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همه ســاله بــا فرارســیدن عیدســعید فطــر 
ــژه  ــه وی ــروش ب ــازار خریدوف ــان ب و عیدقرب
دیگــر  و  پایتخــت  در  میوه هــای خشــک 
امــا  می  شــود.  گرم تــر  کشــور  شــهرهای 
ایــن ایــام همــواره بــا زمزمه هــای از افزایــش 
ــردم  ــی م ــک و نگران ــای خش ــای میوه ه به

همراه ســت.
برخــی از باشــنده گان شــهر کابــل کــه بــرای 
خریــد میــوۀ خشــک بــه بازارهــا آمده انــد بــا 
ــه همه ســاله در آســتانۀ  ــد ک ــی می گوین نگران
ــی  ــک یک باره گ ــای خش ــای میوه ه ــد، به عی
ــن  ــه ای ــت ب ــا حکوم ــد، ام ــش می یاب افزای

موضــوع تاکنــون توجهــی نکــرده اســت.
محمــد حســین، یک تــن از باشــنده گان کابــل 
می گویــد، بیشــتر مــردم بــه علــت بیــکاری و 
مشــکالت اقتصــادی تــوان خریــد میوه هــای 

خشــک بــا بهــای بلنــد را ندارنــد.
ــل  ــنده گان کاب ــر از باش ــی دیگ ــه ، یک زرغون
ــت  ــب و تنگ دس ــردم غری ــد، م ــز می گوی نی
هــم  خشــک  میوه هــای  بهــای  هســتند، 

ــت. ــه اس ــش یافت افزای
ــل می افزاینــد کــه عــدم  ایــن باشــنده گان کاب
ــش  ــبب افزای ــازار س ــت از ب ــرل حکوم کنت
ــردم  ــای م ــر نیازمندی ه ــوه و دیگ ــای می به

ــدی شــده اســت. ــام عی در ای
بهــای  میانگیــن  گونــۀ  بــه  هم اکنــون 
ــادام  ــی، ب ــا 800 افغان ــته ت ــرام پس یک کیلوگ
ــو  ــی، کاج ــمش 350 افغان ــی، کش 850 افغان
1000 افغانــی و ســیمیان هــم 200 افغانــی در 

ــند. ــروش می رس ــه ف ــل ب ــای کاب بازاره
دکانــداران در شــهر کابــل نیــز می گوینــد کــه 
ــا 200  ــای خشــک از 100 ت ــای میوه ه در به

افغانــی افزایــش آمــده اســت.
ــد،  ــل می گوی ــداران کاب ــم از دکان ــد فهی احم
مشــکالت اقتصــادی مــردم ســبب شــده 
اســت کــه مــردم کم تــر میــوۀ خشــک 

ــد. بخرن
نیــز  دکانــداران  از  دیگــی  یکــی  نثــار 
می گویــد، رونــق بــازار و فروشــات آنــان در 
ــه  ــش یافت ــش کاه ــال های پی ــه س ــه ب مقایس

ــت. اس
اتــاق  ســخنگوی  پســرلی،  صیام الدیــن 
تجــارت و صنایــع افغانســتان از افزایــش 
بازارهــای  در  خشــک  میوه هــای  بهــای 

ــه  ــد ک ــرده می گوی ــی ک ــراز نگران ــور اب کش
بــرای جلوگیــری از گران فروشــی دکانــداران 
تــالش دارنــد تــا کمیســیونی را ایجــاد کننــد.

بــه گفتــۀ او، اتــاق تجــارت و صنایــع کشــور 
ــا بخش هــای  تــالش دارد تــا در گفت وگــو ب
ــش از  ــوۀ خشــک را پی ــای می خصوصــی به

رســیدن عیــد کاهــش دهــد.
ــارت و  ــؤوالن وزارت تج ــن مس ــش از ای پی
ــرای  ــۀ ب ــاد کمیت ــم از ایج ــور ه ــع کش صنای
بازارهــا خبــر داده گفتــه بودنــد  کنتــرل 
ــازار  ــدی از ب ــۀ ج ــه گون ــه ب ــن کمیت ــه ای ک
ــه گران فروشــی  ــرادی ک ــا اف ــرل دارد و ب کنت

می کنــد. جــدی  برخــورد  می کننــد، 
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عملیات هــای  طرح ریــزی  حــال  در  بریتانیــا 
ــدی  ــاس و کلی ــاط حس ــری در نق ــژه و س وی

ــت. ــتان اس افغانس
دیلــی تلگــراف در مقاله یــی فــاش کــرده اســت 
ــن  ــدرت گرفت ــی ق ــا، در پ ــش بریتانی ــه ارت ک
ــتان،  ــش در افغانس ــای داع ــان و فعالیت ه طالب
ــه  ــژه و مخفیان در حــال طــرح عملیات هــای وی

ــن کشــور اســت. در ای
ــم  ــن تصمی ــه ای ــگارد ک ــراف می ن ــی تلگ دیل
ــه  ــده اســت ک ــس از آن اتخــاذ گردی ــا پ بریتانی
ایــاالت متحــده نیــز چنیــن برنامــه هــای نظامــی 
ــدون  ــا ب ــن عملیات ه ــتان دارد. ای را در افغانس
ــورت  ــه ص ــتان و ب ــت افغانس ــی دول هماهنگ

ــرد. ــام می گی ــه انج ــری و مخفیان ــال س کام
ــرای  ــا ب ــات ه ــن عملی ــه ای ــود ک ــه می ش گفت
ــان  ــده و زم ــزی ش ــدود برنامه ری ــی نامح مدت

ــدارد. ــی ن ــدی خاص بن
قبــال هــم نگرانی هایــی از بابــت قــدرت گرفتــن 
ــان و داعــش  گروههایــی تروریســتی نظیــر طالب
در افغانســتان متصــور بــود؛ امــا بریتانیــا در 
اســتراتژی جدیــد، ظاهــرا قــرار نیســت دولــت 

ــد. ــرار ده ــان ق افغانســتان را در جری
ــتان  ــان در پاکس ــش و طالب ــران داع ــرور رهب ت
ــرار  ــه ق ــی اســت ک ــه های ــتان از برنام و افغانس
ــام  ــی آن را انج ــژه انگلیس ــای وی ــت نیروه اس

ــد. دهن
ــه  ــن موضــوع ک ــح ای ــی تلگــراف در توضی دیل
چــرا دولــت افغانســتان و نیروهــای امنیتــی ایــن 
ــا  ــات ه ــن عملی ــات ای ــد از جزیی ــور نبای کش
بــا خبــر شــوند گفتــه اســت کــه بــه نظــر مــی 
ــه ارگان هــای  ــا دیگــر اعتمــادی ب رســد بریتانی

ــدارد. ــی افغانســتان ن دولت
ــتان،  ــگ افغانس ــال جن ــرف 1۶ س ــس ظ انگلی
ــه  ــبت ب ــه نس ــته داده ک ــه 500 کش ــک ب نزدی

ــت. ــر اس ــب باالت ــه مرات ــراق، ب ــگ ع جن
ــش  ــتان بی ــف، انگلس ــورهای مختل ــن کش از بی
ــن کشــور مصــرف  ــر را در ای ــارد دال از 50 میلی
بریتانیــا،  مــردم  نظــر  از  کــه  اســت  کــرده 
ــت. ــته اس ــر نداش ــی را در ب ــتاورد ملموس دس

بهای مواد خوراکی دو برابر افزایش یافته است

بریتانیا عملیات سری 
در افغانستان انجام می دهد
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چــه  بلــخ  والــی  یکشــنبۀ  روز  ســخناِن  از 
می تــوان فهمیــد؟ آیــا فشــارهای سیاســی چنــان 
بــاال گرفتــه کــه منتقــدان سیاســت های ارگ 
ــد  ــر بگذارن ــدان روی جگ ــد دن ــر نمی توانن دیگ
ــود از راه  ــکالِت موج ــه مش ــند ک ــر باش و منتظ

گفت وگــو حــل شــود؟
ــن  ــا ای ــخ ب ــی بل ــه وال ــد ک ــر می رس ــه نظ  ب
ســخنرانی تــالش کــرد کــه پیام هــای مشــخصی 
ــران  ــه س ــِت او ب ــام نخس ــد. پی ــره کن را مخاب
حکومــت وحــدت ملــی و به ویــژه شــخص 
ــم  ــا تی ــه ب ــی ک ــود؛ کس ــی ب ــور غن رییس جمه
و نزدیکانــش بــه توطیه چینــی، دسیســه کاری 
ــم  ــور مته ــوام کش ــان اق ــه در می ــاد تفرق و ایج
اســت و گفتــه می شــود کــه بــا برنامــۀ مشــخص 
ــراِن  ــی از س ــش بزرگ ــل بخ ــد حداق می خواه
ــرون  ــۀ حاکمیــت بی قومــی و جهـــادی را از بدن
ــورد  ــوع در م ــن ن ــدام از ای ــتین اق ــد. نخس کن
اوِل  معــاون  دوســتم  عبدالرشــید  جنــرال 
باعــث  کــه  افتــاد  اتفــاق  ریاســت جمهوری 

ــد.  ــه ش ــور ترکی ــه کش ــد او ب تبعی
پرونده یــی کــه بــرای آقــای دوســتم رقــم 
خــورد، واقعــًا ســنگین اســت و اگــر ایــن روزهــا 
کمتــر ســـروصدایی از او شــنیده می شــود، شــاید 
ــن  ــه از ای ــارهایی ک ــدۀ او و فش ــوع پرون ــه ن ب
ناحیــه بــراو وارد می شــوند، مربــوط باشــد. 
آیــا آقــای دوســتم بــه چنــان اقــدامِ ســخیفانه و 
شــرم آور علیــه یکــی از مخالفــاِن سیاســی دســت 

ــود؟  زده ب
ــن  ــی در ای ــل قبول ــدرِک قاب ــچ م ــفانه هی متأس
ــدام دادگاه  ــه هــم ک ــه نشــده و ن خصــوص ارای
بی طــرف در ایــن مــورد رای صــادر کــرده 
اســت. پرونــدۀ آقــای دوســتم در میــاِن زمیــن و 
ــه  ــت ک ــوم نیس ــچ معل ــده و هی ــق مان ــوا معل ه
چــه زمانــی بــه آن واقعــًا پرداختــه خواهــد شــد. 
بــه نظــر می رســد کــه از ایــن پرونــده بــه عنــوان 
ــتفاده  ــا اسـ ــۀ خامــوش کــردِن یکــی از رقب حرب

شــده باشــد. 
ــۀ  ــه نتیج ــتم ب ــای دوس ــال آق ــا جنج ــوز ام هن
ــر،  ــی دیگ ــه پرونده ی ــید ک ــی نرس ــل رضایت قاب
آن هــم علیــه یکــی دیگــر از ســران ایتــالف 
ــد یکــی  ــد. آصــف مهمن ــدان آم ــه می نجــات، ب
از اعضــای شــورای والیتــی بلــخ ادعــا کــرد کــه 
بــه دســتور عطــا محمــد نــور والــی ایــن والیــت 

ــه در  ــد از این ک ــتگیر و بع ــی دس ــدان هوای از می
ــوب  ــورد لت وک ــور م ــای ن ــکونی آق ــزل مس من
ــی  ــی زندان ــت مل ــه، در ریاســت امنی ــرار گرفت ق
ــدۀ  ــِت دو پرون ــاال در موجودی ــت. ح ــده اس ش
تقریبــًا مشــابه یکدیگــر، علیــه دو عضــو ایتــالف 
ارگ  سیاســت های  منتقــدان  از  کــه  نجــات 
ــده  ــر دو پرون ــِت ه ــه صح ــبت ب ــتند، نس هس
می تــوان مشــکوک بــود. اگــر ارگ تنهــا بــه 
ــرای  ــرد و ب ــا می ک ــدۀ نخســت اکتف ــان پرون هم
ــوع  ــم از ن ــری و آن ه ــوِش دیگ ــور پاپ ــای ن آق
دیگــری می دوخــت، شــاید می شــد کــه بــا اخــم 
و تخــم صحــِت پرونــدۀ نخســت را بــه گونه یــی 
توجیــه کــرد، ولــی خبــط کالِن ارگ در ایــن بــود 
کــه پرونــدۀ دوم را مشــابه پرونــدۀ نخســت 
انتخــاب کــرد و مشــِت خــود را در معــرض 

ــرد.  ــاز ک ــه گان ب هم
هرچنــد در کشــوری مثــل افغانســتان و بــا 
مناســبات قومــی و تبــاری حاکــم بــر آن، نیــازی 
بــه پرونده ســازی هایی از ایــن نــوع نیســت؛ 
زیــرا آنانــی کــه مخالــف کســی باشــند، او را بــه 
ــد  ــود می بینن ــاه کار و گناه آل ــی گن ــورِت طبیع ص
و اگــر موافــق کســی باشــند، هیــچ گناهــی را در 

ــد. ــد دی ــه چشــم نخواهن ســاحِت مقدســش ب
 آقــای دوســتم چــه مجــرم باشــد و چــه نباشــد، 
ــد  ــی نمی کن ــتانش فرق ــواداران و دوس ــرای ه ب
و بــه همیــن ترتیــب، اگــر شــخصی کامــاًل 
ــان  ــرای مخالف ــاز ب ــد، ب ــا باش ــب و خط بی عی
سیاســی و غیرسیاســی اش هیــچ تفاوتــی بــه 
وجــود نمــی آورد کــه او را خطــاکار نبیـــنند. ُکل 
ــرِف  ــتان ص ــاله در افغانس ــای شانزده س تالش ه
ــن مناســباتی  ــن کشــور از چنی ــه ای ــن شــد ک ای
ــدت  ــن م ــس از ای ــاال پ ــی ح ــود، ول ــرون ش بی
ــا  ــای قضاوت ه ــوز مبن ــه هن ــود ک ــده می ش دی
در افغانســتان تبــار و زبــان اســت، پــس چگونــه 
می تــوان بــه پرونده هایــی از نــوع ایشــچی و 
ــی  ــژه وقت ــه وی ــرد؟ ب ــاد ک ــد اعتم آصــف مهمن
ــای حــزب اســالمی و رهبــر آن هــم وارد  کــه پ
ــرا  ــاًل افت ــه عم ــردی ک ــت؛ م ــده اس ــه ش معرک
ــانده و در  ــه اوج رس ــی را ب ــت و بدزبان و تهم
ــی  ــق اهلل مدع ــم خل ــر چش ــن در براب روز روش

ــت! ــیاه اس ــت سـ ــه ماس ــود ک می ش
ــن کــه  ــه ســنگینِی ای ــا وارد کــردن اتهامــی ب  آی
قهرمــان ملــی کشــور احمدشــاه مســعود بــا 

آی اس آی ســازمان اســـتخبارات پاکســتان، رابطــه 
داشــته، دروغ گفتــن در روز روشــن و آن هــم در 
ــخ  ــه خــود تاری ــی نیســت ک ــر چشــم مردم براب
سی ســالۀ اخیــر انــد و همــۀ حــوادِث ایــن 

ــد؟ ــنیده ان ــده و ش ــال ها را دی س
ــت.  ــرده اس ــرار ک ــتباه را تک ــواره اش  ارگ هم
ــد  ــی می خواه ــه وقت ــی این ک ــتباه یعن ــرار اش تک
ــه حربه هــای  ــردارد، ب ــش را از ســر راه ب منتقدان
مشــابه هــم متوســل می شــود کــه مشــتش را بــاز 
می کننــد. آیــا شــرم نیســت کــه آقــای حکمتیــار 
ــانی  ــه انس ــت را ب ــر از تهم ــخنان پُ ــه س آن گون
وارد کنــد کــه خونــش را بــرای آزادی ایــن 

ــق اخــالص گذاشــت؟ ــرزمین در طب س
 آقــای حکمتیــار وقتــی آن ســخنان را می گویــد 
و بــاز در حمایــت از آصــف مهمنــد قــرار 
ــه دســتور از کجــا  ــرد، مشــخص اســت ک می گی
صــادر شــده اســت. ســخنان آقــای نــور اعتراض 
ــه  ــی ک ــت؛ وضعیت ــت اس ــک وضعی ــر ی در براب
می توانــد همــه را در گــرداب خطرنــاک بدبینــی، 
ــرانجام رو در  ــی و س ــاِی سیاس ــرس، مالیخولی ت

ــرار دهــد.  رویــی و ســقوط ق
بــه  نــور  آقــای  ســخنرانی  پیــام  دومیــن 
جامعــۀ جهانــی بــود کــه گفتــه می شــود از 
یــا  و  می کنــد  حمایــت  ارگ  سیاســت های 
ــن  ارگ ریاســت جمهــوری می خواهــد کــه چنی
ــِر  ــت س ــا پش ــه گوی ــد ک ــق کن ــایبه یی را خل ش
ایــن سیاســت ها امریــکا و متحدانــش قــرار 

ــد.  دارن
ــردم  ــه م ــور ب ــای ن ــخنرانی آق ــام س ــومین پی س
ــه  ــلیم زور و توطی ــه تس ــود ک ــش ب و هواداران
ــا چنیــن  ــد ب ــه هــم کســی می توان نمی شــود و ن
ــا  ــد. ام ــرون کنـ ــدان بی ــی او را از می حربه های
واقعــًا رســیدن بــه وضعیــِت مطلــوب بــا چنیــن 
امکان پذیراســت؟  هشــدارها  و  ســخنرانی ها 

فکــر نمی شــود کــه ارگ ریاســت جمهــوری بــه 
ــتن را  ــار گذاش ــذف و کن ــِت ح ــاده گی سیاس س
ــدون  ــه صــورِت م ــن سیاســت ب ــد. ای ــرک کن ت
ــر در ارگ  ــی دیگ ــی و برخ ــای غن ــوی آق از س
ــری در  ــال دیگ ــه دنب ــی ب ــده و یک ــی ش طراح
ــور  ــای ن ــخنان آق ــد. سـ ــدن ان ــرا ش ــال اج ح
ــه ایــن وضعیــت می تواننــد  بیشــتر در واکنــش ب
مطــرح باشــند کــه بــه تهـــدیدی جمعــی تبدیــل 

شــده اســت. 
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ایتالف نجات؛
 بـن بستـی به دنبـاِل بـن بست

 

دنبــال  بــه  ملــی،  آجنــدای  کنفرانــس  پیــش  چنــدی 
سلســله فعالیت هــای فکــری و سیاســی خــود، طرحــی 
ــن طــرح  ــرد. ای ــه ک ــی« را ارای ــاق مل ــامِ »وف ــر ن ــدون زی م
ــِی  ــاِت سیاس ــا و افتراق ــوِج اختالف ه ــِت م ــا در نظرداش ب
ــی  ــکار و چهارچوب ــود، راه ــِت موج ــده از حکوم ناشی ش
ــی  ــاق قوم ــراِن نف ــتان از بح ــالِم افغانس ــذارِ س ــرای گ را ب
ــی  ــکیل حکومت ــت، تش ــی و در نهای ــاق مل ــمِت وف ــه س ب
قانون منــد و پاســخگو بــه مــردم، ارایــه کــرد. ایــن طــرح بــا 
همــۀ مفــاد و محتوایــش در رســانه ها بازتــاِب وســیع یافــت 
ــبکه های  ــان در ش ــردم و جوان ــِر م ــتقباِل بی نظی ــورد اس و م
ــه  ــه ب ــون ک ــت. اکن ــرار گرف ــی ق ــِل مدن ــی و محاف اجتماع
فــرا رســیدِن هفتــۀ شــهید زمــاِن کمــی باقــی مانــده، جمعــی 
ــورتِی  ــت مش ــانزدهمین نشس ــه گان در ش ــان و نخب از جوان
ــی،  ــان مل ــهادت قهرم ــالگرد ش ــانزدهمین س ــزاری ش برگ
ــعود و  ــام »مس ــه ن ــال ب ــم امس ــه مراس ــد ک ــنهاد کردن پیش

ــود.  ــزار ش ــی« برگ ــاق مل وف
نخبــه گاِن شــرکت کننده در ایــن جلســات مشــوره دهی، 
در  سیاســی  تأســف بارِ  وضعیــت  از  یــادآوری  ضمــن 
از ســلوک و  نقــل آموزه هــای به جــا مانــده  کشــور و 
ــه  ــد ک ــد کردن ــی کشــور، تأکی ــان مل اخــالِق سیاســِی قهرم
ــه  ــی را دارد ک ــت و توانای ــن ظرفی ــهید مســعود ای ــاد ش بنی
ــادی،  ــخصیت های جه ــام ش ــاس، تم ــۀ حس ــن بره در ای
فرماندهــان مقاومــت و جریان هــای سیاســِی اصیــِل مردمــی 
ــای شــهدا  ــه آرمان ه ــی و توســل ب ــاق مل را در محــورِ »وف
ــۀ  ــم آورد و زمین ــعود« گرده ــاه مس ــهید احمدش ــژه ش به وی
ــت،  ــاع و سیاس ــۀ اجتم ــوب در عرص ــی مطل ــک دگرگون ی

کشــورداری و حکومــت داری را فراهــم آورد.
ایــن تصمیــم از آن جــا بســیار معقــول و پســندیده بــه 
نظــر می آیــد کــه به راســتی ریشــۀ همــۀ ناکامی هــا و 
دوری  در  می توانیــم  را  چندین ســالۀ مان  ســرگردانی هاِی 
از آرمان هــای پــاِک شــهدا و بــر زمیــن گذاشــتِن آزادمنشــی  
ــه آن  ــا بازگشــتن ب ــدِی قهرمــان ملــی بیابیــم و ب و غیرت من
ــتباهاِت گذشــته و همین طــور رو  ــری از اش اصــول و پندگی
ــو و  ــی، سرنوشــتی ن ــه خــرد سیاســی و اتحــاد مل آوردن ب

ــم.  ــم بزنی ــرای افغانســتان رق ــوب ب مطل
طــرح وفــاق ملــی از ابتــدای امــر، طرحــی برآمــده از 
ــه گان ِ  ــِت نخب ــتای خواس ــی و در راس ــدای مل آدرس آجنـ
ــا آرزوهــای شــهدای  ــر ب مردمــی و همچنیــن موافــق و براب
ــی  ــاق قوم ــه نف ــون ک ــت. اکن ــوده اس ــت ب ــاد و مقاوم جه
و تفرقه انگیــزی حکومــِت نام نهــادِ وحــدت ملــی بــه 
آســتانۀ  را در  باالتریــن حــِد خــود رســیده و کشــور 
ــۀ شــهید  ــنبله و هفت ــرار داده، 18س ــرج و ســقوط ق هرج وم
ــری از  ــات و پیش گی ــرای نج ــت ب ــن فرص ــد بهتری می توان

ــد.  ــده باش ــوداِث آین ح
ــِت  ــود، حکوم ــی"ِ خ ــاق مل ــرح "وف ــی در ط ــدای مل آجن
موجــود را حکومتــی مبتنــی بــر سیاســت های قومــی و 
اســتبداد و خودکامه گــی و غــرق در اســتیصال و درمانده گــی 
تشــخیص کــرده بــود کــه نمی تــوان از آن انتظــارِ برقــراری 
ــرح  ــت. ط ــران را داش ــذار از بح ــی و گ ــدت و همدل وح
وفــاِق ملــی هرچنــد مفــاد و محتــوای اصیلــی را بــرای عبــور 
ســالمِت کشــور از وضــِع موجــود بــه وضــع مطلــوب ارایــه 
ــخصیت های  ــاع ش ــه اجم ــرای آن را ب ــا اج ــود، ام ــرده ب ک
ــود  ــوط دانســته ب ــی من ــی، شــوراها و احــزاب و نهادهای مل

کــه نگــراِن افغانســتان و مردمــش هســتند.
اکنــون بــا حمایــت از پیشــنهاد و مشــورۀ نیــِک مــردم 
مبنــی بــر برگــزاری شــانزدهمین ســالگرد شــهادت قهرمــان 
ملــی و تجلیــل از هفتــۀ شــهید زیــر نــامِ »مســعود و وفــاق 
ــا و  ــۀ یاده ــی را در آیین ــاق مل ــرِح وف ــوان ط ــی«، می ت مل
ــی  ــاِن مل ــِن قهرم ــاِی غرورآفری ــهدا و آموزه ه ــراِت ش خاط

ــید. ــت بخش ــِگ حقیق ــه آن رن ــرد و ب ــت وجو ک جس
عدالت خواهــی،  الگــوی  آزادی،  اســوۀ  مســعود  شــهید 
ــری و  ــرادری، براب ــۀ ب ــتاز عرص ــتی، و پیش ــاد وطن دوس نم
ــاِی او در  ــارزات و قهرمانی ه ــۀ مب ــود. هم ــی ب ــدت مل وح
همیــن دایــرۀ طالیــی  چرخیــد و خــوِن پاکــش را در همیــن 
ــر از  ــانی بهت ــچ انسـ ــِش هی ــدا کــرد. ســلوک و من ــق ف طری
ــر از  ــی باالت ــچ جرگه ی ــاِن هی ــی، و آرزو و آرم ــان مل قهرم
ــی در  ــاِق مل ــرای وف ــد ب ــهدا نمی توان ــاِک ش ــای پ آرمان ه

ــد.  ــرژی باش ــام و ان ــِع اله ــتان منب افغانس
ــی،  ــاِق مل ــرای وف ــت ب ــن فرص ــال، بهتری ــنبلۀ امس 18 س
نجــاِت ملــی و حرکــت بــه ســمِت فرداهــاِی بهتــر در ســایۀ 

ــت!  ــای شهداس ــا آرمان ه ــاق ب میث

وفـاق ملی؛ 
میراِث شـهدا و نقطۀ مقابِل نفاق قومی 
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دو روز پیــش دفتــر مشــاوریت ارشــد محمــد اشــرف غنی، 
ــد«  ــل متح ــور »مل ــی در ام ــدت مل ــت وح ــس حکوم ریی
»دیــوار شــهروندی« را بــه "هــدف مشــخص کــردن جایگاه 

شــهروندان در ارگ" ایجــاد کــرد.
در »دیــوار شــهروندی« تصاویــر شــهروندان موفــق و موثــر 
کشــور از عرصه هــای مختلــف از جملــه فرهنگیــان، 
نویســنده گان، شــاعران، تحلیل گــران، فعــاالن جامعــۀ مدنی، 
ورزشــکاران، شــخصیت های منتقــد نصــب گردیــده اســت.
ــت  ــس حکوم ــد ریی ــاور ارش ــادری، مش ــرا ن ــده زه فرخن
ــم  ــد در مراس ــل متح ــازمان مل ــور س ــی در ام ــدت مل وح
رونمایــی ایــن دیــوار بیــان داشــت کــه حکومــت می کوشــد 
تــا بــا نصــب ایــن تصویرهــا، ارزش هــای مردم ســاالری و 

ــه نمایــش بگــذارد. حضــور شــهروندان را در ارگ ب
بانــو نــادری بیــان داشــت کــه دیــدگاه »دیــوار شــهروندی« 
ــردن  ــاده ک ــرای پی ــهروندان و ارگ، ب ــرۀ ش ــس از مناظ پ
ــدرت،  ــای ق ــل ارگان ه ــهروندی در داخ ــای ش مفکوره ه

ــده اســت. ــه ش روی دســت گرفت
او ایجــاد دیــوار شــهروندی را نقطــۀ آغــازِ روابط میــان ارگ 
و شــهروندان عنــوان کــرده و ابــراز امیــدواری کــرد کــه در 

آینــده ریشــۀ مفکــورۀ شــهروندی در ارگ قوی تــر شــود.

عقبۀ خالی ارگ
گذشــته  روز  دو  در  شــهروندان«  »دیــوارِ  رونمایــی 
ــل  ــی و محاف ــبکه های اجتماع ــادی را ش ــروصداهای زی س
سیاســی و مدنــی برپــا کــرده اســت. عده یــی کــه شمارشــان 
انــدک اســت، از ایــن اقــدام پشــتیبانی کــرده و آن را 
می ســتایند، امــا عــدۀ دیگــر بــا ایــن کار مخالفــت ورزیــده 
ــۀ  ــردن عقب ــر ک ــردم و پُ ــم م ــه چش ــاک زدن ب و آن را خ
ــمیع  ــروز س ــد. دی ــهروندان می دانن ــت از ش ــی حکوم خال
حامــد، یکــی از شــاعران و نویســنده گان برجســتۀ کشــور 
کــه تصویــرش در دیــورا شــهروندی در ارگ نصــب شــده 
ــه  اســت، در صفحــۀ رســمی فیســبوکش از ایــن کار ارگ ب
ــن زیســت نامه  ــه اســت: "از م ــرده و گفت ــاد ک شــدت انتق
ــن  ــاکار ای ــتادم. از صف ــد؛ نفرس ــته بودن ــار و... خواس و آث
ســرزمین تــا رییس جمهــور همــه »شــهروند« انــد. حکومت 
ــد،  ــری نده ــهروندی برت ــر ش ــهروندی را ب ــه ش ــن ک همی

ــت". کافی اس
ــزی  ــی برنامه ری ــت زمان ــهروندی« را درس ــوار ش ارگ »دی
ــای شــهروندی و سیاســی  ــه مخالفت ه ــد ک و اجــرا می کن

ــدو  ــش از ب ــی و اطرافیان ــرف غن ــرد اش ــر عملک در براب
ــه اوج خــود رســیده  ــون ب ــا کن ــن حکومــت ت تأســیس ای
اســت. بســیاری از آگاهــان و شــهروندان اقدامــات اشــرف 
ــن  ــر ای ــد و ب غنــی و اطرافیانــش را قومی-سیاســی می دانن
بــاور انــد کــه رییــس حکومــت وحــدت ملــی و اطرافیانش 
هیــچ برنامه یــی بــرای ایجــاد فرصت هــا، بازســازی، 

ــدارد. ــت ن ــن امنی ــتغال زایی و تأمی اش
ــماری  ــمار انگشت ش ــه ش ــت ک ــن اس ــر ای ــتدالل ها ب اس
ــک  ــق ی ــی تطبی ــد و در پ ــده ان ــرد آم ــا در ارگ گ از آدم ه
ســری پروژه هــای قومی-سیاســی هــم در ســطح داخلــی و 
هــم در ســطح منطقه یــی انــد. آگاهــان و شــهروندان تأکیــد 
دارنــد کــه اگــر حکومــت بــه چیــزی تحت نــام »شــهروند« 
ــی  ــِی قانون ــاور می داشــت، راهپیمای و »شــهروندمحوری« ب

ــه و انتحــار پاســخ نمــی داد. ــا گلول شــهروندانش را ب
و  مصلحتــی  قومــی،  تقرری هــای  بــر  بســیاری ها 
ــه  ــد ک ــد و می گوین ــاره می کنن ــز اش ــت نی سیاســی حکوم
ــا  ــت تنه ــن حکوم ــاز ای ــش از آغ ــرف غنی و اطرافیان اش
ــکاف ها  ــردن ش ــزرگ ک ــرده، ب ــردم ک ــرای م ــه ب کاری ک
بــوده  اقــوام  میــان  قومی-سیاســی  حساســیت های  و 
ــخِص از  ــای مش ــه ارگ چهره ه ــود ک ــه می ش ــت. گفت اس
ــه  ــار زده و ب ــی را کن ــخص قومی-سیاس ــای مش جریان ه
جــای آنــان، چهره هــای مشــخص قومی-سیاســی دیگــر را 
گماشــته اســت کــه نشــان از عقده گشــایی قومــی و تــالش 
بــرای قومی ســازی حکومــت و قدرِت در افغانســتان تفســیر 

ــس. ــود و ب ــر می ش و تعبی
ــل  ــای دخی ــت و ادع ــتم از حکوم ــرال دوس ــی جن نارضایت
هم چنــان  و  سیاســی  تصمیم گیری هــای  در  نبــودن 
ــی  ــانی در ارگ ریاســت جمهوری در پ ــه کس ــای این ک ادع
ــی از  ــد یک ــتند، می توان ــی او هس ــی و فزیک ــذف سیاس ح
مصداق هــای عینــی چنینــی رویگــردی از ســوی ارگ عنوان 
شــود. گماشــته شــدن چهره هــای متهــم بــه فســاد و ناتــوان 
ــی،  ــد دولت ــت های بلن ــی-امنیتی در پُس ــت سیاس در مدیری
ــر  ــی، وزی ــل وال، حبیب ــر زاخی ــاروق وردک، عم ــد ف مانن
دفــاع پیشــین؛ گماشــته شــدِن مســووالن پیشــین کمیســیون 
انتخابــات بــه پُســت مشــاورت اشــرف غنــی کــه متهــم بــه 
ــی  ــی و حیات ــد مل ــات –رون ــب در انتخاب ســازماندهی تقل
بــرای کشــور- بودنــد و... برجســته ترین نمونه هــای دیگــِر 
فعالت هــای موثــرِ اشــرف غنــی در نزدیــک بــه ســه ســال 

ــود! ــوان می ش ــهروندان عن ــرای ش ــته ب گذش

ــه حکومــت وحــدت  ــت موجــود نشــان می دهــد ک واقعی
ملــی بــه شــدت از عقبــۀ خالــی شــهروندی رنــج می بــرد. 
مــردم نســبِت بــه این حکومــت و افســارگیران آن به شــدِت 
ــای  ــه معن ــی ب ــت وحــدت مل ــد. حکوم ــده ان ــاور ش بی ب
ــتغال زایی،  ــتای اش ــی در راس ــچ« موثریت ــه »هی ــی کلم واقع
ــت.  ــته اس ــافی و... نداش ــای انکش ــت، برنامه ه ــن امنی تأمی
ــالش  ــف ت ــای مختل ــدت از راه ه ــن م ــی در ای اشــرف غن
کــرده بــرای خــود کســب مشــروعیت کنــد، امــا از آن جایــی 
کــه مــردم بــه آگاهــای رســیده انــد، نفــس ایــن تالش هــا 
را درک کردنــد و بــه آن بــاور نمی کننــد. مــردم دیدنــد کــه 
ده هــا هــزار شــهروند در ســه ســال گذشــته بــه دلیــل نبــود 
ــه کشــورهای  ــزون ب ــۀ آینده ســاز و ناامنی هــای روزاف برنام
اروپایــی فــرار کردنــد. در دو ســال گذشــته شــاهد 
ــه  ــف ب ــای مختل ــواده از والیت ه ــا خان ــدِن صده بی جاش
ــه چــه  ــن هم ــم. ای ــی در والیت های شــان بودی ــل ناامن دلی

ــد؟  ــان می ده ــزی را نش چی
ــن  ــی ســخن نادرســتی در ای ــاری ســخنگوی اشــرف غن ب
ــد  ــروژۀ بن ــه پ ــت ک ــت. او گف ــهروندان گف ــه ش ــتا ب راس
ــی اعــالم  ــت وحــدت مل ســلما از دســت آوردهای حکوم
اســت؛ در حالــی کــه ایــن پــروژه در زمــان حکومــت داری 
داوود خــان تهداب گــذاری گردیــد، امــا چندیــن ســال بــه 
ــود و در  ــده ب ــف ش ــور متوق ــامانی ها در کش ــل نابه س دلی
دوران حکومــت کــرزی دوبــاره کار ساخت وســاز آن آغــاز 
و رفته رفتــه تــا دوران حکومــت وحــدت ملــی بــه ســرانجام 
رســید. امــا ســخنگوی حکومــت بــا دیده درایــی تمــام کار 
ساخت وســاز ایــن بنــد را از دســت آوردهای خــود عنــوان 

کــرد.
تراژیدی مشاوریت

رونمایــی دیــوارِ شــهروندی، یــک واقعیــت یــا بــه عبارتــی، 
تراژیــدی دیگــری از ارگ را بــه نمایــش گذاشــت. بیــکاری 

و روزگذرانــی مشــاوران بی شــمار در ایــن محوطــه. مشــاور 
ارشــد رییــس حکومــت در »امــور ملــل متحــد« از شــش 
ــه  ــت ب ــای محبوبی ــن قب ــال دوخت ــه دنب ــو ب ــه این س ــا ب م
ــان مــردم اســت. معلــوم می شــود کــه  اشــرف غنــی در می
مشــاوراِن بیــکارۀ اشــرف غنــی از ایــن نهــاد پــروژه ســاخته 
انــد و بــه دنبــال ثــروت و شــهرت هســتند و گرنــه چنــان 
کــه از نــام »مشــاوریت در امــور ملــل متحــد« پیــدا اســت 
ــی و  ــور بین الملل ــوره دهی در ام ــووالن آن مش ــه کار مس ک

ــت. ــی اس منطقه ی
ــرگرم  ــی س ــرف غن ــه اش ــی ک ــود از آن جای ــوم می ش معل
بازی هــای سیاســی-قومی در داخــل اســت و بــه تحــوالت 
و اتفاقــات منطقــه و جهــان چنــدان اعتنایی ندارد، مشــاروان 
ــد از  ــالش می کنن ــد و ت ــرده ان ــی ب ــر پ ــن ام ــه ای ــز ب او نی
ــدرت و  ــم کســب ق ــدرت ه ــع ق ــودن در منب ــد روز ب چن
ــه  ثــروت کننــد و هــم دل اشــرف غنــی و اطرافیانــش را ب

دســت بیاورنــد. یعنــی بــا یــک تیــر دو نشــان بزننــد.
بــه هــر رو، چیــزی کــه در بازی هــای اشــرف غنــی 
ــاره و  ــچ اش ــه آن هی ــت و ب ــوم اس ــا معل ــش ن و اطرافیان
توجهــی نمی شــود، منافــع ملــی و منافــع شــهروندان اســت. 
ــه در  ــوم بیگان ــهروندمحوری دو مفه ــهروندباوری و ش ش
ــوم می شــود.  ــات ســران حکومــت وحــدت ملــی معل ادبی
ــان  ــته نش ــال گذش ــه س ــاده در س ــاق افت ــا اتف واقعیت ه
ــد کــه  می دهــد کــه حکومــت مســیری را دارد طــی می کن
ــه ترکســتان اســت.  ــن ب ــه قــول ســعدی، رفت نهایــت آن ب
خــوب اســت تــا دیر نشــده، آقــای غنــی از خــواب و تصور 
ــا توجــه  ــه ب ــدار شــده و ب ــی بیشــتر غفلــت بی تمرکزگرای
ــی  ــازی منطق ــی چاره س ــود، در پ ــای موج ــه واقعیت ه ب

ــردازد. ــور بپ ــود در کش ــای موج بحران ه

میــان  امنیتــی  جانبــه  چهــار  نشســت 
افغانســتان، پاکســتان، چیــن و تاجیکســتان 
در شــهر دوشــنبه پایتخــت تاجیکســتان 

ــد. ــزار ش برگ
ــاع  ــخنگوی وزارت دف ــری س ــت وزی دول
می گویــد کــه ایــن نشســت امنیتــی دو روزه 
در ســطح روئســای ســتاد مشــترک ارتــش 
ــن و  ــتان، چی ــتان، پاکس ــورهای افغانس کش

تاجیکســتان برگــزار شــده اســت.
ــه  ــت ک ــانه ها گف ــه رس ــری ب ــای وزی آق
رییــس ســتاد مشــترک ارتــش کشــور روز 
ــان  ــا همتای ــدار ب ــنبله در دی ــنبه 5 س یکش
ــود  ــی خ ــتانی و چین ــتانی، تاجیکس پاکس
ــث و  ــا بح ــرول مرزه ــی کنت روی چگونگ

ــت.  ــرده اس ــو ک گفتگ
نشســت  یــک  نمــود:"  تصریــح  وی 

چهارجانبــه اســت کــه ایــن بــار نوبــت بــه 
تاجیکســتان می باشــد و دربــاره مســایل 
ــه در  ــه چگون ــد ک ــپ می زنن ــرحدی گ س
ســرحدات گزمه هــا باشــند کــه معلومــات 
ــه دیگــری شــریک کننــد و هــر  را یکــی ب
ــاد  ــه را ایج ــود گزم ــرف خ ــه ط ــس ب ک
کننــد و از هــر ســوی کــه تشــویش ایجــاد 
ــد". ــر کن ــا خب ــر را ب ــک دیگ ــود ی می ش

ســخنگوی وزارت دفــاع بیــان داشــت کــه 
ــان افغانســتان،  ــه می نشســت های چهارجانب
چیــن، پاکســتان و تاجیکســتان نوبتــی بــوده 
و همــواره روی موضوعــات مهــم تشــکیل 
ــز صــورت  ــی نی جلســه می دهــد و توافقات

می گیــرد.
بــه گفتــه آقــای وزیــری؛ اگــر این کشــورها 
ــی  ــه چگونگ ــود در زمین ــدات خ ــه تعه ب

ــات  ــر موضوع ــرحدات و دیگ ــرول س کنت
پابنــد بماننــد بــه نفــع افغانســتان و منطقــه 
خواهــد بــود و در غیــر آن بــه زیــان کشــور 

تمــام خواهــد شــد.
میــان  ســرحدات  کنتــرول  موضــوع 
کشــورهای افغانســتان و پاکســتانی همــواره 
ــان  ــات می ــن موضوع ــی از پرچالش تری یک
ــه  ــی ک ــت. موضوع ــوده اس ــور ب دو کش
همــواره در دو ســوی خــط دیورنــد از 
ــی  ــور قربان ــردو کش ــردم ه ــربازان و م س
گرفتــه و نیــز ســبب شــده اســت تــا 
کشــور  دو  میــان  مــرزی  گذرگاه هــای 

بماننــد. مســدود  مدت هــا 
بــه تازگــی دونالــد ترامــپ رییــس جمهــور 
امریــکا در اســتراتیژی تــازه  خــود در زمینــه 
جنگ افغانســتان بر آوردن فشــارهای بیشــتر 
بــر پاکســتان تاکیــد کــرده اســت. فشــارهای 
ــتان در  ــه پاکس ــون وزارت خارج ــه اکن ک
واکنــش بــه آن گفتــه کــه بــه هیــچ کســی 
اجــازه نخواهیــم داد تــا جنــگ افغانســتان را 

بــه پاکســتان انتقــال دهــد.
پشــت کــردن پاکســتان بــه توافقــات انجــام 
ــوده  ــی ب ــر از موضوعات ــی دیگ ــده یک ش
ــران  ــردم و رهب ــا م ــبب بی باوری ه ــه س ک

حکومــت می شــود.
در  پاکســتان  پیــش  چنــدی  هرچنــد، 
ــا  زمینــه مبــارزه مشــترک علیــه تروریــزم ب
افغانســتان موافقت نامــه  ای را بــه امضــا 
ــود امــا چنــدی پــس از امضــای  رســانده ب
ــه، شــهرکابل گــواه حمــالت  ــن توافقنام ای
ــه  ــی ک ــود، حمالت انتحــاری و انفجــاری ب
گفتــه می شــود از ســوی پاکســتان طرحــی 

ــود. ــده ب ــزی ش ری

در نتیجــۀ یــک حملــه انتحاری در ولســوالی 
نــاوۀ والیــت هلمنــد 15 تــن جــان باختنــد 
و 19 تــن دیگــر زخمــی شــدند. مســؤوالن 
محلــی در هلمنــد می گوینــد، یــک مهاجــم 
انتحــاری ســوار بــر یــک موتــر پــر از مــواد 
انفجــاری کاروان ارتــش را در ولســوالی 

نــاوه هــدف قــرار داد.
هلمنــد  والــی  ســخنگوی  عمــرزواک، 
ــته  ــام گذش ــداد ش ــن روی ــه ای ــد ک می گوی
ــاوه  ــل ولســوالی ن ــۀ دوپ ــی در منطق هنگام
رخ داد کــه کاروان ســربازان ارتــش در ایــن 

ــد. ــداری بودن ــرگرم خری ــه س منطق
آقــای زواک می گویــد، در ایــن رویــداد 
شــماری از ســربازان ارتــش جــان باختنــد، 
امــا هنــوز آمــار دقیقــی آن روشــن نیســت.
امــا یــک منبــع امنیتــی کــه نخواســت 
بــه ســالم وطندار  نامــش فــاش شــود 
می گویــد کــه در ایــن حملــه 13 نظامــی و 
2 غیرنظامــی جــان باختنــد و 19 تــن دیگــر 

ــدند. ــی ش زخم
ــچ  ــه را هی ــن حمل ــؤولیت ای ــون مس تاکن

ــت. ــه اس ــه دوش نگرفت ــی ب گروه

در پشت 
»دیوار شهروندی« ارگ

روح اهلل بهزاد

پاکستان،  نستان،  فغا ا رتش  ا روسای    
دند دا جلسه  تشکیل  تاجیکستان  و  چین 

حمـله انتـحاری در هلمنـد؛
 15 کشتـه و 19 زخمـی
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بخش سوم

و  وارسـته  انسـان  از  نمونه یـی  و  نمـاد  ابراهیـم 
سـیراب  حقیقـت  آۤب  بـا  جـز  کـه  حقیقت جوسـت 
نمی شـود. ایـن داسـتان حالـِت انسـان کنجـکاوی را بـه 
تصویـر می کشـد که در میـان انبوهـی از خدایـان ناپایدار 
و فرورونـده، سـراغ خدایـی ابـدی و جاودانـه می گـردد. 
خدایانـی  می دانـد.  خدایـی  الزمـۀ  را  جاودانه گـی  او 
خـردِ  و  دروغین انـد  می کننـد،  افـول  و  می میرنـد  کـه 
پرسـتنده گان آن هـا مـوردِ سـؤال اسـت. ابراهیـم نمونـۀ 
مجّسـم خداجویی سـت؛ امـا فطرِت خداجویـی به خودی 
خـود کافـی نیسـت، و خداگرایـی نیـز که حالتـی درونی، 
و نیـازی روان شناختی سـت، بسـنده بـه نظـر نمی رسـد. 
بـه  بصیـرت  و  آگاهـی  پنجـرۀ  پـِس  از  بایسـتی  انسـان 
بـه  ناپایـدار  از معلول هـای  بنگـرد و  واقعیّـِت پدیده هـا 
حقیقـِت پایـدار و ابـدی جهـان راه بـاز کنـد. خداجویـی 
ابراهیـم چونـان انسـانی کـه پس از سـال ها از مغـارۀ کوه 
فـرود می آیـد و در هرجایـی بـه دنبـال خـدا می گـردد، 
نشـان می دهد کـه آدمـی در طبیعی ترین صـورِت خویش 

نیـز دارای فطـرِت خداگرایـی و خداجویـی اسـت.
بـا  مغـاره،  از  آمـدن  بیـرون  از  پـس  جـوان  ابراهیـم 
نبـوغ و اسـتعداد سرشـاری کـه دارد، بـه توحیـد اذعـان 
می جویـد.  بیـزاری  تعددپرسـتی  و  شـرک  از  و  می کنـد 
ناقـص  بلکـه خداشناسـی  نیسـت،  شـرک خدانشناسـی 
اسـت. مشـرکین در این کـه »خـدا وجـود دارد« درسـت 
خدایـان  »بت هـا  این کـه  بـه  رابطـه  در  امـا  می گوینـد، 
آن هاسـتند« بـه اشـتباه رفته انـد. اگـر به سـیر خداشناسـی 
ابراهیـم کـه قـرآن از آن روایـت می کنـد، نظـری انداخته 
شـود، دیـدگاه عاّلمه سـلجوقی در بـاب تحلیـل تاریخی 
و فلسـفی حرکـِت دینـی آدمیـان قـّوِت بیشـتری می یابد. 
از عقب مانده گـی  را وضعیّتـی  عاّلمـه سـلجوقی شـرک 
دیـن  حرکـِت  بـه  توجـه  بـا  و  می انـگارد  بشـر  ذهنـی 
زرتشـتی، آن را مقدمـۀ مرحلـۀ ترجیـح می دانـد. ترجیـح 
در نگـرش او، مرحلۀ متعالی تری نسـبت به شـرک اسـت 
کـه در آن یکـی از معبودهـا بـر معبودهـای دیگـر برتری 
و ارجحیّـت می یابـد و اعتقـاد بـه خـدای یـزدان در برابر 
اهریمـن را می تـوان ویـژۀ مرحلۀ ترجیح نامید. سـرانجام، 
مرحلـۀ توحیـد فرا می رسـد که در آن دو وصـِف خالقیّت 
و الوهیّـت در ذاِت واحـدی یگانه گـی می یابـد و اعتقاد به 
خـدای اهورامـزدا را می تـوان همـان مرحلـۀ توحیدی نام 
گذاشـت. سـلجوقی چنیـن حرکتی را تعمیـم می دهد و از 
آن بـه عنـوان فرایند کلـِی تاریخ دین داری سـخن می زند. 
ایـن نظریّـه بـا مراحلی کـه قرآن کریم بـرای خداشناسـِی 
ابراهیـم برمی شـمارد، توجیـه و تصدیـِق بیشـتری کسـب 

می کنـد.
ـَماَواِت َوالْْرَض  ْهـُت َوْجهَِي لِلَّـِذي َفَطَر السَّ عبـارِت »َوجَّ
َحنِیًفـا« بـر تسـلیمی و روی آوری ابراهیـم بـه خداونـد 
اشـاره دارد و آن را بـا توحیـد در خالقیّـت گـره می زنـد. 
ابراهیـم خداونـد را خالـِق آسـمان و زمیـن می دانـد و بـا 
خلـوص  تمـام روی کردنـش را بـه خـدا اعـالم مـی دارد. 
بـه  آفرینـش  از  درسـت اندیش،  و  راسـت کیش  ابراهیـم 
عیـن ِ  در  و  محسـوس ترین  از  و  می بـرد  راه  آفریـده گار 
حـال، بزرگ تریـن آفریده هـای خداوند )آسـمان و زمین( 

بـه وجـودِ صانعـی حکیـم، خبیـر، صاحـِب اراده و قـدرت حرکـت می کند. اعتقـاد بـه آفریـده گاری خداوند، 
هـم بی معنایـی خلقـت را از صحنـه می رانـد و هـم بـه عمیق تریـن نیازهـای خداجویانـۀ بشـر پاسـخ می دهد. 
ابراهیـم از یک دسـتی بـاور و عمـل برخـوردار اسـت و اعتقاد به خـدای یکتا و یگانـه در متِن زنده گـی او قرار 
دارد. ایـن یک دسـتی چنـان اسـت کـه می تـوان از رفتارهـای او بـه باورهـای او راه یافـت و نیـز از باورهـای 
او رفتارهـای او را سـنجید. ابراهیـم پـس از فـرود آمـدن از کـوه، هیچ گاهـی دوبـاره بـه آن جا برنگشـت و در 
راه اشـاعۀ حقیقتـی کـه برایـش آشـکار شـده بـود، ایثارگری هـای بی بدیلـی از خـود نشـان داد. شـاید همیـن 
مسـأله اسـت کـه قرآن کریـم از وی بـه عنـوان راسـت گو و پیامبـر ]مریم:٤1[ یـاد کرده اسـت و با بیـان چنین 

ویژه گی یـی، بـر راسـت گویی و راست کیشـی او مهـر تأییـد زده اسـت.

2. استدالل دوم 
ابراهیـم پـس از برگشـتن بـه خانـه، در رویارویـی بـا پـدر و قـومِ خویش قـرار می گیرد. پـدرش آزر نـام دارد 
و بـت می تراشـد و خـود نیـز بت پرسـت اسـت. ابواسـحق نیشـاپوری آورده اسـت کـه آزر بت هایـی را کـه 
خـودش می سـاخت، بـه ابراهیـم مـی داد تـا در بـازار بـه فـروش رسـاند. ابراهیـم بت ها را زشـت می سـاخت 
و نـدا برمـی آورد کـه چـه کسـی َخرد چیـزی را که زیان دارد و سـودی نـدارد؟! و مـردم نیـز از ابلهی خویش 
نمی دانسـتند کـه خـدا را نمی فروشـند و آن چـه فروخته می شـود شایسـتۀ مقام خدایی نیسـت. وقتـی نکوهِش 
ابراهیـم نسـبت بـه بت هـا بـاال گرفت، پـدرش او را مـوردِ سـوال قـرار دارد و مناظره یـی میـاِن او و پدرش به 

افتاد.  راه 
ابراهیـم بـا لحـِن پسـندیده  و دل سـوزانه یی کـه می تـوان احسـاس یـک  فرزنـد را از پـِس پنجـرۀ آن احسـاس 
کـرد، از پـدرش در مـوردِ پرسـتِش بت هـای ناشـنوا، نابیـن و ناتوان پرسـان می کند]مریـم:٤2[. ابراهیـم با بیان 
این کـه بـه او دانشـی آمـده کـه بـرای پـدرش نیامـده، پـدرش را بـه پیـروی از خویـش که همـان راه مسـتقیِم 
هدایـت اسـت فـرا می خواند]مریـم:٤3[ و از عبـادِت شـیطان و عصیان گـری او در برابِر خدای رحمان هشـدار 
می دهد]مریـم:٤٤[. ابراهیـم بـا عطوفـت و مهربانـی بسـیار اشـتیاقش را به نجات یافتـِن پدرش بیـان می دارد و 
از روزی هـراس در دل دارد کـه پـدرش را عـذاِب الهی برسـد و او از یاراِن شـیطان محسـوب گردد]مریم:٤5[

در سـخنانی کـه ابراهیـم بـا پـدرش دارد، احسـاس عمیقـی را می تـوان دیـد کـه فرزنـدی نسـبت بـه هدایِت 
پـدرش دارد. سـخنان پُرعطوفـت و همدالنـۀ ابراهیـم بـر پـدرش که سـال ها با بت پرسـتی و خرافه بـاوری خو 
کـرده بـود، گـران تمـام شـد و ابراهیم را با سـتیزه جویی تمـام، به سنگ سـار و تبعید تهدیـد نمود؛ امـا ابراهیم 
خـم بـر ابـرو نـزد و رفتـاری مشـابه از خـود بـروز نـداد؛ بلکـه برعکـس، بـرای پـدرش از خداونـد آمـرزش 
می طلبـد و بـا سـالم گفتن بـر او کـه درخـورِ شـأن یـک پیامبـِر اولوالعـزم اسـت، خانه را رهـا می کند. تفسـیر 

المیزان آورده اسـت:
در ایـن آیـات ابراهیـم )ع( در خطابـی کـه بـا پـدر خـود دارد، دو نکتـه را خاطرنشـان می سـازد: اول این کـه 
طریقـه و مسـلک او در پرسـتش بتهـا طریقه یـی لغـو و باطـل اسـت، دوم این کـه نـزد او علم و معرفتی اسـت 
کـه نـزد پـدرش نیسـت، و بـر او الزم اسـت کـه از وی پیـروی کند تـا بـه راه حق داللتـش نماید، زیـرا او در 

خطـر والیت شـیطان قـرار دارد.
پـس جملـۀ  "یـا أَبَـِت لِـَم تَْعبُُد مـا ال یَْسـَمُع َو ال یُبِْصـُر ..." انکار توبیخی ابراهیم اسـت نسـبت به بت پرسـتی 
پـدر، چیـزی کـه هسـت در ایـن جمله بـه جای اسـم، تنها اوصـاف آن هـا را ذکر کـرده و فرموده چـرا چیزی 
می پرسـتی کـه نـه می شـنود و نـه می بینـد. و ایـن بـدان منظـور بوده کـه در ضمـن اعتـراض، به دلیـل آن هم 
اشـاره کـرده باشـد، و در ضمـن بیـان مدعـی حجت آن را هـم آورده باشـد، و حاصل آن حجت این اسـت که 
پرسـتش بت هـا از دو جهـت باطـل اسـت: یکـی این کـه پرسـتش بـه معنای اظهـار خضـوع و مجسـم نمودن 
عابـد، ذلـت خـود را بـرای معبود اسـت، و این صـورت نمی گیرد مگـر در جایی و در حق معبـودی که از حال 
عابـد آگاه باشـد، و بت هـا جماداتـی هسـتند صورتگری شـده و فاقـد تصـور، و نـه می بیننـد و نـه می شـنوند، 

پـس عبـادت آن هـا لغـو و باطـل و بی اثـر اسـت، جملـۀ  "مـا ال یَْسـَمُع َو ال یُبِْصُر" ایـن معنا را بیـان می کند.
جهـت دوم این کـه عبـادت و دعـا و دسـت حاجـت دراز کـردن بـرای فایده یـی اسـت کـه عایـد عابـد و دعا 
کننـده شـود، و یـا ضـرری از او دفـع گـردد، و ایـن المحالـه متوقف بر قـدرت معبود اسـت، و بت هـا قدرتی 
بـر جلـب نفـع بـه سـوی عابد و دفـع ضـرر از وی ندارند، پـس به هیـچ وجـه دردی از او دوا نمی کننـد، و به 

ایـن جهـت نیـز عبـادت آن هـا لغـو و باطـل و بی اثر 
اسـت، و ایـن معنـا را جملـه  "َو ال یُْغنِي َعنَْک َشـیْئًا" 

عهـده دار بیان آن اسـت .
پرسـتش خدایانی کـه نمی تواننـد ببیننـد و ناظر اعمال 
عقل منـدی  مقتضـای  نیسـتند،  انسـان  رفتارهـای  و 
نیسـت؛ بـه همین صـورت، خدایانـی کـه نمی توانند 
گوش هـای  از  انسـان ها  نیایـش   صـدای  و  بشـنوند 
تـوان  کـه  بی جانـی  خدایـان  نمـی رود،  فـرو  شـان 
شـنیدن و بـرآورده کردِن نیازهای پرسـتنده گان شـان 
بـل  باشـند؛  ندارنـد، نمی تواننـد خـدای حقیقـی  را 
بـرای  کـه خـود  ناپایداری انـد  و  خدایـان دروغیـن 

خویـش تراشـیده اند و در بنـِد آن  انـد.
تاریـخ ادیـان نشـان می دهد که پرسـتش اربـاِب انواع 
همـواره بـا جلـِب منفعـت و دفـِع ضـرر همـراه بوده 
اسـت. انسـان هایی بـرای این کـه از ضرر آتش فشـان 
مصئـون بماننـد، ویا از نـور ماه مسـتفید گردند، برای 
آنهـا اربـاب انواعـی قـرار می دانـد و با پرسـتش آنها 
سـعی می ورزیدنـد تـا از ضـرر آنهـا در امـان بماننـد 
ویـا از منافـع آنهـا سـود ببرند. اینـان همان سـربازان 
داوطلبـی بودنـد که برای امپراطـور توهم های خویش 
می رزمیدنـد و بـا رویکـردی عمل گرایانـه، حقیقت را 
 – این هـا  می جسـتند.  دفـِع ضـرر  و  در سـودمندی 
تعبیـر قـرآن- از چیزهایـی اسـتمداد می جسـتند کـه 
تـواِن مددرسـانِی شـان را ندارنـد، امـا اینان به شـکِل 
بودند.]یـس:  درآمـده  بت هـا  همیشـه آماده  سـربازان 

]75
اسـتدالل بسـیار سـادۀ ابراهیـم ایـن بـود کـه بتـان 
بی چشـم و گوشـی کـه نـه چیـزی را می بیننـد و نـه 
هـم می شـوند، و هیـچ اثـری در زنده گـی انسـان نیز 
ندارنـد، بلکـه خـود ناتـوان و نیازمنـد انـد، شایسـتۀ 
بینایـی  و  شـنوا  انسـاِن  چگونـه  نیسـتند.  پرسـتش 
بی جـان  معبـوداِن  هسـت،  نیـز  توانایـی  دارای  کـه 
و بی چشـم و گوشـی را می پرسـتد کـه بـه دسـتاِن 
خودش تراشـیده اسـت و صدبار از انسـان بی چاره تر 

اسـت. صـورِت ایـن اسـتدالل چنیـن می شـود: 
باشـد،  نداشـته  قـدرت  و  بینایـی  شـنوایی،  هرچـه 

نیسـت پرسـتش  شایسـتۀ 
بت ها شنوایی، بینایی و قدرت ندارند

 ---
پس شایستۀ پرستش نیستند!

ایـن داسـتان نشـان می دهـد کـه مسـوولیت همـواره 
فـردی اسـت و پیوندهـای خونـی نمی توانـد موجِب 
مسـوولیِت دیگـری قـرار گیـرد. بت پرسـتی پـدر بـه 
فرزنـدش لطمه یـی نمی زنـد و بلکه، هرکـدام از باور 
و رفتارهـای خویـش مسـوولیت دارند. افرادِ مسـتقل 
پیامبربـودِن  و  جداگانه انـد  مسـوولیت های  دارای 
ابراهیـم بـر بت پرسـتی پـدرش اثـری نـدارد و نیـز 
پیامبـری حضـرِت  بـر  لطمه یـی  کنعـان  بت پرسـتی 
نـوح وارد نمی کنـد؛ چـه این هـا دو فـرد مسـتقل بـا 
مسـوولیت های جداگانه انـد و یکـی از عمـِل دیگری 

ندارد.  مسـوولیت 
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ایــن ملعــون پیــر تاریــک منکــر بعــث بــوده و   •
ــودۀ  ــورت موج ــن ص ــه همی ــود ک ــود را می فرم ــاع خ اتب
ــروری نگــه  ــه نعمت پ ــت و ب ــت و رأف ــه لطاف ــا ب خــود ی
ــن  ــای ای ــد از انتف ــرام، بع ــواه ح ــواه حــالل خ ــد، خ داری
صــورت، شــما را هیــچ اندوهــی و غمــی نمی باشــد. چــه 
حشــر و نشــر و عرصــات و غیــر ذالــک از اخبــار قیامــت 
ــاهلل مــن الکفــر القبیــح. )ص 1٤7(  صــادق نیامــد، نعــوذ ب
ــه...  ــخصی ک ــردم، ش ــن م ــفاهت ای ــی س زه  •
ــهر  ــوده، ش ــوت نم ــازد و صاحــب دع ــه س ــان را خلیف زن
بــه شــهر - بــه انــواع حلیــه آراســته - بگردانــد، بــه قصــد 
ــرای  ــدان و شهوت پرســتان، محــض از ب ــع لون آن کــه جمی
شــهوت تبعیــِت او خواهنــد گرفــت؛ پــس ایــن مــردم چــرا 
ضاللــت او بــه زودِی زود درنمی یابنــد و برکفــر مطلــِق او 

 )1٤8 )ص  نمی دهنــد.  گواهــی 
او )پیــر روشــان( دعــوی نمــوده کــه ایــن   •
ــب اهلل  ــن از جان ــای م ــق مدع ــر وف ــان ب ــاب خیرالبی کت
تعالــی نــزول یافتــه، نعــوذ بــااهلل مــن کفرهــم... و جهــالی 
ــوم  ــد، معل ــک می دارن ــردم ش ــن م ــر ای ــز در کف ــام نی ای
ــز  ــال نی ــان، جه ــر ایش ــک در کف ــطۀ ش ــه به واس ــت ک اس
کافــر گردنــد، چــه کفــر محــض را کفــر ندانســتن و اســالم 
ــر  ــه اگ ــت. چنان ک ــر اس ــتن کف ــالم ندانس ــض را اس مح
ــردد.  ــر گ ــی کاف ــاءاهلل تعال ــم انش ــن مؤمن ــد م ــی گوی کس

)ص1٤8(
ــکی؛  ــان خویش ــد از افغان ــرادران بودن ــه ب س  •
یکــی مــال ارزانــی نــام دومــی مالعمــر ســومی مــال علــی 
ــز الحــاد  ــا نی ــیدند؛ چــون در آن ج ــد در رس ــب هن از جان
در ایشــان اثــر کــرده بــود، امــا بــه مجــرد وصــول ایشــان 
ــر  ــان[ کاف ــر روش ــن ]پی ــن لعی بدی
ارزانــی چــون  و  آمدنــد؛  مطلــق 
شــاعر تیزفهــم و فصیــح زبــان بــود، 
ــعر  ــت ش ــت و بدع ــواع ضالل در ان
افغانــی و فارســی و هنــدی و عربــی 
ــن  ــاب ای ــان کــرده و در اتمــام کت بی
ــوده. )ص 1٤۶( ــت نم ــن موافق لعی
آن  فرزنــد...  ای  • »بــدان 
چــه ایــن ملعونــان در تصانیــِف 
و  دینــی  ائمــۀ  معقــوالت  خــود 
اخبــارات و احادیــث نبــوی و آیــات 
قــرآن ربانــی ایــراد نمــوده، اکثــری را 
ــوده و بعضــی از  ــود وضــع نم از خ
آن اخبــارات و آیــات مــاوالت انــد و 
ایــن ملعونــان از تأویــل عاجــز آمــده 

ــد«. ــر درافتادن ــه کف ــد و ب ان
ــوع  ــابهات ممن ــات متش ــل آی ...تأوی
اســت؛ این گونــه تأویــل را زیــغ 
ــالن  ــت می ــغ در لغ ــد »و زی می گوین
از حــق باشــد و میــالن از حــق کفــر 

ــد«. )ص1٤9(  باش
ایــن ملعونان از ادراک عبــارات آیات 
ــد،  ــده ان ــز مان ــز عاج ــات نی محکم
چــه جــای آن کــه متشــابه را دریابنــد؛ 
چنان کــه ایــن ملعــون در رســایل 
ــم  ــت عل ــته اند، در مذم ــود نوش خ
ــن  ــم الیقی ــی: عل ــه تعال ــا قول و علم
ــم  ــی هرکــه عل ــم. یعن ــرون الجحی لت
آمــوزد و هرآیینــه بــه دوزخ رود، 
ــم. )ص1٤9(  ــن کفره ــاهلل م ــوذ ب نع
بــر  ملعــون  ایــن  ایضــًا  • و 
ــود  ــه ب ــخ رفت ــب تناس ــدۀ مذه عقی
ــون  ــن مضم ــش را بری ــاع خوی و اتب
از  بعــد  کــه  می نمــوده  دعــوت 
مــردن حیوانــات ایــن اشــخاص 
صــوری منتفــی و نابــود خواهنــد گشــت و ارواح در 
ــد،  ــه خواهــد درآم صــورِت دیگــر از صورت هــای حیوانی

 )151-150 )ص  کفرهــم.  مــن  بــاهلل  نعــوذ 
ــر  ــه کف ــی( ب ــوه توی ــی )ک ــان کوه ــا افغان ام  •
نمی داننــد. کفــر  را  مطلــق  کفــر  انــد، چــه  نزدیــک 

در مــورد شــاهباز قلنــدر: ایــن فقیــر از احــوال   •
خیــر و شــر او بالکلیــه خبــر دارد؛ چــه ابنــای زمــان او را 
دریافتــه ام. یکــی از آن جملــه »دلــو« از [قوم] دالزاک اســت 
ــه کــرات و مــرات کلمــات رفــض و الحــاد و کفــر  کــه ب
ــی  ــه ف ــود، چنان ک ــه ب ــال فســاد او را دریافت ــاد و افع و عن
ایامنــا یکــی از ایشــان در حالــت مــردن بــه تجدیــد ایمــان 
ــا  ــن اب ــوده، آن لعی ــر فرم ــن ام ــه گفت ــۀ طیب آوردن و کلم
نمــوده و گفتــه کــه کلمــه از ســالح مــردم کمینــه اســت، 
ــه  ــان را ک ــی از ایش ــًا یک ــره. و ایض ــن کف ــاهلل م ــوذ ب نع
از قبیلــۀ منــدر بــود، پرســیدم کــه برجــا نیــاوردن و تمــام 
ناکــردن قومــه و جلســه صلوتیــه شــما را نفــع چــه باشــد، 
ــن  ــاهلل م ــوذ ب ــم، نع ــگ می داری ــم نن ــردم کالنی ــت: م گف

کفــره. )ص 1۶1( 
ــه  ــر آن رفت ــی: ظــن فاســد او ب در مــورد پیرول  •
ــه مذهــب  ــات خداینــد؛ چــون ب کــه ارواح و نفــس حیوان
ــن کفرهــم. )ص ۶3(  ــاهلل م ــاور داشــت، نعــوذ ب تناســخ ب
ــه  ــد ک ــن آم ــر ای ــی ب ــون زمان ــی[ »چ ]پیرول  •
انالحــق و ســبحانی و غیــر ذالــک از کلمــات کفــر و الحــاد 
ــد.... بعــد از آن گفتــم  ــان ران ــر زب اکثــر مِــن اَن یَحصــی ب
در کتــاب هــای اســالمیه بریــن جملــه آمــده کــه اگــر ایــن 

ــه ُصحــو و هوشــیاری گفتــه و  کلمــات کفــر و الحــاد را ب
کافــر شــده، تجدیــد ایمــان و تجدیــد نــکاح بایــد، و اگــر به 
ــودی و  ــی و بی خ ــس بی هوش ــه، پ ــودی گفت ــکروبی خ ُس
ــاز را بی وضــو به جــا  ــد، چــون نم ــض وضــو ان ســکر ناق
ــام را و  ــوام ان ــا ع ــس از آن ج ــدی. پ ــر ش ــز کاف آوردی نی
اهــل هــوا بتمــام بــه مجــرد ظــن و خیــال فاســد، بــال اقامــۀ 

ــده اند. )ص 1۶٤(  ــر ش ــی کاف ــی و نقل ــل عقل دلی
•  دربــارۀ پیرولــی: »و ســخن را بــه جایــی 
ــه:  ــه گفت ــنیده ام آن ک ــالل ش ــی ج ــه از قاض ــانیده ک رس
خــدای عــوام بــر آســمان اســت و خــدای خــواص در دل 

)ص1۶٤(  کفرهــم.  مــن  نعوذبــاهلل  مومنــان. 
)هم صحبــت  غرغشــتی  کریــم داد  اتبــاع   •
ــردن  ــار در گ ــد، زن ــه پیشــه گرفتن ــب جبری ــی( مذه پیرول
ــد )ص 1۶5(.  ــث آمدن ــر بع ــدند، و منک ــر ش ــه کاف انداخت
ــراه  ــر و اک ــی جب ــار بســتن ب ــا، زن ــور علم ــک جمه »نزدی

)ص1۶۶(. باشــد«  کفــر 
امــا آن چــه حــق اســت از روی تحقیــق، هیچ کــدام از 
اولیــاءاهلل حقانــی بــر اقــوال و افعــاِل کفــر اقــدام ننموده انــد؛ 
خصوصــًا زنــار بســتن و غیــر آن چــه از عالمــت دیــن کفــار 
باشــد. و اگــر اقــدام نمــوده، کافــر شــده باشــند. )ص 1۶7( 
اوفــی تیســیر الــکالم: ولــو فعــل فعــال او ذکــر قــوال یــدل 

علــی الکفــر یحکــم بکفــره. )ص 1۶7( 
به اتفــاق  آن چــه  بدان کــه  آورده  تحفۀ المســلمین  در 
ــل  ــت و قای ــل اس ــاط عم ــزم احب ــت مل ــر اس ــب کف موج
ــه در آن  ــدی ک ــا زن نارواســت. و ول ــردن ب آن را وطــی ک
حالــت متولــد شــود از زناســت، و اگــر بازهــم اســالم آرد و 
اعــادۀ حــج بــر او واجــب اســت، و اعــادۀ صــوم و صلــوۀ و 
زکــوۀ بــر او واجــب نیســت. و هرچــه در کفــر آن اختــالف 
اســت قایــل را امــر کــرده شــود بــه تجدیــد نــکاح و توبــه 

ــوع از آن. )ص1۶7(  و رج
ــر  ــز کف ــتهزا آوردن نی ــا اس ــر را ب ــاظ کف الف  •

  )1۶8 )ص  باشــد. 
ــون  ــن مضم ــر ای ــواتی ب ــاه س ــیخ میران ش ش  •
)قایــل شــدن صــورت و ســکان بــه خــدا( دعــوای 

ــال  ــد متع ــه خداون ــه ک ــوده و می گفت ــب می نم ــم غی عل
ــوذ  ــد، نع ــن می نمای ــه م ــود را ب ــدی خ ــات خداون تصرف

بــاهلل مــن کفــره. )ص 1۶8(
اتبــاع مــال میــرو در بــاب عقیــدۀ تجســم،   •
بیت هــا نظــم کرده انــد کــه گویــا بــر بــاالی عــرش فرشــی 
ــاالی  ــر ب ــخت. و ب ــنِگ س ــرش س ــاالی ف ــر ب ــت و ب اس
ــه آن را  ــه اســت ک ــر آن تخــت خیم آن تخــت اســت و ب
ــاد هــزار دروازه اســت، و در آن خیمــه خــدای اســت  هفت
ــم.  ــن کفره ــاهلل م ــوذ ب ــت، نع ــر نیس ــا از او خب ــه علم ک

)ص1۶8( 
شــنیدم از دلــو چغرزایــی ســابق الذکر کــه مــن   •
از شــیخ میــرداد پرســیدم، از بســیاری راســت و چــپ دیدن 
او در نمــاز و از ســجده آوردن او بــر مثــال زنــان، چــه تمــام 
ــه  یگدیگــر چســپیده ســجده می کــردی، کــه در  اندام هــا ب
ایــن معاملــه ســبب چــه باشــد. گفــت اگــر چنــان نکنــم، 
ســر مــن از مکــۀ معظمــه پیشــتر خواهــد گذشــت، نعــوذ 
بــاهلل مــن افترائــه. ایضــًا همیــن شــیخ میــرداد فرمــودی کــه 
اهلل تعالــی هفتــاد زنــا را بــه مــن بخشــیده، نعــوذ بــاهلل مــن 

ــره. )ص 1۶9(  کف
و اگــر [شــخصی] تأســف بــرد بــر آن کــه   •
کاشــکی زنــا جایــز بــودی کافــر گــردد، چــه زنــا در هیــچ 
ــر محظــورات محــرم  ــاده؛ پــس تأســف ب ــز نافت امــت جای
ــل اســت  ــن قبی ــر باشــد. و هــم از ای ــان کف ــع ادی در جمی
تأســف بــردن بــر جــواز غنــا کــه در شــرح قــدوری آورده: 
ــس چــون  ــان. پ ــع االدی ــی جمی ــی حــرام ف ــم ان التغن اعل
ــه  ــر آیین ــد، ه ــر باش ــرعیه کف ــورات ش ــر محظ ــف ب تأس
ــد. )ص1۶9(  ــر باش ــی کف ــق اول ــه طری ــت ب ــوای حلی دع
فریــد از افغانــان تــارن خــود را حاجــی محمــد   •
ــری و مریــدی ســر داده و دعــوی نمــوده  ــده، آوازۀ پی نامی
ــت.  ــته اس ــال بگذش ــصت س ــن سیصدوش ــر م ــه از عم ک
نعــوذ بــاهلل مــن االفتــراء العظیــم و الکفــر اللئیــم.)ص 172( 
امــرد شــاهد نــام کــردن و نگریســتن بــه دعــوی   •
ــان و  ــب حلولی ــن مذه ــال در او.... ای ــدای متع ــت خ محب
ــل  ــز باط ــان نی ــخن ایش ــن س ــان دان. ای ــان و زندقی اباحتی

اســت و محــض کفــر اســت. )ص173(
و  [حاجی محمــد  آنــان  مذهــب  زشــتی   •
پیروانــش] آن اســت کــه چــون از کســب و اختیــار منکــر 
ــد  ــکار الزم می آی ــاب ان ــواب و عق ــس از ث ــوند، پ می ش
ــب  ــص موج ــکار از ن ــت، و ان ــص اس ــکار از ن ــن ان و ای
ــه ایــن ســخن امــور شــرعی مرتفــع  کفــر اســت؛ چــون ب

)ص17٤( می کننــد. 
[فرزنــدان منگــه قندهــاری ]علــم غیــب را بیــان   •
کننــد و دعــوی کننــد کــه فــالن کــس را بنواختــم و فــالن 
ــم،  ــم زدی ــس را زخ ــالن ک ــم و ف ــزول کردی ــس را مع ک
ــر اســت؟  ــوی کف ــن دع ــم. چــه ای ــن کفره ــاهلل م ــوذ ب نع
چــه بــه دزدی شــخص کافــر نمی شــود تــا حــالل ندانــد، 
و بــه ســبب افتــرا کافــر می گــردد. نعــوذ بــاهلل مــن ذالــک.
ــس  ــلیمانی ارواح و نف ــم س ــیخ قاس ــروان ش پی  •
را خــدا می خواندنــد و شــیخ قاســم را ســفید خــدا 
 )183 )ص  کفرهــم.  مــن  بــاهلل  نعــوذ  می گفتنــد. 

ــن  ــا ایم ــه و ی ــوف خاتم ــودن از خ ــن ب ایم  •
ــر  ــی را کف ــدن یک ــن آم ــا ضمی ــی را و ی ــدن یک گردانی
ــه دوزخ  ــا ب ــه بهشــت و ی اســت. گواهــی دادن یکــی را ب

کفــر اســت.
خلفــای عبدالرحمــن یوســف زایی امتنــاع از معاریــف 
ــورات  ــع محظ ــد و جمی ــی می کردن ــه مناه ــکاب ب و ارت
شــرعیه را بــر خــود حــالل دانســته و الف هــا زده و مأمــون 
ــه  ــه ب ــت. این هم ــد اس ــوت فوق الح ــید را ق ــه س ــده ک آم
ــن  ــور و ای ــن ام ــر اظهــار ای ــا ب ــم. پــس بن قــوت او می کن
عقایــد، کافــر مطلــق آمــده. نعــوذ بــاهلل مــن کفرهــم. )ص 

 )188
و هم از آن دو که عیسی )خلیفۀ   •
ــرده  ــف ک ــی تألی ــاب( کتاب عبدالوه
در بــاب فضیلــت ســادات و اهــل 
ــات مرجوحــه از تفاســیر  ــت، روای بی
بــر آن مضمــون ثبــت نمــوده و اهــل 
بیــت پیغمبــر علیه الســالم مرتضــی و 
فاطمــه و حســن و حســین را دانســته، 
و در اهــل بیــت بــودن بی بــی عایشــه 
ــه شــک آورده.  ــه رضــی اهلل عن صدیق

نعــوذ بــاهلل مــن ذالــک. 
اثبات فضیلت اهل بیت و یا   •
اختیــار کــردن محبــت ایشــان بیشــتر 
ــض و الحــاد و  ــب رف ــا، مذه از خلف
ــک.  ــاهلل مــن ذال ــه اســت، نعوذب زندق
امــا روافــض برخــالف ایــن، قواعــد 
ــد و  ــع نموده ان ــیده وض ــود تراش خ
ــداول داشــته اند  ــان یکدیگــر مت در می
امــت و چــون  برخــالف اجمــاع 
ــد،  ــر باش ــه کف ــاع ام ــت اجم مخالف

کافــر شــده اند. )ص 191( 
بعد از انقطاع وحی، گواهی   •
عصمــت دادن اولیــا را و صلحــا را و 
علمــا را و ســادات را بــل ائمــۀ اربعــه 
را بــل ســایر مؤمنیــن و مؤمنــات را از 
صغیــر و کبیــر کفــر باشــد. )ص 193( 
الغرض فنون و قواعدی را   •
ــرر  ــت مق ــنت و جماع ــل س ــه اه ک
نمــود،  بایــد  تبعیــت  نموده انــد 
چــه همه گــی آن مســتند از قــرآن 
و احادیــث و اجمــاع امــت انــد و 
ــد  ــه ان ــۀ اربع ــاس ائم ــه قی ــت ب مثب
کــه انــکار از هــر کــدام ایشــان کفــر 

 )199 )ص  اســت. 
آن سگ ناقابل [عبدالرحمن ابن   •
ملجــم] مرتضــی را شــهید ســاخته و 

بــه اطــراف عالــم بگریختــه و در میان مــردم جاهــل روزگار 
ــی  ــدح عل ــته در م ــی می نوش ــرد و کتاب های ــر می ب به س
مرتضــی کــرم اهلل وجهــه و مذمــت خلفــای ثالثــه و افتــرای 
ــه نوشــته. نعــوذ  ــوب بی شــمار برخلفــای ثالث بســیار و عی

بــاهلل مــن کفــره. )ص205(
هــر یکــی از مــرد و زن و آزاد و بنــده کــه   •
ــه، صــرف و نحــو، اصــول  ــه، فق ــم [معرف ــار عل ــن چه ای
ــا عاصــی نباشــند؛  ــد ت ــه بیاموزن ــه قــدر مایحتاج الی کالم] ب
و اگــر نیامــوزد و بــه وجــه اســتخفاف می گــذرد و برخــود 
آموختــن علــم بــه قــدر مایحتاج الیــه فــرض ندانــد و هیــچ 
ــه  ــان ک ــال نترســد - همچن ــدارد، و از خــدای متع ــاک ن ب
ــر  ــد، کاف ــرض ندان ــردن ف ــم ک ــب عل ــاز و روزه - طل نم

ــا. )ص 209(  ــاهلل منه ــوذ ب ــود. نع ش
روز  را  کــس  چهــار  عــورت  یــک  بــرای   •
قیامــت عــذاب کننــد: اول شــوهر، دوم فرزنــد، ســوم پــدر 
ــه  ــد ک ــورت را روا نباش ــه ع ــرا ک ــرادر را؛ زی ــارم ب و چه
ــم  ــه بنشــیند و عل ــم بیگان ــش عال ــرون رود، پی ــه بی از خان
ــد؛  ــرده باش ــس پ ــه پ ــد، اگرچ ــد کن ــخن بلن ــد و س خوان
زیــرا کــه ســخن عــورت هــم عــورت اســت. پــس واجــب 
اســت بــر شــوهر و بــر پــدر و بــر بــرادر و بــر فرزنــد کــه 

از عالــم بپرســند و او را بیاموزنــد. )ص 209( 

      بخش هشتــم
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اشرفغنی:

 آزادی مذهبی حق مردم  است
روغتیاوزارت:

شااوخوا 6۷ سلنه افغانان 
رواني اختالالتو سره مخ دي

رییــس حکومــت وحــدت ملــی در دیــدار بــا شــهروندان 
اهــل هنــود و ســیک کشــور گفــت کــه آزادی مذهبــی در 

چارچــوب قانــون، حــق مــردم افغانســتان اســت.
ــه در ارگ  ــدار ک ــن دی ــۀ ارگ، در ای ــاس خبرنام ــر اس ب
انجــام شــد، عبدالســبحان رووف معــاون ریاســت عمومی 
ــس  ــم ریی ــوری، حک ــت جمه ــی ریاس ــام عال ــر مق دفت
حکومــت وحــدت ملــی را در خصــوص رســیده گی بــه 
مطالبــات هموطنــان اهــل هنــود و ســیک افغانســتان مبنی 
ــم  ــت و فراه ــن مصئونی ــت تامی ــر جه ــاذ تدابی ــر اتخ ب

نمــودن زمینــه اجــرای مراســم مذهبــی، قرائــت نمــود.
ــل و  ــای مح ــتقل ارگان ه ــم، اداره مس ــن حک ــق ای مطاب
ادارات ذیربــط، ســاحه تجارتــی ملکیــت شــهرداری 
ــه  ــیک را ب ــود و س ــل هن ــال اه ــوار درمس ــار ج ننگره
ــدل  ــان در ب ــی آن ــن مصونیــت ســاحه مذهب منظــور تامی
قیمــت بــه نــرخ بــازار آزاد، بعــد از طــی مراحــل قانونــی 
ــی از  ــتفاده تجارت ــانند و اس ــروش برس ــه ف ــا ب ــه آنه ب

ــد. ــوع می باش ــور ممن ــاحه مذک س
ــن حکــم، اداره مســتقل اراضــی  ــر اســاس ای ــان ب همچن
مکلــف شــده اســت تــا قــرارداد اجــاره زمیــن تحــت نــام 
ــرخ رود  ــوالی س ــلطان پور ولس ــه س ــع قری ــاغ  واق کوتی ب
ننگرهــار را مطابــق مــواد قــرارداد اجــاره فعلــی بــا جانب 
ــه دلیــل واگــذاری آن بــه جانــب اهــل  اجــاره گیرنــده ب

هنــود و ســیک جهــت اســتفاد مذهبــی، فســخ نمایــد.
بــه همیــن ترتیــب در ایــن حکــم، اداره مســتقل اراضــی 
ــور  ــاغ مذک ــی ب ــابات قبل ــا حس ــت ت ــده اس ــف ش مکل
ــرارداد  ــه و ق ــیک تصفی ــود و س ــل هن ــب اه ــا جان را ب
اجــارۀ آن را جهــت ادای مراســم مذهبــی بــا اهــل هنــود 

ــد. ــی نمای و ســیک، طــی مراحــل قانون
ســپس انارکلــی هنریــار نماینــده اهــل هنــود در مجلــس 
ســنا صحبــت  کــرد و گفــت کــه مــا از نیروهــای امنیتــی و 

دفاعــی کشــور کــه جان هــای شــان را بــرای آرامــش مــا 
ســپر قــرار داده انــد، تشــکری مــی کنیــم و هیــچ فــردی 

آنــان را فرامــوش نخواهیــم کــرد.
هنریــار ضمــن اینکــه از اعــالم اســتراتیژی جدیــد 
ــه  ــت ک ــرده، گف ــراز ک ــش را اب ــت خوی ــکا، حمای امری
پروســه خریــداری ماشــین های شمشــان )آتــش ســپاری 
ــت  ــره تابعی ــکل تذک ــه مش ــود و ب ــریع ش ــاد( تس اجس
ــیدگی  ــان، رس ــیک در آلم ــود و س ــل هن ــن اه مهاجری
ــه بازســازی و ثبــت و  ــرد. وی افــزود کــه ب صــورت گی
راجســتر محــالت مذهبــی، جوانــان اهــل هنــود و ســیک 
در امتحــان کانکــور و گــرودواره هــا در خوســت و 

ــود. ــه ش ــان توج لغم
انارکلــی هنریــار خطــاب بــه رییــس حکومــت وحــدت 
ــی  ــواره حام ــیک هم ــود و س ــل هن ــه اه ــت ک ــی گف مل
ــردم  ــایر م ــان و س ــه آن ــه ب ــما همیش ــوده و ش ــت ب دول

ــد. افغانســتان توجــه داشــته ای
از ســیک ها و  نمایندگــی  بــه  رویــل ســینگ  بعــداً 
بنســری لعــل بــه نمایندگــی از هندوهــا صحبــت کردنــد 
ــای  ــه ه ــیک را در عرص ــود و س ــل هن ــکالت اه و مش

ــد. ــرح نمودن ــف، مط مختل
ــری  ــورای سرتاس ــی از ش ــه نمایندگ ــینگ ب ــل س روی
هنــدو بــاوران و ســیک های افغانســتان گفــت کــه همیــن 
ــماری از  ــم و ش ــدر داری ــرودواره و 18 من ــون ۶٤ گ اکن
ــروش  ــه ف ــی ب ــای جعل ــه ه ــا قبال ــا ب ــای م جایداده

ــد. ــیده ان رس
وی از رییــس حکومــت خواســت تــا از ایــن پــس 
ــری  ــورای سرتاس ــا ش ــوره ب ــان در مش ــای آن جایداده
ــروش  ــه ف ــتان ب ــای افغانس ــیک ه ــاوران و س ــدو ب هن
برســد و از غصــب زمیــن هــای آنــان جلوگیــری صورت 

ــرد. گی

ــه نمایندگــی از هندوهــا صحبــت کــرده  بنســری لعــل ب
گفــت کــه مــا از نیروهــای امنیتــی و دفاعــی کشــور کــه 
شــب و روز در خدمــت مــردم قــرار دارنــد، حمایــت مــی 
کنیــم. وی بــا اشــاره بــه مشــکالت اهــل هنــود و ســیک 
هــای افغانســتان بخصــوص غصــب زمیــن هــای شــان، 

خواهــان حــل ایــن مشــکالت گردیــد.
بنســری لعــل گفــت کــه ایــن وطــن، مــادر همــه ماســت 
و مــا افغــان هــای داخــل و خــارج کشــور بــا شــجاعت و 

دلیــری از آن حفاظــت مــی کنیــم.
اشــرف غنــی پــس از اســتماع خواســت هــا و پیشــنهادات 
هموطنــان اهــل هنــود و ســیک گفــت کــه آزادی مذهبــی 
ــت و  ــتان اس ــردم افغانس ــق م ــون، ح ــوب قان در چارچ
ــی تاریخــی و نقــش  ــود و ســیک ســابقه طوالن اهــل هن
رشــد  بخصــوص  مختلــف  عرصه هــای  در  فعــال 

ــد. اقتصــادی کشــور داشــته ان
ــود و  ــل هن ــان اه ــت هموطن ــت از حمای ــس حکوم ریی
ســیک از دولــت و نیروهــای امنیتــی و دفاعــی کشــور و 
همچنــان اتــکای آنــان بــه قانــون اساســی و ســایر قوانیــن 

ــذۀ کشــور، تشــکری کــرد. ناف
ــام  محمــد اشــرف غنــی گفــت کــه ایــن حکــم یــک پی
ــرار  ــب ق ــورد غص ــی م ــن مذهب ــه اماک دارد و آن اینک
ــه  ــک ب ــه نان ــخصیت باب ــد. وی از ش ــی توان ــه نم گرفت

ــرد. ــاد ک ــی، ی ــی و تاریخ ــخصیت مذهب ــوان ش عن
رییــس حکومــت وحــدت ملــی بــا اشــاره به خواســت ها 
ــت  ــیک گف ــود و س ــل هن ــان اه ــنهادات هموطن و پیش
ــان  ــکالت ت ــل مش ــر ح ــی بخاط ــه تدارکات ــه پروس ک
ــد  ــود و رون ــریع می ش ــف تس ــای مختل ــه ه در عرص
ــت  ــاس خواس ــر اس ــان ب ــتگاه های شمش ــداری دس خری

ــت. ــد گرف ــورت خواه ــت ص ــوی دول ــان، از س ت
وی بــرای حــل مشــکل تذکــره تابعیــت مهاجریــن اهــل 
هنــود و ســیک در آلمــان، گفــت کــه در ایــن خصــوص 

ــود. ــه می ش ــر الزم گرفت تدابی
اشــرف غنــی گفت کــه لســت جایدادهــای تــان را ترتیب 
نمــوده، همــراه بــا پیشــنهادات تــان ارائــه کنیــد و از ایــن 
پــس هیــچ کســی نمــی توانــد جایدادهــای تــان را بــدون 
تصدیــق شــورای سرتاســری هنــدو بــاوران و ســیک های 
افغانســتان، بــه فــروش برســاند و مکان  هــای مذهبــی کــه 
ــام نهادهــا ثبــت و  ــه ن ــد ب ــد، بای ــراد ثبــت ان ــام اف ــه ن ب

راجســتر شــوند.
ــه  ــئولین مربوط ــی و مس ــی غزن ــه وال ــی ب ــرف غن اش
ریاســت عمومــی دفتــر مقــام عالــی ریاســت جمهــوری 
هدایــت داد تــا بخاطــر جلوگیــری از تخریــب اماکــن اهل 
ــاحه  ــان س ــت و همچن ــه در آن والی ــیک ک ــود و س هن
ملکیــت اهــل هنــود کــه بــه پــارک مبــدل شــده اســت، 

ــد. ــت گیرن ــی را روی دس ــل قانون ــات عاج اقدام
در اخیــر ایــن دیــدار، شــماری از نماینــدگان اهــل هنــود 
ــور  ــس جمه ــر رئی ــر س ــزاز را ب ــتار اع ــیک، دس و س
ــه،  ــوان تحف ــه عن ــیر را ب ــه شمش ــک قبض ــتند و ی گذاش

ــد. ــدا کردن ــه وی اه ب

د افغانســتان د عامــې روغتیــا وزارت وايــي، شــااوخوا ۶۷ ســلنه 

افغانــان پــه یــو نــه یــو ډول لــه رواين اختالالتــو رسه مــخ دي.

ــواد  ــه هې ــه دې وروســتیو کــې پ ــه خــره چــې پ د دغــه وزارت پ

ــدو دی. ــه ډېرې ــو شــمېر مــخ پ کــې د رواين اختالالت

ــو د  ــي خدمتون ــا د وزارت د روغتیای ــې روغتی ــتان د عام افغانس

وړانــدې کولــو مرســتیال فــدا محمــد پیــکان دا خــرې د دوشــنبې 

ــايت  ــون د اطالع ــا روغت ــې د رواين روغتی ــل ک ــه کاب ــه ورځ پ پ

بانــک، ښــځو او ماشــومانو لپــاره د بېالبېلــو څانګــو د پرانېســتې 

پــر مهــال وکــړې.

ښاغيل پیکان زیاته کړه:

"دا مهــال شــااوخوا ۶۷ فیصــده افغانــان پــه یــو نــه یــو ډول لــه 

رواين اختالالتــو رسه الس او ګریــوان دي، جګــړه، مهاجرتونــه، 

ــول  ــې کاري ټ ــر او ب ــواد، فق ــدره م ــوايل، مخ ــورين تاوتریخ ک

ــه  ــې زمین ــه ی ــو ت ــو رواين اختالالت ــې دغ ــل دي چ ــه عوام هغ

ــړې ده." ــره ک براب

ــاين  ــری قرب ــو ډي ــو رواين اختالالت ــې د دغ ــل چ ــوړي ووی نوم

ــځې دي. ښ

ــدو رسه، د  ــه لوړې ــې پ ــتونزو د کچ ــې د رواين س ــواد ک ــه هې پ

ــه دا ده  ــي، د دوی هڅ ــا وزارت واي ــې روغتی ــتان د عام افغانس

ــړي. ــا ورک ــه پراختی ــو ت ــې خدمات ــه ک ــه دې برخ ــې پ چ

د دغــو هڅــو پــه لــړ کــې د دوشــنبې پــه ورځ د نړیــوال بانــک د 

۷ عشــاریه ۶ میلیونــه افغانــۍ پــه مرســته، د کابــل د رواين روغتیــا 

پــه روغتــون کــې بېالبېلــې څانګــې پرانېســتل شــوې.

پــه همــدې حــال کــې د کابــل د رواين روغتیــا روغتون رسپرســت 

ډاکټــر احمــد خطــاب کاکــړ د یــادې پرانېســت غونــډې پــه څنــډه 

ــه  ــو ت ــړاو ازادي راډي ــه ت کــې د دغــو برخــو د پرانېســتل کېــدو پ

وویــل:

"پــه دغــه روغتــون کــې د ښــځو د راوين درملنــې برخــه تخریــب 

شــوې وه، هغــه لــه جوړېــدو وروســته پرانېســتل شــوه، همدارنګه 

ــوې رواين برخــه جــوړه شــوه او ګټــې  ــوه ن ــاره ی د ماشــومانو لپ

اخېســتنې تــه وســپارل شــوه، همدارنګــه ایمرجنــي خونــه چــې 

پخــوا مــوږ نــه درلــوده، هغــه نــوی جــوړ شــوه."

کــه څــه هــم د هېــواد پــه لېــرې پرتــو ســیمو کــې خلــک د رواين 

ــو د  ــري، خ ــه ل ــی ن ــڅ ډول الس رس ــه هې ــې ت ــو درملن ناروغی

افغانســتان د عامــې روغتیــا وزارت چارواکــي وايــي، دا مهــال د 

هېــواد پــه پنځــو زونونــو کــې د رواين روغتیــا څانګــې لــري او د 

دوی هڅــې روانــې دي، څــو پــه دې برخــه کــې خپــل امکانــات 

لــرو پرتــو ســیمو تــه هــم وغځــوي.

محمداكرام اندیشمند 
و  امریکا  دولت  مقامات  ماهۀ  هفت  مشورت  با  ترامپ 
آن  در  امریکا  منافع  که  موجود  وضع  حفظ  به  مشاورانش 
مضمر است استراتیژی خود را تنظیم و اعالن کرد. هرگاه 
برود  مسیری  در  آینده  در  منطقه  و  جهان  اوضاع  انکشاف 
که امریکا منفعت و مصلحت خود را در ترک افغانستان و 
انجام می دهد.  را  کار  این  ببیند،  افغانستان  به  پشت کردن 
اینکه ترامپ در استراتیژی جدید تاکید می ورزد که زمان 
بندی و ضرب االجل برای خروج تعیین نمی کند و مبتنی 
معنی اش  افغانستان تصمیم می گیرد،  اوضاع و شرایط  بر 
دارد.  می  محفوظ  خود  برای  را  که حق خروج  است  این 
مدار  سیاست  و  حاکم  افغان  هیج  روی  گل  عاشق  امریکا 
نیست.  مذهبی  و  قومی  سیاسی،  گروه  و  کدام حزب  یا  و 
هیچ  به  کند،  ترک  را  افغانستان  بخواهد  امریکا  روزی  اگر 
التماس و عذر و زاری در افغانستان اعتنایی نشان نمی دهد. 
و  دولت  و عملکرد  توانایی  به  بحث  این  در  مهم  نکتۀ  اما 
می  حدی  چه  تا  که  گردد  می  بر  افغانستان  سیاست  اهل 
توانند افغانستان را از درماندگی و بحران بیرون سازند؟ آیا 
این های که در سفرۀ قدرت از نان و آب امریکا تغذیه می 
شوند، قدرت آن را دارند تا نان و آب افغانستان را کم از کم 
برای ادامۀ حیات سیاسی و ثبات سیاسی آینده در نبود آب 
و نان امریکا، تامین کنند؟ امریکا برای ابد در افغانستان باقی 
نمی ماند و کیسۀ سخاوتش را همیشه بروی افغانستان باز 
انگشت  از نشانه های  اینکه رئیس جمهور غنی  نمیگذارد. 
پندارد  اظهار مسرت می کند و می  پاکستان  ترامپ بسوی 
که امریکا به جای او دست و آستین بر میزند تا به پاکستان 
به جای  تنها  نه  امریکا  اشتباه می کند.  درس عبرت بدهد، 

افغانستان و برای افغانستان در جهت تصفیۀ خصومت ها و 
نزاع های مزمن ارضی و مرزی و اختالفات دیگر با پاکستان 
نمی جنگد، بلکه بصورت قطع روزی افغانستان را ترک می 
در  و  پاکستان  در همسایگی  افغانستان  اما  رود.  می  و  کند 
همسایگی با ایران و کشورهای آسیای میانه باقی می ماند. 
این در حالی است که در استراتیژی جدید ترامپ و امریکا 
رویکرد منطقه ای که قباًل از سوی برخی مقامات امریکایی 
داران  زمام  آیا  است.  غایب  رفت،  می  سخن  آن  مورد  در 
افغانستان می توانند با فشار و وساطت امریکا مشکل خود 
را با همسایگان حل کنند و سیاست آن ها را از دخالت به 
و  داران  زمام  آیا  دهند؟  تغییر  صلح  با  همکاری  به  جنگ 
دولت افغانستان می توانند از رقابت منطقه ای و جهانی به 
در  آنکه خود  یا  و  کنند  استفاده  افغانستان  بحران  نفع حل 
این بازی ها و رقابت ها به مهره های دنباله رو و بی تاثیر 
ترامپ  استراتیژی  در  دیگر  بزرگ  غایب  شوند؟  می  تبدل 
مهار  و  داری خوب  حکومت  مورد  در  امریکا  اعتنایی  بی 
کار  گوید  می  ترامپ  که  است  افغانستان  دولت  در  فساد 
امریکا دولت-ملت سازی نیست و امریکا تنها به سرکوب 
یک  ادامۀ  که  است  حالی  در  این  پردازد.  می  تروریستان 
دولت و دولت مداران آلوده در فساد سیاسی و فساد اداری 
از تروریزم نیست و در واقع  و مالی، خطر و تهدید کمتر 
این فساد، تروریزم را تقویت می کند. بدون تردید که وظیفۀ 
پاسخگو  و  ملی  داری سالم و شکل دهی دولت  حکومت 

وظیفۀ امریکایی ها و یا خارجیان دیگر نیست و کار دولت و 
سیاستمداران حاکم افغانستان است. اما این دولت و حاکمان 
افغانستان با حمایت نظامی و مالی امریکایی ها مجال بقا و 
حیات می یابد و دوام فساد در این دولت و توسط دولت 
فاسد  حاکمان  و  فساد  از  امریکا  حمایت  معنی  به  مداران، 

یک  واقع  در  که  فاسد  حاکمان  و  فساد  از  حمایت  است. 
عامل بازتولید و تقویت تروریزم است، اراده و ادعای امریکا 
را در مبارزه و جنگ با تروریزم، پرسش برانگیز و ریاکارانه 

می نمایاند.

ضعف های دولتمداران ما و نقطه های غایب استراتیژی ترامپ
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ورزش
احمدشاه رفیقی

ــر  ــردم لوگ ــود. م ــده ب ــان مان ــد رمض ــه عی دو روز ب
بــه خاطــر عیــد عــازم زادگاه خــود بودنــد. بعضی هــا 
و  پولیــس  لوگــر رنجــر  راه  در  کابــل می رفتنــد. 
ــد،  ــد و تالشــی می کردن ــد پولیــس مســلح توقــف کــرده بودن چن
ــوار  ــر س ــرده؛ در رنج ــن ک ــکوک را پایی ــخاص مش ــا اش پولیس ه
ــا راه  ــا طالب ه ــد در آن ج ــافران می گفتن ــه مس ــا ب می کردند.آن ه
ــم کــه اشــخاص  ــا وظیفــه داری ــد؛ م ــد کــرده تالشــی می کنن را بن
ــس و  ــت پولی ــس در امنی ــم. هرک ــات دهی ــی را نج ــی دولت نظام
ــر از  ــط رنج ــان را توس ــا ایش ــه م ــد ک ــت، بگوی ــی اس اردوی مل
مســیر رد کنیــم، وگرنــه در گیــر طالبــان ظالــم می افتنــد. حــدود ده 
نفــر گفتنــد مــا نظامــی هســتیم و این هــم کارت مــا. گفتنــد برویــد 
ــد.  ــن کردن ــر را پایی ــدود ٤3 نف ــا ح ــینید. از موتره ــر بش در رنج
ــا  ــد، ب ــه مشــکوک بودن ــه را ک ــد و بقی ــاران کردن ــان را تیرب نظامی

ــد. ــب بودن ــن پولیــس نماهــا اصــاًل طال ــد. ای خــود بردن
ــان  ــگ نظامی ــه و نیرن ــک، حیل ــن تاکتی ــا ای ــان ب ــار طالب چندین ب
ــای  ــان درس ه ــرا معلم ــم چ ــر نمی دان ــازند، مگ ــیر می س را اس
نظامی شــان در درس هــای سیاســی آنــان را آگاه و بــا خبــر از 

نمی ســازند؟ نیرنگ هــا  چنیــن 

سمیع حامد

ــن  ــت؟ همی ــهروندی در ارگ چیس ــوار ش ــک: دی ی
کــه ارگ شــهروندی را بــر شــهروندی برتــری ندهــد، 
ــال ارگ  ــا ح ــر ت ــود. مگ ــد ب ــتودنی خواه کاری س
ــان  ــد اول هم ــش کنی ــت؟ کوش ــته اس ــاور داش ــهروند« ب ــه »ش ب
ــنامۀ  ــم شناس ــردم کم ازک ــه م ــد ک ــی را بدهی ــناس نامه های برق ش

ــند. ــته باش ــهروندی داش ش
اســت.  »رســانه زده«  هــم  ارگ  کــه  اســت  خنــده آور  دو: 
شــخصیت های افغانســتان تنهــا آنانــی نیســتند کــه رســانه یی 
ــوار  ــام دی ــه ن ــواری ب ــر دی ــا ب ــرح چهره ه ــاًل ط ــد. اص ــده ان ش
ــت.  ــهروندان اس ــر ش ــهروندزدایی« از دیگ ــی »ش ــهروندی نوع ش

ایــن کارهــا را بمانیــد بــرای انجوهــای پروژه بــاز.
ــتادم.  ــد؛ نفرس ــته بودن ــار و... خواس ــن زیســت نامه و آث ــه: از م س
از صفــاکار ایــن ســرزمین تــا رییس جمهــور همــه »شــهروند« انــد. 
ــۀ  ــد چوچ ــد، بروی ــهروندان کنی ــرای ش ــد کاری ب ــر می خواهی اگ
ــوب  ــهروند را لت وک ــم دو ش ــه ه ــد ک ــدا کنی ــدان را پی آن قومان
ــون  ــر قان ــس ب ــانۀ پولی ــر ش ــر ب ــا زدن دروازۀ موت ــم ب ــرد و ه ک
ــه موتــر ســیاه او نمبــر  شــهروندی تان تــف کــرد. کم ازکــم ب

ــت بنشــانید. پلی

محبوب احمدی

اندرباِب »دیوار شهروندی« ارگ
برخی هــا ادعــا دارنــد کــه عکــس آنــان بــدون اجــازه 
و آگاهــی خودشــان در »دیــوار شــهروندی« ارگ نصب 
شــده اســت. از آن جایــی کــه خــودم نیــز یکــی از کاندیداهــا بــودم، 

ــم:  ــاره شــریک کن ــن ب ــری را در ای ــاِت موثق ت می خواهــم معلوم
چنــدی پیــش از نشــانی دفتــر مشــاوریت ارشــد رییس جمهــور در 
امــور ملــل متحــد، پیــام و ســپس تماســی دریافــت کــردم و از مــن 
ــه  ــی« خــودم و شــمارۀ تمــاس دوســتی ک ــا »بیوگراف ــتند ت خواس
زمانــی همــکارم بــود را بفرســتم. وقتــی از دوســت تماس گیرنــده 
خواهــان معلومــات بیش تــر شــدم، گفتنــد کــه ارگ بــر آن اســت 
ــراد نســبتًا تأثیرگــذار در جامعــه در بخش هــای مختلــف،  ــا از اف ت
ــل  ــک پ ــوان ی ــه عن ــع ب ــه در واق ــازد ک ــهروندی« بس ــوار ش »دی
ــه  ــرد و هیچ گون ــد ک ــل خواه ــردم عم ــان ارگ و م ــی می ارتباط
سوءاســتفادۀ سیاســی هــم در میــان نیســت. ایــن تقاضــا را کامــاًل 
ــرای مــن از جانــب ارگ کــدام  ــد. یعنــی ب ــاری مطــرح کردن اختی
ــی  ــه راحت ــه ب ــود ک ــا ب ــک تقاض ــد؛ ی ــوم« نیام ــت ش ــۀ »فدای نام
ارج گزاری شــان  بابــت  تماس گیرنــده  از  کــرد.  ردش  می شــد 
ــی از مــن در  ــون بیوگراف ــه تاکن ــا باوجــود این ک تشــکر کــردم؛ ام
اختیــار آن هــا قــرار نگرفتــه؛ نــه التماســی از سوی شــان آمــده و نــه 
ــوده  ــه چــرا نفرســتاده ام. پروســه هــم طــوری ب هــم ُهشــداری ک
ــز  ــد را نی ــب می ش ــوار نص ــه در دی ــی ک ــی و عکس ــه بیوگراف ک

ــتادند... ــد می فرس ــراد بای ــود اف خ
آنچــه را می خواهــم بگویــم ایــن اســت کــه چــرا برخی هــا خــاک 
ــد  ــام می گوین ــی تم ــا خودبزرگ بین ــد و ب ــردم می زنن ــه چشــم م ب
کــه »واال مــن خبــر نداشــتم، ولــی عکســم را نصــب کرده انــد«، در 
حالــی کــه ایــن کار کامــاًل آگاهانــه بــوده. زشــت اســت کــه از یــک 
ســو عالقــۀ شــدید بــه نصــب شــدن عکس تــان در ارگ داریــد و 
ــی  ــد. یعن ــه می گیری ــت های منتقدان ــا ژس ــزدِ م ــر ن ــوی دیگ از س
یــک تیــر و دو فاختــه. لطفــًا نــه بــه شــعور خــود توهیــن کنیــد و 
نــه بــه مــا بــه عنــوان خوانندۀتــان. در صحبتــی کــه همیــن صبــح 
ــور در  ــر مشــاوریت ارشــد رییس جمه ــدان دفت ــا یکــی از کارمن ب
امــور ملــل متحــد داشــتم، گفتنــد کــه مــا عکــس احــدی را بــدون 
هم آهنگــی بــا خودشــان نصــب نکرده ایــم. صــادق و ثابــت باشــید 

لطفــًا!

بازمحمد مبارز، کاناکوف را 
به مبارزه دعوت کرد

خالد سلطانی؛ فاتح رقابت های 
دوچرخه سواری جام آزادی افغانستان

تیم فوتبال نوجوانان افغانستان عازم هند شد

فیـسبـوک نـــامــه

ــت  ــک را شکس ــی هوت ــی احمدول ــوِف روس ــس کاناک ــه دنی ــس از آنک پ
ــه  ــوف را ب ــارزات آزاد افغانســتان کاناک ــان مب ــارز، قهرم ــد مب داد، بازمحم

ــد. ــارزه فراخوان مب
ــرد  ــه بُ ــت ک ــته اس ــوک نوش ــمی فیس ب ــۀ رس ــارز در صفح ــد مب بازمحم
ــک درصــد هــم از  ــک ی ــارزات اســت، باخــت هوت و باخــت شــیرازۀ مب
دنیــس  مشــوره ها  از  پــس  می گویــد،  او  نمی کاهــد.  او  شایســته گی 
کاناکــوف را رســمأ از طریــق ســازمان »ای ســی بی« بــه مســابقه فراخوانــده 

اســت.
ــه مبــارزه دعــوت کــرده  مبــارز می گویــد کــه کاناکــوف را بــه خاطــری ب
کــه بتوانــد شکســت هوتــک را تالفــی کنــد. او می گویــد، کاناکــوف را در 
ــا افتخــار  ــد نخســت شکســت داده و پرچــم ســه رنگ افغانســتان را ب رون

ــد. ــد می کن بلن
ــه  ــن ب ــف روســی اش ت ــر حری ــک، شــب گذشــته در براب ــی هوت احمدول
ــر دنیــس کاناکــوف، 19 مســابقه  شکســت داد. او پیــش از باخــت در براب

ــود. ــود کــه در تمــام ایــن مســابقات پیــروز میــدان ب داده ب
ــرای  ــر را ب ــک یک دیگ ــی هوت ــارز و احمدول ــد مب ــن بازمحم ــش از ای پی
ــارزه  ــن مب ــزرگان ای ــی ب ــا پادرمان ــا ب ــد، ام ــده بودن ــارزۀ آزاد فراخوان مب
ــارز نخســتین ورزشــکار افغانســتان اســت کــه  انجــام نشــد. بازمحمــد مب
در ســال 2015 عضویــت ســازمان »ای ســی بی« روســیه را دریافــت کــرد.

رقابت های  فاتح  دوچرخه سوار   20 حضور  با  مسابقاتی  در  سلطانی،  خالد 
بیست  رقابت  ها  این  در  شد.  افغانستان  آزادی  جام  دوچرخه سواری 
دوچرخه سوار از کابل تا پنجشیر را رکاب زدند و در نهایت خالد سلطانی 

مقام نخست را از آن خود کرد.
افغانستان  به مناسبت سال روز استقالل  در رقابت های دوچرخه سواری که 
راه اندازی شده بود، خالد سلطانی، برندۀ این رقابت ها شد. به همین ترتیب، 
قیس حیدری در جایگاه  دوم ایستاد و فضل خدا نیز مقام سوم را به دست 

آورد.
این رقابت ها، از وزیر اکبرخان کابل آغاز شده بودند و پس از 130 کیلومتر 

رکاب زنی، به والیت پنجشیر پایان یافتند.
صادق صادقی، رییس فدراسیون دوچرخه سواری کشور هدف از برگزاری 
این رقابت ها را افزایش مهارت های فنی دوچرخه سواران و نیز گرامی داشت 

از 28 اسد، روز آزادی افغانستان عنوان کرد.
رکاب زنان این رقابت ها، برگزاری این مسابقات را در شناسایی استعدادها و 

آماده سازی آنان برای حضور در پیکارهای بیرون مرزی تأثیرگذار می دانند.

تیم ملی فوتبال نوجوانان افغانستان برای حضور در رقابت های جام »سبروتو« 
با شرکت 32 تیم  از جمله هند و بنگالدش روز گذشته عازم هند شد

در دوره رقابت های گذشتۀ این تورنمنت، تیم فوتبال چهارده سال کشور، با 
زدن 33 گل و بدون دریافت گل، می توانست به مرحلۀ نهایی راه یابد، اما در 

دیدار نیمه نهایی در ضربات پنالتی برابر بنگالدش شکست خورد.
از 2  که  است  گفته  افغانستان  فوتبال  تیم 1٤ سال  مربی  وحیداهلل واحدی، 
ماه پیش تمرینات برای آماده سازی برای این رقابت آغاز شده بود و اکنون 

ورزشکاران آماده گی کامل دارند.
ورزشکاران شرکت کننده در این رقابت ها نیز ابراز آماده گی کرد  و می گویند 

که امیداواریم این بار جام قهرمانی را بدست آوریم.
در همین حال، تیم ملی فوتبال بزرگ ساالن افغانستان برای بازی دوستانه با 
تیم ملی عمان وارد این کشور شده و قرار است 8 سنبله در برابر حریفش به 
میدان برود. تیم ملی فوتبال افغانستان روز 13 سنبله در بازی رفت رقابت های 

مقدماتی جام ملت های آسیا، در مقابل تیم ملی اردن صف آرایی می کنند.

خداشناسی انسان محور

ــی و  ــان دین ــه ایم ــت ک ــن اس ــته ای ــاه نگاش ــن کوت ــن در ای ــای م ادع
ــانی  ــتای نفع رس ــه در راس ــی ک ــای دینی ی ــی و حرکت ه ــت دین معرف
ــار  ــد، بی اعتب ــع نکنن ــان دف ــی را از آن ــا زیان ــرای انســان ها نباشــند و ی ب
انــد و غیــر قابــل اعتنــا و اقبــال. حقانیــت دیــن و ایمــان دینــی و منطقــی 
ــای  ــودن حرکت ه ــی ب ــی و خدای ــت دین ــودن معرف ــودن و منســجم ب ب
دینــی و نیــت نیــک داشــتن مؤمنــان و دیــن داران کافــی نیســت، بلکــه 
نفع رســانی آنــان هــم بــه همــان پیمانــه مهــم اســت و اگــر ایمــان دینــی 
ــر  ــانی ب ــن نفع رس ــدۀ ای ــی از عه ــای دین ــی و حرکت ه ــت دین و معرف
ــه انســان ها و انســانیت گام  نیامدنــد و یــا در جهــت ضرررســانی ب
ــد از  ــدارد و بای ــتایش را ن ــرش و س ــه ارزش پذی ــه هیچ وج ــد، ب بردارن

آنــان اعتــراض کــرد.
ــوت  ــی دع ــد حقیق ــه خداون ــردم را ب ــه م ــی ک ــد، زمان ــران خداون پیامب
می کردنــد و از خدایــان دروغیــن، برحــذر می داشــتند، دقیقــًا روی 
ــما  ــه ش ــد: کســانی را ک ــد و می گفتن ــد می کردن ــانی تأکی ــن نفع رس همی
بــه خدایــی برگزیــده ایــد و می پرســتید، نــه حــرف شــما را می شــنوند 
ــع  ــرری را دف ــما ض ــه از ش ــد، ن ــک می دهن ــخ نی ــان پاس ــه برای ت و ن
ــار  ــه ب ــی ب ــانند و نفع ــودی می رس ــما س ــرای ش ــم ب ــه ه ــد و ن می کنن
ــع ضــرر  ــع رســاندن و دف ــن مقــدس اســالم، نف ــا در دی ــد. حت می آورن
ــودن  ــل ب ــی و باط ــد حقیق ــت خداون ــار حقانی ــوان معی ــه عن ــردن، ب ک
ــل  ــن دلی ــه ای ــر ب ــان دیگ ــوان شــده اســت و خدای ــر، عن ــان دیگ خدای
باطــل اعــالن شــده انــد کــه نمی تواننــد بــه انســان ها نفعــی برســانند و 

ــد. ــان دفــع کنن ــی را از آن ــا زیان ی
ــا  ــرور  و روی آن ه ــر را م ــات زی ــم مراجعــه کــرده و آی ــرآن کری ــه ق ب
ــْم  ــُک لَُه ِ ــْوال َوال یَْمل ــْم َق ــُع إِلَیْهِ ــَرْوَن أاَل یَْرِج ــال یَ ــم. »أََف ــت می کنی دق
ــد کــه ایــن گوســاله، پاســخ ایشــان  ــان نمی بینن ــا آن ــا« )آی ا َوال نَْفًع َضــرًّ
را نمی دهــد، زیانــی از آنــان دور نمی گردانــد و ســودی برای شــان 
فراهــم نمــی آورد( >ســورۀ طــه/89<. »أَأَتَِّخــُذ مـِـْن ُدونـِـِه آلَِهــًۀ إِْن یـُـِرْدِن 
ــر  ــا غی ــُذوِن« )آی ــیْئًا َوال یُنْقِ ــَفاَعتُُهْم َش ــی َش ِّ ــِن َعن ــرٍّ ال تُْغ ــُن بُِض ْحَم الرَّ
ــد  ــر خداون ــه اگ ــم ک ــتش نمای ــم و پرس ــای را برگزین ــدا، معبوده از خ
مهربــان بخواهــد زیانــی بــه مــن برســاند، میانجی گــری ایشــان 
ــورۀ  ــد( س ــاد نمی دهن ــرا نج ــد و م ــن ندارن ــرای م ــودی ب ــن س کم تری
نَــا« )بگــو:  ــا َوال یَُضرُّ ــا ال یَنَْفُعنَ ِ َم ــْل أَنَْدُعــو مِــْن ُدوِن اهللَّ س/ 23<. »ُق یٰ
آیــا چیــزی غیــر از خــدا را بخوانیــم و عبــادت و پرســتش کنیــم 
ــد؟(  ــع می کنن ــی را دف ــه زیان ــا دارد و ن ــال م ــه ح ــودی ب ــه س ــه ن ک
ِ َمــا ال یَنَْفُعُکــْم َشــیْئًا  ــُدوَن مِــْن ُدوِن اهللَّ >ســورۀ انعــام/71<. »َقــاَل أََفتَْعبُ
ــق  ــد جهــان و خال ــه جــای خداون ــا ب ــم گفــت: آی « )ابراهی ــمْ ُک َوال یَُضرُّ
ــما  ــه ش ــی ب ــود و زیان ــچ س ــه هی ــتید ک ــای را می پرس ــان، چیزه انس
ــا  ــِه َم ِ ــْن ُدون ــوَن مِ ــَن تَْدُع ــاء/۶۶<. »َوالَِّذی ــورۀ انبی ــانند؟( >س نمی رس
یَْملُِکــوَن مـِـْن قِْطِمیــٍر. إِْن تَْدُعوُهــْم ال یَْســَمُعوا ُدَعاَءُکــْم َولـَـْو َســِمُعوا َمــا 
اْســتََجابُوا لَُکــْم َویـَـْوَم الْقِیَاَمــِۀ یَْکُفــُروَن بِِشــْرکُِکْم َوال یُنَبِّئـُـَک مِثـْـُل َخبِیــٍر« 
)و بــه جــز از خداونــد حقیقــی کســانی کــه را کــه بــه فریــاد می خوانیــد 
و پرســتش می کنیــد، حتــا مالکیــت و حاکمیــت پوســت خرمایــی را هــم 
نــدارد. اگــر آن هــا را بــه فریــاد بخوانیــد، صــدای شــما را نمی شــنوند و 
بــه فــرض اگــر هــم بشــنوند، توانایــی پاســخگویی بــه شــما را ندارنــد 
و در روز قیامــت انبازگــری و شــرک ورزی شــما را رد می کننــد و 
هیــچ کســی همچــون خداونــد آگاه، تــو را باخبــر نمــی ســازد( >ســوره 

ــر/13و1٤<. فاط
از ایــن دســت آیــات در قــرآن کریــم زیــاد اســت و همــه بــه گونه یــی 
آدمیــان را مخاطــب قــرار می دهنــد و از آنــان می خواهنــد کــه خداونــد 
ــا از آن اوســت  ــا و خوبی ه ــام خیره ــه تم ــد ک ــی را پرســتش کنن حقیق
ــان  ــت و از خدای ــته اس ــی داش ــان ارزان ــه آدمی ــادی ب ــات زی و او نعم
دروغیــن دوری کننــد و از آنــان بیــزاری بجوینــد کــه آن هــا نــه حــرف 
ــی را  ــه زیان ــانند، ن ــی می رس ــه نفع ــد، ن ــرف می زنن ــه ح ــنوند، ن می ش
ــه هیــچ کار دیگــری از دســت آن هــا ســاخته اســت. دفــع می کننــد و ن
ــان  ــع زی ــاند و دف ــع نرس ــت نف ــان را باب ــا خدای ــال، تنه ــد متع خداون
ــن و  ــه دی ــد، بلک ــالن نمی نمای ــل اع ــد و باط ــوم نمی کن ــردن، محک نک
ــد،  ــر نمی آی ــن نفــع رســاندن ب ــی را هــم کــه از عهــدۀ ای ایمــان دینی ی
بــه شــدت نقــد کــرده و آن را نکوهــش می کنــد. آخــر ارزش خداونــد 
و ایمــان بــه خداونــد، ایــن اســت کــه آدمــی را بــه صلحــی و آرامشــی 
ــن و  ــا را از ذه ــدوه و غم ه ــاند و ان ــی برس ــت باطن ــادی و رضای و ش
ــی برایــش داشــته باشــد و  زنده گــی اش برطــرف کنــد و خیــری و خوب
ــه شــیطان  ــد و ایمــان ب ــه خداون ــر آن، ایمــان ب انســانش بســازد. در غی
ــُک  ــْم یَ ــد: »َفَل ــد می فرمای ــد. خداون ــته باش ــد داش ــی می توان ــه فرق چ
ِ الَّتـِـي َقــْد َخَلــْت فـِـي ِعبَــادِهِ  ــا َرأَْوا بَْأَســنَا ُســنََّت اهللَّ یَنَْفُعُهــْم إِیَمانُُهــْم لَمَّ
َوَخِســَر ُهنَالـِـَک الَْکافـِـُروَن« )امــا ایمان شــان بــه هنــگام مشــاهدۀ عــذاب 
ــان  ــه حال ش ــی ب ــت و نفع ــانیده اس ــودی نرس ــان س ــا بدیش ــدید م ش
نداشــته اســت. ایــن ســنت و شــیوۀ همیشــه گی خــدا در مــورد 
ــد(  ــده ان ــار ش ــگام زیان ب ــدان هن ــران ب ــت و کاف ــوده اس ــش ب بندگان
>ســوره غافــر/ 85<. و در جــای دیگــری آمــده اســت: »َویَُقولـُـوَن َمتـَـی 
ــُروا  ــَن َکَف ــُع الَِّذی ــِح ال یَنَْف ــْوَم الَْفتْ ــْل یَ ــَن. ُق ــْم َصادِقِی ــُح إِْن ُکنْتُ ــَذا الَْفتْ َه
ــد،  ــت گوئی ــر راس ــد: اگ ــران می گوین ــُروَن« )کاف ــْم یُنَْظ ــْم َوال ُه إِیَمانُُه
ایــن روز فیصلــه و قضــاوت کــی خواهــد بــود؟. بگــو: در روز فیصلــه و 
قضــاوت، ایمــان کافــران بــه حال شــان ســودی نــدارد و بدیشــان مهلــت 

ــجده/28و29<. ــوره س ــود( >س داده نمی ش
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کــه  مســعود«  احمدشــاه  »دیدگاه هــای 
گزیــدۀ ســخنان قهرمــان ملــی کشــور را 
ــی  ــی و جهان ــی، منطقه ی ــایل مل ــون مس پیرام
دارد، توســط دکتــر شمســالحق آریانفــر، از 
ــش  ــتان گزین ــنای افغانس ــگران نامآش پژوهش
ــه نشــر  ــهید مســعود آن را ب ــاد ش ــده و بنی ش

ــت.  ــانده اس رس
ــعود« در  ــاه مس ــای احمدش ــالۀ »دیدگاه ه رس
ــال  ــه س ــرگ ب ــک ب ــخه و 51 ی ــزار نس دو ه
1385 در کابــل نشــر شــده و از نخســتین 
کارهــای منســجم بــرای گــردآوری دیدگاهــای 
ــایل  ــون مس ــعود پیرام ــاه مس ــهید احمدش ش

گوناگــون می شــود.
»دیدگاه هــای  مقدمــۀ  در  آریانفــر  دکتــر 
ــاه  ــد: از احمدش ــعود« می نویس ــاه مس احمدش
آگاهانــه  زیســت  تمامیــت  کــه  مســعود 
خویــش را در جنــگ و مبــارزۀ مســلحانه 
ــرد،  ــپری ک ــتبداد و متجــاوزان س ــر اس در براب
جــز یکــی دو مقالــه، کتــاب و رســالۀ مفصلــی 
بــر جــای نمانــده اســت، امــا ایــن شــخصیت 
بــزرگ بــا در نظرداشــت ایــن همیشــه در متــن 
ــع  ــرایط و مقاط ــته در ش ــرار داش ــات ق حادث
ــا  ــه مصاحبه ه ــش از دو ده ــی بی ــف، ط مختل

و ســخنرانی هایی داشــته اســت.
شــهید  کــه  می نویســد  آریانفــر  آقــای 
احمدشــاه مســعود در رابطــه بــا اوضــاع 
و  مداخلــه  دشــمنان،  و  دوســتان  کشــور، 
تجــاوز، جنــگ و امنیــت اظهــار نظرهــا و 
بیاتانــی داشــته و دیدگاهایــش را بــه صــورت 

واضــح بیــان کــرده اســت.
دکتــر آریانفــر بــه ایــن بــاور اســت: احمدشــاه 
ــردی، اجتماعــی  ــۀ زیســت ف ــه گون مســعود ب
ــا  ــز نه تنه ــی اش، در عرصــۀ سیاســی نی و نظام
بــوده  برخــوردار  ژرف نگــری  بصیــرت  از 
کــه اساســی ترین و مهم تریــن پدیده هــا و 
ــه  ــه را اندیش مندان ــان و منطق ــکالت جه مش

بــه بررســی گرفتــه اســت، بــه گونه یــی 
ــان در  ــات ایش ــخنان و نظری ــت س ــه صح ک
ــد  ــا بع ــده و حت ــان تســجیل گردی ــان زم جری
از شــهادتش نیــز تحقــق عملــی آن بیانــات را 

ــتیم. ــاهد هس ش
آن،  مبارزاتــی  اصــول  و  مســعود  اهــداف 
ــی،  ــع مل ــعود و مناف ــتان، مس ــعود و پاکس مس
فرهنــگ،  و  مســعود  اعتــدال،  و  مســعود 
مســعود و دموکراســی، مســعود و حقــوق زن، 
ــزد مســعود، آزاده گــی و  معیارهــای دوســتی ن
عمل کــرد مســتقالنه، جنــگ و مقاومــت و 
ــعود  ــده، مس ــان و القاع ــعود، طالب آزادی، مس
و صلــح، مســعود و برخــورد بــا اســیران، 
ــان،  ــواد مخــدر، مســعود و جهانی مســعود و م
مســعود امیــدوار بــه آینــدۀ افغانســتان، مســعود 
و روشــنفکران، مســعود و هــدف مبــارزه، 
ــعود و آزادی  ــی و مس ــدت مل ــعود و وح مس
ــد. ــه ان ــن مجموع ــده در ای ــای آم از بخش ه
دکتــر آریانفــر بــا اســتفاده از ســخنرانی ها 
در  کــه  ملــی  قهرمــان  گفت و گوهــای  و 
برهه هــای مختلفــی از زنده گــی و مبــارزه 
انجــام داده اســت، دیدگاه هــای احمدشــاه 
ــر  ــاِن ه ــرده و در پای ــردآوری ک ــعود را گ مس
ــه  ــی ک ــی، منبع ــان مل ــخنان قهرم ــه از س تک
بــرای نخســتین بار آن را بــه متــن پیــاده کــرده 

ــت. ــده اس ــز آورده ش نی
احمدشــاه  »دیدگاه هــای  رســالۀ  شناســۀ 
مســعود« بــا نقــِل برشــی از بخــش مســعود و 
وحــدت ملــی کــه برگ هــای ٤8 تــا 50 آن را 

ــانم: ــرانجام می رس ــه س ــه، ب در برگرفت
*آرزو دارم، مــردم کشــور بــا هــر تعلــق 
ــدت  ــی، وح ــی و حزب ــی، زبان ــی، مذهب قوم
ملــی و اتحــاد خــود را حفــظ کننــد و در ســایۀ 
آن و بــا تکیــه بــر دیــن مبیــن اســالم، شــاهد 

ــند. ــود باش ــور خ ــالی کش ــروزی و اعت پی
ــا ســر  ــه *یکــی از مســایلی کــه امــروز جــداً م ــت ک ــن اس ــم، ای ــه{ داری ــه آن توج دوبــاره در داخــل افغانســتان}به{ طــرف یــک او }ب

وحــدت ملــی برویــم. از ایــن ســبب از همــه 
شــخصیت های مختلــف دعــوت کردیــم و مــا 
ــم  ــاز کردی ــه ب ــه روی هم ــود را ب ــوش خ آغ
کــه بیاییــد مشــترکًا در برابــر متجــاوز ایســتاده 
ــترکی  ــت مش ــم حکوم ــده ه ــویم و در آین ش
ــا  ــت، ب ــن اس ــردی در ای ــیم... م ــته باش داش
ــز در دل  ــر چی ــی{ ه ــر کس ــودی که}ه وج
خــود دارد، از ســبب خیــر افغانســتان، نجــات 
افغانســتان ســر}روی{ خواســته های حــود 
پــای بمانــد و برویــم بــه طــرف وحــدت ملــی.
قوم گرایــی  مشــکالت  بــا  ارتبــاط  *در 
ــام  ــۀ ع ــم وظفی ــت و ه ــا اس ــۀ م ــم وظیف ه
در  کــه  تحصیل کرده هــا  و  روشــن فکران 
ــد، مگــر  ــدم بردارن ــان ق ــن قســمت خودش ای
ــردم افغانســتان  ــه م ــن اســت ک ــن ای ــر م تذک
ــن مشــکل را  ــن خــود ای ــن، بی در ســطح پایی
ندارنــد و متأســفانه آن مشــکل از طــرف یــک 

ــت. ــده اس ــاد ش ــن فکران ایج ــداد روش تع
ــرد و زن افغانســتان  ــن از هــر م *خواهــش م
ایــن اســت کــه تعصبــات و چنــد پارچه گی هــا 
ــمنان  ــالم و دش ــمنان اس ــه دش ــی را ک و نفاق
افغانســتان خواســتند در داخــل افغانســتان دامن 
بزننــد، نبایــد ایــن مســایل در بیــرون ســرایت 
کنــد و خواهــش مــن از همــۀ هم وطنــان 
ایــن اســت کــه وحــدت ملــی خــود را حفــظ 
ــه  ــند ک ــه باش ــق متوج ــور دقی ــه ط ــد و ب کنن
چــه کســانی از افغانســتان دفــاع می کنــد، 
ــع افغانســتان  ــًا چــه کســی در خــط مناف واقع
قــرار دارد و چــه کســی آلــۀ دســت خــارج و 
ــه اســت. وحــدت خــود  ــال بیگان ــزدور عم م
ــایل  ــه مس ــد ک ــند و نبای ــته باش ــظ داش را حف
زبانــی، قومــی و نــژادی در صفــوف مــردم در 
ــه  ــاورد ک ــود بی ــه وج ــی را ب ــرون تفرقه ی بی
ــه  خــدای نخواســته ســبب بــروز مشــکالتی ب
آنــان گــردد، قســمی کــه در داخــل بــه وجــود 

آمــده اســت.

ــت  ــا در والی ــه درگیری ه ــا ادام ــان ب همزم
ــه کشــته شــدن دســتکم 9۶  ــه ب ــن ک راخی
ــان  ــار و مدافع ــت میانم ــیده دول ــن رس ت
حقــوق اقلیــت مســلمان روهینجــا یکدیگــر 
را مقصــر کشــتار غیرنظامیــان، تخریــب 
مین هــا  کارگــذاری  و  ســاختمان ها 

ننــد. می دا
ــیتدپرس،  ــزاری آسوش ــزارش خبرگ ــه گ ب
دو  رهبــر  آنــگ ســان ســوچی،  دفتــر 
ــه ای اعــالم کــرد:  فاکتــوی میانمــار در بیانی
ــته شــدگان در درگیری هایــی  ــداد کش تع
کــه از پنجشــنبه شــب آغــاز شــده بــه 
ــن  ــر تلفــات در بی ــه اکث ــن رســیده ک 9۶ ت
روهینجایی هــا بودنــد و 12 پرســنل امنیتــی 

ــد. ــان باختن ــن ج ــن بی ــز در ای نی
ــت  ــه دول ــتین اطالعی ــه نخس ــن اطالعی ای
ــان را  ــات غیرنظامی ــداد تلف ــه تع ــت ک اس
ــز در بیــن کشــته شــدگان مطــرح کــرده  نی
ــا شــش  ــن درگیری ه ــان ای اســت. در جری

توســط  بودنــد  هنــدو  کــه  غیرنظامــی 
ــدند. ــته ش ــیان کش شورش

در همیــن حــال شــورای روهینجــای اروپــا 
کــه یــک گــروه بین المللــی مدافــع حقــوق 
اســت  میانمــار  روهینجــای  مســلمانان 
نســبت بــه خشــونت های اعمــال شــده 
علیــه اقلیــت روهینجــا ابــراز نگرانــی کــرد.
ــه  ــا ب ــت: م ــه ای گف ــروه در بیانی ــن گ ای
شــدت از ایــن وضعیــت نگــران هســتیم و 
ــورا  ــا ف ــم ت ــل می خواهی ــه بین المل از جامع
ــت و امنیــت را در اســتان راخیــن  حفاظ

ــد. ــرار کنن برق
حمــالت مرگبــار در پســت های مــرزی 
در غــرب اســتان راخیــن از پنجشــنبه شــب 
ــترده  ــات گس ــه تلف ــر ب ــد و منج ــاز ش آغ
ــه  ــک ب ــان نزدی ــت و ج ــان گش غیرنظامی

ــت. ــن را گرف 100 ت
ــت  ــی از آن اس ــانه ای حاک ــات رس گزارش
کــه نیروهــای امنیتــی میانمــار هــزاران تــن 
از روســتاییان روهینجایــی را آواره کــرده و 
ــش  ــه آت ــل ب ــا مسلس ــا را ب ــای آنه خانه ه

کشــیده اند.

داد:  گــزارش  بین المللــی  گــروه  ایــن 
بســیاری از مــردم از جملــه زنــان و کودکان 
ــر  ــراد دیگ ــد و اف ــاه گرفتن ــا پن در جنگل ه
بــا عبــور از مــرز میانمــار – بنــگالدش جان 

ــد. ــر انداختن ــه خط ــود را ب خ
ــا از  ــت: م ــده اس ــروه آم ــن گ ــه ای در بیانی
از  تــا  می خواهیــم  بین الملــل  جامعــه 
آنجایــی کــه نیروهــای مســلح میانمــار 
مرتکــب  روهینجــا  غیرنظامیــان  علیــه 
ــون  ــده اند، قان ــریت ش ــه بش ــات علی جنای
مســئولیت بــرای حفاظــت را اعمــال کنــد.
کــرد:  اعــالم  همچنیــن  گــروه  ایــن 
ــیون  ــی کمیس ــزارش نهای ــار گ ــان انتش زم
بــه رهبــری  راخیــن  اســتان  مشــورتی 
کوفــی عنــان، دبیــرکل ســابق ســازمان ملــل 
ــک  ــن ی ــت. ای ــی نیس ــا اتفاق و درگیری ه
تــالش برنامــه ریــزی شــده بــرای متزلــزل 
ــن کمیســیون اســت  ــای ای ــردن توصیه ه ک
کــه اعطــای حــق شــهروندی بــه مســلمانان 
و  بهداشــت  تحــرک،  آزادی  روهینجــا، 
کمک هــای  بــه  دسترســی  و  آمــوزش 

بشردوســتانه را پیشــنهاد داده اســت.

تلفات درگیری های میانمار به حدود 1۰۰ تن رسید
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