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صفحه 6

د ولسـمرش محمد ارشف غني رسه د پاکسـتان 

د لوی درسـتیز تر لېدنې وروسـته، د افغانستان 

جمهـوري ریاسـت د ترورېـزم رسه د مبـارزې 

پـه برخـه کې د پاکسـتان په دریځ کـې د بدلون 

خـره کوي.

د ولسـمرش مرسـتیال ویانـد نجیب اللـه ازاد د 

دوشـنبې پـه ورځ ازادي راډیـو تـه وویل چې د 

پاکسـتان پـه دريځ کې دغه بدلون د افغانسـتان 

د  او  فشـارونو  د  نړیوالـو  د  او  حکومـت  د 

افغانسـتان لپـاره د امریکا د نوې سـراتيژۍ تر 

اعـان وروسـته لېـدل کېږي.

ښـاغلی ازاد وویـل، رسه لـه دې چې پاکسـتان 

پـه کراتـو پـه خپلـو ژمنـو عمـل نـه دی کړی، 

خـو اوس ظاهـرًا داسـې ښـکاري چـې دغـه 

هېـواد پـه دې پـوه شـوی چـې د ترورېـزم رسه 

لـه رښـتینې مبـارزې پرتـه بـه، د افغانسـتان او 

نړیوالـو همـکاري لـه السـه ورکـړي.

ښاغلی ازاد وایي:

»ظاهـرًا د پاکسـتان پـه دريـځ کې بدلـون لېدل 

کېږي، پاکسـتان دا خـره اوس درک کړې چې 

د ترورېـزم رسه د رښـتینې مبـارزې پرتـه، بلـه 

الر نـه لـري، ځکـه چـې ترورېـزم افغانسـتان، 

سـیمې او ټولـې نـړۍ ته خطـر دی.«

د پاکسـتان لـوی درسـتیز قمـر جاویـد باجـوه 

د يکشـنبې پـه ورځ د يـوه پـاوي پـه مـرشۍ 

کابـل تـه راغـی او د ولسـمرش محمـد ارشف 

غنـي رسه يـې د ترورېـزم په وړانـدې د مبارزې 

پـه څرنګـوايل او پـه يـو شـمېر نـورو مهمـو 

موضوعاتـو خـرې وکـړې.

ولسـمرشغني افغانسـتان تـه د پاکسـتان د لوی 

د  ترمنـځ  هېوادونـو  دواړو  د  سـفر  درسـتیز 

همکاریـو نـوی فصـل ګڼلـی او دغه سـفر یې 

د دوه اړخیـزو همکاریـو لپـاره مهـم بللی دی.

ولسـمرش غنـي ډېـر ځلـه پـه دې ټینـګار کړی 

چـې سـوله دوه محوره لـري، لومړی پاکسـتان 

رسه او بیـا لـه طالبانو رسه بین االفغاين سـوله.

د جمهـوري ریاسـت پـه اعامیـه کـې راغـي 

چـې د پاکسـتان لوی درسـتیز افغان ولسـمرش 

رسه پـه ليدنـه کـې د ترورېـزم پـه وړانـدې د 

افغانانـو پـه مـرشۍ د  رښـتینې مبـارزې او د 

سـولې د خـرو د ماتـړ ژمنـه کـړې ده.

پاکسـتان پـه تېـرو ۱۶ کلونو کې په افغانسـتان 

او د ترورېـزم رسه  ټینګښـت  کـې د سـولې د 

د مبـارزې پـه برخـه کـې ژمنـې کـړي، خـو د 

افغـان حکومـت پـه خـره، کلـه یـې هـم پـه 

خپلـو ژمنـو عمـل نـه دی کـړی.

بـل خـوا يـو شـمېر کارپوهان بیـا پـه دې باور 

دي چـې پاکسـتان د ژمـي پـه موسـم کـې د 

افغانسـتان رسه د ترورېزم پـه وړاندې د مبارزې 

پـه برخـه کـې د همکاریـو ور پرانيـزي، خـو د 

جنـګ په موسـم يعنـې د پرسيل پـه راتګ رسه 

خپلـې ژمنـې لـه يـاده اوبايس.

پـه ورتـه وخـت کـې د افغانسـتان د مرشانـو 

جرګـې رئیـس فضـل هـادي مسـلمیار وايـي، 

پاکسـتان پـه تېر کـې هم پـه پخپلـو ژمنو عمل 

نـه دی کـړی او دا ځـل بـه یـې هم ونـه کړي.

ښاغي مسلمیار زیاته کړه:

»زه ال تـر اوسـه بـاوري نه یم، ځکه پـه تېر کې 

مـوږ لېـديل، کله چـې نړیـوال د افغانسـتان په 

خـوا درېـديل، نـو پاکسـتان د همـکارۍ الس 

اوږد کـړی، خـو د دوی همـکاري تـل مقطعي 

وې او د ترورېسـتانو پـه الس بیا هـم د افغانانو 

تویه شـوې.« وینه 

ښـاغلی مسـلمیار د مـي وحـدت د حکومت 

د  رسه  پاکسـتان  د  چـې  غـواړي  مرشانـو  لـه 

اړیکـو پـه برخـه کـې تېـر هېـر نـه کـړي او په 

واخـي. ګام  احتیـاط 

ــکا  ــنای امری ــه س ــط خارج ــه رواب ــس کمیت ریی
اعــام کــرد: ســربازان امریکایــی دســت کم 
یــک دهــه دیگــر در افغانســتان حضــور خواهنــد 

داشــت.
ــط خارجــی  ــه رواب ــس کمیت ــر، ریی ــاب کورک ب
ــه  ــک برنام ــو در ی ــکا در گفت وگ ــنای امری س
ــه  ــخ ب ــی در پاس ــبکه ان بی س ــی در ش تلویزیون
ســوالی مبنــی بــر اینکــه آیــا ســربازان امریکایــی 
یــک دهــه دیگــر در افغانســتان مانــدگار هســتند 

گفــت: مطمئنــًا.
ملــی  ناخالــص  تولیــد  کل  داد:  ادامــه  وی 
افغانســتان حتــی نمی توانــد بــرای حمایــت 
ــد. ــی باش ــور کاف ــن کش ــی ای ــربازان امنیت س
ــرد  ــام ک ــته اع ــد روز گذش ــر چن ــاب کورک ب
ــود  ــته ش ــنا بازنشس ــر دارد از س ــه وی در نظ ک
و بــرای انتخابــات آینــده شــرکت نخواهــد کــرد.
دوران  در  وی  جانشــین  می رســد  نظــر  بــه 
تصــدی خــود بــا مســاله ای ســربازان امریکایــی 

ــد. ــر باش ــتان درگی در افغانس
ــکا ۳۵۰۰  ــه امری ــد ک ــام ش ــش اع ــدی پی چن
ــد  ــزام می کن ــتان اع ــه افغانس ــر را ب ــرباز دیگ س
و بــا ایــن اعــزام، تعــداد ســربازان امریکایــی در 
ایــن کشــور جنــگ زده بــه ۱۴ هــزار و ۵۰۰ تــن 

می رســد.
ــکا  ــاع امری ــر دف ــس، وزی ــز ماتی ــتر جیم پیش
ــای  ــه نیروه ــی ب ــای اضاف ــن نیروه ــت: ای گف
افغــان کمــک می کننــد تــا موثرتــر مبــارزه 

ــد. کنن
روزنامــه واشــنگتن پســت نوشــته کــه افزایــش 
شــامل  افغانســتان  در  امریکایــی  نیروهــای 
و   A-۱۰ جنگنده هــای  اف۱۶-،  جنگنده هــای 
ــای  ــب افکن ه ــوی بم ــتیبانی از س ــش پش افزای

ــت. ــر اس ــتقر در قط B-۵۲ مس

ارگ: 
د افغانستان په اړه د پاکستان په دریځ کې بدلون راغلی

باب کورکر:
 نیروهای امریکایی ۱۰ سال 
دیگر در افغانستان می مانند
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حلـقاتی در حکـومت و پارلـمان
در نا امنـی غوربنـد دست دارنـد

پاکسـتان
 یک گام به پیش، دو گام به پس

ــر  ــی دخت ــارات قوم ــه اظه ــا ب واکنش ه
ــی ــی احمــد جالل عل
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احمدولی مسعود در مراسم گرامی داشت از عاشورا:

مردم افغانستان نیازمند »وفاق ملی« هستند

رسـوایی سـِر رسـوایی 

در دستـگاه آقای غنـی



در  افغانســتان  رییس جمهــوری  موضــع 
رابطــه بــا پاکســتان ایــن روزهــا پــس از 
ــر و  ــکا، قطعی ت ــازۀ امری ــتراتژی ت ــام اس اع
ــر  ــه نظ ــری ب ــاِن دیگ ــر زم ــتحکم تر از ه مس
می رســد. او در نشســـت خبــری مشــترک 
بــا دبیــر ُکل ناتــو و وزیــر دفــاع امریــکا 
ــه کابــل آمــده بودنــد،  کــه چنــد روز پیــش ب
اعــام کــرد کــه نشــانه های خوبــی در رابطــه 
ــان افغانســتان و پاکســتان  ــا حــِل مســایل می ب
به وجــود آمــده، امــا هنــوز زود اســت کــه در 
ــز  ــل نی ــن دلی ــه همی ــرد. ب ــورد قضــاوت ک م
او نخواســت بیشــتر از ایــن در خصــوِص 
ایــن تغییــرات جزییــات ارایــه کنــد. امــا 
ــی از  ــه تاش های ــد ک ــع می گوین ــی مناب برخ
ــرای حــل قضـــایا به وجــود  هــر دو جانــب ب
آمــده و در ایــن میــان، حــاال پاکســتان بیشــتر 
ــاره  ــه دوب ــان داده ک ــل نش ــتان تمای از افغانس
ســر  از  کشــور  دو  میــان  گفت وگوهــای 
ــده از  ــود آم ــود و مشــکاِت به وج ــه ش گرفت
ــوند.  ــل ش ــک حل وفصـ ــای دیپلوماتی راه ه

ــر،  ــای اخی ــع در روزه ــن مناب ــۀ ای ــه گفت ب
کشــور  دو  میــان  غیررســمی  دیدارهــای 
ــرال  ــفر جن ــۀ آن، س ــه و نتیج ــورت گرفت ص
ــش  ــتاد ارت ــس س ــوا ریی ــد باج ــر جاوی قم
پاکســتان بــه افغانســتان بــوده اســت. آن گونــه 
ــرده،  ــام ک ــوری اع ــت جمه ــه ارگ ریاس ک
ســفر جنــرال باجــوا بــه کابــل، نقطــۀ شــروع 
ــکاِت  ــل مش ــد در ح ــی می توان ــِم تازه ی مه

ــمار رود.  ــه ش ــور ب دو کش
جمهــور  رییــس  کــه  می شــود  گفتــه 
ــه  ــت ک ــه اس ــوا گفت ــرال باج ــه جن ــی ب غن
دو  بــرای  تاریخــی  فرصــِت  یــک  »ایــن 
ــی  ــاختار زمان ــک س ــا در ی ــت ت ــور اس کش
ــه  ــۀ راه ب ــک نقش ــاس ی ــر اس ــخص و ب مش
ــه  ــا آن گون ــا آی ــد«. ام ــه دهن ــا ادام گفت وگوه
ــه  ــن ب ــوری خوش بی ــت جمه ــه ارگ ریاس ک
نظــر می رســد، احتمــال دارد کــه این بــار 
ــه  ــش در رابط ــتان از تمامیت خواهی های پاکس
ــی  ــه گونه ی ــردارد و ب ــتان دســت ب ــا افغانس ب
ــه  ــای ب ــل تنش ه ــه ح ــه ب ــد ک ــار کن رفتـ
وجــود آمــده میــان دو کشــور و تأمیــن امنیــت 

ــود؟ ــر ش ــتان منج ــه و افغانس در منطق
ــی  ــود برخ ــا وج ــه ب ــد ک ــر می رس ــه نظ  ب
بــا  رابطــه  در  ناچیــز  امیدواری هــای 
کشــور  دولت مــرداِن  هنــوز  پاکســتان، 
همچنــان دچــار تخیل بافــی و بزرگ نمایــِی 
دستارودهای شــان هســتند. پاکســتان شــاید 
بــه دنبــال اعــام اســـتراتژی تــازۀ امریــکا کــه 
ــای  ــه گروه ه ــاه دادن ب ــه پن ــور را ب ــن کش ای
تروریســتی در خاکــش متهــم کــرده، مقــداری 
دچــار سراســیمه گی و تشــویش بــه نظــر 
ــویش  ــیمه گی و تش ــن سراس ــی ای ــد، ول برس
بــه هیــچ صــورت نمی توانــد مستمســکی 
ــن کشــور  ــر سیاســت های کاِن ای ــرای تغیی ب

ــود. ــوب ش ــه محس در منطق

 پاکســتان می دانــد کــه روابطــش بــا هــر 
ــه  ــیه ک ــا روس ــر ـ حت ــی دیگ ــدرت منطقه ی ق
ایــن روزهــا نزدیک تریــن متحــد اســتراتژیِک 
ــش  ــود و رزمای ــاب می ش ــور حس ــن کش ای
ــاز  ــتان آغ ــاک قزاقس ــز در خ ــترکی را نی مش
روابــط  جایگزیــِن  نمی توانــد  ـ  کرده انــد 
امریــکا و پاکســتان شــود. پاکســتان نیازهایــی 
ــا  ــن آن ه ــِس تأمی ــکا از پ ــا امری ــه تنه دارد ک
بیـــرون شــده می توانــد. ایــن نیازهــا در 
از  و  گرفتــه  شــکل  متفاوتــی  حوزه هــای 
اقتصــاد شــروع تــا مســایل نظامــی را در 
بــر می گیــرد. بخــش بزرگــی از کســری 
ــورِت  ــه به ص ــتان ک ــالۀ پاکس ــۀ همه س بودج
ــا کمک هــای  ــاز کــرده، ب وحشــتناکی دهــان ب

ــود. ــته می ش ــکا بس ــری امری ــارد دال میلی
ضمــن  پاکســتان  بــا  رابطــه  در  امریــکا   
برخــی  بــه  دارد،  کــه  مجبوریت هایــی 
دارد.  توجــه  نیــز  منطقــه  واقعیت هــای 
ــدان  ــرد از متح ــگ س ــول جن ــتان در ط پاکس
اســتراتژیِک ایــن کشــور بــود و در رویارویــی 
ــا شــوروی ســابق در خــاک افغانســتان هــر  ب
ــی  ــه می توانســت در خوش خدمت ــه را ک آن چ
ــرد.  ــغ نک ــکا دری ــژه امری ــرب و به وی ــه غ ب
از  توانســت  جنــگ  زمــان  در  پاکســتان 
ــرب  ــِی غ ــی و مال ــات نظام ــترین امکان بیش
ــتان،  ــگ افغانس ــام جن ــه ن ــرب ب ــای ع و دنی
اســتفاده کنــد. حــاال امــا پــس از جنــگ 
ســرد و فروپاشــی شــوروی ســابق و بــه 
ــازده ســپتمبر، وضــع  ــۀ ی ــس از حادث ــژه پ وی
جهــان و تعامــل غــرب بــا کشــورهای منطقــه 
فــرق کــرده و دیگــر پاکســتان از آن موقعیــِت 
اســتراتژیک بــرای امریــکا برخــودار نیســـت، 
ــای  ــه کمک ه ــور ب ــن کش ــای ای ــی نیازه ول
امریــکا همچنــان بــه قــوِت خــود پابرجاســت. 
امریــکا همه ســاله بــا کمک هــای هنگفــت 
ــه  ــان ب ــتان را همچن ــد پاکس ــی می خواه مال
ــه دارد،  ــه نگ ــود در منطق ــِد خ ــوان متح عن
امــا ایــن داد و دهــش نبایــد بــه منافــِع 
آن کشــور صدمــه برســاند. حضــور ده هــا 
گــروه دهشــت افکن کــه عمــًا از خــاک 

ــرم  ــتان را گ ــگ افغانس ــورۀ جن ــتان ک پاکس
صــورت  بــه  می توانــد  می دارنــد،  نگــه 
فاجعه بــاری وجــه امریــکا در منطقــه و جهــان 
ــه  ــًا همان گون را خدشــه دار ســازد. حــاال واقع
ــدان  ــوپ در می ــد، ت ــی می گوی ــای غن ــه آق ک
پاکســـتان اســت. امــا ســوال این جاســت کــه 
آیــا افغانســتان خواهــد توانســت از ایــن تــوپ 

ــرد؟ ــره بب ــِع خــود به ــه نف ب
ــارِ نخســت   فرامــوش نبایــد کــرد کــه ایــن ب
ــرار  ــتان ق ــدان پاکس ــوپ در می ــه ت نیســت ک
جمهــوری  رییــس  تاش هــای  می گیــرد. 
ــا و  ــراز و فروده ــۀ ف ــا هم ــور ب ــیِن کش پیش
اشــتباه های آن نیــز بارهــا تــوپ را بــه میــداِن 
ــه  ــا توج ــور ب ــن کش ــا ای ــرد ام ــتان ب پاکس
ــه  ــون دیپلوماســی، ب ــر فن ــودن ب ــه مســلط ب ب
راحتــی توانســت خــود را از مخمصــه نجــات 
ــال فشــارهای  ــه دنب ــز ب ــان نی ــد. آن زم بخشـ
ــن  ــان ُحس ــتانی چن ــای پاکس ــرب، مقام ه غ
ــراز می داشــتند کــه  نیتــی در ســخناِن خــود اب
گمــان بــرده می شــد این بــار کار هراس افکنــی 
ــی  ــود، ول ــد ب ــان خواه ــه پای ــه رو ب در منطق
ــۀ  ــه نقط ــت ب ــاره وضعی ــدی دوب ــس از چن پ
ــوم  ــز معل ــاال نی ــت. ح ــود برمی گش ــازِ خ آغ
ــد  ــوری بتوان ــت جمه ــه ارگ ریاس ــت ک نیس
ــی خــود، در گــره کــورِ  ــا سیاســت های فعل ب
ــاز  ــازۀ ب ــی ت ــتان روزنه ی ــا پاکس ــبات ب مناس
کنــد کــه بــه حــِل مشــکات کمــک رســاند. 
متأســفانه هنــوز آقــای غنــی تعریــِف درســتی 
از روابــط بــا پاکســتان نــدارد و آن را در 
هاله یــی از شــعار و کلی گویــی  الپوشــانی 
و  کشــور  دو  میــان  رفت وآمــد  می کنــد. 
ــام هــای  ــۀ یکــی از مق ــه گفت ــی دادن ب مهمان
داشــته،  وجــود  همیشــه  کشــور  پیشــیِن 
ثمــرۀ  رفت وآمد هــا  ایــن  هرگــز  ولــی 
نداشــته اند.  بحــران  حــِل  بــرای  روشــنی 
دادن هــا  مهمانــی  ایــن  در  این کــه  مثــل 
ــورِت  ــه ص ــی ب ــچ زمان ــور هی ــای کش مقام ه
مشــخص خواست های شــان را نتوانســته اند 

کننــد. چوکات بنــدی 
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ایــن روزهــا در صفحــات اجتماعــی، ســخنی از دختــِر یکــی از 
ــه  ــراِن پیشــیِن حکومــت و ســفیران برحــاِل آقــای غنــی ب وزی
نشــر رســیده اســت کــه از آن بــوی گنــِد فاشیســم و تعصــب 
زبانــه می زنــد. ایــن دختــر کــه »بهــاره جالــی« نــام دارد، دختــِر 
ــت.  ــور اس ــۀ کش ــبِق داخل ــران اس ــی از وزی ــد جال علی احم
ــی  ــگاه امریکای ــتادی در دانش ــِی اس ــه مدع ــی ک ــاره جال به
افغانســتان نیــز اســت، در صفحــۀ توییتــرش دو پســت را یکــی 
ــِع  ــه حاصل جم ــت ک ــته اس ــان گذاش ــری در می ــس از دیگ پ
آن ایــن اســت: »هزاره هــا در جنــگ افغــان و انگلیــس، وطــن 
را بــه انگلیس هــا فروخته انــد و بایــد دوبــاره بــه کشــور 

ــد.« ــی کــه از آن جــا آمــده بودن ــد، جای مغولســتان برون
حــاال شــاید ایــن به تنهایــی مهــم نباشــد کــه یــک فــردِ عــادی 
در مــورد یکــی از اقــوامِ ســاکن در کشــور چــه دیدگاهــی دارد 
ــت  ــن دردآور اس ــلمًا ای ــا مس ــت؛ ام ــه اس ــزی گفت ــه چی و چ
ــب را  ــار از تعص ــتی سرش ــگاه« یادداش ــتاد دانش ــک »اس ــه ی ک
ــط  ــش توس ــال ها پی ــه س ــرون داده ک ــی بی ــۀ کتاب ــا مطالع ب
»علی احمــد جالــی« تألیــف شــده کــه خــود ســمت های 
ــت! ــوده اس ــده دار ب ــتان عه ــای افغانس ــی را در دولت ه کان

ــط  ــده و توس ــته ش ــدر نوش ــاِب پ ــی در کت ــه درحال ــن نکت ای
دختــر مطــرح گردیــده اســت کــه هیــچ گــذاره و ســنِد 
ــد. آن چــه را تاریــخ افغانســتان  ــد نمی کن تاریخی یــی آن را تأیی
بــا خواننده گانــش در میــان می گــذارد ایــن اســت: اکثــِر 
کســانی کــه بــه حمایــِت خارجی هــا در ایــن کشــور بــه قــدرت 
ــتان و  ــرادِ متعصــب، کین س ــک مشــت اف ــز ی ــد، ج ــیده ان رس
تقلــب کار چیــِز دیگــری نبــوده انــد. حداقل تریــن مصــداق در 
ــی  ــد جال ــۀ علی احم ــاِب عقده مندان ــن کت ــز همی ــاره نی این ب

ــی اســت.  ــاره جال ــرش به ــد دخت و تأکی
ــه  ــده ک ــا ش ــی رونم ــی درحال ــوادۀ جال ــهکاری خان ــن ش ای
ــی  ــتورالعمِل قوم ــک دس ــِی ی ــِر طراح ــز خب ــش نی ــدی پی چن
ــردم و  ــت جمهوری، م ــدان ادارۀ ریاس ــی از کارمن ــط یک توس
رســانه ها را شــوکه ســاخت. ایــن طرزالعمــِل سیاســی ـ قومــی 
ــار زدِن  ــتون ها و کن ــی پش ــر جابه جای ــح، ب ــی صری ــا الفاظ ب
ــه  ــرد. ب ــد می ک ــوری تأکی ــت جمه ــوام از ادارۀ ریاس ــر اق دیگ
ــروه  ــک گ ــه ی ــق ب ــتان متعل ــا، افغانس ــن دســت آدم ه ــِر ای نظ
ــد از  ــه نبای ــی هســتند ک ــوام مهاجران ــی اســت و ســایر اق قوم
ــر  ــر( فرات ــومِ برت ــرداری از ق ــش )فرمان ب ــدودِ خوی ــد و ح ح

ــد.  برون
چنیــن بــاوری که هیــچ مصــداِق تاریخی، اســامی و انســانی یی 
در  عقب مانده گی هــا  و  ویرانی هــا  تمــامِ  ریشــۀ  نــدارد، 

کشــور اســت.
ــه  ــبت ب ــوم نس ــک ق ــِت ی ــی و اصال ــری قوم ــه برت ــاد ب اعتق
ــتان،  ــام افغانس ــه ن ــوری ب ــِخ کش ــول تاری ــوام  در ط ــایر اق س
خشــونت ها و عقده هــای فراوانــی خلــق کــرده و هماننــد 
ســدی محکــم در برابــر اتحــاد و پیشــرفت و بالنده گــِی مــردم 
ــتگاه  ــواره از دس ــط هم ــاورِ منح ــن ب ــت. ای ــه اس ــرار گرفت ق
سیاســِت افغانســتان بــه الیه هــای پاییــِن جامعــه تزریــق شــده 
ــد  ــرم آوری مانن ــراری و ش ــای تک ــارش را در گزاره ه ــا آث و م
و  ازبکســتان  بــه  ازبک هــا  تاجیکســتان،  بــه  »تاجیک هــا 
ــم و می شــنویم. ــد!« می بینی ــد برون ــه مغولســتان بای ــا ب هزاره ه

دســتگاه سیاســت گرِی آقــای غنــی نیــز ماننــد همــۀ ســلطنت ها 
تفکــِر  در  غــرق  افغانســتان،  پیشــین  پادشــاهی های  و 
برتری طلبــِی قومــی و تبــاری اســت. اگــر چنیــن نیســت، چــرا 
آقــای علی احمــد جاتــی بــه جــرم افــکار فاشیســتی و انتشــار 
ــود و  ــار نمی ش ــفارت برکن ــمت س ــی، از س ــای جعل گزاره ه
ــوز در  ــده، هن ــا ش ــدر مبت ــرِض پ ــه م ــه ب ــرش ک ــرا دخت چ
ــد و  ــس می کن ــور تدری ــر در کش ــگاه معتب ــک دانش ــی ی کرس
صدهــا جــواِن دیگــر را بــه مــرِض خانواده گــی خویــش مبتــا 

می ســازد؟
عرصــۀ  در  اگرچــه  قومــی  تنفــِر  و  تعصــب  نمونه هــای 
سیاســت و اجتمــاِع افغانســتان بســیار اســت و مــردم به نوعــی 
ــِی  ــار این چنین ــا انتش ــد، ام ــو گرفته ان ــا آن خ ــتی ب ــه همزیس ب
می توانــد  رســانه ها  و  اجتماعــی  از طریــق شــبکه های  آن 
ــق  ــی خل ــوب عموم ــزد و آش ــم بری ــتی را بره ــدۀ همزیس قاع
ــِب  ــرت و تعص ــۀ نف ــد ریش ــر نمی توان ــی اگ ــای غن ــد. آق کن
قومــی را از دســتگاه سیاســی  اش برچینــد، دســت کم بایــد 
ــد  ــار زن ــی« را مه ــش« و »جال ــوِع »مخک ــوایی هایی از ن رس
ــه  ــای قبیل ــه اتاق ه ــان را ب ــورِ آن ــای منف ــی از ایده ه و رونمای

ــازد! ــدود س مح

رسـوایی سـِر رسـوایی 

در دستـگاه آقای غنـی

هنوز آقای غنی تعریِف درستی 
از روابط با پاکستان ندارد و 
آن را در هاله یی از شعار و 
کلی گویی  الپوشانی می کند. 
رفت وآمد میان دو کشور و 

مهمانی دادن به گفتۀ یکی از 
مقام های پیشیِن کشور همیشه 

وجود داشته، ولی هرگز این 
رفت وآمد ها ثمرۀ روشنی برای 

حِل بحران نداشته اند. مثل 
این که در این مهمانی دادن ها 
مقام های کشور هیچ زمانی به 

صورِت مشخص خواست های شان 
را نتوانسته اند چوکات بندی 

کنند
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ده هــا تــن از فعــاالن مدنــی و باشــنده گان کابــل و والیــت 
پــروان دیــروز در پــارک شــهرنِو کابــل گــرد آمدنــد و در 
نشســتی، خواســتارِ رســیده گی بی درنــگ بــه ناامنی هــای 

ولســوالی  ســیاگرد غوربنــد والیــت پــروان شــدند.
ــه  ــدند ک ــی ش ــت مدع ــن نشس ــی در ای ــاالن مدن فع
حلقانــی در حکومــت و پارلمــان در ناامنی هــای غوربنــد 
دســت دارنــد و از مســووالن خواســتند تــا دســت آنــان را 

ــاه ســازد. ــردم« کوت ــان م ــت و گریب از »حکوم
ــد  ــنده گان غوربن ــروان، باش ــی پ ــاالن مدن ــۀ فع ــه گفت ب
یــک هفتــه پیــش از حملــۀ احتمالــی بــه درۀ فندقســتان، 
ــت  ــن والی ــۀ ای ــی امنی ــی و فرمانده ــت محل ــه حکوم ب
گــزارش داده بودنــد، امــا آنــان نســبت بــه آن بی توجهــی 

ــد. کردن

رامــش نــوری، یکــی از فعــاالن مدنــی در ایــن نشســت 
گفــت کــه در درون نظــام سیاســی حلقاتــی حضــور دارند 
کــه بــا اندیشــه های طالبانــی در پــی تقویــت و حمایــت 

گروه هــای مســلح طالبــان در درۀ فندقســتان هســتند.
ــوان  ــه عن ــقوِط فندقســتان ب ــد: »س ــوری می گوی ــای ن آق
ــد  ــان، می توان ــت طالب ــه دس ــتراتژیک ب ــۀ اس ــک منطق ی
امنیــت پــروان را بــه خطــر بینــدازد کــه والیــت پــروان بــه 
عنــوان نقطــۀ اتصــال دوازده والیــت شــمالی، بــرای طالبان 

ــد«. ــه حســاب می آی والیــت اســتراتژیک ب
ــه  ــیده ب ــای رس ــه گزارش ه ــت ک ــی گف ــال مدن ــن فع ای
آنــان نشــان می دهــد کــه حملــۀ طالبــان بــه درۀ فندقســتان 
ــه در  ــود ک ــده ب ــازماندهی ش ــش س ــه پی ــک هفت از ی
ســازماندهی و اجــرای آن، طالبــاِن مناطــِق میــدان وردک، 

ــت  ــل، ســیدخیِل والی ــت کاب ــاِغ والی ــی، قره ب ــوه صاف ک
پــروان و تالــه و برفــِک والیــت بغــان شــرکت کــرده انــد.
او گفــت: »باشــنده گان فندقســتان در روزهایــی کــه 
ــه  ــی را ب ــد، گزارش های ــازماندهی می ش ــه س ــن حمل ای
حکومــت محلــی پــروان رســانده بودنــد، امــا بــه دالیلــی 
کــه مــردم نمی داننــد، حکومــت محلــی ایــن گزارش هــا 
را نادیــده گرفــت. همیــن اکنــون هــم مقاومــت در برابــر 
طالبــان، مقاومــت مردمــی اســت و حکومــت هیــچ اقدامی 

ــت«. ــداده اس ــام ن ــان انج ــدن طالب ــرای عقب ران را ب
رامــش نــوری از فرماندهــی بــه نــام »شــیرین« بــه عنــوان 
ســرکردۀ طالبانــی کــه بــه فندقســتان حملــه کــرده اســت، 
یــاد کــرد و گفــت کــه شــیرین عضویــت حــزب اســامی 
ــردم  ــدۀ م ــی، نماین ــتار خواص ــوی عبدالس را دارد و از س

ــود. ــت می ش ــان حمای ــروان در پارلم پ
ــای  ــر عقده ه ــی بناب ــه عده ی ــرد ک ــد ک ــان تأکی او هم چن
شــخصی، خانه هــای مفشــِن شــماری از باشــنده گان 
ســیاگرد و فندقســتان را یــا ویــران و بــه آتــش می کشــند 
ــد. ــاراج می کنن ــان را ت ــال و دارایی های ش ــم م ــا ه و ی
ــی، یکــی دیگــر از  در ســویی دیگــر، عمــر احمــد پروان
ــن از  ــا ت ــت: »صده ــن نشســت گف ــی در ای ــاالن مدن فع
شــده  آواره  خانه های شــان  از  فندقســتان  باشــنده گاِن 
انــد کــه نــه تعــداد دقیــق آنــان معلــوم اســت و نــه هــم 

ــان را دارد«. ــه آن ــک ب ــه کم ــل ب ــت می حکوم
بــه گفتــۀ آقــای پروانــی: بارهــا از وقــوع چنیــن فاجعه یــی 
بــه حکومــت محلــی و مرکــزی اطاعــات ســپرده شــده 
اســت، امــا بــرای مــا و باشــنده گان والیــت پــروان 
پرســش برانگیز اســت کــه چــرا حکومــت محلــی بــه ایــن 
ــد؟ ــه مان ــی بی توج ــن حادثه ی ــوع چنی ــات و وق اطاع

ــت  ــه اهمی ــان داشــت ک ــان بی ــی هم چن ــال مدن ــن فع ای
ــت آن  ــه امنی ــر ب ــه اگ ــت ک ــدی اس ــه ح ــتان ب فندقس
رســیده گی نشــود، طالبــان می تواننــد بــا تصــرف پــروان، 

ــل نیــز برســند. ــه والیــت کاب ب
فعــاالن مدنــی در اخیــر نشست شــان اعامیه یــی پخــش 
ــازی  ــتارِ آزادی س ــت خواس ــه در آن، از حکوم ــد ک کردن
ــال های  ــه از س ــدند ک ــد ش ــی از غوربن ــِل بخش های کام

زیــادی در تصــرف طالبــان بــوده اســت.
در اعامیــۀ فعــاالن مدنــی آمــده اســت: در روزهــای اخیر 
صدهــا طالــب بــه رهبــری مــا نســیم باشــندۀ ســیدخیل، 
ــروان، نظــرگل، باشــندۀ کــوه  ــان در پ ــی نام نهــاد طالب وال
ــده  ــان و فرمان ــی طالب ــون نظام ــس کمیس ــی، ریی صاف
ــا  ــج صده ــا بس ــتان ب ــردرۀ فندقس ــندۀ س ــیرین، باش ش
ــدان  ــک، می ــه و برف ــق تال ــب از مناط ــوی طال جنگ ج
ــاغ  ــی و قره ب ــوه صاف ــی، ک ــیخ عل ــیدخیل، ش وردک، س
بــاالی درۀ فندقســتان غوربنــد و ســایر بخش هــای 

ولســوالی ســیاگرد حملــۀ وحشــیانه کــرده و باعــث 
ــواده،  ــدن حــدود ۱۳۰۰ خان ــتان، آواره ش ــقوط فندقس س
ــردم  ــزارع م ــی و م ــازل رهایش ــب و من ــب مکات تخری

ــت.  ــده اس گردی
در بخشــی از اعامیــه هم چنــان گفتــه شــده اســت: 
»نیروهــای مقاومــت محلــی در روزهــای قبــل از حملــه به 
فندقســتان بــه دلیــل تجمــع طالبــان در ســردره بــه تکــرار 
از وزارت هــای دفــاع و داخلــه و نیروهــای حمایــت قاطع 
ــرار  ــه ق ــری منطق ــد کیلومت ــه در چن ــا ک و امریکایی ه
ــد،  ــی و کمــک شــده ان ــات هوای ــد، خواســتار ضرب دارن
ــا ایــن بحــران  ــا بی تفاوتــی محــض ب امــا ایــن نیروهــا ب
انســانی برخــورد کــرده انــد. بعــد از حملــه به فندقســتان، 
ــد و  ــت کردن ــی دو روز مقاوم ــت محل ــای مقاوم نیروه
ــی ماننــد  بازهــم از مرکــز خواســتار حمایــت شــدند، ول
قبــل مــورد بی توجهــی قــرار گرفتنــد تــا این کــه دره بــه 
دســت طالبــان ســقوط کــرد و هم چنــان دولــت مرکــزی 
تــا اکنــون حاضــر نیســت دســتور حملــه بــاالی طالبــان را 

صــادر کنــد«.
فعــاالن مدنــی مقام هــای حکومتــی را متهــم بــه بی میلــی 
بــرای مبــارزه بــا طالبــان غوربنــد کــرده گفتــه انــد: حضور 
و فعالیــت طالبــان در چند ســال گذشــته در ولســوالی های 
ــودک  ــزاران ک ــت ه ــِب محرومی ــروان، موج ــِد پ غوربن
ــق  ــع تطبی ــان مان ــده و هم چن ــب ش ــه مکت ــن ب از رفت
ــراد  ــده اســت. اف ــی گردی پروژه هــای توســعه یی و عمران
ــژه  ــه وی ــروان -ب ــای پ ــخص در ناامنی ه ــات مش و حلق
ــوگ مندانه  ــتند و س ــل هس ــد- دخی ــوالی های غوربن ولس
ــزی  ــت مرک ــخص در حکوم ــای مش ــب گروه ه از جان

ــوند.  ــتیبانی می ش ــت و پش حمای
آنــان در ایــن اعامیــه از حکومــت و نهادهــای بین المللــی 
ــت  ــه وضعی ــه ب ــت ب ــه در گام نخس ــد ک ــته ان خواس
ــیده گی  ــد رس ــیاگرد غوربن ــوالی س ــده گان ولس بی جاش
ــه  ــز ب ــی از مرک ــای کمک ــال آن، نیروه ــه دنب ــد و ب کنن
ــی  ــات هوای ــز عملی ولســوالی ســیاگرد اعــزام شــود و نی
نیروهــای حمایــت قاطــع بــر مواضــع طالبــان و گروه های 

ــردد.  ــاز گ ــن آغ هراس افگ
ــروان  ــت پ ــیاگرد والی ــوالی س ــتان در ولس درۀ فندوقس
ــرد. درۀ  ــقوط ک ــان س ــت طالب ــه دس ــش ب ــج روز پی پن
ــزرگ  ــۀ درۀ ب ــای هجده گان ــی از دره ه ــتان یک فندوقس
ــه،  ــه از روز جمع ــت ک ــروان اس ــت پ ــد در والی غوربن
ــروه  ــترده گ ــات گس ــورد حم ــو م ــه این س ــزان ب 7 می
ــزب  ــان ح ــت جنگ جوی ــا حمای ــان ب ــتی طالب تروریس

ــرار دارد. ــردره ق ــق س ــردم مناط ــامی و م اس
 

بهـار جالـی، دختـر علی احمـد جالـی، وزیر امـور داخله 
پیشـین و سـفیر افغانسـتان درآلمان، در صفحه تویترش گفته 
اسـت کـه هزاره ها جاسـوس اند و بایـد به مغولسـتان بروند. 
بهـار جالـی که در حال حاضر اسـتاد در دانشـگاه امریکایی 
- افغانسـتان اسـت، گفتـه کـه هزاره هـا در جنگ هایـی کـه 
میـان افغانسـتان و بریتانیـای وقـت اتفـاق افتـاده بـود، به  آن 

کشـور جاسوسـی کرده اند.  
وقتی شـماری از کاربـران توییتر از بانو جالـی در این مورد 
توضیح خواسـته اند: او در پاسـخ نوشـت که هزاره ها، کسانی 
هسـتند کـه در جنـگ دوم افغانسـتان-انگلیس جاسـوس 
بریتانیـا بودنـد.” او در ادامـه مخاطبانـش را به کتـاب »تاریخ 
نظامی افغانسـتان« کتابـی از علی احمد جالـی، ارجاع داد و 

گفـت آن را بخوانند.
کتـاب تاریـخ نظامی اثـر علی احمد جالی اسـت که چندی 
پیـش از طرف محمد اشـرف غنی رییـس حکومت وحدت 

ملی در تاالر رادیو تلویزون افغانسـتان رونمایی شـد. 
امـا، پس از همه گانی شـدن این نوشـته های بانـو جالی، در 
فضـای مجـازی با موجی از واکنش ها روبه رو شـد. شـماری 

آن را شـرم آور و نفاق افکنانـه می دانند.
بارنت روبین، افغانستان شـناس مشـهور در واکنش به نوشـتۀ 
بهـار جالی نوشـت که »بسـیار دردناک اسـت کـه این گونه 
نفرت پراکنـی را از یـک عضـو تحصیـل  کـرده نسـل جـوان 

می شنویم«. افغانسـتان 
ناهیـد فریـد، عضـو مجلـس نماینـده گان افغانسـتان، نیز در 
توییتـر خـود نوشـته اسـت کـه »بهـار جالـی عزیـز! ایـن 
سـرزمین متعلـق بـه همـه اسـت و ما از شـما به عنـوان یک 
اسـتاد دانشـگاه و دختـر یکی از سیاسـت مداران افغانسـتان 

بیشـتر از ایـن انتظـار داریم«.

وژمه فروغ، عضو شـورای عالی صلح افغانسـتان، در واکنش 
به این تویت دختر سـفیر افغانسـتان در جرمنی نوشـته است 
کـه بیشـترین عمل کردهـای تفرقه افگنانـه همیشـه از قشـر 
تحصیل کـرده و نخبه گان سیاسـی سـر زده اسـت، کسـی که 

حتـا نمی داند که شـهروند بـودن چه حسـی دارد.
الهام غرجی، اسـتاد دانشـگاه و از پژوهشـگران افغانسـتان با 
گذاشـتن بخش هـای مورد اسـتناد بهار جالـی از کتاب علی 
احمـد جالی در توییتر خود نوشـته اسـت کـه این تویت ها 
بیشـتر از شـرم برای جالی اسـت؛ کسـی که روی تحصیل 
دختـرش حتماً سـرمایه گذاری کرده اسـت، به شـدت ناامید 

کننده.
طاهـر قـادری، مدیر مسـوول یـک تلویزیـون خصوصی نیز 
در واکنش نوشـته اسـت که شـرم آور اسـت، ما بیشـتر از هر 
زمـان دیگـر بـه وحـدت نیـاز داریـم، نفرت پراکنـی توسـط 
عناصـر نفـاق انـداز مـا را آسـیب می زنـد و خدمتـی بـرای 

ماست. دشـمنان 
هرچنـد بانو جالـی پـس از واکنش ها این نوشـته های خود 
برداشـته از آن پـوزش خواسـت. امـا، آگاهـان می گوینـد که 
دامـن زدن بـه نفـاق و از طـرف عناصر تحصیل کرده سـبب 

بـروز مشـکات عمیـق در میان توده هـای مردم می شـود.
آنـان می گوینـد که از قشـر تحصیل کرده کشـور توقع میرود 
تـا بـرای همدلـی، وحـدت و یک پارچه گی تـاش کنند، نه 
این کـه کار هـای را انجـام دهنـد سـبب نفاق و دشـمنی میان 

مردم شـود.
ایـن در حالـی اسـت کـه پیش از این یک سـند افشـا شـده 
از ادارۀ امـور ریاسـت جمهـور نیز نشـان می دهد کـه در این 

نهـاد به حـذف سـایر اقوام تأکید شـده اسـت.  
ایـن سـند که  منجر به اسـتعفای ثواب الدیـن مخکش رییس 

ایـن اداره نیـز شـد، میـان مسـووالن میـان رتبـه ادارۀ امـور 
ریاسـت جهمـوری به اجرا گذاشـته شـده بود و از تمـام آنان 
درخواسـت شـده که پشـتون ها مورد حمایت قـرار گیرند به 

خـذف دیگـران تأکید شـده بود.  

بهـار جالـی، دختر علی احمد جالی وزیر داخله پیشـین و 
اکنون سـفیر افغانسـتان درآلمان است که تحصیات خویش 
را در ایـاالت متحـده امریـکا بـه پایـان رسـانیده اسـت. بانو 
جالی اکنون اسـتاد در دانشـگاه امریکایی افغانسـتان اسـت.
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بخش هشـتاد و یکم

شاخه... سمال! 
امیــرک، نــامِ مشــهوری از راننــده گاِن جــادۀ کابــل ـ 
پنجشــیر بــود. متعلــم صنــِف هفتــم بــودم کــه بــا ایــن نــام 

ــدم. ــنا ش آش
اکثریــت مــردم، بــرای رفتــن بــه منطقــۀ بــازارک پنجشــیر، 

ــد. ــرک می بودن ــِر امی منتظــر موت
ــی  ــر و قابل ــده گان، آدمِ ماه ــاِن رانن ــرک در می ــا امی ــر ی امی

ــه او اعتمــاد داشــتند.   ــود کــه همــه ب ب
در آن زمــان، »امیــرک« را زیــاد می دیدیــم؛ ۳7 ســال پیــش، 

نــامِ او، وردِ زبان هــا بــود و همــه او را یــاد می کردنــد. 
در رخصتی هــای تابســتان، زمانی کــه می خواســتیم بــه 
ــش  ــاعت ۴ و پی ــل از س ــح قب ــم، صب ــیر بروی درۀ پنجش
از اذان مــا، از خــواب برمی خاســتیم و بــرای این کــه 
ــم.  ــا می گرفتی ــر ج ــیم، در موت ــان برس ــه قریۀم ــر ب وقت ت
ــا  ــتیم، ام ــود می نشس ــادرِ خ ــدر و م ــا پ ــر ب ــل موت داخ
دل مــان ماننــِد پرنده هــای در قفــس، تنــگ می بــود و 
ــا  ــد ت ــت می کن ــر حرک ــت موت ــه چه وق ــم ک ــر  بودی منتظ
ــم.  ــرار بگیری ــاز ق ــه و در فضــای ب ــر رفت ــام ِموت ــه ب ــا ب م
زمانــی کــه اجــازه و فرصــِت چنیــن کاری را می یافتیــم، از 

ــال می کشــیدیم. خوشــی ب
ــاغ،  ــکان و قره ب ــق کل ــًا در مناط ــمالی، مخصوص در راه ش
ــی  ــاِن بزرگ ــر از درخت ــمال، پُ ــاهراه ش ــِی ش ــرک عموم س
ــاخ های  ــد. ش ــده بودن ــرس ش ــل غ ــال ها قب ــه س ــود ک ب
ــود. هنــگام  ــان، ســرک را ســایه کــرده ب گشــِن ایــن درخت
حرکــِت موترهــا، اگــر کســی در بــام موتــر می بــود، کلینــر 
ــد  ــا صــدای بلن ــه کســی آســیب نرســد، ب ــه ب ــرای این ک ب

ــمال!«  ــاخه... س ــت: »ش می گف
بخیــر  پاییــن می کردیــم و خطــر  را  ِخــود  مــا ســر 

 . شــت می گذ
انبوهــش  بــا آن سرســبزی و درختــاِن  راه شــمالی را 
می پیمودیــم؛ دوطــرِف ســرک را زمین هــای زراعتــی، 
باغ هــای انگــور و درختــان میــوه دار شــکل مــی داد. 

آخریــن شــهِر کان در مســیر راهِ مــا، چاریــکار بــود کــه از 
آن می گذشــتیم.

ــده می شــد.  ــر دی ــس کمت ــای لُک ــل موتره ــان در کاب آن زم
ــاخِت  ــم، س ــای محک ــا بادی ه ــر، ب ــای نفرب ــِر موتره اکث
ــای  ــگ و آهن ه ــای تن ــود. چوکی ه ــل ب ــای کاب انجنیره
ــگارِ  ــا نقش ون ــی ب ــک و بیرون ــای کوچ ــت، کلکین ه کلف
حیوانــات و جنگله بلنــد، از خصوصیــاِت ایــن موترهــا 
بــود. موتــر در عقــِب خــود زینــۀ محکمــی داشــت کــه بــه 

ــد.  ــل می ش ــر وص ــام ِموت ب
کلینــر به نــدرت از زینــۀ موتــر دور می شــد. بعضــی 
ــود، مخصوصــًا  ــر می ب ــر از نف ــر پُ ــۀ موت ــا زین ــات حت اوق
در مناطــق مختلــِف پنجشــیر کــه متعلمیــن، بــرای رســیدن 

ــد. ــه می گرفتن ــه زین ــود را ب ــب، خ ــه مکت ب
موترهــای اشــتن، راکــت، کمــاز  و... بــا راهروهــای باریــک 

و چوکی هــای کوچــک، خیلــی تماشــایی بودنــد.
امــا جایــی کــه هــر لحظــه توجــه سرنشــیناِن داخــل موتــر 
ــر،  ــش روی موت ــمِت پی ــرد، قس ــب می ک ــود جل ــه خ را ب

یعنــی بــاالی ســِر دریــور بــود.
تصاویــر مختلــف در پیــش روِی موتــر نصــب  بــود؛ 
پســتکارت هایی از درمنــدر، راجش کهنــه، همامالنــی و 

ــاال. مادوب
ــوران  ــتند؛ دری ــو نداش ــپ و رادی ــای تی ــا، ج ــن موتره ای
ــر  ــوچبورد موت ــه در س ــان را ماهران ــای ۵۳۰ آن زم تیپ ه
ــا  ــان ب ــپ را چن ــن تی ــرِف ای ــد و چهارط ــب می کردن نص
ــپ  ــختی تی ــه به س ــد ک ــن می کردن ــا تزیی ــا و گل ه پرک ه

ــود. ــت می ب ــل روی قاب
شوخ ارمنی زادم، یک دمی مدارا کن
یا بیا مسلمان شو، یا مرا نصــارا کن 

آهنگ هــای مجیــد، بــا دنبــورۀ مخصــوِص خــودش، 
گوش هــای راکبیــِن موتــر را بــه نــوازش می گرفــت.

وقتــی بــرای حاجتــی، موتــر می ایســتاد و مــا از بــام 
ــان  ــم؛ زن ــر ســر می زدی ــه داخــل موت پاییــن می شــدیم و ب
بــا چادری هــای بســته در چوکی هــای اول، و مــردان 
بــا لنگــی، کاه قره قلــی، مثــل خشــت های تعمیــرات 

می بودنــد.  چیده شــده 
راهــرو و بــامِ موتــر چنــان از بوجی هــای گنــدم، آرد، 
ــر  ــه پُ ــواد اولی ــر م ــای و دیگ ــون، چ ــوره، صاب ــج، ب برن
می بــود کــه به ســختی راه بــاز کــرده و نــزد خانــواده 

فتیــم.  می ر
 تیــِپ موتــر همچنــان آهنگ  هــای وطنــی پخــش می کــرد. 
ــواب و  ــر خ ــماری دیگ ــدار و ش ــردان، بی ــدادی از م تع

ــد. ــی می بودن پینک
اوج داستاِن این سفر را چای صبِح گلبهار می ساخت. 

پاره اهی ویپسته
گاهن  خاطراتی از رحمت اهلل بی

دوره هــای  و  زمینــۀ ســاطین جهانگیــری  در 
ــِی  ــنده گان انگلیس ــط نویس ــان توس ــلطنِت آن س
دورۀ اســتعمار از جملــه میجــر اچ، جــی راورتــی 
ــا شــرح بســیار مفصلــی پرداختــه شــده اســت؛  ب
ــر،  ــگراِن متأخ ــر پژوهش ــا دیگ ــه ب ــی در رابط ول
ــی  ــا گاه ــت آور اســت. حت ــت بســیار مال وضعی
چنیــن می نمایــد کــه یــک »توطیــه پنهانــی« در کار 
ــن  ــا ای ــۀ رســمی، قرن ه ــه گون ــا ب ــوده اســت ت ب
میــراِث گرانبهــا و ظهــور و زواِل آن را پنهــان کاری 
کننــد. شــاهد خوبــی بــرای ایــن مدعــا می توانــد 
 Sir Olaf( رجــوع بــه برخــورد ســر اولــف کارو
ــد. کارو  ــوع باش ــن موض ــه ای ــبت ب Caroe( نس
ــه  ــس در صوب ــتعمار انگلی ــدار اس ــن فرمان آخری
 ،KP در حــال حاضــر  و   )NWFP( ســرحد 
ــِد  ــات ارش ــی از مقام ــواه، و یک ــر پختون خ خیب
ــود.  ــزی اســتراتژیک ب ــز برنامه ری اســتعماری و نی
ــیاری ها  ــر بس ــوز از نظ ــا«ی او هن ــاب »پتان ه کت
ــه و  ــورد طایف ــی در م ــر بین الملل ــک کار معتب ی

تاریــخ پشــتون ها پنداشــته می شــود. 
بــا آن کــه محققــی متعهــد و مشــتاق چــون کارو ـ 
ــه دلبســته گی و تعهــدش نســبت  ــه به شــدت ب ک
ــا  ــرد ـ اســت، تنه ــر می ک ــی تظاه ــور علم ــه ام ب
ســه بــار از ســاطین گبــرِی ســوات در ُکل 
ــادآوری کــرده اســت و  ــرزرق و برقــش ی ــار پُ آث
ــی  ــا دارد از حقیقت ــه گوی ــی ک ــه گونه ی ــم ب آن ه
ــا  ــه گوی ــی ک ــد. حقیقت ــخن می گوی ــارف س متع
ــی  ــایان شــرح و تفســیر علم ــی اســت و ش بدیه
ــی در حقیقــت  ــا شناســانیدِن بیشــتر نیســت. ول ی
ــی  ــر از نیت ــن ام ــه ای ــد ک ــر می آی ــه نظ ــن ب چنی
ــا از ســِر بی گناهــی،  ــده باشــد ت ــز تراوی توطیه آمی
ــوده  ــی ب ــر تاش ــن ام ــه ای ــد ک ــن می نمای و چنی
اســت بــرای بــه بیراهــه کشــانیدن مکارانــۀ 
اذهــان از توجــه بــه یــک امــر کلیــدی تاریخــی و 
کمرنــگ ســاختِن ایــن حقیقــِت تاریخــی در یــک 
ــر شــگفت آور  ــک ام ــه نظــر ی ــن ب ــا ای ــان. ام زم
ــاب او »پتان هــا«،  ــا بررســی کت ــرا ب نمی رســد؛ زی
ــود  ــده می ش ــردد و دی ــی می گ ــز آفتاب ــه چی هم
ــتعمار و  ــور اس ــوان مأم ــه عن ــش او ب ــه گرای ک
ــا کار  ــرای آن ه ــه ب ــی ک ــوان نظامی ی ــه عن ــز ب نی

می کــرده، از کجــا ناشــی می شــود.
ــا  ــه تنه ــه کارو ن ــد ک ــوان دی ــنی می ت ــه روش ب
یوســف زی ها  بــرای  سبک ســرانه  را  کتابــش 
اهــدا می کنــد، بلکــه آروز دارد کــه برایــش لقــب 
ــان  ــود؛ هم ــف زی« داده ش ــک »یوس ــاری ی افتخ
ــد همــۀ پشــتون های ســربنی،  ــی کــه همانن قبیله ی
ــر  ــا را در سراس ــتعمارِ بریتانی ــرات اس ــتون فق س
تماشــاخانۀ مناطــق پشتون نشــین، تشــکیل داده 

ــود.  ب
ــدآوازۀ  ــگار بلن ــته و تاریخ ن ــر، شــخصیِت مشــهور و برجس از ســوی دیگ
پاکســتانی چــون مرحــوم دکتــر حســِن دانــی، بــا آن کــه خــود بــه مناطــق 
ــه ذکــر نامــی از ســلطنت ســوات  شــمالی تعلــق داشــته اســت، از هرگون
ــک  ــت از ی ــل قول هایی س ــز نق ــه آن نی ــه ک ــد جمل ــتثنای چن ــه اس )ب

ــه اســت. ــره رفت نویســندۀ انگلیســی(، طف
ــا در  ــد، ام ــاره می کن ــمیر اش ــرِی کش ــاطین گب ــت س ــه درگذش ــی ب دان
ــی در  ــد. آگاه ــکوت می کن ــوات س ــا س ــا ب ــۀ آن ه ــت رابط ــۀ ماهی زمین
زمینــۀ ایــن برهــه از تاریــخ، بــه عنــوان حافظه  یــی در محــور گفتمان هــای 
محلــی و حومــه محلــی و محیــط اجتماعــِی نانوشــتۀ آن باقــی مانده اســت؛ 
و یــا همچنــان بــه عنــوان اطاعــاِت محرمانــه در میــان نخبــه گان روســتایی 

بــه گونــۀ مخفیانــه بــه بحــث و مداقــه گرفتــه شــده اســت. 
ــنتِی  ــای بومی-س ــترده در تاریخ ه ــور گس ــان به ط ــوادث همچن ــن ح ای
ــت  ــِظ رحم ــِخ حاف ــون تواری ــی چ ــف زی ها و در کتاب های ــود یوس خ
ــه تذکــرۀ  ــزه از جمل ــد دروی ــی معاصــر، آخون ــی و کتاب هــای روحان خان
االبــرارِ واالشــرار، بــه ثبــت رســیده اســت. امــا آن چــه مهــم اســت آن کــه: 
ــان  ــترس دانش پژوه ــد و دس ــی از دی ــور همگان ــوز به ط ــی هن ــن آگاه ای
ــه  ــده اســت، چ ــته ش ــه داش ــه دور نگ ــیار ب ــا بس ــدرِن کشــور خــود م م

ــی آن. ــی های بین الملل ــه بررس ــد ب رس
ــوده اســت  ــی« در کار ب ــۀ پنهان ــک »توطی ــه ی ــد ک ــن می نمای ــی چنی  گاه
تــا بــه گونــۀ رســمی قرن هــا ایــن میــراث گرانبهــا و ظهــور و زواِل آن را 

پنهــان کاری کننــد.
ــگ،  ــی، فرهن ــان کاری تاریخ ــن پنه ــای ای ــدن پرده ه ــده ش ــس از دری پ
ــی  ــم انداز تازه ی ــا چش ــد ب ــه می توان ــن منطق ــای ای ــایر قضای ــخ و س تاری
ــن  ــز روش ــوِن آن نی ــودِ پیرام ــای زارآل ــرد و معماه ــرار گی ــنایی ق در روش
شــده و طلســم گنــِگ چیســتِی توســعۀ تاریخــی، فرهنــگ، و تعریــف دقیــق 
ــود  ــص و کمب ــار نق ــه به شــدت دچ ــأله یی ک ــا مس ــۀ پشــتون ـ همان طایف

اســت ـ شکســته گــردد.
نظام هــای حکومتــی همــواره دچــار دگرگونــی انــد و نظام هــای اجتماعــی 
نیــز پیوســته ظهــور و زوال را تجربــه می کننــد. تاریــخ حــول محــور همیــن 
امــر شــکل می گیــرد، ولــی ایســتارهای بســیاری در دوره هــای نزدیــک بــه 
ــرای  ــه و ب ــای آن، بدین گون ــراث گرانبه ــد می ــه کالب ــد ک ــا وجــود ندارن م

قرن هــای درازی پنهــان کاری شــده باشــد.
ــی  ــوازات و تبان ــا در م ــوات، ام ــلطنت س ــِی س ــی فروپاش ــد تاریخ فرآین
ــاری  ــِی آن، ی ــان محل ــط خاین ــه: توس ــد از جمل ــِل نیرومن ــن عام چندی
ــا در  ــا توســط آن ه ــا و تســخیر بریتانی ــوالن و ســپس تهاجــم نورمن ه مغ
ســال ۱۰۶۶، پنهــان کاری شــد. می تــوان حــدس زد آن هایــی کــه شکســت 
خوردنــد نیــز نــه تنهــا بــه دلیــل تــرس، کــه همچنــان بــه دلیــل شــرم، مهــر 

ســکوت بــر لــب زدنــد.

ــا  ــای بریتانی ــر آن، مقایســۀ نورمن ه ــزون ب  اف
نمی توانــد در ایــن زمینــه الگــوی خوبــی 
ــه  ــس از ب ــال پ ــد س ــرا ۵۰۰ ص ــد؛ زی باش
ــال ۱۵۶۶،  ــا، در س ــیدن نورمن ه ــدرت رس ق
بریتانیــا خــود در پــی تســخیر جهــان برآمــده 
بــود، در حالــی کــه چنیــن چیــزی را در 
مــورد مــردم منطقه یــی کــه مــا در مــورد 
آن بحــث می کنیــم، نمی تــوان ادعــا کــرد. 
برخــاف تهاجــم نورمن هــا بــه بریتانیــا، 
ــی  ــا پکهل ــوات و ی ــلطنت س ــرنگونِی س س
توســط ســربنی ها و تیموریــان هماننــد نبــوده 
ــه  ــی خاینان ــه و توطیه ی ــِی موزیان ــا ویژه گ و ب
انجــام یافتــه اســت کــه شــماری از پیامدهــای 
بســیار  قرن هــا،  از  پــس  امــروز  حتــا  آن 

ــت.  ــکار اس آش
ــی اســت کــه یکــی از عواملــی  ــل یاددهان قاب
ــن رازِ  ــازی ای ــر آشکارس ــدت در ام ــه به ش ک
ــش  ــت، جه ــرده اس ــک ک ــر کم ــه ُمه ــر ب س
در  کــه  اســت  بــاوری  غیرقابــل  کمیتــِی 
ــک  ــورِس ژنتی ــم ن ــاب، عل ــک انق ــب ی قال
کــرده  دگرگــون  گذشــته  ســال   ۱۵ در  را 
و ایــن راز را چنــان در روشــنی قــرار داده 
اســت کــه دیگــر توطیــه و پنهــان کاری را 
در برابــر آن یارایــی نیســت. از همیــن رو 
ــا  ــه بحــث پشتونیزه ســازی همــراه ب اســت ک
ــِی  ــان، و مســخ کــردن جمعیــت بوم زور عری
ــان  ــه در مناطق ش ــی بیگان ــکان در هویت تاجی
ــا  ــی افش ــوات، در حال ــاور و وادِی س در پش
ــان  ــرد. همچن ــر ک ــه را غافل گی ــه هم ــد ک ش
واقعیت هــای شــگفت آورِ پنهــان شــده در 
ــاخه  ــن ش ــارِی ای ــِی تب ــه های اصل ــِس ریش پ
از قبایــل پشــتون ســربنی کــه در حــال حاضــر 
بــر منطقــه مســلط انــد، آشــکار گردیــده 
اصلــی  بومیــان  کــه  ســربنی هایی  اســت. 
منطقــه را ۵۰۰ ســال پیــش از امــروز ســرکوب 
ــن  ــا در فرهنــگ خویــش مســخ کــرده، بدی ی
ــز  ــان نی ــاِن خودش ــاران افغ ــر هم تب ــب ب ترتی
ــت و  ــرا نیس ــان ماج ــن پای ــدند. ای ــره ش چی
تاجیکــی  اصالــت  ژنتیکــی  پژوهش هــای 
»غــورِی بتانی«هــای غلجــی را )کــه در واقــع 
قــوم  انســجام یافته ترین  و  بزرگ تریــن 
ــت می ســازد  ــد( ثاب ــه شــمار می آین پشــتون ب

ــت. ــری اس ــوع دیگ ــود موض ــه خ ک
---

و  فعــال  آخونــدزاده،  عارف حســن   
پژوهش گــر در زمینــۀ مســایل تاریخــی و 
ــۀ چارســدۀ  ــی منطقــۀ شــبقدر در ناحی از اهال

می باشــد.  پختون خــواه  خیبــر 
 ،  The Friday times در:  شــده  منتشــر 
ــمارۀ  ــتانی، ش ــۀ آزاد پاکس ــتین هفته نام نخس
میــادی،   ۲۰۱7 ســال  آگســت  چهــارم، 
بخش هــای  پنهــاِن  تاریــخ  بــر  »نگاهــی 
پهنــاوری از شــمال پاکســتان کــه در درازنــای 
قرن هــای اشــغال و تســلط بــه فراموشــی 

ــت«  ــده اس ــپرده ش س
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ــتۀ  ــخصیت های برجس ــی از ش ــا، یک ــید رض ــد رش محم
شــخصیتی  مختلــِف  ابعــادِ  دارای  و  اســام  جهــاِن 
روزنامه نــگاری  غیــور،  اندیشــمندی  وی  اســت. 
ــی  ــه، محدث ــری نابغ ــغ، مفس ــنده یی بلی ــت، نویس زبردس
ــین نفس،  ــی آتش ــناس، خطیب ــی زبان ش ــت، ادیب چیره دس
سیاســت مداری هوشــیار و معلمــی شایســته به شــمار 
ــت  ــِی ام ــام هم وغمــش را اصــاح و ترق ــه تم ــد ک می آم
ــاح  ــراِن اص ــی از رهب ــی داد. او یک ــکیل م ــامی تش اس
ــد و اجتهــاد  ــِم اصــاح دینــی و تجدی ــود کــه َعَل ــی ب دین
را برافراشــت و صــدای بیدارگــری اش بیــش از یــک قــرن 
اســت کــه در فضــاِی جهــاِن اســام می پیچــد و خفتــه گان 
را بیــدار و بیــداران را بــه ســوی انقاب و خیــزش و مبارزه 
ــه های  ــِل اندیش ــین و حام ــاگرد، جانش ــاند. وی ش می کش
ــرای  ــادی ب ــال های متم ــت و س ــده اس ــد عب ــام محم ام
ــِت امــت  تحقــِق آرمان هــای اســتادش کــه اصــاح و تربی
ــدر  ــه ق ــرد و ب ــته گی ناپذیر ک ــاِش خس ــود، ت ــامی ب اس
تــوان، روِح جـــدیدی در پیکــِر خفتــۀ امــِت اســامی دمیــد 
ــت  ــواِب غفل ــش از خ ــا اندیشــه های ناب ــلمانان را ب و مس
بیــدار کــرد و در ایــن راه از هیــچ تاشــی دریــغ نورزیــد.
اینــک بــه معرفــِی ایــن دانشــمند و اندیشــه های نابــش در 

ــردازم.  ــف می پ ــای مختل حوزه ه

شـرح حال
ــی  ــۀ کوچک ــال ۱8۶۵م در قری ــید رضــا در س ــد رش محم
ــی  ــاِن کنون ــس در لبن ــی طرابل ــون« در حوال ــام »قلم ــه ن ب
متولــد شــد. او در یــک خانــوادۀ مذهبــی از ســاداِت نبــوی 
بــه دنیــا آمــد و پــدرش کــه شــیخ و بــزرِگ قلمــون بــود، 
توجــه زیــادی بــه تعلیــم و تربیــِت فرزنــد خویــش نمــود 
ــرد و  ــظ ک ــم را حف ــرآن کری ــا ق ــید رض ــه رش ــا این ک ت
مبــادی قرائــت، کتابــت و حســاب را نــزد پــدرش آموخت. 
ــت و وارد  ــس رف ــه طرابل ــل ب ــۀ تحصی ــرای ادام ســپس ب
مدرســۀ رشــیدیه شــد و در آن جــا نحــو، صــرف، مبــادی 
جغرافیــا و حســاب را فــرا گرفــت. پــس از یک ســال 
ــی اســامِی طرابلــس رفــت کــه  ــه مدرســۀ مل از آن جــا ب
ــود؛  ــر ب ــدارس مترقی ت ــه دیگــر م ــن مدرســه نســبت ب ای
ــات  ــفه و ریاضی ــق، فلس ــم منط ــه تعلی ــه در آن ب طوری ک
ــیس  ــر تأس ــه را حسین الجس ــن مدرس ــد و ای می پرداختن
ــتازاِن  ــه پیش ــر از جمل ــیخ جس ــود. ش ــرده و اداره می نم ک
ــن  ــومِ عصــری و در عی ــه عل ــّم ب نهضــت فرهنگــی و مهت

ــود. ــا ب ــاعری توان ــت و ش ــنده یی زبردس ــال، نویس ح
ــادی را  ــدِت زی ــوز م ــه هن ــن مدرس ــا در ای ــید رض رش
ســپری نکــرده بــود کــه دروازه هایــش بســته شــد و 
ــت  ــا او هیچ وق ــدند؛ ام ــرق ش ــده و متف ــاگردانش پراکن ش
ــه  ــه ب ــرد؛ طوری ک ــع نک ــتاد را قط ــا اس ــود ب ــۀ خ رابط
گونــۀ منظــم در حلقــات و درس هــای شــیخ جســر 
ــدی،  ــر عاقه من ــیخ جس ــه ش ــت. زمانی ک ــور می یاف حض
ــه  ــرد، ب ــاس ک ــادۀ وی را احس ــتعداد فوق الع ــوغ و اس نب
او وابســته گِی زیــادی نشــان داد تــا این کــه در ســال 
ــی  ــرعی و عقل ــوم ش ــس عل ــازۀ تدری ــه وی اج ۱897م ب
ــود  ــیخ محم ــزد ش ــیدرضا ن ــن، رش ــا ای ــان ب را داد. هم زم
نشــابه کــه از عالمــان حدیــِث روزگار خویــش بــود، علــم 
حدیــث را فــرا گرفــت و اجــازۀ روایــت حدیــث را از وی 
ــر روح و رواِن وی  ــر ب ــیخ جس ــر ش ــی تأثی ــت. ول دریاف

ــود.  ــتادانش ب ــر اس ــتر از دیگ بیش
رشــید رضــا بــا مطالعــۀ کتــاِب احیــاء علوم الدیــن، شــیفتۀ 
ــود،  ــوان ب ــوز ج ــه هن ــد؛ درحالی ک ــوف ش ــی و تص غزال
ــه اســرار و رمــوزِ آن  راه تصــوف را در پیــش گرفــت و ب
آشــنایی پیــدا کــرد و از خوبی هــا و بدی هــا آن آگاه شــد. 
آشــنایی وی بــا تصــوف باعــث شــد کــه بعدهــا بــه اصاح 
طــرِق تصــوف فــرا خوانــد؛ زیــرا در میــان اهــل تصــوف 
چیزهــای بــدی را دیــد کــه عقــل آن را نمی پذیــرد و 
گاهــی منفــذی بــرای ورود بدعت هــا و خرافــات شــده و 

ــردد. ــا می گ ــاد فتنه ه ــث ایج باع
در آن ایــام کــه رشــید رضــا بــه اصــاح دینــی در دهکــدۀ 
ــان اســام،  ــردمِ جه ــۀ م کوچــِک خــود می پرداخــت، هم
ــد و  ــه بودن ــر دوخت ــِی مص ــش اصاح ــه جنب ــم ب چش
تمــام تاش هــا و فعالیت هــای ایــن جنبــش به وســیلۀ 
ــرور  ــه م ــوِش رشــید رضــا می رســید و ب ــه گ ــان ب مصری
زمــان، رشــیدرضا بیشــتر از پیــش تحــت تأثیــر آن حرکــت، 
ــی را  ــدۀ عروه الوثق ــۀ منظــم جری ــه گون ــت و ب ــرار گرف ق
محمــد  و  افغانــی  جمال الدیــن  ســید  به وســیلۀ  کــه 
عبــده بــه نشــر می رســید، به طــور ّســری به دســت 
ــه و  ــه عاق ــود ک ــا ب ــد و از همین ج ــی آورد و می خوان م
شــیفته گی اش بــه نشــر روزنامــه و نشــریاِت اصاح گرانــۀ 
ــداد را  ــن روی ــود ای ــا خ ــید رض ــد. رش ــاز ش ــی آغ مذهب
بــا زبــاِن خویــش چنیــن بیــان کــرده اســت: »تمــام آمــال 
و آرزوهایــم پیــش از مطالعــه عــروۀ الوثقــی، تــاش 
ــس از آن، راه  ــا پ ــود. ام ــام ب ــد اس ــج عقای ــرای تروی ب
ــای  ــرای احی ــاش ب ــودم: ت ــرده ب ــف ک ــدی را کش جدی
ــن،  ــازه م ــۀ ت اتحــاد و یکپارچه گــی جامعــۀ اســام. وظیف
ــدن  ــعۀ تم ــرفت و توس ــرِق پیش ــه ط ــلمین ب ــت مس هدای
ــار،  ــۀ المن ــان اســامی بود«)مجل ــر ایم ــه ب ــا تکی ــی ب غرب
ــراِت  ــی تأثی ــب عروۀ الوثق ــار(. مطال ــۀ صاحــب المن ترجم
بســیار شــگرفی بــر ذهــن و افــکارِ رشــید رضــای جــوان 
ــیدجمال و  ــِب س ــتفاده از مطال ــا اس ــا ب ــید رض ــاد. رش نه
ــد،  ــر می بردن ــه به س ــد فرانس ــه در تبعی ــده ک ــد عب محم
ــۀ خــود  ــد در قری ــی و توانمن ــی مذهب ــه خطیب توانســت ب
ــر وعــظ مســجد شــهر را از آِن خــود  ــل شــود و منب تبدی

ــت. او در  ــس، دروس تفســیر می گف ــه در آن مجال ــد ک کن
زنده گی نامه یــی کــه از خــود برجــای گــذارده اســت، 
ــه  ــجد، ب ــر مس ــاوه ب ــه وی ع ــرده ک ــان ک ــر نش خاط
قهوه خانــه و محــل تجمــِع افــراد می رفتــه و آن هــا را 
ــا ایــن عمــل قصــد داشــت  موعظــه می کــرده اســت. او ب
ــز ســخنان  ــد نی ــه مســاجد نمی رون ــرادی کــه ب ــه اف کــه ب
ــی  ــن در اقدام ــاند. وی همچنی ــی را برس ــای مذهب و پنده
عجیــب، اتاقــی در کنــار خانــۀ خــود را مخصــوِص تجمــع 
ــود کــه  ــه مباحــث مذهبــی قــرار داده ب ــاِن عاقه منــد ب زن
ــید  ــدند و رش ــع می ش ــل جم ــی در آن مح هرازچندگاه
ــاب شــرایع و آداِب دیــن برای شــان ســخنرانی  رضــا در ب
می کــرده اســت. )مجلــۀ المنــار، ترجمــۀ صاحــب المنــار( 
رشــید رضــا در زمــان حضــورش در طرابلــس، بــه 
روزنامه نــگاری روی آورد. اســتادش الجســر، یکــی از 
نخســتین کســانی بــود کــه پــای او را بــه حلقه هــای 
ــاز کــرد. رشــید رضــا در آن ایــام،  روزنامه خوانــی شــهر ب
مقــاالِت متعــددی را در نشــریاِت مختلــف بــه نشــر ســپرد 
ــه  ــه ب ــان مشــهور شــد ک ــاالت چن ــن مق ــا نوشــتِن ای و ب
وی ســردبیری مجلــۀ »ثمــرات الفنــون« را پیشــنهاد کردنــد؛ 
امــا بــر اثــر فشــارهایی کــه دســتگاه عثمانــی ایجــاد کــرده 
ــه  ــد. او ب ــود گردی ــارِ خ ــرِک دی ــه ت ــور ب ــود، وی مجب ب
ــد و  ــنا ش ــده آش ــد عب ــا محم ــا ب ــت و در آن ج مصــر رف
دربــارۀ نشــر مجلــۀ المنــار بــا وی مشــورت کــرد و پــس از 
موافقــت او، بعــد از چنــد مــاه، موفــق بــه انتشــار نخســتین 

ــار شــد. ــۀ المن شــمارۀ مجل
پُرمخاطب تریــن  و  گســترده ترین  حقیقــت،  در  المنــار 
نشــریۀ چاپــی در ســطح جهــان اســام بــود کــه بــر پایــۀ 
ــود و در  ــه ب ــا یافت ــرآن بن ــده از ق ــۀ عب ــیر نوگرایان تفاس
ــه در آن روزگار  ــب ک ــار و مخاط ــطِح انتش ــن س باالتری
ــت.  ــت می گش ــه دس ــت ب ــت، دس ــق داش ــکاِن تحق ام
مجموعــۀ تفاســیر عبــده از قــرآن، کــه بــرای اولین بــار در 

جامع االزهــر ارایــه شــده بــود، پیــش از المنــار نیــز منتشــر 
ــرِگ اســتادش در  ــا رشــید رضــا پــس از م ــود؛ ام شــده ب
ــح و انتشــار  ــه جمــع آوری، تصحی ــم ب ســال ۱9۰۵ تصمی
ــا  ــد را ت ــن رون ــت. او ای ــش گرف ــریۀ خوی ــا در نش آن ه
زمــاِن مــرگ در ســال ۱9۳۵ ادامــه داد. تأثیــراِت غیرقابــِل 
ــدس اســام  ــون مق ــده از مت ــیر عب ــترِگ تفاس ــکار و س ان
ــِی اندیشــمندان و متفکــراِن  ــر ســطح عموم ــرآن، ب ــل ق مث
آن روزِ جهــان اســام، وجــه دیگــری بــر اهمیــت و 

ــت. ــامی اس ــۀ اس ــار در جامع ــذاری المن تأثیرگ
ــتادش  ــادوِش اس ــا دوش ــید رض ــام، رش ــال تم ــت س هف
محمــد عبــده در راه اصــاِح دینــی تــاش کــرد تــا 
این کــه محمــد عبــده جهــاِن فانــی را وداع گفــت. رشــید 
رضــا طبــق وصیــِت اســتادش در ایــام بیمــاری ، جانشــیِن 
او تعییــن شــد. عبــده از دانــِش سرشــارِ رشــید رضــا کامــًا 
آگاهــی داشــت و می دانســت کــه وی در حوزه هــای 
ــم  ــن را ه ــاال دارد و ای ــِت ب ــرعی دس ــوم ش ــِف عل مختل
ــد  ــه می توان ــه رشــید رضــا کســی اســت ک می دانســت ک
ــه  ــی را ب ــه های اصاح ــِر اندیش ــش و نش ــوولیِت پخ مس
دوش بکشــد و در ایــن راه از هیــچ تاشــی دریــغ نــورزد. 

ــن لحــاظ، وی را جانشــیِن خــود ســاخت. ــه همی ب
ــال  ــده، ســی س ــد عب ــات محم ــس از وف ــار پ ــۀ المن مجل
ــرِی  ــای فک ــا و فرآورده ه ــرد و اندوخته ه ــدا ک ــه پی ادام
رشــید رضــا نیــز بــدون انقطــاع در ایــن مجلــه بــه چــاپ 
ــث روی  ــای حدی ــه کتاب ه ــه وی ب ــا این ک ــید، ت می رس
ــد،  ــار می گوی ــۀ المن ــودش در مقدم ــه خ آورد و طوری ک
ــی  ــده باق ــد عب ــتادش محم ــِد راه و روِش اس ــر پابن دیگ
نمانــد؛ بلکــه در بســیاری از مــوارد بــا او مخالفــت نمــود. 
ــرای  ــن راه ب ــه بهتری ــود ک ــاور ب ــن ب ــه ای ــید رضــا ب رش
ــت، و در  ــت اس ــم و تربی ــامی، تعلی ــع اس ــاح جوام اص
ــق  ــًا مواف ــده کام ــد عب ــود محم ــتادِ خ ــا اس ــر ب ــن ام ای
ــلمانان، دســت  ــی مس ــری و علم ــد فک ــرای رش ــود و ب ب
ــه  ــوم ب ــردن آن عل ــا وارد ک ــه ب ــی زد ک ــن علوم ــه تعیی ب
عرصــۀ تعلیــم و تربیــت، می تــوان بــه پیشــرفت های 
چمش گیــری در حوزه هــای علــم و معرفــت دســت 
یافــت، و آن علــوم عبــارت بودنــد از: فقــه، اصــول دیــن، 
ــزل،  ــر من ــاد، تدبی ــی، اقتص ــا، جامعه شناس ــخ، جغرافی تاری

ــط.  ــان و خ ــب، زب ط
وی تنهــا بــه طــرح و پیشــنهاد در عرصــۀ تعلیــم و تربیــت 
اکتفــا نکــرد؛ بلکــه خــود به خاطــر جامــۀ عمــل پوشــانیدن 
ــوه  ــۀ »دارالدع ــیِس مدرس ــه تأس ــت ب ــش دس ــه ایده های ب
ــِم  ــت و تعلی ــه تربی ــه ب ــن مدرس ــا در ای ــاد« زد، ت واالرش
ــه  ــام را ب ــن اس ــد دی ــه بتوانن ــردازد ک ــی بپ دعوت گران
ــگ  ــه جن ــری نگذشــت ک ــا دی ــان برســانند. ام ــردم جه م
ــگ، مدرســه  ــن جن ــر ای ــی اول شــروع شــد و در اث جهان

ــه روی شــاگردان بســته شــد. ــل و دروازه هایــش ب تعطی
آن چــه قابــل ذکــر و تأمــل اســت این کــه: رشــید رضــا در 
ــرار داشــت.  ــده ق ــی و عب ــداد نهضــت اصاحــِی افغان امت
ــت  ــاح ام ــرای اص ــه ب ــود ک ــاور ب ــن ب ــه ای ــی ب افغان
اســامی، بهتریــن و کوتاه تریــن راه همانــا اصــاح سیاســی 
اســت. و محمــد عبــده معتقــد بــود کــه اصــاح و تجدیــد 

ــا  ــر نیســت. ام ــت امکان پذی ــم و تربی ــق تعلی جــز از طری
رشــید رضــا بــا اســتفاده از روش افغانــی و عبــده بــه ایــن 
ــی  ــی و تربیت ــی، تعلیم ــاح سیاس ــا اص ــه ب ــود ک ــاور ب ب
ــامی  ــت اس ــای ام ــه احی ــوان ب ــاد می  ت ــظ و ارش و وع
ــکار و  ــا اف ــید رض ــه رش ــه این ک ــت. خاص ــت یاف دس
اندیشــه های خــود را بــر پایــۀ افــکار و اندیشــه های 
ــۀ  ــه گــذاری کــرد. طوری کــه در زمین ــده پای ــی و عب افغان
ــوق  ــایی حق ــه شناس ــت و در آن ب ــی نوش ــت، کتاب سیاس
امــت پرداخــت و همت هــا را واداشــت تــا حقــوق حقــۀ 
خویــش را کــه ســال های متمــادی در اثــر ظلــم حکمرانــان 
ــرای اصــاح  ــد. او ب ــود، به دســت آورن ــده ب ــع گردی ضای
ــر  ــه نش ــار ب ــی در المن ــی، نامه های ــی و تربیت ــام تعلیم نظ
ــگاه  ــود و از دانش ــاح ب ــوِل اص ــن اص ــه متضم ــپرد ک س
ــود و اصــاح نظــام  ــرای بهب ــه ب ــود ک االزهــر خواســته ب
ــه کار شــده و از آن  ــش، دســت ب ــِی خوی تعلیمــی و تربیت
اصــول کــه وی طــرح کــرده بــود و خیلــی مهــم و اساســی 
ــنهادهای وی  ــه پیش ــز ب ــر نی ــد. االزه ــروی کن ــود، پی ب

ــرار داد.  ــورد اجــرا ق توجــه نمــود و آن هــا را م
ــکار و اندیشــه های  ــرای پخــش و نشــِر اف رشــید رضــا ب

نمی ورزیــد  دریــغ  تاشــی  هیــچ  از  اصاحــی اش، 
و همــواره به وســیلۀ قلــم و یــا آمــوزش، بــه نشــر 
ــک  ــی ی ــار، هفته ی ــر المن ــت. در دفت ــکارش می پرداخ اف
روز اســتاداِن االزهــر و قاضیــاِن دادگاه هــای شــرعی 
ــم  ــر گرده ــۀ مص ــه گان جامع ــوم و نخب ــاتید دارالعل و اس
جمــع شــده و مســایلی را کــه از حــِل آن هــا عاجــز مانــده 
بودنــد، مطــرح می کردنــد و رشــید رضــا دربــارۀ آن هــا بــه 
ــف را  ــق و مخال ــِل مواف ــام دالی بحــث می پرداخــت و تم
ــه صــواب و درســت  ــرد و ســپس آن چــه را ک ــر می ک ذک

می پنداشــت، ترجیــح مــی داد.
تالش هــای محمــد رشــید رضــا در راه وحــدت 

ــالمی  اس
وحــدت و یکپارچه گــی امــت اســامی، از اهــداف بــزرِگ 
ــوده  ــر ب ــرِن اخی ــد ق ــی در چن ــِب دین ــت اصاح طل نهض
اســت؛ زیــرا از منظــر اصاح گــران دینــی، این همــه 
ــر،  ــرون اخی ــلمانان در ق ــی مس ــف سیاس ــی و ضع بی عزت
نتیجــۀ اختــاف و چندپارچه گــی امــت اســامی اســت و 
ــگ  ــا چن ــی، همان ــن ضعــف و ناتوان ــت از ای راه بیرون رف
ــر  ــه ب ــت ک ــی امتی س ــی و یکپارچه ک ــِن اله ــه رس زدن ب
ــه  ــام داران ب ــِی زم ــتعمارگران و بی توجه ــایِس اس ــر دس اث

ایــن حــال و وضعیــت افتــاده اســت. 
رشــید رضــا ماننــد دیگــر رهبــران اصــاح، از بــدو 
تاش هــای خــود بــرای اصــاح دینــی، دســت بــه 
و  همگرایــی  و  وحــدت  راه  در  زیــادی  فعالیت هــای 
بیــداری مســلمانان و کشــورهای اســامی زد. محــور 
فعالیت هــای وی در ســه بخــش انعــکاس یافــت: نوشــتن 
مقــاالت در مجلــۀ »المنــار« و انعــکاس اخبــار و اقدامــاِت 
ــی و  مســلمانان سراســر جهــان اســام در جهــت همگرای
ــخنرانی و  ــان؛ س ــامی و وحدت ش ــب اس ــب مذاه تقری
ــل اســامی و اماکــن آموزشــی  هشــدارهایی کــه در محاف
»الوحــده  ماننــد  آثــاری  تألیــِف  و  می کردنــد؛  ایــراد 

االســامیه«.
ــیع و  ــۀ وس ــه گون ــه ب ــار ک ــۀ المن ــا در مجل ــید رض رش
ــامی پخــش می گردیــد،  ــرزمین های اس گســترده در س
ــک  ــور نزدی ــه منظ ــی ب ــت های مختلف ــاالت و یادداش مق
ســاختِن مســلمانان بــه همدیگــر بــه نــگارش درآورد. وی 
علمــای اســام را بــه تعامــِل بیشــتر بــا مســالۀ وحــدت فرا 
خوانــد تــا دیــدگاهِ خــود را در ایــن زمینــه عرضــه کننــد. 
ایــن فراخــوان، مــورد اســتقباِل مســلمانان قــرار گرفــت و 
آن هــا مشــکات و مســایِل فقهــِی خــود را از ایــن طریــق 
ــا  ــه ت ــد؛ چنان کــه از مغــرب و تونــس گرفت ــان می کردن بی
ــۀ  ــا مجل ــد و اندونیــزی، ایــن تعامــات و ارتباطــات ب هن
ــار« برقــرار شــد. او خطــِر صهیونیســم و توطئه هــای  »المن
اســتعمارگران را بــه مســلمانان هشــدار مــی داد و خواســتار 
ــود.  وحــدت اســامی در قبــال صهیونیســم و اســتعمار ب
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از دهــم محــرم یــا روز شــهادت امــام حســین و یارانــش دیــروز 
دوشــنبه ) ۱۱ میــزان( بــا اشــتراک صد هــا تــن از عالمــان شــیعه 
ــاد  ــان و برخــی از شــخصیت های سیاســی در بنی ــنی، جوان و س
ــت  ــور گرامی داش ــی کش ــان مل ــعود قهرم ــاه مس ــهید احمدش ش

بــه عمــل آمــد. 
ــن  ــعود در ای ــهید مس ــاد ش ــس بنی ــعود، ریی ــی مس ــد ول احم
ــه روز عاشــورا گفــت کــه  ــه ارج گــذاری ب ــا اشــاره ب نشســت ب
ــدگار  ــزت مان ــی و ع ــارزه در راه آزاده گ ــر مب ــه  خاط ــورا ب عاش

ــت.  ــرح اس ــو مط ــوان الگ ــه  عن ــری ب ــۀ بش ــده و در جامع ش
آقــای مســعود بــا تشــریح قیــام عاشــورا و بــا اشــاره بــه وضعیــت 
ــاق  ــا وحــدت و وف ــرای م ــروزه ب ــه ام ــی کشــور گفــت ک کنون

ملــی ضــروری اســت. 
رییــس بنیــاد شــهید مســعود گفــت کــه عالمــان دیــن مظهــر ارادۀ 
ــردم  ــی م ــک پارچه گ ــیج و ی ــد در بس ــتند و می توانن ــردم هس م

نقــش ایفــا نماینــد.  
ــان  ــتان در زم ــردم افغانس ــت: م ــی مســعود گف ــد ول ــای احم آق
جهــاد و مقاومــت بــا تمــام تفاوت هــای زبانــی، قومــی و ســمتی 
در برابــر دشــمن بســیج شــدند و از خــاک کشــور دفــاع کردنــد. 
در حــال حاضــر نیــز مــردم مــا نیازمنــد رســیدن بــه یــک وفــاق 
ملــی هســتند کــه در محــور آن بتواننــد مشــکات فعلــی را حــل 

کننــد.  
ــی را  ــدت و همدل ــا وح ــرای م ــورا ب ــام عاش ــاور او ، پی ــه ب ی
ــمنان  ــر دش ــان در براب ــین در آن زم ــرت حس ــاند، حض می رس
مظلومانــه شــهید و در تاریــخ بشــریت مانــدگار شــد؛ امــا دشــمان 

ــل شــدند.  حســین ذلی
ــه درحــال  ــان این ک ــا بی ــاد شــهید مســعود ب ــی بنی رییــس عموم
ــه  ــرار گرفت ــد ق ــورد تهدی ــف م ــاد مختل ــور از ابع ــر کش حاض
اســت، افــزود کــه مــا نیــاز بــه وفــاق داریــم، بــه همیــن منظــور 
برنامــۀ وفــاق ملــی را در ســالروز شــهادت قهرمــان ملــی مطــرح 
ــه  ــرار گرفت ــه ق ــار جامع ــۀ اقش ــتقبال هم ــورد اس ــه م ــم ک کردی

اســت. 
ــول  ــه را قب ــچ گاه معامل ــتان هی ــردم افغانس ــر م ــت: به خاط او گف
نداشــته اســت و همیشــه بــرای داشــتن یــک برنامــۀ ملــی محــور 
کــه همــه اقشــار جامعــه در تصمیم گیــری آن شــریک باشــند کار 

کــرده اســت. 
آقــای مســعود گفــت کــه مــردم افغانســتان در حــال حاضــر بــه 
آگاهــی رســیده اند، دیگــر فریــب افــراد ســودجو را نمی خورنــد.  
او بــا قدردانــی از عالمــان دینــی گفــت: پیــام وفــاق ملــی هــم از 
نــگاه سیاســی و دینــی بــرای  جامعــۀ امــروز مــا ضــروری اســت. 
هم چنــان، در ایــن نشســت عالمــان دینــی، بــا حمایــت از برنامــۀ 
وفــاق ملــی، بیــان داشــتند کــه عاشــورای حســینی پیــام همدلــی 

بــه ارمغــان گذاشــته  اســت. 
ــت  ــن نشس ــه در ای ــن ک ــان دی ــی از عالم ــرب یک ــوی ع مول
اشــتراک کــرده بــود، گفــت: عاشــور و حســین بــه تمــام جامعــۀ 
اســامی تعلــق دارد و شــهادت او درس عــزت را بــه مــا می دهــد. 
مولــوی عــرب افــزود کــه شــهادت حضــرت حســین مظلومانــه 
بــود و همــۀ مــردم بــه اهــل بیــت رســول اکــرم محبــت دارنــد. 
ــر در  ــال حاض ــه در ح ــر این ک ــد ب ــا تأکی ــن ب ــم دی ــن عال ای
افغانســتان یزید هــای زیــادی هســتند کــه نیــاز اســت در 
ــردم  ــاالی م ــانی که ب ــت: کس ــود، گف ــتاده گی ش ــان ایس برابرش

ظلــم و ســتم کرده انــد بایــد مجــازات شــوند. 
ــان مذاهــب  ــق می ــی عمی ــه همدل ــان این ک ــا بی ــوی عــرب ب مول
ــه  ــد ک ــد بدانن ــمنان بای ــت: دش ــود دارد، گف ــنی وج ــیعه و س ش

ــرده  ــاد ک ــه ایج ــتان تفرق ــب در افغانس ــن دو مذه ــان ای در می
نمی تواننــد. 

او گفــت: بــرای ایجــاد وفــاق و وحــدت در میــان مــردم 
نمی کنیــم.  دریــع  تــاش  نــوع  هیــچ  از  افغانســتان 

ــده گان،  ــس نماین ــان،  غــام حســین ناصــری عضــو مجل هم چن
گفــت: حضــرت حســین و اتفــاق عاشــورا بــه تمــام ملــت اســام 

تعلــق دارد و قیــام عاشــورا قیــام حــق در برابــر باطــل اســت.  
آقــای ناصــری گفــت: امــروز در تمــام جامعــۀ بشــریت از قیــام 
عاشــورا الگــو گرفتــه می شــود کــه نشــان عــزت و ســر بلنــدی 

ــر اســام را نشــان می دهــد.  ــوادۀ پیامب ــارزۀ ن مب
او گفــت: تروریســتان بــا حملــۀ دهشــت افگنانۀ خــود بــه مســجد 
امــام زمــان نمازگــزاران را کشــتند، امــا تمــام مــردم اهــل ســنت با 
مراجعــه بــه بیمارســتان ها بــرای مجروحــان خــون اهــدا کردنــد.  
آقــای ناصــری بــا اشــاره بــه طــرح برنامــۀ وفــاق ملــی نیــز گفــت 
ــه  ــه دارد ک ــن برنام ــه ای ــاز ب ــا نی ــردم م ــه در حــال حاضــر م ک

حــال مشــکات کنونــی شــود. 
او بیــان داشــت کــه در انتخابــات بــه رای مــردم کــه یــک امانــت 

بــود پاســداری نشــد و خیانــت صــورت گرفــت. 
ــد  ــای ناصــری نهادهــای حکومــت مســوولیت دارن ــاور آق ــه ب ب
ــرای یــک انتخابــات شــفاف کــه مــورد قبــول همــۀ مــردم  ــا ب ت

ــد.  ــه را فراهــم کنن افغانســتان باشــند زمین
ایــن عضــو مجلــس نماینــده گان بــا بیــان این کــه عالمــان دینــی 
ــه  ــر ب ــال حاض ــت: در ح ــده اند، گف ــیه رانده ش ــه حاش ــز ب نی

ــد.  ــرا نمی ده ــوش ف ــی گ ــی کس ــان دین ــرف عالم ح
ــه  ــاره ب ــا اش ــی، ب ــت اهلل کریم ــوی عنای ــم، مول ــویی ه از س
ــی  ــه همدل ــرم ب ــم مح ــین در روز ده ــرت حس ــری  حض ایثارگ

ــرد.  ــد ک ــنی تأکی ــیعه و س ــب ش ــتر مذه بیش
ــودن  ــنی ب ــودن و س ــیعه ب ــه ش ــرد ک ــان ک ــی بی ــوی کریم مول

ــوند. ــا نمی ش ــردم م ــی م ــبب جدای ــچ گاه س هی
ــاق ملــی کــه از نشــانی  ــۀ وف ــزود کــه از برنام ــای کریمــی اف آق
ــه ابتــکار احمــد ولــی مســعود مطــرح  بنیــاد شــهید مســعود و ب

شده اســت، حمایــت می کنیــم. 
ــان  ــه ج ــاره ب ــا اش ــز ب ــی، نی ــوی عظیم ــال، مول ــن ح در همی
فدایــی حضــرت امــام حســین گفــت: مذاهــب بــه  هیــچ  عنــوان 
ــود.   ــا ش ــردم م ــان م ــاف می ــی و اخت ــبب جدای ــد س نمی توان
او گفــت: امــام حســین بــرای جامعــۀ بشــریت و تأمیــن عدالــت 
قربانــی داد و در تاریــخ بشــر مانــدگار شــد. او بــه عنــوان 
آمــوزگار ارزش هــای اســامی در اندیشــۀ بشــریت حــک شــده 

اســت. 
ــا از  ــت: کشــور م ــز گف ــی نی ــاق مل ــۀ وف ــه برنام ــا اشــاره ب او ب
هــر زمانــی بیشــتر بــه وفــاق نیــاز دارد کــه بایــد ســران سیاســی 

ــد.  کشــور روی ایجــاد چنیــن برنامــۀ تــاش جــدی کنن
بــه گفتــۀ او، وفــاق ملــی زمانــی ایجــاد می شــود کــه در 
ــای والی آن را در  ــام و ارزش ه ــدس اس ــن مق ــت دی محوری

ــد.  ــته باش ــر داش نظ
ــی  ــه همدل ــد ب ــا تأکی ــع ب ــق بلی ــوی ضیاءالح ــان، مول هم چن
میــان مذاهــب شــیعه و ســنی گفــت: عاشــورا اتفاقــی در تاریــخ 

ــت.  ــی اس ــرای آزاده گ ــریت ب بش
ــه  ــه ب ــن در رابط ــان دی ــش عالم ــه نق ــاره ب ــا اش ــان، ب او هم چن
روشــن گری اذهــان عامــه، گفــت: تمــام عالمــان دیــن مکلفیــت 

دارنــد تــا بــه همدلــی هــردو مذهــب تــاش کننــد.  
ــن  ــرده ای ــاره ک ــی اش ــاق مل ــرح وف ــورد ط ــان، در م او هم چن

ــت.  ــروری دانس ــی ض ــاع کنون ــه را در اوض برنام

معینــان وزارت فوایــد عامــه و وزارت دولــت در 
ــه  ــه ب ــی در رابط ــه حــوادث طبیع ــیدگی ب ــور رس ام
ــی  ــوادث طبیع ــری از ح ــالنگ ها و جلوگی ــم س ترمی
در زمســتان آینــده بــه مجلــس نماینــده گان اســتجواب 

شــدند.
ــه  ــد عام ــن وزارت فوای ــی معی ــان صاح عبدالرحم
ــس  ــزان( مجل ــنبه )۱۰ می ــت روز دوش ــه در نشس ک
ــم  ــه ترمی ــت ک ــرد، گف ــت می ک ــده گان صحب نماین
ــرای  ــل ب ــاد راه بدی ــس از ایج ــالنگ ها پ ــی س اساس

آغــاز می شــود. ســالنگ ها 
بــه گفتــه وی، ســروی راه بدیــل ســالنگ ها بــه 
ــر از کمــک بانــک انکشــافی  هزینــه ۲۵۰ میلیــون دال
ــرارداد شــده  ــا یــک شــرکت اســترالیایی ق آســیایی ب
و کار عملــی آن ســال ۲۰۱8 میــادی آغــاز خواهــد 

شــد.
ــروان را از  ــا و پ ــل، کاپیس ــالنگ ها کاب ــل س راه بدی

ــرد. ــد ک ــه بغــان وصــل خواه ــان ب مســیر بامی
خرابــی ســالنگ ها بــه ویــژه در ایــام زمســتان از 
ــریف  ــزار ش ــل- م ــاهراه کاب ــی ش ــا اساس چالش ه

ــت. اس
ــاله  ــه س ــه هم ــد ک ــاد دارن ــس انتق ــده گان مجل نماین
ــالنگ ها از  ــم س ــور ترمی ــه منظ ــی ب ــا افغان میلیون ه
ــا  ــود، ام ــرف می ش ــه مص ــد عام ــوی وزارت فوای س

ــد. ــه نمی ده ــچ نتیج هی
ــرد؛  ــاد را می پذی ــن انتق ــز ای ــه نی ــد عام وزارت فوای
امــا تاکیــد دارد کــه ترمیــم اساســی ســالنگ ها بــدون 
ســاختن راه بدیــل امــکان پذیــر نیســت و ایــن 
ــرای  ــل را ب ــا راه بدی ــت ت ــاش آن اس وزارت در ت

ــد. ــن مســیر ایجــاد کن ای

ــه  ــد عام ــن وزارت فوای ــی معی ــان صاح عبدالرحم
می گویــد کــه تــردد بیــش از حــد وســایط بــه ویــژه 
وســایط تناژبلنــد شــاهراه ســالنگ  را متضــرر کــرده و 
ایــن گــذرگاه نیــاز بــه ترمیــم اساســی دارد کــه بــرای 

ــر روی ترافیــک مســدود خواهــد شــد. ماه هــا ب
آقــای صاحــی افــزود کــه ترمیــم اساســی ســالنگ ها 
ــر از  ــون دال ــه ۵۰ میلی ــه هزین ــده ب ــال آین ــز س نی
ــود. ــاز می ش ــی، آغ ــک جهان ــی بان ــای مال کمک ه

بــه گفتــه وی، انجــام ســروی جــاده بدیــل ســالنگ ها 
۲۶ مــاه طــول خواهــد کشــید.

از ســویی هــم، محمــد اســلم ســیاس معیــن وزارت 
ــه  ــت ک ــه حــوادث گف ــیدگی ب ــور رس ــت در ام دول
ــی  ــوادث احتمال ــری از ح ــرای جلوگی ــن اداره ب ای
زمســتانی تدابیــر ویــژه را روی دســت گرفتــه اســت.
ــراری در دو  ــه اضط ــزود، ۱۳ خان ــیاس اف ــای س آق
ــرم  ــایل گ ــا وس ــاخته شــده و ب ــالنگ ها س طــرف س
کننــده و خوراکــی مجهــز شــده انــد کــه در صــورت 

ــان اســتفاده خواهــد شــد. ــوع حــوادث از آن وق
بــه گفتــه وی، ایــن اداره در زمســتان ســال جــاری در 
ــا  ــد ت ــی دارن ــر آمادگ ــزار نف ــرای ۱۰ ه ــالنگ ها ب س

ــد. ــوری نمای ــانی ف کمک رس
ســالنگ ها همــواره از شــاهراه پرمخاطــره کشــور بــه 

ویــژه در ایــام زمســتان بــوده اســت.
حــوادث ناگــوار طبیعــی در ایــن گــذرگاه همــه ســاله 

ــد. ــردم می گیرن ــادی از م ــای زی قربانی ه
از  امــا؛ جنــرال رجــب آمــر حفــظ و مراقبــت 
توصیه هــای  مســافرانی که  دارد،  تاکیــد  ســالنگ ها 
ــد،  ــی کنن ــن گــذرگاه را عمل ــوران موظــف در ای مام

ــر بــا مشــکات مواجــه می شــوند. کمت

ــام  ــل متحــد اع ــذای ســازمان مل ــی غ ــه جهان برنام
کــرده کــه نقاشــی مریــم احمــدی از والیــت بادغیــس 
از میــان ۱۲۰ اثــر نقاشــی از ۲۲ کشــور جهــان، بــه ۲۰ 
ــازمان  ــن س ــابقات ای ــن دوره از مس ــر ای ــی برت نقاش

راه یافتــه  اســت.
ــب  ــت مکت ــی وضعی ــن نقاش ــدی در ای ــم احم مری
خــود را توضیــح داده کــه کاس هــای درســی کافــی 
ــاز و در  ــای ب ــرا در فض ــوزان اکث ــدارد و دانش آم ن

حیــاط مدرســه درس می خواننــد.
ایــن دانش آمــوز ۱۲ ســال دارد و شــاگرد صنــف 
ــز  ــو، مرک ــک قلعه ن ــه آبگرم ــب در منطق ــم مکت هفت

ــت. ــس اس ــت بادغی والی
شــرکت کننــدگان توســط برنامــه جهانــی غــذا 
ــوان  ــر عن ــز زی ــابقه نی ــن مس ــده و ای ــت ش حمای
ــاز  ــذا آغ ــا غ ــده ب ــنگی، آین ــاختن گرس ــر س »صف

اســت. برگــزار شــده  می شــود« 
براســاس اعامیــه برنامــه جهانــی غــذا، مریــم 

ــه  ــد ب ــه دارد و می خواه ــی عاق ــه نقاش ــدی ب احم
تمــام جهــان ســفر کنــد. ایــن دختــر ۱۲ ســاله آرزو 
ــه  ــی ب ــق نقاش ــود را از طری ــکات خ ــه مش دارد ک

ــد. ــان بگوی جه
از  نقاشــی   ۴۰ مســابقه  ایــن  در  شــرکت  بــرای 
ــود  ــده ب ــتاده ش ــا فرس ــور ایتالی ــه کش ــتان ب افغانس
ــت در  ــن رقاب ــده در ای ــتاده ش ــی های فرس ــه نقاش ک
تقویم هــا و کارت هــای تبریــک ســازمان جهانــی 

ــد. ــد ش ــاپ خواه ــذا چ غ
ــه  ــه ب ــی ک ــودکان خیابان ــماری از ک ــن ش ــل از ای قب
ــد، توانســته   دست فروشــان »دوره گــرد« شــهرت دارن
بودنــد کــه رقابــت هــای ســازمان های جهانــی ســهم 

بگیرنــد.
در ســال ۱۳9۴ ویــس یکــی از ایــن کــودکان خیابانــی 
ــازمان  ــی س ــابقه نقاش ــک مس ــت در ی ــل توانس کاب
بهداشــت جهانــی دربــاره بهداشــت غذایــی مقــام اول 

را بگیــرد.

احمدولی مسعود در مراسم گرامی داشت از عاشورا:

مردم افغانستان نیازمند »وفاق ملی« هستند
وزارت فواید عامه: 

ترمیم اساسی سالنگ ها پس از ایجاد راه بدیل آغاز می شود

نقاشی دختر بادغیسی 
در میان 2۰ نقاشی برتر سازمان ملل متحد راه یافت

ابوبکر صدیق
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ورزش
احمد ذكی زاهد

اطاعــات و گزارش هــای امنیتــی نشــان می دهــد کــه 
ــا  ــارزه ب ــه مب ــات ب ــی مقام ــاید بی میل ــا ش ــی ی بی توجه
ــود  ــداف خ ــه اه ــروه ب ــن گ ــه ای ــده ک ــبب ش ــان س طالب
نزدیــک شــود و بــه وســیع ســاختن جغرافیــای تحــت ادارۀشــان بپردازند. 
دو مــاه قبــل، والــی نام نهــاد طالبــان بــرای پــروان بــه نــام »نســیم مشــفق« 
ــوالی  ــار ولس ــدت از چه ــن م ــی ای ــد. او ط ــروان آم ــه پ ــتان ب از پاکس
غوربنــد بــه تعــداد ۳۰۰ تــن را بــرای اجــرای عملیــات بــاالی ولســوالی 
ســیاه گرد آمــاده ســاخت. هم چنــان او در تمامــی نقــاط تحــت ادارۀشــان 

ــد ســفر کــرد.  در درۀ غوربن
ــه  ــک ب ــوالی تاله وبرف ــان از ولس ــری طالب ــروه ۳۰ نف ــک گ ــان ی هم چن
ــی  ــات ضــد دولت ــان در عملی ــرای بامی ــان ب ــادِ طالب ــی نام نه ــری وال رهب
شــرکت کــرده انــد. زمــان و محــل برگــزاری جلســات حتــا مســیرهای 
ــف و  ــای کش ــط نیروه ــروان توس ــان در پ ــری طالب ــای رهب ــفر اعض س
اســتخبارات بــه موقــع گــزارش داده شــده و برنامــۀ عملیــات بــه هــدف 
ــه  ــروان و ب ــی مســووالن در پ ــز پیشــنهاد شــده، ول ــان نی نابودســازی آن
ویــژه شــخص والــی پــروان در مــورد توجــه نکــرده و نادیــده انگاشــته 

اســت. 
ــت  ــاط تح ــام نق ــه تم ــته ب ــاه گذش ــان در دو م ــی طالب ــری نظام رهب
ــرخ  ــیاه گرد، س ــینواری، س ــد )ش ــوالی غوربن ــار ولس ــان در چه ادارۀش
ــات  ــه مقام ــم ب ــزارش آن ه ــه گ ــد ک ــفر کردن ــی( س ــیخ عل ــا و ش پارس
ــه  ــیده ک ــه رس ــدان امنی ــی و قومان ــاون وال ــی، مع ــروان و شــخص وال پ
هیــچ توجهــی نکــرده انــد. قابــل ذکــر می دانــم کــه ســربازان همیشــه بــه 
تشــویق و حمایــت نیــاز دارنــد. در حالــی کــه طالبــان بــه عنــوان یــک 
ــد،  ــیده گی می کنن ــود رس ــربازان خ ــه س ــت کار ب ــی و جنای ــروه وحش گ
ولــی مقامــات والیــت پــروان؛ والــی، قومانــدان امنیــه و معــاون والیــت 
ــد  ــار قــدم رنجــه نکردن کــه زادۀ ولســوالی ســرخ پارســا اســت، یــک ب

ــد. ــتگیری کنن ــرد تشــویق و دس ــربازان را در خــط نب ــه س ک
 فهیم فطرت

فهیم فطرت

ـــس  ـــای مجل ـــداری در دهلیزه ـــرم دکان ـــازار گ ب
ـــده گان! نماین

مجلـــس  رییـــس  میلیونـــی  فســـاد  گندهـــای 
ـــت  ـــدان راس ـــا وج ـــان ب ـــر انس ـــدن ه ـــو را در ب ـــده گان، م نماین
ــینۀ  ــاد بی پیشـ ــرای فسـ ــدن ماجـ ــد شـ ــس از بلنـ ــد. پـ می کنـ
ــیاری از  ــس، بسـ ــۀ مجلـ ــا دبیرخانـ ــی بـ ــروف ابراهیمـ عبدالـ
ـــد،  ـــد کردن ـــس صـــدا بلن ـــس مجل ـــرای محاکمـــۀ ریی ـــده گان ب نماین
ـــت  ـــۀ مل ـــزت خان ـــار و ع ـــظ اعتب ـــر حف ـــه خاط ـــا ب ـــا برخی ه ام
ســـعی کردنـــد تـــا از ایـــن هیـــوالی فســـاد پرده پوشـــی کننـــد. 
ــاد  ــان فسـ ــب قهرمـ ــان نایـ ــه در جهـ ــوری کـ ــتان کشـ افغانسـ
شـــناخته شـــده و بـــا هـــزار یـــک بدبختـــی دســـت و گریبـــان 
ــری و  ــت درویزه گـ ــه دسـ ــود کـ ــال می شـ ــده سـ ــت. هفـ اسـ
ـــز؛  ـــار عج ـــا اظه ـــت و ب ـــرده اس ـــا دراز ک ـــوی دنی ـــه س ـــدی ب تگ
پـــول جمـــع می کنـــد، امـــا دولت مـــردان اش همیـــن پـــوِل بـــه 

دســـت آمـــده از راه تگـــدی را از کیســـه ملـــت می دزدنـــد.
حکومـــت وحـــدت ملـــی بـــرای دنیـــا قـــول مبـــارزۀ جـــدی 
ـــرق  ـــاد غ ـــو در فس ـــا زان ـــود ت ـــا خ ـــت، ام ـــاد داده اس ـــد فس برض
ـــه  ـــواده ب ـــا خان ـــد ت ـــی را توســـط چن ـــروت مل ـــت ث اســـت. حکوم
ـــای  ـــد و در بانک ه ـــرون می کن ـــور بی ـــف از کش ـــای مختل بهانه ه
ــد.  ــرمایه گذاری می نمایـ ــده سـ ــات آینـ ــرای انتخابـ ــی بـ خارجـ
ـــر  ـــه اش ب ـــتی و عوام فریبان ـــعارهای پوپولیس ـــا ش ـــر ب ارگ در ظاه
ـــع  ـــد در واق ـــام فاس ـــن نظ ـــا ای ـــد، ام ـــارزه می کن ـــاد مب ـــد فس ض
ـــارزه  ـــرای مب ـــی ب ـــز ارادۀ سیاس ـــه و هرگ ـــور را نواخت ـــگ چ زن
ـــۀ  ـــد در کابین ـــر فاس ـــا وزی ـــه ده ه ـــی ک ـــدارد. در حال ـــاد ن ـــا فس ب
ـــد،  ـــال ان ـــوم ح ـــت و معل ـــه دس ـــراغ ب ـــین دزدان چ ـــی و پیش کنون

ـــت.  ـــرده اس ـــه نک ـــی را محاکم ـــچ یک ـــت هی ـــا حکوم ام
ـــۀ  ـــن خان ـــس از جبی ـــس مجل ـــدۀ ریی ـــی ش ـــای آفتاب ـــوز گنده هن
ـــمم  ـــروز( چش ـــح امروز)دی ـــه صب ـــت ک ـــده اس ـــاک نش ـــت پ مل
بـــه نوشـــتۀ یکـــی از خبرنـــگاران افتـــاد کـــه از دکانـــداری در 
ــعود  ــود. مسـ ــر داده بـ ــده گان خبـ ــس نماینـ ــای مجلـ دهلیزهـ
ـــزد  ـــف نام ـــت: نص ـــته اس ـــوز نوش ـــوع نی ـــگار طل ـــار، خبرن انص
وزرای کابینـــۀ حکومـــت در دهلیزهـــای مجلـــس نماینـــده گان 
ســـرگرم دکانـــداری و خریـــد رأی اســـتند. نماینـــده گان چنـــان 
ـــس  ـــدۀ پاک نف ـــا نماین ـــد ت ـــتثنای چن ـــه اس ـــه ب ـــد ک ـــروف ان مص
ــد.  ــور نمی یابـ ــی حضـ ــاالر عمومـ ــی در تـ ــه، کسـ و بی رابطـ
ـــت  ـــرض و من ـــار ق ـــر ب ـــه زی ـــوری ک ـــال روز کش ـــت ح ـــن اس ای
ـــرای  ـــه ب ـــف اش روزان ـــدان ناخل ـــده و فرزن ـــت اش خمی ـــا قام دنی
ـــی از  ـــال، وقت ـــا این ح ـــد. ب ـــه می زنن ـــر ریش ـــه ب ـــودی آن تیش ناب
ــنوی  ــاد، معامله گـــری و دزدی نماینـــده گان مجلـــس می شـ فسـ
ــروف  ــت معـ ــان بیـ ــاد همـ ــه یـ ــًا آدم بـ ــی، دقیقـ و می خوانـ

می افتـــد.
»هرچه بگندد نمک اش زنند

وای از آن روز که بگندد نمک«

رونالدو رکورد انتظارش 

برای ُگل زنی در اللیگا را هم شکست!

کارواخال، اینیستا و موارتا
 از فهرست تیم ملی اسپانیا خط خوردند

فیـسبـوک نـــامــه

ــرای  ــانی ها ب ــی کهکش ــم پرتغال ــی مهاج ــان ناکام ــن زم طوالنی تری
ــه ثبــت  ُگل زنــی در یــک فصــل از لیــگ دســتۀ اول فوتبــال اســپانیا ب

رســید.
کریســتیانو رونالــدو شــب گذشــته هــم هیــچ ســهمی در گل هــای زدۀ 
ــن  ــه ای ــر اســپانیول نداشــت و ب ــر براب ــر صف ــروزی ۲ ب تیمــش در پی
ــه  ــد. اگرچ ــی کن ــت گل زن ــی، نتوانس ــازی قبل ــون دو ب ــب همچ ترتی
ــت  ــت از دس ــل محرومی ــه دلی ــگا را ب ــت اللی ــۀ نخس ــدو ۴ هفت رونال
ــک رکــورد  ــه ی ــود ک ــی ب ــۀ بعــدی کاف ــی  اش در ۳ هفت ــا ناکام داد، ام
ناخواســته و منفــی در کارنامــۀ دوران بازیگــری اش در اللیــگا بــه ثبــت 

برســید.
او کــه در بــازی برابــر رئــال بتیــس، آالوس و اســپانیول 9۰ دقیقــه در 
میــدان حضــور داشــت، اکنــون ۲7۰ دقیقــه اســت کــه نمی توانــد تــوپ 
را از روی خــط دروازۀ رقبــا عبــور دهــد کــه ایــن طوالنی تریــن زمــان 
انتظــار او بــرای ثبــت اولیــن گلــش در یــک فصــل اللیــگا بــوده اســت.
پیــش از ایــن طوالنی تــرن ناکامــی او بــرای گل زنــی در یــک فصــل از 
اللیــگا ۲۵۵ دقیقــه بــود کــه در فصــل ۱۱-۲۰۱۰ بــه ثبــت رســید. ایــن 
در حالــی اســت کــه او فصــل گذشــته تنهــا پــس از گذشــت ۶ دقیقــه 

از اولیــن بــازی تیمــش در اللیــگا گل زنــی کــرد.
ــگا  ــش در اللی ــن ُگل ــت اولی ــرای ثب ــدو ب ــار رونال ــان انتظ ــر زم در زی
در هــر یــک از فصــول بازیگــری اش در اســپانیا را مشــاهده می کنیــد:

۱- فصل ۱۰-۲۰۰9: ۳۴ دقیقه
۲- فصل ۱۱-۲۰۱۰: ۲۵۵ دقیقه
۳- فصل ۱۲-۲۰۱۱: ۲۳ دقیقه

۴- فصل ۱۳-۲۰۱۲: ۲۰۵ دقیقه
۵- فصل ۱۴-۲۰۱۳: ۲۲۴ دقیقه
۶- فصل ۱۵-۲۰۱۴: 89 دقیقه

7- فصل ۱۶-۲۰۱۵: ۱8۶ دقیقه
8- فصل ۱7-۲۰۱۶: ۶ دقیقه

ــی در دو  ــم چلس ــد و مهاج ــع رئال مادری ــلونا، مداف ــان بارس کاپیت
ــام  ــی ج ــۀ انتخاب ــان در مرحل ــی کشورش ــم مل ــی تی ــازی پایان ب

ــت. ــد داش ــور نخواهن ــی حض جهان
ــام  ــذف ن ــی از ح ــار بیانیه ی ــا انتش ــپانیا ب ــال اس ــیون فوتب فدراس
ــت  ــا از فهرس ــوارو مورات ــال و آل ــی کارواخ ــتا، دن ــدرس اینیس آن
بازیکنــان تیــم تحــت هدایــت خولــن لوپتگــی بــرای بــازی 
ــم  ــل رژی ــه مقاب ــارج از خان ــدار خ ــی و دی ــر آلبان ــی براب خانه گ

ــر داد. ــرائیل خب اس
پــس از موراتــا کــه در بــازی شــنبه شــب چلســی مقابــل 
ــد، اینیســتا  ــدان ش ــرک می ــه ت ــور ب ــیتی مصــدوم و مجب منچسترس
هــم شــب گذشــته در جریــان بــازی بارســلونا برابــر الس پالمــاس 
ــه دلیــل  ــز ب ــی اســت کــه کارواخــال نی ــن در حال ــد. ای آســیب دی
ــه  ــا 7 هفت ــت ۶ ت ــن اس ــل آن ممک ــه دلی ــه ب ــی  ک ــکل قلب مش

خانه نشــین شــود، نمی توانــد بــه میــدان بــرود.
ــل  ــت کاب ــه وق ــه از ســاعت ۱۰:۱۵ ب ــپانیا روز جمع ــی اس ــم مل تی
میزبــان آلبانــی خواهــد بــود و ســه روز پــس از آن میهمــان رژیــم 

اســرائیل اســت.

آزاده گــان!
محمداسحاق ثاقبی

من از تبعیدگاه نازنین مردان
ز شهر سبز باران خیز موعود

از دیاران بلندآوازۀ ناهید می آیم
پیام اختران دارم

من از خورشید می آیم
شــهادت، مــرادگاه روح ناقــرار و متحــرک انســان های آزادی خــواه و 
ــه  ــهدا همیش ــند. ش ــز می رس ــام نی ــن مق ــد و در ای ــند، می  باش ــت پس عدال

ــد. ــوده ان ــی ب ــای آزادی خواه ــوِن جریان ه خ
ــای  ــاع از ارزش ه ــه در راه دف ــم ک ــهید می گویی ــی ش ــه کس ــًا ب ــا اخاق م
انســانی و ملــی ســرزمین خــود، در راه آزادی، اســتقال و اعتقــادات انســانی 
عــام مــردم خــود جانــش را از دســت داده باشــد. امــروز مســألۀ اعتقــاد، آن 
ســخِن »مــن بگویــم و تــو بــاور کــِن« ســده های پیشــین نیســت. مــا بیشــتر 
از هرچیــزی، اعتقــاد بــه خداونــدج داریــم، امــا او حــق ایــن را بــه مــا داده 
ــیم. چــه  ــوده باش ــل ب ــه انســانیت ارزش قای ــم و ب ــه بیشــتر بدانی اســت ک
زیــر عنــوان دیــن، هالــۀ دســت مشــتی سیاســت مدار ترســو و مــزدور شــده 

ــتانیم. ــان را نس ــره بی گناه ــن و غی ــرادر هم وط ــک ب ــان ی ج
ــم و  ــا او مــدارا کنی ــه کــرد، ب ــا حمل ــه اعتقــادات شــخصی م اگــر کســی ب
ــان تعــرض نمــود،  ــزرگ ملی م ــه اعتقــادات جمعــی و ارزش هــای ب اگــر ب
ــیم و  ــب نباش ــانیم. جنگ طل ــرجایش بنش ــتیم و او را برس ــرش بایس در براب

ــیم. ــوب بشناس ــه را خ ــرف مصالح ــز آن ط ــیم و نی ــوده باش ــو ب صلح ج
مســعود نمونــۀ بــارزی از یــک انســان اخاق مدار ارزش دوســت، هنرشــناس 
و مبــارز می باشــد. او ضمــن این کــه همچــون گانــدی، دشــمن را بــه عنــوان 
ــه  ــا ب ــوری می ایســتید ت ــرش ط ــا در براب ــک انســان، دوســت داشــت ام ی
ــح  ــته در راه صل ــد پیوس ــد. او هرچن ــت وادارش کن مصالحــه و درک حقیق
ــز  ــط قرم ــرای او خ ــش ب ــور و مردم ــای کش ــا ارزش ه ــود، ام ــدم ب پیش ق
ــی و  ــرای مصلحــت مل ــت ب ــوروی متجــاوز وق ــا ش ــا ب ــود. مســعود حت ب
ــوی  ــه از س ــس را ک ــنهادِ آتش ب ــرد و پیش ــح ک ــی صل ــد مدت اســامی، چن

دشــمن شــده بــود، پذیرفــت.
داکتــر محمدســالم یکــی از یــاران مســعود می گویــد: روزی یکــی از 
فرماندهــان مقاومــت در شــمال، مشــهور بــه معــاون کــه بــه طالبــان پیوســته 
ــرط نامه یی  ــان، ش ــن می ــدد و در ای ــا بپیون ــه م ــاره ب ــود، می خواســت دوب ب
ــود،  ــرف در آن درج ب ــع دو ط ــه مناف ــود ک ــده ب ــاده ش ــول آم ــق معم مطاب
امــا چــون مســوولیت ایــن کار بــه دوش مــن بــود، در آن بنــدی را از خــود 
اضافــه کــردم. یعنــی از زبــان آن شــخص کــه غیابــت داشــت، از پیــش خــود 
نوشــتم کــه بــا ندامــت از اعمــال گذشــته بــه آمرصاحــب می پیونــدم. بعــد 
موافقت نامــه را در نــزد آمرصاحــب بــردم و او مــرور کــرد. وقتــی بــه بنــدی 
کــه اضافــه کــرده بــودم رســید، گفــت خــدا تــرا توفیــق دهــد داکتــر ســالم 
ــه ســوی دشــمن  ــد از ب ــم او بای ــن گفت ــن را چــرا نوشــتی؟ م ــت ای و گف
رفتنــش ابــراز ندامــت کنــد، امــا آمرصاحــب بــا لحــن تنــد گفــت: صدبــار 
بــرود، چــه چــاره داریــم؟ او هم وطــن ماســت و یــک انســان اســت، حــق 
ــی جــدا  ــدد و از ک ــی می پیون ــه ک ــرد، ب ــم بگی ــد و تصمی ــه اراده کن دارد ک

ــم. ــر کنی ــم یــک انســان را تحقی می شــود. مــا حــق نداری
در حالــی کــه اشــک از چشــمان داکتــر صاحــب ســالم جــاری شــد، گفــت: 
ــف  ــوان تعری ــان نات ــن زب ــا ای ــود ب ــب را نمی ش ــای آمرصاح ویژه گی ه

کــرد.
مســعود نمونــه کم نظیــری از یــک انســان صالــح بــود. تمامــی رهبرانــی را 
کــه چــه امــروز زنــده انــد و نیســتند، هــم در زمــان طالبــان و هــم پیــش از 
آن، مســعود بــه طــرف آنــان دســت همــکاری و تعــاون پیــش کــرده بــود. 
ــی، کســانی  ــان مل ــاران قهرم ــدادی از ی ــران و تع ــت پژوهش گ ــر حکای بناب
کــه همــکاری و کمــک آمرصاحــب را رد کــرده انــد، دســتگیر دشــمن شــده 
ــتند  ــده و توانس ــاعد ش ــان مس ــرای آن ــه ب ــد، زمین ــه پذیرفتن ــانی ک و کس
ــری  ــتند و در رهب ــات اس ــم حی ــروز ه ــد و ام ــاع کنن ــود دف ــاک خ از خ
حکومــت و جــو سیاســی قــرار دارنــد. ایــن مســأله را هیــچ کســی رد کــرده 

نمی توانــد.
ــی  ــواه او را القاب ــارز و آزادی خ ــت و مب ــاعران وطن دوس ــه ش ــل این ک دلی
چــون: ســپاهدار جــوان، قهرمــان، شــیر شکســت ناپذیر، شــکوه پامیر، 
کهمــرد و غیــره داده انــد، می دانســتند او چگونــه مــردی بــود. قهــار 
ــارزه و  ــل آن، مب ــت و دلی ــان می گف ــی محروم ــرد و ناج ــی او را کهم عاص
عدالت خــواه بــودن خــود عاصــی بــود. کســی بــا اکــت عالــم دیــن بــودن، 
ــه زودی  ــاعر؛ چــون ب ــاعر، ش ــت ش ــا اک ــد و ب ــده نمی توان ــن ش ــم دی عال

دســتش رو می شــود.
ــر  ــخصیت منحص ــتن ش ــودن او و داش ــد ب ــی متعه ــدگاری عاص ــل مان دلی
ــرک  ــن را ت ــعود وط ــون مس ــد. او همچ ــاعرانه اش می باش ــرد و ش ــه ف ب
ــران  ــت کشــور ای ــن تابعی ــد. او از گرفت ــا نمی کن ــد و خــاک را ره نمی گوی
ــفرنامه  ــا س ــتانی در آن ج ــران افغانس ــد مهاج ــی ورزد و از روزگار ب ــا م اب
می نویســد و زود بــر می گــردد و در دامــن بهشــت هفتیمــن خویــش شــهید 
می شــود. امــا چقــدر عجیــب اســت کــه ایــن روزهــا صــدا و همهمــۀ کســی 
ــده اســت و  ــن عاصــی ش ــن رفت ــبب از بی ــه س ــل جــاری اســت ک در کاب
ــر و  ــدون تقصی ــی را ب ــزارن انســان کابل ــار( جــان ه ــای او)حکمتی راکت ه
گناهــی گرفتــه اســت. حــاال حکومــت مــا هــم بــرای او مصؤنیــت قضایــی 

داده اســت.
عجب جوالن گر است این چرخ گردون

شــعر عاصــی شــعر متعهــد اســت، روایت گــر حــال دردنــاک ملتــی غریــب 
و آواره اســت. شــعر او شــعر چهــار فصــل غــم اســت و هم چنــان آورنــدۀ 
ــوم  ــول مرح ــه ق ــت. ب ــز اس ــار نی ــتی عی ــر مش ــار و حکایت گ ــد به نوی
نیــاب رحیمــی، شــعرهای عاصــی در تبییــن مفهــوم حماســه چنــان بلنــد و 

ــوان در آن مشــاهده کــرد. ــرن را می ت ــت ق ــد کــه اصال ــی ان ملکوت
مــن عاصــی بــزرگ را بــه ایــن دلیــل دوســت دارم کــه شــرایط کشــورش 
ــه خوبــی درک  را می فهمیــد و وجــود مســعودها و نفــس مبــارزات آن را ب
ــا اســت.  ــاعر زمانه ه ــش نیســت؛ او ش ــاعر زمان ــط ش ــرد. عاصــی فق می ک
ــگ  ــد و آهن ــاز دم ــی ب ــت اجتماع ــه در آرزوی آزادی و عدال ــی ک ــر دم ه
شــهادت بلنــد شــود؛ جایــگاه و نــام عاصــی درشــت و آشــکار اســت.هرگاه 
ــقان  ــزرگ، عاش ــده اســت و مســعود ب ــرود، عاصــی زن ســخن از عشــق ب

راســتین خــودش را خواهــد داشــت.



Year 9 y NO 2113 y Monday 3 October 2017

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب اهلل احمدی- 0795067463 

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده

مدير خبر : جمشید يما

گزارشگران: ناجیه نوري، هارون مجیدی، ابوبکر 
صديق و روح اهلل بهزاد

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152

     صاحب امتیاز: احمد ولی مسعود

nazari.paryani@yahoo.com

& شماره تماس:  0752044210

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 

به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان برمي گردد.

 چاپ: مطبعه امام - 0799142999 

نشاني: سرک 13 وزيراکبرخان، کوچه چهارم 
دست چپ

ویــژه  نیروهــای  گزارش هــا  براســاس 
 SAS بــه  موســوم  انگلیــس  ارتــش 
در حــال انجــام یــک ماموریــت فــوق 
محرمانــه بــرای تعقیــب پســر اســامه 
بــن الدن و دســتگیری او چــه مــرده و چــه 

ــتند. ــده، هس زن
بــه گــزارش روزنامــه اکســپرس، ســرویس 
در   )SAS( انگلیــس  ویــژه  هوایــی 
بــا  مشــترکی  عملیــات  انجــام  حــال 
همتایــان آمریکایــی خــود بــا اســتفاده 
و  پهپادهــا  جاسوســی،  هواپیماهــای  از 
صــوت  تشــخیص  ویــژه  سیســتم های 
ــزه  ــردن حم ــدا ک ــور پی ــه منظ ــان ب انس
بــن الدن، پســر اســامه بــن الدن، رهبــر 

ــته شــده القاعــده اســت. کش
ــی  ــه دیل ــه روزنام ــه ب ــع بلندپای ــک منب ی
ــوژی محــور تعقیــب  اســتار گفــت: تکنول
ــا  ــن الدن اســت ام ــل حمــزه ب ــرادی مث اف

ــع  ــک منب ــه ی ــوط ب ــترین ارزش مرب بیش
حاضــر در منطقــه اســت کــه شــخصا 
و  باشــد  کــرده  شناســایی  را  بــن الدن 
اطاعــات اضافــی را دربــاره او بــه دســت 

آورده باشــد.
وی افــزود: بــرای آنکــه کســی را تعقیــب 
ــم کــه کجــا را جســتجو  ــد بدانی ــم بای کنی
کنیــم. مــا متکــی بــه منابــع محلــی هســتیم 
و هیــچ کــس نمی توانــد در حــوزه جمــع 
آوری اطاعــات انســانی تشــخیص بــا 
چشــم مســتقیم انســان را شکســت دهــد.
ــر  ــن الدن دی ــن گفــت: حمــزه ب او همچنی
یــا زود پیــدا خواهــد شــد و باالخــره 
ــود و  ــی می ش ــتباه جزئ ــک اش ــب ی مرتک

ــتیم. ــر او هس ــا منتظ م
ــن الدن ۲8  ــزه ب ــه حم ــده ک ــزارش ش گ
ــتی  ــات تروریس ــی حم ــاله در طراح س

ــت دارد. ــرب فعالی ــه غ علی

ــدرش در  ــه پ ــل از آنک ــه قب ــد هفت او چن
ســال ۲۰۱۱ در حملــه نیروهــای ویــژه 
کشــته  پاکســتان  خــاک  در  آمریکایــی 
شــود، زندگــی مخفیانــه در پیــش گرفــت.
گمــان بــرده می شــود کــه حمــزه بــن الدن 
در حــال حاضــر در پاکســتان مخفــی 
شــده اســت امــا برخــی اطاعــات جدیــد 
ــوریه  ــه س ــه او ب ــتند ک ــی از آن هس حاک

ــرده اســت. ــکان ک ــل م نق
نیروهــای امنیتــی انگلیــس او را در صــدر 
۱۰ هــدف بــا ارزش تحــت تعقیــب از 
ــد. ــرار داده ان ــاف ق ــای ائت ــوی نیروه س

ــر  ــی منتش ــن الدن ویدئوی ــزه ب ــرا حم اخی
کــرده و در آن خواهــان حمــات عوامــل 
خودســر و حمــات هرچــه بیشــتر علیــه 

ــد. ــا ش غربی ه
ــامه  ــای اس ــل اختف ــه از مح ــی ک نامه های
بــن الدن پیــدا شــد نشــان داد کــه او 
رهبــری  بــن الدن  حمــزه  می خواســته 

ــرد. ــت بگی ــه دس ــده را ب القاع

نیروهای ویژۀ انگلیس در تالش برای شکار حمزه بن الدن

مسعــو د
زادی آ و                                     

شــاید افــرادی کــه اســم مــرا از دور شــنیده اند 
و یــا ظاهــر مــرا می بیننــد و از مشــکات 
و ویژه گی هایــم خبــر نیســتند، بــه وضــع 
و موقعیتــم غبطــه بخورنــد، حســد ببرنــد 
ــا  ــد ت ــد کــه کاش جــای مــن بودن و آرزو کنن
از ایــن همــه شــهرت و اختیــارات برخــوردار 
ــک بــا  ــه از نزدی ــا کســانی ک می بودنــد. ام
مــن آشــنایی دارنــد و از رنــج و تکلیفــم 
ــدر  ــوولیتم چق ــه مس ــد ک ــد، می فهمن آگاه ان
ــا چــه حــد  ــا ت ســنگین و مشــکاتم در کاره
ــوال  ــه من ــه چ ــاد اســت و شــب و روزم ب زی
ــم از  ــک ه ــتان نزدی ــن دوس ــذرد. همی می گ
همــه مشــکات و تکالیفــم آگاهــی ندارنــد و 
ــی خــود را  ــدارم رازهــای درون مــن عــادت ن
بــه کســی حتــا بــرای نزدیک تریــن دوســت و 

ــم. ــرادر بگوی ب
ــه مکتــب رفتــم،  در طفولیــت از زمانــی کــه ب
تــا اواســط صنــف دوازدهــم همیشــه در رنــج 
ایــن  بــودم، درس هــا را نمی فهمیــدم و از 
ــردم. گاه گاه  ــج می ب ــًا رن ــه روح ــه همیش ناحی
ــی خــوب  ــی چــون مرب ــردم، ول ــاش می ک ت
ــه  ــی داد. بدبختان ــه نم ــم نتیج ــتم، تاش نداش
ــد در  ــی ب ــات خیل ــی از صف ــه یک ــی ک تنبل
ــا  ــا در کاره ــد ت ــبب ش ــت، س ــودم اس وج
مصمــم نباشــم و هــر بــار بعــد تــاش کوتاهی 
از کار دســت بکشــم. در صنــف دوازدهــم بــود 
کــه کمــی بــه خــود متکــی شــدم و از لطــف 
ــاره  ــه یک ب ــه داد و ب ــم نتیج ــی تاش های اله

انســان دیگــری شــدم.
چــاپ دوم کتــاِب »مســعود و آزادی« کــه 
ــا  ــت، ب ــتانی اس ــد ریگس ــری از صالح محم اث
ــعود  ــاه مس ــهید احمدش ــِت ش ــن یادداش همی
ــای یادداشــت  ــده از کتابچه ه ــه ش ــه برگرفت ک

ــت. ــده اس ــاز ش ــد، آغ او می باش
کتــاِب »مســعود و آزادی« پیرامــون آتش بــس، 
ــی  ــان مل ــۀ قهرم ــار و زنده گی نام ــش، رفت من

کشــور اســت کــه در ســه بخــش ارایــه شــده 
اســت. آتش بــس، مسعودشناســی و چهــار 
ــه بخــش  ــن س ــای ای ــان مســعود عنوان ه آرم

انــد.
چــاپ دوم کتــاِب »مســعود و آزادی« در پنــج 
ــرگ در زمســتان ســال  ــزار نســخه و ۲۴۰ ب ه
ــهید مســعود چــاپ  ــاد ش ۱۳8۲ از نشــانی بنی

شــده اســت.
ــان  از یادداشــت های مســعود، آتش بــس، از زب
میــرداد، بازگشــت اناتولــی بــه افغانســتان، 
کشــانده شــدن دوبــارۀ مــن بــه ماجــرا، رفتــن 
داوطلبانــه بــه افغانســتان، ماقــات بــا مســعود، 
علــت آتش بــس، وضــع خــود مــا، یــل 
ــی،  ــم، مسعودشناس ــای جهن ــن و اژده کجک
مســعود در مخفــی گاه، اختــاف بــا حکمتیــار، 
ــل  ــرای قت ــه ب ــد، توطی ــر جان محم ــل انجنی قت
آی.اس.آی،  و  حکمتیــار  توســط  مســعود 
کودتــای کمونیســتی، اپریــل ۱978، مســعود و 
آغــاز جهــاد – ۱979، چهــار آرمــان مســعود، 
ــل مســعود، احمدشــاه  اشــتباهات مســعود، قت
ــات در  ــه و اصطاح ــک خاص ــعود در ی مس
ــده  ــوان شــماری از موضوعــات آم ــار، عن گفت

ــاب اســت. ــن کت در ای
بخــش  پیرامــون  ریگســتانی  صالح محمــد 
کــه  آزادی«  و  »مســعود  کتــاِب  نخســت 
اســت،  آتش بــس  واکاوی  برگیرنــدۀ  در 
می نویســد: ســال ۱98۲ شــوروی ها بــرای 
پنجشــیر  درۀ  بــر  ششــمین بار  و  پنجمیــن 
ــاف  ــال خ ــگ در آن س ــد. جن ــه کردن حمل
ــا  ــاه ب ــه م ــد و نُ ــی ش ــی طوالن ــات قبل حم
شــدت ادامــه یافــت. در حالــی کــه هیچ گونــه 
نشــانه یی از پایــان جنــگ بــه نظــر نمی رســید، 
ــا  شــوروی ها غیــر منتظــره پیشــنهاد مذاکــره ب
جبهــه را کردنــد. مســعود کــه در اوایــل آن را 
ــان را  ــا و فرمانده ــرد، علم ــاور نمی ک ــچ ب هی
فراخوانــد و موضــوع را به مشــورت گذاشــت. 

پیشــنهاد شــوروی ها از طــرف شــورای علمــا 
و فرماندهــان پذیرفتــه شــد و بــه مســعود 
صاحیــت داده شــد بــا آنــان مذاکــره کنــد. در 
ــا  ــره، آتش بســی از ســال ۱98۳ ت نتیجــۀ مذاک
ــبب  ــس س ــن آتش ب ــد. ای ــد گردی ۱98۴ منعق
ــه بعضــًا  ــد ک ــادی گردی ایجــاد ســوال های زی

ــال وجــود دارد. ــا ح ت
آقــای ریگســتانی یــادآور شــده اســت: تــاش 
حاضــر }کتــاِب »مســعود و آزادی«{ بــه ایــن 
ــوروی ها  ــرا ش ــه چ ــد ک ــخ می ده ــوال پاس س
ــد و  ــنهاد کردن ــس را پیش ــعود آتش ب ــه مس ب

چــرا او آن را پذیرفــت. 
نــام  مسعودشناســی  کتــاب،  دوم  بخــش 
ــش  ــن بخ ــون ای ــتانی پیرام ــای ریگس دارد. آق
یــادآوری کــرده اســت کــه در ایــن بخــش بــه 
حیــث یــک همــکار مســعود کــه بیســت ویک 
ســال افتخــار خدمــت بــرای دیــن و وطــن زیر 
قیــادت او را دارم، تــاش کــرده ام تــا رفتــار و 
افــکار مســعود را آن طــور کــه درک کــرده ام، 
بی خطاســت.  نــدارم  ادعــا  کنــم.  معرفــی 
ــهادت  ــد از ش ــش دوم بع ــتن بخ ــزۀ نوش انگی
ــن  ــرا بدی ــد، زی ــدا ش ــده پی ــرای بن ــعود ب مس
ــت،  ــه الزم اس ــان ک ــعود چن ــه مس ــاورم ک ب
معرفــی نگردیــده و آرزومنــدم در ایــن قســمت 
ــه  ــت ک ــح اس ــم. واض ــته باش ــر داش ــی ب قدم
بنــده برداشــت های خــودم از مســعود را بیــان 
مــی دارم، نــه نظریــات دیگــران را و ذکــر ایــن 
نکتــه را هــم ضــروری می دانــم و خیلــی هــم 
مهــم اســت کــه مســعود را بــا کــدام معیارهــا 
یــک  مســعود  می گیریــد.  قضــاوت  بــه 
ــام  ــر تم ــام ب ــه اس ــود ک ــارز ب ــلمان مب مس
ــود.  ــه ب ــایه انداخت ــای شــخصیت او س جنبه ه
ــی  ــای اصل ــدال، نماده ــت و اعت ــن، عقانی دی
عملکــرد او بودنــد و پیشــنهاد بنــده ایــن اســت 
کــه در بررســی شــخصیت او بــا ایــن معیارهــا 

ــد وارد شــد. بای

آقــای ریگســتانی پیــش و بعــد از نوشــتن 
کتــاِب »مســعود و آزادی« نیــز نوشــته های 
زیــادی پیرامــون معرفــی ابعــاد گوناگــون 
زنده گــی و مبــارزۀ قهرمــان ملــی کشــور 

نیــز داشــته اســت، امــا ایــن کتــاب آغــازی از 
ــه  ــم او ب ــده و منظ ــن ش ــت چی ــای دس کاره

ــی رود. ــمار م ش
 

هارون مجیدی
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