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مقام هــای امنیتــی در کندهــار می گوینــد 
کــه شــماری از اعضــای خانــوادۀ مالمحمــد 
عمــر، رهبــر پیشــین طالبــان بــه رونــد 

صلــح پیوســته اند.
جنــرال رازق، فرمانــده پولیــس کندهــار 
بــا بیــان ایــن موضــوع می افزایــد کــه 
ــان و مــال  ــاع وقــت طالب معــاون وزارت دف
لطــف اهلل، ســفیر طالبــان بــرای پاکســتان نیــز 

ــد. ــن کاروان ان ــامل ای ش
آقــای رازق می گویــد، ایــن افــراد در نتیجــۀ 
ــار  ــردم کنده ــی و م ــای امنیت ــالش نیروه ت
بــه صلــح پیوســته اند و »شــورای صلــح در 

ایــن زمینــه هیــچ دخلــی نداشــته اســت.«
ــد  ــز می خواه ــان نی ــراد طالب ــر اف او از دیگ
ــح  ــه صل ــگ دســت برداشــته و ب ــا از جن ت

ــد. بپیوندن
ــه  ــد ک ــار می افزای ــس کنده ــده پولی فرمان
ــرای  ــی ب ــچ تالش ــی از هی ــای امنیت نیروه
تأمیــن امنیــت کندهــار دریــغ نمی کننــد 
راحــت  خیــال  بــا  می تواننــد  مــردم  و 

روزهــای عیــد را بگذراننــد.

فرمانده پولیس کندهار:

 شماری از اعضای خانوادۀ 
مالعمر به روند صلح پیوستند
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قوۀ چهارم  
و کاهش تنش و  اختال ف

 د عمل ميل پروګرام په حکومت 

کې شفافیت رامنځته کوي

پاکستــان سه هـــزار بورسیـــه  

به افغـــانستان می دهـــد

عطا محمد نور:

گلبدین حکمتیار تسلیم شده و مزدور است

حلقه های مفقودۀ 

گ با تروریسـم
جن
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در نشست بنیاد شهید مسعود تاکید شد:

شانـزدهمین سـال روز شهـادت قهرمان ملـی 
به نام "مسعود و وفاق ملی" برگزار شود



ــای  ــده نیروه ــون فرمان ــان نیکلس ــرال ج جن
ــه  ــد ک ــتان می گوی ــع در افغانس ــِت قاط حمای
ــن  ــارزۀ ای ــرای مب ــا پاکســتان ب ــا ب گفت وگوه
ــرا  ــی و افراط گ ــای شورش ــا گروه ه ــور ب کش
جنــرال  گفتــۀ  بــه  اســت.  شــده  آغــاز 
نیکلســون در صورتــی کــه پاکســتان نخواهــد 
پناهگاه هــای امــِن گروه هــای دهشــت افکن 
را هــدف قــرار دهــد، آن گاه امریــکا ایــن 
ــی دارد  ــه م ــوظ نگ ــود محف ــرای خ ــق را ب ح
ــا  ــن گروه ه ــده و ای ــل ش ــود وارد عم ــه خ ک
ــدف حمــالِت خــود  را در خــاک پاکســتان ه
قــرار دهــد. آقــای نیکلســون می گویــد همیــن 
ــای  ــه نام ه ــی ب ــای شورش ــا از گروه ه ــه م ک
»شــورای کویتــه« و یــا »شــورای پشــاور« 
یــاد می کنیــم، روشــن می ســازد کــه ایــن 
گروه هــا در کجــا پنــاه گرفته انــد و کــدام 

ــد.  ــاه داده ان ــا را پن ــور آن ه کش
ایــن ســخنان دقیقــًا زمانــی مطــرح می شــوند، 
کــه دونالــد ترامــپ رییــس جمهــوری امریــکا 
بــا  از مدت هــا رای زنــی و مشــوره  پــس 
کارشناســان و مشــاوران نظامــی و امنیتــِی 
خــود در هفتــۀ گذشــته، اســتراتژی تــازۀ ایــن 
ــالم  ــتان اع ــگ افغانس ــال جن ــور را در قب کش
ــران،  ــۀ تحلیل گ ــه گفت ــه ب ــد ک ــرد. هرچن ک
نــکات قــوِت اســتراتژی امریــکا بیــش از 
نــکاِت ضعــِف آن بــوده اســت، امــا برخــی از 
تحلیل گــران بین المللــی در امریــکا چنــدان 
بــه اســتراتژی تــازۀ ایــن کشــور در مبــارزه بــا 
تروریســم خوش بیــن بــه نظــر نمی رســند. 
یکــی از ایــن تحلیل گــران، میــکا زنکــو از 
ــه  ــکا اســت ک ــط خارجــی امری ــورای رواب ش
به شــدت نــگاه انتقــادی بــه اســتراتژی ترامــپ 
ــۀ مفصــِل خــود  نشــان داده اســت. او در مقال
ــای  ــتراتژی آق ــوای اس ــه محت ــت ک ــه اس گفت
ــر  ــای دیگ ــا بیانیه ه ــی ب ــچ تفاوت ــپ هی ترام
ــا  ــارزه ب ــال مب رؤســای جمهــور امریــکا در قب
تروریســم نــدارد. او بــا لحنــی تنــد می نویســد: 
ــی  ــته، متن ــال گذش ــًا 16 س ــرض تقریب »در ع
کــه سیاســت مداراِن هــر دو حــزِب حاکــم 
بــرای توجیــه لشکرکشی های شــان قرائــت 
ثابــت  رواِل  یــک  بــر  همــواره  کرده انــد، 
و مشــابه اســتوار بــوده اســت. ایــن روال 
ــۀ  ــر پای ــی ب ــۀ نظریات ــر ارای ــت ب ــی اس مبتن
دروغ، چالش گریــز، عــدم رعایــت حــدود 
ــالن  ــدون اع ــی ب ــی، لشکرکش ــور اخالق و ثغ
ــتباهات  ــه از اش ــِن لجوجان ــد نگرفت ــی، پن قبل

گذشــته و پرهیــز از تغییــر رویــه. امــا در ایــن 
ــه  ــود ک ــخص نمی ش ــاًل مش ــات اص توضیح
ــد.  ــی می جنگ ــا ک ــًا ب ــکا واقع ــره امری باالخ
همــۀ رؤســای جمهــور امریــکا یکــی پــس از 
دیگــری تمــام ســتیزه جویان را از هــر قســمی 
ــد و  ــرار می دهن ــه ق ــک طبق ــند، در ی ــه باش ک
ــرا"،  ــت"، "افراط گ ــا را "تروریس ــۀ آن ه هم
کل  طــور  بــه  یــا  و  "خشــونت طلب" 
"دشــمن" خطــاب می کننــد. ترامــپ هــم 
ــش  ــط بی ــش فق ــته در صحبت های ــۀ گذش هفت
از پیــش گیج مــان کــرد و هشــدار داد کــه:  
20 بــاب از ســازمان هایی کــه امریــکا آن هــا را 
ــرده اســت،  ــدی ک جــزو تروریســت ها طبقه بن
ــتان  ــتان و پاکس ــی در دو کشــور افغانس همه گ
فعالیــت دارنــد. ترامــپ اشــاره نکــرد کــه کدام 
یــک از ایــن ســازمان هایی کــه او فقــط اشــارۀ 
ــدی  ــًا تهدی ــت، واقع ــان داش ــه همۀش ــی ب کل
ــرد  ــخص نک ــتند. وی مش ــکا هس ــرای امری ب
ــرای  ــه ب ــی ک ــراِن امریکای ــران و دخت ــه پس ک
ــم  ــه ه ــوند و بلک ــف می ش ــه ص ــدن ب جنگی
ــا  ــد، ب ــد ش ــف خواهن ــه ص ــا ب ــا و باره باره
ــد.  ــد بجنگن ــا بای ــن گروه ه ــک از ای ــدام ی ک
ــروزی"  ــا "پیـ ــه آی ــت ک ــًا نگف ــپ ضمن ترام
فقــط مســتلزم آن اســت کــه همــۀ ایــن گروه ها 
به کلــی در هــم بشــکنند و یــا این کــه پیــروزی 
حتــا بــا شکســت حداقــل چندتــای آن هــا و یــا 
حتــا فقــط یکــی از آن هــا هــم محــرز خواهــد 
ــرح  ــل ط ــوال قاب ــن س ــر، ای ــد. از آن مهم ت ش
اســت کــه چــرا طبــق اعــالم وزارت خارجــه، 
ــی از 28  ــتی خارج ــای تروریس ــداد گروه ه تع
ــورد  ــه 61 م ــروز ب ــال 2002 ام ــورد در س م
ــه ایــن  رســیده و چــرا هنــوز هیــچ پاســخی ب

ــت." ــده اس ــوال داده نش س
ــد  ــناس ارش ــن کارش ــه ای ــش هایی را ک  پرس
شــورای روابــط خارجــی امریــکا مطــرح 
و  تحمل برانگیــز  تردیــد  بــدون  می ســازد، 
ــه  ــا چ ــکا ت ــًا امری ــد. واقع ــگ ان ــل درن قاب
ــدا  ــه پی ــگ ادام ــن جن ــد ای ــی می خواه زمان
کنـــد و چــه زمانــی بــر آن نقطــۀ پایــان 
ــاوراِن  ــه مش ــه ک ــا آن گون ــود؟ آی ــته ش گذاش
آقــای ترامــپ بــاور دارنــد، جنــگ افغانســتان، 
بخشــی از راهبــرد امریــکا بــرای تأمیــن امنیــِت 
کشورشــان اســت و از ایــن نظــر واقعــًا نگــران 

ــد؟  ان
ایــن مشــاوران همچنیــن می گوینــد کــه جنــگ 
بــا تروریســم احتمــاالً نزاعــی بــه درازاِی 

یــک نســل و افغانســتان بخشــی از جنــگ 
درازمــدِت ایــاالت متحــده بــا افراط گرایــی در 
ــه  ــی ب ــم انداز وقت ــن چش ــت. از ای ــه اس منطق
ــزی بیشــتر از  ــا چی ــم، آی ــگاه کنی افغانســتان ن

ــد؟  ــم دی ــی را خواهی ــک قربان ی
ــوز  ــکا هن ــرای امری ــر ب ــتان اگ ــگ افغانس جن
ــرای  ــر ب ــد، دیگ ــته باش ــق داش ــد منط می توان
مــردم ایــن کشــور پذیرفتنــی نیســت. اســتقبال 
مــردم افغانســتان از اســتراتژی تــازۀ آقــای 
ترامــپ، مبتنــی بــر پایــان دادن بــه ایــن جنــگ 
ــردم افغانســتان  ــزی بیشــتر. م ــه چی اســت و ن
ــش  ــانزده ســال پی ــه ش ــد جنگــی ک می خواهن
آغــاز شــده، بــا حفــظ دســتاوردهای نظــام بــه 
پایــان برســد و دیگــر ایــن کشــور مأمــن امــِن 
ــی  ــای نیابت ــدان جنگ ه ــا می تروریســت ها و ی

نباشــد. 
ــگ  ــی جن ــع اصل ــر مناب ــز ب ــا تمرک ــکا ب امری
کنونــی، بایــد در عرصــۀ رهایــی افغانســتان از 
ــالش  ــام ت ــوالی ویرانگــر، تم ــن هی ــِگ ای چن
ــو  ــا گفت وگ ــد. تنه ــرچ ده ــه خ ــود را ب خ
معضــِل  راه حــل  نمی توانــد  پاکســتان  بــا 
بــا  همــراه  این کــه  مگــر  باشــد،  جنــگ 
آن شــرط های الزم نیــز ارایــه شــود. پــی 
بــردن بــه منابــع اصلــی جنــگ، تنهــا کار 
ــارک  ــت. ب ــکاراِن او نیس ــپ و هم ــای ترام آق
ــز  ــکا نی ــین امری ــوری پیش ــا رییس جمه اوبام
نقــش مخــرِب پاکســتان را در مبــارزه بــا 
تروریســم دریافتــه بــود و در ایــن عرصــه 
ــرار دادن  ــه هــدف ق ــز ـ از جمل ــی نی اقدام های
به وســیلۀ  پناهگاه هــای شورشـــیان  برخــی 
ــدون سرنشــین ـ صــورت داد،  ــای ب جنگنده ه
ولــی هرگــز ایــن برخوردهــا نتوانســتند جلــو 
ــم  ــه ه ــد و ن ــتان را بگیرن ــا در افغانس ناامنی ه

از افزایــش دامنــه پیش گیــری کننــد. 
جنــگ افغانســتان در حــال حاضــر، بدتــر 
از ســال های آغــازِ آن اســت. هیــچ فکــر 
نمی شــد کــه ایــن جنــگ چنیــن ابعــادی 
کســب کنــد و چنیــن گســترش بیابــد. امریــکا 
از هــر بُعــدی کــه بــه ایــن جنــگ نــگاه کنــد 
و در آن خــود را پیــروز بدانــد، ولــی از چشــم 
ــور در  ــن کش ــفانه ای ــتان متأس ــردم افغانس م
ایــن جنــگ موفقیتــی نداشــته اســت. طوالنــی 
ــه  ــد ک ــان می ده ــتان نش ــگ افغانس ــدِن جن ش
ــتراتژی های  ــادی در اس ــودۀ زی ــای مفق حلقه ه
ــروز لحــاظ  ــا ام ــه ت ــته ک ــکا وجــود داش امری

ــد. نشــده ان
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روز گذشــته عطــا محمــد نــور والی والیــت بلــخ در همایش 
ــتان،  ــات افغانس ــالف نج ــمنگان از ائت ــردم س ــت م حمای
ــای  ــن آق ــت و همچنی ــه آدرس حکوم ــین ب ــخنانی آتش س
ــاع  ــاب اوض ــۀ آن، الته ــه در آیین ــرد ک ــه ک ــار حوال حکمتی
ــوان  ــده را می ت ــره آورِ آین ــِی کشــور و چشــم انداز دله سیاس

ــه تماشــا نشســت. ب
آقــای نــور ضمــن نــام بــردن از حکمتیــار بــه عنــوان یــک 
»تســلیمی«، از مواضــِع قومــی، مذهبــی و سیاســِی خصمانــه 
ــابقۀ  ــا، از س ــالل آن ه ــرد و در خ ــاد ک ــۀ او ی و تفرقه افکنان
ــن  ــاد و مقاومــت و همچنی ــره در دوران جه ــن چه ســوءِ ای
از عهدشــکنی ها و سرســپرده گی هاِی وی از گذشــته تــا 

ــواردی را خاطرنشــان ســاخت.  ــون م اکن
ــز،  ــر، تفرقه انگی ــود را انحصارگ ــِت موج ــور حکوم ــای ن آق
مــردمِ  آرمان هــای  بــا  بیگانــه  توطیه چیــن،  ناســپاس، 
افغانســتان و متکــی و مغــرور بــه قدرت هــای بیرونــی 
ــر  ــت ه ــن حکوم ــِی ای ــده گان اصل ــزود گردانن ــد و اف خوان
روز بــه دنبــال طــرح نقشــۀ حــذِف چهره هــای اصیــل 
و  ایده هــا  بــا  مطابــق  چهره هــای  آوردِن  کار  روی  و 

هســتند.  برنامه های شــان 
ــی و  ــتان بین الملل ــه دوس ــن ب ــخ همچنی ــت بل ــی والی وال
کشــورهای حامــِی افغانســتان به ویــژه ایــاالت متحــده، 
قاطعانــه توصیــه کــرد کــه در مســیر توطیه هــا و برنامه هــای 
ــه  ــد و ب ــرار نگیرن ــدودی از ارگ نشــینان ق ــداد مع ــِط تع غل
ــد.  ــرام بگذارن ــردم احت ــِی م ــای میلیون ــته های توده ه خواس
ــر ضــد  ــا ب ــی گفــت کــه م ــه جامعــۀ جهان او در خطــاب ب
تروریســِم طالبانــی و داعشــی و همچنیــن حمایت گــِر 
ــتیم،  ــازنده گی هس ــح و س ــرای صل ــی ب ــای جهان برنامه ه
مردم مــان  آرمان هــای  از  نمی توانیــم  هرگــز  ولــی 

عقب نشــینی کنیــم.
ایــن ســخنان تنــد و جــدِی آقــای نــورـ  کــه برخــی از آن هــا 
بــه گفتــۀ ایشــان از ســِر ناچــاری و بــر اســاِس واکنش هــای 
خصمانــۀ جانــِب مقابــل، بــه بیــان آمــده ـ بــا مــوِج تشــویق 
و احساســاِت مــردمِ حاضــر در محفــل و همچنیــن کاربــران 

شــبکه های اجتماعــی مواجــه شــد.
اظهــارات عطــا محمــد نــور نه تنهــا بــه عنــوان والــی بلــخ، 
ــالمی  ــت اس ــرۀ جمعی ــته ترین چه ــوان برجس ــه عن ــه ب بلک
افغانســتان، اوضــاِع ملتهــِب سیاســی کشــور و مــوج اختالف 
ــازد؛  ــا می س ــتان را رونم ــده در افغانس ــاد ش ــۀ ایج و تفرق
التهــاب و افتراقــی کــه پردازنــدۀ اصلــی آن، حکومتــی 

ــی« اســت.  ــه »وحــدت مل موصــوف ب
ــگ و  ــۀ شــعارهای پُررن ــم هم ــد ســال پســین، به رغ در چن
لعــاِب آقــای غنــی، وجــِه بــارزِ چهــرۀ حکومــِت وی، »تفرقۀ 
قومــی، زبانــی، سیاســی و مذهبــی« بــوده اســت و ایــن یکــی 
ــان  ــِت جه ــخ سیاس ــخ تاری ــای تل ــن طنزه از دردناک تری
خواهــد بــود کــه حکومتــی کــه بــرای تحقــق وحــدت ملــی 
تشــکیل شــده بــود، بــه مهندســی نفــاق و تفرقــه پرداخــت و 
در عــرض ســه ســال توانســت ایــن نفــاق را از ســالون های 

ــردم کانال کشــی کنـــد.   ــه خانه هــای تمــامِ م ارگ ب
ــان آشــفته و پریشــان  ــد ســال، چن ــن چن ــی در ای ــای غن آق
عمــل کــرده اســت کــه همــۀ کارشناســان سیاســی از تحلیــل 
وضعیــت افغانســتان و اقدامــاِت ارگ عاجــز مانده انــد. 
معمــوالً کارشناســان، تصمیمــات سیاســی را بــا نیت خوانــی 
ــا  ــِع او تحلیــل می کننـــد؛ ام سیاســت گذار و تشــخیص مناف
ــود  ــان فضــای سیاســِت افغانســتان را گل آل ــی چن ــای غن آق
ــع شــخصی و تیمــِی وی را به درســتی  ــا مناف ــه حت ــرده ک ک
نمی تــوان در این میــان تشــخیص کــرد. بیشــتر اوقــات 
ــا خــود  احســاس می شــود کــه آقــای غنــی در خصومــت ب
ــده در  ــاد ش ــۀ ایج ــی و تفرق ــرا بی نظم ــرد؛ زی ــر می ب به س
ــوان  ــه عن ــِت او ب ــار و وجاه کشــور، نخســت از همــه اعتب
مقــامِ اول در افغانســتان را بــه بــاد داده و در نهایــت، ســقِف 

ــرود خواهــد آورد.  ــر ســِر ارگ نشــینان ف ارگ را ب
ــه چینی های  ــی و دسیس ــای غن ــۀ آق ــای انحصارگران برنامه ه
ــِگ  ــان آهن ــن و آن، چن ــیدِن ای ــر کش ــه زی ــرای ب ارگ ب
شــتابناک و عجوالنــه دارد کــه به جــای بقــا، فروپاشــی 
حاکمیــِت فعلــی را تضمیــن می کنــد. حکومــِت تحــت 
ــده در  ــی غرق ش ــه حکومت ــون ب ــی، اکن ــای غن ــری آق رهب
ــخ  ــرم آور در تاری ــی ش ــادی و صفحه ی ــالف و بی اعتم اخت
افغانســتان تبدیــل شــده اســت. هرچنــد دو ســال بــه آغــاز 
برگــزاری دور بعــدِی ریاســت جمهوری باقــی  مانــده، امــا از 
همیــن حــاال می تــوان آهنــِگ ناکامــی و ختــِم حکومــت دارِی 
ــه فکــر  ــه مــردم افغانســتان گفــت: »ب موجــود را شــنید و ب

ــید!«  ــته تر باش ــی شایس ــر و نظام ــی دیگ حکومت

تفـــرقه؛
بزر گ ترین رهاورِد حکومت وحدت ملی
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ــالت  ــش حم ــاهد افزای ــتان ش ــر افغانس ــای اخی در ماه ه
ــوده  ــدس ب ــای مق ــا و جاه ــه عبادت گاه ه ــتی ب تروریس
ــهروندان  ــادی از ش ــمار زی ــالت ش ــن حم ــت. در ای اس
ــد، قربانــی شــدند. در  بی گنــاه کــه مصــروف عبــادت بودن
ــروه  ــه گ ــته ب ــاری وابس ــان انتح ــورد، مهاجم ــن م تازه تری
ــرار  ــاج ق ــان را آم ــام زم ــۀ ام ــش تکیه خان ــتی داع تروریس
دادنــد کــه از اثــر آن، بیــش از پنجــاه تــن شــهید و نزدیــک 

ــن زخــم برداشــتند. ــه صــد ت ب
ــن  ــه ای ــه ب ــای حمل ــه  خبره ــانه هایی ک ــی از رس بخش
ــد،  ــوم و... را می دادن ــه، باقرالعل ــجد جوادی ــه، مس تکیه خان
ــتفادۀ  ــیعیان« و...، اس ــجد ش ــین«، »مس ــۀ شیعه نش از »محل
بی رویــه می کردند/می کننــد کــه بــه بــاور شــهروندان 
ترکیب هــا ســبب  ایــن  از  اســتفاده  و جامعه شناســان، 
ــهروندان  ــان ش ــت می ــته بندی های نادرس ــی و دس خط کش
شــده و تنش هــا و اختالفــات مذهبــی و تبــاری بــه میــدان 

می کشــد.
ــا  ــن ترکیب ه ــتفاده از چنی ــه اس ــن اســت ک ــر ای ــا ب باوره
ــار  ــناریو و رفت ــری و س ــۀ هم دگرپذی ــالِح روحی ــه ص ب
مبــارزۀ جمعــی در برابــر دشــمن همــه کــه همانــا افراطیــت 

ــر خواهــد داد. و اعمــال تروریســتی اســت، تغیی
ــتان  ــی افغانس ــی و اجتماع ــاع سیاس ــر اوض ــم ب ــو حاک ج
متأســفانه زمینه ســاز بــروز تنــش اجتماعــی شــده و مســایل 
ــیار زود  ــد بس ــی، می توان ــی و مذهب ــات قوم ــر اختالف نظی

ســبب افزایــش تنــش و ناامنــی اجتماعــی شــود.
ــا منافع شــان  ــه برخــی از گروه ه ــن شــکی نیســت ک در ای
ــری در  ــش و هم دیگرپذی ــح، آرام ــت، صل ــود امنی را در نب
افغانســتان می داننــد و از هــر امکانــی کــه بتواننــد آرامــش را 

در کشــور برهــم بزننــد، اســتفاده می کننــد.
ــیلۀ  ــن وس ــوان تأثیرگذارتری ــه عن ــی ب ــانه های همه گان رس
ــد و توانایــی ایــن  ــاط، نقــش بزرگــی در اجتمــاع دارن ارتب
رســانه ها در هدایــت افــکار عامــه آن قــدر زیــاد اســت کــه 
ــارم را  ــوۀ چه ــت ق ــانه ها حیثی ــن رس ــود ای ــه می ش گفت

کســب کــرده انــد.
ــای  ــر خبره ــا نش ــانه ها ب ــی از رس ــر برخ ــن اواخ در ای
جنجال  برانگیــز قومــی و مذهبــی، خواســته یــا ناخواســته در 
مســیر نادرســت اطالع رســانی قــرار گرفتــه انــد. درحالی کــه 
در کشــوری ماننــد افغانســتان، رســانه ها بایــد توجــه داشــته 
باشــند کــه وظیفــۀ آنــان اطالع رســانی درســت و عــاری از 

تعصــب و غــرض اســت.
پیــش از ایــن شــماری از نهادهــای حامــی حقــوق رســانه ها 
ــراز نگرانــی از نشــر خبرهــای تفرقه افکــن کــه ضــد  ــا اب ب
ــی کــرده و از  ــراز نگران ــه شــده اســت، اب منافــع ملــی گفت
ــای خــالف  ــو نشــر خبره ــا جل ــد ت ــته ان ــانه ها خواس رس

قانــون را بگیرنــد.

ــه  ــر گون ــر ه ــور، نش ــی کش ــانه های همه گان ــون رس قان
خبــر کــه خــالف منافــع ملــی، امنیــت روانــی مــردم و مغایر 
بــا آموزه هــای اســالم باشــد را مــردود دانســته و آن را جــرم 
ــا  ــژه تلویزیون ه ــه وی دانســته اســت. برخــی از رســانه ها ب
ــانه؛  ــراً کارشناس ــی و ظاه ــای تحلیل ــدازی برنامه ه ــا راه ان ب
عمــاًل در تــالِش چــاق کــردن اختالفــات قومــی و مذهبــی 

 . ستند ا
ــًا  ــه واقع ــای این ک ــه ج ــا ب ــن برنامه ه ــان در ای کارشناس
بــه تحلیــل علمــی و اجتماعــی از مســأله بپردازنــد، شــروع 
می کننــد بــه کشــاندن بحــث بــه مســایل قومــی و مذهبــی 
و بــا مقصــر دانســتن یــک شــخِص مربــوط بــه یــک قــوم و 
تســری دادن خیانــت، اشــتباه و یــا کــم کاری آن فــرد بــه ُکل 

قومــی کــه آن شــخص بــه آن متعلــق دارد، ایــن ذهنیــت را 
ایجــاد می کننــد کــه یــک قــوم مقصــر اســت.

کامــاًل هویــدا اســت کــه بــا وجــود تفرقه افکنی هــا، 
خارجی هــا و عناصــر مغــرض در داخــل کشــور و بــا آنکــه 
ــزرگ و مدهشــی را در  ــای ب ــای سیاســی جنگ ه جریان ه
ــه هیچــگاه  ــد، خوش بختان ــه راه انداختن ــر یک دیگــر ب براب
ــی  ــی و مذهب ــت قوم ــا هوی ــکمش ها و جنگ ه ــن کش ای
بــه خــود نگرفتنــد و در حقیقــت، مــردم عــام افغانســتان در 

ــد. ــی عمــل نکردن ــی و مذهب روابط  شــان هیچــگاه قوم
این طــور بــه نظــر می رســد کــه برخــی از رســانه ها از روی 
عمــد و برنامه ریــزی شــده در تــالِش ایجــاد اختالف هــای 
قومــی و مذهبــی اســتند و از هیــچ فرصتــی بــرای عملــی 

کــردن ایــن برنامــه دریــغ نمی کننــد.
وزارت اطالعــات و فرهنــگ وظیفــه و مســوولیت دارد 
ــورت  ــه ص ــه ب ــی و چ ــه علن ــه چ ــانه هایی ک ــه رس ــا ب ت
ــتند، ُهشــدار  ــی اس ــری« مشــغول تفرقه افکن »سیاســت خب
بدهــد و بــه مــوارد عملکــرد خــالف قانــون ایــن رســانه ها 
رســیده گی قانونــی کنــد. در کنــار ایــن، بــرای گرداننــده گان 
و دســت اندرکاران ایــن رســانه هــم وجیبــۀ ملــی اســت تــا 
بــه خــود آینــد و یقیــن کننــد کــه گــره ملــک بــا تشــدید 
اختالف هــای قومــی و مذهبــی کشــوده نمی شــود. مدیــران 
ــا متوجــه  ــد ت ــی دارن ــی و وجدان ــت قانون رســانه ها مکلفی
تولیــد برنامــه و نشــر مطالــب باشــند و بــا هدایــت درســت 
ــد  ــاد نبرن ــد و از ی نشــرات، مســوولیت ملی شــان را ادا کنن
ــوم  ــت خبر)مفهم ــر درس ــانه در نش ــک رس ــۀ ی ــه وظیف ک
ــه و  ــاد تفرق ــگاه ایج ــد جای ــانه نبای ــت و رس ــام( اس ع

خصوصــت شــود.
ــای  ــر اتحادیه ه ــده از رســانه ها نظی ــت کنن ــای حمای نهاد ه
ــا گــوش زد کــردن  ــا ب ــد ت ــت دارن ــگاری هــم مکلفی خبرن
ــه  ــوند ک ــادآور ش ــانه ها ی ــه رس ــی، ب ــای قانون مکلفیت ه
رســانه ها مطابــق بــه قانــون رســانه های همه گانــی و 

ــند. ــته باش ــون اساســی کشــور نشــرات داش قان
ــتا  ــن راس ــان را در ای ــهم ملی ش ــد س ــم می توانن ــردم ه م
ادا کننــد. اگــر بــه نشــراتی کــه در صــدد ایجــاد و تشــدید 
ــوند؛  ــه می ش ــتند، مواج ــی اس ــی و مذهب ــات قوم اختالف
تــالش کننــد تــا بــا تمــاس بــه آن رســانه ها ابــراز نگرانــی 
ــای  ــر اتحادیه ه ــری نظی ــع دیگ ــه مراج ــا ب ــد و حت کنن
خبرنــگاری، نهاد هــای حمایــت از خبرنــگارن و وزارت 
اطالعــات و فرهنــگ اطالع رســانی کننــد تــا باشــد از 
ــن  ــرات تفرقه افک ــژه نش ــه وی ــون، ب ــالف قان ــرات خ نش

ــود. ــری ش جلوگی
ایــن وطــن، وطــِن مشــترک همــۀ مــا اســت و همــه بایــد 
ــاد  ــری و ایج ــات، هم دیگر پذی ــش و اختالف ــش تن در کاه
ــگاران،  ــم. خبرن ــالش کنی ــرادری ت ــتی و ب ــای دوس فض
فعــاالن جامعــۀ مدنــی، سیاســت گران و نهاد هــای حمایــت 
از آزادی بیــان بیشــتر مســوولیت دارنــد تــا نگذارنــد 
اختالفــات قومــی و مذهبــی تشــدید شــود و فضــای 

ــد. ــایه بیافکن ــور س ــی در کش ــی و بدبین بدگمان
پیام هــای رســانه یی، بســیار تأثیرگــذار و در برخــی مــوارد، 
خیلــی خطرآفریــن هســتند، حتــا پیام هــای رســانه یی 
ســبب آغــاز جنگ هــای مدهــش قومــی در برخــی از 
کشــور ها مثــاًل در رونــدا شــده اســت. پــس بایــد متوجــه 
ــورد  ــی م ــزار جنگ ــد اب ــد مانن ــانه می توانن ــه رس ــود ک ب

ــرد. ــرار گی اســتفاده ق
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ــتان  ــو در افغانس ــای نات ــده ُکل نیروه ــدگار: فرمان مان
می گویــد، طالبــان مســلح تــا دوســال آینــده از تمامــی 
ــده  ــرون ران ــر کنترل شــان در افغانســتان بی مناطــق زی

می شــوند.
جــان نیکلســون، فرمانــده عمومــی نیروهــای امریکایی 
ــار  ــش ب ــن اظهارات ــتان در تازه تری ــو در افغانس و نات
دیگــر تأکیــد کــرده اســت کــه گــروه طالبــان چاره یــی 

جــز حاضــر شــدن بــه پــای میــز مذاکــره نــدارد.
رونــد  کــه  اســت  افــزوده  نیکلســون  آقــای 
ــری  ــر رهب ــد زی ــان بای ــا طالب گفت وگوهــای صلــح ب
دولــت افغانســتان باشــد و در آن ارزش هــای حقــوق 
ــردد. ــظ گ ــتان حف ــی افغانس ــون اساس ــری و قان بش
نیکلســون گفتــه اســت کــه نیروهــای بین المللــی تــا 
زمــان ریشــه کن کــردن تروریســتان در افغانســتان 
حضــور خواهنــد داشــت؛ زیــرا بــه گفتــه او، در 
ــن  ــرای ای ــی ب ــدول زمان ــکا ج ــد امری ــرد جدی راهب

ــت. ــده اس ــخص نش ــا مش نیروه
جــان نیکلســون هفتــۀ گذشــته نیــز در یــک نشســت 
خبــری در کابــل گفتــه بــود کــه طالبــان چاره یــی جــز 
تســلیم شــدن بــه دولــت افغانســتان نــدارد و نیروهای 
ــت  ــوزش و حمای ــوره دهی، آم ــع مش ــت قاط حمای
ــتان در  ــی افغانس ــای امیت ــود را از نیروه ــی خ هوای

ــد. ــروه تشــدید می کنن ــن گ ــا ای ــارزه ب مب
ــروه در  ــن گ ــه ای ــود ک ــه ب ــش گفت ــورد داع او در م
شــرق افغانســتان بــا ضربــات محکــم نیروهــای 
بین المللــی نابــود شــده و تعــداد اندک شــان در نقــاط 
دیگــر افغانســتان متــواری شــده انــد کــه هرازگاهــی 
بــا حملــه بــر مســاجد و حضــور خــود را بــه نمایــش 

می گذارنــد.
دونالــد ترامــپ رییــس جمهــور امریــکا صبح دوشــبنه 
ــال  ــود را در قب ــد خ ــرد جدی ــل، راهب ــت کاب ــه وق ب
افغانســتان اعــالم کــرد و گفت کــه نیروهــای امریکایی 
تــا زمــان نابــودی هــراس افگنــی در افغانســتان باقــی 
ــه  ــته ب ــا را بس ــن نیروه ــد و حضــور ای ــد مان خواهن

شــرایط اعــالم کــرد.
ــای  ــمار نیروه ــکا، ش ــد امری ــرد جدی ــق راهب مطاب

ــز  ــد و نی ــی یاب ــش م ــتان افزای ــی در افغانس امریکای
اختیــارات بیشــتر عملیاتــی بــه آنــان داده شــده اســت.

آغاز روند اعزام سرباز به افغانستان
 »WIS« در عیــن حــال، شــبکۀ تلویزیونــی امریکایــی
ــرباز  ــزام 190 س ــد اع ــه رون ــت ک ــزارش داده اس گ

ــه افغانســتان آغــاز شــده اســت. ــی ب امریکای
ــان  ــن نظامی ــه ای ــت ک ــزارش داده اس ــبکه گ ــن ش ای

ــی هســتند کــه عضویــت »گارد  شــامل مــردان و زنان
ــور را  ــن کش ــی ای ــای جنوب ــاالت کارولین ــی« ای مل
داشــته و گزینــش آنــان بــرای مأموریــت از یــک ســال 

ــود. ــه ب ــش صــورت گرفت پی
بــا ایــن حــال، در گــزارش مشــخص نشــده اســت کــه 
ــر  ــد اعــزام ایــن 190 نظامــی چــه مدتــی را در ب رون

خواهــد گرفــت.

ــکا  ــی امری ــای نظام ــی از مقام ه ــن، یک ــان پیپکی برای
در مراســم اعــزام ایــن نیروهــا گفتــه اســت: "کار مــا 
هرگــز آســان نخواهــد بــود، بــه ویــژه زمانــی که شــما 
ــا در  ــه م ــوید ک ــه رو می ش ــایلی روب ــل مس در مقاب
افغانســتان انجــام می دهیــم. رفتــن بــه افغانســتان یــک 

وظیفــۀ بســیار دشــوار خواهــد بــود".
ــن  ــر ای ــک افس ــوزا، ی ــدی گ ــول ان ــزارش از ق در گ
ــه افغانســتان فرســتاده می شــود،  گــروه نظامــی کــه ب
ــای  ــد، مقام ه ــه شــما می دانی ــده اســت: طــوری ک آم
ــن کشــور ارســال  ــه ای ــکا نیروهــای تازه نفــس ب امری
می کنــد کــه بــا افزایــش ایــن نیروهــا نیــاز بــه 

ــد". ــش می یاب ــز افزای ــی نی ــت هوای حمای
بریتانیا سرباز می فرستند

در ســویی دیگــر، مقام هــای بریتانیایــی پــس از 
درخواســت رییس جمهــور امریــکا از کشــورهای 
ــه  ــتر ب ــربازان بیش ــزام س ــر اع ــی ب ــو مبن ــو نات عض
افغانســتان، اعــالم کــرده انــد کــه ایــن کشــور شــمار 

ســربازانش را در افغانســتان افزایــش می دهــد.
روزنامــۀ »ســاندی تایمــزِ« بریتانیــا در شــمارۀ دیــروز 
ــم  ــن کشــور تصمی خــود گــزارش داده اســت کــه ای
دارد تــا شــمار نیروهــای ویــژه ی اش در افغانســتان را 

افزایــش دهــد.
هرچنــد در گــزارش از شــمار ایــن نیروهــا یــاد نشــده، 
ــد  ــتان می خواه ــه انگلس ــت ک ــده اس ــد ش ــا تأکی ام
ســربازان  اعــزام  در  را  توجهــی  قابــل  افزایــش 
تازه نفــس کشــورش بــه افغانســتان روی دســت گیــرد.
ــه  ــم ب ــن تصمی ــی، ای ــای بریتانیای ــۀ مقام ه ــه گفت ب
ــس از  ــور پ ــن کش ــت وزیر ای ــی، نخس ــتور ترزام دس
درخواســت امریــکا مبنــی بــر افزایش ســربازان بیشــتر 

بــه افغانســتان، گرفتــه شــده اســت.
دونالــد ترامــپ، رییس جمهــور امریــکا پــس از 
ــتان، از  ــورد افغانس ــورش در م ــتراتژی کش ــالم اس اع
ــربازان  ــا س ــت ت ــو خواس ــان نات ــورهای هم پیم کش

ــد. ــزام کنن ــتان اع ــه افغانس ــتر ب بیش

قوۀ چهارم  و کاهش تنش 
و  اختال ف

هارون مجیدی

نیکلسون:

تا ریشـه کن کـردن تروریستـان 
در افغانستـان می مانیـم
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ایـن آیـه )احـزاب:٧-8( نشـان می دهـد کـه پیماِن 
گرفته شـده از انبیـاء محکـم و اسـتوار اسـت که از 
آن بـه »میثـاِق غلیـظ« تعبیـر شـده اسـت؛ هرچنـد 
ایـن پیمـان اختصاصـی به پیامبـران نـدارد، بلکه از 
تمامـی انسـان ها چنیـن عهـدی گرفته شـده اسـت 
تـا در برابر پروردگارِشـان ِعصیان نکننـد و از اوامِر 
الهی سـر بـاز نزنند، امـا پیمانی کـه از انبیا خداوند 
گرفته اسـت، محکم تر و شـدیدتر اسـت. افزون بر 
آن، پیمانـی کـه از انبیـای الهی گرفته شـده اسـت، 
تنهـا بـه اطاعـت و تسلیمی شـان بـه اوامـِر الهـی 
ادای  آنـان در راسـتای  بلکـه  خالصـه نمی شـود، 
وظیفـۀ خطیـِر رسالتِ شـان نیـز بـا خداونـد پیمان 
کرده انـد. آن هـا بایسـتی مأموریّتـی را کـه از جانب 
برسـانند  انجـام  بـه  گرفته انـد،  بـه دوش  خداونـد 
تـا حجـت بـر آدمیـان تمـام شـود و مکافـات و 
مجـازاِت عامـالن و گنـه کاران نیـز پـس از انذار و 
تبشـیر صـورت گیـرد. بـا این همـه، پیامبـراِن الهی 
دارنـد،  اشـتراک  نبـّوت  امـر  در  آن کـه  علی  رغـم 
در فضیلـت متفاوت انـد ]بقـره: 2۵۳[، و بنابرایـن، 
سـختی آزمـون آنـان نیـز به یـک  پیمانه نیسـت. به 
همین سـان، از پیامبـران اولوالعظـم و غیراولوالعظم 
نیز سـخن رفته اسـت که نشـان از تفاوت جایگاه، 
و بـه تَبَـع آن، آزمـون  آن هـا دارد. کی یرکیـگارد که 
توجـه شـایانی بـه حضـرت ابراهیـم دارد نیـز بـر 

تناسـِب آزمـون بـا آزمون شـونده اشـاره دارد: 
انتظـار  را  ناممکـن  کـه  اسـت  آن  اعظـم  شـورِ 
می کشـد؛ هرچه خواسـتۀ فرد و آن چـه در مقابلش 
باشـند،  هراس آورتـر  و  بزرگ تـر  می کنـد،  نبـرد 
هرچـه هـدف و موانـع بلندتـر باشـند، فـرد نیـز 

اسـت.  ترسـناک تر  و  بزرگ تـر 
در ایـن میـان، حضرِت ابراهیم که پدر ادیان سـامی 
شـناخته می شـود و از زمـرۀ پیامبـراِن اولوالعظـم و 
توحیـدی  و  اسـتداللی  خداشناسـی  بنیان گـذار 
به شـمار آمده اسـت، با آزمـوِن بزرگ تـری روبه رو 
اسـت کـه همانـا قربانـی کـردِن فرزنـد در برابـر 
فرمـاِن خداوندی اسـت. وقتی ابراهیم علیه السـالم 
فرمـاِن الهـی را تحقق می بخشـد و فرزنـدش را به 
قربـان گاه می بـرد و کارد را بـر گلوی او می کشـد، 
امـا کارد نمی بُـرد؛ خداونـد بر وی ندا بـر می دارد:
ْؤیَاۚ   قْـَت الرُّ َونَاَدیْنَـاُه أَن یَـا إِبَْراِهیـُم﴿10٤﴾ َقـْد َصدَّ
ا َکَذٰلِـَک نَْجـِزي الُْمْحِسـنِیَن﴿10۵﴾ إِنَّ هـَذا لَُهـَو  إِنَـّ
الْبَـاَلُء الُْمبِیُن﴿106﴾]صافـات:10٤ - 106[ ترجمه: 
او را نـدا دادیـم که: »ای ابراهیـم! آن رؤیا را تحقق 
بخشـیدی )و بـه مأموریـت خود عمل کـردی(!« ما 
این گونـه نیکـوکاران را جـزا می دهیـم! این مسـّلمًا 

همان امتحان آشـکار اسـت.
قرآن کریـم صریحـًا از این واقعه به عنـوان آزمایش 
آشـکار یـاد می کنـد. معنـای سـخن ایـن اسـت که 
ابراهیـم بـا تحقـق بخشـیدِن آن چـه کـه در رؤیا به 
وی وحـی شـده بـود، صداقـت و راسـتکاری اش 
را بـه نمایـش گذاشـت و از ایـن آزمـون عظیـِم 
الهـی بـا مؤفقیّـت عبـور کـرد. »صدقـی« کـه قرآن 
کریـم از آن سـخن می زنـد، از نوع صـدق اخالقی 
اسـت نـه صـدق منطقـی. صـدق منطقـی بـر پایـۀ 
مطابقـِت ذهـن بـا واقـع ـ چنان کـه منطـق صوری 
بیـان مـی دارد ـ اسـتوار اسـت، در حالی کـه صدِق 
عمـل  و  ایمـان  یک دسـتی  مبنـای  بـر  اخالقـی 
سـنجیده می شـود. ابراهیـم بـا تحقق آن چـه که در 
رؤیـا بـر وی آشـکار شـده بـود، یک دسـتی میـان 
نظـر و عمـل را بـه صحنـۀ عمـل آورد و رؤیایـی 
را کـه تـا پیـش از قربانی کـردن فرزنـد، چیزی در 
حـد یـک فرمـان الهی بود، پـس از آن کـه حضرت 
از جانـِب  آورد،  میـدان عمـل  بـه  را  آن  ابراهیـم 
خداونـد صداقتـش ـ یک دسـتی ایمـان و عمـل ـ 

شـد.  تأییدگذاری 
   

نکات پُراهمیِّت داستان ابراهیم
داسـتان حضـرِت ابراهیم بـرای ما اهمیِت بسـیاری 
دارد و نکته هـای ارزنـده  و فراوانـی در آن نهفتـه 
اسـت. از خواب  دیـدِن نمرود تا بازگشـت ابراهیم 
از کـوه، تـا اسـتدالل های سـه گانه، تا افگنده شـدن 
در آتـش، تـا داسـتان سـاره و هاجر، تا ذبـح فرزند 
و بنـای کعبـه، همـه و همـه پراهمیّت انـد. در ایـن 
میـان، آن چـه بـرای نویسـندۀ ایـن سـطور اهمیّـِت 
بیشـتری یافتـه اسـت، چهـار رویـداد اسـت که از 

منظـر کالمـی مهم ترند. 
خداشناسی استداللی و توحید 1ـ 

سردشدِن آتش )معجزه ی الهی( 2ـ 
بنای کعبه ۳ـ 

قربانی اسماعیل ٤ـ 
اینـک مـواردِ فوق را یـکان یکان مختصـراً توضیح 

می دهیـم:

1( خداشناسی استداللی و توحید
ابراهیـم را بایـد پایه گـذار مکتـِب توحیـد دانسـت 
کـه با تمـامِ تـوش و توان خویـش در برابِر شـرک 
و بت پرسـتی ایسـتاد و درایـن راه تـا پـای جـان 
ایسـتاده گی کـرد. اسـتدالل های ابراهیـم دسـت کم 
در سـه موقعیّـت مجاب کننده انـد: یکـی در مرحلۀ 
فـرود آمـدن از کوه، دیگـری در هنـگام محاکمۀ او 

بـه جرمِ شکسـتِن بت ها، و سـومی نیـز در هنگامی 
کـه بـه دعـوت نمـرود شـتافت و بـا او بـه محاّجه 

برخاست. 

1. استدالل اول
 هنگامی کـه ابراهیـم پس از آن که به سـن تکلیف و 
اهلیّت رسـیده اسـت، از کوه برمی گردد، با کسـانی 
روبـه رو می شـود کـه سـتاره گان، مـاه و آفتـاب را 
خیره کننده یـی  اسـتدالل های  بـا  وی  می پرسـتند. 
بـر آن هـا ُخـرده می گیـرد و نهایتـاً  تسـلیمی اش به 
خـدای یگانـه و آفریـده گار را اعـالم مـی دارد. در 

اسـت: آمده  قرآن ِکریـم 
ـا َجـنَّ َعَلیْـِه اللَّیْـُل َرأَیٰ َکْوَکبًـا َقـاَل َهَٰذا َربِّـي  َفَلمَّ
ـا أََفـَل َقاَل اَل أُِحـبُّ اْلفِلِیَن]انعـام: ٧6[ ترجمه:  َفَلمَّ
پوشـانید،  را  او  شـب  )تاریکـی(  کـه  هنگامـی 
سـتاره یی مشـاهده کـرد، گفـت: »ایـن خـدای مـن 
گفـت:  کـرد،  غـروب  کـه  هنگامـی  اّمـا  اسـت؟« 

نـدارم!« دوسـت  را  »غروب کننـده گان 
همراهـی  می خواهـد  مرحلـه  ایـن  در  ابراهیـم 
مؤقتـی اش را با ستاره پرسـتان نشـان دهـد و ظاهراً 
چنـد گامـی آن هـا را مشـایعت  کنـد. وقتی سـتاره 
ـ گفته انـد کـه سـتارۀ مـوردِ پرسـتش آن هـا سـتارۀ 
زهـره بوده اسـت ـ  افـول می کند، ابراهیـم بیزارِی 
خـودش را اعـالم مـی دارد و آن چه کـه فرومی رود 
و ناپدیـد می شـود را شایسـتۀ عبـادت نمی خوانـد. 
بـه همین سـان، وقتی حضـرت ابراهیم شـب هنگام 
بـا پرسـتنده گان مـاه روبـه رو می شـود، اسـتداللی 
پیشـتر دارد. در قرآن کریـم آمـده  شـبیه اسـتدالل 

ست:  ا
ـا أََفـَل  ـا َرأَی الَْقَمـَر بَازًِغـا َقـاَل َهَٰذا َربِّـيۖ  َفَلمَّ ﴿َفَلمَّ
الَْقـْومِ  مِـَن  َلَُکونَـنَّ  َربِّـي  یَْهِدنِـي  ْم  لَـّ لَئِـن  َقـاَل 
الِّیَن﴾]انعـام:٧٧[ ترجمـه: و هنگامـی کـه ماه را  الضَّ
دیـد کـه )سـینه افـق را( می شـکافد، گفـت: »ایـن 
خـدای مـن اسـت؟« اّمـا هنگامـی کـه )آن هـم( 
غـروب کرد، گفـت: »اگر پروردگارم مـرا راهنمایی 

نکنـد، مسـّلمًا از گـروه گمراهـان خواهـم بـود.«
چنان کـه سـتارۀ افول کننـده شایسـتۀ مقـام خدایـی 
نیسـت، مـاه نیـز ـ به دلیـل آن کـه افـول می کنـد و 
فـرو مـی رود ـ شایسـتۀ مقـام الوهیّـت نمی باشـد. 
بـه  را  چیزهایـی  چنیـن  کـه  را  کسـانی  ابراهیـم 
در  تنهـا  و  می دانـد  گمـراه  می گیرنـد،  خدایـی 
سـایۀ هدایـت الهـی خـودش را راهیـاب می بینـد. 
وقتـی ابراهیـم آفتـاب را می نگـرد که با درخشـش 
منحصـر بـه فـردی می تابـد و از مـاه و سـتاره هـم 
ً  نشـان می دهـد کـه آفتاب  بزرگ تـر اسـت، ظاهـرا
می توانـد شایسـتۀ مقـامِ خدایـی باشـد، امـا افـوِل 
را  آن  تغییرپذیـری  معنایـی کلی تـر،  آفتـاب و در 

دلیلـی بـر خدانبـودِن آن می گیـرد.
ـْمَس بَازَِغـًۀ َقـاَل َهـذا َربِّي َهـَذا أَْکبَُر  ـا َرأَی الشَّ َفَلمَّ
ا تُْشـِرُکوَن  ـا أََفَلـْت َقـاَل یَا َقـْومِ إِنِّي بَـِريٌء مِّمَّ ۖ َفَلمَّ
ـَماَواِت  ْهـُت َوْجهِـَي لِلَّـِذي َفَطَر السَّ ﴿٧8﴾ إِنِّـي َوجَّ
َوالْْرَض َحنِیًفـاۖ  َوَمـا أَنَـا مِـَن الُْمْشـِرکِیَن]انعام:٧9[ 
ترجمـه: و هنگامـی که خورشـید را دید که )سـینۀ 
مـن  خـدای  »ایـن  گفـت:  می شـکافت،  را(  افـق 
اسـت؟ ایـن )کـه از همـه( بزرگ تـر اسـت!« اّمـا 
هنگامـی کـه غـروب کـرد، گفـت: »ای قـوم من از 
می سـازید،  خـدا(  )بـرای  شـما  کـه  شـریک هایی 
بیـزارم. مـن روی خود را به سـوی کسـی کردم که 
آسـمان ها و زمیـن را آفریـده؛ مـن در ایمـان خـود 

خالصـم؛ و از مشـرکان نیسـتم.
اسـتدالل ابراهیـم را به صـورِت کلی تر، و با شـیوۀ 

منطقـی می توان چنین نوشـت:
هرچه تغییر می کند، شایستۀ خدایی نیست

ستاره، ماه و خورشید تغییر می کنند
---

پس شایستۀ خدایی نیستند. 
این اسـتدالل کـه مقدماِت آن از یک قضیۀ شـرطیه 
و یـک قضیـۀ حملیه تشـکیل شـده اسـت؛ مصداِق 
وسـیعی می یابـد و هر حادث و دگرگون شـونده یی 

را از سـاحِت مقـام خدایی بـه دور می راند.
ابراهیـم  کـه  می دهنـد  نشـان  قرآنـی  آیـات  ایـن 
بـه  معتقـداِت هـم روزگاراِن خـودش  بـا  چگونـه 
سـخافِت  شـیوه یی  چـه  بـا  و  برمی آیـد  مصـاف 
نهایتـاً   او  می دهـد.  نشـان  آن هـا  اعتقـاداِت 
انزجـارش را از اعتقـاداِت آن هـا اعـالم مـی دارد و 
اعتقادمنـدی اش را بـه آفریـده گارِ آسـمان و زمیـن 
و  نهایـی،  گزینـۀ  را  توحیـد  و  می کنـد  آفتابـی 
نهایـِت بلـوغ عقلی بشـر تعریف می کنـد. حضرِت 
ابراهیـم از سـتاره بـه مـاه و از ماه به خورشـید و از 
خورشـید بـه خـدا راه می بـرد و بر سـکوی توحید 

تکیـه می زنـد. الهـی 
 

جوان مرد
ــا  ــرای شــناخِت آدم ه ــی ب ــا و اصطالحــاِت جالب ــردم، محک ه م

دارنــد. 
از آبشــخورِ جوان مــردی و مــروت حصه یــی  کســانی کــه 
ــرای  ــی ب ــد "مطلب آشــنا"؛ یعن ــه آن هــا می گوین ــردم ب ــد، م ندارن
ــد. ــنایی می کنن ــران آش ــا دیگ ــد، ب ــه دارن ــدی ک ــب و مقص مطل

ــا  ــت. ام ــِت آدم هاس ــای زش ــی از خصلت ه ــًا یک ــن کار واقع ای
ــن  ــی ای ــت. ول ــی اس ــری و بزرگ ــردی، برت ــی و جوان م کاکه گ
ــون  ــا اکن ــول می باشــد و م ــه اف ــِت انســانی به شــدت رو ب خصل

جوان مــردان و عیــاران ِکمــی را می شناســیم. 
ــن  ــه ای ــرا متوج ــت، چ ــگ اس ــانی کم رن ــن ارزِش انس ــرا ای چ

ــتیم؟ ــی نیس ــوِب آدم ــِت خ خصل
چه چیزی جای این ارزش انسانی را پُر ساخته است؟

ــِک  ــِت نی ــم از خصل ــش، داری ــی و دان ــِر ترق ــا در عص ــرا م چ
می گردیــم؟ خالــی  کاکه گــی 

امــروز مادی گرایــی و توجــه بــه پــول و ســرمایه در اجتمــاِع مــا 
ــی تبدیــل شــده ایم کــه تنهــا و  ــه دکان داران ــا ب ــد، م ــداد می کن بی

تنهــا بــده و بســتان را یــاد دارنــد. 
ایــن خصلــت، جامعــه را از ارزش واالی معنویت و دیگراندیشــی 

ــی می ســازد.  خال
ــم  ــا ک ــۀ م ــردی در جامع ــاری و جوان م شــیوه های کاکه گــی، عی
ــانی،  ــای انس ــِن خصوصیت ه ــگ باخت ــِل رن ــا به دلی ــتند، ام نیس

کمتــر متوجــه آن هــا هســتیم.
ــه  ــاد ب ــک و اعتم ــِت نی ــتن نی ــالم، داش ــردی از دادن س جوان م

ــود.  ــاز می ش ــران آغ دیگ
ــر  ــًا "قب ــد، حتم ــور کرده ان ــالنگ عب ــذرگاهِ س ــه از گ ــانی ک کس
ــد. ــت را دیده ان ــیر اس ــهوری در آن مس ــۀ مش ــه منطق ــر" ک کلین
مــردم "کلینــر" را به دلیــِل فــداکاری و نجــات جــاِن ده هــا انســان، 
ــدگار،  ــداکار و مان ــخصیتی ف ــوان ش ــه عن ــامِ او ب ــتایند. ن می س

ثبــِت تاریــخ شــده اســت.
مــا در گذشــته، قهرمانــان و فــداکاراِن زیــادی داشــتیم کــه 
به خاطــِر آزادی، آرامــی و خوشــبختی مــردم، جــان فــدا کردنــد. 

ایــن آخریــن مرحلــه از جوان مــردی و کاکه گــی اســت. 
ــی،  ــاِل بی مروت ــخ، کم ــای تاری ــن نازدانه ه ــردِن ای ــوش ک فرام

ــردی اســت! ــا و نام جف

جاکت
ــه  ــتانی ها ب ــی پاکس ــورش نظام ــان و ی ــت طالب ــد از وحش بع
شــمالی در ســال 1۳٧8، تعــدادی زیــادی از مــردم پــروان، 
کاپیســا، جبل الســراج و گلبهــار، بــه درۀ پنجشــیر مهاجــر شــدند.
در قریــۀ کوچــِک مــا )مالخیــل بــازارک( ســه خانــواده از نواحــی 
کوهســتان، در مســجد و خانه هــای خالــی مســکن گزین شــدند.

ــی  ــردم ـ دگروال ــی می  ک ــن زنده گ ــه م ــی ک ــالع ـ جای درون ق
از اهالــی کوهســتان، در خانــۀ محقــری زیســت داشــت. زمســتان 
بــود، دگــروال درحالی کــه جاکــِت گلــدارِ زنانــه را بــه تــن کــرده 
بــود، از خانــۀ ســرد و خنــک ِخــود، بــرای گرفتــِن آفتــاب برآمــد. 
ــد صــدا زد:  ــا آواز ِبلن ــه ب ــا، دختــری شــوخ از قری ــن اثن در همی

دگــروال صاحــب، جاکــِت زنانــه را پوشــیده ای!
دگــروال بــا صدایــی غمگیــن گفــت: روزگار اســت دیگــر، خوب 
ــن شــرایط  ــم در چیســت؛ در ای ــن مهاجرخانه گــی و زن ــرِق م ف
ــوس  ــا افس ــودم، ام ــرزمین می ب ــن س ــاع از ای ــط دف ــد در خ بای
ــن  ــازد. ای ــرد می س ــان را نام ــر انس ــی و فق ــی، بی کس ــه تنهای ک

ــت! ــی از آن اس ــت نمونه ی جاک

پاره اهی ویپستهبخششصتونهم
گاهن  خاطراتی از رحمت اهلل بی

عبدالبشیر فکرت،استاد دانشگاه كابل

بخش دوم
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قـول اهـل بدعـت آن اسـت کـه می گوینـد تـا از شـریعت 
نگـذری بـه طریقـت نرسـی، و تـا از طریقـت نگـذری بـه 
حقیقـت نرسـی؛ و این قـدر نمی دانند که هر کی از شـریعت 
گـذر کـرد، کافـر گشـت و کافر چه طـور به حقیقت رسـد. 
•   دیگـر قـول ایشـان آن اسـت کـه می گویند فـالن کس را 
َملِکـی بخشـیدم و فـالن کـس را زخمـی زدم و فـالن کس 
را نواختـم و فـالن کـس را معزول سـاختم. بـدان که در این 
سـخن دعـوای الوهیـت کننـد؛ زیرا کـه نفع و ضـرر و خیر 

و شـر تعلـق به خـدای دارد.
•   کسـی کـه دعـوای تصـوف کنـد و بران باشـد کـه بینُه و 
بین اهلل بدان مقام رسـیده اسـت که نماز از او سـاقط شـده، 
و خمـر خـوردن و معصیـت کـردن و مـال سـلطان خوردن 
او را حالل شـده و هیچ شـک نیسـت که کشـتن این چنین 
کسـی واجـب باشـد، بلکـه کشـتن او را افضل تـر باشـد از 
کشـتن صـد کافـر؛ زیـرا ضـرر او در دین عظیم تـر و قوی تر 
اسـت از کفـر کافـران... . پـس در اجـرای امور دینـی و امر 
شـرعی بـه تخویفـات و تهدیدات شـیطان التفـات نباید کرد 
و فرمـان خـدای را امتثـال بایـد کرد و حـدود و تعزیرات بر 
وجـه شـرع برانـد و به ثـواب از حضـرت رب العالمین واثق 

 )٧٤ باشند. )ص 
•   کسـی کـه گویـد مـن چـه کـرده ام کـه توبـه کنـم، فقـد 

. یکفر
•   کسـی کـه تـرک نمـاز فـرض کنـد بـه عمـداً - بـه نیت 
آن کـه قضـا نکنـد و نترسـد از عذاب خـدای تعالـی - کافر 

گـردد. )ص ٧6( 
•   شـاهد نـام کـردن امرد و نگریسـتن در روی او به دعوای 
محبـت خـدای متعـال و خـود را گفتن که حق شـاهد شـود 
یوجـب  کالمـه   تکلـم  »مـن  بدیـدن 

لکفر«. ا
محبـت  فاسـق  مـرد  • اگـر 
بـا اهـل فسـق و بدعـت ورزد، او را 

گردانـد.  بـدل  کفـر  بـه 
می گوینـد  هسـتند  فاسـقان  بسـیار 
کـه: »شـاید تا خـود را خـوش داریم 
معلـوم  مـردن،  خواهـم  درحالی کـه 
بـا  بـود«،  خواهـد  چـه  کـه  نیسـت 
ایـن سـخن کافـر می شـوند، چون که 
انـکار  اسـت. چون کـه  قـرآن  انـکار 
را. )ص ٧8(  قیامـت  آمـدِن  کردنـد 
انسـی  کـه  بایـد  • مومـن 
نگیـرد بـه مبتـدع و بـا وی ننشـیند و 
طعـام و آب نخـورد و هرکه دوسـتی 
اسـالم  و  ایمـان  نـور  وی،  بـا  کنـد 

)ص٧8(  وی.  از  بگیرنـد 
بریـن  سـند  را  • افغانـان 
مقـرر رفته، هـرگاه که زنـی به مقصد 
ایشـان درآیـد و  شـوهری در خانـۀ 
بنشـیند، خـواه باکـره خـواه منکوحۀ 
غیـر - اگـر چـه سـر و مـال و اهـل 
و عیـال ایشـان بـه قتل و هـالک رود 
- از غایـت جهـل و ضاللـت آن زن 
را نماننـد، بـل تمـام قبایـِل آن کـس 
ننـگ کافرانـه ورزنـد و آن زن را نگه 
دارنـد؛ خـود را بـه حـد کفر رسـانند 
نعـوذ بـاهلل مـن حمیـۀ الجاهلیه. )ص 

 )8 ٧
از  مـردی  آن  • هـر 
بـه بغـض و کینـه و  مسـلمانان کـه 
حسـد میـان یکدیگر بکشـند، غسـل 
بایـد داد تـا کسـی شـهید ندانـد؛ و 
نمـاز جنـازه برای شـان نبایـد خوانـد 
در  بـل  ندانـد،  مسـلمان  کسـی  تـا 
بعضـی روایـات آمـده کـه ایـن نـوع 
مقتـوالن بـه آتـش بایـد سـوخت. زجـرا للباقییـن و جـزاء 

 )90 )ص  لهـم. 
•   در مـردم افغـاْن شـیخانی پیـدا می شـوند کـه بـه مرتبـۀ 
غیـب جـن رسـیده باشـند تـا مـردم افغانـان از هـر حادثـۀ 
نیـک و بـد ایشـان را پرسـند و بـه گفتـار و اخبار ایشـان که 
مقتبـس از شـکوه ذی الحـرکات جنیـان باشـد عمـل کننـد. 
نعـوذ بـاهلل مـن متابعۀالجـن و اخبارهم. و متابعـت جنیان در 
اخبـار بـر مغیبـات بـل در ُکل امور کفر باشـد کمـا صرح به 

فـی تفسـیرالچرخی. )ص92( 
•   مـردم یوسـف زایی تـا بـه طریقۀ سـنت و نگه داشـت راه 
شـریعت روان بودنـد، فتـح نصیب شـان می شـد؛ تـا زمانـی 
کـه مـردم روافـض و زندیـق در میـان ایشـان پیـدا شـدن 
گرفـت... اکثـر را گمـراه و بـی راه کردنـد و بعضـی را در 
شـک انداختنـد تا عـداوت علم و علمـا اظهار سـاختند. امر 
و نهـی را پـس پشـت انداختند، شـریعت محمـدی را حقیر 

شـمردند. نعـوذ باهلل مـن الکفـر الصریـح. )ص 96( 
•   مبتدعـان زمانـۀ مـا یـگان کفـر متفـق را دیـن شـمرده اند 
بالتأویـل، و آن ضاللـت را در عقایـد ضعفـای مسـلمانان 
دیگـر نیـز متمکـن می سـازند و جماعت کثیر را بدان سـبب 

کافـر مطلـق می سـازند. نعـوذ بـاهلل مـن الکفـر القبیح. 
روزی در مسـجد خواجـه صـدر اکوزیی در رسـیدم که امام 
ایشـان مالعمـر خویشـکی بـود، دانسـتم کـه پیـر تاریکـی 
اسـت. خواجـه را فرمـودم کـه اقتـدا را نشـاید، چـه کافـر 
مطلـق اسـت. مالعمـر در »رسـالۀ اولیـاءاهلل« چنـان مبرهـن 
آورده کـه در ذکـر نفـی و اثبـات، در حـاِل - خفـی سـند بر 

ایـن اسـت کـه نفـی را بیـرون کشـد و اثبـات را درون بـرد. 
امـا پیـر شـما کار برعکـس این معنـا می فرمایـد وجهش چه 
باشـد.... فرمـود آری، بعضـی چیزها و بعضـی نکته ها پیر ما 
برخـالف دین محمـدی آورده، از غایت تیزفهمـی نعوذ باهلل 

من الکفـر الصریـح. )ص 98-9٧( 
•   در ایـن ایـام مریـدان تابـع پیـران نیامده انـد، بـل پیـران 
تابـع مریـدان آمده انـد از روی تحقیـق. زیـرا کـه پیـران بـر 
طبـع مریـدان زمانـه رفته اند از آن بـر درِ خانۀ پیـران اجتماع 
دارنـد، و اال در پیـش امثـال مـا مـردم کـه آمر بـه معروف و 
ناهـی از منکریـم نیـز جماعتـی از این مـردم می بـوده، بل ما 
را به کشـتن می آیند و ایشـان را به جان سـپردن. چه ایشـان 
را اولیـا داننـد و مـا را مدعـی و حق پـوش نامنـد. نعـوذ باهلل 

من کفرهـم. )ص 98( 
روی  جوانـب  و  مبتدعـان  بـه  یوسـف زایی...  مـردم     •
نیـاز آورده بـل بـه الوهیـت آن هـا قایـل انـد... چـه مبتدعان 
جوانـب، ضمیـن و نوائـب دیـن و دنیـای ایشـان می آمدند، 
بـل هـر خیـر و شـر را بدیشـان از جانـب خـود رسـانیدن 
تصـور می کردنـد، و افغانان معتقـد آن می آمدند و ندانسـتند 
اعتقـاد  و  را،  مبتدعـان  اسـت  الوهیـت  دعـوای  ایـن  کـه 
عبودیـت اسـت مـا را. نعـوذ بـاهلل مـن ذالـک و ایـن دعوای 

کفـر اسـت. )ص 99( 
•   نـزول وحـی بعـد از محمـد آخرالزمان روا نیسـت، هرکه 

روا دانـد کافر گـردد. )ص 99( 
•   چون حضرت رسـالت پناه )ص( با کمال علم و فراسـت 
دعـوای علـم غیـب نکـرد، هرکـه اکنون دعـوا می کنـد کافر 

گردد. )ص 100( 
علـم بـر دو نوع اسـت؛ یکی علـم ظاهر که آن علم شـریعت 
اسـت، دوم علـم باطـن کـه آن کشـف و کرامت اسـت. پس 
هرکـه از علـم ظاهـر انکار کنـد کافر گردد، و هـر که دعوای 
علـم باطـن کنـد - کـه آن کشـف و کرامـت اسـت - نیـز 

کافـر گردد.
•   معجـزات انبیـا را مطلـق حقانی باید دانسـت کـه انکار از 

آن و گمـان احتمال در آن کفر اسـت.
•   هـر آن مؤمنـی کـه ابوبکـر صدیـق را افضـل ندانـد بـر 
عمـر فـاروق، فـاروق را افضـل نداند بـر عثمـان ذوالنورین، 
و ذوالنوریـن را افضـل نداند بـر علی مرتضـی، او را مذهب  

نباشـد.  و جماعت 
پـس اگـر این مـردم ایـن را نداننـد مسـلمان نیسـتند، و اگر 
می داننـد چـرا در اولـِس خـود جـای می دهنـد. )ص10۵( 

•   میـر قاسـم نـام سـید از سـادات روافـض در تیـراه بوده، 
کفـر و الحـاد او بـه حـدی رسـیده کـه نام های سـگان خود 
را بـه خلفـای ثالثـه نسـبت می کـرده، نعـوذ بـاهلل مـن الکفر 
الصریـح. تـا اکثـر مـردم تیـراه بلکـه همـۀ مـردم تیراهـی را 

رافضـی و ملحـد سـاخته. )ص110( 
•   اوالد میرقاسـم و شـمس الدین سـراج کـه بـه ننگرهـار 
رسـیدند، اکثـر ایـن مـردم را بـه فسـق و فجـور - خمـر 
خـوردن و زنـا کـردن و ریـش تراشـیدن و سـلب مانـدن - 
مبتـال گردانیـده، بـه حـدی کـه بـه مرتبـۀ کفـر رسـانیده اند. 

 )111 )ص 
•   اکثـر مـردم ننگرهـاری و مـردم صافـی توابـع ایـن کـس 
)مـال ولی کوالبـی ملقب به حضرت ایشـان( آمدنـد، احوال 
توابـِع او آن کـه دعـوا کننـد کـه هیـچ عالمـی در هیـچ زمانه 
بـه مرتبـۀ والیـت نرسـیده. نعـوذ بـاهلل مـن الکفـر الصریـح. 

)ص111(  
چـه از ایـن معلـوم می شـود کـه خلفـای راشـدین را اولیـا 

 )112 )ص  نمی داننـد. 
•   چـون جاهـل محـض در خلـوت ایشـان در رود، بعـد از 
مدتـی چون بیـرون آید، بعضـی دعوی کنند کـه فضل مرتبۀ 
مـا از خلفـای راشـدین نیـز در گذشـته، نعوذ باهلل مـن الکفر 
الصریـح. و بعضـی دعـوی کنند کـه مرتبۀ ما از مهتر موسـی 

)ع( در گذشـت، و بعضـی دعـوا کنند که از خاتـم پیغمبران 
درگذشـتم، نعـوذ باهلل مـن الکفـر الصریـح... . بعضی دعوی 
کننـد کـه مـا را بـر عـرش برمی آرنـد... برین نـوع معتقدات 

کافر شـوند. )ص 112( 
•   خـدای را صـورت دانسـتن و جهت ثابـت کردن، محض 

است. کفر 
مأمـون شـدن از نـوع روان از عـذاب حـق سـبحانه و تعالی 

کفـر اسـت. )ص 112( 
•   ایشـان کـه آالت مالهـی و غنـا و بیـت گفتـن و رقـص 
کـردن حـالل داننـد و علی هذالقیـاس کلمـات کفـر و الحاد 
اکثـر مِـن اَن یَحصـی بر زبان رانند تا از شـومی ایشـان مردم 
ننگرهـاری بـه بـالی پیـر تاریـک گرفتـار آمدنـد، بـه قتل و 

بند و تـاراج رفتنـد. )ص 11٤( 
•   اهـل هـوا بـا مـن بـه عـداوت برآینـد و حق گـوِی لعین 

نامنـد، نعـوذ بـاهلل مـن کفرهم.
•   اکثـر اهـل هـوا در ایـن ایـام بـه سـبب خـوض نمـودِن 
ایشـان در ایـن علـم )تصـوف( بـال ادای شـروط - مذکوره، 
ایـن علـم عاجـز آمـده، در  چـون از اشـارات و عبـارات 
معرفـِت بی چـون و هیچ گـون غلـت خـورده بـه حـد کفـر 
رسـیدند؛ چـه بعضـی خـدا را صـورت تصـور می کننـد و 
بعضـی خـدای را بـر مکانـی داننـد چون عـرش و غیـره، و 
بعضـی ارواح و انفـاس را خـدا داننـد، و بعضی ُکِل اشـیا را 
یـک وجـود و یـک ذات خـدا گوینـد ]وحـدت وجـود[، و 
بعضـی خـدا را در خلقـت و خلـق را در خـدا محـو داننـد، 
و بعضـی خـدا را همچـون نـم در گیـاه و در اشـیا درآمـده 
داننـد، و بعضـی خـدا را ذره ذره شـونده تصـور کننـد و علی 
هـذا القیـاس کلماتـی ناموافق شـریعت محمـدی اکثر من ان 

یحصـی بر زبـان راننـد، و برین جمله 
گردنـد،  کافـر  معتقـدات  و  کلمـات 
نعـوذ بـاهلل مـن الکفـر بعـد االیمـان. 

 )12٤-۵ )ص 
•   کفـر اول ایـن متمـردان - یعنـی 
کل  آن کـه؛   – روشـان  پیـر  مریـدان 
می گفتنـد  خـدا  را  موجـود  اشـیای 
خـدا  ذات  را  صـوری  مخلوقـات  و 
می دانسـتند. نعـوذ بـااهلل مـن الکفـر و 

 )1۳9-1۳8 )ص  االلحـاد. 
علـی  [سـید  ایشـان  حضـرت     •
سـبب  کـه  بودنـد  دریافتـه  ترمـذی] 
ضاللـت سـاداِت پشـتونخوا دوسـتی 
مرتضـی اسـت بـر خلفـای ثالثـه و یا 
تفضیـل نمـودن مرتضـی بـر خلفـای 

 )1۳٤ )ص  ثالثـه. 
•    مریـد روشـان گفـت بـرای اثبات 
این کـه مـن یعنـی انسـان جـزو ذات 
خـدا ام، دلیـل نقلـی دارم و آن این که 
و  محیـط،  شـیءٍ  کل  مـع  »انشـاءاهلل 
عقلـی آن کـه حـق تعالـی دریاسـت و 
همـه چیزهـا را فـرا گرفتـه. گفتـم ای 
جماعـۀ متمـردان جملـه قـرآن دوازده 
و  سـه صد  و  هـزار  سـیزده  و  لـک 
سـی حـرف مقرر آمـده، و ایضـًا عدد 
حروفـات تهجـی و عـدد کلمـات او 
جملـه در تقریـر و تحریـر برآمده انـد. 
چون شـما یـک حـرف را از آن جمله 
کـم سـاختید و کلمـۀ علی را بـه کلمۀ 
مـع تبدیـل دادیـد، کافـر شـدید، زیرا 
کـه کلمـۀ علی سـه حـرف و کلمۀ مع 
دو حـرف اسـت، نعوذ باهلل مـن الکفر 

الصریـح. )ص1٤1( 
•   هرکـه گویـد که فالن فرشـته غلط 
شـده و یـا عزراییـل غلـط شـده روح 
فـالن قبـض کرده و یـا جبرییـل غلط 

شـده، کافـر گـردد. و هر که پیغمبر را به غلط شـدن نسـبت 
کنـد، کافر گـردد. )ص1٤1( 

•   هـر آن طریقـت کـه مخالف شـریعت باشـد، کفر اسـت. 
)ص 1٤۳( 

•   در ایـن بـاب )یعنی شـناخت ذات و صفات خدا( اعتماد 
بـه نقلیـات می بایـد نمـود، نـه بـر وهمیـات و مخاییـالت 
عقلیـه؛ و ایـن متمـردان عقـل را رهبـر سـازند، و چون عقل 
مخلـوق اسـت از ادراک خالـق قاصـر می آیـد و از نقلیـات 

بـدر مـی رود، البتـه به حـد کفـر درمی افتنـد. )ص 1٤۳( 
•   چـون دو چیـز در چیـزی درآید مجوف باشـد، و مجوف 
خدایـی را نشـاید، زیـرا کـه مجـوف را جـوف بایـد و ظهر 
بایـد؛ موصـوف ایـن صفات و اوصـاف را صورت می باشـد 
و صـورت را صورت کننـده می بایـد و صـورت را به خدایی 

نسـبت کردن کفر باشـد. )ص 1٤٤( 
•   و چـون ایـن ملعـون )]آن[ مریـد پیـر روشـان( از اثبات 
ایـن دالیـل معقولـه فـرو می ماندنـد، کفـر دیگـری را پیـش 
می گرفتنـد کـه ارواح مـا خداسـت. نعـوذ بـاهلل مـن کفرهم. 
•   و ایـن ملعـون پیـر تاریـک هـم دعوی خدایـی می کرد و 
هـم دعـوی پیغمبـری، و ایـن از نتیجۀ نگین خاتـم او معلوم 
می گـردد. در نگیـِن یـک خاتـم پیـر تاریـک نوشـته بـود: 
»سـبحان الملـک الباری جـدا کرد عالم نـوری و ناری بایزید 
انصـاری«؛ در این جـا اضافـت ربوبیـت بـه خـود کـرده، چه 
هـادی المضلیـن صفت پیغمبـر آخر زمان اسـت و این لعین 
را اگـر مضـل مومنیـن خطـاب می آمـدی، جایـز و مناسـب 

بـودی. )ص 1٤6( 

      بخش هفتــم
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وزارت تحصیالت عالی:

پاکستان سه هزار بورسیه  به افغانستان می دهد
عطا محمد نور:

گلبدین حکمتیار تسلیم شده 
و مزدور است

در نشست بنیاد شهید مسعود تاکید شد:
شانزدهمین سال روز شهادت قهرمان ملی 

به نام "مسعود و وفاق ملی" برگزار شود

متوکل:

 د عمل ميل پروګرام په حکومت کې شفافیت رامنځته کوي

مسووالن در وزارت تحصیالت عالی افغانستان، 
دیگر،  سال   ۵ تا  پاکستان  کشور  که  می گویند 

سه هزار بورسیه  را در اختیار آنان قرار می دهد.
آنان می افزایند که از سال 1۳88 تا هنوز بیش از 
10هزار دانشجو از افغانستان جهت تحصیالت 
در مقطع های مختلف به کشورهای بیرونی اعزام 

شده اند.
تحصیالت  وزارت  سخنگوی  عبیدی،  حامد 
عالی، در گفت وگو با روزنامۀ ماندگار، می گوید 
پنج  تا  که  است  کرده  تعهد  پاکستان  کشور  که 
در  را  دانشجویی  بورسیه  سه هزار  دیگر  سال 
قرار  افغانستان  عالی  تحصیالت   وزارت  اختیار 

می دهد. 
هنوز،  تا   1۳88 سال  از  که  افزود  عبیدی  آقای 
بیش از 10 هزار جوان در مقطع لیسانس، فوق 
تحصیالت  وزارت  طرف  از  دکتورا،  و  لسانس 
عالی به کشورهای بیرونی فرستاده شده است که 

شمار بیشترشان در مقطع لیسانس بوده اند. 
دانشجویان  از  برخی  که  است  درحالی  این 
عالی،  تحصیالت  وزارت  در  گسترده  فساد  از 
مستعار{  فرهاد]اسم  احمد  می کنند.  شکایت 
به  تحصیلی،  بورسیه   برای  که  است  نوجوانی 

کشور روسیه خود را نامزد کرده است. 
ابتدایی را  این که پروسۀ  از  او می گوید که پس 
در وزارت تحصیالت عالی تمام کرده است، اما 
در وقت اعزام دانشجویان به کشور روسیه، فرد 

دیگری را به جایی او فرستاده اند. 
در  باشی  نداشته  واسطه  وقتی  تا  او،  گفتۀ  به 
وزارت تحصیالت عالی کسی،  »ورق یا اسنادته 

بلند نمی کند«.
اعزام  که  می کنند  تأکید  عبیدی،  حامد  اما، 
دانشجویان به بورسیه های دانشجویی به صورت 
کاماَل شفاف انجام می شود. دانشجویان به اساس 
رقابت آزاد در این بورسیه ها پس از سپری کردن 
آزمون انتخاب می شوند و به کشورهای بیرونی 

اعزام می شوند.
گفت:  عالی،  تحصیالت  وزارت  سخنگوی 
طرف  از  که  گروهی  یی  تحصیلی  بورسیه های 
برخی  می شود،  داده  وزارت  این  به  کشورها 
شرایط دارد که دانشجویان باید واجد آن شرایط 
باشند. بیشتر بورسیه های تحصیلی، از داوطلبان 
امتحان زبان می گیرند که داوطلب باید به زبان آن 

کشور باید آشنایی داشته باشد. 
در  را  اختالس  و  فساد  وجود  عبیدی،  آقای 
می گوید  کرده  رد  تحصیلی  بورسیه های  پروسۀ 

این  در  خویشخوری  و  تقلب  نوع  هیچ  که 
پروسه ها وجود ندارد. 

در  دانشجویی  بورسیه های  این که  بیان  با  او 
وزارت تحصیالت عالی پس از بررسی مدارک 
داوطلبان در اختیارشان قرار می گیرد، گفت که 
وزارت  این  دانشجویی  بورسیه های  کمیسیون 

شفافیت را در اولویت خود قرار داده است. 
بورسیه های  کشورها  از  برخی  که  گفت  او 
تحصیلی را به برخی از شخصیت های سیاسی و 
نهادهای که با آنان ارتباط دارند، می دهد که این 
نگران  نیز  را  عالی  تحصیالت  وزارت  موضوع 
ساخته است. به همین منظور، سرپرست وزارت 
پاکستان  پیش سفیر  هفته  عالی، سه  تحصیالت 
در کابل را احضار کرده از او در خواست کرد تا 
بورسیه های که از طرف این کشور داده می شود 
از مجرای وزارت تحصیالت عالی به دسترسی 

دانشجویان قرار گیرد.
به گفتۀ او، شماری بورسیه های از طرف دولت 
به دانشجویان داده می شود، برخی شان از طرف 
و  می شوند  داده  افغانستان  به  بیرونی  دولت ها 
شماری دیگر از دانشجویان به پول شخصی به 

کشورهای خارج به تحصیالت می روند.  
کمیسیون  معاون  فیهمه سادات  در همین حال، 
مجلس  عالی  تحصیالت  و  پرورش  و  آموزش 
تمام  در  اداری  فساد  که  می گوید  نماینده گان، 
دولتی  نهاد  هیچ  و  دارد  وجود  دولتی  نهادهای 
از فساد و واسطه بازی ها عاری  در حال حاضر 

نیست.
بانو سادات افزود که به رغم این که در بورسیه های 
وزارت تحصیالت فساد و خویشخواری وجود 
با  آلوده  نیز  وزارت  این  بخش های  سایر  دارد، 

فساد اداری می باشد. 
برای  همیشه  نماینده گان  مجلس  که  گفت  او 
و  وزارت  این  کارکردهای  از  جدی  تظارت 
فساد  اما  دارد.  دولتی تالش های  نهادهای  سایر 
تبدیل  پدیدۀ طبیعی  به یک  نهادهای دولتی  در 

شده است. 
به  افغانستان  از  تن  ده ها  ساالنه  که  حالی  در 
فرستاده   دانشجویی  به  بیرونی  کشورهای 
نهادهای  اما فساد و خویشخوری در  می شوند، 
این بورسیه ها در  بیشتر  تا  باعث شده  آموزشی 
و  گیرند  قرار  خاص  گروه های  و  افراد  اختیار 
فرستاده  بیرونی  کشورهای  به  بی ظرفیت  افراد 

شوند. 

پله افغانسلتان کلې پرانیسلتې دولتلوايل د عملل ملي 

پروګلرام د پیلېلدو هڅلې پیلل کلړي تر څلو د هغې له 

مخلې حکوملت خلکلو ته پله شلفافه توګله خدمات 

ورسوي.

پله  د یکشلنبې  لپلاره  د هملدې هلدف  بنسلټ  دغله 

ورځ د دولتلي ادارو لله اسلتازو، ملدين ټولنلو او عامه 

سلکټورونو رسه د مشلوريت ناسلتو للړۍ پیلل کلړه.

پله افغانسلتان کلې د پرانیسلتي دولتواللۍ دفلر وايي 

چلې د عملل دوه کلن پروګلرام جوړ شلوی، خو هغه 

ژمنلې چلې د دغلې پروګلرام د تطبیلق لپلاره کېلږي تر 

جلدي څلار او څېړنې النلدې نیلول کېږي.

د دغله بنسلټ د سلکرټریټ رئیلس خلیلل الرحلان 

لپلاره  د هملدې هلدف  پله ورځ  یکشلنبې  د  متلوکل 

مشلورتې غونلډې ته پله وینا کلې د حکومتلي کارونو 

پلر شلفافیت او د خلکلو وړتیلاوو پلر لوړوللو ټینلګار 

. وکړ

نوموړي زیاته کړه:

"پله دې غونلډه کلې د ملدين ټولنلو ، دولتلي ادارو او 

عامله سلکټور اسلتازي راټلول شلوي تلر څلو د عمل 

ملي پروګلرام جوړ کلړي او دا پروګرام لله پنځو څخه 

تلر ۱۵ ژمنلې للري، دا پروګلرام حکوملت مجبوروي 

چې شلفافه او حسلاب ورکونکی وويس او د خدماتو 

څخله  ټکنالوجلۍ  نلوي  لله  لپلاره  کوللو  عرضله  د 

اسلتفاده وکلړي او پله ورتله وخلت کې د افغلان وګړو 

وړتیلاوو د لوړوللو لپلاره الزم تدابیلر ونیلي."

ښلاغلی متلوکل وايلي، کله څه هلم حکوملت د ژمنو 

مطابلق ځينې شلفاف کارونه کړي خلو دا کايف نه دي 

او بایلد ال کار ورته ويش.

هغله ټينلګار وکړ چلې د عملل دا پروګرام بله د کابینې 

لله تائید وروسلته د روان کال تر اکتوبر میاشلتې بشلپړ 

يش.

د افغانسلتان د پرانیسلتي دولتواللۍ د یکشلنبې ورځې 

پله مشلوريت غونډه کلې د مدين ټولنلو ۹۰ او د دولتي 

بنسلټونو ۵۰ اسلتازو ګلډون کړی و چلې د دوه ورځو 

پله ملوده کلې بله د عمل پله دغله پروګلرام خلرې او 

مشلورې ولري.

د پرانیسلتي دولتلوايل یلا »OGP«بنسلټ د وړتیلاوو، 

شلفافیت، حسلاب ورکونلې، ځلواب ورکونلې لپلاره 

او ۶۸  پله ۲۰۱۱میلادي کال کلې رامنځتله شلوی 

هېوادونله یلې غړیتلوب للري.

افغانسلتان د ۸۸ معیارونلو لله پوره کوللو رسه تېر کال 

د پرانیسلتې دولتلدارۍ غړیتلوب تلر السله کلړ او پله 

بېابېللو برخلو کې یې د شلفافیت ژمنلې ورکړي دي.

افغلان حکوملت د دغله غړیتلوب اخیسلتلو وروسلته 

ریاسلت  جمهلوري  د  لپلاره  کېلدو  پلوره  د  ژمنلو  د 

پله چلوکاټ کلې د پرانیسلتي دولتواللۍ سلکرټریټ 

کلړی. رامنځتله 

د فسلاد پلر وړانلدې د مبلارزې افغلاين شلبکه د عمل 

ملي پروګلرام یلو ښله ابتلکار ګڼلي او ټينلګار کلوي 

چلې ښله تطبیق یلې د افغلان وللس او نړیواللو اعتبار 

لوړوي.

د دغلې شلبکې رئیلس خلان زملان امرخېل پله دې اړه 

ازادي راډیلو تله وویل:

"افغانسلتان د نړیواللو پر وړاندې له ښله دریځ برخمن 

دی او د حکومت ښله پروګرامونله د خلکو نظر مثبت 

للوري تله بیایي لله بلې خوا خللک خدماتو ته په ښله 

توګه الس رسلی پیدا کوي."

ښلاغلی امرخېل وايلي چې د عمي مي پروګرام ښله 

تطبیلق د پانګونلې پله برخه کې هلم د مثبتلو بدلونونو 

فسلاد  د  کلې  برخلو  بېابېللو  پله  او  ګرځلي  سلبب 

مخنیلوی کلوالی يش.

عطامحمــد نــور، والــی بلــخ، گلبدیــن حکمتیــار، رهبــر 
ــد  ــده« می خوان ــک تسلیم ش ــزدور و ی ــالمی را »م ــزب اس ح
و بــا اشــاره بــه قضیــۀ آصــف مهمنــد و حمالتــی کــه حــزب 
ــد:  ــت، می گوی ــده گرف ــه عه ــا را ب ــوولیت آن ه ــالمی مس اس
ــه را  ــاری دختران ــالت انتح ــد حم ــار می توان ــی حکمتی »وقت
ــت.« ــختی نیس ــرای او کار س ــدن ب ــد، گوش بری ــدازی کن راه ان

ــالف  ــمنگان از ائت ــردم س ــت م ــش حمای ــور در همای ــای ن آق
ــالمی از  ــزب اس ــر ح ــه رهب ــد ک ــتان می گوی ــات افغانس نج
ــراد  ــه ای ــت ب ــتان دس ــه افغانس ــای ورودش ب ــن روزه آغازی
کنایــه و طنــز علیــه حــزب جمعیــت اســالمی و مبــارزه در برابر 
ــاد و  ــا حضــورش در جالل آب ــا ت ــن حرف ه تروریســم زد و ای

ــت. ــته اس ــه داش ــالم خانه ادام ــر س قص
عطامحمــد نــور خطــاب بــه حکمتیــار می گویــد: »کجــا بــودی 
ــن و  ــت ببی ــه عقب ــی داد؟ ب ــره م ــو جی ــه ت ــور ب ــدام کش و ک
ــور  ــاز.« ن ــخصیت ها بت ــزاب و ش ــی، اح ــان مل ــه قهرم ــد ب بع
ــد،  ــخنانی بزن ــن س ــته چنی ــه نمی خواس ــد ک خاطرنشــان می کن
ــن  ــراد ای ــه ای ــلیمی« او را وادار ب ــک تس ــای »ی ــا واکنش ه ام

ــرده اســت. ســخنرانی ک
والــی بلــخ می گویــد کــه حکمتیــار از ســوی امریــکا، بریتانیــا و 

ســازمان ام آی ســکس )MI6( حمایــت می شــود.
ــالمی در دوران  ــزب اس ــر ح ــور، رهب ــد ن ــۀ عطامحم ــه گفت ب
ــه احــزاب را توســط  ــا ب ــاد 6۵ درصــد مهمــات و کمک ه جه
ــن  ــا ای ــص داد، ام ــود تخصی ــه خ ــتان ب ــا و پاکس امریکایی ه
هزینــه  تنظیمــی«  »جنگ هــای  بــرای  صرفــًا  را  کمک هــا 

می کــرده اســت.
ــد  ــران و ض ــد ای ــر ض ــار ب ــه حکمتی ــد ک ــخ می گوی ــی بل وال
ــورهای  ــای کش ــا »کمک ه ــد ت ــت می کن ــیعه صحب ــب ش مذه
ــد،  ــور می افزای ــد.« ن ــص ده ــود تخصی ــه خ ــران را ب ــد ای ض
رهبــر حــزب اســالمی چهــار ســال در ایــران بــه ســر بــرده و 
از خدمــات ایــن کشــور مســتفید شــده، امــا اکنــون »بــر ضــد 
ــن  ــور، گلبدی ــای ن ــۀ آق ــه گفت ــد.« ب ــن کشــور حــرف می زن ای
حکمتیــار زمانــی کــه نخســت وزیر بــود پایتخــت را بــا شــلیک 

ــود. راکــت هــدف قــرار داده ب
عطامحمــد نــور می گویــد، در دوران جهــاد، نزدیک تریــن 
افــراد بــه رهبــر حــزب اســالمی، بــه او وفــا نکردنــد و پول هــا 
ــار را  ــان، حکمتی ــور، آن ــۀ ن ــه گفت ــد. ب ــش را دزدیدن و مهمات
ــر  پیــش احمدشــاه مســعود، قهرمــان ملــی فرســتادند و او رهب
حــزب اســالمی را بــه تاجیکســتان و ســپس بــه ایــران فرســتاد.
نــور بــا اشــاره بــه ســخن چندیــن ســال پیــش آقــای حکمتیــار 
»بــا حضــور یــک ســرباز امریکایــی اگــر بــه افغانســتان بیایــم، از 
امــت رســول اهلل نباشــم« می گویــد کــه چه گونــه حاضــر شــده 
بــا وجــود راهبــرد جدیــد امریــکا بــرای افغانســتان و افزایــش 

ایــن نیروهــا بــه افغانســتان بیایــد؟
عطامحمــد نــور در پایــان ایــن ســخنرانی بــه حکومــت هشــدار 
می دهــد کــه از توطئه چینــی دســت بــردارد و وضعیــت را 
بیشــتر از ایــن خطرنــاک نســازد. او اخطــار می دهــد کــه 

تلف کــردن حق شــان بیشــتر از ایــن قابل قبــول نیســت.
ــی  ــادر افغــان، ســخنگوی حــزب اســالمی گفته هــای وال ــا ن ام
ــد. آقــای  بلــخ را اتهامــات علیــه رهبــر حــزب اســالمی می دان
افغــان بــه ســالم وطندار می گویــد، عطامحمــد نــور بــرای 
فــرار از دادگاه و قانــون اساســی دســت بــه ایــراد چنیــن 

ــت. ــخنانی زده اس س
ــل  ــدار در کاب ــرای تصاحــب اقت ــار ٤0 ســال ب گلبدیــن حکمتی
ــرنگونی  ــد س ــه امی ــته ب ــال گذش ســالح برداشــت و در 1۵ س
ــی و  ــای خارج ــل نیروه ــروج کام ــان، خ ــس از طالب ــام پ نظ
ــد.  ــش خــودش  جنگی ــق خوان ــت اســالمی مطاب ایجــاد حکوم
ــه  ــت و ب ــت برداش ــرانجام دس ــته ها س ــن خواس ــام ای او از تم

ــح افغانســتان پیوســت. ــد صل رون

ماندگار
ــزاری شــانزدهمین ســال روز شــهادت  ــن نشســت مشــورتی برگ در دومی
قهرمــان ملــی، در بنیــاد شــهید مســعود، تاکیــد شــد کــه شــانزدهمین ســال 
ــزار  ــی" برگ ــاق مل ــعود و وف ــام "مس ــه ن ــی، ب ــان مل ــهادت قهرم روز ش

شــود.
 ایــن نشســت بــا اشــتراک شــماری از فرماندهــان جهــادی، شــخصیت های 
ملــی و سیاســی و اســتادان دانشــگاه ها تحــت ریاســت احمدولــی مســعود 

رییــس عمومــی بنیــاد شــهید مســعود دایــر شــده بــود. 
بنیــاد شــهید مســعود، همــه ســاله، در آســتانۀ برگــزاری ســال روز شــهادت 
قهرمــان ملــی کشــور، نشســت های مشــورتی را دایــر می کنــد و محتــوای 
ــی  ــث و بررس ــه بح ــهید را ب ــۀ ش ــالروز و هفت ــای س ــس و برنامه ه مجال
می گیرنــد. امســال امــا بــه دلیــل مشــکالت سیاســی و امنیتــی و همچنــان 
بــه دلیــل پراگنده گی هــای سیاســی در کشــور تاکیــد برایــن شــد کــه بایــد 
ســالروز امســال، بــه نــام مســعود و وفــاق ملــی برگــزار شــود و ســخنرانان 
در همــه مجالــس و محافلــی بــه ایــن مناســبت، بــر ضــرورت ایجــاد وفــاق 
ــهید  ــاد ش ــای بنی ــت برنامه ه ــن نشس ــد. در ای ــد کنن ــور تاکی ــی در کش مل
ــس  ــی کشــور، توســط ریی ــان مل ــالروز قهرم ــل از س ــرای تجلی مســعود ب

عمومــی بنیــاد مســعود بیــان گردیــد. 
در ایــن محفــل برخــی از اشــتراک کننــده گان ضمــن یــاد آوری خاطراتــی 
ــد  ــت گفتن ــراث مانده اس ــه می ــه از او ب ــی ک ــی و آموزه های ــان مل از قهرم
ــران  ــی س ــرایط کنون ــه در ش ــد ک ــهید مســعود می توان ــاد ش ــط بنی ــه فق ک
جهــاد و مقاومــت، فرماندهــان جهــادی و شــخصیت های سیاســی و 
ــم آورد.  ــرد ه ــی گ ــاق مل ــور وف ــور را در مح ــی کش ــای سیاس جریان ه
ــی  ــاق مل ــرای وف ــای او ب ــعود و تالش ه ــاه مس ــخصیت احمدش ــرا ش زی
ــی در  ــان مل ــای قهرم ــروزه عکس ه ــه ام ــت؛ چنانک ــوده اس ــور ب در کش
ــک  ــوان ی ــه عن ــردم ب ــای م ــتاهای و ولســوالی های کشــور در خانه ه روس
افتخــار نماینــان اســت و بنابرایــن قهرمــان ملــی بــه همــه مــردم افغانســتان 

ــت. ــا اس ــم راهنم ــروز ه ــه های او ام ــق دارد و اندیش تعل
در ایــن نشســت همچنــان تاکیــد بــر اتحــاد و همگرایــی در محــور بنیــاد 
شــهید مســعود صــورت گرفــت و نیــز فیصلــه شــد کــه از ســالروز شــهادت 
ــن  ــش از ای ــرد. پی ــورت گی ــل ص ــکوه تجلی ــا ش ــه ب ــی هرچ ــان مل قهرم
ــدف  ــه ه ــه ب ــعود ک ــهید مس ــاد ش ــورتی در بنی ــت مش ــتین نشس در نخس
تجلیــل از ســالروز شــهادت قهرمــان ملــی کشــور کــه چنــدی پیــش دایــر 
شــده بــود، گفتــه شــده بــود کــه بــه خاطــر تقویــت هویــت کالن جهــاد 
ــن مجالــس و  ــد ملــی، پــس از ای ــن پیون ــه حیــث محکم تری و مقاومــت ب
ــه  ــۀ مســتمر ادام ــه گون ــاد شــهید مســعود ب ــا در محــور بنی تصمیم گیری ه

یابــد. 
همچنــان در جلســۀ دیــروز کــه جمعــی از بــزرگان مجاهدیــن بــه 
ــه  ــاد و مقاومــت از سراســر کشــور حضــور ب ــوادۀ جه نماینده گــی از خان
ــد  ــی شــده ان ــرل کاروان های ــف و کنت ــان توق ــد، خواه هــم رســانیده بودن
کــه در روز هجدهــم ســنبله در جاده  هــا ســرازیر می شــوند و در مــواردی 

ــد. ــهروندان می گردن ــرای ش ــکالتی ب ــبب مش س
 حاضریــن، در مــورد بزرگداشــت هرچــه بهتــر از هفتــۀ شــهید، 18 
ســنبله روز شــهادت قهرمــان ملــی گفتنــد کــه نبایــد تجلیــل بــه گونه یــی 
باشــد کــه مــردم در آن آزار ببیننــد و یاهــم ســبب یــک سلســله برداشــت 
هایــی نادرســتی شــود. در ایــن نشســت گفتــه شــد کــه احتمــال دارد کــه 
گروهایــی در تــالش آن باشــند تــا در روز هجدهــم ســنبله تقابلــی ایجــاد 
کننــد و مشــکالتی خلــق نماینــد و بــه همیــن دلیــل تاکیــد صــورت گرفــت 
ــان  ــرای مخالف ــی را ب ــی و بهانه ی ــه فرصت ــی ک ــوع عمل ــچ ن ــد هی ــه بای ک

ــرد.  ــا صــورت نگی ــازد از طــرف کاروان ه ــم می س ــن فراه نظــم و ام
ــته در مراســم ســال روز  ــراض ســال گذش ــن نشســت اعت ــان در ای همچن
شــهادت قهرمــان ملــی کشــور در برابــر حامدکــرزی و پیــش تــر از آن در 
برابــر حضــرت صبغــت اهلل مجــددی یــاد آوری شــد و گفتــه شــد کــه آن 
یــک اقــدام نادرســت بــود و فیصلــه شــد کــه بایــد ترتیباتــی فراهــم شــود 
تــا کســی در ســال روز شــهادت قهرمــان ملــی کشــور در مراســم تجلیــل، 
ــال روز  ــرا س ــد؛ زی ــایی نکن ــده گش ــاد و عق ــت مداری انتق ــچ سیاس از هی
ــه  شــهادت قهرمــان ملــی بــه عنــوان حرمت گــزاری بــه قهرمــان ملــی و ب
افغانســتان اســت و نبایــد کســی از آن مراســم ســو اســتفاده کنــد و کســی 

را تحقیــر نمایــد.
ــی  ــاع کنون ــون اوض ــت پیرام ــن صحب ــده گان، ضم ــتراک کنن ــان  ش همچن
کشــور، بــار دیگــر اظهــارات غیــر مســووالنۀ اخیــر آقــای گلبدین حکمتیــار 
را مایــۀ تأســف خوانــده او را بــه عنــوان یــک عامــل معــذور و ضــد صلــح 
مــورد انتقــاد قــرار دارنــد و گفتنــد کــه نبایــد بــه حرف هــای او زیــاد بهــا 
ــال  ــه ح ــود و ب ــالح ش ــه اص ــد ک ــا کردن ــرای او دع ــز ب ــود و نی داده ش

خــودش مفیــد قلــم داد گــردد.
همچنــان بــه تعقیــب ایــن نشســت، نشســت دیگــری بــا جمعــی از جوانــان 
و دنشــجویان و بــه اشــتراک احمــد مســعود پســر قهرمــان ملــی کشــور بــا 
حضــور احمدولــی مســعود و اعضــای رهبــری بنیــاد شــهید مســعود دایــر 
ــر  ــادل نظ ــث و تب ــک بح ــده در ی ــرکت کنن ــان ش ــد و در آن از جوان ش
ــا اخــالق قهرمــان  نفســگیر خواســته شــد کــه اقدامــات شــان را منطبــق ب
ــی  ــه گونه ی ــان را ب ــای ش ــد کاروان ه ــازند و نبای ــار س ــور عی ــی کش مل

ســامان بدهنــد کــه بــرای مــردم آزاردهنــده باشــد. 
ــدای  ــه اه ــد در برنام ــه بای ــد ک ــته ش ــان خواس ــت از جوان ــن نشس در ای
خــون شــرکت کننــد و برنامه هــای مفیــد دیگــری مثــل ختــم قــرآن کریــم 
ــی  ــان مل ــال روز قهرم ــل از س ــدف تجلی ــه ه ــات را ب ــرات و صدق و خی
ــال روز  ــزاری س ــا برگ ــورتی ت ــت های مش ــد. نشس ــدارک ببینن ــور ت کش

ــد. ــه میاب ــاد شــهید مســعود ادام ــی در بنی ــان مل شــهادت قهرم

ابوبکر صدیق
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ورزش
دستگیر روشنیالی

ځوانانللو، د زده کللړی او د تعلیللم کولللو موسیسللی سیاسللی، 

ایدیولوژیللک، قومللی، مذهبللی کلوبونلله نلله دی. دلتلله د زده 

کللړی او تعلیللم حاصلولللو هللدف د نویللو علمللی مهارتونللو، 

خاقیللت، بللل ډول فکللر، انتقللادی فکللر او للله وچ فکللری او تورفکللری د 

ځوانانللو ژغللورل دی. دلتلله هللدف راتلونکللی تلله د ځوانانللو چمتللو کللول 

دی. دلتلله هللدف د خپلواکللو شللخصیتونو روزل دی. ځوانللان رضورت لللری 

خپلللو اسللتعدادونو تلله وده ورکللړی او د نللړۍ للله نللورو ځوانانللو رسه چللی 

دعلللم پلله وروسللتیو الس تلله راوړونللو سللمبال دی سللیالی وکللړی. نللن د 

ژونللد ټولللی برخللی علمللی مهارتونلله غللواړی او تللر ټولللو مهملله سللیالی 

د مهارتونللو او خاقیللت سللیالی دی. ځوانللان نلله یللوازی د کرکیللټ، 

فوتبال...پلله میدانونللو کللی سللیالی وکللړی بلکللی د مهارتونللو او خاقیللت 

پلله سللیالیو کللی هللم برخلله واخلللی. نللن د هللر شللیبی پلله تیریللدو رسه د 

نویللو علمللی مهارتونللو، خاقیللت او ابتللکار رضورت پلله ډیریللدو دی.

عبدالشهید ثاقب

ــک  ــاری در ی ــی، ب ــوف بریتانیای ــل، فیلس ــاس کارالی توم
آنــان  از  انگلیــس  ســخنرانی خــود در میــان اشــراف 
ــپیر  ــان شکس ــوید می ــر ش ــما ناگزی ــر ش ــود، اگ ــیده ب پرس
ــاب  ــدام را انتخ ــد، ک ــاب کنی ــی را انتخ ــد یک ــان در هن و امپراتوری ت
ــه  ــود، طبیعــی اســت ک ــه ب ــرد؟ ســپس خــود در پاســخ گفت ــد ک خواهی
شکســپیر را ترجیــح خواهیــد داد. انگلیــس بــدون هنــد بریتانیــوی 

می توانــد زنده گــی کنــد، امــا بــدون شکســپیر، هرگــز!
دانشــمندان،  بــه  نســبت  نگرشــی  چنیــن  توســعه یافته  ملت هــای 
ــن نگــرش اســت کــه  ــا همی ــد و ب ــدان خــود دارن نویســنده گان و هنرمن
بــر صــدر نشســته انــد... بــه هــر صــورت، ســال روز تولــد اســتاد رهنــورد 
ــیار  ــا بس ــل م ــه نس ــنده یی ک ــمند و نویس ــب، دانش ــت. ادی ــاب اس زری
مدیــون او اســت. از او بســیار آموخته ایــم و اندوخته ایــم. خداونــد بــرای 
زریــاب مــا عمــر طوالنــی نصیــب کنــد. قــدرش را بدانیــم کــه زریــاب 

مــا کمیــاب هــم اســت!

محمد ناطقی

راه حل چیست؟
مـــردم مـــا هـــدف اصلـــی و اســـتراتژیک کینـــه و 
ــا  ــت. امـ ــه اسـ ــرار گرفتـ ــتان قـ ــاوت تروریسـ قسـ
در مقابلـــه بـــا تهاجـــم و بی رحمـــی دشـــمن چـــه بایـــد کـــرد 
و چگونـــه از خـــود دفـــاع کنیـــم؟ ایـــن پرســـش بـــرای همـــه 
مـــا مطـــرح شـــده اســـت. مولفه هـــای دفـــاع یکـــی حکومـــت 
هســـت و حکومـــت بـــه دلیـــل این کـــه منتخـــب مـــردم 
ــزت  ــا و عـ ــان مـ ــاع از جـ ــادی او دفـ ــه بنیـ ــد، وظیفـ می باشـ
ـــاع از  ـــه دف ـــادر ب ـــت ق ـــه حکوم ـــد ک ـــت ش ـــا ثاب ـــت، ام ـــردم اس م
ـــروز در  ـــت. دی ـــش نیس ـــوس مردم ـــال و نام ـــان و م ـــزت و ج ع
ـــی  مســـجد ســـه ســـاعت تروریســـتان در پایتخـــت آدم کشـــتند وقت
ــه،  ــا برچـ ــزار را بـ ــردم نمازگـ ــد، مـ ــام شـ ــان تمـ مرمی های شـ
ـــناور  ـــر و ش ـــردم ت ـــون م ـــجد در خ ـــد و مس ـــی کردن کارت قصاب
ـــی وارد  ـــای امنیت ـــان نیروه ـــه زم ـــن هم ـــت ای ـــس از گذش ـــد. پ ش
ـــزارش  ـــل در گ ـــرعت عم ـــدند. س ـــان ش ـــام زم ـــل گاه مســـجد ام قت

حکومـــت دروغ اســـت.
ـــان  ـــی کارش ـــای خارج ـــه نیروه ـــت ک ـــا اس ـــر دوم، خارجی ه عنص
ـــتان  ـــز تروریس ـــه مراک ـــد ک ـــه ان ـــد و گفت ـــری می دانن ـــز دیگ را چی
را در داخـــل و خـــارج بمبـــاران می کننـــد. ببینیـــم کـــه در 
اســـتراتژی نـــو چـــه می کنـــد. البتـــه گرفتـــن امنیـــت مســـاجد 
ـــن  ـــم و ای ـــم نداری ـــع ه ـــم و توق ـــا می دانی ـــت و م ـــان نیس کار آن

ـــت. ـــا اس ـــس م کار پولی
عامـــل ســـوم، مـــردم اســـت و مـــردم عامـــل مهـــم اســـت کـــه 
ــاد  ــی ایجـ ــاع مردمـ ــت و دفـ ــته های مقاومـ ــالت هسـ در محـ
کننـــد و هم آهنـــگ بـــا نیروهـــای امنیتـــی، از مراکـــز دینـــی و 
ــن  ــان را تأمیـ ــت سالح شـ ــد. حکومـ ــاع نماینـ ــیب پذیر دفـ آسـ
ـــا  ـــاجد و تکیه خانه ه ـــی، مس ـــز دین ـــی در مراک ـــر امنیت ـــد. تدابی کن
بـــا ایجـــاد غرفه هـــای نگه بانـــی گرفتـــه شـــود و نگذارنـــد کـــه 
ـــند.  ـــاعت آدم بکش ـــار س ـــوند و چه ـــاجد ش ـــتان وارد مس تروریس
نگه بانـــان بـــا داشـــتن اتاق هـــای نگه بانـــی در گیـــر می شـــوند 
و تلفـــات کمتـــری بـــه مـــردم وارد می شـــود. شـــاهدان عینـــی 
می گوینـــد کـــه تروریســـتان را یـــک هایلکـــس شیشـــه ســـیاه 
ـــت.  ـــتخباراتی اس ـــر اس ـــک ام ـــوع ی ـــن موض ـــل آورد. ای ـــه مح ب
کشـــف النه هـــای تروریســـتی و کشـــف سیســـتم نفـــوذی 
دشـــمن از دیگـــر مـــوارد راه حـــل می توانـــد باشـــد. هســـته های 
ـــی،  ـــای امنیت ـــکاری نیروه ـــا هم ـــالت ب ـــی در مح ـــی و مردم دفاع
ـــیم  ـــران نباش ـــوال نگ ـــن اح ـــام ای ـــا تم ـــت ب ـــی اس ـــل خوب راه ح
ــوند و  ــل می شـ ــد و زایـ ــی اســـت و می میرنـ ــتان رفتنـ تروریسـ

ـــتند. ـــدان هس ـــا جاوی ـــردم م ـــا م ام

احمدولی هوتک شکست را 
در برابر حریف روس پذیرفت

رونالدو:

امسال جوایز 
و افتخارات را درو می کنیم

پیروزی در آستانۀ خداحافظی؛

فلوید قهرمان گران قیمت ترین مسابقۀ مشت زنی

فیـسبـوک نـــامــه

احمدولــی هوتــک، قهرمــان مبارزه هــای آزاد افغانســتان در برابــر حریــف 
ــر  ــت نفس گی ــه رقاب ــس از 1۳ دقیق ــوف« پ ــس کانک ــود  »دنی ــی  خ روس

شکســت خــورد.
ــتان  ــی« در تاجیکس ــی ب ــازمان »ای اس ــته، در س ــبه گذش ــت ش ــن رقاب ای
برگــزار شــد و هوتــک پــس از 1۳ دقیقــه رقابــت نفس گیــر، میــدان را بــه 

کانکــوف واگــذار کــرد.
پــس از 19 پیــروزی در بخــش آماتــور و حرفه یــی، ایــن نخســتین باخــت 
در کارنامــۀ ورزشــی هوتــک بــود. هوتــک پــس از ایــن مســابقه در صفحــۀ  
ــن  ــده نیســتم، از باخــت م ــن بازن ــش  نوشــت: م ــه هوادارن فیســبوکش ب

ــر شــدم. ــان قوی ت ــا محبت ت ــن ب ناراحــت نشــوید، م

ــدارم  ــت: شــک ن ــپانیا گف ــد اس ــال رئال مادری ــم فوتب ــی تی ــم پرتغال مهاج
کــه امســال جوایــز و افتخــارات ممکــن در دنیــای فوتبــال را درو می کنیــم. 
کریســتیانو رونالــدو در مصاحبــه بــا کادناســر اســپانیا تصریــح کــرد: ســال 
ــز  ــه جوای ــح هم ــال فت ــه دنب ــن ب ــت، م ــد اس ــش رو از آن رئال مادری پی
ــیار  ــای بس ــم و بازی ه ــی داری ــای بزرگ ــتم. رقب و افتخــارات ممکــن هس
ســختی را تجربــه خواهیــم کــرد، از ســال 201٧ و 2018 خاطراتــی بســیار 

درخشــان و باشــکوه خواهیــم ســاخت.
او ادامــه داد: جدایــی مــن از رئال مادریــد غیرممکــن نیســت، چــون 
ــود  ــی وج ــچ دلیل ــا هی ــت، ام ــن اس ــات غیرممک ــو از اتفاق ــی ممل زنده گ
نــدارد کــه بــه ایــن موضوعــات فکــر کنــم. بــه عقیــدۀ مــن، رئال مادریــد 
ــه نکــرده اســت.  ــچ اســمی تکی ــه هی ــه می دهــد و ب ــه مســیر خــود ادام ب
ــه  ــودم ادام ــیر خ ــه مس ــرده ام و ب ــه نک ــمی تکی ــچ اس ــه هی ــز ب ــن نی م
ــر  ــم و ه ــدان بســیار افتخــار می کن ــر دســت زی ــم. از شــاگردی زی می ده

روز چیــز تازه یــی می آمــوزم.

ــا  ــان ب ــت زنی جه ــن مش ــابقۀ گران قیمت تری ــار، مس ــا انتظ ــس از ماه ه پ
ــان رســید. ــه پای ــدر ب ــد می وی ــروزی فلوی پی

فلویــد می ویــدر، مشــت زن امریکایــی در برابــر کونــر مک گریگــر، 
ــدان  ــروز می ــس« پی ــل ارت ــارزات آزاد »مکس مارش ــدی مب ــان ایرلن قهرم
ــس  ــهر الس آنجل ــت« در ش ــوپر فای ــام »س ــر ن ــابقات زی ــن مس ــد. ای ش

ــود. ــده ب ــزار ش ــکا برگ امری
می ویــدر در رونــد دهــم بــا ضربــات فنــی اش گریگــر را »نــاک اوت« کــرد 
ــه  ــد ک ــان ش ــخ مشــت زنی در جه ــابقۀ تاری ــن مس ــح گران قمیت تری و فات
بــا پیــروزی در ایــن مســابقه بــا دنیــای مشــت زنی نیــز خداحافظــی کــرد.

ــن  ــا ای ــی ب ــت زمان ــت زنی درس ــای مش ــتارۀ دنی ــدر، س ــد می وی فلوی
ــت  ــچ باخ ــی هی ــابقۀ جهان ــه در ۵0 مس ــد ک ــی می کن ورزش خداحافظ

ــت. ــو درآورده اس ــه زان ــش را ب ــواره رقیبان ــته و هم نداش
کونــر مک گریگــر، در وزن خــودش قهرمــان مبــارزات آزاد »مکــس 
ــه  ــت زنی ب ــدان مش ــتین بار در می ــت و نخس ــس/UFC« اس ــال ارت مارش
ــا  ــر، میلیون ه ــد و گریگ ــرای فلوی ــابقه ب ــن مس ــه ای ــت ک ــارزه پرداخ مب

ــرد. ــد ک ــر عای دال
ایــن مســابقه کــه در شــهر الس آنجلــس برگــزار شــده اســت، 100 میلیــون 
ــر  ــون دال ــت زنی و ۳0 میلی ــان مش ــدر، قهرم ــد می وی ــرای فلوی ــر ب دال

ــرد. ــد ک ــارزات آزاد عای ــان مب ــر، قهرم ــر مک گریگ ــرای کون ب

وحدت شیعه و سنی،
گام های مقدماتی

وحــدت مذاهــب، از جملــه وحدت ســنی و شــیعه و کنار گذاشــتن 
اختالفــات دیرینــه، هــم از نظــر اخالقــی یــک ضــرورت اســت و 
ــه  ــا وحــدت ب هــم از نظــر واقعیت هــای سیاســی و اجتماعــی. ام
ــیعه شــوند.  ــا ســنی ها ش ــنی ی ــیعه ها س ــه ش ــا نیســت ک ــن معن ای
ــال  ــزار س ــک ه ــان از ی ــه تاریخ ش ــزرگ ک ــالمی ب ــب اس مذاه
فراتــر مــی رود، درخت هــای تنومنــدی هســتند کــه از بــاد و بــاران 
ــی  ــری خال ــع دیگ ــه نف ــش را ب ــی جای ــد و یک ــدی نمی بینن گزن
ــراض  ــی، انق ــد طبیع ــه قواع ــا ب ــه بن ــز این ک ــرد و ج ــد ک نخواه

ــود. ــد، همیشــه خواهنــد ب ــان و مذاهــب رخــت بربندن ادی
ــن اســت  ــوب، ای ــم مطل ــم ممکــن اســت و ه ــل ه آنچــه در عم
ــم،  ــش را تفاه ــد و جای ــش یاب ــرت کاه ــش و نف ــۀ تن ــه روحی ک
ــر  گفت وگــو و همــکاری میــان پیــروان آن هــا بگیــرد، همــکاری ب
محــور منافــع مشــترکی کــه اتفاقــًا از بســیاری موضوعــات انتزاعــی 
ــد  ــت، مانن ــر اس ــر و ملموس ت ــب، واقعی ت ــث در مذاه ــورد بح م

ــی. ــاه همه گان ــور و رف ــرفت کش ــه، پیش ــت جامع امنی
اگــر چــه رســیدن بــه ایــن خواســته کار آســانی نیســت، و بــا موانــع 
ــری  ــون راه دیگ ــا چ ــد، ام ــد ش ــه رو خواه ــی روب ــراوان داخل ف
وجــود نــدارد، بــه ناگزیــر بایــد آنچــه ممکــن اســت انجــام شــود. 
ــن،  ــان م ــه گم ــه ب ــم ک ــرض می کن ــه را ع ــد نکت ــا چن در این ج
ــن آرزو باشــد. ــه ای ــرای رســیدن ب ــی ب ــد گام هــای مقدمات می توان

ــتر  ــر بس ــب ب ــه مذاه ــی: هم ــای مذهب ــدن نزاع ه ــی دی 1. تاریخ
ــان  ــد و در آن زم ــه ان تحــوالت سیاســی و اجتماعــی شــکل گرفت
ــی را  ــای خاص ــراد و گروه ه ــع اف ــد، مناف ــه ان ــکل گرفت ــه ش ک
ــرای  ــد و همــان ایجــاب می کــرده اســت کــه ب تأمیــن می کــرده ان
ــی از  ــچ مذهب ــد. هی ــدا کنن ــی پی ــروعیت دین ــود مش ــت خ موقعی
ــا کــه امــروزه در شــرایط تاریخــی  ــن قاعــده مســتثنا نیســت. م ای
متفاوتــی هســتیم و منافــع جمعــی مــا ایجابــات دیگــری دارد، نبایــد 

ــم. ــد بزنی ــه پیون ــا یافت ــی انقض ــای تاریخ ــه نزاع ه ــود را ب خ
ــالف در  ــل اخت ــه مح ــی: آنچ ــای مذهب ــتن ادعاه ــی دانس 2. ظن
میــان مذاهــب اســالمی قــرار گرفتــه اســت، موضوعاتــی اســت کــه 
ــک  ــتر از ی ــدارد و بیش ــت ن ــا قطعی ــارۀ آن ه ــی در ب ــوص دین نص
تأویــل را می پذیــرد. داللــت نــص دینــی بــر موضوعــی کــه 
ــا  ــت و حت ــی اس ــت ظن ــت، دالل ــف اس ــای مختل ــل تأویل ه قاب
یــک موضــوع اختالفــی را نمی تــوان یافــت کــه داللــت نــص بــر 
ــی خــود  ــر امــور ظن ــن، دعــوا کــردن ب ــر ای آن قطعــی باشــد. بناب

ــت. ــی اس ــر عقالن ــی غی ــوده و عمل ــی بیه دعوای
ــع  ــان مناب ــی: در می ــه دوم مذهب ــع درج ــتن مناب ــوم ندانس ۳. معص
ــه اول  ــع درج ــوان مناب ــه عن ــنت ب ــرآن و س ــلمانان، ق ــی مس دین
ــاق  ــورد اتف ــه م ــرآن اســت ک ــا ق ــه تنه ــد و البت ــه شــمار می رون ب
اســت، آن هــم لفظــش، نــه تفســیر و تأویلــش و بقیــه منابــع فقهــی 
و عقیدتــی و اصولــی و کالمــی، همــه منابــع درجــه دوم هســتند و 
کســانی کــه آن هــا را تألیــف کــرده انــد، کارشــان نــه از نظــر عقلــی 
ــا  ــب شــناخته نمی شــود. در نتیجــه م ــه از نظــر شــرعی، بی عی و ن
مکلــف نیســتیم برداشــت انســان های خطاپذیــر و محصــول دســت 
آنــان را مبنــای قضاوت هــای قطعــی قــرار بدهیــم و بــر آن اســاس، 

ــه راه بیندازیــم. دعواهــای کالن ب
٤. معصــوم ندانســتن رجــال و چهره هــای برجســتۀ مذهبــی: بــرای 
پیــروان هــر مذهــب علمــا و شــخصیت های برجســتۀ مذهبی شــان 
ــد  ــا نبای ــت، ام ــی اس ــاًل طبیع ــن کام ــتند و ای ــرام هس ــورد احت م
فرامــوش کنیــم کــه بــرای اهــل ســنت تنهــا پیامبــر اســالم )ص( و 
ــه  ــرای اهــل تشــیع تنهــا پیامبــر و امامــان معصــوم هســتند و بقی ب
ــد.  ــی ندارن ــی عصمت ــخصیت های تاریخ ــدان و ش ــا و مجته علم
وقتــی چنیــن اســت، نبایــد بــر ســر نظــرات و بیانــات آنــان تعصــب 
نشــان داد و بــا کســی کــه دیــدگاه مخالــف یــا مختلــف دارد دعــوا 

کــرد.
۵. سیاســی دانســتن اختالفــات امــروز: امــروزه بیــش از هــر زمــان 
ــت و  ــه اس ــرار گرفت ــت سیاســیت ق ــب در خدم ــری مذه دیگ
ــران و عربســتان مســتقیما تفاوت هــای شــیعه  ــت ای خصوصــًا رقاب
ــزار کشــمکش های سیاســی تبدیــل کــرده اســت.  ــه اب و ســنی را ب
دعوایــی کــه اساســش جنــگ قــدرت اســت، ارزش ایــن را نــدارد 
کــه از طــرف مــا نیــز بــر ســر آن جنــگ و دعــوا بــه راه انداختــه 
شــود. اگــر همیــن حقایــق ســاده در نظــر گرفتــه شــود، بخشــی از 
مشــکالت موجــود حــل خواهــد شــد و راه همــکاری و وحــدت 
میــان اهــل ســنت و اهــل تشــیع تــا حــدی همــوار خواهــد شــد.

محمد محق
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کارهــای  از  یکــی  ســرد«،  جنــگ  »فاتــح 
ــر، راه و  ــایی فک ــی و شناس ــروف در معرف مع
روش شــهید احمدشــاه مســعود، قهرمــان ملــی 
ــد  ــت تجدی ــن نوب ــه چندی ــت ک ــور اس کش
ــاب  ــن کت ــندۀ ای ــت. نویس ــده اس ــاپ ش چ
ــدۀ  ــر و نماین ــور، پژوهش گ ــظ منص عبدالحفی
مــردم در مجلــس نماینــده گان اســت کــه پیــش 
و بعــد از ایــن کتــاب نیــز کارهــای بی شــماری 
در بیــان کارنامــۀ قهرمــان ملــی کشــور انجــام 

ــت. داده اس
ــوان  ــر دوازده عن ــگ ســرد عــالوه ب ــح جن فات
نوشــته، مقاله یــی از شــهید احمدشــاه مســعود 
ــا  ــه ب ــا خــود ضمیمــه دارد. ایــن مقال را نیــز ب
ــگ در  ــۀ جن ــوول ادام ــتان مس ــواِن »پاکس عن
افغانســتان« کــه در ۵ قــوس 1۳٧٧ خورشــیدی 
پیــام  هفته نامــۀ  شــماره های  از  یکــی  در 
مجاهــد نیــز بــه نشــر رســیده، بــا خــود دارد.
کتــاب فاتــح جنــگ ســرد 11۵ بــرگ و دوازده 
ــای  ــش آن بحث ه ــر بخ ــه ه ــش دارد ک بخ
جداگانــۀ را کاویــده اســت. مرگــش جهــان را 
لرزانــد، پدیــدۀ تکــرار ناشــده، پســر شــوخ و 
ــان مســلمان،  ــا جوان ــازی گــوش، آشــنایی ب ب
آغــاز کار در پنجشــیر، شــورای نظــار، مرحلــۀ 
ترجیــج  بی مقــام،  فاتــح  سرنوشت ســاز، 
ــا  ــرگ باره ــار، م ــه حکمتی ــبت ب ــان نس طالب
از او فــرار کــرد، واقعبینــی و استراتژیســت 
بــزرگ عنوان هــای نوشــته شــده در ایــن 

ــد. ــاب ان کت
در  ســرد  جنــگ  فاتــح  نخســتین  چــاپ 
ــه  نخســتین ســالروزِ شــهادت قهرمــان ملــی ب
نشــر رســیده و چــاپ دیگــر آن را بنــگاه 
انتشــارات میونــد بــه دوش داشــته کــه طــرح 
ــاش  ــد فیه ــدش کاری اســت از احم روی جل
ــام  ــۀ پی ــر هفته نام ــش را دفت ــش صفحات و آرای

ــت.  ــام داده اس ــد انج مجاه
ــگ ســرد ضمــن بحث هــای  ــح جن ــاب فات کت
ــت روان  ــا کوتاه نویســی و روای ــه ب ــدی ک کلی
بیــان شــده انــد، بخشــی از عکس هــای کمتــر 
ــز  ــده شــدۀ شــهید احمدشــاه مســعود را نی دی

در خــود دارد.

شناســۀ فاتــح جنــگ ســرد را بــا نقــل برشــی 
ــات  ــه در صفح ــده« ک ــرار ناش ــدۀ تک از »پدی
ــرانجام  ــه س ــردارد ب ــاب را در ب ــا 2٤ کت 1۵ ت
می رســانم: احمدشــاه مســعود بــه ســخن 
ــطینی،  ــارز فلس ــمند و مب ــزام، دانش ــداهلل ع عب
افغانســتان  پدیده یــی بــود کــه در تاریــخ 
تکــرار نشــده و در تاریــخ معاصــر جهــان 
کم نظیــر بــوده اســت. او از ٤9 ســال عمــرش، 
ــه  ــارزه علی ــام آن را در راه مب ــال تم ــی س س
اســتبداد، کمونیســم و تروریســم بــه ســر 
رســانید و در اوج افتخــار کــه شایســتۀ او بــود، 

ــت. ــک گف ــل را لبی ــی اج داع
احمدشــاه مســعود یــک شــخصیت کثیراالبعــاد 
ــک  ــام، ی ــی واالمق ــردار جنگ ــک س ــود، ی ب
عــارف  یــک  و  برجســته  سیاســت مدار 
شــب زنده دار بــود، همیشــه بــا وضــو بــه ســر 
می بــرد و نمــاز تهجــد را قضــا نمی کــرد.

ــه او  ــور ب ــرای ام ــوان او در اج ــدرت و ت ق
ــبانه روز  ــک ش ــًا در ی ــه غالب ــی داد ک ــازه م اج
18-20 ســاعت کار کنــد و اکثــراً نــان شــب را 
ــه  ــرد. ب ــرف می ک ــب ص ــی 12-1 ش در حوال
ــود کــه در هنــگام  دســتیارانش تأکیــد کــرده ب
ــه حضــرت اقــدس  ــروزی دعــا و تضــرع ب پی
الهــی را فرامــوش نکننــد و تضــرع و نیایــش را 

بــه یــادش آورنــد.
همان طــوری کــه از لحــاظ روحــی، معنویــت 
ــه  ــز توج ــود نی ــر خ ــه ظاه ــت، ب ــی داش عال
ــید،  ــف می پوش ــاک و نظی ــاس پ ــرد، لب می ک
ــای  ــندید و غذاه ــفاف را می پس ــای ش رنگ ه
پــاک را خــوش داشــت، از میوه هــا بــه ســیب 
ــر  ــۀ واف ــیر عالق ــه ش ــیدنی ها ب و ام و از نوش

ــی داد. نشــان م
ــی داد و در  ــت نم ــگاه از دس ــه را هیچ مطالع
شــدیدترین حــاالت جنگــی چنــد جلــد کتاب 
را بــا خــود می داشــت. از میــان کتاب هــا بعد از 
قــرآن و حدیــث، سرگذشــت ســرداران جنگــی 
را مطالعــه می کــرد. از جملــه بارهــا دیده شــده 
بــود کــه »حیــات مــردان نامــی« اثــر ژانــدارک 
ــۀ آن را  ــتانش مطالع ــه دوس ــد و ب را می خوان
زنده گی نامه هــای  بــه  می کــرد.  ســفارش 

مــردان بــزرگ بیشــتر رغبــت نشــان مــی داد و 
از میــان تواریــخ اســالمی، ســبک ابــن خلــدون 
را قــدر می کــرد و می گفــت: مقدمــۀ ابــن 

خلــدون را چنــد بــار مطالعــه کــرده اســت.
در میــان شــعرا، شــیفتۀ غزلیــات حافــظ بــود و 

ــه  ــاری ب ــت. ب ــراه می داش ــود هم ــا خ آن را ب
ــی  ــگار معــرف ایران ــی خبرن ســوال رضــا دقت
گفــت: اگــر قــرار باشــد ســه کتــاب را بــا خود 
بــه همــراه ببــرم، قــرآن مجیــد، مثنــوی معنــوی 
و شــاهنامۀ فردوســی را بــر می گزینــم. در 

اوقــات فراغــت بــه موســیقی گــوش میــداد و 
ــندید. ــزل- را می پس ــیک -غ ــیقی کالس موس

بــه  نمی کــرد،  تــرک  را  صبحانــه  ورزش 
ــه  ــگاه ک ــت و آن ــراوان داش ــق ف ــال عش فوتب
بــازی  مجاهــدان  بــا  می یافــت  فرصــت 
ــت  ــطرنج می پرداخ ــازی ش ــه ب ــرد و ب می ک
و اســتعداد خوبــی هــم در ایــن زمینــه داشــت.
ــف حــرف  ــان ســاده و بی تکل ــه زب ــد ب هرچن
مــی زد، ولــی صحبت هــای بــا محتــوی و 
مختصــر را خــوش داشــت و از مخاطــب 
می خواســت: »جــان گــپ را بگــو« و یــا خــود 
بعــد از اعــالم دســتوری تکــرار می کــرد: »اول 

ــن«. ــپ همی ــر گ و آخ
و  رفتــار  بــود،  نیرومنــدی  جاذبــۀ  دارای 
مشــابهت  دیگــر  هیچ کــس  بــه  گفتــارش 
نداشــت و ایــن دیگــران بودنــد کــه از او 
پیــروی می کردنــد، تــا به ســان او خــود را 
ــنج  ــد. تش ــرف بزنن ــد او ح ــد و همانن بیاراین
ــات آن  ــیاری اوق ــت و بس ــپ داش ــانۀ چ ش
ــا  ــتانش ب ــیاری از دوس ــی داد و بس ــکان م را ت
ــد  ــکان می دادن ــود را ت ــانۀ خ ــد از آن ش تقلی
و در چنــد ســال اخیــر از ناحیــۀ کمــر دچــار 

ــود. ــف ب تکلی
کاله پکــول می پوشــید کــه اکثــر بزرگ تــر 
از ســرش می بــود و آن در یک طــرف ســر 
خمیــده  اندکــی  و  می کــرد  پیــدا  تمایــل 
کاله«  »کــج  را  او  عــوام  و  می رفــت  راه 
می خواندنــد کــه بــرای او ســخت زیبنــده 

ــود. ب
زنده گــی ســاده داشــت و ایــن ســاده گی 
از حــرف زدن تــا نشســتن در مجالــس در 
ــت، در  ــه نداش ــال ها خان ــود. س ــارز ب او متب
قرارگاه هــا بــا مجاهــدان یک جــا بــه ســر 
می بــرد، بــا آنــان می خــورد و می خوابیــد، 
بعــداً دو اتــاق ســاده در خانــۀ ویرانــۀ پــدرش 
ــوادۀ او  ــا خان ــه در یکــی از آن ه ــرد ک ــاد ک آب
ــان  ــرش، مراجع ــرد و در دیگ ــی می ک زنده گ

می پذیرفــت. را 
 

رییــس حــزب کنگــره ملــی و نماینــده 
ــی شــدن نظــام  ــردم بدخشــان، فدرال م
سیاســی کشــور را اجتنــاب ناپذیــر 
دانســت و مدعــی شــد: کســی نیــز 

ــری از آن را نــدارد. ــوان جلوگی ت
لطیــف پــدرام نماینــده مــردم بدخشــان 
اظهــار کــرد: در نهایــت نظــام ایــن 
و  شــد  خواهــد  فدرالــی  کشــور 
سرنوشــت افغانســتان اینگونــه رقــم 

خواهــد خــورد.
سرنوشــت  داشــت:  اظهــار  وی 
ــا  ــت، ب ــدن اس ــی ش ــتان فدرال افغانس
نــام فــدرال یــا جمهــوری متحــده 
ــن  ــوا همی ــر اســم دیگــری. محت ــا ه ی

خواهــد بــود کــه مــا می گوییــم.
ــرد: باالخــره  ــد ک ــه تاکی ــدرام در ادام پ

ــع شــود. ــه توزی ــد عادالن ــدرت بای ق
رییــس حــزب کنگــره ملــی افغانســتان 

در ادامــه تصریــح کــرد: در گذشــته 
ــن و  ــاهی ناممک ــام ش ــر نظ ــز تغیی نی
در  امــا  می شــد،  تلقــی  قوم گرایانــه 
ــم  ــز از ه ــلطنتی نی ــم س ــت رژی نهای
پاشــید و نظــام جمهــوری ایجــاد شــد.
شــدن  فدرالــی  ایــن  ادامــه  در  وی 
افغانســتان را اجتنــاب ناپذیــر دانســت و 
تصریــح کــرد: تحــول تاریــخ در دســت 

کســی نیســت.
ــاه  ــر  م ــن در اواخ ــش از ای ــدرام پی پ
جــوزا نیــز بــه جمــع آوری امضــا بــرای 
ــدام  ــر نظــام سیاســی افغانســتان اق تغیی

ــود. کــرده ب
رییــس حــزب کنگــره ملــی افغانســتان 
تاکیــد کــرد: نظــام کنونــی ایــن کشــور 
ــت  ــول نیس ــل قب ــه قاب ــچ وج ــه  هی ب
ــی  ــتبدادی کنون ــز و اس ــام متمرک و نظ
بدلیــل عــدم پاســخگویی بــه مشــکالت 

ــد. ــر کن ــد تغیی مــردم بای
ــا  ــزود: ب ــان اف ــردم بدخش ــده م نماین
توجــه بــه ویژگی هــای جغرافیایــی 
نظــام  تنهــا  افغانســتان،  فرهنگــی  و 
پاســخگوی  می توانــد  فدرالــی 
ــد  ــور باش ــن کش ــی ای ــکالت کنون مش
ــام کشــور  ــدن نظ ــی ش ــا فدرال ــرا ب زی
ــر مشــکالت اقتصــادی و فرهنگــی  اکث

ــد. ــد ش ــل خواه ــز ح ــردم نی م
ــی  ــر فدرال ــار دیگ ــی ب ــدرام در حال پ
را  افغانســتان  نظــام سیاســی  شــدن 
مطــرح کــرده کــه »ســرور دانــش« 
ــتان  ــور افغانس ــاون دوم رییس جمه مع
معتقــد اســت؛ ایــن اقــدام بــه انحصــار 
قومــی و گروهــی منجــر خواهــد شــد.
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