهروندان افغانســتان در ای
ــش در  ــای داع ــترش فعالیت ه ــا گس ــد و ی ــت باش ــن دس از ای
ــای  ــاجد و مکان ه ــه مس ــه ب ــه حمل ــده ک ــث ش ــتان باع افغانس
مقــدس و به ویــژه آن هایــی کــه بــه پیــروان مذهــب تشــیع 

ــد. ــدا کن ــش پی ــاص دارد، افزای اختص
 این هــا شــاید برخــی از عوامــِل ایــن نــوع حمــالت باشــد، زیــرا 
فکــر می شــود کــه طــرح جنگ هــای مذهبــی در افغانســتان، ابعــاد 
بزرگ تــر و گســترده تر از ایــن گروه هــا و انگیزه هــا می توانــد 
داشــته باشــد. احتمــال زیــاد وجــود دارد کــه طراحــاِن حملــه بــه 
مســاجد اهــل تشــیع عمــاًل دســت در کاســۀ اســتخباراِت یکــی از 
کشــورهای منطقــه داشــته باشــند و طراحــان اصلــی ایــن حمــالت 

ــا کشــورها برنامه ریــزی کننــد.  در همیــن کشــور و ی
دولــت افغانســتان متأســفانه به ســاده گی از کنــار این گونــه مســایل 
ــاالرانۀ  ــِت جوان س ــادۀ مدیری ــِت ب ــی مس ــای غن ــذرد و آق می گ
خــود اســت. او فرامــوش کــرده کــه خطــر دقیقــًا زیــر گــوِش او 
قــرار دارد و اگــر دیــر بجنبــد، افغانســتان شــاهد نــوع دیگــری از 
جنــگ و تخاصــم خواهــد بــود کــه جلــو آن را هیــچ نیرویــی ـ نــه 
ناتــو و نــه هــم مدیریــِت متکبرانــۀ او ـ ســد نخواهــد توانســت. 

شــیوع
نوع دیگری از جنگ در افغانستان
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مهـدی افضـلی 
دانشجوی مقطع ماستری رشتۀ روابط بین الملل
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ــکا  ــاالت متحــدۀ امری ــد ای ــت جدی ــته حکوم ــۀ گذش هفت
راهبــردِ جدیــِد این کشــور بــرای افغانســتان را معرفــی کرد. 
ــر پاکســتان  ــر اعمــال فشــار ب در راهبــردِ جدیــد امریــکا ب
ــتی" در  ــن تروریس ــای ام ــردن "پناه گاه ه ــن ب ــرای از بی ب
خــاک خــود و مبــارزه بــا تروریســم و تشــویق هنــد بــرای 
کمــک بــه تأمیــن امنیــت در منطقــه و همــکاری بــا دولــت 

ــد. ــد می کن ــتان تأکی افغانس
ــی و  ــی ُکل ــا بررس ــا ب ــود ت ــالش می ش ــته ت ــن نوش در ای
ــکا در  ــدۀ امری ــاالت متح ــی ای ــت خارج ــی سیاس اجمال
رابطــه بــه جنــوب آســیا و رویکــرد ایــن کشــور در برابــر 
چیــن، آینــدۀ هنــد و پاکســتان در نــگاه امریــکا بــه بررســی 

ــه شــود. گرفت
هند و فروپاشی شوروی

وقتــی اتحــاد جماهیــر شــوروی در ســال ۱99۱ فرو  پاشــید، 
نظــام بین الملــل حرکــت کــرد بــه ســوی تک قطبــی شــدن، 
ــِب  ــل موج ــام بین المل ــی نظ ــاختار دو قطب ــی س فروپاش
ــن  ــد. ای ــتان گردی ــی هندوس ــت خارج ــول در سیاس تح
تحــول بســیار بنیادیــن بــود و گرایــش هنــد را بــه ســمت 
ــن دوران از  ــد در ای ــاخت. هن ــکا س ــدۀ امری ــاالت متح ای
ــازار آزاد گرایــش پیــدا کــرد  ــه اقتصــاد ب اقتصــاد دولتــی ب
ــز  ــور نی ــن کش ــی ای ــت خارج ــای سیاس ــام بنیان ه و تم
متحــول گردیــد. پذیــرش بیشــتر ارزش هــای دموکراتیــک، 
رشــد بلنــد اقتصــادی، امــکان وصــل شــدن بــه بازارهــای 
ــی...،  ــات تکنولوژیک ــاختن اطالع ــریک س ــی، ش بین الملل
ــر  ــتان از تفک ــی هندوس ــت خارج ــر سیاس ــول تغیی محص
کمونیســم بــه تفکــر کپیتالیســتی بعد از فروپاشــی شــوروی 
بــود. ایــن همــه مــوارد هــم در داخــل اتفــاق می افتــد و هــم 
ــۀ ۱۱  در سیاســت خارجــی ایــن کشــور. زمانــی کــه حادث
ســپتمبر، بحــث تروریســم و حضــور امریــکا در افغانســتان 

ــه  ــتان ب ــاد هندوس ــتی و اتح ــد دوس ــد، رون ــاق می افت اتف
ــام  ــکا در ســطح نظ ــاالت امری ــردی ای ــوان متحــد راهب عن

ــد. ــدا می کن ــتر پی ــرعت بیش ــل س بین المل
آیندۀ هند در نگاه امریکا

ــم و  ــرف بزنی ــده ح ــه آین ــع ب ــم راج ــر بخواهی ــاال اگ ح
این کــه نــگاه امریکایی هــا بــه هندوســتان چیســت؟ 
ــال  ــت س ــه در بیس ــرای این ک ــکا ب ــت، امری ــوان گف می ت
آینــده در ســطح نظــام بین الملــل بخواهــد بــا چیــن رقابــت 
کنــد، چیــن را می توانــد در حصــار جنــوب شــرق آســیا و 
جنــوب آســیا بــا هندوســتان محــدود ســازد. یعنــی بــرای 
این کــه هنــد کامــاًل رشــد کنــد تــا تبدیــل شــود بــه یــک 
ــا در شــرق  ــاز دارد ت ــدا نی ــل، ابت قطــب در ســطح بین المل
ــد از آن  ــد. اگــر هن ــدا کن ــوب آســیا ســلطه پی آســیا و جن
ظرفیــت اقتصــادی، سیاســی و جمعیتــی برخــوردار باشــد، 
ــان  ــد؛ در آن زم ــرار کن ــن برق ــا چی ــه را ب ــد موازن می توان
ــه  ــل ب ــه محصــور و محــدود شــده و تبدی ــن در منطق چی
یــک قطــب بــرای رقابــت بــا امریــکا نمی توانــد شــود. بنــًا 
تفکراتــی کــه در هندوســتان وجــود دارد، اساســاً هم آهنــگ 
اســت بــا سیاســت خارجــی ایــاالت متحــدۀ امریــکا؛ یعنــی 
هندوســتان درســت درک کــرده کــه دارد بــه کــدام ســمت 
ــر  ــان از تفک ــگاه ایدئولوژیک ش ــر ن ــد. تغیی ــت می کن حرک
کمونیســتی بــه ســمت تفکــر کپیتالیســتی، رشــد اقتصــادی 
بین الملــل  ســطح  در  کــه  موضع گیری هایــی  بــاال، 
می گیرنــد و رقابتــی کــه بــا چیــن انجــام می دهنــد، اساســًا 
ــد  ــع هن ــه مناف ــد ک ــاق می افت ــر اســاس واقعیت هــای اتف ب
ــد  ــت هن ــت رقاب ــد گف ــی می توان ــد یعن ــن می کن را تأمی
ــرا  ــدون نتیجــه باشــد، زی ــه ب ــی نیســت ک ــن رقابت ــا چی ب
ــت  ــن رقاب ــق ای ــرد مواف ــگ س ــر جن ــروز ب ــدرت پی ابرق

اســت.

معادلۀ هند، پاکستان و چین
ــن دارد  ــد و چی ــان هن ــه می ــی ک ــان، در موازنه ی ــن می در ای
شــکل می گیــرد، پاکســتانی ها دایمــاً گلــه دارنــد کــه چــرا 
امریــکا بیشــتر جهــت هنــد را می گیــرد. پاکســتانی ها 
می داننــد کــه هنــد دارد بــه ســمت ایجــاد موازنــه بــا چیــن 
ــد  ــد می توان ــردن هن ــت ک ــن حرک ــد. ای ــت می کن حرک
آن کشــور را تبدیــل بــه هژمونــی در ســطح جنــوب آســیا 
بســازد. امریکایی هــا نیــز از ایــن کار بدشــان نمی آیــد، امــا 
ــی  ــد هژمون ــا نمی خواهن ــر، امریکایی ه ــرایط حاض در ش
هنــد بــر پاکســتان بــه یکباره گــی اعمــال شــود، زیــرا هنــوز 
امریکایی هــا در آســیای مرکــزی و جنوب آســیا به پاکســتان 
نیــاز دارنــد. زیــرا امریکایی هــا دارنــد رقابــت می کننــد تــا 
تبدیــل شــوند بــه تــک  ابرقــدرت، امــا روس هــا در مناطــق 
راهبــردی ماننــد آســیای مرکــزی، ســوریه، اوکرایــن و قفقاز 
بــا ایــن امــر مخالفــت می کننــد؛ در چنیــن شــرایطی نیــاز به 
پاکســتان اســت تــا امریــکا را در ایــن مســیر همراهــی کنــد، 
بنــاً موضــوع هژمونــی هنــد بــر پاکســتان را امریکایی هــا بــه 
تعویــق انداختــه انــد، هرچنــد ایــن رونــد ادامــه دارد. البتــه 
ــا امریــکا دارنــد،  پاکســتان ها نیــز می داننــد رابطه یــی کــه ب
ــر  موقتــی اســت، پــس هرچــه بحــران در منطقــه بحرانی ت

ــود. ــظ می ش ــان حف ــتان هم چن ــگاه پاکس ــود، جای ش
نتیجه

ــه  ــود دارد و آن این ک ــه وج ــطح منطق ــه در س ــک معادل ی

هنــد در پــی ایجــاد تــوازن قــوا بــا چیــن اســت و چیــن در 
پــی هژمــون بــر هندوســتان، امــا برعکــس، پاکســتان در پــی 
تــوازن قــوا بــا هنــد اســت، امــا هندوســتان در پــی هژمــون 
بــر پاکســتان. بســیار از اتفاقــاِت در ســطح منطقــه می توانــد 
ــا ایــن معادلــه قابــل تفســیر باشــد. نــگاه امریکاییــان بــه  ب
هنــد ایــن اســت تــا ایــن کشــور را تبدیــل کننــد بــه یــک 
قــدرت تــا بتوانــد بــا چیــن در منطقــه رقابــت کنــد و ایــن 
ــا  ــیا ب ــرق آس ــوب ش ــیا و جن ــوب آس ــور را در جن کش
هنــد محصــور کنــد تــا جلــو تبدیــل شــدِن چیــن بــه یــک 
ــه  ــل گرفت ــام بین المل ــطح نظ ــکا در س ــب امری ــِب رقی قط
شــود. برقــرارِی ایــن تــوازن نیازمنــِد هژمونــی هندوســتان 
ــر پاکســتان اســت؛ چیــزی کــه تلویحــاً در راهبــردِ تــازۀ  ب
ــد و دارد در  ــاره ش ــه آن اش ــتان ب ــال افغانس ــکا در قب امری

ــد. ــاق می افت ــده اتف آین
ــتان  ــود و پاکس ــیع تر می ش ــه وس ــی، معادل ــن حالت در چنی
می توانــد بــه روســیه گرایــش پیــدا کنــد و هم چنــان نقــش 
بیشــتر بــه چیــن بدهــد؛ امــا اگــر صــرف در قالــب رابطــۀ 
ــه  ــا ب ــگاه امریکایی ه ــم، ن ــگاه کنی ــکا ن ــن و امری ــد چی هن
هنــد ایــن اســت تــا ایــن کشــور را تبدیــل کننــد بــه یــک 
ــراری  ــد. برق ــرار کنن ــر ق ــن ب ــا چی ــه را ب ــا موازن قــدرت ت
ــر  ــد ب ــی هن ــی هژمون ــن، یعن ــد و چی ــان هن ــوازن می ت

پاکســتان.

در حمله روز جمعه، به مسجد امام زمان در کابل، بیش از 
یک صد و چهل نفر کشته شدند. یک منبع محلی گفته است 
که از میان کشته شده ها، دیروز مردم، اجساد چهل و هفت 
تن از قربانیان مسجد امام زمان را در صحن همین مسجد 
به خاک سپردند. بر بنیاد گفته  های شاهدان عینی، بخشی 
از شهدا به خاطری در آن مسجد دفن شده اند تا شاهدی بر 
جنایت جنگی هراس افگنان برای فردا باشند. بقیه شهدا در 

نقاط مختلف کابل به خاک سپرده شده اند.
رقم کشته شده گان حمالت انتحاری و مسلحانه بر مسجد امام 
زمان در خیر خانۀ کابل، در حالی به یک صدو پنجاه تن رسیده 
است که دولت فقط کشته شدن بیست تن را تایید می کند.  این 
حمله روز جمعه 3 سنبله ۱39۶ در جریان نماز جمعه در این 
مسجد توسط داعش صورت گرفت. در چند ماه اخیر حمالتی 
بر مساجد شیعیان در کابل و هرات شده است و صدها تن بر 

اثر آن کشته  زخمی شدند. 
شماری از عالمان دین از پیامدهای حمالت خونین بر مساجد 

و تکیه خانه های اهل تشیع هشدار می دهند. 
آنان می  گویند که حوادث تروریستی خونین اخیر در کشور که 
بخشی از آن، مسجدهای اهل تشعیه را هدف قرار داده، سلسلۀ 
حمالت و ادامۀ روندی است که ابو مصعب زرقاوی، پدر 
معنوی و طراح استراتژی داعش، در سال های ۲۰۰۵-۲۰۰3 

در عراق و سوریه شروع کرد.
این واکنش ها در پی حمله انتحاری روز جمعه بر مسجد امام 

زمان شهر کابل ابراز می شود.
کمال الدین حامد استاد دانشگاه می گوید: کشتار روز جمعه 
نشانۀ از یک عقب گرد وحشتناک انسانی تحت نام " دین " بود 

. دین برای انکشاف اخالق انسانی و تکامل معنویت در انسان 
برای زدودن غبار جهالت و وحشی گری مادی، آمده است و 
دقیقا در نقطه مقابل وحشی گری فعال می باشد؛ اما چرا به ابزار 

وحشی گری تبدیل می گردد ؟
به باوراو: بزرگترین عامل آن عقب ماندگی در معرفت دین قبل 
از إعمال شعایر آن است که در این صورت دینداری اخالق 
و معنویت خلق نمیکند بلکه وحشی گری و انحطاط اخالقی 

افراد را توجیه مینماید . 
به گفته استاد حامد: حرف برسر این نیست که پشت پردۀ 
استخبارات  و  شیطانی  قدرت های  توطئه  های  گروه  چنین 
کشورهای خاصی قراردارد و یا ندارد؛ بلکه جان حرف این جا 
است که چرا انتحار گران ظاهرا از میان کسانی اند که از شدت 

اخالص به دینداری خود آمادۀ انفالق و انتحار میگردد ؟
چرا چند جوان بی دین آمادۀ انتحار نمی شود و چرا چند جوان 

آگاه به دین آمادۀ این وحشی گری نمی گردد ؟
وی گفت: برای اینکه بی دین این عمل را تقدس نمی دهد و 
اخالص کامل به اجرای کامل آن تا سرحد مرگ ندارد و آگاه 
به دین این عمل را بر خالف دین می داند و دقیقا برعکس 

آموزه های دینی می داند. 
او همچنان می گوید: ولی دیندار نا آگاه به دین از یک طرف 
در جستجوی یک عمل مقدس دینی است و از طرف دیگر 
تشخیص تقدس هر عمل را خود نمی داند،اینجاست که کار 
قدرت های عقب معرکه جور می شود و از این قشر آماده به 

مرگ برای مرگ دیگران استفاده می کنند . 
گروه های انتحاری فتوای یک کلمۀ کاردارند مانند " رافضی " 
بودن طرف مقابل، صوفی بودن طرف مقابل، سکوالر بودن آن 

و همینطور سنی بودن والقاب دیگر .
و اما محمد محق پژوهشگری اموردینی به این باوراست که 
حوادث تروریستی خونین اخیر در کشور که بخشی از آن، 
مسجدهای اعل تشعیه را هدف قرار داده، سلسله حمالت 
و ادامۀ روندی است که ابو مصعب زرقاوی، پدر معنوی و 
طراح استراتژی داعش، در سال های ۲۰۰3-۲۰۰۵ در عراق 

و سوریه شروع کرد.
او تاکید کرد: پس الزم است در این باره چند نکته در نظر 
گرفته شود: اولین این که بسیاری از دوستان به درستی تأکید 
دارند که وحدت شیعه و سنی در افغانستان نسبت به بسیاری 
دیگر از کشورهای منطقه قابل تحسین است، اما این را نباید 
به این معنا گرفت که هیچ آسیبی متوجه آن نخواهد شد؛ بل 
برعکس، برای کسانی که درکی از حساسیت های امور مذهبی 
دارند، به راحتی قابل تشخیص است که چگونه ممکن است 
جای این وحدت را وحشت و خشونت مذهبی بگیرد. عراق، 
سوریه و یمن نیز چند سال قبل به وحدت مذاهب شان افتخار 

می کردند، اما امروز همه می دانیم که در آنجا چه می گذرد.
استاد محق افزود: دوم کم  اهمیت ساختن نقش داعش و ارجاع 
دادن ریشۀ حوادث به منابع و سرچشمه های دیگر، حاکی از 
بی خبری از ماهیت داعش و پیچیده گی کار این گروه است. 
کسانی که مطالعۀ دقیق در بارۀ این گروه دارند، متأسفانه در 
افغانستان از تعداد انگشتاِن دست فراتر نمی روند و از این رو 
بسیاری از کسانی که نظر می دهند، موضوع داعش را به شکل 

تمسخر مطرح می کنند، اما سخت اشتباه می کنند.
او همچنان گفت: مساله مهم دیگر تأکید بر نقش داعش که 
تأکیدی به جا و مهم است، نباید ما را از مسوولیت دیگر عوامل 
داخلی و منطقه یی که تسهیل کنندۀ کارِ داعش هستند، غافل 
کند. در داخل، عناصر افراطی مذهبی در هر دو طرف وجود 
دارند، هم شیعه و هم سنی که گرفتار تعصبات مذهبی اند و 
هر کدام برای مخاطبان خود روحیۀ بدبینی نسبت به طرف 

مقابل را دامن می زنند.
وی اضافه کرد: چهارم اینکه اغلب این عناصر داخلی به نحوی 
وابسته به حمایت های کشورهای متخاصم منطقه هستند. شمار 
در  که  می شوند  تشویق  بیرون  از  مذهبی  مبلغان  از  انبوهی 

افغانستان تبلیغات مذهبی را به گونه یی پیش ببرند که تفاوت ها 
را میان سنی و شیعه برجسته می گرداند. 

این پژوهشگر دینی گفت: پنجم این که یکی از عواملی که 
انگیزۀ گروه های تروریستی را برای حمله برمسجدهای اهل 
تشیع چند برابر می سازد، نقش آشکار لشکر »فاطمیون« در 
افغانستانی  جنگ های داخلی سوریه است. متأسفانه هزاران 
هزار  بیست  از  بیشتر  تحلیل گران،  تخمین  براساس  شیعه، 
نفر، در استخدام این لشکر قرار گرفته و در خون ریزی های 
خاورمیانه مستقیماً دخیل هستند. بدون شک این کار به هیچ 
خون  ریختن  و  مسجدها  بر  حمله  برای  توجیهی  صورت 
بی گناهان در افغانستان نیست؛ اما برای گروه هایی مانند القاعده 

و داعش به حد کافی توجیه کنندۀ اعمال شان هست. 
وی تاکید کرد: نکته اخیر این که باید همۀ ما؛ سنی و شیعه، 
در برابر هر سخنی که از آن بوی تفرقۀ مذهبی می آید با قوت 
بأیستیم و جلو هرگونه نفرت پراگنی مذهبی را بگیریم و تالش 
کنیم تا ابزار ساختن دین برای اهداف سیاسی به هر شکل آن 

متوقف گردد.
می گوید:  سیاسی  فعال  و  نوسینده  ثاقب  شهید  حال  بااین 
افغانستان  براي  بیگانه  برنامه هاي که سازمان هاي جاسوسي 
طراحي کردند، این است که سرزمین قتل و کشتار و وحشت 

و خون باشد. 
به باور او: شیعیان جرم شان این است که به جاي دنباله روي 
از این برنامه ها، درس مي خوانند، جنگ نمي کنند، در مزارع 
شان کوکنار کاشته نمي شود، و شهروندان مفیدي براي جامعه 

شان هستند.
جرم  استخباراتي  سازمان هاي  منظر  از  این  کرد:  تاکید  وی 
تالش  اي،  فرقه  جنگ هاي  استراتژیست هاي  است.  بزرگي 
دارند، با ایجاد رعب و وحشت و کشتار سیستماتیک اهل 
تشیع و حمله بر مناسک مذهبي و عبادتگاه هاي شان، پاي این 

گروه مذهبي را نیز به جنگ بکشانند. 
او همچنان گفت: جرم شیعه افغانستاني، خشونت پرهیزي اش 
است. ما اما به برادران شیعي مان به چشم سرمایه هاي انساني 
و اجتماعي مان مي نگریم. عزت شان مي کنیم، در کنار شان 

مي ایستیم و احترام شان مي نماییم!

راهبرد  جدید  امریکا  و آیندۀ  
جنوب  آسیا

روح اهلل بهزاد

ناجیه نوری   

از جمله 140 شهید، 47 پیکر در صحن مسجد امام زمان دفن شده است
آگاهان دینی:

جلو حمله به مساجد شیعیان گرفته شود



درآمد
ابراهیـم را بـه حـق بایـد پـدرِ سـه دیـن بـزرِگ 
اسـالم،  همچـون  ادیانـی  دانسـت.  آسـمانی 
مسـیحیت و یهودیت به ریشـۀ مشـترکی می رسـند 
کـه ابراهیـم در رأس هـرم آن قـرار دارد. داسـتاِن 
تـورات،  چـون  مقدسـی  کتاب هـای  در  ابراهیـم 
انجیـل و قرآن کریـم آمـده اسـت و در ایـن میـان، 
قرآن کریـم سـیمای واقعـی ابراهیـم را بیـش از هر 
کتـاِب دیگـری بـه زیبایـی توصیـف کـرده اسـت. 
دسـت نخورده بودِن قرآن کریـم را بـه عنـوان مصدرِ 
اولیـۀ اسـالم می تـوان امتیـازی بـه شـمار آورد که 
کتاب هـای مقـدِس دیگـر از آن برخوردار نیسـتند. 
از سـویی هم، آن چـه را کـه از ابراهیـم در قـرآن 
تذکـر رفته اسـت، می تـوان روایتـی دینی-تاریخی 
در نظـر آورد. روایت هـای تاریخـی- دینـی عمدتًا 
نمادین انـد و معمـوالً نمایش دهـِی الگوهـای دینی 
را می تـوان از شـاخصه های ایـن سـنخ روایت هـا 

نست.  ا د
بـه  انسـان ها،  احـوال  اقتضـای  حسـب  خداونـد 
بازبیـاِن الگوهـای دینـی در گـذر تاریـخ می پردازد 
و در دروِن این گونـه روایـات، مفاهیـم بـزرگ و 
پیچیده یـی را کـه ممکن اسـت با زبـان غیرنمادین 
دشـوار بنمایـد، بـرای بشـر بازگـو می کنـد. بیـان 
یـک روایـت تاریخی-دینـی می توانـد پشـتوانه یی 
برای ریشـه یابی سـنت ها و مناسـک دینی در ادوار 
مختلف زمان باشـد. هویت بخشـی و ارزش گزارِی 
معرفتـی بیـان این گونـه روایت هـا را نمی تـوان به 
هیچ وچـه نادیـده انگاشـت. دیـن مقـدس اسـالم 
بـا معرفـی الگوهـای محسـوس و عینی یـی چـون 
ابراهیـم، انسـان ها را بیـش از پیش بـه الگوبرداری 
از نمادهـای حسـنه فـرا می خوانـد و ضمنـًا انقیـاد 
در برابـِر فرمان هـای الهی را دارای پیشـینۀ تاریخی 

تعریـف می کنـد. 
ابراهیـم  نیـز  دینـی  تاریخـی-  روایـت  ایـن  در 
علیه السـالم سـمبول مجسِم انسـان برگزیده یی ست 
کـه به تمام دسـتوراِت الهـی انقیاد داشـته و حاضر 
اسـت فرزنـدش را با وجـود همۀ عواطف انسـانی 
و پـدرِی خویـش، بنـا بر امـر خداونـد قربانی کند. 
از سـویی  دیگر، فرزنِد او نیز نمادی سـت از انسـاِن 
بـزرگ، منقـادی کـه در برابـِر قربانی شـدن در راه  
خداونـد خم بـر ابرو نمی آورد و فرمـان  خداوند را 
بـا تمـام وجـود ارج می نهـد. در این میان، شـیطان 
بـه منزلـۀ الگویی ناپسـند، و سـّدی  در برابـِر امتثال 
بـه احـکام و دسـتورهای الهی تعریف می شـود که 
فقـط انسـان های اسـتثنایی و برگزیـده می توانند از 

جـادۀ وسوسـه های او مؤفقانـه عبـور کنند. 
 بـا ایـن بیـان، عیـد سـعید اضحـی بازخوانـی یک 
حادثـۀ سـترگ ا سـت کـه در آن شهسـوارِ ایمـان 
بـه  را  وابسـته گی اش  نهایـِت  ابراهیـم  حضـرِت 
خداونـد نمایـش می دهـد. افـزون بـر آن، عیـد بـه 
معنـای بازگشـت به خـدا، و تجدیِد تعهدي  اسـت 
کـه ریشـه های آن را می تـوان تا چندهزار سـال در 
دل تاریـخ پـی گرفـت. روایـِت ابراهیمـی جایـگاه 
ویژه یـی در اندیشـۀ پیـرواِن ادیـان سـه گانه دارد و 
حتـا ذهـن شـمارِ قابـِل مالحظه یـی از فیلسـوفان 
غـرب و شـرق را نیـز بـه خـود معطـوف داشـته 

. ست ا
ایـن مقالـه با رویکـردِ متفاوت تر و بـا رهیافت های 
تازه یـی بـه نـگارش درآمـده اسـت کـه آن را از 
نوشـته های مشـابه در ایـن زمینـه امتیـاز می دهـد. 
مقالـۀ حاضر به سـویه  های خداشناسـانه، اسـتثنایی 
و کم نظیـِر زنده گـی ابراهیـم نظـر مي افکنـد و در 

پرتـو آیـات، تاریـخ و فلسـفه به آن نظـر دارد. 

پیشینۀ عید
 عیـد که جمـع آن اعیاد اسـت، به معنـای »عادت« 
را  عیـد  معیـن  فارسـی  فرهنـگ  مـی رود.  بـه کار 
واژۀ عربـی دانسـته کـه بـه معنای »جشـن، جشـن 
اسـت«  مبـارک  و  فرخنـده  کـه  روزی  گرفتـن، 
بـه کار مـی رود. فرهنـگ طیفـی عیـد را بـه معنـای 
»مراسـم مذهبـی، شـعائر، مناسـک، آیین پرسـتش؛ 
]...[ آییـن، آداب، مناسـک، اعمـال، احکام، مراسـم 
عبـادی، اعمـال حـج، احـرام، طـواف، اقامـۀ نمـاز 
و...،« بـه کار برده اسـت. بـه  همین سـان، اضحیه در 
زبـان عربـی بـه معنـای »ذبیحه «یـی بـه کار می رود 
کـه در روزهـای عیـد قربـان بـه نیـِت قربـت ذبح 
می شـود. تاریـخ بشـر بـا عیـد پیوند خورده اسـت 
کـه  می دهـد  نشـان  بسـیاری  تاریخـی  و شـواهِد 
و  می گرفته انـد  جشـن  خاصـی  ایـام  از  انسـان ها 
بـه مناسـبت های مختلفـی گـردِ هـم می آمده انـد تا 

کنند...  تجلیـل 
عیدهـا را بایـد دارای هدف هـای مختلفی دانسـت 
کـه نظـر بـه جوامع مختلـف فـرق می کنـد. عیدها 
لحظـۀ  کـه  می شـده اند  تجلیـل  آن  بـرای  گاهـی 
اسـتراحتی برای مردم دسـت دهـد و مزایایی را که 
در حـال کار و کوشـش برای شـان میسـر نیسـت، 
در اعیـاد دریابنـد. گاهـی عیـد پاس داشـتی از یک 
نعمـِت عمومـی بـوده اسـت کـه بـا شـادمانی و 
تجدیـد خاطـره از آن تجلیـل می شـده اسـت؛ ولی 
از  یادبـود  و  بزرگ داشـت  به خاطـر  اعیـاد  اغلـب 

حادثه یی شـیرین جشـن گرفته می شـده کـه ارزِش 
اجتماعـی ویـا فردی یـی را بـا خود حمـل می کرده 
اسـت. تجلیـل از اعیـادی ماننـد عیـد آزادی، عیـد 
اسـتقالل، عیـد مبـارزۀ ملـی و غیـره...، از این قبیل 

بوده انـد و انگیـزه ی ملـی داشـته اند. 
محوریـِت  در  اعیـاد  آمدیـم،  گفتـه  بنابرآن چـه 
سـنت ها و هنجارهـای تاریخـی جـای می گیرنـد و 
رگه هـای هـر عیـد و جشـنی – خـواه جشـن های 
ملـی باشـند ویـا فراملی - تـا بطـِن تاریـِخ جوامِع 
بشـری بـه پیـش مـی رود، هرچنـد میـزان و کمیّت 
ایـن تاریخ منـدی در همه جـا یکسـان نیسـت و بـا 
توجـه بـه جوامـع مختلـف فـرق می کنـد. از ایـن 
میـان، برخـی اعیـاد دارای ریشـه های اعتقـادی و 
دینـی بـوده و از ریشـه دارترین جشـن های بشـری 
در تاریـخ شـمرده می شـوند که عید سـعید اضحی 
را می تـوان یکـی از آن هـا دانسـت. در زمـان پیامبر 
اکـرم نیـز در مدینـه مـردم بـه تفریـح و سـیاحت 
می رفتنـد و دو روز را در سـال جشـن می گرفتنـد. 

در روایتـی آمده اسـت: 
ِ َصلَّـی اهللُ َعَلیْـِه  َعـْن أَنَـٍس، َقـاَل: َقـِدَم َرُسـوُل اهللَّ
َوَسـلََّم الَْمِدینَـَۀ َولَُهـْم یَْوَمـاِن یَْلَعبُـوَن فِیهَِمـا، َفَقاَل: 
َمـا َهـَذاِن الْیَْوَمـاِن؟ َقالُـوا: ُکنَّـا نَْلَعـُب فِیهَِمـا فِـي 
َم: "  ِ َصلَّی اهللُ َعَلیِْه َوَسـلَّ الَْجاِهلِیَّـِۀ، َفَقاَل َرُسـوُل اهللَّ
َ َقـْد أَبَْدلَُکـْم بِهَِمـا َخیًْرا مِنُْهَما: یَـْوَم الْْضَحی،  إِنَّ اهللَّ
َویَـْوَم الْفِْطـِر  «. ترجمـه: از حضـرت انـس روایت 
اسـت کـه گفـت: هنگامی کـه رسـول اهلل بـه مدینه 
منـوره وارد شـد، آن هـا دو روز داشـتند کـه در آن 
از  )پیامبـر  می پرداختنـد؛  سـرگرمی  و  تفریـح  بـه 
آنـان پرسـید( ایـن دو روز چیسـت؟ آن هـا گفتند: 
مـا در ایـن دو روز در زمـان جاهلیّـت تفریـح و 
بـازی می کردیـم. پـس رسـول اهلل)ص( فرمـود: بـه 
تحقیـق خداونـد ایـن دو روز را بـا دو روزِ بهتر از 

آن عـوض کـرد: یـوم اضحـی و یـوم فطر. 
عیـد سـعید اضحـی در واقـع تجلیـل از پیـروزی 
پیامبـراِن  از  یکـی  عنـوان  بـه  ابراهیـم  حضـرت 
بـزرِگ  آزمـوِن  برابـِر  در  الهـی  عـزم  صاحـِب 
خداوندی سـت. ایـن پیامبـِر فـداکار و ایثارگـر، بـه 
فرمـان اوتعالـی پسـرش اسـماعیل علیه السـالم را 
بـه قربانـگاه می بـرد و علی الرغـم وسوسـه¬های 
شـیطان، از تصمیمـی کـه مبنی بر قربانـی فرزندش 
گرفتـه اسـت، برنمی گـردد و از ایـن آزمـوِن الهـی 

بـدر می آیـد. موفقانـه 
  

آزمون متناسب با جایگاه
بـا نگاهـی از برکـه اندیشـۀ دینـی، یکـی از اهداِف 
زنده گـی این جهانـی، آزمونـی اسـت کـه در برابـِر 
هـر انسـانی وانهـاده شـده اسـت و دام هایـی کـه 
نیفتـادن در آن، وارسـته گی و رهایـی ابـدی را در 
پـی دارد. امـا نوعیـِت آزمونـی کـه انسـان ها بـا آن 
روبـرو انـد، نسـبت بـه همـه گان یکسـان نیسـت، 
بلکـه متناسـب بـه جایـگاه و امتیازی سـت کـه بـه 

هر یـک داده شـده اسـت. 
در رابطـه بـه این کـه انبیـاء دارای جایـگاه ممتـاز و 
ویژه انـد، شـکی نیسـت. ایـن امتیـاز و ویژه گی هـا، 
کـه  می گـذارد  آن هـا  فـراروی  را  آزمون هایـی 
و  بزرگ تـر  بسـی  عـادی  انسـان های  امتحـاِن  از 
سـهمگین تر اسـت؛ کمـا این کـه پیامبـر اکـرم)ص( 
خطیـر  مسـوولیِّت  و  بـود  خداترس تـر  همـه  از 
رسـالت را بـر دوش داشـت و پیامبـراِن دیگِر الهی 
نیـز چنیـن بوده انـد. نبـّوت را بایـد امـر سـنگین 
را  تمّهلـی  انـدک  کـه  آورد  نظـر  در  باریکـی  و 
برنمی تابـد و هرگونـه اشـتباهی در آن، پیامِد ناگوار 
و عواقِب سـنگینی در پی خواهد داشـت، و چونان 
حضـرِت یونـس آدمـی را بـه  زنـدان شـکم ماهـی 
خواهـد افگنـد. از ایـن میـان، آزمون هـا و موانـِع 
صبرآزمایـی کـه پیامبر بزرِگ اسـالم طی بیسـت و 
سـه سـال دعـوت به اسـالم بـا آن رویارویـی کرد، 
کمتـر از قربانـی فرزنـد توسـط حضـرت ابراهیـم 
علیه السـالم نبـود. قرآن ِکریـم نیـز امـر رسـالت را 
بـا ابتـال همـگام می بینـد و سـنگینی آزمـون را بـا 
جایـگاه آزمون شـونده در پیونـد و تناسـب تعریف 

می کنـد. کمـا اینکـه آمـده اسـت:
َوإِْذ أََخْذنَـا مِـَن النَّبِیِّیـَن مِیثَاَقُهـْم َومِنـَک َومِـن نُّوٍح 
َوأََخْذنَـا  َمْریَـَم ۖ  ابْـِن  َوِعیَسـی  َوُموَسـیٰ  َوإِبَْراِهیـَم 
ادِقِیـَن َعن ِصْدقِهِْم  مِنُْهـم مِّیثَاقًا َغلِیًظا﴿7﴾لِّیَْسـَأَل الصَّ
أَلِیًما﴿۸﴾]احـزاب:۸-7[  َعَذابًـا  لِْلَکافِِریـَن  َوأََعـدَّ   ۚ
ترجمـه: )بـه خاطـر آور( هنگامی را کـه از پیامبران 
پیمـان گرفتیـم، و )همچنیـن( از تـو و از نـوح و 
ابراهیـم و موسـی و عیسـی بـن مریم، و مـا از همۀ 
آنـان پیمـان محکمـی گرفتیـم. بـه ایـن منظـور که 
و  ایمـان  )در  صدق شـان  از  را  راسـتگویان  خـدا 
عمـل صالـح( سـؤال کنـد؛ و بـرای کافـران عذابی 

دردنـاک آماده سـاخته اسـت. 
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مکافات و مجازات
بعــد از پنج ســال و هفتادوهفــت روز کار به حیــث رییــس رادیــو 
تلویزیــون تعلیمــی و تربیتــی، بــه تاریــخ ۲۰ جــدی ســال ۱3۸۵ 

خورشــیدی، از وظیفــه ســبک  دوش شــدم.
زمانــی  کــه مــن در رادیــو تلویزیــون تعلیمــی به حیــث رییــس معرفــی 
شــدم، ایــن اداره دو ـ ســه برنامــه در رادیــو داشــت و بــه دلیــِل این کــه 
ســاختماِن اداره تخریــب گردیــده بــود، کارمندانــش در دو ـ ســه اتــاِق 

رادیــو تلویزیــوِن ملــی بودوبــاش داشــتند.
بــرای ایــن اداره، نشــرات مســتقل را برنامه ریــزی کــرده و پــول آبادانــی 
ــد، از  ــر می ش ــون دال ــم میلی ــغ دو و نی ــه مبل ــایل آن  را ک ــۀ وس و تهی

ــت آوردم. ــا به دس ــور ایتالی کش
امــا وزیــر پیشــیِن وزارت معــارف، از زمــان گرفتــن تصــدی وزارت الــی 

ختــم کارم، هیــچ امکاناتــی بــه رادیــو تلویزیــون تعلیمــی مهیــا نکرد.
دو بــار خبــر نشــراِت امتحانــی را بــه وزیــر دادم؛ امــا عکس العمــلِ   وی 

فقــط گفتــن کلمــۀ »بســیار خــوب« بــود و بــس.
ــرات  ــارف، کار نش ــِت وزارت مع ــات و حمای ــوع امکان ــچ ن ــدون هی ب
رادیــو تلویزیــوِن معــارف انجــام یافــت. مــن از هیچ  گونــه فعالیــِت مثمــر 
در ایــن اداره دریــغ نکــردم. صبــح زودتــر از همــۀ مأموریــن بــه وظیفــه 
ــردم. در  ــرا می ک ــه اج ــام   وظیف ــا ش ــران، ت ــتر از دیگ ــم و بیش می رفت
جریــان پنــج  ســال ریاســت، چهــار کتــاب زیــر عناویــن: نمــای  بهتــر، 
دیــروز و امــروز، خبــر چگونــه باشــد و رادیــو تلویزیــون آموزشــی در 

افغانســتان را نوشــتم. 
در روز خداحافظــی، همکارانــم اشــک می  ریختنــد و ایــن یــک افتخــارِ 

بــزرگ برایــم بــود.
مــن و شــماری از رؤســا توســط وزیــر از وظیفــه ســبک  دوش شــدیم. 
ــس  ــه ریی ــت و درحالی ک ــرا خواس ــاری م ــارف در روز برکن ــر مع وزی
دفتــر و آقــای میــا رییــس اســتخدام وزارت نیــز در ایــن مجلــس حاضــر 
بودنــد، بــه مــن گفــت: "بیگانــه صاحــب! تشــکر از کار و فعالیــت شــما. 
ــا ســنگ  های  ــم، ام ــظ کن ــه شــما را حف ــردم ک ــن بســیار کوشــش ک م
ــن  ــه همی ــود؛ ب ــم ممکــن نب ــه برداشــتِن آن برای ــود ک بزرگــی در راه ب
خاطــر تصمیــم گرفتــم شــما را بــه یــک  جــای مناســِب دیگــر تبدیــل 
کنــم. می دانــم کــه کارهــای خوبــی را نیــز در آن جــا انجــام می  دهیــد."

ــدر  ــر صاحــب! ایــن پســت از پ ــم: فرقــی نمی کنــد وزی در پاســخ گفت
ــر  ــِت شماســت و هــر مدی ــود؛ ایــن صالحی ــده ب ــراث نمان ــه مــن می ب
ــه  ــوز، کار ب ــم دلس ــتن تی ــدون داش ــًا ب ــود را دارد، واقع ــم کارِی خ تی

ــد. ــی نمی رس  جای
وزیــر معــارف در جوابــم گفــت: شــما جــواِن فعالــی هســتید، حتمــًا در 
ــۀ خــوب در نظــر  ــه شــما یــک وظیف ــم کارِی مــن شــامل اســتی. ب تی

دارم، امــا ادامــۀ کارِ شــما در تلویزیــون تعلیمــی ممکــن نبــود.
وزیــر ایــن را گفــت، امــا تــا ســالیاِن بعــد نــه او بــه وعده  هــای خــود 

عمــل کــرد و نــه مــن بــه ایشــان مراجعــه کــردم.
از این کــه بــا افتخــار و عــزت، وظیفــه را آغــاز و ختــم کــردم و 
ــن  ــا چــون در ای ــتم، بســیار خوشــحالم؛ ام ــز داش ــی نی ــتاوردِ خوب دس
ــر  ــت ب ــبه می شــود و قومی ــان محاس ــت یک س ــت و خیان کشــور خدم

ــرم.  ــج می  ب ــت، رن ــم اس ــانیت حاک ــت و انس لیاق

طالبان، مایۀ رسوایِی همه
کشــتن روحیــۀ آزادی  خواهــی، تحقیــر و توهیــِن مــردم افغانســتان کــه 
قبــل از زمــاِن نــادر غــدار آغــاز گردیــده بــود، در حاکمیــِت طالبــان بــه 

اوِج خــود رســید.
لت وکــوِب مــردم در جاده  هــا، اجبــار در گذاشــتن ریــِش دراز و 
ــع  ــس، من ــع عک ــی، من ــیدن دریش ــع پوش ــیدن کاله، من ــن، پوش چرکی
ــی و  ــه اش از خودخواه ــینما، هم ــر و س ــدن تصاوی ــع دی ــیقی، من موس
جهالــت منشــأ می  گرفــت. در غیــر آن، کــدام دیــن جــواز کشــتِن بــدون 
محکمــه و تحقیــر و توهیــِن مــردم و ســلب آزادی  هــای انســانی را بــه 

ــود. ــرن داده ب ــن جاهــالِن ق ای
طالبــان هــم  کشــور، زبــان و قبیلــۀ خــود و هــم اســالم و مســلمانان را 

ــد. ــت کردن ــرو و بی حیثی ــا بی آب ــطِح دنی در س

پاره اهی ویپستهبخششصـتوهشتم
گاهن  خاطراتی از رحمت اهلل بی

عبدالبشیر فکرت،استاد دانشگاه كابل

بخش نخست
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درویـزه از شـخص دیگـری بـه نـام عبـداهلل  یـاد می کند که 
از موضـع هـزاره بـوده، بـه سـبب جرمـی که مرتکب شـده 
بـود )زنی را شـنگری بـرده بود( بینـی او را سـوراخ کردند. 
عبـداهلل بـه کشـمیر فرار کـرد و از آن جـا به میان مـردم مندر 
درآمـد. بـه گفتـۀ درویـزه کـه بـا او مباحثـه داشـته، مذهب 
او نیـز رفـض بـوده اسـت. درویـزه از شـخِص دیگـری بـه 
نـام حسـین بن پیرکـی - از آهنگـران دالزک در میـان مردم 
یوسـف  زایی - نـام می بـرد کـه دعوای سـیادت نمـوده، ولی 

در محاجـه بـا درویزه ناتوان گشـته اسـت.
درویـزه مدعـی اسـت کـه کسـی در کشـمیر رافضـی بوده، 
در آن هنـگام درویـزه نیـز در آن جا مشـغول تحصیل بوده و 
حسـب عـادت با آن شـخص مباحثه کـرده، چندان کـه علما 
و حـکام را علیـه او برانگیخته، تا او را زنـده در گور کردند. 
امـا روز دیگـر همـان شـخص را در بـازار دیدند! ایـن را به 

اسـتدراج و مکـر تعبیر کرده انـد. )ص ۲۲۰(
مـال عزیـز لغمانـی تحـت تأثیـر مـال ولـی بـه شـعوذهای 
جـن  مغـرور گشـته، در معرفـت ذات و صفـات خـدا نیـز 
دچـار لغزش شـده اسـت. مـال رحمـت اهلل دانشـمند باغیان 
کـه از اتـک بـوده، ابتـدا بـه ورع اشـتهار یافتـه، سـرانجام با 
همـه در افتـاده، و بـه قـول درویزه همـۀ اهل اسـالم را کفر 
می دانسـته بـه جز اتبـاع خود را. درویـزه با او نیـز در افتاده، 
تـا او را بـه کیـچ مکران فـراری داده بود. مـال مصری برجی 
متهـم بر آن اسـت که در حواشـی کتـاب خـود، مفتریات را 

ثبـت می کـرده. نعـوذ بـاهلل من فسـاده. 
مـال رکن الدیـن کـه افغانـان او را مـال نصرالدیـن می نامنـد، 
مرتبـۀ غیـب جـن را مرتبـۀ کلـی و مقصـود اصلـی تصـور 

می کـرده، و درویـزه از ایمـان بـردن او مأیـوس بـود.
مـال نـور کاکیانـی مغـرور مرتبۀ جن 
رفـض  مذهـب  بـه  مایـل  و  اسـت 
علمـا  عـداوت  و  بـود  الحـاد  و 
می ورزیـد. سـوال به الحـاح می نمود. 
افغانـان این نـوع مردم را شـیخ کامل 
جهالتـه. مـن  بـاهلل  نعـوذ  می گوینـد 

از  الیاس زایـی  خـان  متـه  ملـک 
قبیلـۀ نسـوزایی بـه طریقـۀ سـنت و 
جماعـت برگشـته و قبایـل خویش را 
نیـز بدیـن شـیوه درآورده اسـت. در 
زمـان درویـزه در قبیلـۀ عایشـه زایی، 
یافـت  سـنت  اهـل  از  شـخصی 
مـردم  در  همین گونـه  نمی شـد. 
دولت زایـی  قبیلـۀ  از  بارکشـاه زایی 
نیـز اهـل صـالح دسـت یاب نبـوده، 
مـردم  و  قبیلـۀ سـدوزایی  در  هکـذا 
موسـی خیل هیـچ اهل صـالح نبوده؛ 
مـردم  سـرداران  میـان  در  همچنـان 
مهمندزایـی نیز هیچ شـخصی از اهل 
صـالح معلـوم نشـد، مگـر علـی بـن 
ابراهیـم الیاس زایـی و میرویس خان. 

چهار- کفرنامۀ آخوند
برخـی از اصـول کلـی در مشـرب 

ند: خو آ
تـا  ازل  از  خـرد  مکشـوف    •
ابـد آن اسـت کـه قوام دیـن حضرت 
خیرالبشـر علیه من الصلـوۀ افضلها و 
مـن التحیـات اکملها، بعلوم الشـرعیه 
بـل بـه انـواع علوم اسـت که تـا آنان 
زبـان دالیـل عقلـی و نقلـی را کمـا 
حقـه دریافتـه باشـند. تـا عـوام انـام 
روزگار  مبتدعـان  و  ملحـدان  از  را 

 )3 )ص  باشـد.  داده  خالصـی 
در  کـردن  نظـر  • محـض 
تصنیـف نامعلـوم عیـن خطـا باشـد.
از  یعنـی علـی هجویـری  •    مصنـف کشـف المحجوب 
جملـۀ عارفـان نیسـت: درکتابی کـه او تصنیف کـرده، اقوال 

ناموجـه و مخالـف کتـب سـنت و جماعـه اسـت.
•    در تفسـیر یعقـوب چرخـی سـخنی از سـخنان روافض 
یافتـم. پرسـیدم، کاتب آن سـیّد خراسـانی بود و دانسـتم که 
کار اوسـت. چـه سـید علـی ترمـذی گفتـه: عجایـب دنیا از 
سـه چیز بیرون اسـت: سـنی بودن سـیّد، سـخی بـودن مال، 

و مصلـی بـودن قلندر.

کفرنامه
•    عقیـده بـر ایـن کـه داوود )ع( موم را با خـداع موم کرد، 
کفـر اسـت؛ چـون پیامبـر را متهـم بـه ارتـکاب گنـاه کبیـره 

)ص7۰(  کرده. 
•    هرکه گفتن و شـنیدن سـرود کرد، وی قرآن را فسـوس 
کـرد و کتـاب خدای تعالـی فسـوس گرفتـن موجـب عذاب 
اسـت، و شـادی از لهو و فسـوس وصف کافر اسـت. )و من 

الناس من یشـتری لهـو- الحدیث(
در ایـن مضمـون کتاب هـای ائمـۀ سـلف و خلـف مملو اند 
از روایـات تحریـم غنـا و مالهی و رقص. پس در رسـاله یی 
کـه خـالف این ها یافتـه شـود، از آن احتراز کلـی باید نمود 

تـا ایمـان را به بـاد ندهی.
•    اهـل هـوا و فرقـۀ عنـاد در ایـن ایـام شـهرت تـام یافته 
و مبـادا کـه اصنـاف مردم بدیشـان اقتـدا کنند و بـه تصنیف 
ایشـان، و به اوالد ایشـان اقتـدا کنند و کافر شـوند نعوذ باهلل 

مـن ذالک که ایشـان کافـر مطلق انـد. )ص۱۰( 

•    در ایـن روزگار تیـره اکثـر پیـران و مریـدان خـود را بـه 
سـبب خـوض در ایـن علـم )تصـوف و سـلوک( بـال ادای 
شـروط آن )مهم تریـن آن اجـازۀ پیـر کامـل(، بـه حـد کفـر 
رسـانیده اند و عوام النـاس را از راه راسـت محمـدی بیـرون 

بـرده انـد. )ص ۱7( 
•    امـا متمـردان ایـن روزگار در میـان یکدیگـر مبایعـت بر 
غـرور و تضمیـن کننـد و هر دو کافـر گردند، هـم پیر و هم 
مریـد، در ایـن بـاب »مـن آمـن فقـد کفـر« کالمـی مشـهور 

است.
•    آن  کـه بـر سـجادۀ آبـا و اجداد نسـبًا بنشـیند یا بـه القای 
شـیطانی و هـوای جسـمانی آوازی شـنود و یا خوابـی بیند، 
خـود را پیـر و پیشـوا گویانـد، این ضـال و مضل باشـد. در 

ایـن وادی بسـیارند کـه به حـد کفر رسـیده اند.
درویـزه بـه سـخن گفتـِن جن معتقد اسـت ولـی غیب گویی 
را کفـر می دانـد )ص 3۰(؛ »زیـرا کـه اعتقـاد علـم غیـب مر 

غیر خـدای را کفر باشـد«.
بـا این حـال، درویزه بـه فرزند شـیخ شـرف الدین پانی پتی، 
کرامـاِت اثـر نکـردن تیـغ نسـبت می دهـد، و آن جـای زخم 
تیغ هـا را در دسـت پـدرش می بینـد، درحالی کـه شـیخ در 
خانـه بـوده، »چـون ایـن را اظهـار کـرد، از آن حال پشـیمان 
شـد، آب طهـارت طلبیـده و وضـوی جدید سـاخته، بعد از 
ادای دوگانـه، سـر بـر زمیـن نهـاد و رحلت نمود تا شـهرت 

مـن در دنیـا پیدا نگـردد«. )ص ۲۸( 
اقامـت علـم حقیقـت بی اقامـت شـریعت زندقـه اسـت، و 

اقامـۀ علـم شـریعت بی اقامـت حقیقـت نفـاق اسـت.
•    حکایـت سـپردن طفلـی بـه کنیزکـی از سـوی شـیخ 
یوسـف افغانی و سـوختن طفل و زیر لگد گذاشـتن کنیزک 
و گفتـن کسـی کـه »آن را از حق انـگار؛ گفت چـون انگارم 
چـون بـه وی سـپرده بـودم«. نعـوذ بـاهلل مـن ذالـک الکفـر 

الصریـح، چون کـه انـکار تقدیـر کفـر باشـد. )ص 3۶( 
•   اهـل حلـول بـر انـواع انـد امـا کفـر همـۀ ایشـان انور و 
اظهـر اسـت. مگـر طایفه یـی کـه ظاهـر ایشـان مشـتغل بـه 
شـریعت باشـد و باطـن بـه ضاللـت، چـه کفـر ایشـان در 
لباس شـریعت مسـتور اسـت، هرکسـی بر آن مطلع نخواهد 

شـد و ایـن نـوع را زندیـق گویند.
•    آنـان کـه گوینـد هیـچ گاه عالم ولی نشـده نعـوذ باهلل من 
الکفـر الصریـح، بر ایـن عقیده مغرور و از علمـای روزگار و 
اقـوال و افعـال و مواعـظ و نصایح ایشـان منکر انـد، و خود 

را کافر می سـازند.
•    چنان کـه بعضـی گوینـد خـدا را دیـدم، و بعضـی گویند 
کـه از ائمـۀ دیـن - بل از خلفای راشـدین - در گذشـتم در 
مرتبـه؛ نعـوذ باهلل مـن الکفـر الصریـح، بعضی گوینـد از پل 
صـراط در گذشـتیم، مأمـون گشـتیم هکـذا کفـر بی حـد را 
دیـن سـاخته و مرتبـه شـناخته عوام انـام را کافر می سـازند. 
مـن قـال انـا فی الجنتـه فقد آمـن و مـن آمن فقـد کفر. )ص 

)۴۶
•    فضیلـت دادن ولـی را بـر خلفـای راشـدین کفـر باشـد، 
چـه فضیلت ایشـان بـه نص ثابت شـده و انکار ایـن ترتیب 
کفـر اسـت. ان افضل الخلق بعـد االنبیا و الرسـل و المالئکه 
ابوبکـر ثـم عمـر قم عثمـان ثم علی رضـی اهلل تعالـی عنهم، 
ثـم بعـدا اهل البیت رسـول اهلل، ثم الذین اشـهد لهـم بالجنه، 

ثـم اهل بـدر، ثم اهـل الحدیبیـه،  ثم الصحابـه ثم ...
•    کسـانی کـه بـه ظاهـْر صـالِح خـود را و اتبـاِع خـود را 
آراینـد، امـا بنـده گان هـوا باشـند و شـب و روز در طلـِب 
دنیـا گردنـد، و بـر در اهل دنیا آمد و شـد ِورد خود سـازند. 
اگـر روزی چنـد بی خوابی و گرسـنه گی و تشـنه گی کشـند، 
مرتبـۀ رابطـه بـا جـن ایشـان را کشـف شـود، جنـی گـردد، 
تبعیـت جـن و اخبـار این هـا را جایـز داننـد، کافـر گردند و 

پری خوانـی کفـر باشـد. 
•    طایفه یـی کـه آالت مالهـی و رقـص و سـماع را ورد 
و اوراد خـود سـاخته اند تـا شـهر بـه شـهر گردنـد و حـکام 
دنیـا بـدان صیـد کننـد و بعضـی از این هـا قایـل بـه ِحل آن 
معمـوالت مزجـورات باشـند، این هـا کافـر انـد. )ص۴7( 

•    کسـانی کـه بـر سـجادۀ جهـل و ضاللت نشسـته، صیت 
پیـری و پیشـوایِی خود را بـه اطراف عالم خواهند برسـانند، 
مـردم جماعه گـرد او فـرود آینـد، امـا نه خـدا را شـناخته و 
نـه رسـول خـدا را و نـه مسـالۀ شـریعت و نـه ایمـان و نـه 
بـاور، بـل پیـر را مأمـون از خـوِف خاتمـه و ضمیـن خـود 
داننـد از اهـوال قیامـت... بـدان و آگاه بـاش که ایشـان کافر 

مطلق انـد. )ص ۴۸( 
اتباع پیران بر اقسام اند:

 قسـمی کـه بـه تحقیـق حـال ایشـان رسـیده و بـه خلوص 
اعتقـاد ایشـان معتقـد گشـته، کافـر مطلـق گشـته اند. چـه 
گاهـی او را خـدا و گاهـی پیغمبـر و گاهـی مهـدی و غیـر 
ذالـک خواننـد. قسـمی دیگـر، قیامـت را قایل انـد و لیکـن 
گمـان فاسـد بـرآن بسـته اند کـه پیـر را مطلـق بهشـتی دانند 
و بیعـت او را نجـات از دوزخ داننـد بـه اعتمـاد آن کـه پیـر 
مـا مطلـق بهشـتی اسـت، مـا را نیـز خواهـد رهانیـد. این ها 
نیـز کافـر مطلق انـد، چـه زوال خـوف از مومـن زوال ایمان 

او باشـد. 
•    آن کـه هـم شـریعت را به جـا آورد و هـم دل به سـودای 
آنانـی کـه طاغـی و یاغی انـد دارد، چـه گمـان بـرد کـه مگر 
ایشـان را نجـات خواهـد داد. ایـن قـوم نیـز اهـل نـار انـد. 

)ص ۵۰( 
•     کسـانی کـه اتـکا بـر عظـام رمیـم و غـرور نامسـتقیم 

ورزنـد و آن سـادات انـد، کـه طریقـۀ 
انداختـه  پشـت  پـس  صالـح  عمـل 
نسـب  معتمـد  بی دلیـل  اعتمـاد  بـا  و 
گشـته خـود را ناجـی دانند، بـل مردم 
ضمیـن  را  عالـم  عـوام  و  خـواص 
گردنـد... در این مضمـون کلمات کفر 
و الحـاد اکثـر مِـن اَن یَحصی بـر زبان 
راننـد، هم خـود را کافر سـازند و هم 

معتقـدان ایـن معانـی را. )ص ۵۰( 
•    کـذب و نفـاق دانسـتن ایـن قـول 
ال  گفـت:  بنی هاشـم  بـه  کـه  رسـول 
املک لکـم من اهلل شـیئا )یعنی قدرت 
نـدارم از بـرای شـما از خـدای تعالی 
هیـچ چیـزی( کفـر اسـت.  )ص۵۱( 

کـه  اسـت  آورده  البـدع  رد  در      •
بنـده بـه گنـاه کـردن کافـر نشـود، اما 
بـه خـوار و سـبک داشـتن گنـاه کافر 
بـا  را  فتـوا  ایـن  درویـزه  می شـود. 
اسـتناد بـه قصه یـی در تکریـر خطای 
پیـر روشـان گفتـه اسـت. آنانـی کـه 
کـه  خواننـد  عقیـده  بـدان  را  مـردم 
حجـت ظاهـر و باطـن را بـه سـوی 
پنـج تـن پـاک دارید کـه حـْق محبت 
بدیـن جانب اسـت؛ هـذا بدعه سـیئه 

واالصـح انهـا کفـر.
•    بـاور بـه این کـه چیـزی از جانـب 
رسـالت پناه  حضـرت  آمـده،  خـدا 
اهـل بیـت را در تحـت آن درآورده و 
خلفـای ثالثـه را در زیـر آن نمانـده، 
نعـوذ بـاهلل من ذالـک، افتـرای محض 
بـر خـدا و رسـول خـدا بندنـد و کافر 

انـد. )ص ۵۵( 
امـت  را  سـادات  کسـی  اگـر      •
)تعـداد  باشـد.  گشـته  کافـر  ندانـد، 
در  کـه  کسـانی  از  مالحظه یـی  قابـل 
تذکرۀاالبـرار نـام بـرده شـده،  یا سـید 

می گوینـد.( دروغ  درویـزه  قـول  بـه  یـا  و  انـد 
•    بعد از خاتم النبیین دعوای پیغمبری کفر باشد.

•    کسـانی کـه آواز دیـو و پـری شـنوند و یا خوابـی بینند، 
دعوایـی پیـری و مریـدی کننـد که مـا مأموریم بدیـن کار از 
مِـن عنـداهلل و یـا مـا را پیغمبـر علیه السـالم برین امـر کرد... 
ایـن جمله از القای نفسـانی و اغوای شـیطانی اسـت که این 
ضعیـف را کافر سـاخته و سـبب کفـر عوام النـاس گردانیده. 

)ص ۶۸(
•    ایـن قـول مشـایخ را کـه »مـن الشـیخ لـه فالشـیطان 
شـیخه«: کسـی که پیشـوا نـدارد شـیطان پیشـوای او خواهد 
بود، قوِل رسـول خدا دانسـتن، شـایان کفـر گرداند)ص۶۱(. 
حـق  مقبـول  خلـق  مـردود  حـق،  مـردود  خلـق  مقبـول 

)۶۸ )ص  می باشـد. 
•    فـی التمهیـد و یقبـل تو بتهم جمیعـا اال االباحیه و الغالیه 
و الشـیعه مـن الروافـض و القرامـۀ و الزنادقـه من الفالسـفه 
ال یقبـل توبتهـم بحـال من االحـوال و یقبـل بعدالتوبه به هو 
قبـل التوبـه. پـس ایـن طایفه هـا را پیـش از توبـه بکشـند و 
بعـد از توبـه نیز بکشـند؛ چه این نـوع مردم از اعتقاد فاسـد 
خویـش نتواننـد برگشـتن و کفـر صریـح را نتواننـد مانـدن.

)ص7۴-73( 
•    بـدان کـه مذهـب صوفیـان و فقیهـان و متابعـت از آنان، 
یکـی اسـت و مخالفت میان ایشـان نیسـت، هرکـه مخالفت 
گویـد افتـرا می کنـد و دیـن خـدای را برهـم می زنـد. )ص 

 )7۴

     بخش ششم



سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2091  یک    شنبه        5 سنبله   /   شهر    یو  ر        y    1396   5 ذ ی  الحجه    y 1438  27ا گست    62017 www.mandegardaily.com

ــادۀ  ــی آم ــای امریکای »خلبان ه
ــوند« ــان می ش ــرکوب طالب س

نېکلسن:

 پر طالبانو به سولې ته تر حارضېدو فشارونه دوام ولري

ــی   ــای نظام ــه خلبان ه ــته ک ــرز، نگاش ــزاری رویت خبرگ
امریــکا در افغانســتان بــرای افزایــش حمالت و ســرکوب 

ــد. ــتر می گیرن ــی بیش ــلح آماده گ ــان مس مخالف
رویتــرز از قــول دانیــل لینــزی، خلبــان طیــاره جنگــی اف 
ــزاری اسوشــیتد  ــه خبرگ ــه ب ــی، در بگــرام ک ۱۶ امریکای
ــر   ــگ در براب ــه جن ــد ک ــت، می نویس ــه اس ــرس گفت پ
ــرا  ــت، زی ــر اس ــش، پرچالش ت ــه داع ــبت ب ــان نس طالب
ــا مــردم مناطــق و محل هــای مخفــی شــدن در  ــان ب طالب

ــد. افغانســتان، آشــنایی بیشــتر دارن
ــی  ــرارگاه نظام ــرز، در ق ــزاری رویت ــته خبرگ ــه نوش ب
بگــرام، خلبان هــای نظامــی امریــکا، خــود را بــرای یــک 
جنــگ در برابــر  طالبــان آمــاده می ســازند کــه شــاید در 
ــۀ جــدی نبوده اســت. ــن پیمان ــه ای ســه ســال گذشــته ب
خبرگــزاری اضافــه کــرده کــه  قوت هــای هوایــی 
ــا  ــالدی ت ــال جاری می ــاز س ــتان از آغ ــکا، در افغانس امری
ــی  ــد، در حال حــال ۲۲۴۴ حملــۀ هوایــی را انجــام داده ان
کــه در تمــام ســال گذشــته ایــن تعــداد بــه ۱۰7۴ حملــه 
ــی  ــر افزایــش حمــالت هوای ــم دو براب ــن رق می رســد. ای
ــور  ــس جمه ــیدن ریی ــدرت رس ــس از به ق ــکا را پ امری

ــد. ــان می ده ــپ نش ترام
ــه نوشــتۀ ایــن خبرگــزاری، قوت هــای ناتــو به رهبــری  ب
عملیــات  میــالدی،   ۲۰۱۴ ســال  پایــان  در  امریــکا، 
ــد و روی  ــان دان ــتان پای ــود را در افغانس ــی خ محاربه ی
مبــارزه در برابــر گــروه موســوم بــه داعــش و مشــوره دهی 

ــد. ــز کردن ــان افغانســتان تمرک ــه نظامی ب
ــن  ــه ای ــران ب ــداد تحلیلگ ــک تع ــه ی ــزوده ک ــرز اف رویت
باور انــد کــه بــرای گســترش عملیــات هوایــی در 
افغانســتان، نظامیــان امریکایــی بــه مشــاوران، بــا تجربــه و 
ماهــر در امــور تخنیکــی و وســایل بیشــتر نیــاز خواهنــد 

داشــت.
کاپیتــان ویلیــم ســالیون، ســخنگوی قوت هــای امریکایــی 
در کابــل بــه خبرگــزاری رویتــرز گفتــه اســت کــه 
ــه  ــرف در س ــی ص ــان امریکای ــر، نظامی ــال حاض درح
مــورد می تواننــد حمــالت هوایــی را انجــام دهنــد.  
ایــن نظامیــان بــرای دفــاع از خــود، عملیــات خــاص بــر 
ضــد گروه هــای مشــخص تروریســتی و بــرای پیشــرفت 
ــی  ــه هوای ــازه حمل ــتان اج ــان افغانس ــتراتژیک نظامی اس

ــد. دارن
کابــل واضــح  امریکایــی، در  ســخنگوی قوت هــای 
ــات  ــر عملی ــا ب ــن محدودیت ه ــه ای ــت ک ــاخته اس نس
ــع  ــت رف ــتان چه وق ــکا در افغانس ــان امری ــی نظامی هوای

خواهد شــد. 

ایــن در حالــی اســت کــه رییــس جهمــور ترامــپ پــس 
ــوب  ــرای افغانســتان و جن ــد ب از اعــالم اســتراتژی جدی
آســیا، گفتــه کــه بــرای نظامیــان امریکایــی در افغانســتان، 
ــم  ــا تروریس ــارزه ب ــش مب ــتر در بخ ــای بیش صالحیت ه
می دهــد. در ایــن اســتراتژی روی مبــارزۀ جــدی در 
ــد شــده  ــر گروه هــای تروریســتی در افغانســتان تأکی براب

اســت.
در همیــن حــال، پــس از اعــالم راهبــرد تــازۀ واشــنگتن 
در مــورد افغانســتان، برخــی مقام هــای امریکایــی از 
ــتان  ــور در افغانس ــن کش ــال ای ــش از ۵۰ س ــور بی حض
خبــر داده و هشــدار می دهنــد کــه افغانســتان بــه میــدان 
رقابــت  امریــکا و کشــورهای منطقــه از جملــه روســیه و 

ــدل خواهــد شــد. ــن مب چی
ــۀ  ــاول، وزیرخارج ــن پ ــر، کالی ــس دفت ــن، ریی ویلکرس
ــه دلیــل  پیشــین امریــکا، در جایــی دیگــری گفتــه کــه ب
ــاالت  موقعیــت ژیوپلیتیــک افغانســتان، ممکــن اســت ای
متحــدۀ امریــکا، بیــش از ۵۰ ســال دیگــر در ایــن کشــور 

باقــی بمانــد.
بــه گفتــۀ او، افغانســتان تنهــا کشــوری اســت کــه 
برابــر  در  را  ویــژۀ  اقدامــات  می توانــد،  واشــنگتن 
بگیــرد. دســت  روی  چیــن  و  روســیه  کشــورهای 

رییــس دفتــر وزیــر خارجــه پیشــین امریــکا، تأکیــد کــرده 
ــدرت  ــتفاده از ق ــا اس ــد ب ــنگتن می توان ــه واش ــت ک اس
ــن،  ــات چی ــه اقدام ــتان، هرگون ــود در افغانس ــی خ نظام

ــت  ــت مراقب ــم را، تح ــاده ابریش ــازی ج ــه بازس از جمل
داشــته باشــد.

ــازی جدیــد میــان  ویلکرســن افــزوده اســت کــه یــک ب
ــاز  ــور دیگرآغ ــد کش ــن و چن ــیه، چی ــورهای روس کش
ــیایی  ــر آس ــا ب ــد ت ــالش دارن ــورها ت ــن کش ــده و ای ش

ــند. ــته باش ــی داش ــزی دست رس مرک
ــه  ــکا هفت ــی اســت کــه ریــس جمهــور امری ــن درحال ای
گذشــته بــا اعــالم اســتراتژی جدیــد واشــنگتن در مــورد 
ــه  ــتراتژی بســتگی ب ــن اس ــه ای ــود ک ــه ب افغانســتان گفت
ــم  ــر اســاس شــرایط موجــود تنظی ــدارد بلکــه ب ــان ن زم

شــده اســت.
ــران حکومــت  ــرد اســتقبال گــرم رهب ــن راهب ــد ای هرچن
ــان سیاســی  ــا آگاه ــی داشــت، ام ــی را در پ وحــدت مل
ــدت  ــث ش ــکا باع ــازۀ امری ــتراتژی ت ــه اس ــد ک می گوین

ــردد. ــور می گ ــگ در کش جن
پــس از شــانزده ســال حضــور نظامــی ناتــو بــه رهبــری 
امریــکا در افغانســتان، ایــن کشــور، بیــش از 7۰۰ ملیــارد 
دالــر در افغانســتان هزینــۀ بــازی و جنــگ کــرده اســت. 
در حالــی ۲۰۰۰تــن نظامیانــش کشــته و بیــش از ۲۰۰۰۰ 
ــر،  ــال حاض ــا در ح ــده اند. ام ــروح ش ــر مج ــن دیگ ت
طالبــان بــر ۶۰ درصــد خــاک افغانســتان خضــور دارنــد و 
برخــی از ولســوالی ها همــه روزه میــان طالبــان و نظامیــان 

ــه دســت می شــوند. افغانســتان دســت ب

سیاسِت قبیله یی...
پتانســیل  مهاجــرت،  یعنــی  آن  تحمیلــی  ســوغات 
سرکوب شــدۀ هزاره هــا را بــه بیــرون از مرزهــای قبیلــه 
پرتــاب کــرد. ایــن پتانســیل بــه محــض جاگزینــی در 
ســاختارهای متفاوت تــر و نســبتًا بازتــر، میــِل رهایــی یافــت. 
عالــم مهاجــرت به رغــم تحقیرهــا و مرارت هایــی کــه 
ــع  ــه واق ــزاراِن قبیل ــی کارگ ــر از حکمروای داشــت، منعطف ت
هزاره هــا  روزافــزوِن  دانشــجویِی  و  دانش آمــوزی  شــد. 
داِغ  کوره هــای  بــا  هم آغوشــی  در  آن هــم  غربــت،  در 
خشــت پزی و هیاهــوی نمنــاِک کارخانه هــای ســنگبری، 
ــا را  ــت و سخت کوشــِی هزاره ه ــه لیاق ــا، ک ــن ادع ــا ای نه تنه
ــان  ــا همچن ــی ام ــن رهای ــد. ای ــت می کن ــنی ثاب ــز به روش نی
ــان  ــن پنه ــر مهاجری ــخت گیرانه ب ــِن س ــای قوانی در الیه ه
ــد را  ــۀ ۱۱ ســپتمبر، دموکراســی نیم بن ــا این کــه حادث ــد ت مان
بــا آزادی  و امنیــِت نســبی وارد افغانســتان کــرد. ایــن آزادی 
ــی  ــاختار قبیله ی ــر س ــت ب ــه نتوانس ــبی اگرچ ــِت نس و امنی
فایــق آیــد، امــا این قــدر توانســت کــه عطــش علمــِی 
هزاره  هــای مهاجرنشــده و مقیــم در وطــن را نیــز راهِ ارضــا 
و رهایــی بخشــد. ایــن رهایــی در تعامــِل ســازنده بــا چنــد 
نســل از نخبــه گاِن پرورش یافتــه در مهاجــرت قــرار گرفــت 
ــن  ــی از ای ــن زد. برخ ــوم دام ــن ق ــِی ای ــتاب علم ــه ش و ب
نخبــه گان و تحصیل یافتــه گان، بــا کوله بــاری از دانــش و 
ــه بــه وطــِن ویرانــۀ خویــش بازگشــتند و به نحــوی از  تجرب
ــدند و  ــود ش ــاِی خ ــرفِت هم قومی ه ــدۀ پیش ــا چرخ دن انح
آن هــا نیــز کــه بــه افغانســتان بازنگشــتند، بــه منبــع الهــام و 
ــدل گشــتند.  ــخ ب ــوم تحقیرشــده در دِل تاری ــن ق ــرژِی ای ان
خــط  دو  در  داخــل  و  خــارج  در  هزاره هــا  هم اکنــون 
مــوازی، هم راســتا و ســازگار بــا یکدیگــر بــه کســب 
ــی و افتخــاری تاریخــی  ــد و جهشــی علم ــش می پردازن دان
را بــرای خــود رقــم زده زده انــد. میــزان بــاالی اشــتراک در 
ــی، کســب  ــا ســطوح عال ــی ت نظــام آموزشــی از دورۀ ابتدای
ــالن  ــد فارغ التحصی ــزان بلن ــور، می ــاال در کانک ــای ب رتبه ه
ــری،  ــانس و دکت ــانس، فوق لیس ــع لیس ــگاهی در مقاط دانش
میــزان بلنــد اشــتراک در برنامه هــای مــدرن اجتماعــی، 
شــمار بــاالی فعــاالن مدنــی و رســانه یی و همچنیــن 
ــان، بخشــی  ــدات و نوآوری هــاِی علمــی و فرهنگــِی آن تولی

از جلوه هــای ایــن جهــش را می نمایانــد.   

جمع بندی و نتیجه گیـری
»سیاســت قبیله یــی« یــک حقیقــِت دوام دار در ســاختار 
ــا  ــری ت ــدای نضج گی ــه از ابت ــوده ک ــتان ب ــی افغانس سیاس
اکنــون بــه حیــات ادامــه داده اســت. مســلمًا ســاختار قبیله یی 
از گذشــته تــا امــروز تغییرهــا و فرســایش های مطلوبــی بــه 
خــود پذیرفتــه، امــا آن چــه قابــل انــکار نیســت، ســخت جانِی 
ــروز  ــا ام ــظ آن ت ــرای حف ــزه ب ــد انگی ــاختار و تولی ــن س ای
ــا را از حــِد الف  اســت. آن چــه کــه جهــش علمــِی هزاره ه
و گــزاف، بیــرون و الیــِق توصیــف و تحســین و همین طــور 
ــای  ــب افتخاره ــازد، کس ــران می س ــادِت دیگ ــل و حس بخ
ــی و  ــی و ســاختار قوم علمــی در سایه ســارِ سیاســِت قبیله ی
ــی از  ــش بزرگ ــون بخ ــت. هم اکن ــدرت اس ــله مراتبِی ق سلس
ــۀ  ــر صبغ ــه ناگزی ــن پیشــرفت ها ک ــه ای ــوامِ افغانســتان، ب اق
ــی  ــد و بخش ــین می نگرن ــدۀ تحس ــه دی ــد، ب ــی یافته ان قوم
ــی  ــر از سیاســت و ســاختار قبیله ی ــه به شــدت متأث دیگــر ک
ــه ایــن جهــِش علمــی  و کارگــزاراِن متعصــِب آن هســتند، ب
ــرای  ــزرگ ب ــری ب ــد و آن را خط ــرت می بینن ــدۀ نف ــه دی ب
ــر  ــی ب ــاختار مبتن ــتمرار س ــی و اس ــای قبیله ی ــِق آرزوه تحق
آن ارزیابــی می کننــد. بــه نظــر می رســد کــه تــالش و 
ــالش  ــه ت ــرف ب ــی، از یک ط ــزاران قبیله ی ــی کارگ چاره جوی
و چاره جویــِی دانش محــورِ هزاره هــا شــدت می بخشــد 
ــان  ــراب می ــرت و اضط ــد نف ــه تولی ــر، ب ــوی دیگ و از س
اقــوام دامــن می زنــد. حافظــاِن نظــِم ایــن ســاختار بی آن کــه 
بداننــد و بفهمنــد، تالش های شــان در مســیر بی نظمــی 
ــی  ــه فروپاش ــت ب ــه در نهای ــه ک ــامان یافت ــی س و ناامنی های
ســاختار قبیله یــی و شــکل گیری نظمــی جدیــد منجــر 

می گــردد. 
مرکــزی،  والیت هــای  در  هزاره هــا  خشــِن  ســرکوب 
گروگان گیــری آن هــا در شــاهراه ها و حملــه بــه آنــان 
ــر  ــت گذاراِن ب ــوِل سیاس ــورد قب ــه م ــب اگرچ ــامِ مذه ــه ن ب
ــی  ــی و لطیف ــد منطق ــا پیون ــت، ام ــه نیس ــدار قبیل ــِر اقت س
ــارت  ــه عب ــته و دارد. ب ــان داش ــِی آن ــای سیاس ــا انتخاب ه ب
ــه  دیگــر، ادامــۀ  اصــرار بــر حفــظ ایــن ســاختارِ پوســیده، ب
ــا  ــوع رخداده ــی و وق ــِت سیاس ــای نادرس ــۀ انتخاب ه ادام
کــه  می شــود  منجــر  ناخواســته یی  خشــونت هاِی  و 
ــد  ــاد خواه ــه ب ــه را ب ــت وبودِ قبیل ــۀ هس ــه هم بی رحمان
از  انصــراف  راه،  عاقالنه تریــن  وصــف،  ایــن  بــا  داد. 
و  خودخواســته  پایــاِن  و  قبیله یــی  سیاســت گذاری های 
آگاهانــۀ ایــن ســاختار و رهایــِی همــۀ اقــوام از ایــن چرخــۀ 
معیــوب، و پیشــرفِت جمعــِی مــردم افغانســتان در ســاختاری 

ــت. ــازنده اس ــاز و س ــن، ب نوی

ــي  ــت عموم ــړ ماموری ــوڅ مالت ــو د غ ــې د ناټ ــتان ک ــه افغانس پ

ــه  ــدې پ ــر وړان ــو پ ــې د مخالفین ــد دی چ ــه من ــدان هیل قومان

کــور دننــه او بهــر هــم د دوی پــر ځالــو او پنــاه ځایونــو فشــار 

راوســتل يش.

ــو رسه  ــه ازادي راډي ــه ورځ ل ــنبې پ ــن د ش ــان نېکلس ــرال ج ج

پــه یــوې ځانګــړي مرکــه کــې کــه څــه هــم یــو پــه یــو د دغــو 

فشــارونو یادونــه ونــه کــړه خــو ویــې ویــل، د داخــي فشــارونو 

تــر څنــګ بایــد پــر وســله والــو مخالفینــو لــه هېــواده بهــر هــم 

ــارونه راوړل يش. فش

ــورو  ــتان د ن ــران او د افغانس ــيې، ای ــه روس ــل، ل ــوړي ووی نوم

ګاونډیــو هېوادونــو رسه ډیپلوماټيکــې خــرې اتــرې کــوالی يش 

ــرې کــړي. ــې براب ــاره زمین د ســولې لپ

نوموړي زیاته کړه:

ــتان  ــې د افغانس ــوږ ی ــې م ــارونه چ ــه فش ــه دا ده هغ ــوږ مت "زم

ــوی  ــو د هغ ــو راول ــو مخالفین ــله وال ــر وس ــې پ ــاوره ک ــه خ پ

ــران او د  ــيي، ای ــم راوړل يش د روس ــو ه ــروين پټنځایون ــه بی پ

ــرې  ــرې ات ــې خ ــو رسه ډيپلوماټيک ــورو ګاونډی ــه ن ــتان ل افغانس

ــه  ــوږ ب ــروالی يش او م ــې براب ــه زمین ــرو ت ــولې خ ــم د س ه

ــواد  ــول فشــار واچــوو چــې د دغــه هې ــل ټ ــو خپ ــر وســله وال پ

ــړو." ــرې ک ــې براب ــولې زمین ــه د س ــو ت خلک

جــرال نېکلســن د ازادي راډیــو د دې پوښــتنې پــه ځــواب کــې 

چــې د امریــکا د نــوې ســراتېژۍ لــه مخــې ایــا د وســله والــو پــر 

ضــد پــه پاکســتان کــې هــم عملیــات کېــږي کــه نــه؟ وویــل، پــه 

ــر  ــدو دروازو ت ــځ د بن ــر من ــاد ت دې اړه د واشــنګټن او اســالم اب

شــا خــرې شــوې دي.

ــو  ــده ایاالت ــکا د متح ــې د امری ــې ده چ ــال ک ــې ح ــه داس دا پ

ــويب  ــتان او جن ــۍ د افغانس ــره اوون ــپ تې ــد ټرم ــمرش ډونال ولس

ــر وخــت پاکســتان د  ــوي ســراتېژۍ د اعــالن پ ــاره د ن اســیا لپ

ــه  ــه پ ــکا ب ــل، امری ــې وی ــه وی ــه وبلل ــوه رسچین ــوايل ی تاوتریخ

دغــه هېــواد کــې د تروریســتانو د ځالــو پــر وړانــدې غلــې پاتــې 

ــه يش. ن

ــې  ــړی چ ــګار ک ــا ټین ــا بی ــت بی ــان حکوم ــدې افغ ــه دې وړان ل

ــري  ــه ل ــدې پټنځایون ــه خــاورې د بان تروریســتان د افغانســتان ل

او تــر کومــه چــې یــې دا مرکزونــه لــه منځــه یــو نــه وړل يش پــه 

ــه ختمېــږي. ــواد کــې تاوتریخوالــی ن دغــه هې

افغــان چارواکــو ټينــګار کــړی چــې نړیوالــه ټولنــه دې د 

ــارونه  ــتان فش ــر پاکس ــاره پ ــو لپ ــه وړل ــه منځ ــتانو د ل تروریس

بــاور دا کار کــوالی يش چــې د  پــه  راوړي، ځکــه د دوی 

افغانســتان او ســیمې پــر امنیــت مثبــت اغیــز وکــړي.

پــه ورتــه وخــت کــې د ســولې او تاوتریخــوايل د مطالعاتــو مرکز 

یــو څېړونکــی وايــي، امریــکا او نړیوالــې ټولنــې تــه ښــايي چــې 

د ترورېــزم د ځالــو، پټنځایونــو او مالتــړ د ختمولــو پــه هــدف پــر 

پاکســتان اقتصادي فشــارونه راويل.

حکمت الله اعظمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:

"یــوه ګټــوره الره چــې پــه طالبانــو او نــورو ډلــو فشــار راوړلــی 

ــه هغــو  يش فکــر کــوم اقتصــادي فشــارونه دي، داســې چــې پ

هېوادونــو بایــد فشــار راوړل يش چــې لــه دوی رسه مــايل 

مرســتې او مالتــړ یــې کــوي، زه فکــر نــه کــوم چــې پــر پاکســتان 

ــه ورکــړي." ــره ګټ ــه نظامــي فشــارونه ډې ب

خــو د پاکســتان د مــي امنیــت کمېټــې بیــا د امریــکا لــه لــوري دا 

تورونــه رد کــړي ویــي یــې دي چــې واشــنګټن دې د جنګیالیــو 

ــر  ــز ډې ــل مترک ــه خپ ــتان د نن ــاره د افغانس ــو لپ ــه وړل ــه منځ د ل

کــړي.

ــرې  ــه چې ــي، ک ــود واي ــب محم ــوه نجی ــارو کارپ ــیايس چ د س

پاکســتان دا ځــل همــکاري ونــه کــړه، ممکــن لــه جــدي ســتونزو 

ــو  ــه الس ريس او ګڼ ــه د ن ــو ت ــو بازارون ــې نړیوال ــې ډل ــه هغ ل

ــخ يش. ــتونزو رسه م ــادي س ــورو اقتص ن

ابوبکر صدیق
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ورزش
طارق محمدی

کجای کار می لنگد؟
داعشــیان تقــاص شکســت در عــراق و ســوریه را از 
ــه  ــر از هم ــد! اول ت ــتان می گیرن ــوم افغانس ــردم مظل م
تســلیت و غم شــریکی خــود را بــا شــهروندان عزیــزی کــه حیــن 
ادای نمــاز جمعــه در مســجد امــام زمــان مــورد حمــالت انتحــاری 

ــد؛ عــرض مــی دارم. ــرار گرفتن ــا ق اعجوبه هــای عصــر م
ــهروندان  ــان ش ــه ج ــاری ب ــالت انتح ــر روز حم ــت ه ــا گذش ب
ــرش  ــا پذی ــیان ب ــرد. داعش ــتر می گی ــدت بیش ــور ش ــاه کش بی گن
ایــن حمــالت در افغانســتان، تقــاص شکســت در عــراق و 
ــا  ــتان؟ ب ــرا افغانس ــد. چ ــا می گیرن ــوم م ــردم مظل ــوریه را از م س
ــاد  ــی در ایج ــی و بین الملل ــتر منطقه ی ــای بیش ــود همکاری ه وج
ــی کجــای کار می لنگــد  ــت مل ــس، و امنی ــش، پولی ــت ارت و حمای
کــه حکومــت وحــدت ملــی حتــا توانــای گرفتــن امنیــت پایتخــت 
ــردم و  ــه م ــخگو ب ــد پاس ــا بای ــدارد؟ حکومت ه ــم ن ــور را ه کش
ــت  ــدۀ امنی ــن کنن ــز تضمی ــال و نی ــان، م ــه داری از ج ــن نگ ضام

باشــند. شهروندان شــان 
ــه  ــأت گرفت ــی، نش ــای امنیت ــف در نهاده ــد ضع ــر می رس ــه نظ ب
از چنــد دســته گی سیاســی، عــدم داشــتن برنامه هــای کارا و 
اســتراتژی مشــخص و مــدون در شــناخت تروریســم و چگونه گــی 
مبــارزه بــا آن، نداشــتن معیارهــای مشــخص و مــدون در اســتخدام 
افــراد در نهادهــای امنیتی-نظامــی، نفــوذ حلقــات تنــدرو و قوم گــرا 
ــف  ــی مختل ــای سیاســی و حزب ــراد دارای گرایش ه و گماشــتن اف
در ســاختار امنیتــی کشــور و در نتیجــه، نداشــتن انگیــزه، کــم کاری 
و عــدم هم آهنگــی میــان نهادهــای امنیتــی، بانــی و مســبب اصلــی 
ــزاران  ــدوارم کارگ ــد. امی ــور می باش ــتی در کش ــالت تروریس حم
سیاســی در حکومــت وحــدت ملــی بــه نــکات ذکــر شــده توجــه 
الزم مبــذول بدارنــد تــا بیشــتر از ایــن شــاخصه های یــک دولــت 
فرومانــده را بــه خــود اختصــاص ندهنــد و بــه کاهــش اعتبــار ملــی 

ــد. ــود نیفزاین ــی خ و بین الملل

احمدذكی خاورنیا

افغانستان را در آ تش فتنه های مذهبی نسوزید!
ــری  ــای تکفی ــیلۀ گروه ه ــه وس ــی ب ــای مذهب ــاد فتنه ه ایج
ــه  ــت و پنج ــادی دس ــکالت زی ــا مش ــه ب ــوری ک در کش
ــی  ــن ســرزمین گروه های ــن اســت کــه در ای ــای ای ــه معن ــد، ب ــرم می کن ن
وجــود دارنــد کــه ایــن همــه نابســامانی ها دل شــان را یــخ نکــرده اســت 
و حــاال بــرای تطبیــق برنامه هــای کشــورهای منطقــه، دســت بــه انفجــار 
ــی؛  ــای مذهب ــاد فتنه ه ــت ایج ــد! در پش ــا می زنن ــاجد وعبادت گاه ه مس
ــان  ــذا برصاحب ــه اســت، ل ــی نهفت ــی و منطقه ی ــای سیاســی داخل برنامه ه
عقــل، منطــق و وجــدان الزم اســت تــا دســت بــه کار شــده و جلــو ایــن 
ــی را  ــا همه گ ــن فتنه ه ــش ای ــر آن، آت ــد؛ در غی ــزرگ را بگیرن ــت ب جنای

نابــود خواهــد کــرد!
عــراق و ســوریه بهتریــن عبــرت بــرای عبرت گیرنــده گان اســت. عراقــی 
ــم و  ــرزمین عل ــالمی و س ــدن اس ــز تم ــوان مرک ــه عن ــروز ب ــا دی ــه ت ک
ــی شــده اســت  ــه مخروبه ی ــدل ب ــد، امــروز مب ــه حســاب می آم ــش ب دان
ــروز  ــا دی ــه ت ــوریه ک ــد! س ــه می کنن ــش نال ــر ویرانه های ــا ب ــه جغده ک
ــه  ــروز ب ــد، ام ــه حســاب می آم ــه ب ــن کشــورهای منطق یکــی از امن تری
ــی  ــای دین ــه علم ــده اســت! ب ــدل گردی ــرت مب ــرزمین وحشــت و نف س
ســنی و شــیعه پیشــنهاد می کنــم کــه هرچــه زودتــر جلــو ایــن فتنه هــا را 
بگیرنــد تــا مســوولیت دینــی و وجدانــی خــود را در برابــر خــدا و مــردم 
خویــش ادا کــرده باشــند؛ در غیــر آن، بــه یقیــن بداننــد کــه خداونــد از 
همــۀ ایــن خون هایــی کــه بــه ناحــق آن هــم در مســاجد خــدا ریختانــده 
ــن  ــدا ای ــوال خ ــًا س ــرد. و حتم ــد ک ــوال خواه ــان س ــود، از ایش می ش
خواهــد بــود کــه چطــور کنســرت یــک بانــو شــما را برانگیخــت و بــه 
خاطــرش گلوهــا پــاره کردیــد، امــا کشــتار بی رحمانــۀ کــودکان و زنــان 

و نمازگــزاران آن هــم در مســاجد مــن، شــما را تحریــک نکــرد؟

رامین انوری

کمتــر عکســی به انــدازۀ عکــس کــودک گیرمانــده در داخل 
»مســجد امــام زمــان«، بیچاره گــِی مــا را بــه تصویــر کشــیده 
اســت. از وقتــی حافظــه ام یــاری می کنــد، در دوراهــۀ بیــم و 
وحشــت قــرار داشــته ایم؛ دریایــی از آتــش در دو ســوی مــا بــوده و هیــچ 
ــه و  ــی از گلول ــر باران ــض، زی ــاًل مح ــک خ ــته ایم. در ی ــاری نداش اختی
خمپــاره و در بنــِد گروهــی از آدمیانــی کــه بــدون این کــه دلیلــش برایــت 
ــتند.  ــت هس ــه خون ــنه ب ــد و تش ــتنت را دارن ــد کش ــد، قص ــح باش واض
ــتعاری  ــاظ اس ــه لح ــم ب ــی، -ه ــل مختلف ــا در مراح ــدام م ــر ک ــر ه مگ
ــم؟  ــودک نبوده ای ــن ک ــت همی ــن وضعی ــع- در عی ــان واق ــم در جه و ه
مگــر ناگهــان خــود را در میــدان جنــگ نیافته ایــم؟ و ناگهــان تبدیــل بــه 
ــگ  ــرای جن ــه قصــدی ب ــدون این ک ــگ نشــده ایم؟، ب ــی از جن یــک طرف
داشــته باشــیم و یــا حتــا اســلحه یی در دســت. چــه جهــان تاریکــی دارد 
ــدر نســل،  ــا. مردمــی کــه نســل ان ــری م ــا و پی ــِی م ــا و جوان کودکــِی م
در محاصــرۀ تباهــی زیســته و جنــگ تبدیــل بــه خــودِ هویــت مــا شــده 
اســت. متأســفم از این کــه یــک ســره آیــۀ یــأس می خوانــم؛ ولــی گاهــی 
انــدوه فکــر و بــدن آدم را فلــج می کنــد و غیــر از ســیاهی؛ هیــچ چیــزی 

ــد. ــم نمی آی ــه چش ب

هکـرها مسـی را هـم راهـی 
رئال مـادرید کـردند

رونالدو:
من و مسی نباشیم، چند بازیکن 
دیگر جای مان را خواهند گرفت

فیـسبـوک نـــامــه

پــس از حملــۀ هکرهــا بــه حســاب کاربــری باشــگاه بارســلونا، ایــن بــار 
حســاب کاربــری باشــگاه رقیــب یعنــی رئال مادریــد مــورد هــدف هکرهــا 

قــرار گرفــت.
ــلونا  ــگاه بارس ــری باش ــاب کارب ــه حس ــود ک ــش ب ــد روز پی ــن چن همی
ــه  ــد و بالفاصل ــک ش ــا ه ــط هکر ه ــر« توس ــی »توئیت ــبکۀ اجتماع در ش
پیامــی بــا ایــن مضمــون کــه »آنخــل دی ماریــا بــه باشــگاه بارســلونا خــوش 
ــی  ــد، ایــن در حال آمــدی!« در صفحــۀ رســمی ایــن باشــگاه منتشــر کردن
ــن دو  ــی بی ــت و توافق ــن ژرمن اس ــن پاری س ــا بازیک ــه دی ماری ــت ک اس

ــه اســت. ــن رابطــه صــورت نگرفت باشــگاه در ای
ــح  ــه صب ــزارش داد ک ــس گ ــی  وی« انگلی ــی »آی ت حــاال شــبکۀ تلویزیون
دیــروز )شــنبه( صفحــۀ رســمی باشــگاه رئال مادریــد هــم توســط هکرهــا 
هــک شــده و آنــان بــا انتشــار فلــم پنجصدمیــن گل لیونــل مســی بــا پیراهن 
بارســلونا کــه مقابــل رئال مادریــد اســت، پیامــی بــا مضمــون »مســی خوش 
آمــدی« بــه دو زبــان انگلیســی و اســپانیایی در صفحــۀ رســمی ایــن باشــگاه 

ــد! ــد کردن ــی رئال مادری ــا را راه ــتاره آبی واناری ه ــر و فوق س منتش
ــگاه  ــری دو باش ــاب های کارب ــک حس ــوولیت ه ــم »OurMine« مس تی
رئال مادریــد و بارســلونا را بــر عهــده گرفتــه و هــدف خــود از ایــن کار را 
نشــان دادن ضعــف امنیتــی در حســاب کاربــری دو باشــگاه اعــالم کــرده 
اســت. پیامــی کــه توســط هکرهــا روی »توئیتــر« رئال مادریــد منتشــر شــده 
ــد آن  در همــان ۴۵ دقیقــۀ اول، پیــش از این کــه باشــگاه رئال مادریــد بتوان
را از روی صفحــه اش پــاک کنــد، بیــش از ۲7 هــزار بــار توســط کاربــران 
توســط کاربــران بازنشــر شــد. باشــگاه رئال مادریــد هنــوز واکنــش رســمی 

بــه ایــن موضــوع نشــان نــداده اســت.

ــه  ــن ک ــد بازیک ــد از چن ــال رئال مادری ــم فوتب ــی تی ــتارۀ پرتغال س
ــوان  ــه عن ــی اش را ب ــای آرژانتین ــگاه او و همت ــن جای ــت گرفت لیاق

ــرد. ــام ب ــد، ن ــا دارن ــان دنی ــن بازیکن بهتری
ــدو در حــال حاضــر  ــه نظــر کریســتیانو رونال ــارکا، ب ــه نقــل از م ب
ــل  ــدن او و لیون ــته ش ــد از بازنشس ــه بع ــتند ک ــن هس ــد بازیک چن
ــان  ــر می ــۀ اخی ــک ده ــه در ی ــرادی ک ــز انف ــد جوای ــی می توانن مس

ــد. ــده اســت را کســب کنن ــدل ش ــتاره رد و ب ــن دو س ای
رونالــدو دربــاره پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه پــس از او و مســی چــه 
ــو  ــار داشــت: مارک ــد، اظه ــان را بگیرن ــد جــای آن کســانی می توانن
آسنســیو، نیمــار، کایلیــان امباپــه، عثمــان دمبلــه، ادن ازار و مارکــوس 
رشــفورد. این هــا برخــی از بازیکنــان بســیار خوبــی هســتند کــه مــا 

در ایــن اطــراف داریــم.
آسنســیو یکــی از بهتریــن بازیکــن رئال مادریــد طــی دو فصــل اخیــر 
بــوده اســت کــه در ایــن فصــل هــم بــا گل هایــی کــه بارســلونا در 
ســوپرجام اســپانیا زد توجــه همــه گان را جلــب کــرد. نیمــار فصــل 
ــه هــم  ــود و دمبل گذشــته جــزو کاندیداهــای کســب تــوپ طــال ب
ــا اســتعداد نشــان داده اســت کــه  در بوروســیا دورتمونــد آن قــدر ب

بارســلونا بــرای خریدنــش ۱۵۰ میلیــون یــورو بپــردازد.

رشِد روزافزوِن افراط گرایی در هرات
عبدالکبیر صالحی

اخیــراً بــا یکــی از دوســتان صحبــت می کــردم. او از رشــد روزافــزون ســلفی ها، 
ــی  ــرازِ نگران ــرات اب ــا در ه ــا و دیوبندی ه ــا، تحریری ه ــا، اخوانی ه صفوی ه
می کــرد و می گفــت، اگــر وضــع بــه همیــن منــوال پیــش بــرود و جلــو فعالیــت  
ــی  ــه یکــی از پایگاه هــای مهــم افراط گرای ــا ســّد نگــردد، هــرات ب ــن گروه ه ای
ــه  ــت: این ک ــت؟ گف ــاره چیس ــم: چ ــود. گفت ــدل می ش ــتان ب ــی در افغانس دین
ــی و  ــای عملیات ــرد و دروازۀ نهاده ــا را بگی ــن گروه ه ــت ای ــو فعالی ــت جل دول

ــد. ــدود کن ــان را مس ــای تبلیغاتی ش بنگاه ه
گفتــم: ایــن راهــکار نــه ممکــن اســت، نــه هــم مطلــوب. ممکــن نیســت؛ زیــرا 
ــا وارد  ــن گروه ه ــۀ ای ــا هم ــان ب ــه هم زم ــت ک ــر از آن اس ــت ناتوان ت ــه دول ک
ــرا  نبــردی بی امــان شــود و جلــو فعالیت شــان را بگیــرد. و مطلــوب نیســت؛ زی
کــه هرچــه میــزان فشــار و اختنــاق بــر ایــن گروه هــا فزونــی گیــرد، انگیزۀشــان 
بــرای فعالیت هــای تندروانــه و مخربانــه بیشــتر می شــود و دولت ســتیزی 
ــی  ــاد ف ــۀ جه ــه مثاب ــد و ب ــری می یاب ــیِت افزون ت ــان، قدس ــاور آن ــر و ب در نظ
ــن  ــا ای ــی ب ــل منطق ــرای تعام ــن، ب ــر م ــه نظ ــردد. ب ــداد می گ ــبیل اهلل قلم س
گروه هــا و خنثی ســازی فعالیت هــای تندروانــۀ آنــان، اتخــاذ تدابیــر ذیــل 

ضــروری اســت:
۱- ارائــۀ بدیــل بهتــر: ایــن گروه هــا بــرای ترویــج افــکار و عقایــد خــود مراکــز 
و مــدارس متعــددی ایجــاد کــرده انــد و جمــع کثیــری از مــردم، اعــم از زنــان 
و مــردان جوانــان و نوجوانــان را جــذب کــرده انــد. اگــر بــه ایــن باوریــم کــه 
مدرســۀ مولــوی جلیــل اهلل، مفتــی ســرور، شــاه  ولــی اهلل، احیأ العلــوم، پیــِر هــرات 
ــن  ــارۀ کار ای ــد، چ ــت می کنن ــی فعالی ــی دین ــج افراط گرای ــتای تروی و... در راس
ــا  ــه م ــن اســت ک ــی ای ــم، بلکــه منطق ــدارس را ببندی ــن م ــه درب ای نیســت ک
ــا  ــد ب ــی بتوانن ــاظ کیف ــه از لح ــم ک ــاد کنی ــزی ایج ــدارس و مراک ــل، م در مقاب
ــد.  ــان برباین ــبقت را از آن ــوی س ــوند و گ ــت ش ــه وارد رقاب ــدارِس پیش گفت م
ــخ و  ــوزی را از بی ــوژی دین آم ــدارس، متودول ــن م ــق ایجــاد ای ــد از طری ــا بای م
ــم و رویکــرد  ــی ریزی ــادی را پ ــم و بســتر اسالم شناســی انتق ــون کنی ــن دگرک بُ
ناقدانــه و تاریخی نگرانــه بــه میــراث فکــری اســالم را در ذهــن و ضمیــِر طــاّلِب 
ــی  ــه گونه ی ــد ب ــدارس بای ــن م ــِی ای ــۀ آموزش ــازیم. برنام ــه س ــوز نهادین دین آم
ــنا و جهــان آگاه  ــر پایــۀ آن عالمــان و اسالم شناســانی رازآِش تدویــن شــود کــه ب
پــرورش یابنــد؛ عالمانــی کــه هــم دیــن را بشناســند و هــم دنیــای نویــن را هــم 
بــا قــرآن آشــنا باشــند هــم بــا فهمــی امروزیــن از قــرآن؛ هــم فقــه را بداننــد و 
هــم ســنت صحیــح و ســقیم را در روشــنایی وحــی قرآنــی و حکمــِت عقالنــی 
بخواننــد و بدین گونــه بتواننــد کــه پیامبــروار پرچــِم رحمــت بــر افرازنــد و روح ِ 

ــد. ــرۀ متبســم اســالمیت بنوازن ــا چه آزرده و تلخی چشــیدۀ انســانیت را ب
ــی  ــم و عظیم ــرِی حجی ــراث فک ــه می ــی ب ــی دین ــر: افراط گرای ــِد فک ۲- تولی
تکیــه زده اســت. اگــر روزی افراط گریــان تصمیــم بگیرنــد کــه »الهیــات 
ــد دانشــنامه یی  ــی می توانن ــه راحت ــد، ب ــن کنن ــری« را تدوی ــدروی و افراطی گ تن
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــد. ای ــد بیاورن ــد پدی ــن جل ــزرگ و متشــکل از چندی ب
ــرد. حجــم  ــج می ب ــا از فقــر تئوریــک عمیقــی رن ــه روِی دینــی در کشــورِ م میان
ــن  ــه از دی ــِت نواندیشــانه و میانه روان ــه قرائ ــد ب ــون در پیون ــا کن ــه ت ــی ک مطالب
ــی بســیار  ــِد افراط گرای ــِب مؤی ــه مطال ــاس ب ــده اســت، در قی ــگارش درآم ــه ن ب
ــره  ــم و چی ــق بیایی ــی فای ــی دین ــر افراط گرای ــا ب ــه م ــرای این ک ــز اســت. ب ناچی
شــویم، بایــد تولیــد فکــر را در محــراق توجــه خــود قــرار دهیــم و در راســتای 
ــه  ــان ب ــم. افراط گرای ــالش کنی ــی« ت ــه روِی دین ــات میان ــن »الهی ــن و تدوی تکوی
ــه  ــکار پیشــینیان، رفتارهــای تندروان ــار و اف ــه آث ــا اســتناد ب ــد ب راحتــی می توانن
ــد  ــن، بای ــد و مشــروعیت ببخشــند. بنابرای ــه کنن ــتیزه جویانۀ خــود را توجی و س
ــا  ــم و ب ــد کنی ــترده تولی ــی گس ــی، ادبیات ــی دین ــد افراط گرای ــه نق ــد ب در پیون
ــات  ــِک الهی ــاخت های تئوری ــا و زیرس ــی، بنیاده ــای پژوهش ــدازِی طرح ه راه ان

ــیم. ــش بکش ــه چال ــه را ب افراط گرایان
3- تــالش همه گانــی: مبــارزه بــا افراط گرایــی ِصرفــًا مســوولیت دولــت نیســت، 
ــان  ــد. افراط گرای ــا کن ــش را ایف ــش خوی ــارزه نق ــن مب ــد در ای ــز بای ــت نی مل
در نهادهــای مختلــف فرهنگــی و دینــی نفــوذ کــرده انــد و مدیریــت و 
ــا، حســینیه ها، رســانه ها،  ــر، مســاجد، مــدارس، تکای گرداننده گــِی برخــی از مناب
ــت  ــی، دول ــن وضعیت ــد. در چنی ــه ان ــت گرفت ــه دس ــک و... را ب ــع اکادمی مجام
ــل  ــرفتی حاص ــی پیش ــا افراط گرای ــارزه ب ــدان مب ــد در می ــی نمی توان ــه تنهای ب
ــدرِ  ــه ق ــارزه ب ــن مب ــد و در ای ــز احســاِس مســوولیت کنن ــردم نی ــد م ــد. بای کن
ــان  ــروزی و رشــد روزافــزون افراط گرای ــد. پی ــوان خــود ســهم بگیرن وســع و ت
ــام  ــان از تم ــت. آن ــان اس ــهم گیرِی جمعی ش ــی و س ــالش همه گان ــول ت محص
ــه  ــکار و باورهــای افراط گرایانۀشــان مای ــج اف ــرای تروی ــوان خــود ب ــوش و ت ت
می گذارنــد، از وقــِت خویــش هزینــه می کننــد، بخشــی از مــاِل خــود را )تحــت 
عنــوان خیــرات و زکات( اختصــاص می دهنــد و هــر رنــج و زحمتــی را بــرای 
ــت، گســترش  ــن حال ــد. در ای ــه جــان می خرن ــای خــود ب ــه آرمان ه ــیدن ب رس

ــت. ــی اس ــاًل طبیع ــری کام ــی، ام ــاِن افراط گرای ــۀ گفتم ــده و پیروزمندان فزاین
ــرای  ــود و کســی ب ــه اسپانســر می ش ــای افراط گرایان ــه فعالیت ه ــی ک در وضعیت
ــه  ــت ک ــی اس ــد، طبیع ــی نمی کن ــن هزینه ی ــه کم تری ــای افراط زدایان فعالیت ه
ــان حاضــر  ــه افراط گرای ــی ک ــد. در حالت ــی حاصــل می کنن ــان چیره گ افراط گرای
ــه  ــا حاضــر نیســتیم ماهان ــد و م ــدای باورهــای خــود کنن ــد جــان خــود را ف ان
ده افغانــی در راســتای مبــارزه بــا آنــان هزینــه کنیــم، طبیعــی اســت کــه شــاهد 
رشــِد فزاینــدۀ آنــان باشــیم. در شــرایطی کــه ده هــا مرکــز و مدرســۀ دینی توســط 
ــه بزرگــِی هــرات، یــک  ــا در شــهری ب ــان گرداننده گــی می شــود و م افراط گرای
ــه فعالیــت  مدرســه نداریــم کــه در راســتای ترویــج قرائــت انســانی و میانه روان
کنــد یــا یــک مرکــز نداریــم کــه بــه منظــور مقابلــه بــا افراط گرایــی پایه گــذاری 
ــأ  ــتفاده از خ ــا اس ــرا ب ــای افراط گ ــه گروه ه ــت ک ــی اس ــد، طبیع ــده باش ش

موجــود، موفــق بــه جلــب و جــذب مــردم می شــوند.
در فضایــی کــه رســانۀ مــا بعــد از نشــِر یــک پیــام در ســتایش نیروهــای امنیتــی 
یــا در نکوهــش طالبــان و داعــش، اعــالم می کنــد کــه »ایــن یــک پیــامِ بازرگانــی 
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــت ب ــز دول ــای ناچی ــه تالش ه ــود«، انتظــار نداشــته باشــید ک ب
ــی  ــه گفتمان ــتی ب ــی بایس ــا افراط گرای ــارزه ب ــیند. مب ــر بنش ــه ثم ــی ب افراط گرای
ــی را جــزو  ــا افراط گرای ــارزه ب ــد مب ــه بای ــدل شــود، همــۀ اقشــارِ جامع ــی ب مل
ــرای  ــت ب ــا می بایس ــۀ م ــد، هم ــداد کنن ــود قلم ــانی خ ــی و انس ــب دین وجای
ــوی باشــیم و از  ــادی و معن ــۀ م ــِل هزین ــه تقبّ ــی حاضــر ب ــا افراط گرای ــه ب مقابل
ــن صــورت تالش هــای  ــا در ای ــم. تنه ــه بگذاری ــوان خــود مای ــوش و ت تمــام ت
ــا  ــۀ م ــج از جامع ــه تدری ــت ب ــوم افراطی ــدۀ ش ــیند و پدی ــر می نش ــه ثم ــا ب م
ــا  ــارزه ب ــوان مب ــن اســت کــه: »چطــور می ت ــا پرســش ای ریشــه کن می شــود. ام
افراط گرایــی را بــه گفتمانــی ملــی تبدیــل کــرد«؟ پاســخ ایــن پرســش مجــال و 

ــد. ــر می طلب ــی دیگ مقال
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»مســعودِ سپه ســاالر«، رمــان تاریخــی در 
ــه زنده گــی و کارنامه هــای قهرمــان  ــد ب پیون
ملــی کشــور، شــهید احمدشــاه مســعود 
اســت کــه در کابــل نشــر شــده اســت. 
ــتانی از  ــت داس ــاالر«، روای ــعود سپه س »مس
زنده گــی و مقاومــت احمدشــاه مســعود، 
فرمانــده برجســتۀ جهــادی افغانســتان اســت 
ــاِن تاریخــی نوشــته  ــک رم ــب ی ــه در قال ک

شــده اســت.
و  شــاعر  اثــر  تاریخــی  رمــاِن  ایــن 
تاجیکســتان،  معــروف  رمان نویــس 
ســیدرحمان ســعید اســت کــه در هــزار 
ــاب  ــرگ توســط نشــر زری نســخه و ۵۵7 ب

بــه بــازار عرضــه شــده اســت.
سپه ســاالر  مســعودِ  تاریخــی  رمــان 
ــیریلیک  ــه خــط س ــن ب ــش از ای ــال ها پی س
ــداً  ــه بع ــه نشــر رســیده ک در تاجیکســتان ب
ســیدمراد اســماعیل زاده آن را به خط فارســی 
ــدرام  ــه کوشــش عبدالطیــف پ برگــردان و ب
ــت.  ــده اس ــر ش ــی نش ــش نیکوی و کام بخ
ــاالر  ــعود سپه س ــاِن مس ــه رم ــرر ب آرش ش
ــی آن را  ــد اندراب ــه و امی ــد ریخت ــرح جل ط

برگ آرایــی کــرده اســت.
ــاب در  ــر نشــر زری ــس، مدی ــر فرادی منوچه
ــدگار، هــدف از  ــۀ مان ــا روزنام ــو ب گفت وگ
نشــر رمــان تاریخــی »مســعودِ سپه ســاالر« را 
چنیــن بیــان کــرد: در تاریــخ معاصــر کشــور، 
مســعود بــزرگ اســطورۀ درخشــان و مهمــی 
اســت کــه بــه صراحــت گفتــه می توانــم، از 
نــگاه ســجایای اخالقــی و انســانی در تاریــخ 
ــارزات مردمــی مــا بی بدیــل اســت. ایــن  مب
بــزرگ  کارنامــۀ مســعود  کتــاب شــرح 
اســت و طبعــًا چــاپ و نشــر چنیــن آثــاری 
بــرای مــا و در واقــع شناســاندن ایــن »شــیر 

ــت. ــم اس ــوه« مه آهن ک
مســعود  می افزایــد:  فرادیــس  آقــای 
و  زنده گــی  شــرح  واقــع  در  سپه ســاالر 
مبــارزات و مقاومــت مســعود بــزرگ از 

ــان شــهادتش اســت کــه در  ــا زم کودکــی ت
ــده  ــگارش آم ــه ن ــی ب ــان تاریخ ــب رم قال

ــت. اس
ــع  ــا اســتفاده از مناب ــر ب نویســنده در ایــن اث
ــگردهای  ــل و ش ــان تخی ــی و هم چن تاریخ
داســتانی، زنده گــی احمدشــاه مســعود را 
ــپس دوران  ــی و س ــی، جوان در دوران کودک
مقاومــت او بــا روس هــا و طالبــان و ســپس 
ــان  ــان بی ــب رم ــدن او را در قال ــته ش کش

ــرده اســت. ک
ــد: "در  ــح می کن ــاب تصری ــر زری ــر نش مدی
ــی و  ــه در زنده گ ــدادی ک ــا روی ــار ده ه کن
ــزرگ  ــعود ب ــۀ مس مبــارزات آزادی خواهان
در ایــن کتــاب شــرح داده شــده اســت، 
کتــاب  ایــن  در  رویــداد  دو  نــگارش 
ــان  ــرح جری ــی ش ــت: یک ــگفتی انگیز اس ش
ــی،  ــا و دوم ــا روس ه ــعود ب ــِس مس آتش ب
ــتان.  ــه تاجیکس ــعود ب ــاه مس ــفر احمدش س
ــزرگ از ســید میــر  در ایــن ســفر مســعود ب
ــه او و  ــارۀ کارنام ــا درب ظهــور می خواهــد ت
گذشــته اش ابــراز نظــر کــرده و از نقایــص و 
ــن بخشــی  ــد. ای ــادآوری کن ــتباهات او ی اش
از رمــان بســیار خواندنــی و دوست داشــتنی 

است".
عبدالطیــف پــدرام در درآمــدی کــه بــر ایــن 
رمــان نوشــته اســت، می گویــد: مســعود 
سپه ســاالر، نــام رمــان بلنــدی اســت از 
نویســندۀ برجســتۀ تاجیــک ســیدرحمان 
ســعید. نــام رمــان مأنــوس اســت کــه 
ــد  ــان را در روزگار جدی ــن رم ــنده ای نویس

ــت. ــته اس نوش
او در ادامــه در پیونــد بــه نویســنده و خــودِ 
ــیدرحمان  ــت: س ــته اس ــن نوش ــان چنی رم
ســعید، نویســندۀ تاجیــک کوالب نشــین 
ــم و  ــر حجی ــاالر« اث اســت. »مســعود سپه س
ــرای  ــًا ب ــنده قطع ــت. نویس ــه اس ــر صفح پُ
نوشــتن ایــن رمــان زحمــات زیــادی کشــیده 
ــه گذاشــته اســت. احمدشــاه  و از جــان مای

نام آشــنا، قهرمــان شــناخته شــده در سراســر 
قهرمانــان  از  را  او  اســت.  تاجیکســتان 
ــد. ــود می دانن ــی خ ــوزۀ تمدن ــتۀ ج برجس
 در ادامــۀ ایــن یادداشــت آمــده اســت: رمــان 
ــای  ــلوب رمان ه ــا اس ــاالر، ب مســعود سپه س
تاریخــی نوشــته شــده اســت و رمــان جالــب 
ــۀ  ــه حوصل ــی ک ــِی اســت. عزیزان و خواندن
جنگ هــای  مصایــب  بــارۀ  در  تحقیــق 
ــه آســانی می تواننــد  افغانســتان را ندارنــد، ب
ــر  ــد و از دریچــۀ دیگ ــان را بخوانن ــن رم ای

بــه وقایــع نظــر اندازنــد.
ــع  ــا اســتفاده از مناب ــر ب نویســنده در ایــن اث
ــگردهای  ــل و ش ــن تخی ــی و هم چنی تاریخ
داســتانی، زنده گــی احمدشــاه مســعود را 
ــپس دوران  ــی و س ــی، جوان در دوران کودک

مقاومــت او بــا روس هــا و طالبــان و ســپس 
ــور را در  ــی کش ــان مل ــدن قهرم ــهید ش ش

ــان کــرده اســت. ــان بی ــِب رم قال
نویســندۀ  و  شــاعر  ســعید،  ســیدرحمان 
ــیدی،  ــال ۱3۲۰ خورش ــتانی در س تاجیکس
در روســتای تیحیــان خاولنــگ بــه دنیــا 
ــت از دانشــگاه،  ــس از فراغ ــده اســت. پ آم
آمــوزگار در شــهر کــوالب بــوده و از ســال 
۱3۴9 خورشــیدی بــه عنــوان معلــم مکتــب 
میانــه بعــد از آن خبرنــگار روزنامــه، رادیــو 

ــت. ــرده اس ــت ک ــون فعالی و تلویزی
»دنیــای بی وفــا«، »زنــده جــدا« و »ســوز دل« 
ــعید  ــیدرحمان س ــروف س ــای مع از کتاب ه

اســت.
رمــان تاریخــی مســعود سپه ســاالر کــه 

ــت  ــده اســت، از هف ــه ش در ۲۲ فصــل ارای
ــی  ــان مل ــان شــهادت قهرم ــا زم ــاله گی ت س
کشــور را روایــت می کنــد. ایــن رمــان 
در  رایــج  بــه گویــش  و  دارد  نثــر روان 

ــت. ــده اس ــت ش ــتان روای تاجیکس
ــاه  ــت احمدش ــی و مقاوم ــورد زنده گ در م
مســعود تاکنــون آثــار فراوانــی منتشــر شــده 
اســت، ولــی ایــن بــرای نخســتین بار اســت 
کــه زنده گــی و مقاومــت احمدشــاه مســعود 
ــش از  ــت می شــود. پی ــان روای ــب رم در قال
ایــن نیــز رمــان تاریخــی »عقاب هــای پامیــر« 
ــه  ــیده ک ــر رس ــه نش ــرزان ب ــاه ف از احمدش
ملــی  قهرمــان  زنده گــی  از  بخش هــای 

ــد. ــت می کن ــتان را روای افغانس
 

مسـووالن اتـاق  تجـارت و صنایـع افغانسـتان می گوینـد که 
اولیـن محموله انگور افغانسـتان به هند رسـید و با اسـتقبال 

گـرم هندی ها مواجه شـده اسـت.
چنـد مـاه پیـش در یک سـفر رییـس جمهور غنی بـه دهلی 
نـو، دولت هـای افغانسـتان و هنـد تفاهمنامـه ایجـاد دهلیـز 
هوایـی امضـا کردند؛ زیرا پاکسـتان بر مسـیر زمینی در خاک 
خـودش محدودیت هـای زیـادی بـرای تاجـران دو کشـور 
ایجـاد کـرده اسـت ولـی افغانسـتان و هنـد روابـط خوبـی 

دارند.
افغانسـتان و هنـد بـرای انتقـال میوه هـای تـازه و خشـک 
دو دهلیـز هوایـی ایجـاد کـرده اسـت. اولیـن پـرواز کارگو 
حـدود دو مـاه پیـش از کابـل بـه دهلـی نـو انجـام شـد و 
یـک خـط دیگر هـم از قندهار به شـهر امرتسـر هنـد ایجاد 

است. شـده 
در همیـن حـال، خان جـان الکـوزی معـاون اتـاق تجارت و 
صنایع کشـور روز شـنبه )۴سـنبله( گفت کـه اولین محموله 
انگـور افغانسـتان روز گذشـته از طریـق هوا به هند رسـیده 

و بـا اسـتقبال گـرم هندی ها موجه شـده اسـت.
آقـای الکـوزی گفـت: "مـردم هنـد بـرای دریافـت انگـور 

افغانسـتان در میـدان هوایـی صـف بسـته بودند و هـر کدام 
یـک تـا دو کریـت/ بسـته انگـور را دریافـت کردنـد".

بـه گفتـه وی، انگـور افغانسـتان کیفیـت عالـی دارد و بـه 
همیـن خاطـر مشـتری زیـادی در کشـورهای بیرونـی بـه 

دارد. هندوسـتان  ویـژه 
معاون اتاق تجارت و صنایع کشـور از کشـورهای همسـایه 
بـه ویـژه پاکسـتان انتقـاد کـرد کـه در زمـان محصـوالت 
باغـداری افغانسـتان، محدودیت های زیادتـری را بر تاجران 
افغـان و محصـوالت زراعتی افغانسـتان وضع مـی کند و به 
همیـن دلیل بسـیاری از محصـوالت افغانسـتان از صدور به 

خـارج از کشـور باز مـی مانند.
آقـای الکـوزی از دولت افغانسـتان نیـز انتقاد کـرد و گفت، 
دولت افغانسـتان آنطوری که الزم اسـت، تسـهیالت را برای 

سـرمایه گـذاران داخلـی و خارجی فراهم نکرده اسـت.
الکـوزی گفـت: "فسـاد در ادارات دولتـی چالـش بزرگـی 
بـرای تاجـران و سـرمایه گذاران ایجـاد کرده اسـت. قوانین 
دوران هـای داوود خـان و ظاهـر شـاه هنـوز نافـذ اسـت و 
دولـت هیـچ گونه تسـهیالتی را بـرای تاجران فراهـم نکرده 

است".

او تاکیـد کـرد، دولـت بایـد مکلفیـت هـای خـود را انجـام 
دهـد و تعهداتـی را که در راسـتای تسـهیل قوانین و کاهش 
تعرفـه هـای گمرکـی به تاجران داده اسـت بایـد عملی کند؛ 
در غیـر آن کمتـر کسـانی حاضـر خواهند شـد که بـا وجود 

نا امنی هـای روز افـزون در کشـور سـرمایه گـذاری کنند.
بـه گفتـه او، هـم اکنـون تاجـران افغـان بـا مشـکالت زیـاد 
در داخـل کشـور سـرمایه گـذاری مـی کننـد؛ در حالـی که 
بـا محدودیت هـای زیـادی از سـوی دولـت افغانسـتان و 

کشـورهای همسـایه مواجـه انـد.
ایـن در حالـی اسـت که کارشناسـان امـور اقتصـادی و حتا 
نهادهـای زیربـط دولتـی در افغانسـتان مـی گوینـد کـه در 
نتیجـه نـا امنـی و عـدم تسـهیالت، سـرمایه گـذاری هـای 
داخلـی و خارجـی در کشـور در دو تا سـه سـال گذشـته با 

کاهـش چشـمگیری مواجه شـده اسـت.
به گفته کارشناسـنان، عدم سـرمایه گذاری در داخل کشـور 
سـبب شـده کـه سـاالنه هـزاران جـوان از روی ناچـاری و 
نبـود کار مجبـور به ترک افغانسـتان شـوند و نیـز میلیون ها 
تـن دیگـر در داخل کشـور در بیـکاری مطلق یـا مقطعه ای 

بـه سـر می برند.

استقبـال هندی ها 
از انگـور افغـانستان

هارون مجیدی

ِد  مسعو
         سپـه سـاالر
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