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شــهادت  ســالروز  بیست و ســومین  از 
عبدالقهــار عاصیــف شــاعِر نــام دار زبــان 
شــد. گرامی داشــت  کابــل  در  فارســی 

در ایــن برنامــه کــه ده هــا تــن از عالقه منــدان 
و  پژوهش گــران  دانشــجویان،  عاصــی، 
سیاســت مداران اشــتراک کــرده بودنــد، از 
ــر و  ــاعر آزاده، مبتک ــوان ش ــه عن ــی ب عاص

ــد. ــاد کردن ــرکار ی پُ
ســخنرانان ایــن محفــل بــه ایــن بــاور بودنــد 
کــه صداقــت عاصــی، او را بــه  پله هــای 
ــاند و از او  ــت رس ــهرت و محبوبی ــد ش بلن

شــاعر پُرآوازه یــی ســاخت.
نجیــب بــارور از برگــزار کننــده گان ایــن 
ــی  ــار عاص ــان قه ــه بی گم ــت ک ــل گف محف
ــتان  ــعر افغانس ــد ش ــاخه های بلن ــی از ش یک
بــود کــه هیچ گاهــی ســرش بــه زمیــن 
ــی را  ــار عاص ــعر قه ــی ش ــد. وقت ــرود نیام ف
می خوانیــم، بــا صمیمتــی پُــر از عشــق و 
ــه در واژه  واژۀ  ــویم ک ــه می ش ــت مواج صداق

می زنــد.  مــوج  ســروده هایش 
بــه گفتــۀ آقــای بــارور: شــک دارم کــه 
ــت  ــیر و صمیم ــای پنجش ــفافیّت آب دری ش
ملیمــه}زادگاه  باغچه هــای  و  درخت هــا 

عاصــی{ برای پــرورش روح سرکشــش نقش 
نداشــته باشــند. عاصــی، روســتازادۀ متعهــد و 
صــادق بــود. بــه آنچــه داشــت، تظاهــر نکــرد 
و همیشــه بــه دنبــال نداشــته هایش بــود. 
شــعر عاصــی، شــعر آزاده گــی و آزاد زیســتن 
اســت. او در ناهنجارتریــن روزگار زیســت و 
بی  هیچ گونــه  را  اجتماعــی  ناهنجاری هــای 
ــر ریــش حکومــت اســتبدادی  هــراس در زی

ــاد زد. ــت فری وق
ــدان  ــاعران و منتق ــد، از ش ــر ســمیع حام دکت
معــروف افغانســتان و یکــی از ســخنرانان 
ــاعر دوران  ــی ش ــت: عاص ــل گف ــن محف ای

گــذار بــود و از ایــن رو، شــعر او ماننــد زنبــور 
ــیره های  ــی ش ــر ُگل ــه از ه ــود ک ــلی ب عس
شــعریت را بــر می داشــت و بــه همیــن 
ســبب اســت کــه اثرگــذاری زیــادی در 

کارهایــش دیــده می شــود.
بــه بــاور آقــای حامــد: عاصــی شــاعر 
روح  فوق العــاده  کــه  اســت  مقاومــت 
استبدادســتیز داشــت و در ضمــن، عرفان گــرا 
نیــز بــود. بــه گفتــۀ او، از لحــاظ اندیشــه گی، 
عاصــی بــه ایــن بــاور بــود و همــواره 
ــگ و  ــان جن ــا عرف ــان م ــه عرف ــت ک می گف
ــه 6 ــه صفح ــت....          ادام ــکوه اس ش

اگـر قیـام امـام حسـین )ع( را در مقابـل یزیـد 
از منظـر دینـی ببینیـم، بـه یـک مفهـوم بـزرگ، 
نظـاره  را  ذلـت  و  عـزت  جبهـۀ  دو  رویارویـی 
می کنیـم کـه در ایـن معرکـه، حسـین میـرود و 
عزتـش مانـدگار می شـود، یزید می مانـد و ذلتش 

می گـردد. آشـکار 
حسـین فقـط با بـار معنوی و ارزشـی بـه مصاف 
لشـکریان یزیـد حاکم تبهـکار و مسـتبد می رود، 
ظاهـراً در میـدان جنـگ شکسـت می خـورد، اما 
بـرای آنچـه بـه خاطـرش رفتـه بـود، ایثارگری، 
وفـا بـه عهد، عـزت نفـس و آزاده گـی، این همه 
ارزش هـا بـا شـهادتش مانـدگار می شـوند. امـام 
حسـین بـه تنهایـی بر مسـند عزت تکیـه می زند، 

یزیـد بـا همـۀ هیاهو بـر نمـد ذلت می نشـیند.
از  وقتـی  بـزرگ  روح هـای  می گوینـد  همینکـه 
قفـس فیزیکی جسـم بیرون میجهنـد، عالمی برپا 
می کننـد و جاویدانـه می شـوند و مـردان بـزرگ 
بـا مرگ شـان مانـدگار میگردند، آموزه یی اسـت 

دقیق. بسـیار 
امـروزه قیام حسـینی فقـط در چارچـوب ارزش 
هـای دینـی مـان محـدود نمیمانـد، بلکـه ارزش 

هـای مشـترک جامعـۀ انسـانی را نیز میسـازد.
از خـدای عزوجل میطلبیم که شـهدای سـرزمین 
مـا را کـه همـه روزه حسـین وار بـه شـهادت 
میرسـند یکجـا بـا شـهدای کربـال حشـر نماید.

احمدولی مسعود، 
رییس عمومی بنیاد شهید مسعود

محمـدارشف غنـی، رییـس حکومت وحدت 

ملـی بـا جرنال قمـر باجوه رییس سـتاد ارتش 

پاکسـتان و هیـات همـراه اش در ارگ دیـدار 

منود.

 سـخنگوی ریاسـت جمهـوری گفتـه کـه در 

ایـن دیـدار هردو جانـب روی امنیـت منطقه، 

روابـط دوجانبـه، مبارزه با تروریـزم و تجارت 

و ترانزیـت بحـث و تبـادل نظـر کردند.

ترامـپ  اسـراتژی  اعـام  از  پـس  پاکسـتان 

بی سـابقه  گونـۀ  بـه  و  شـده  دسـت وپاچه 

تحـت فشـار جامعـۀ بین املللـی قـرار گرفتـه 

اسـت. 

اسـام آباد از سـوی جامعـۀ جهانـی متهـم به 

حامیـت از تروریسـم شـده و ایـاالت متحده 

اسـام آباد  بـه  منطقـه  کشـورهای  برخـی  و 

حامیـت  از  دسـت  کـه  داده انـد  هشـدار 

بـردارد.  هراس افگـن  گروه هـای 

در بیست و سومین سالروز شهادت قهار عاصی مطرح شد:

عاصـی فریـادی بـود از گلـوی آزادی

حسین رفت و عزتش 
ماندگار شد، یزید مباند 

و ذلتش آشکار

غنی با باجوه دیدار کرد
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پنـج روز در قلـمرو 
طالبـان؛

وضعـیت مـردم در 
ایـن جـا چگـونه است!

استاد شهید 
شخصیت کم نظیر 

در تاریخ 
افغانستان بود

در مراسم گرامی داشت از عاشورا مطرح شد:
وحدت شیعه و سنی در افغانستان مثال زدنی ا ست



سفر دبیرکل ناتو و وزیر دفاع امریکا به افغانستان 
در اواسط هفتۀ گذشته می تواند به عنوان یکی 
کشور  اخیِر  ماه  چند  اتفاق های  مهم ترین  از 
ارزیابی  امریکا  تازۀ  استراتژی  اعالم  از  پس 
افغانستان  به  بلندپایه زمانی  مقامِ  این دو  شود. 
در  مختلفی  جهاِت  از  شرایط  که  کردند  سفر 
و  شکننده تر  گذشته،  سال  شانزده  به  تناسب 
بحرانی تر به نظر می رسد. نخست این که دامنۀ 
صورت  به  مسلح  مخالِف  گروه های  فعالیِت 
نگران کننده افزایش یافته؛ دوم در داخِل دولت 
نه تنها اختالف های زمان ایجاد دولت وحدت 
ملی کاهش نیافته، بلکه بر گسترۀ آن ها افزوده 
شده؛ و سوم این که اعتماد به کارآیی دولت در 
به شدت  کشور  شهرونداِن  نزد  کشور  مدیریِت 
کاهش یافته است ـ به ویژه از زمانی که اکثریِت 
جامعه پی برده اند که ارگ ریاست جمهوری در 
به صورِت  آمده  به وجود  از مشکالِت  بسیاری 
و  روشن  نمونۀ  است؛  داشته  دست  تعمدی 
که  باشد  اطالعاتی   نشِت  می تواند  آن،  واضح 
امور  ادارۀ  ارشد  کارمندان  از  یکی  سیستم  از 

رسانه یی شد. 
نشِت  پیامدهای  ریاست جمهوری  ارگ  شاید 
یا  باشد و  نگرفته  زیاد جدی  را  اطالعات  این 
هم به این دل خوش کرده باشد که با رد آن ها 
قضیه را ختم به خیر کرده است؛ ولی واقعیت 
را  جامعه  اطالعات  این  نشِت  که  است  این 
به  نسبت  را  زیادی  نگرانی های  و  کرد  شوکه 
بار آورد که هنوز  به  برنامه های آن  عملکرد و 
هم اثرات مخرِب آن را می توان بر ُکل فضای 
سیاسی کشور شاهد بود. این عوامل و بسیاری 
عوامِل پیدا و پنهاِن دیگر سبب شدند که یأس و 
ناامیـدی بر فضای کشور حاکم شود و اعتمادی 
داشته  نظام  و  حاکمیت  به  شهروندان  باید  که 

باشند، در حد زیادی آسیب ببیند. 
سفر این دو مقامِ بلندپایه حداقل در تلطیِف فضا 
مردم  دل های  در  تازه  امیِد  بارقه های  ایجاد  و 
نسبت به آیندۀ کشور در حد زیادی تأثیرگذار 
به  کشور  شهرونداِن  حاال  حداقل  شد.  واقع 
به  دل شکسته  و  ناامید  پیش  هفتۀ  چند  اندازۀ 

این  کشور  شهروندان  حداقل  نمی رسند.  نظر 
امید را دوباره باز یافته اند که افغانسـتان طعمۀ 
گروه های  یا  و  همسایه  غاصب  کشورهای 
شد.  نخواهد  وسطایی  قرون  و  تمامیت خواه 
از سوی دیگر، احتمال این که ادارۀ تازۀ امریکا 
دهد  پایان  افغانستان  از  حمایتش  به  بخواهد 
مدت ها  از  و  داشت  وجود  خود  قوِت  به  نیز 
که  بود  آمده  به وجود  نگرانی  این  این طرف  به 
ادارۀ ترامپ، رییس جمهوری امریکا، دیگر آن 
نگاه استراتژیک به مسایل افغانستان را ندارد که 
رؤسای جمهور قبلِی این کشور دنبال می کردند.
در  را  نگرانی  این  ترامپ  جمهور  رییس   
آورده  وجود  به  خود  انتخاباتِی  سخنرانی های 
بود که می خواهد جنجال های بیرونی امریکا را 
تا حِد زیادی کاهش دهد و دیگر به آن پیمانۀ 
را  امریکایی  مالیه دهنده گاِن  پول های  گذشته 
صرف کشورهایی نسازد که گمان برده می شود 
مواجه  تهدید  با  امریکا  منافع  آن ها  سوی  از 

خواهد شد.
 آقای ترامپ واقعًا پیش از رسیدن به کاخ سفید، 
نگاه مثبتی به ادامۀ حمایت از افغانستان از خود 
نشان نداده بود و به همین دلیل هم گروه های 
نوعی  به  آن ها  منطقه یِی  حامیان  و  تروریستی 
تالش های  که  بودند  یافته  دست  کاذب  امید 
آن ها در جنگ افغانستان سرانجام به ثمر نشسته 
است. اما اعالم استراتژی تازۀ امریکا در مورد 
هم سخنرانی  بعداً  و  آسیا  و جنوب  افغانستان 
آقای ترامپ در هفتاد و دومین نشست سازمان 
افغانستان  که  داد  نشان  دیگر  بار  متحد،  ملل 
و  دارد  قرار  جهانی  توجه  محراق  در  همچنان 
امریکا منافع خود را با ثبات و امنیِت این کشور 

گره خورده می بیند.
و  تروریستی  گروه های  گذشته،  خالف  حاال   
شدید  آسیب پذیرِی  وضعیِت  در  حامیان شان 
قرار گرفته و احساس می کنند که زماِن کارآیی 
منطقه یی گذشته  معادالِت  در  آن ها  موثریِت  و 
عنوان حامی  به  پاکستان  همه،  از  بیشتر  است. 
اصلِی تروریسم در منطقه خود را شکست خوردۀ 

این بازی می داند و احساس انزوا می کند. 

پیام سفر دبیر ُکل ناتو و وزیر دفاع امریکا کاماًل 
مشخص بود. این سفر حاوی این نکته به مردم 
افغانستان و گروه های تروریستی و حامیان شان 
شکست خورده  پروژۀ  یک  افغانستان  که  بود 
نیست و امریکا و جامعۀ جهانی هنوز با همان 
نگاه استراتژیک در کنار این کشور قرار دارند. 

در همین حال، اشارۀ مستقیِم جیمز متیس وزیر 
دفاع امریکا به نقش داکتر عبداهلل در تحوالت 
به  کشور  ملی  قهرمان  از  یادآوری  و  کشور 
حاال  امریکایی ها  نشد.  انجام  تصادفی  صورِت 
نیروهای  نقش  نمی توان  که  کرده اند  درک 
مقاومت را در سیر تحوالِت فعلی و آیندۀ کشور 
کشور  این  ملِی  قهرمان  از  یا  و  گرفت  نادیده 
فکر  داخلی  از ساده اندیشان  برخی  که  آن گونه 

می کنند، به ساده گی عبور کرد. 
گره  نیروها  این  نقش  با  افغانستان  تحوالت 
اصلِی  افغانستان، شاکلۀ  ملی  قهرمان  خورده و 
به صورت  که  آنانی  حاال  است.  تحوالت  این 
تالِش  در  بیگانه گان  دستور  به  و  خصمانه 
عمیق  پیوند  کردِن  خدشه دار  برای  روزافزون 
آزادی شان  قهرمانان  و  مردم  گسست ناپذیِر  و 
هستند، در خیال باطِل خود این پیوند را دچار 

گسست می کنند.
 و اما نکتۀ مهم و تأمل آمیز در ُکل این قضایا، 
به  از آن  بهینه  استفادۀ  فهم وضعیِت موجود و 
نفع مصالح ملی از سوی دولت و به ویژه ارگ 

ریاست جمهوری است. 
بر  با سیاست های موجود خود که متکی  ارگ 
اقتدار جابرانۀ قومی و تباری  حذف و تحمیل 
از  را  کشور  نمی تواند  صورت  هیچ  به  است، 
بحرانی که در آن گرفتار آمده، نجات بخشـد. 
از  ارگ،  خانه تکانی  و  برنامه ها  در  بازنگری 
زمینه هایی ست  ایجاد  برای  اقدام ها  مهم ترین 
با  رابطه  در  را  ملی  و  جهانی  سیاست های  که 
افغانستان می تواند قرین موفقیت سازد. در غیر 
که  است  چیزی  همین  وضعیت  صورت،  این 
باقی می ماند و افغانستان فرصِت دیگری را نیز 

از دست خواهد داد.   
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احمـد عمران

افغانسـتان
 و فـرصِت دوبـاره

 

سفر رییس ستاد ارتش یا لوی درستیز پاکستان به افغانستان، 
صورت  ترامپ  پاکستان ستیزانۀ  راهبرد  اعالم  از  پس  که 
بااهمیت  و  بسیار حساب شده  پاکستانی ها  برای  می گیرد، 
دیپلماسی  از  که  کرده  ثابت  پاکستان  دولت  زیرا  است؛ 
با وجود  اکنون  و همین  است  برخوردار  موثری  و  فعال 
به جز  تروریسم،  از  حمایت  در  زیاد  مالمتی های  داشتِن 
هندوستان، با همۀ کشورهای منطقه رابطۀ نزدیک و حسنه 
اتهام های  وجود  با  توانسته  بارها  حال،  عین  در  و  دارد 
با  تعامالتش  دارد، در سطح  آن جریان  علیه  که  سنگینی 
قدرت های غربی و منطقه یی، توازِن الزم را برقرار کند و 
جایگاهِ خود را به عنوان یک کشور و بازیگر مهم حفظ 
مراد  وفِق  بر  آن چنان  شرایط  قضا  از  این بار  اما  نماید. 
قدرت هایی  طرِف  از  هم  پاکستان  زیرا  نیست؛  پاکستان 
مثل امریکا مورد انتقاد قرار دارد و هم در راهبرد ترامپ 
جایگاه درستی برای آن در نظر گرفته نشده و تهدیداتی 

نیز متوجه آن است. 
به تازه گی  هم  بریکس  حوزۀ  کشورهای  دیگر،  طرف  از 
این  در  و  گرفته اند  افغانستان  برابر  در  ثابتی  موقِف 
کشور  این  اتهامِ  و  انتقاد  مورد  پاکستان  موضع گیری، 
تروریستی  گروه های  و  تروریسم  از  حمایتش  به خاطر 
قرار گرفته است. در چنین شرایطی، نقش هندوستان هم 
افغانستان بیشتر می شود و راهبرد  با گذشِت هر روز در 
عملی ترامپ هم به بیشتر شدِن نقِش این کشور حتا در 
عرصۀ نظامی امنیتی اشاره دارد. با این حساب، پاکستانی ها 
در وضعیتی غیرقابل پیش بینی قرار گرفته اند و همین سبب 
شده که واکنش پاکستان در برابر هندوستان از حِد معمول 
گذر کند و به افغانستان هشدار بدهد که از افزایش نقش 

هند در افغانستان جلوگیری کنند. 
کرده اند  درک  پاکستانی ها  که  می هد  نشان  وضعیت  این 
که در فصِل تازه یی از سیاست قرار گرفته اند و اگر از این 
موقعیت به درستی عبور نکنند، ممکن از این پس به عنواِن 
یک کشور متهم و منزوی در نظام بین الملل عرض اندام 
کنند. حاال سفر مقام های پاکستان به خصوص رییس ستاد 
ارتِش این کشور در چنین حالتی نشان می دهد که آن ها 
دستگاه  دیگر  بار  می خواهند  تازه  اعتماد  ایجاد  هدِف  به 
توسط  بتوانند  تا  بگیرند  آزمون  به  را  افغانستان  سیاست 
آقای غنی از تنگنایی که در آن قرار گرفته اند، عبور کنند. 
بارها  که  است  داده  نشان  هفده ساِل گذشته  تجربۀ  زیرا 
فرصت هایی برای اعمال فشار بر پاکستان ایجاد شده، اما 
پاکستان  شانه های  بار  هر  که  بوده  افغانستان  دولِت  این 
را سبک ساخته است. بنابراین بازهم پاکستانی ها تصمیم 
گرفته اند که با فریب دادِن افغانستان و یا هم با تمسک به 
نقاط و نشانه هایی که میان آقای غنی و حلقات پاکستانی 
در دوران انتخابات ایجاد شده بود، بتوانند او را وادار به 
در سطح  پاکستان  را  آن  که سود  کنند  موضع گیری هایی 

منطقه و جهان ببرد. 
دارد  قرار  پاکستان  برابر  در  موقعیتی  در  افغانستان  اکنون 
دورۀ  آن  به  چانه زنی،  و  روابط  در  زمانی  لحاظ  از  که 
فرازدستی می گویند و اگر غنی از فرازدستی افغانستان در 
برابر پاکستانی که تازه فرودست شده، استفاده نکند، دیگر 
نخواهد  دست  به ساده گی  افغانستان  برای  شانسی  چنین 
داد. حاال که غرب و بریکس به عنوان دو قدرت رقیب، در 
برابر پاکستان موضع همسنگ دارند و هر دو از افغانستان 
باید بهترین استفاده را  و موضع دولت حمایت کرده اند، 

در برابر پاکستان برد. 
در  انعطاف  سبب  می توانند  که  متغیرهایی  همۀ  فعاًل   
افغانستان  نفع  به  شوند،  پاکستانی ها  موضع گیری های 
که  استند  ما  سیاست مداراِن  این  فقط  و  یافته اند  تعامل 
می باید مستقالنه و هوشیارانه و با نگاه معطوف به اهمیِت 
سیاست  در  تغییر  به  وادار  را  پاکستان  افغانستان،  منافع 
خارجی اش سازند و به این کشور بفهمانند که افغانستان 
فرو  پاکستان  کامِ  به  هرگز  که  است  مستقل  کشور  یک 

رفتنی نیست و باید از آن دست بردارد.
برای  کنونی  شرایط  در  خوبی  مصداق  شاعر،  بیت  این   

آقای غنی در برابر پاکستان است: 
شِب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما...

دورۀ فرا دستی 
افغانستان

اشارۀ مستقیِم جیمز متیس وزیر دفاع امریکا به نقش داکتر عبداهلل در تحوالت کشور و یادآوری از قهرمان ملی 
کشور به صورِت تصادفی انجام نشد. امریکایی ها حاال درک کرده اند که نمی توان نقش نیروهای مقاومت را در سیر 
تحوالِت فعلی و آیندۀ کشور نادیده گرفت و یا از قهرمان ملِی این کشور، آن گونه که برخی از ساده اندیشان داخلی 

فکر می کنند، به ساده گی عبور کرد. تحوالت افغانستان با نقش این نیروها گره خورده و قهرمان ملی افغانستان، شاکلۀ 
اصلِی این تحوالت است
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دیـروز یکشـنبه، 9 میـزان برابـر بـود بـه دهـم مـاه محـرم الحـرام. 
هزاران تن از شـهروندان کشـور با برگزاری مراسـم مذهبی در نقاط 

مختلـف کشـور، از ایـن روز گرامی داشـت کردنـد.
محمـد اشـرف غنی، رییس حکومـت وحدت ملی در مراسـمی که 
بـه همین مناسـبت در مسـجد امام زمـان برگزار گردیـده بود، گفت 

که وحدت شـیعه و سـنی در افغانسـتان مثال زدنی ا سـت.
در عیـن حـال، محمـد کریم خلیلـی، رییس شـورای عالی صلح که 
در یکی از مسـاجِد شـهر کابل سـخن می گفـت، حکومت وحدت 
ملـی را متهـم بـه حـذف و منزوی سـازی بعضـی از جریان هـای 
سیاسـی کرد و گفت که کسـی نمی تواند حق مشـارک سیاسـی در 

نظام را از شـهروندان افغانسـتان بگیرد.
محمد اشـرف غنـی، رییس حکومـت وحدت ملی در مسـجد امام 

زمـان گفـت: هـر خطری کـه متوجه اهل تشـیع اسـت، متوجه اهل 
تسـنن نیز می باشد.

محمـد اشـرف غنی افـزود که دشـمنان ما بایـد بفهمند کـه در بین 
مـا تفرقـه انداختـه نمی تواننـد. مـا یـک صـف هسـتیم، یـک ملت 
هسـتیم، بـه دین واحـد عقیده داریـم، هر مذهب مـا موجب افتخار 
ما اسـت و مسـوولیت نگه داری اش مسـوولیت هر افغانستانی و هر 

مسـلمان است.
رئیـس حکومـت وحـدت ملـی با اشـاره بـه این که عناصـر افراطی 
و فرصت طلـب کـه در پـی دامـن زدن به احساسـات تنش آلود میان 
پیـروان مذاهـب هسـتند بیـان داشـت: دشـمنان مـا گاهی حتـا این 
رفتـار را در جامـۀ دوسـتی می پوشـانند، آنـان باید بداننـد که جایی 

در میـان مردم مـا ندارند.

او گفـت: اگـر دیـروز امـام حسـین و یـاران بـا وفایـش در میـدان 
کربـال در مقابل »ِشـمر« و »یزیـد« و »ابن زیاد« ایسـتادند و به خاطر 
آرمان هـای بـزرگ خویش جام شـهادت نوشـیدند، امـروز فرزندان 
دلیـر مـا در نیروهای دفاعی و امنیتی کشـور با همـان تعهد در مقابل 
تروریسـتان می رزمنـد و بـرای دفـاع از مردم خود قربانـی می دهند.
محمـد اشـرف غنـی هم چنـان اظهار داشـت کـه افغانسـتان نمونۀ 
قابـل تمجیـدی از هم زیسـتی مذاهب اسـالمی اسـت کـه علی رغم 
تالش هـای مکرر دشـمنان، هیـچ رخنه یی میـان مـردم آن به وجود 

نیامده اسـت. 
رییـس حکومـت خطـا به شـهروندان گفـت: ایسـتادن مـا در برابر 
توطیه ها و پرده برداشـتن از نیت های شـوم و تفرقه افگنانه، بخشـی 
از همـان اصالحـی اسـت کـه امـام حسـین و سـایر بـزرگان ما در 

اند. نظر داشـته 
بـه گفتـه او: وفـاداری بـه آرمان هـای ایـن رهبـران معنـوی از مـا 
می طلبـد کـه صفـوف خـود را منسـجم تر، دسـت ها را محکم تـر و 

دل هـا را عمیق تـر از همیشـه بـه هـم پیونـد بدهیم.
همزمـان بـا ایـن، محمد کریـم خلیلی، رییـس شـورای عالی صلح 
گفـت: وحـدت و هم دلی، فـداکاری و دفاع از حـق و عدالت، وطن 
و کشـور از پیام هـای قیـام امـام حسـین اسـت و مـا نیـاز داریـم تا 

هم دالنـه پیـام امـام حسـین را همه گانی و عملی بسـازیم.
آقـای خلیلی جنگ در افغانسـتان را "خارجـی و تحمیلی" خواند و 
تأکیـد کرد که جنگ افغانسـتان، جنگ داخلی میان مردم افغانسـتان 
نیسـت و نیـاز اسـت تا ماننـد دوران جهـاد و مقاومت بـار دیگر در 

برابر دشـمنان افغانسـتان با هم دلی مبـارزه کنیم.
رییـس شـورای عالـی صلـح می گویـد، با آنکـه اسـاس و مدیریت 
جنـگ افغانسـتان بـه دسـت خارجی ها اسـت، امـا مردم افغانسـتان 
هرگـز اجـازه نخواهنـد داد تا افغانسـتان به سـوریه دیگـری تبدیل 

شود.
او تأکیـد کـرد کـه برخـی از کشـورها بـه دنبـال آن هسـتند کـه 

کننـد. تبدیـل  نیابتی شـان  میـدان جنگ هـای  بـه  را  افغانسـتان 
محمـد کریـم خلیلی حکومـت وحدت ملـی را ضعیـف می داند و 
از جریان هـا و احـزاب سیاسـی می  خواهـد تـا کاری انجـام ندهنـد 
کـه ایـن حکومـت از هـم بپاشـد کـه بـه گفتـۀ او، بدیلی بـرای آن 

نـدارد. وجود 
رییـس شـورای عالی بیان داشـت کـه حکومت وحـدت ملی مردم 
و جریان هـای سیاسـی در کشـور را مدنظـر داشـته باشـد و کاری 

انجـام ندهـد که آخـرکار خـودش به چـاه بیفتد.
او بـا اشـاره بـه این کـه اصالحـات یکـی از ضرورت هـای جـدی 
حکومت وحدت ملی اسـت، اظهار داشـت: در این حکومت فسـاد 
بیداد می کند، زورگویی به اوج خود رسـیده اسـت، تعیینات بیشـتر 
بـر اسـاس زور و زورگویـی صورت می گیرد و انسـان های با لیاقت 
از قافلـه عقـب رانده می شـوند، تـداوم چنین وضعیتـی حکومت را 

به سـوی نابـودی و سـقوط می برد.
آقـای خلیلـی گفـت که سـران حکومـت وحـدت ملی در مراسـم 
تحلیـف در برابـر خداونـد، مردم و وطن سـوگنِد اطاعـت از قانون 
یـاد کردنـد، امـا امروزه دیده می شـود کـه قانون دور زده می شـود و 
زمزمه هایـی نیـز وجـود دارد که کسـانی در پی مهندسـی انتخابات 

پارلمانی هسـتند.
رییـس شـورای عالـی صلـح هم چنـان حکومـت وحـدت ملـی را 
متهـم به حـذف و منزوی سـازی جریان های سیاسـی کـرد و اظهار 
داشـت: مشـارکت سیاسـی یک اصـل در قانون اساسـی افغانسـتان 
اسـت، بنابر این، مـردم و جریان های سیاسـی-اجتماعی افغانسـتان 
عالقه منـد انـد متناسـب بـا نفـوذ خـود، خـود را در نظـام سیاسـی 
کشـور ببیننـد. هیـچ کسـی نمی تواند ایـن حـق را از آنان بسـتاند.

در سـویی دیگـر، دکتـر عبـداهلل عبـداهلل، رییـس اجرایـی حکومت 
وحـدت ملـی در پیامی گفت که خاطرۀ جانگدازِ شـهادت مظلومانۀ 
امـام حسـین و یارانـش که همه سـاله در دهـم محرم تـازه می گردد، 
یـادآورِ حماسـۀ خونیـن قهرمانانـی اسـت که بـرای حـق و عدالت 
و آزادی تـا پـای جـان می ایسـتند و مـرگ بـا عـزت را بـر زنده گی 

ذلت بـار در سـایۀ نظام هـای فاسـد و سـتم کار ترجیـح می دهند.
آقـای عبـداهلل افـزوده اسـت: حرکـت امـام حسـین و انصـار و 
هم رزمانـش بـا هـدف اصـالح عملکـرد حاکمـان، امر بـه معروف 
و نهـی از منکـر، نجـات امت از چنـگ انحراف و بدعـت و احیای 
سـنت جـد جلیل القدرشـان حضـرت رسـول اهلل)ص( بـود و برای 
انجـام ایـن مسـوولیت عظیم و سـنگین حاضر شـد همۀ هسـتی و 

حیـات خـود را عاشـقانه اهـدا کند.
رییـس اجرایـی در پیامـش از مـردم خواسـت تا وحـدت، هم دلی، 
ُهشـیاری و هم بسته گی شـان را حفـظ کننـد کـه به گفتـۀ او، بتوانیم 
دسـت نفاق افگنـان و فتنه انگیـزان زمـان را از سـرزمین مان کوتـاه 

. کنیم

عقربه هـای سـاعِت پیـش روی موتـر مـا بـه سـمِت پنج و بیسـت 
شـام لنگـر می کنـد، موتـرِ نوع ِسـراچه با شـش سرنشـین به طرف 
ولسـوالی کوهسـتانات در حرکت هستیم. کوهسـتانات بزرگ ترین 
ولسـوالی وال یـت سـرپل محسـوب می شـود که بیـش از دو سـال 
اسـت در تصـرف طالبـان قـرار دارد. در مسـیر راه بـه پوسـته های 
ترافیـک بـر می خوریم، پوسـته هایی که بـه گفته راننـدگان به محل 
چـور و چپـاول تبدیـل شـده اسـت. ایـن راننـد گان می گوینـد کـه 
روزانـه تـا دوصـد افغانـی را بـرای این پوسـته ها رشـوت می دهند. 
طالبـان تـا پانـزده کلیومتری مرکز شـهر والیت سـرپل حضور فعال 

دارند.
»آدرینـگ« نـام قریه یی سـت کـه در نزدیکی هـا شـهر قـرار دارد، 
بخـش آخـری این قریه تحـت قلمرو طالبان می باشـد، پوسـته های 
ارتـش بـا بیرق هـای سـه رنـگ و پاسـگاه های بازرسـی طالبـان بـا 
بیرق هـای سـفید از هـم فاصلـه چندانـی ندارنـد. حـاال مـن هر دو 
بیـرق را در آسـماِن آبـی این جـا در حالـت اهتزاز می بینـم، به گفته 
یکـی از فرمانده هـای محلی یـک توافق آتش بس گونـه بین نظامیان 
افغـان و طالبـان در ایـن منطقـه وجـود دارد تـا جلـوی حمله هـای 
شـب هنگام و تهاجمـی گرفتـه شـود و مردمـاِن بومی کـه در این جا 

زندگـی می کننـد تـا حـدودی در آرامـش به سـر برند.
لغمان مرکز اصلی طالبان

قریـه لغمـان از لحـاظ اداری مربـوط خـودِ مرکـز والیـت سـرپل 
می شـود، بیشـتر طالبـان مهاجـر کـه از قریه هـای اطـراف یـا از 
والیت هـای دیگـر مهاجـر شـده اند در این جـا زنده گـی می کننـد، 
لغمـان از نظـر نظامـی یک موقعیت حسـاس اسـت، چهار سـمت 
ایـن قریـه راه های باز و همـوار دارد تا در صورت ضـرورت طالبان 
بتواننـد بـه سـادگی از ایـن راه هـا بـه قریه هـا دورتـر و کوه هـای 
فرمانـده  عمومـی  بگیرنـد.  آن سـنگر  در  و  کـرده  فـرار  اطـراف 
لغمـان مامـا یعقـوب نـام دارد. مامـا یعقـوب که همـه او را با اسـم 
کوچـک اش "اکـه" صـدا می زننـد بعـد از کشـته شـدن پسـرش 
توسـط پولیِس محلـی بـه صـِف طالبـان پیوسـت و اکنون بـه یکی 
از بزرگتریـن فرمانده هـای جنگی در ولسـوالی کوهسـتانات تبدیل 
شـده اسـت. ماما یعقوب یا به قـول مردمان محلـی "اکه"ریِش بلند 
و قـد متوسـط دارد، وقتـی مـن او را از دور دیدم بیشـتر به یک آدم 
معمولی شـباهت داشـت تا یک فرمانده بزرگی که بیشـتر حمالِت 

تهاجمـی را رهبـری می کنـد.
مامـا یعقـوب در سـال 1393 یـک کنـدک ارتـش را در درۀ "علف 
سـفید" نابـود کـرد و بیـش از صـد سـرباز ارتـش توسـط افـراد او 
در یـک کمیـن شـبانه کشـته شـدند، در آن زمـان مـن دو روز بعـد 
بـه آن دره رفتـه بـودم، تمـامِ رینجرهای ارتـش منهدم شـده بودند. 
اسـکلیت های سـوخته بیـش از 30 رینجـر و تانـک در ایـن دره 
حکایـِت از یـک فاجعـه بـزرگ را داشـت. بعـد از ایـن کمیـن که 
منجـر به کشـته شـدن بیـش از صد نظامـی افغان شـد، ماما یعقوب 
در شـورای کویتـه طالبان شـهرت پیـدا کرد و به یکـی از چهره های 

مهـم و تاثیرگـذار در ایـن ولسـوالی تبدیل شـد.
تحریم؛ ادویه و پترول توسط پولیس محلی

آخرین پوسـته  نظامیان افغان در این ولسـوالی توسـط پولیِس محلی 
اداره و کنترول می شـود، من بارها از رفتار خشـونت بار و تحقیرآمیِز 
پولیِس محلـی شـنیده ام، اکثـرِ راننـده گان این مسـیر از رفتـاری غیر 

انسـانی پولیس محلـی حکایت هـا و قصه هـا دارنـد. محمـد یکی از 
راننـده گان ایـن مسـیر اسـت، او برایـم گفـت: پولیس محلـی گاهی 
مسـافرین را لت و کـوب می کننـد ویـا سـاعت ها موترهـا را به هیچ 
دلیلـِی در قریـه ی " قلعـه سـوخته" کـه پاسـگاه هـای کنترولدارند 
متوقـف می سـازد.  یکی از سرنشـین ها به گوش ام آهسـته می گوید 
کـه ایـن سـربازان خیلـی خشـین هسـتند و گه گاهی حتی بیمـاراِن 
عاجـل و زخمیـاِن غیرنظامـی را اجازه عبور نمی دهند، و تا سـاعت 
هـا در زیـر آفتاب سـوزان منتظـر می گذارنـد. پولیس محلـی وارد 
کـردن ادویه جـات و پترول را در این ولسـوالی تحریم کرده اسـت، 
حتـی یـک دفتر خارجی کـه چندین کلینیک فعال در این ولسـوالی 
دارد بـه آسـانی نمی توانـد ادویه جـاِت الزم را در اختیـار داکتران و 
بیمـاران قـرار دهـد. بـا آن  هـم هسـتند کسـانی کـه ادویـه و پترول 
را قاچـاق می کننـد تـا مشـکالت مـردم تـا حـدی مرفوع شـود، از 
یکـی قاچـاق کننده هـای ادویه پرسـیدم کـه چگونه ادویـه جات را 
قاچـاق میکنـد؟ او برایـم پاسـخ داد که به زیـر گونی هـای "کاه" که 
توسـط موترهـای اورال بـه ایـن ولسـوالی می رونـد جابجـا میکنم 
تـا ار تیـررس چشـم پولیس محلـی در امـان باشـد. این کـه دسـتور 
تحریـم اودیه جـات و پترول توسـط حکومتِ محلی والیت سـرپل 

داده شـده یـا خیـر؟ پرسشی سـت که هنوز برایم روشـن نیسـت.
زراعت و مالداری؛ دو مرجع درآمد

زراعـت و مالـداری دو مرجـِع اصلـی درآمـد مردمـان این جـا را 
تشـکیل می دهنـد، زراعـت بنـا بـه کمبـود زمین هـای آبـی کمتر به 
چشـم می خـورد با آن هـم زردآلـو، شـفتالو، سـیب و ...  میوه جات 
بـه وفـور دیـده می شـوند. گندم و جـو بیشـتر در زمین هـای للمی 
کشـت می شـوند، یکـی از دهقان هـا به من گفت که امسـال کشـت 
گنـدم و جـو بنا بـه کم بـود باران های بهـاری اصلن خوب نیسـت،  
او افـزود کـه مالداری و نگهداری حیوانات هم بسـته گی به کشـت 
گنـدم و جـو دارد تـا "کاه" آن آذوقـه حیوانات را تامیـن کند، و اگر 
کشـت گنـدم و جو بنـا به هر دلیلی نشـود بـه نگهـداری حیوانات 
و مواشـی هـم صدمـه می زند؛ چـون قمـت آذوقه ها باال مـی رود و 
بهایی حیوانات تنزیل می کند. نبی گل باشـنده قریه "نگاله" اسـت، 
او پـدر و نـان  آور یـک خانواده ی هشـت نفری می باشـد، نبی گل با 
عمامـه بـزرگ و قِدکوه تـا خوش تیپ به نظر می رسـد. او در پاسـخ 
بـه این پرسـش ام کـه وضعیت زنده گـی ات چگونه اسـت گفت: ) 
از خدمـت کـردن بـه حیوانات خسـته شـدم(. معنی حـرف اش این 
بـود کـه نگهـداری حیوانـات وسـرگردانی بـرای تهیه آذوقـه کافی 
او را خسـته کـرده اسـت. از بسـیار هـا که پرسـیدم بیـکاری و نبود 

زمینـه کار را یکـی از بزرگتریـن چالـش های خود عنـوان کردند.
مسـافرت به کشـور ایران بـرای کار، راه دیگری درآمـد این مردمان 
مـی باشـد بـه عنـوان مثـال؛ تنهـا از قریـه بیدسـتان کـه شـاید در 
حـدودی 700 خانـواده در آن زنده گـی می کنـد بیـش از دو صد تن 
شـان در کشـور ایـران بـرای کار رفته انـد، تا با کار کـردن چرخه ی 

زنده گی شـان را بچرخاننـد.
وضعیتِ آموزشی؛ مکتب های متروکه و خیالی

مکتب هـا در ایـن منطقه ی کوهسـتانی رونـق چندانی ندارنـد، با آن 
کـه اکثـر مکتب هـا این جا تعمیـر معیاری و سـاحه وسـیع دارند اما 
دروازه های بیشترشـان قفل اسـت، مدارس دینی به شـکل سنتی آن 
در هـر قریـه ایـن ولسـوالی دیده می شـود. بسـیارها بنا بـه تبلیغات 

منفـی علیـه مکتب هـا، فرزندان شـان را روانـه مکتـب نمی کنند، با 
یـک باشـنده ی محلـی در بـاره تبلیغـات منفی نسـبت بـه مکتب ها 
گفتـم، او فایـل صوتـی یکـی از علمـا را برایـم نشـان داد. این عالم 
معتقـد بـود؛ کسـانی که بـه مکتب هـا درس می خواننـد انسـان های 
سـر لـچ و کمونیسـت به بـار می آینـد از ایـن رو از مخاطبـان اش 
می خواسـت تـا نگذارنـد اطفـال و  فرزندان شـان به مکتـب بروند. 
نـام ایـن شـخص مولـوی قدیر اسـت و اصلـن از والیـت بلخ می 

شود.
در یـک صبـح کـه آفتـاب هنـوز طلـوع نکـرده بـوده، روانـه یـک 
مکتب دخترانه شـدم، تعمیر خوب با زنگ آبی و سـاحه وسـیع در 
این جاسـاخته شـده اسـت. هیچ کس در این جا دیده نمی شـد وقتی 
داخل مکتب شـدم بیش از صد بز و گوسـفند درصنف های درسـی 
ایـن مکتـب خوابیـده بودنـد، دیـدن ایـن وضعیـت حسـی خوبی 
نـدارد. مکتب هـای خیالـی و متروکه زیـادی در این ولسـوالی دیده 
می شـود. بـا آن هـم مدیـر معـارف امـارت اسـالمی طالبـان که در 
جمـع نماز گـذاران حرف می زد از گشـایش مکتب هـای متروکه و 
نظـارِت جـدی بر ایـن مکتب ها خبـر داد، او نماز گـذارن را توصیه 

می کـرد تـا اطفـال شـان را روانه مدرسـه ها یـا مکتب هـا نمایند.
زنداِن طالبان و برخورد با مجرمین

"اسـمتک" قریه ی سـت که اولین بـار طالباِن کوهسـتانات از این جا 
ظهـور کردنـد، زنـداِن مرکـزی طالبـان در این جـا موقعیـت دارد. 
چنـد خانـه کهنه و فرسـوده همراه بـا چند رینجـرِ پولیس محلی در 
اطـراف ایـن زندان قـرار دارد. من بـرای اولین بار زنداِن "اسـمتک" 
از دور میدیـدم، دود غلیـظ از دیـوار های زندان بـاال می رفت، انگار 
بـرای زندانیـان غـذا درسـت می کردنـد. هـر چنـد قـادر نشـدم از 
داخـل زنـدان بازدیـد کنـم، امـا کسـانی که ایـن زنـدان را دیده انـد؛ 

حرف هـا و حدیث هـای زیـادی دارنـد. یـک باشـنده محلـی برایم 
گفـت کـه در داخـل زنـدان چاله هـای بسـیار و تاکوی هـای بزرگ 
وجـود دارد و گاهـی زندانیـان را بـا آب سـرد یا بی خوابی شـنکجه 
می دهنـد. هیـچ کس به صـورت دقیـق نمی داندکه چنـد زندانی در 
ایـن زنـدان وجـود دارد، به گفته باشـنده گان محلی سـربازان اسـیر 
شـده ارتش، بـزرگان محلی مخالـف امارت اسـالمی، پولیس محلی 
و سـه خارجـی از جملـه افرادِ اند کـه در این مکان زندانی هسـتند.
برخـورد طالبـان بـا مجرمیـن خیلی جدی سـت؛ از تراشـیدن ریش 
گرفتـه تـا سرلچ گشـتن و سـیگار کشـیدن همـه جـرم پنداشـته 
می شـود و جـزا های برای هریک تعین شـده اسـت، دیـدن ماهواره 
و فلم هـای سـینمایی از موارد دیگری سـت که طالبان سـخت بر آن 
نظـارت دارنـد. مـن چند تـن را دیـدم که به جـرم تراشـیدن ریش 
یـا داشـتن ماهـواره دیجیتال مـورد لت و کـوب قرار گرفتـه بودند. 
با آن که طالبان برای باشـنده گاِن محلی امنیت نسـبی را آورده اند و 
تـا حـدی جنـگ زورمندان ِمحلی بر سـر تصاحب قـدرت فروکش 
کـرده اسـت، امـا مردمـان این جـا هم چنـان در فقـر و بدبختـی  به 
سـر می برنـد و از هیـچ امکانـات شـهروندی برخوردار نیسـتند. به 
گفتـه خبرنـگار بی بی سـی: حاال ما با دو افغانسـتان مواجه هسـتم؛ 
یـک افغانسـتان با مرکزیت کابل کـه ازرش هـای دموکراتیک بر آن 
حاکمیت دارد  و صاحب رسـانه ها آزاد می باشـد اما از سـوی دیگر 
فسـاد، ناامنـی و بیـکاری در آن بـی داد می کنند. در مقابل افغانسـتاِن 
کـه در آن امـارت اسـالمی طالبـان حکـم می رانـد و از ارزش های 
مردم سـاالری، رسـانه های آزاد و ... در آن خبری نیسـت، از سـوی 
هـم امنیـت به گونـه نسـبی اش در آن وجـود دراد و از فسـاد اداری 

هم چیـزی دیده نمی شـود.

در مراسم گرامی داشت از عاشورا مطرح شد:

وحدت شیعه و سنی در افغانستان مثال زدنی ا ست

پنـج روز در قلـمرو طالبـان؛
وضعـیت مـردم در ایـن جـا چگـونه است!

ابومسلم خراسانی-ماندگار

روح اهلل بهزاد
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تاجیـک های گم شدۀ پاکسـتان

بخش هشـتادم

ــنویم و  ــی را بش ــه صدای ــدون این ک ــا ب ــِر م ــه نف ــر س ه
وحشــتی مــا را تهدیــد کنــد، بــه خــاک و خــون غلتیدیــم. 
مــردم از خانه هــا بــه کوچــه ریختنــد تــا زخمی هــا و 
کشته شــده گان را بردارنــد. حادثــه خیلــی المنــاک و تراژیــد 
بــود؛ کســانی کــه در نزدیکی هــای مــا قــرار داشــتند، همــه 
زخــم برداشــته و یــا کشــته شــده بودنــد. هــر طــرف خــون 
جــاری بــود، صــدای چیــغ طفــالن بــه آســمان  بــاال بــود. 
ــا این همــه خــود را  ــودم، امــا ب مــن گیــچ و منــگ شــده ب
در وســط کوچــه یافتــم و دیــدم کــه از پــای راســتم خــون 
ــود.  ــد ب ــی بلن ــاِک غلیظ ــرف خ ــر ط ــت. از ه ــاری اس ج
ــل  ــر قات ــاِن تی ــا نش ــتم م ــا، دانس ــت ثانیه ه ــد از گذش بع
ــراپایم را  ــم. س ــرار گرفته ای ــار ق ــن حکمتی ــهر، گلبدی ش
یــأس و ناامیــدی پیچانــد، بــا خــود  گفتــم کاش یــک نفــر 
ــردـ  ــک می ک ــری کم ــه دیگ ــا ب ــت ت ــم برمی داش ــا زخ م
ــوده  ــون غن ــاک و خ ــه خ ــا ب ــۀ م ــر س ــوس ه ــی افس ول

ــه یکدیگــر نداشــتیم.  ــچ کمکــی را ب ــوان هی ــم و ت بودی
مــن کــه اســتخوان پایــم شکســته بــود، از خــاک به ســختی 
ــا و  ــزاهلل ایم ــرادرم عزی ــدم ب ــتم. دی ــدم و نشس ــد ش بلن
ــد  ــد. چن قهــار عاصــی هــر دو نزدیــک جــوی آب افتاده ان
ــِک  ــال زخمی هــا نزدی ــی را جهــت انتق ــر جیپ جــوان، موت
مــا آوردنــد، ایمــا و عاصــی بــدون این کــه تــکان بخورنــد، 
رو بــه خــاک افتــاده بودنــد. خــون از پــای راســتم فــوران 
ــدم، فریادهــای  ــی ایمــا و عاصــی را دی ــی وقت داشــت، ول
ــاد زدم  ــرادر و دوســتم کشــیدم. فری ــِر دردِ ب ــدی، از س بلن
ــه کشــته شــده اند!«  ــد ک ــم را برداری ــردم برادرهای »هــای م
مــرا بــا چنــد نوجــوان و طفــل زخمــی، از کوچــه برداشــتند 
و عزیــز ایمــا و قهــار عاصــی همان جــا ماندنــد. پای راســتم 
کــه شکســته بــود، آن را بــا هــر دو دســت محکــم گرفتــم 
تــا بی جــا نشــود. عاجــل بــه شــفاخانۀ شــخصی ِ »ابوزیــد« 
در چهــارراه موالنــا منتقــل شــدم. داکتــران شــفاخانۀ 
ابوزیــد، تنهــا از خون ریــزی زیــاد پایــم جلوگیــری کردنــد 
و مــرا بــه موتــر دیگــری انداختــه بــه شــفاخانۀ جمهوریــت 
انتقــال دادنــد. جمهوریــت از زخمی هــا و شــهدا پُــر بــود. 
ــا مــا در  ــه نظــرم آشــنا آمــد، او زمانــی ب داکتــر موظــف ب
ــه  ــردم ک ــش ک ــر خواه ــد. از داکت دانشــگاه درس می خوان
بــرادرم و دوســتم قهــار عاصــی را بــه مــن نشــان دهــد. او 
ــرادرت  ــداری داده و گفــت: تشــویش نکــن، ب ــن دل ــه م ب

زنــده اســت!  
ــۀ  ــِن برهن ــفید را از ت ــی س ــی، روی جای ــا مهربان ــر ب داکت
بــرادرم ایمــا برداشــت، مــن بــرادرم را شــناختم، دور 
بــود و  خــوردم رویــش را دیــدم؛ چشــمانش بســته 
ــاک  ــش از خ ــید، روی و موهای ــی می کش ــای خفیف نفس ه
ــا«  ــا »ایم ــردم، ام ــدا ک ــردم، ص ــه ک ــود. گری ــر ب ــه پُ کوچ
تــکان نخــورد. گفتــم عاصــی کجاســت، گفتنــد کــه عاصــی 
در اتــاق دیگری ســت. داکتــر بــه مــن گفــت: مــا ان شــاءاهلل 

غــم بــرادر و دوســتت را می خوریــم.
ــا  ــدادی از زخمی ه ــا تع ــرا ب ــت، م ــفاخانۀ جمهوری از ش
ــد.  ــان بردن ــد اکبرخ ــر محم ــفاخانۀ وزی ــه ش ــیده و ب کش
این بــار امبوالنــِس شــفاخانه مــا را انتقــال داد. در راهِ رفتــن 
بــه ســوی شــفاخانۀ وزیــر محمــد اکبرخــان، دخترکــی ده 
ـ دوازه ســاله، آخریــن نفس هــای خــود را کشــید و جــان 
داد. مــا همچنــان راه می پیمودیــم، هــوا تاریــک شــده بــود؛ 
ــد  ــرادر محم ــیدیم. ب ــفاخانه رس ــه ش در تاریکــی شــب، ب
داوود نعیمــی از ابتــدای زخمــی شــدن تــا شــفاخانۀ وزیــر 
اکبرخــان مــرا همراهــی کــرد؛ داوود نعیمــی نیــز بــه دهلیــز 
ــه نعیمــی گفــت: حــاال دیگــر  ــر ب شــفاخانه رســید و داکت
وقــت خــون گرفتــن مریــض وجــود نــدارد، پنــاه بــه خــدا 

ــود!  ــه می ش ــم چ ــم، ببینی ــش می کنی عملیات
ــی  ــدی عظیم ــودم، ناامی ــته ب ــت شس ــز دس ــه چی از هم
ــرگ  ــی و م ــم زنده گ ــود، برای ــه ب ــرا گرفت ــراپایم را ف س
ارزشــی نداشــت. بــه اتــاق ریکــوی بــرده شــدم، بــا تزریــق 
ــم  ــم. عملیات پیچــکارِی بی هوشــی به آســانی از هــوش رفت
به خوبــی ســپری شــد. وقتــی بــه هــوش آمــدم و ســرم را 
بلنــد کــردم، دیــدم پایــم پلســتر اســت. خــدای بــزرگ را 
ســپاِس فــراوان گفتــم کــه پایــم قطــع نشــده اســت. امــا... 
ــر از درد  امــا عبدالقهــار عاصــی در ایــن دنیــای بی کــراِن پُ

و رنــج دیگــر وجــود نداشــت!
ــز  ــۀ غم انگی ــن حادث ــه در ای ــز ک ــا نی ــزاهلل ایم ــرادرم عزی ب
زخم هــای عمیقــی برداشــته بــود، بعــد از گذشــت ۴0 روز 

بهبــود یافــت. 

پاره اهی ویپسته
گاهن  خاطراتی از رحمت اهلل بی

ــه  ــوی ب در نخســت، اســالم توســط محمــود غزن
حــوزۀ تمدنــی گندهارا آورده شــد، امــا در واقع در 
دوران تســلط دولــِت تاجیــکاِن گبری-ســواتی بود 
ــای  ــم، بخش ه ــا آن ه ــی ب ــت. ول ــوام گرف ــه ق ک
ــر  ــروان دیگ ــا و پی ــی از هندوه ــل مالحظه ی قاب
آیین هــای غیراســالمی، همچنــان غیرمســلمان 
ــی،  ــی همدان ــید عل ــر س ــد. می ــده بودن ــی مان باق
ــرِف اســالم در کشــمیر  ــه ُمع ــی پارســی ک روحان
بــود، فــردی محتــرم و قابــل اعتماد برای ســالطین 
ــای  ــود. او در یکــی از دژه ــرِی ســوات ب جهانگی
نظامــِی حاکــم گبــرِی منطقــۀ باجــور )ملــک ِخضر 
ــان،  ــه گبری ــت. گرچ ــات یاف ــری( وف ــی گب عل
ــمار  ــه ش ــلط ب ــلماناِن مس ــنجه یی، مس ــر س ــا ه ب
می آمدنــد، امــا جامعــۀ مســلماِن محلــی هنــوز در 
ــود. در ســال 1398 میــالدی،  حــال شــکل گیری ب
امیــر تیمــور )تیمــور لنــگ( بخــش هــزارۀ دولــت 
ــرو  ــزو قلم ــند را ج ــواحل رود س ــی در س پکهل
ــان تر  ــگ پس ــور لن ــاخت. تیم ــش س ــِت خوی دول
ســپاه ســربازان تــرِک خــود را تشــکیل داد و 
آنــان ســلطنت مســتقِل کوچکــی )پکهلی-هــزاره( 
ــه طــی 323 ســال، شــکوفا  ــد ک را تأســیس کردن
بــود. بنابرایــن، دولــت کهــن پکهلــی یــا ســلطنِت 
دیــر، چتــرال،  باجــور،  مناطــق  بــه  ســوات، 
ــد، کوهســتان، و  ــر، ملکن ــت، ســوات، بونه گیلگی
درۀ پشــاور محــدود گردیــد و در چاچــوب چهــار 
والیــت کــه متشــکل از باجــور، ســوات، بونهــرو 

ــرد.  ــت می ک ــود، حکوم ــتنگر ب هش
ــا رود  ــه ت ــتایِی ُکل منطق ــِت روس ــب جمعی اغل
ســند و ورای رودخانــۀ کابــل )گندهــارا در آن 
ــلمانی  ــای ش ــکل از تاجیک ه ــان(، متش ــۀ زم بره
و تیرایــی بــود و انگاشــته می شــود کــه از بومیــان 
باســتانی ایــن مناطــق بــوده و از دوران امپراتــورِی 
ــق  ــن مناط ــالم در ای ــش از اس ــارِس پی ــزرِگ پ ب

 . ند یســته ا می ز
ــی،  ــت پکهل ــا دول ــواتی ی ــکان س ــلطنت تاجی س
ــر  ــان عم ــه پای ــل ب ــۀ دو عام ــرانجام در نتیج س
ــه در  ــت منطق ــی جمعی ــید. دگرگون ــودش رس خ
ــژه از  ــه وی ــه ب ــی ک ــای توده ی ــۀ مهاجرت ه نتیج
جنــوب افغانســتان آغــاز گردیــد و شــامل قبایــل 
زیــاد پشــتون از بخــِش شــرق ســربنی بــه رهبــری 
جریان هــای  توســط  کــه  بــود  یوســف زی ها 
ــز  ــد. و نی ــده بودن ــک ش ــوری تحری ــی تیم سیاس
ــاهزاده گان  ــر از ش ــی دیگ ــان، یک ــن زم در همی
نیــز  بابــر(  )ظهیرالدیــن  فرغانــه  تیمــورِی 
هندوســتان را اشــغال کــرده بــود. در ســال 1519، 
ــت  ــواِت دول ــلطنت س ــه، س ــک حمل ــر در ی باب
پکهلــی را بــه عنــوان نخســتین بخــش اســتراتژی 
ــح  ــی فت ــلطنت دهل ــدازی س ــرای بران ــش ب خوی
ــی  ــوری مغول ــس از آن، امپرات ــال ها پ ــرد و س ک

ــاد.  ــا نه را بن
ــت  ــه دس ــز ب ــمیر نی ــال 1586، کش ــپس در س س

نــوۀ او اکبــر افتــاد. ورود سیل آســای قبایــل پشــتون ســربنی، کــه بــه گونــۀ 
ــند  ــرب رود س ــۀ غ ــه منطق ــر ب ــا ورود باب ــان ب ــًا هم زم ــترده و تقریب گس

ــرد.  ــی ک ــه را دچــار دگرگون ــاد، منطق ــاق افت اتف
ــکن  ــوات مس ــلطنت س ــرزمین های س ــج در س ــه تدری ــت ب ــا نخس آن ه
گزیدنــد و ســپس بــر آن ســلطۀ خــود را گســتراندند. پســان تر به دلیــل نیــاز 
بابــر بــه نیــروی آن هــا بــرای تســخیر هنــد، از کمک هــای او نیــز برخــوردار 
ــا  ــد، ام ــرنگون گردی ــال 1519، س ــوات در س ــلطنت س ــه س ــدند. اگرچ ش
ــف زی ها و  ــط یوس ــای آن توس ــب زمین ه ــه غص ــت ک ــر آن اس ــاد ب اعتق

متحــدان آنــان، طــی یــک دورۀ هفتادســاله بــه انجــام رســیده اســت. 
ــگ،  ــغ بی ــرزا ال ــط می ــال 1۴81 توس ــا در س ــل عام ه ــا قت ــد ب ــن فراین ای
شــاهزادۀ تیمــوری کــه رییــس قبیلــۀ خویــش در کابــل بــود، آغــاز 
ــرد.  ــدازی ک ــه ســمِت شــرق راه ان ــان را ب ــی آن ــه خــروج جمع ــد ک گردی
الــغ بیــگ مامــای بابــر و حاکــم کابــل بــود. بخــش عمده یــی از جمعیــت 
ــرار  ــه ف ــان ک ــی آن ــک و دهگان های ــِی تاجی ــرد شــلمانی و تیرای منحصربه ف
ــت  ــد )هوی ــِت جدی ــار در هوی ــه اجب ــدند، ب ــته نش ــا کش ــد و ی نکردن
ــل  ــط قبای ــز توس ــان نی ــگ آن ــدند. فرهن ــخ ش ــتون( مس ــای پش قبیله ه
ــان  ــادی از از می ــراد زی ــد. اف ــه ش ــازی و تصفی ــغالگِر پشــتون همانندس اش
ــدند.  ــانده ش ــی کش ــه برده گ ــه و ب ــرار گرفت ــب ق ــت تعقی ــکان تح تاجی
اصطــالح فارســی دهــگان کــه زمانــی بــارِ اریســتوکراتیک و اشــرافِی مالــک 
ــتأجر،  ــرادِف مس ــِد مت ــزی در ح ــر چی ــرد، دیگ ــل می ک ــن دار را حم و زمی
کشــاورز، غــالم خانــه زاد و فقیــِر وابســته بــه زمیــن، در زبــان محلــی نــزول 
یافــت. اکثریــت قریــب بــه اتفــاق تاجیک هــا بــه هــزاره گریختنــد؛ جایــی 
ــد و  ــو ســخن می گوین ــان هندک ــه زب ــون ب ــدند و اکن ــه ش ــه درآن تصفی ک
ــای  ــی در محله ه ــلمانی و تیرای ــای ش ــد. نام ه ــروف ان ــواتی«ها مع ــه »س ب
ــوز  ــت، هن ــده اس ــر ش ــا پُ ــط افریدی ه ــه توس ــی( ک ــر ایجنس ــر )خیب خیب
هــم وجــود دارنــد. افریدی هایــی کــه در آن روزگار از بومیــان ایــن مناطــق 

نبوده انــد.
ــه کــرد و ملــک  ــر قلعــه« واقــع در باجــور حمل ــر دژِ »گب ــر نخســت ب  باب
ــل رســاند. او  ــه قت ــی را ب ــت پکهل ــت باجــورِ دول ــم والی ــی حاک حیدرعل
ــان جمعیــت3000 نفــری از باشــنده گان ایــن شــهررا کــه در داخــل  همچن
ــی،  ــر تاکتیک ــرد. از نظ ــام ک ــود، قتل ع ــده ب ــع ش ــه واق ــای قلع دیواره
ــرای  ــگ، ب ــن جن ــا در همی ــرا آن ه ــتند؛ زی ــی داش ــت باالی ــا دس مغول ه
نخســتین بار از جنگ افزارهــای آتش بــار در برابــر تفنگ هــای قدیمــی 
معمــول کار گرفتنــد کــه تــا آن دم در شــبه قاره خبــری از آن نبــود. پیــروزی 
بابــر در ایــن جنــگ یــک امــر مســلم بــود؛ زیــرا ســربازان شــلمانی تاجیــک، 
ــه  ــا ب ــا دود و صــدای ســالِح ناشــناخته تــاب نیــاورده و پ در رویارویــی ب
فــرار گذاشــتند. بابــر ایــن فتــح را در تمامــی ابعــاد خونینــش، بــا جزییــاِت 

ــه« شــرح داده اســت.  ــر خاطراتــش »بابُرنام روشــن در دفت
ــف زی ها  ــط یوس ــال توس ــان س ــان تر و در هم ــز پس ــوات نی ــح درۀ س فت
ــی  ــری معجون ــا به کارگی ــا ب ــود. آن ه ــاوت ب ــی متف ــا کم ــاد، ام ــاق افت اتف
ــرزمین های  ــتنگر )س ــۀ هش ــدارِ منطق ــاوز، فرمان ــال، و تج ــه، اغف از توطی
ــرون کشــانیده  ــه بی ــان را ب ــِد دهق ــر هن ــردان(، می ــی چارســده و م جلگه ی
و بــه قتــل رســاندند. عقب نشــینی برق آســای او بــه ســوی روســتای 

خــودش در تهانــه در ملکنــد و عمل کــرد 
مضحــِک ارتــش مســلح ســواتی و رویارویــی 
ــرای آن  ــی شــد ب ــان، ضمانت ــاکام پیشــین آن ن
ــن  ــه بزرگ تری ــر ب ــف زی های پیگی ــه یوس ک
گنجینــه )سراســر درۀ سرســبز ســوات( دســت 

ــد. ــدا کنن پی
یوســف زی ها بــه مــدت 35 تــا ۴0 ســال 
در منطقــه بــه عنــوان مهاجــر و خدمتــکار 
ــوات  ــروِت س ــی و ث ــته اند و از زیبای می زیس
ــه  ــی ک ــتند؛ همان جای ــی داش ــناخت خوب ش
ــه عنــوان »بوریــا  ــرای چندیــن دهــه در آن ب ب
دیــری  بودنــد.  رفت وآمــد  در  فروشــان« 
ــلطان  ــن س ــا آخری ــه آن ه ــود ک ــته ب نگذش
ســوات، ســلطان اویــس را کــه پایتخــت 
ــگ دره در  ــه نه ــه و ب ــرک گفت ــش را ت خوی
ــت  ــان جمعی ــه در می ــی ک ــر )جای ــۀ دی منطق
کافــر پنــاه گرفتــه بــود( شکســت دادنــد. 
ســواتی ها قطعــًا غافل گیــر شــدند. بدیــن 
ــن  ــلطنت که ــام س ــی نظ ــا فروپاش ــب، ب ترتی
ــا  ــوری، خلیجــی ی ــِک غ مســلماِن ترک-تاجی
غیلجــی، افغــان، و حامیــان آن در ســلطنت 
دهلــی، و بــا زوال هم زمــان ســلطنت های 
ــول(  ــوری )مغ ــام تیم ــمیر، نظ ــوات و کش س
ــود  ــوری خ ــام تیم ــد. نظ ــِن آن گردی جایگزی
توســط نظــام افشــار و ابدالــی تــا غــرب 
ــن  ــتان در 17۴7 جایگزی ــند در افغانس رود س
ــتان،  ــام در هندوس ــن نظ ــه ای ــد، درحالی ک ش
ــال  ــد در ح ــر )هرچن ــال دیگ ــرای 110 س ب
ــد  ــی مان ــی( باق ــزون و بی خاصیت زوال روزاف
ــقوط  ــی س ــت راج بریتانیای ــه دس ــه ب ــا آن ک ت

ــد.  داده ش
ــگفت آور  ــیاری ها ش ــرای بس ــق ب ــن تحقی ای
خواهــد بــود؛ زیــرا هیــچ یاددهانی یــی از 
هیچ یــک از دولت هــای گبــری، پکهلــی و 
تاجیــک  جمعیت هــای  از  هیچ یــک  از  یــا 
در ُکل، در گفتمــان عامــۀ محلــی موجــود 
نیســت. بحــث در ایــن زمینــه، بــه عنــوان یــک 
موضــوع، نــه از اهمیــِت کمــی برخــوردار 
ــه ایــن موضــوع، موضوعــی اســت  اســت و ن
کــه مربــوط بــه دوره هــای بســیار دور تاریخــی 
ــگاری  ــِل آن در تاریخ ن ــود کام ــا نب ــد، ام باش
رســمی و ملــی کشــورِ مــا ]پاکســتان[، به ویــژه 
ــورد آن کــه  ــداوم در م ــه به طــور م ــی ک هنگام
چگونــه اســالم بــه هندوســتان گســترش 
ــتان  ــیس پاکس ــرای تأس ــه را ب ــت و زمین یاف
ــد. ــگفت آور می نمای ــیار ش ــرد، بس ــم ک فراه
از غوریــان هرازگاهــی در زمینــه یــادآوری 
صــورت گرفتــه اســت؛ امــا هیچ کــس اطالعــی 
نــدارد کــه ســلطنت خراج گــزار تاجیــکان، بــر 
ــان  ــتان و همچن ــمالی پاکس ــق ش ــی مناط تمام
شــمال  از  مالحظه یــی  قابــل  بخش هــای 
شــرق افغانســتان تســلط داشــتند. از ســلطنت 
ــون  ــیاری از مت ــالطیِن آن در بس ــری و س گب
معیــاری و نمادیــِن آغــاز قــرون وســطایی 
تاریــخ اســالم یــادآوری شــده اســت کــه 
ــه،  ــوزک تیمــوری، بابُرنام ــات ناصــری، ت طبق
ــه،  ــه، شــاه جهان نام ــری، جهانگیرنام ــن اکب آیی
عالمگیرنامــه، و ســیارال متأخریــن را از آن 

ــرد.  ــام ب ــوان ن ــان می ت می

نویسنده: عارف حسن آخوند زاده *

بخش دوم

ترجمان: قدیر ارباب رحیمی



5سا  ل    نهم  شما  رة      2112 د  و   شنبه      10میزا   ن   /   مهر       121396  محرم      21438 ا کتو  بر     2017 www.mandegardaily.com

3- مسوولیت های حکومت
ــت  ــوولیِت حکوم ــه مس ــخصی ک ــر ش ه
ــه را  ــن نکت ــد ای ــرد، بای ــده بگی ــر عه را ب
ــت در  ــه حکوم ــد ک ــته باش ــر داش ــد نظ م
ــه  ــه همیش ــت ک ــود نیس ــود مقص ذاِت خ
ــی،  ــه مقصــود اصل ــدد؛ بلک ــه آن دل ببنـ ب
تعالــی  و  تبــارک  خداونــد  خشــنودی 
اســت. پــس اگــر زمانــی در بیــن حکومــت 
و رضایــِت خداونــد تعارضــی واقــع شــد، 

بــدون کوچک تریــن تأملــی، حکومــت 
را فــدای رضایــِت خداونــد نمایــد. در 
ــخنرانی  ــک س ــت در ی ــاره حکیم االم این ب

ــت: ــوده اس ــن فرم چنی
ــت،  ــه حکوم ــید ک ــته باش ــاد داش ــه ی »ب
ــود  ــه مقص ــت، بلک ــذات نیس ــود بال مقص
اصلــی رضــای حــق اســت. اگــر خداونــد 
از مــا راضــی نباشــد، بــا این کــه حکومــت 
در دســت ماســت، فرعونــی هســتیم و 
ــر آن  ــه به خاط ــی ک ــر آن حکومت ــت ب لعن
مــا مشــابه فرعــون باشــیم. اگــر حکومــت 
ــون،  ــد فرع ــود، بای ــذات می ب ــود بال مقص
ــرب  ــیار مق ــداد بس ــرود و ش ــان، نم هام
آن هــا  همــۀ  آن کــه  حــال  می بودنــد. 
ــد. پــس حکومتــی مطلــوب اســت  مردودن
ــراه آن باشــد و  ــز هم ــه رضــای حــق نی ک
ــد در آن  ــای خداون ــه رض ــی ک آن حکومت
ــر  ــت. اگ ــان اس ــاِن انس ــال ج ــد، وب نباش
ــه  ــد و ب ــی باش ــا راض ــد از م خداون
جامعــه  مشــاغل  پســت ترین 
رضایــت دهیــم، شــاه هســتیم.
حکمــران  بــر  بنابرایــن 
ــه  ــت ک ــرض اس ــالمی ف اس
دادن  قــرار  وســیله  بــرای 
حکومــت جهــت بــرآورده 
خداونــد  رضایــت  شــدن 
و اجــرای احــکام اســالمی 
ــه  ــه و مجدان ــور صادقان به ط
وگرنــه  نمایــد.  تــالش 
و  بی فایــده  او  حکومــِت 
آن،  بــر  ورزیــدن  اصــرار 
اســت.  حــرام  و  ناجایــز 
پــس بــر او فــرض اســت بــا 
تصمیم هــا  تدبیــر،  نهایــت 
را  خــود  اقدامــاِت  و 
دربــارۀ  و  نمــوده  بررســی 
شــریعت  احــکام  رعایــت 
روا  غفلتــی  کوچک تریــن 

نــدارد.« 
االمــت  حکیــم  حضــرت 

: یــد ما می فر
ــه نظــر مــن حکومت هــای  »ب
گذشــته بــه دلیــل غفلــت 
ســقوط  ناچیــز  مــواردی  از 
غفلت هــای  مجموعــۀ  کردنــد. 
به تدریــج  جزیــی،  و  کوچــک 
ــود  ــا می ش ــی از غفلت ه ــۀ بزرگ مجموع
کــه در نهایــت رنــگ گرفتــه و مؤثــر 
واقــع شــده و موجــب زوال حکومــت 
ــا  ــه کاره ــه ب ــی ک ــن وقت می شــود. همچنی
و چیزهــای کوچــک توجــه نشــود، غفلــت 
ــم  ــردد و کم ک ــادت می گ ــان ع ــرای انس ب
ــد.«  ــت می کن ــز غفل ــزرگ نی ــای ب از کاره
همچنــان کــه بــر حاکــم مســلمانان فــرض 
عدالــت  خــالِف  خــودش  کــه  اســت 

کاری نکنــد، بــر او واجــب اســت کــه 
ــه  ــم ب ــز اجــازۀ ظل ــه زیردســتاِن خــود نی ب

ــد. ــران را نده دیگ
اربــاب حکومــت نیــز بایــد بــا ملــت ارتباط 
مســتقیم داشــته باشــد تــا از واســطه ها 
ــه  ــن واســطه ها هســتند ک کاســته شــود. ای
ــر  ــوند. اگ ــردم می ش ــر م ــتم ب ــب س موج
بگوییــد ایــن کار مشــکل اســت )مســتقیمًا 
ــاط داشــته  ــن ارتب ــام مراجعی ــا تم ــم ب حاک

باشــد(، بایــد گفــت کــه حکومــت کــردن، 
آســان نیســت. حکومــت کــردن مثــل 
خــوردن لقمــۀ نــان نیســت. همــواره انســان 

ــم اســت. ــگاه جهن در پرت
ــا و  ــن علم ــیوۀ کاری بی ــه و ش ــال برنام ح

ــه باشــد؟  ــد چگون حــکام اســالم بای
در ایــن راســتا حکیم االمــت می فرمایــد: 
»حضــرت محمــد )ص( دو خصوصیــت 
داشــتند: یکــی  شــأن نبــوت و دیگــری 
ــای  ــان، خلف ــس از ایش ــت. پ ــأن حکوم ش
ــت  ــر دو خصوصی ــع ه ــز جام ــدین نی راش
ــن دو  ــی بی ــن دو ویژه گ ــون ای ــد. اکن بودن
ــأن  ــر ش ــت. مظه ــده اس ــیم ش ــروه تقس گ
مظهــر شــأن  علمــا هســتند و  نبــوت، 
حکومــت، ســالطین و حــکام اســالمی. اگر 
حــکام اســالمی از علمــای اســالمی، اظهــار 
ــازی  ــا نی ــه آن ه ــد ب ــد و بگوین ــتغنا کنن اس
نداریــم، اعــراض از یــک ویژه گــی آن 
ــد و اگــر علمــای  حضــرت به وجــود می آی
اســالمی نیــز بــا حــکام اســالمی مخالفــت 
ــر  ــی دیگ ــراض از ویژه گ ــم اع ــد، بازه کنن

می آیــد. به وجــود 
بنابرایــن، جمــع کــردن بیــن هــر دو حالــت 
ــر اســت کــه حــکام  بدیــن نحــو امکان پذی
ــل  ــی را قب ــچ حکم ــود هی ــدود خ در ح
ــد و  ــرا نکنن ــق اج ــای ح ــتفتا از علم از اس
علمــا نیــز بعــد از تنفیــذ حکــم، بــه رعایــت 

ــند. ــد باش ــراِی آن پای بن و اج
اگــر ایــن دو ویژه گــی کــه در پیامبــر )ص( 
ــردد،  ــع گ ــه جم ــت، بدین گون ــود داش وج
اوضــاع  بهبــود  و  فــالح  بــرای  راهــی 
و  می شــود  نمــودار  اســالمی  جوامــع 

ــه ســاحل نجــات  ــا ب کشــتی متالطــم آن ه
خــودش  خداونــد  وگرنــه  می رســد. 

محافظــت نمایــد«.
ــات،  ــدودۀ مباح ــتن در مح ــرار داش ــا ق ب
ــالمی  ــم اس ــوولیت های حاک ــه مس از جمل
ــات  ــورت و نظری ــه از مش ــت ک ــن اس ای
نمایــد،  اســتفاده  مجــرب  متخصصیــِن 
ولــی پــس از مشــورت، هــر تصمیمــی 
ــوکل  ــا ت ــد، ب ــرش درســت آم ــه نظ ــه ب ک

ــرا  ــۀ اج ــه مرحل ــد ب ــر خداون ــاد ب و اعتم
ــام  ــر تم ــم ب ــن حک ــت ای ــذارد. اطاع گ
مــردم واجــب اســت، اگرچــه خــالف رأی 

ــد. ــان باش ــیاری از آن بس
حکیم االمت می فرماید:

ــمندان  ــه از رأی دانش ــد همیش ــم بای »حاک
از  نظرخواهــی  بــدون  نمایــد.  اســتفاده 
ــی  ــا از نظــرش مخف ــا بســیاری چیزه آن ه
می مانــد. ایــن مشــورت و نظرخواهــی 
ــن  ــی ای ــت؛ ول ــندیده اس ــوب و پس مطل
تزویــر  امــروزی،  اختراعــی  جمهــوری 
و فریبــی بیــش نیســت، به ویــژه نظــام 
ــب از  ــای آن مرک ــه اعض ــی ک جمهوری ی
مســلمان و کافــر باشــد. چنیــن دولتــی ابــداً 

ــت.« ــالمی نیس اس
یکــی از حاضــران در جلســۀ ســخنرانی 
پرســید: اگــر در زمــان مشــورت، بیــن اهــل 
شــورا اختــالف رأی افتــاد، چــه بایــد کــرد؛ 
حــال آن کــه مخالفــت بــا رأی ســلطان 

ــت؟ ــند اس ــوم و ناپس مذم
پاســخ داد: اختالفــی کــه  حکیم االمــت 
ــن و  ــت و مصلحــت، تدی ــر حکم ــی ب مبن
خیرخواهــی باشــد مذمــوم نیســت، ولــی آن 
ــر  ــالف نظ ــی آن اخت ــز حــدی دارد. یعن نی
تــا زمانــی جایــز اســت کــه در حــد و مــرزِ 
ــب،  ــد از تصوی ــی بع ــد، ول ــورت باش مش
ــس از  ــت. پ ــوم اس ــردن مذم ــت ک مخالف
ــط  ــرای آن، فق ــم و اج ــدن تصمی ــذ ش ناف

ــت واجــب اســت.«  اطاع
در حقیقــت، ایــن توضیــح همــان آیــۀ قرآن 
ــد: »و  ــد می فرمای ــه در آن خداون ــت ک اس
ــوکل  ــت فت ــر و اذا عزم ــی االم ــاورهم ف ش

ــارۀ کارهــا طلــب  علــی اهلل«: »از آن هــا درب
مشــورت کــن و زمانــی کــه بــر کاری 

ــوکل کــن.« ــر خــدا ت ــی، ب ــم گرفت تصمی

ــا  ــرعی فعالیت ه ــگاه ش ــدود و جای ح
ــن ــۀ دی ــرای اقام ب

ــه از  ــن مقال ــه در ای ــی ک ــومین موضوع س
ــم  ــم می کنی ــت تقدی ــادات حکیم االم ارش
ایــن اســت کــه »آیــا فعالیــت نمــودن بــرای 
ــاع در  ــح و دف ــت صحی ــک حکوم ــام ی قی
ــر  ــالمی ب ــای غیراس ــر قدرت ه ــِر ش براب
مســلمانان الزم و ضــروری اســت؟ و اگــر 
ــد  ــرزی بای ــد و م ــه ح ــرورت دارد، چ ض

ــت؟« ــر داش ــا درنظ ــن فعالیت ه ــرای ای ب
رســالۀ  حکیم االمــت  این بــاره  در   
جداگانه یــی بــه نــام »الروضــه الناظــره فــی 
المســائل الحاضــره« تحریــر نمــوده انــد کــه 
در آن به طــور اصولــی، جایــگاه شــرعی 
فعالیت هــای سیاســی را واضــح نمــوده 
ــی  ــاالت سیاس ــارۀ ح ــود را درب و رأی خ

ــد: ــوده ان ــار نم ــش اظه ــۀ خوی زمان
»دفــاع و دور نگه داشــتن کفــار از مســلمانان 
کــه  اســالمی  دولت هــای  از  به ویــژه 
ــت  ــت، حکوم ــت، غیرخالف ــامل خالف ش
اســالمی  و حکومــت  واقعــی  اســالمی 

مقــدس  اماکــن  از  به ویــژه  و  وهمــی 
حرمیــن شــریفین بــر همــۀ مســلمانان 
فــرض اســت - وابســته بــه شــرایط-، 
کــه گاهــی اوقــات فــرض عیــن و گاهــی 
ــرای  ــی ب ــود. ول ــد ب ــی خواه ــرض کفای ف
فــرض بــودن آن شــرایطی الزم اســت کــه 
در کتــب فقــه ذکــر شــده اســت، از جملــۀ 
آن هــا یکــی شــرط اســتطاعت نیــز هســت. 
لفظــی  اســتطاعت  اســتطاعت،  از  مــراد 
ــرط  ــرعی، ش ــتطاعت ش ــه اس ــت، بلک نیس
اســت کــه در احادیــث شــریف پیامبــر 

ــت: ــده اس ــان ش )ص( بی
عــن ابــی ســعید الخــدری عــن رســول اهلل 
)ص( قــال: مــن رأی منکــم منکــراً فلیغیــره 

بیــده فــان لــم یســتطع فبلســانه.
ــان  ــه زب ــتطاعت ب ــه اس ــت ک ــح اس واض
ــتطاعت  ــی اس ــت، ول ــل اس ــه حاص همیش
ــه  ــود ک ــق می ش ــی متحق ــدرت زمان ــا ق ب
ایــن خطــر وجــود نداشــته باشــد کــه 
بــه احتمــال قــوی، مقاومــت در برابــر 
باشــد.  ناممکــن  آن  عکس العمل هــای 
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــرط دیگ ــن ش همچنی
بایــد ایــن دفــاع باعــث ازدیــاد شــر نشــود. 
مثــاًل بــه جــای کفــار، کفــار دیگــری 
ــب  ــی مرک ــا حکومت ــوند، ی ــن نش جایگزی
ــر  ــد. اگ ــد نیای ــار پدی ــلمانان و کف از مس
چنیــن خطــری وجــود داشــته باشــد، پــس 

وجــوب ســاقط می شــود.
در مــورد جــواز بایــد ذکــر نمــود کــه بســته 
بــه اوضــاع و شــرایط جایــز، ناجایــز و حتــا 
مســتحب اســت و مــالک جــواز و یــا عــدم 
ــاد و رأی  ــر اجته ــتحباب ب ــا اس ــواز ی ج

ــکان  ــورت، ام ــن ص ــذا در ای ــرار دارد. ل ق
دو نــوع اختــالف وجــود دارد:

یکــی علمــی، کــه مطابــق شــرایط در نــزد 
برخــی جــواز نــدارد و نیــز در برخــی جواز 
دارد یــا مســتحب اســت. و دیگــری عملــی 
اســت کــه بــا وجــود متفــق بــودن بــر بنــای 
ــدم  ــر ع ــا ب ــی بن ــتحباب یک ــا اس ــواز ی ج
وجــوب، بــر رخصــت عمــل می کنــد 

ــر  ــتحباب، ب ــر اس ــا ب ــری بن و دیگ
ــد و هیــچ  عزیمــت عمــل می کن
ــروه  ــِت گ ــق مالم ــی ح گروه
ــر در  ــدارد. و اگ ــری را ن دیگ
جایــی تســلط از آِن مســلمانان 
باشــد ولــی بــا اهــل کفــر 
روش مســالمت آمیز در پیــش 
ــت را  ــن حال ــود، ای ــه ش گرفت
ــن  ــار گفت ــلط کف ــه و تس غلب

ــل دارد.«  ــای تأم ج
اگــر  این کــه  خالصــه 
داشــته  وجــود  اســتطاعت 
فســاد  احتمــال  و  باشــد 
فعالیــت  نباشــد،  بزرگــی 
ــت؛  ــب اس ــام واج ــت قی جه
گاهــی  و  علی العیــن  گاهــی 
اگــر  امــا  علی الکفایــه. 
ــد  ــی باش ــاد بزرگ ــال فس احتم

ــود  ــتطاعت الزم وج ــه اس ــا این ک ی
نداشــته باشــد، قیــام واجــب نیســت. 

ولــی در حــاالت مختلــف می توانــد جایــز 
ــز  ــن آن نی ــرای تعیی و مســتحب باشــد و ب
آرای علمــا می توانــد مختلــف باشــد و 
ــالص  ــر از روی اخ ــالف آرا اگ ــن اخت ای
باشــد، نــه مذمــوم اســت و نــه کســی حــق 

دارد. را  دیگــری  مالمــِت 
بــا ایــن حــال، چــون مقصــود اصلــی 
دیانــت  بلکــه  نبــوده  سیاســت  دیــن، 
می باشــد کــه آن نیــز حصــول رضــای 
ــی  ــِت سیاس ــوع فعالی ــر ن ــت؛ ه ــق اس ح
بایــد در چارچــوب شــریعت صــورت 
مقاصــد  بــه  دســتیابی  بــرای  گیــرد. 
ــِن  ــده گرفت ــت دادن و ندی ــی، از دس سیاس
ــم  ــن ه ــِی دی ــم معمول ــن حک کوچک تری
ــز  ــی جای ــم زمان ــن مه ــت و ای ــز نیس جای
اســت کــه فعــاالن سیاســی بــا اخــالص و 
صرفــًا بــرای خــدا و فقــط بــرای ســربلندی 
ــای  ــول رض ــت حص ــه نی ــق و ب ــن ح دی
ــول  ــا حص ــد و تنه ــت کنن ــد فعالی خداون
جــاه و جــالل مطمــِع نظرشــان نباشــد 
نفســانی  خواهش هــای  وجــود  بــا  و 
ــریعت  ــع ش ــود را تاب ــد خ ــدید، بتوانن ش
قــرار دهنــد. وگرنــه سیاســت چنــان خــار 
زاری ســت کــه در حــوزۀ آن قــدم بــه قــدم، 
ــد  ــام و شــهرت و جــاه و جــالل ق ــۀ ن فتن
ــیطان  ــس و ش ــالت نف ــد، تأوی ــم می کن عل
بــر انســان هجــوم  می آورنــد و در بســیاری 
ــکات  ــن تحری ــوِب تمــام ای ــع، او مغل مواق
ــد  ــی را انتخــاب می کن ــان راه شــده و هم
کــه اهــل دنیــا آن را دنبــال می کننــد و 
رفتــه رفتــه، سیاســت آن به جــای سیاســت 
الییــک  و  بی دینــی  سیاســت  اســالمی، 

ــد.  ــد ش خواه
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از  حکیم االمــت  سیاســی  اندیشــه های 
ــۀ  ــی، مکتب ــی عثمان ــی محمدتق ــه مفت عالم
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دولت  جمهور  رییس  شهادت  سالیاد  ششمین  از 
اسالمی و شهید صلح، استاد برهان الدین ربانی روز 
)پنجشبنه 6 میزان( طی همایشی در تاالر لویه جرگه 
با اشتراک شمار زیادی از رهبران سیاسی و هزاران 

تن از شهروندان کشور گرامی داشت به عمل آمد.
احمدولی مسعود رییس بنیاد شهید احمدشاه مسعود 
و طراح برنامۀ وفاق ملی، در این همایش با ستایش از 
کارنامه های شهید صلح گفت: ما اکنون روز شهادت 
فردی را گرامی  می داریم که نماد اعتدال و صلح بود. 
فردی نماد از کرامت و تسامح، الگوی تقوای و حلم، 
را  جانش  برای صلح  که  بود  تجربه  و  اندیشه  نماد 

 فدا کرد.
کلمه های  با  شهید  استاد  نام  که  افزود  مسعود  آقای 
اعتدال، برابری و برادری، گفتمان و مدارأ، اتحاد و 
اعتدال  از  وقتی  گفت:  او  بود.  خورده  گره  همدلی 
و  جنگ  ضد  گرایی،  افراط    ضد  از  میزنیم،  حرف 
و  گویی  زور  ضد  تحجر،  و  تهدید  ضد  خشونت، 
ترور و وحشت، از ضد پرخاشگری و نفاق و ضد 
نفرت و تجاوز سخن می زنیم که استاد شهید متعهد 

این افکار و اندیشه بود.
جهان  سطح  در  رهبران  جمله  از  استاد  او،  گفتۀ  به 
اعتدال  پایۀ  بر  را  خود  سیاسی  تفکر  که  بود  اسالم 
محو  تاریخی،  محرومیت  بی عدالتی،  از  رهایی  و 
جامعۀ  یک  به  رسیدن  مانده،  میراث  به  بحران های 

برابر، برادری و شهروند محور استوار ساخته بود.
رییس عمومی بنیاد شهید سعود، با اشاره به ضرورت 
وفاق  برنامۀ  گفت: طرح  نیز  ملی  وفاق  ایجاد طرح 
ملی یک ضرورت است که مورد استقبال گرم مردم 
و حمایت بی دریغ رهبران و شخصیت های سیاسی و 

علمی قرار گرفته است.  
وفاق  برنامۀ  از  مردم  که حمایت گرم  کرد  تأکید  او 
ملی، نشان می دهد مردم افغانستان تشنۀ وفاق و صلح 
هستند. چنانچه استاد شهید اندیشۀ تحکیم وفاق ملی 

درمیان مردم  را در سرمی پرورانید.
 او گفت: درحالی که بحران ها، رقابت های منطقه یی 
ابعاد مختلف مردم ما را تهدید می کند  از  و آفت ها 
این  رفع  برای  است.  افزایش  حال  در  تنش ها  و 
خود  میان  در  تا  است  ملی  وفاق  به  نیاز  مشکالت 

به تعادل برسیم. 
ملی  وفاق  اعالم  علت  این که  بیان  با  مسعود  آقای 

همدلی و همدیگرپذیری بیشتر در میان مردم ماست، 
تأکید کرد کسانی که فکر می کنند که رفتن به طرف 
انتخابات مشکالت را حل می کند، باید بدانند با رفتن 

به طرف انتخابات بحران افزایش می یابد. 
او خطاب به نخبه گان سیاسی گفت: مردم افغانستان 
مشرکات زیاد دارند و باید پیش از انتخابات به  یک 
گفتمان ملی دست یابیم، به همین منظور ما وفاق ملی 
را پیام دادیم تا زیر یک چتر بزرگ از وضعیت کنونی 

به به حالت بهتر گزار کنیم.
او گفت:  وفاق ملی دست یافتن به مشترکات ملی 
مردم افغانستان است. تشخیص اولویت ها و پرداختن 
به  رسیدن  مظهر  ملی  وفاق  است.  ملی  مسایل  به 
از  اعتماد ملی یی ست که  احیایی  رضایت عمومی و 
دست رفته و برای رسیدن به یک وفاق ملی شهروند 
محور پیشنهاد شده است تا  تعصب و تحجر زدایی 

شود. 
هم چنان، حامد کرزی رییس جمهور پشین با تأکید 
به  این که استاد شهید برای صلح و عزت جان فشانی 
کرد، گفت: استاد برهان الدین یک شخصیت مردمی 
و صلح طلب بود و برای تحکیم وحدت و همدلی 

مردم افغانستان تالش می کرد.
آقای کرزی با بیان  این که استاد ربانی شخصیت بود 
که عزت خود را در ثبات افغنستان می دانست. تأکید 
کرد که استاد ربانی برای صلح تالش همه جانبه انجام 

داد تا در این راه  جان خود را نیز فدا کرد.
سال های  در  که  گفت  کشور  پیشین  جمهور  رییس 
برای  نیک  و خلوص  نیت  که  کسانی  از  یکی  اخیر 
افغانستان داشت و با آن نیت ریاست شورای عالی 
کرد،  خویش  وطن  فدای  را  خود  و  پذیرفت  صلح 

استاد شهید بود. 
این است که  ربانی  استاد  بیان داشت که حرمت  او 
او در پیش گرفته بود، تعقب کنیم وطن  مسیری را 
دوستی و مردم داری که داشت را باید جز برنامه های 

خود کنیم.
محمد اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی نیز 
در بیانیه یی به مناسبت ششمین سالروز شهادت استاد 
برهان الدین ربانی او شخصیت دلسوز برای افغانستان 

خوانده است.
از  برهان الدین  استاد  شهید  که  گفته  بیانیه  این  در 
به شمار  افغانستان  تاریخ  در  کم نیظیر  چهره های 

می رود.
از سویی هم، صالح الدین ربانی وزیر جارجه دراین 
همایش گفت: گرامیداشت از شهدا نباید تنها به هفتۀ 

شهید و روزهای خاصی محدود باشد. 
استاد  معنوی  میراث  پاسداران  که  افزود  ربانی  آقای 
شهید و ملیون ها شهید این سرزمین، مکلفیت شرعی 
و ملی دارد که نگذارند تا دست آوردهای ارزشمند 
روشنی  در  ما  رود.  هدر  به  افغانستان  مجاهد  ملت 
اند،  گذاشته  میراث  به  بزرگان  آن  که  هایی  ارزش 
عدالت  تأمین  برای  جامعه  عمومی  مطالبات  پیگیر 
اجتماعی و دست یابی مردم به حقوق شهروندی شان 

و پاکسازی این سرزمین از شر تروریسم هستیم.
او گفت که یکی از نمادهای تحقق عدالت اجتماعی 
و دست یابی مردم به حقوق اساسی شهروندی شان، 
گیری های  تصمیم  همه  در  ها  آن  سیاسی  مشارکت 
سیاسی  است.مشارکت  ملی  ساز  سرنوشت  و  کالن 
تصمیم  و  حکومت داری  مختلف  سطوح  در  مردم 
گیری های کالن سیاسی می تواند ما را در امر مبارزه 
با تروریسم و حکومت داری خوب از جمله مبارزه 

با فساد اداری کمک کند.
شرایط  درک  با  دولتی  مسووالن  اگر  او،  گفتۀ  به 
شفاف  و  فعال  مشارکت  زمینه  کشور،  موجود 
شهروندان را در عرصه های مختلف فراهم سازند، 
کارآمدی  به  نسبت  آن ها  باورمندی  طریق  این  از 
اعتماد  نتیجه  در  و  یافت  خواهد  افزایش  حکومت 
و انسجام الزم، جهت پیروز شدن در برابر چالش ها 

فراهم خواهد شد.
آقای ربانی با بیان این که  سال آینده انتخابات پارلمانی 
انتخابات  بدون شک یک  داریم، گفت:  رو  پیش  را 
فراگیر، آزاد و عادالنه، از رفتن کشور به سوی بحران 
می  مستحکم  را  نظام  پایه های  و  می کند  جلوگیری 
کند، اما هر انتخاباتی که از سالمت و شفافیت الزم 
برخوردار نباشد، عامل مشکالت خواهد بود و ما از 
این ناحیه در مورد انتخابات پیشرو نگرانی داریم، به 
همین دلیل از نهادها و سازمان های مربوط و دخیل 
انتخابات شفاف و قابل قبول  می خواهیم در تأمین 
به  دیگر  بار  یک  را  افغانستان  مردم  و  باشند  جدی 

مشکل روبرو نسازند.
 هم چنان، پرو فیسورعبدالرب رسول سیاف، یکی از 
رهبران جهادی، با بیان کارنامه های استاد شهید گفت: 
چهره های  از  یکی  ربانی  برهان الدین  شهید  استاد 
در  او  نام  که  است  افغانستان  معاصر  تاریخ  کم نظیر 
تاریخ کشور ما جاودانه خواهد ماند. استاد شهید، مرد 
میدان جهاد، آموزگار عرصۀ علم، شخصیت ورزیدۀ 
میدان سیاست و شهید راه صلح افغانستان است، این 
ویژگی ها است که آن استاد فرزانه را یگانه و کم نظیر 

می سازد.
ثبات  برای  شهدای  این که  به  تأکید  با  سیاف  آقای 
افغانستان جان فشانی کرده اند، همکاری ستون پنجم 
شده  آنان  تقویت  سبب  افغانستان،  مردم  دشمنان  با 

است. 
او می افزاید که بدون شناسایی ستون پنجم، امنیت و 
ثبات در کشور تامین نخواهد شد و دولت برای ایجاد 
ثبات و تأمین امنیت شهروندان باید ستون پنجمیان را 

شناسایی و نابودشان کند. 

په پاکستان کې د  به  افغانستان د سولې عايل شورا د داراالنشا رئیس وايي، دوی  د 

له هر ډول فرصته ګټه  لپاره  ټېنګښت  د  د سولې  بېره  بندیانو د خاصون رس  طالب 

واخيل.

د دغې شورا د داراالنشا رئیس اکرم خپلواک د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، 

په پاکستان کې د طالب بندیانو خاصون او یاهم تبادله هم هغه څه دي چې د سولې 

له بهیر رسه مرسته کوالی يش.

نوموړي زیاته کړه:

"موږ په پاکستان کې د طالبان بندیانو د خاصون رسبېره په ټولو هغه امکاناتو کار کوو 

چې د سولې له ټینګښت رسه مرسته کوالی يش."

خو کله چې له ښاغيل خپلواک نه په دې اړه پوښتنه وشوه چې د هغه طالب بندیانو 

په اړه چې په دې وروستیو کې افغان حکومت یې د خاصون غوښتنه کړې ستاسو 

معلومات څه دي؟ نوموړي وویل:

"هغوی تر اوسه په پاکستان کې دي، د دواړو هېوادونو د حسن نیت په نظر کې نیولو 

رسه که چېرې روابط پرمختګ کوي نو په هغه کې د بندیانو د خاصون ترڅنګ نور 

مسایل هم شاملېږي."

تازه د افغان حکومت یوې باوري رسچینې د موضوع د حساسیت ته په پام رسه د نوم 

نه ښودلو په رشط ازادي راډیو ته ویيل چې دوی له پاکستانه د طالبانو د اتو مرشانو د 

تبادلې غوښتنه کړې چې ما برادر هم پکې شامل دی.

که څه هم حکومت تراوسه په دې اړه څه نه دي ویيل خو وړاندې د افغانستان د ميل 

امنیت ساکار دفر ویيل و چې ښاغيل امتر له پاکستانه د طالبانو د پنځو مرشانو چې 

هلته بندیان دي، د تبادلې غوښتنه کړې ده.

ها خوا یو شمېر پاکستاين رسنیو هم د هغه هېواد د بهرنیو چارو د وزیر خواجه اصف 

په حواله په دې اړه لیکيل دي.

په جمهوري ریاست کې د یادې رسچینې په حواله د پاکستان د پوځ لوی درستیز قمر 

جاوید باجوه چې کابل ته رارسېدلی د نورو مسایلو تر څنګ به له افغان چارواکو رسه 

د سولې په اړه هم خربې وکړي.

در ششمین سالروز شهادت استاد ربانی مطرح شد:

استاد شهید شخصیت کم نظیر در تاریخ افغانستان بود
خپلواک: 

د طالب بندیانو د خالصون رس بېره 

د سولې لپاره ټول امکانات کاروو

عاصـی فریـادی بـود...
ســمیع حامــد خاطــر نشــان کــرد کــه عاصــی 
ــه  ــود ک ــی ب ــد حاکمیت ــی ض ــاظ سیاس از لح
ــتند و  ــتبداد روا می داش ــتم و اس ــردم س ــر م ب
همیشــه در رفتــار و اشــعارش ایــن ضدیــت را 

نشــان داده اســت.
ــن  ــبز در ای ــد س ــر رون ــح، رهب ــراهلل صال ام
ــروی  ــه پی ــار عاصــی ب ــه قه ــت ک ــل گف محف
ــی  ــالۀ فارس ــزاران س ــخ ه ــی، تاری از فردوس
ــه  ــود ب ــن خ ــعرهای نمادی ــا ش ــان را ب زبان
تصویــر کشــید و ایــن تاریــخ را هم چــون 
تابلــوی زیبــا، دل نشــین و مانــدگار نقــش 
ــت  ــۀ هوی ــی دغدغ ــاور او: عاص ــه ب ــرد. ب ک
ــود. ــت فارســی ب ــال هوی ــا دنب داشــت و او ب
ــاور اســت کــه قهــار  ــه ایــن ب آقــای صالــح ب
عاصــی در البــه الی شــعرهایش در برابــر 
تهاجــم اســکندر، در برابــر اســتیالی اموی هــا، 
ــت  ــات مقاوم ــه در ادبی ــه ک ــا خلیف ــتیز ب س
نمــادی از ظلــم و خودخواهــی اســت، تهاجــم 
ــه  ــوروی ها ب ــم ش ــر تهاج ــس و در براب انگلی
ــان  ــه نکوهــش آن ــارزه کــرد و ب افغانســتان مب

ــت. پرداخ
رهبــر رونــد ســبز از عاصــی بــه عنــوان 

شــاعری یــاد کــرد کــه بــا واقع بینــی بــه 
ــر روزگاری  ــرد و اگ ــگاه می ک ــات ن موضوع
از حکومــت حــزب دموکراتیــک خلــق انتقــاد 
می کــرد و مجاهــدان را هم ســو بــا فکــر 
ــرد  ــدن عمل ک ــس از دی ــت، پ ــود می پنداش خ
افســرده  از گروه هــای مجاهــدان  شــماری 

ــت. ــان پرداخ ــاد از آن ــه انتق ــده و ب ش
ــه از  ــت اهلل بیگان ــل، رحم ــن محف ــۀ ای در ادام
ــت کــرد و گفــت:  ــاران قهــار عاصــی صحب ی
ــد  ــای بلن ــه  پله ه ــی، او را ب ــت عاص صداق
ــاه  ــاند. عاصــی کوت ــت رس ــهرت و محبوبی ش
زیســت، امــا در ایــن عمــر کوتــا،ه اثــر 
ــه جــا  ــه دوســت داران شــعر ب ــاری را ب گران ب

ــد. مان
ــی  ــی از دوبیت ــه: عاص ــای بیگان ــۀ آق ــه گفت ب
شــروع کــرد، بــه تغــزل و ترانــه رو کــرد، بــه 
ــپید پرداخــت. او در اوزان  ــی و س شــعر نیمای
ــی  ــا خیل ــرد و ام ــه ک ــعری تجرب ــف ش مختل

به درآمــد. موفــق 
واره یــی  غــزل  عاصــی  وقتــی  گفــت:  او 
ســروده اش  در  کلمــات  می ســرود،  را 
می رقصیدنــد. آقــای بیگانــه یــادآور شــد 
کــه عاصــی، زادۀ روزگار تلخی ســت کــه 

سیاســت مداران ناقابــل و هــرزۀ آن را بــه ایــن 
ســرزمین ارزانــی کــرده بــود. عاصــی فریــادی 
بــود از گلــوی آزادی. عاصــی بی رحمانــه 
ــان  ــت و زم ــت مداران تاخ ــان و سیاس ــر زم ب

ــت. ــی گرف ــد و بررس ــه نق ــود را ب خ
احمدضیــا رفعــت و رحمــت اهلل بیژن پــوز 
امــر  در  عاصــی  بی توجهی هــا  روی  نیــز 
انگشــت  ســرودن  رســمی  تکنیک هــای 
گذاشــته و از خاطــرات خــود بــا او یــادآوری 

ــد. کردن
از  و  دانشــگاه  اســتاد  رفعــت،  احمدضیــا 
منتقــدان ادبــی در بخشــی از ســخنانش گفــت: 
ــوزۀ  ــود و در ح ــب ب ــیار تنوع طل ــی بس عاص
فــرم بــه دنبــال اشــکال گوناگــون قالــب 
ــبب  ــوع س ــن موض ــت و ای ــه اس ــعری رفت ش
ــعری،  ــب ش ــک از قال ــا او در هیچ ی ــده ت ش

ــت. ــده اس ــاخص نش ــاعری ش ش
عبدالقهــار عاصــی بــه ســال 1335 خورشــیدی 
در دهکــدۀ ملیمــه از توابــع والیــت پنجشــیر به 
دنیــا آمــد. از قهــار عاصــی بــه عنــوان شــاعر 
ــه در  ــود ک ــاد می ش ــکنی ی ــرا و کلیشه ش نوگ
ــز شــعر ســروده اســت.  ــن نی ــای که قالب ه

بــزرگ شــده و درس  عبدالقهــار عاصــی، 

خوانــدۀ کابــل و از فعــاالن شــعر افغانســتان در 
دهــۀ شــصت و اوایــل دهــۀ هفتاد خورشــیدی 
بــه شــمار مــی رود. شــعرهای عاصــی غالبــًا از 
پیش ســاختۀ  چارچوب هــای  و  کلیشــه ها 
شــاعران هــم روزگارش بیــرون می زنــد و بــه 
ــوان ایــن شــاعر را  ــر می ت همیــن لحــاظ، کمت

بــه هنجارهــای معمــول، وفــادار دیــد.
یکــی از راکت هــای طرف هــای درگیــر در 
ــزان  ــش می ــخ ش ــه تاری ــل ب ــای کاب جنگ ه
از  گرفــت.  را  او  جــان  خورشــیدی   1373
عاصــی چندیــن مجموعــۀ شــعر و یــک کتــاب 

ــت. ــده اس ــادگار مان ــه ی ــره ب خاط
گرامی داشــت  برنامــۀ  کــه  اســت  گفتنــی 
شــهادت  ســالروز  بیست وســومین  از 
ــاح  ــف و افتت ــع تحای ــا توزی ــی ب ــار عاص قه
ــزار  ــید. برگ ــان رس ــه پای ــاب ب ــگاه کت نمایش
ــالروز  ــت از س ــل گرامی داش ــده گان محف کنن
ــبت  ــن مناس ــه همی ــی ب ــار عاص ــهادت قه ش
بــه  را  عاصــی«  قهــار  »جایــزۀ  همه ســاله 
و  داستان نویســان  عکاســان،  از  شــماری 
ــال  ــعر امس ــزۀ ش ــه جای ــد ک ــاعران می دهن ش
ــگاری  ــو لیمــه افشــید، دانشــجوی خبرن را بان

ــت آورد. ــه دس ــل ب ــگاه کاب دانش

از  گرامی داشــت  محفــل  یادداشــت های 
قهــار  شــهادت  ســالروز  بیست وســومین 
ــه  ــید ک ــه افش ــه لیم ــعری ک ــا ش ــی ب را عاص
ــه دســت آوردن جایــزه زمزمــه  ــا ب هم زمــان ب

ــرم. ــان می ب ــه پای ــرد، ب ک
تو آفتاب منی، آفتاب کوچک من

بمان و زنده گی ات را بتاب کوچک من
ادامه راه ظریفی ست بین خنده و اشک

دوام شادی و عشق و عذاب کوچک من
به ماهیان دل باتالق فکر بکن

به ماه تر شده در منجالب کوچک من
بجنگ و پیش برو، پیشتر، ادامه بده

به جنگ با جهت تند آب کوچک من
بجنگ و غرق بشو 

غرق
غرق 
غرق
بساز

از اختناق درونت حباب کوچک من
به لحن جاری این خون گرم گوش بده
به لحن جاری حال خراب کوچک من

له ال له ال له له الال بخواب دردت را
بخواب کوچک مادر بخواب کوچک من

ابوبکر صدیق



سا  ل    نهم  شما  رة      2112 د  و   شنبه      10میزا   ن   /   مهر       121396  محرم      21438 ا کتو  بر     72017 www.mandegardaily.com

ورزش
عبدالبشیر فکرت

ــت و  ــر طبیعی س ــک ام ــالف ی ــه اخت ــم ک ــواره گفته ای هم
ــی  ــی حــذف اختالف هــای مذهب ــن رو، نبایســتی در پ از ای
ــی، از  ــر عرصه ی ــان در ه ــر زد. آدمی ــتین ب ــی آس و فرقه ی
ــل  ــی عوام ــه ارزیاب ــوند ک ــالف می ش ــار اخت ــن، دچ ــۀ دی ــه عرص جمل
اختــالف خــود حدیــث مفّصلــی دارد. در روایتــی از پیامبــر اکــرم اســالم 
ــا  ــعبه... او کم ــبعون ش ــع و س ــي بض ــي عل ــتفترق أمت ــت: »س ــده اس آم
قــال.« امــت مــن بــه زودی، بــه هفتــاد چنــد فرقــه )در روایــت دیگــری 

آمــده اســت هفتــاد و ســه فرقــه( تقســیم خواهــد شــد. 
ایــن روایــت از گروه بندی هــای قریب الوقوعــی خبــر می دهــد کــه 
ــالم آن  ــر اس ــت و پیامب ــد گرف ــرا خواه ــالمی را ف ــع اس ــن جوام دام
را پیش بینــی کــرده بــود. از ایــن رو، ظهــور فرقه هــای مختلــف، از 
ــرۀ  ــه از زم ــه ک ــیعه و معتزل ــوارج، ش ــون خ ــی چ ــه فرقه های آن جمل
ــدارد. در  ــی ن ــِت چندان ــوند، غراب ــناخته می ش ــتین ش ــای نخس فرقه ه
ــه  ــد ک ــان می ده ــي...« نش ــتفترق امت ــارت »س ــه، عب ــت پیش گفت روای
ــک را  ــچ ی ــرار دارد و هی ــدی ق ــت محّم ــر ام ــر چت ــا زی ــی فرقه ه تمام

ــد.  ــرون ران ــر بی ــت پیامب ــرۀ ام ــوان از دای نمی ت
در روزگاری کــه مــا زنده گــی می کنیــم، بــودن و نبــودِن فکــر و فرهنــگ 
اســالمی در گــرو حــّل نزاع هــای درونی یــی اســت کــه اســالم را بیــش 
از پیــش صدمــه زده اســت. از ایــن رو، یافتــن مبنــای تازه یــی کــه بتوانــد 
زمینه هــای هم ســویی بیشــتر اهــل تســنن و اهــل تشــیّع را در افغانســتان 
ــر  ــه ب ــا تکی ــی از گزینه ه ــد. یک ــر می نمای ــر اهمیت ت ــم آورد، پُ فراه
ــت.  ــرآور اس ــگام و تنف ــای زودهن ــاب از قضاوت ه ــترکات و اجتن مش
گفت وگــو و تعامــل میــان شــیعه و ســنّی، طبیعی انگاشــتن اختالف نظــر، 
اصــالح نصــاب آموزشــی، توجــه بــه عرفــان و احتــرام نهــادن بــه ســایر 
ــه شــگوفایی رســیده اند،  ــا ب ــد، و ی دانش هایــی کــه در بســتر اســالم تول

ــالمت آمیز اســت. ــتی مس ــن هم زیس ــر ای راه حــل دیگ

داوود عرفان

ــد  ــل می آی ــه کاب ــی ب ــوه در حال ــد باج ــر جاوی قم
ــرای  ــت. ب ــتان اس ــازی پاکس ــن ب ــوپ در زمی ــه ت ک
نخســتین بار؛ دســتگاه دیپلماســی مــا بــه لطــف 
اســتراتژی جدیــد ترامــپ و نقــش برجســتۀ هنــد، از قــدرت مانــور 
باالیــی در مذاکــرات برخــوردار شــده اســت. فرصــت پیش آمــده 
ــار  ــتان فش ــر پاکس ــوان ب ــه می ت ــت ک ــی اس ــادر موقعیت های از ن
افغانســتان نــگاه واقع بینانه تــری داشــته  آورد تــا در مســایل 
ــازل جدیــد سیاســت های جهانــی  باشــد. جایــگاه افغانســتان در پ
و منطقــه ای از اهمیــت خاصــی برخــوردار شــده اســت و قــدرت 
ــت آن اســت  ــرده اســت. وق ــاال ب ــا پاکســتان را ب ــا ب ــی م چانه زن
کــه از سیاســت تضــرع و مطالبــات حداقلــی، بــه سیاســت ســازندۀ 
ــت  ــا دس ــزرگ م ــات ب ــم. مطالب ــذر کنی ــری گ ــات حداکث مطالب
ــتان  ــه افغانس ــتان، ب ــِع پاکس ــتاِن مطی ــتان از افغانس ــتن پاکس شس
همســایۀ دارای حقــوق و منافــع ملــی مختــص بــه خــودش اســت 
ــود.  ــزد ش ــتان گوش ــش پاکس ــتاد ارت ــس س ــه ریی ــد ب ــه بای ک
افغانســتان امــروز، جــز برچیــده شــدن پایگاه هــای تروریســتی در 
پاکســتان، بــه چیــزی کمتــر نبایــد قانــع شــود. پاکســتان بــه عنــوان 
یــک همســایه و بــا حفــظ منافــع دو طــرف جایــگاه محترمــی دارد، 
امــا هرگونــه بلندپــروازی پاکســتان از طریــق افغانســتان بــرای مــا 
نبایــد قابــل تحمــل باشــد . باجــوه بایــد تغییــر اســتراتژی سیاســت 
خارجــی مــا را در مناســبات جهانــی و منطقــه ای را در مذاکــرات 

پیشــرو متوجــه شــود.

قاسم عرفانی

از کربال تا کابل؛ پایداری غربت
عاشــورا در کربــال بــا غربــت و مظلومیــت امــام 
رقــم خــورد. هرچنــد صحه گــذاری  حســین)ع( 
ــدگار عاشــورا  ــۀ آفری ــات و اهــداف اصالح طلبان ــر نی ــده گان ب آین
ــدای  ــر بلن ــام حســین را ب ــری ام ــروزی و برت ــان، پی ــذر زم ــا گ ب
ــه  ــا مــرور زمــان و ب تاریــخ ثبــت کــرد، امــا احســاس می شــود ب
ــکوه  ــا ش ــزاری ب ــزاداری و برگ ــای ع ــترش آیین ه ــوازات گس م
ــه  ــالم از جمل ــان اس ــر جه ــورا، در سراس ــل از عاش ــم تجلی مراس
ــاهد  ــل ش ــر در کاب ــال های اخی ــه در س ــان ک ــا، چن ــور م در کش
ــترش  ــه گس ــا رو ب ــر و حت ــورا پایدارت ــت عاش ــتیم، غرب آن هس
نهــاده اســت. زمانــی کــه پیــام اصالحــات، مبــارزه بــا انحرافــات 
ــای  ــن درس ه ــه و تبیی ــر جامع ــم ب ــون حاک ــای گوناگ و بحران ه
عاشــورا بــرای امــروز مــا تحت الشــعاع بــوق و کرنــای تجمــل و 
ــرار  ــای ســخیف و موهــن، ق ــزاداری و رفتاره ــر مناســک ع تبخت
می گیــرد؛ قطعــًا امــام حســین)ع( و آرمان هــای واقعــی اش در 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــن رو، ب ــود. از ای ــد ب ــت خواه ــیه و غرب حاش
کــه رســالت عالمــان دینــی، مقامــات سیاســی، نخبــه گان فکــری و 
متنفــذان محلــی اســت کــه هماننــد طــرح جامــع امنیتــی مســاجد، 
بــرای جلوگیــری از انحرافــات و پاســداری از آموزه هــای واقعــی 
عاشــورا، طرحــی را روی دســت گرفتــه و در ســطح ملــی و 

ــد. ــق کنن ــل تطبی مخصوصــًا کاب

اظهارات تند رونالدو علیه پرس!

امری:
سخت است که بگویم 

عملکردمان برابر بوردو بی نقص بود

فیـسبـوک نـــامــه

ــد اســپانیا ســاعتی پــس از پیــروزی  ــال رئال مادری ــم فوتب ــی تی مهاجــم پُرتغال
ارزش منــد تیمــش برابــر دورتمونــد آلمــان از بیانیــه تــازۀ مدیــر عامــل باشــگاه 

آگاه و بــه شــدت عصبانــی شــد.
ــد اســپانیا در  ــال رئال مادری ــم فوتب ــی تی ــدو، ابرســتارۀ پرتغال کریســتیانو رونال
ــازی مهــم شــب گذشــته، طلســم شکســت ناپذیری زنبورهــای وســتفالن را  ب
شکســت بــا درخشــش خــود در کنــار بــازی فوق العــادۀ گــرت بیــل پیــروزی 
3 بــر یــک مادریــد را ثبــت کــرد. امــا ایــن شــادی بــا آگاهــی از پیغــام تــازۀ 
مدیــر عامــل باشــگاه رئال مادریــد تبدیــل بــه خشــمی کنتــرل ناشــدنی شــد، 
ــع  ــته و مان ــش نگه داش ــم او را اتاق ــوان تی ــن ج ــد بازیک ــه چن ــدی ک ــا ح ت

خروجــش شــدند.
کریســتیانو رونالــدو کــه معمــوالً بــا رســانه های مادریــدی مصاحبــه نمی کنــد، 
ــۀ اختصاصــی کــرد و گفــت: هــر روز  ــا آس اســپانیا مصاحب شــب گذشــته ب
ــفاف  ــگ و ش ــگاه یک رن ــات باش ــه مقام ــفام ک ــنوم. متأس ــازه می ش ــز ت چی

نیســتند.
او در ادامــۀ ســخنان خــود کــه از طریــق Mega نیــز منتشــر شــده گفــت: بــه 
فلورنتینــو پیــام فرســتاد. تــا کنــون از زبــان مــن نشــنیده ایــد کــه بگویــم در 
رئال مادریــد خوشــحالم و مشــکلی نــدارم، چــون واقعــًا خوشــحال نیســتم و 

ــد. ــرای مــن مشــکل درســت کرده ان ــان همیشــه ب آقای
ــه خاطــر  ــا هــم قســم شــدیم کــه ب ــازی همــۀ م ــزود: پیــش از ب ــدو اف رونال
زیــدان بــه پیــروزی برســیم، پیــروزی در خانــۀ دورتمونــد بــرای مــا اهمیــت 
داشــت و بــه ایــن مهــم دســت پیــدا کردیــم. مــن دوســت دارم مثــل خــودم 
باشــم، دروغ نگویــم و وقتــی تیــم در مادریــد نیســت، بیانیــه صــادر نمی کنــم، 
فلورنتینــو پــرس صبــر کــرد تــا مــا از مادریــد خــارج شــویم تــا بعــد بیانیــه 

بدهــد. ایــن کار، کار یــک مــرد نیســت.
ــحالم و  ــد خوش ــرای رئال مادری ــازی ب ــرد: از ۴00 ب ــان ک ــس خاطرنش کری
احســاس غــرور می کنــم، چــون بــرای مــردم بــازی کــرده ام، نــه بــرای پــرس. 
ــادۀ شــنیدن  ــد نمی شــوم، همیشــه آم ــی هســتم، مــن هرگــز ناامی مــن حرفه ی
ــرم.  ــی متنف ــای پنهان ــت پرده و بیانیه ه ــای پش ــا از حرف ه ــتم، ام ــاد هس انتق
رئال مادریــد بــدون مــن هــم رئال مادریــد اســت، اگــر مــن هــم باشــم شــادی 
ــت دارد.  ــم اهمی ــت، تی ــم نیس ــم مه ــا اس ــا این ج ــد، ام ــازی کن ــر ب ــم بهت تی

اهمیــت حضــور بازیکــن بزرگــی مثــل گــرت بیــل از مــن کمتــر نیســت.
ــازی  ــا را بدهــم، وقــت نداشــتم ب ــود پاســخ همــه دنی او افــزود: اگــر قــرار ب
کنــم، وقــت نداشــتم ورزش کنــم و از زنده گــی خــود لــذت ببــرم. مــن بــرای 
ــرس اگــر  ــو پ ــردم. فلورنتین ــرای قضــاوت م ــه ب ــم، ن ــال زنده گــی می کن فوتب
بــا مــن مشــکل دارد بــه خــود مــن بگویــد، ایــن کارهــا شایســتۀ مدیــر عامــل 

باشــگاه نیســت.

ســرمربی پاری ســن ژرمــن از این کــه تیمــش دو گل از بــوردو دریافــت کــرد، 
خوشــحال بــه نظــر نمی رســد.

اونــای امــری در پــی برتــری 6 بــر 2 شــب گذشــته شــاگردانش برابــر بــوردو 
در هفتــۀ هفتــم لوشــامپیونه فرانســه گفــت: ســخت اســت کــه بخواهــم بگویــم 
ــه  ــه از نتیجــه راضــی هســتم و روی هم رفت ــتیم، البت عملکــرد بی نقصــی داش
از شــرایط بــازی و عملکــرد بازیکنانــم رضایــت دارم، امــا مــا دو گل در ایــن 

دیــدار دریافــت کردیــم کــه ایــن را اصــاًل دوســت نداشــتم.
او ادامــه داد: در نیمــۀ اول مــا بــه بــوردو احتــرام گذاشــتیم، تیمــی کــه کیفیــت 
ــا  ــل م ــی مقاب ــه روش ــا چ ــا ب ــه آن ه ــتیم ک ــی دارد. نمی دانس ــی خوب هجوم
بــازی خواهنــد کــرد، این کــه هجومــی خواهنــد بــود یــا کامــاًل دفاعــی بــازی 
ــان  ــا بازیکن ــد و ب ــی آغــاز کردن ــازی را کمــی هجوم ــرد. آن هــا ب ــد ک خواهن
خوبــی کــه در خــط حملــه دارنــد، جلــو کشــیدند و همیــن فضــای الزم بــرای 
نفــوذ بــه دروازه آن هــا را بــه مــا داد و ایــن خــوب بــود چــون بازیکنــان مــا 
بــه طــور انفــرادی کیفیــت الزم بــرای اســتفاده از چنیــن فضاهایــی را دارنــد.

ــوم  ــازی ُگل س ــن ب ــه در ای ــم ک ــن ژرمن ه ــع پاری س ــه، مداف ــاس مونی توم
تیمــش را بــه ثمــر رســاند، پــس از بــازی در خصــوص مکانیــزم پنالتــی زدن 
ــا کــرده، گفــت:  ــه پ ایــن تیــم را کــه در هفته هــای اخیــر جنجــال بســیاری ب
ــرده  ــخص ک ــی زدن را مش ــب پنالت ــازی ترتی ــن ب ــش از ای ــری پی ــای ام اون
ــی  ــر پنالت ــد و اگ ــار بزن ــی را نیم ــن پنالت ــه اولی ــود ک ــن ب ــر ای ــرار ب ــود. ق ب
ــه هــر  ــی پشــت آن بایســتد. ب ــم می شــد، ادینســون کاوان دیگــری نصیــب تی
ــه نمایــش  ــازی تأثیرگــذاری را ب ــود و ب ــی ب ــی خوب ــی خیل ــه خیل حــال هفت
ــی  ــی هجوم ــه خیل ــد ک ــا اجــازه می ده ــه م ــازی ب ــن سیســتم ب گذاشــتیم. ای

و ســریع باشــیم.

نبرد تا آخرین نفس
ارتــش پاکســتان بــاور دارد کــه وظیفــه اش حفاظــت از اســالم بــه عنــوان 
ــوژی  ــه، ایدئول ــت. البت ــت اس ــۀ دو مل ــتان و نظری ــوژِی پاکس ایدئول
ــوان محصــول فراینــد جدایــی هنــد و پاکســتان  مذهبــی ارتــش را می ت

ــت.............«)ص 20( دانس
ــر پرســیده شــود کــه پاکســتان پــس از شــکل گیری  ــم فیی حــاال از خان
ــت  ــا هوی ــش خــود را ب ــا ارت ــک کشــور، اردو و ی ــوان ی ــه عن خــود ب
دینی)اســالم(، انگیــزه نمــی داد، بــا کــدام هویــت انگیــزه مــی داد؟ خانــم 
ــژه ارتــش  ــه وی ــه دخالــت و نقــش بی ثبات ســازی پاکســتان و ب ــر ب فیی
ــر  ــع تمــام تقصی ــد و در واق ــل ســخن می زن ــه تفصی آن در افغانســتان ب
و گنــاه را در ایــن مــورد بــه گــردن پاکســتان می انــدازد، امــا هیچــگاه از 
نقــش و تقصیــر افغانســتان در کشــاندن پاکســتان بــه این سیاســت، بحث 
منطقــی و مســتدل ارایــه نمی کنــد. از نقــش هنــد در اشــتعال منازعــه و 
مخاصمــت میــان افغانســتان و پاکســتان بحــث روشــنی نــدارد. بــه ایــن 
امــر نمی پــردازد کــه وقتــی افغانســتان بــا عــدم پذیــرش مــرز دیورنــد، 
ــر پاکســتان ادعــای ارضــی دارد و تمامیــت ارضــی و حاکمیــت ملــی  ب

پاکســتان را تهدیــد می کنــد، پاکســتان چــه کاری انجــام دهــد؟ 
ــه بحــث  ــاره و اســتدالل ب ــا اش ــر ب ــم فیی ــه خان ــن اســت ک ــب ای جال
زاینتــس)2006( دولــت پاکســتان را دولــِت تجدیدگــرای نامعقــول 
ضــد  نامعقــول  دولت هــای  مــورد  »در  می نویســد:  و  می دانــد 
ــت. او  ــم اس ــی مه ــتان خیل ــار پاکس ــم رفت ــرای فه ــلط ب ــت مس وضعی
تجدیدگرایــی نامعقــول را عبــارت از عــدم تغییــر در سیاســت ضدیــت 
ــس از تحمــل شکســت ســهمگین و واضــح،  ــا پ ــا وضــع مســلط حت ب
تعریــف می کنــد. بــه بیــان زاینتــس، اگــر پاکســتان یــک دولــت معقــول 
ــد  ــا هن ــل از آن، ب ــا قب ــال 1971 و حت ــد در س ــود، بای ــرا می ب تجدیدگ

ســازش و توافــق می کــرد.«)ص 33۴(
ــورد  ــتان در م ــای افغانس ــت دولت ه ــدگاه و سیاس ــه دی ــر ب ــا فیی ام
ــود در  ــی خ ــی و ناکام ــم ناتوان ــتان علی رغ ــر پاکس ــی ب ــای ارض ادع
ــه بحــث زاینتــس  ــا نظامــی، ب تحقــق ایــن ادعــا از لحــاظ سیاســی و ی
ــد و  ــل را تجدیدگــرای نامعقــول تلقــی نمی کن متوســل نمی شــود و کاب
ــن 68 ســال  از افغانســتان نمی خواهــد کــه از ادعــای ارضــی کــه در ای
ــی  ــاظ نظام ــه از لح ــی و ن ــاظ حقوق ــه از لح ــی، ن ــاظ سیاس ــه از لح ن
شــانس و زمینــۀ موفقیــت داشــته اســت، دســت بــردارد و بــا پاکســتان 

ــق برســد. ــه ســازش و تواف ب
ــا ســکوت می گــذرد،  ــم امریکایــی از آن ب ــۀ دیگــری کــه ایــن خان نکت
عــدم اقــدام و همــکاری صادقانــۀ امریــکا و متحــدان غربــی اش بــه ویــژه 
انگلیــس در جهــت حــل اختــالف و منازعــۀ دیورنــد و مســایل دیگــر 
ــن  ــا ای ــکا و بریتانی ــی کــه امری ــل و اســالم آباد اســت. در حال ــان کاب می
ــا در  ــند، ام ــی می شناس ــمی و بین الملل ــرز رس ــوان م ــه عن ــرز را ب م
جریــان هفــده ســالی کــه در افغانســتان حضــور مســتقیم نظامــی دارنــد، 

ــد. ــداده ان ــام ن ــن مشــکل انج ــی در حــل ای کار صادقانه ی
ــخن  ــرار از آن س ــه تک ــارد و ب ــا می فش ــه پ ــن نکت ــه ای ــر ب ــم فیی خان
می گویــد کــه ارتــش پاکســتان بــا فرهنــگ اســتراتژیک خــود و 
ــالم گرایی را در  ــان اس ــش، جری ــک خوی ــت آیدئولوزی ــر ماهی ــی ب مبتن
افغانســتان مــورد حمایــت و تقویــت قــرار داد و از آن در جهــت اهــداف 
ــا  خــود بهــره گرفــت. امــا خانــم فییــر از نقــش شــوروی و روس هــا ب
ــه  ــیای میان ــان در آس ــعه طلبانه و استعماری ش ــرد توس ــت و عملک سیاس
ــوی  ــه س ــتان ب ــالم گرایی افغانس ــان اس ــدان جری ــتان در ران و افغانس
ارتــش و دولــت پاکســتان، ســخنی نمی زنــد. از نقــش امریــکا و غــرب 
ــتاد  ــۀ هش ــتان در ده ــاد افغانس ــالم گرایی و جه ــان اس ــت جری در تقوی
ــت  ــم و قرائ ــوع فه ــی ن ــل درون ــه عام ــذرد. ب ــکوت می گ ــا س ــز ب نی
و  افغانســتان  اســالم گرایی  جریــان  نظامی گرایانــۀ  و  ســتیزه جویانه 
ــتان  ــش پاکس ــش ارت ــت و نق ــوای دخال ــر س ــابه دیگ ــای مش جریان ه

ــد. ــاره نمی کن ــز اش نی
ــد  ــر در فصــل دهــم از مولفه هایــی ســخن می گوی ــم فیی ــد خان هــر چن
ــش  ــتراتژیک ارت ــگ اس ــر در فرهن ــب تغیی ــت موج ــن اس ــه ممک ک
پاکســتان شــود کــه آن را نیــز بســیار بــا تردیــد اظهــار می کنــد، امــا در 
مجمــوع روح اصلــی تمــام مباحــث کتــاب در 11 فصــل؛ اســتنتاج او بــر 
ایــن نکتــه اســتوار اســت کــه سیاســت ایدئولوژیــک ارتــش پاکســتان در 
ــتفادۀ  ــتیزه جویانه و اس ــادی و س ــالم گرایی جه ــان اس ــت از جری حمای
ــل و  ــن تحلی ــای ای ــت. معن ــر اس ــی و تغییرناپذی ــزاری از آن، دایم اب
ــش  ــتان در آت ــی افغانس ــارت جاودان ــتان، اس ــرای افغانس ــری ب نتیجه گی
جهنــِم ســاخته و پرداختــۀ پاکســتان اســت. کســانی کــه رابطــۀ پاکســتان 
و افغانســتان را بــا ایــن نــگاه و بــاورِ کریســتین فییــر می بیننــد، در واقــع 
ــق  ــل و تواف ــره، تفاهــم، تعام ــه مذاک ــه هــر گون ــد ک ــد بگوین می خواهن
ــۀ  ــمول منازع ــه ش ــی ب ــالف و منازعه ی ــر اخت ــر ه ــر س ــتان ب ــا پاکس ب
دیورنــد، افغانســتان را از ایــن آتــش جهنــم برســاختۀ پاکســتان نجــات 
داده نمی توانــد. افغانســتان بایــد تــا ابــد، کم ازکــم تــا آن زمانــی کــه بــه 
یــک قــدرت اتمــی مبــدل شــود و بــا ایجــاد ارتــش مســاوی بــا ارتــش 
پاکســتان بــه تــوازن قــوا برســد و یــا تــا زمانــی کــه کشــوری بــه نــام 
پاکســتان از صفحــۀ روزگار و روی زمیــن حــذف شــود، در آتشــی کــه 

ــازد. ــازد، بســوزد و بس ــعله ور می س ــش ش ــتان برای پاکس
امــا ایــن برداشــت و تبلیــغ، و تلقیــن ایــن ذهنیــت، نادرســت، انحرافــی 
ــت  ــاذ سیاس ــی و اتخ ــا واقع گرای ــتان ب ــت. افغانس ــی اس ــر واقع و غی
ــات و توســعۀ  ــه متضمــن ثب ــع خــودش ک ــه در جهــت مناف واقع گرایان
پایــدار در عرصه هــای مختلــف حیاتــش باشــد، بــا پاکســتان بــه تعامــل 
ــد و  ــت هن ــازی و خصوم ــی ب ــد قربان ــتان نبای ــد. افغانس ــق برس و تواف

ــد. ــی باقــی بمان ــد در نقــش ایــن قربان ــا اب پاکســتان شــود و ت

محمداکرام اندیشمند/////////// بخش دوم و پایانی
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استراتژی  یک  می گوید  ملی  وحدت  حکومت 
اداری  فساد  با  موثر  مبارزه  برای  را  جدید 
تصویب کرده است. مبارزه با فساد در افغانستان 
اما  یافته،  بازتاب  همواره  شعارها  در  هرچند 
در عمل هنوز این کشور از فساد گسترده رنج 

می برد.
با  مبارزه  در  ناکامی  خاطر  به  افغانستان  دولت 

بار  هر  است.  روبرو  زیادی  انتقادهای  با  فساد 
از  حمایت  برای  هنگفتی  مبالغ  جهانی  جامعه 
حکومت در نظر می گیرد، یکی از شرط ها مبارزه 
با فساد است. آگاهان می گویند بیشتر کمک های 
جهانی به دلیل فساد گسترده حیف و میل شده  
و بخش کمی از آن در راستای انکشاف بشری 

سرمایه گذاری شده است.

نهادهای  که  باوجودی  می گوید  حاال حکومت 
متعدد علیه فساد در افغانستان مبارزه می کردند، 
اما سند جامعی در این باره وجود نداشت. این 
فساد  با  مبارزه  ملی  استراتژی  تدوین  با  سند 
اداری به دست آمده و قرار است  در عرصه های 
استخدام  پالیسی ها،  در  شفافیت  سالم،  رهبری 
از طریق اصالحات اداری، شفافیت در مصرف 
منابع مالی و تعقیب مجرمین از طریق نهادهای 

عدلی و قضایی از آن استفاده شود.
شاه حسین مرتضوی سخنگوی رییس جمهور 
افغانستان در این مورد می گوید: »ما در گذشته 
که  جامعی  سند  ولی  داشتیم  متعدد  نهادهای 
بتواند ما را در مبارزه با فساد کمک کند، وجود 
نداشت. استراتژی ملی مبارزه علیه فساد کارش 

نهایی شده و به زودی تصویب می شود.«
ادارات  در  فساد  که  باورند  این  به  آگاهان 
حکومتی  مقامات  تا  است  شده  سبب  دولتی 
از  را  افرادی  شایسته،  افراد  استخدام  بجای 
و  می کنند  استخدام  خودشان  خویش  و  قوم 
شایستگی در این استخدام ها رعایت نمی شود؛ 
تمام  این  از  پس  که  گفت  مرتضوی  آقای  اما 
استخدام ها از طریق کمیسیون اصالحات اداری 
واسطه گری  به  می خواهیم  »ما  می شود:  انجام 

در  شفافیت  می دهیم.  پایان  خویش خوری ها  و 
این  در  مجرمین  تعقیب  و  مالی  منابع  مصرف 

استراتژي گنجانده شده است.«

انتقاد نهادهای مبارزه با فساد
مبارزه  عرصه  در  که  نهادهایی  حال  همین  در 
ناقص  را  استراتژی  این  هستند،  فعال  فساد  با 
مشورتی  هیچ  می گویند  نهادها  این  می دانند. 
با  مبارزه  عرصه  در  که  کسانی  و  متخصصان 

فساد اداری تجربه دارند، نشده است.
بان  دیده  اجرایی  رییس  افضلی  اکرام  سید 
شفافیت می گوید در استراتژی جدید، صالحیت 
که خود  داده شده  نهادهایی  به  فساد  با  مبارزه 
فاسدند و از فساد رنج می برند: »راهبرد جدید 
ناقص است و فقط به خاطر راضی کردن جامعه 
نظریات  این طرح  است.  جهانی تصویب شده 

جامعه مدنی را در نظر نگرفته است.«
نهادهای مبارزه با فساد به این باورند تا زمانی که 
مبارزه با فساد غیرسیاسی نشود، کامیاب نخواهد 
به  بیشتر  فساد  با  مبارزه  می گویند  آگاهان  بود. 
عنوان ابزار سیاسی برای تضعیف رقیبان سیاسی 
استفاده می شود و در عمل کاری برای مبارزه با 

فساد صورت نمی گیرد.

آقای افضلی می گوید نهادهایی که برای مبارزه 
با فساد موظف می شوند باید بی طرف و مستقل 
باشند: »مبارزه با فساد در وضعیت کنونی از راه 
سیاسی  راه  از  و  نیست  ممکن  فعلی  نهادهای 
به  مردم  که  مستقلی  نهادهای  ندارد.  امکان  نیز 
وضعیت  جوابگوی  باشند،  داشته  باور  آن ها 

فعلی است.«
در حال حاضر لوی سارنوالی، اداره عالی مبارزه 
با فساد اداری، اداره عالی تفتیش و کمیته مستقل 
فساد  با  مبارزه  مصروف  اداری  فساد  با  مبارزه 
هیچگونه  نهادها  فعالیت این  ولی  هستند  اداری 

موثریتی در کاهش فساد نداشته است.
آینده  هفته  در  است  قرار  افغانستان  حکومت 
کند  برگزار  را  عالی رتبه  مقامات  کنفرانس 
و  کشورها  صالحیت  با  نمایندگان  آن  در  که 
گردهم  افغانستان  با  کننده  کمک  سازمان های 
از  همیشه  کننده  کمک  کشورهای  می آیند. 
افغانستان خواسته اند تا قدم های عملی را برای 
مبارزه با فساد بردارد، ولی وضعیت در ادارات 
حکومتی طوری نیست که بتواند جامعه جهانی 

را قناعت دهد.

دیده بان شفافیت:

 استراتژی مبارزه با فساد ناکام خواهد بود

روان در    مسعود  
مـردم بیـان  و   

رســالۀ »مســعود در روان و بیــان مــردم« 
مشــمول شــش مقالــه از دکتــور شــمس الحق 
ــه آن را واحــد انتشــارات  ــر اســت ک آریانف

ــاد شــهید مســعود چــاپ کــرده اســت. بنی
فرهمنــد  فریــدون  را  رســاله  ایــن 
ــه  ــرده و ب ــی ک ــی و حروف چین صفحه آرای
ســال 1391 در هــزار نســخه و 72 بــرگ بــه 

ــت. ــیده اس ــر رس نش
ــی،  ــور آریای ــن وخش ــان، آخری ــاه خراس ش
مســعود،  شــخصیت  تطبیقــی  شــناخت 
ــارۀ  ــج ق ــعود در پن ــکوه مس ــور پُرش حض
در  مســعود  و  قهرمــان  مســعود  جهــان، 
روایــات عنوان هــای مقــاالت آمــده در ایــن 

ــد. ــاله ان رس
ــاله  ــن رس ــۀ« ای ــر در »مقدم ــور آریانف دکت
ــار  ــاه مســعود در کن ــته اســت: احمدش نوش
ــا  ــدان، کوه ه ــا مجاه ــراه ب ــت. هم ــا زیس م
ــا  ــا و هفته ه ــد، روزه ــا را درنوردی و دامنه ه
ــدان  ــۀ مجاه ــد هم ــرد. همانن ــردی ک پیاده گ
ــا  ــد و حت ــاک خوابی ــنگ و خ ــر روی س ب
ــرد  ــن نب ــا بزرگ تری ــرد، ام ــواب آرام نک خ

ــرد. ــری ک روزگار را رهب
ــان  ــر: مســعود در می ــای آریانف ــۀ آق ــه گفت ب
ــر  ــش فک ــرزمین و میهن ــه س ــا ب کوه پایه ه
ــۀ  ــا برهن ــدان پ ــا شــماری فرزن ــرد و ب می ک
کوهســتان های افغانســتان، ســاز و بــرگ 
ــن  ــر بزرگ تری ــت را در براب ــاع و مقاوم دف
ارتــش جهــان اندیشــه می کــرد. در مقابلــش 
و  حــرب  ارکان  جنــراالن  بزرگ تریــن 
قــرار  شــوروی  ابرقــدرت  مارشــال های 
داشــت کــه می خواســتند او را در فــراز 
صخــره و یــا مغاره یــی شــکار کنــد و بــه دام 
انــدازد. از جانــب دیگــر، جنراالن پاکســتانی 
بودنــد کــه خــود را مدافــع جهــاد افغانســتان 
همــه گان  می خواســتند  امــا  می دانســتند، 
فرمان پذیــر آنــان باشــد. چــون مســعود 
چنیــن نبــود، او را تحمــل نداشــتند و شــب 

بــه گونه یــی روس هــا در صــدد  و روز 
ــد. ــه او بودن ــه زدن ب ضرب

ــه  ــت: همین گون ــده اس ــه آم ــۀ مقدم در ادام
ــد از  ــه بع ــی ک ــای بین الملل ــود قدرت ه ب
خــروج شــوروی از کشــور، مســعود را کــه 
خواهــان افغانســتان آزاد و مســتقل بــود، 
ــو  ــا مح ــتند ب ــتند و می خواس ــل نداش تحم
او، رجاله هــای را بــه قــدرت آرنــد کــه 
همیشــه فرمان پذیــر ایشــان باشــد و بــه 
ــود را  ــای خ ــد طرح ه ــان بتوانن ــیلۀ آن وس

ــد. ــاده کنن پی
رســالۀ »مســعود در روان و بیــان مــردم« 
عنوان هــای  و  جداگانــه  بخش هــای  در 
را  خواننــده  و  شــده  ارایــه  متفــاوت 
ــاله  ــن رس ــدۀ ای ــازد. خوانن ــر نمی س دل گی
در زمــان اندکــی بــا بخش هــای زیــادی 
و  مبــارزه  شــخصیتی،  ویژه گی هــای  از 
ــنا  ــعود آش ــاه مس ــهید احمدش ــی ش زنده گ

 . د می شــو
ــِل »مســعود و  ــا نق ــن رســاله را ب شناســۀ ای
ــده،  ــای 69-70 آن آم ــه در برگ ه ــوا« ک تق

ــرم. ــان می ب ــه پای ب

مسعود و عبادت 
حســین خــان}از یــاران قهرمــان ملــی{ 
مثــل  نمــاز  در  هیچ کــس  می گویــد: 
را  تهجــدش  نبــود.  مســعود  احمدشــاه 
نمــاز  وقتــی  نمی کــرد.  تــرک  هیــچ گاه 
ــد، جــای نمــازش از بســکه اشــک  می خوان

می شــد. تــر  می ریخــت، 

مسعود و صرفیه
ــل  ــرف فامی ــد: مص ــاهد می گوی ــد ش احم
ــه  ــتان ماهان ــعود در تاجیکس ــاه مس احمدش
ــورت  ــی ص ــاه وقت ــک م ــود. ی ــر ب ۴00 دال
دیــده  می بینــد،  مالــی  نــزد  را  حســاب 
می شــود کــه مصــرف 500 دالــر شــده 

اســت. شــب بــه خانــه آمــد، فامیــل را 
ــر داده  ــن 500 دال ــت: م ــرد و گف ــع ک جم
ــرد  ــد ک ــی تأکی ــد مال ــه خال ــم و ب نمی توان

ــد. ــه باش ــداً متوج ــورد ج ــن م ــه در ای ک

مسعود و حضور دل
احمدشــاه می گویــد: هــر صبــح وقــت نمــاز 
آمرصاحــب جــای نمــاز خــود را گرفتــه بــه 
ــاز  ــا نم ــر دو یک ج ــد. ه ــن می آم ــاق م ات
ــم.  ــالوت می کردی ــرآن ت ــم و ق می خواندی
ــی  ــد، در حال ــن آم ــاق م ــه ات ــح ب ــک صب ی
کــه مــن بی نمــاز شــده بودم)احتالمــی شــده 
بــودم(، امــا چیــزی گفتــه نمی توانســتم. 
ــا خــود  ــم. ب ــر وضــو گرفت برخاســتم ناگزی
ــب  ــم. آمرصاح ــل می کن ــداً غس ــم بع گفت
ــدون  ــد ب ــد، بع ــن مان ــاق م ــۀ در ات لحظ
ــاق خــود رفــت  ــه ات ــد ب ایــن چیــزی بگوی
ــه  ــش ب ــرآن از اتاق ــدان ق ــدای خوان و ص
گــوش آمــد. آن صبــح بــا مــن نمــاز نخوانــد 
نگفتــه  مــن هیچ چیــزی  کــه  در حالــی 
بــودم. جالــب ایــن اســت کــه از نمــاز فــردا 
ــدن  ــاز خوان ــۀ نم ــان برنام ــاز هم ــح ب صب
ــرآن ادامــه داشــت. ــدن ق ــی و خوان یک جای

مسعود ملک است
مامایــم  روزی  می گویــد:  احمدشــاه 
-قومانــدان نجم الدیــن- بــه خانــه آمــد 
آمــر  ای  می کــرد:  تکــرار  بی اختیــار  و 
ــه  ــرا چ ــیدم چ ــک! پرس ــت، مل ــک اس مل
ــوت  ــدازه ت ــک ان ــت: ی ــت؟ گف ــپ اس گ
ــم. آمــر  ــه خــوردن کردی ــود، مــا شــروع ب ب
وانمــود کــرد کــه تــوت نمی خــورد. وقتــی 
تــوت خــالص شــد و فقــط میده گی هــا 
مانــده بــود، آمــر آمــد و شــروع بــه خــوردن 
ــرد و روی  ــر می ک ــود را ت ــک خ ــرد. کل ک
میده گی هــای تــوت می گذاشــت. وقتــی 
ــپید، آن را  ــش می چس ــه کلک ــا ب میده گی ه

بــه دهــن می گذاشــت و می خــورد.

هارون مجیدی


