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طـی  افغانسـتان  نویـن  ملـی  جبهـه 
محفلی از هشـتم ثور سـالروز پیروزی 
جهـاد مـردم افغانسـتان گرامی داشـت 

بـه عمـل آورد. 
در ایـن مراسـم کـه روز پنجشـنبه بـا 
شـخصیت های  از  جمعـی  حضـور 
سیاسـی در کابـل برگـزار شـده بـود، 
جریـان  رییـس  مسـعود،  احمدولـی 
سیاسـی آجنـدای ملـی گفت» کسـانی 
بـه  کـه  دارنـد  تـاش  حکومـت  در 
خارجی هـا بقبوالننـد که در افغانسـتان 
و  نیسـت  شـدنی  برگـزار  انتخابـات 
بایـد حکومـت کنونـی تمدیـد شـود. 
در  کـه  رویدادهایـی  کـه  گفـت  او 
توزیـع  مرکـز  یـک  در  کابـل  غـرب 
تذکـره اتفـاق افتـاد و نیـز حمله هـا به 
مراکـز ثبـت نام در چنـد والیت دیگر، 
مسـعود،  آقـای  اسـت.  سـوال برانگیز 
را  کشـور  سیاسـی  همـه جریان هـای 
بـه اتفـاق فرا خوانـد و گفت کـه باید 
روی مشـترکات مـان به توافق برسـیم 

و اختافـات مـان را مدیریـت کنیم تا 
بـه ملـت شـدن برسـیم.

آقای مسـعود با اشـاره بـه ارزش جهاد 
و مقاومـت در نـزد مـردم افغانسـتان 
از دیـروز  ادامـۀ جنگ هـا  گفـت کـه 
چهره هـای  روشن شـدن  امـروز،  تـا 
داخلـی و هویـت بازیگـران خارجـی، 
دسیسـه های  و  برنامه هـا  بـا  یکجـا 
و  جهـاد  حقانیـت  دیگـر،  فـرآون 
مقاومـت را به وضوح ثابت می سـازد. 
آقـای مسـعود گفـت کـه پیـروزی ۸ 

ثـور را نه بـه عنـوان پیـروزی رهبران 
جهـاد ویـا حکومـت مجاهدیـن، بلکه 
بـه عنـوان پیـروزی جهاد برحـق همۀ 
مـردم افغانسـتان در مقابـل مداخات 
و تجاوز ارتش سـرخ شـوروی سـابق 
تبریـک می گوییـم. جهاد افغانسـتان را 
بـه عنـوان تاریخی ترین، ملـی ترین و 
بنیـادی تریـن انقاب مردم کشـور که 
عظیـم تریـن قربانی و فـداکاری مرد و 
زن ایـن سـرزمین را بـه همراه داشـته 
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متحـدۀ  ایـاالت  سـفیر  مانـدگار- 
کـه  می گویـد  کابـل  در  امریـکا 
کمیسـیون انتخابـات افغانسـتان باید 
زمان بیشـتری را صـرف آگاهی دهی 
بـرای  نویسـی  نـام  رونـد  دربـارۀ 

کنـد.  شـهرندان 
جـان بـس، سـفیر امریـکا در کابـل، 
جمـع  بـا  دیـدار  در  پنجشـنبه  روز 
رونـد  گفـت:  روزنامه نـگاران،   از 
انتخابـات بـرای مـردم بسـیار مهـم 
و  شـهروندان  کـه  چـرا  اسـت؛ 
خبرنـگاران بـا دلچسـپی خاصـی در 
رابطـه به انتخابات صحبـت می کنند. 
تـاش مـا بـرای برگـزاری انتخابات 
بـا حکومت افغانسـتان جریان دارد و 
ایـن مسـوولیت کمیسـیون انتخابات 
بـه  تـا  اسـت  افغانسـتان  دولـت  و 
صـورت شـفاف انتخابـات را برگزار 

 . کنند
کـه  تردیـد  بـدون  کـه  گفـت  او 
و  کنونـی  انتخابـات  برگـزاری 
و  تـاش  بـه  جمهـوری  ریاسـت 
و  شـهروندان  مشـترک  مسـاعی  
اسـت.  نیازمنـد  افغانسـتان  دولـت 
از  دولـت  و  مـردم  قـوی  حمایـت 
اولویت هـا  از  انتخابـات  کمیسـیون 
شـمرده  انتخابـات  برگـزاری  بـرای 

. د می شـو
او گفـت: مـا قدرتمندانه بـه حمایت 
دولـت  و  انتخابـات  کمیسـیون 

ایـن  و  می دهیـم  ادامـه  افغانسـتان 
حکومـت  تـا  ماسـت  مسـوولیت 
یـاری  را  انتخابـات  کمیسـیون  و 

رسـانیم. 
او گفـت کـه در حـال حاضـر روند 
نـام نویسـی بـه انتخابـات به شـکل 
شـهروندان  و  پیش مـی رود  عـادی 
مرکزهـای  در  را  خـود  روزه  همـه 

می کننـد. نویسـی  نـام  ثبت نـام 
آقـای بـس با اشـاره بـه نگرانی ها از 
برگـزاری و تأمیـن امنیـت انتخابات 
گفـت: مـن در جریـان صحبت هایی 
کـه بـا گروه هـای مختلـف داشـتم، 
امنیـت  بـه  رابطـه  در  نگرانی هـا  از 

زدنـد.  سـخن  انتخابـات  برگـزاری 
از  برخـی  بـا  کـه  نشسـتی  در  امـا 
مسـووالن ارشـد دولـت افغانسـتان 
داشـتم، آنان حمایـت و آمادگی الزم 
را در رابطـه بـه برگـزاری انتخابـات 

داشـتند. اعام 
آقـای بس بـا اشـاره به این کـه روند 
نام نویسـی شـهروندان بـه انتخابات 
رو بـه افزایش اسـت، افـزود که این 
رونـد بـه آگاهـی دهـی عامه بیشـتر 

دارد.  ضرورت 
او گفـت که انتخابـات و روند صلح 
افغانسـتان  شـهروندان  بـه  مربـوط 
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در مراسم گرامی داشت از هشت ثور در کابل:

مسعود: حکومت در پی انحراف ذهنیت خارجی ها از انتخابات است

احدی: نگران تقلبی دیگر در انتخابات هستیم

ارغندیوال: گنجانیدن کلمه افغان در شناسنامه های برقی از اخالص نبود 

صفحه 6

ر     ییس جمهور  وز    تا         پایان کار         قانونی          ر 

سفیر امریکا در کابل:

بایـد شهـروندان مطمیـن شـوند
 که رای آنـان ضایع نمـی شود 

وزارت اطالعات و فرهنگ: 

ما را موظف کرده اند تا جلو شمارش معکوس را بگیریم
رییس پیشین کمیسیون نظارت بر قانون اساسی: 

شمارش معکوس روزنامۀ ماندگار، مطابق قانون اساسی و مورد حمایت همه قرار  دارد
مدیر مسوول روزنامه ماندگار: 

شمارش معکوس کار رییس جمهور مطابق قانون اساسی است

احمدولی مسعود، صاحب امتیاز روزنامۀ ماندگار:

در »ماندگار« خط 
سیاه و سفید ترسیم 

نکردیم

جنجالی شدن شمارش معکوس روزنامۀ ماندگار از کار رییس جمهور 

صفحه 6

در گرامی داشت از دهمین سال نشراتی روزنامۀ ماندگار مطرح شد:

ماندگـار منبر روشنگری و سنـگر و صـدای مقـاومت است 

صفحه 3 ACKU



گــروه طالبــان، در یــک اعامیــه، جنــگ ســال 
روان خــود را بــه نــام » جهــاد خنــدق« اعــام 
کــرده و بــه تمــام اعضــای ایــن گــروه دســتور 
داده اســت کــه بــرای بیــرون رانــدن نیروهــای 
ــا همــه نیــروی شــان بجنگنــد. در  خارجــی ب
ــن گــروه  ــا ای ــح ب ــه پیشــنهاد صل ــن اعامی ای
کــه از ســوی رییــس حکومــت وحــدت 
ــل  ــت دوم کاب ــش در نشس ــدی پی ــی چن مل
ــت  ــف دول ــه شــد، رد شــده و آن را ضع ارای
افغانســتان خوانــده اســت. درایــن کــه طالبــان 
ــرای جنــگ خــود انتخــاب  همه ســاله نامــی ب
ــت.  ــی نیس ــرف تازه ی ــد، ح ــام می کن و اع
ــا آغــاز هرســال خورشــیدی بــا  ایــن گــروه ب
نشــر اعامیــه تــاش می کنــد کــه افــکار 
ــه  ــد ک ــان ده ــرده و نش ــکار ک ــی را ش عموم
هنــوز در صحنــۀ نبــرد هم چنــان حضــور دارد. 
ــه عــاوه  ــردن اعامی ــان صــادر ک ــرای طالب ب
برایــن کــه از بعــد نظامــی قابــل اهمیت اســت، 
ــز در خــور توجــه اســت.  از بعــد سیاســی نی
طالبــان می کوشــد کــه از تمــام امکانــات 
ــا دولــت افغانســتان  بــرای پیکارهــای خــود ب
و نیروهــای خارجــی اســتمداد بجویــد و 
ــور  ــهروندان کش ــه رخ ش ــش را ب توانایی های
و کشــورهای جهــان بکشــد. امــا جالــب 
این جاســت کــه دولــت افغانســتان بــدون 
واکنــش  اعامیه هایــی  چنیــن  بــه  آن کــه 
ــه  ــی ب ــد، گاه ــان ده ــق نش ــت و دقی درس
ــه نمایــش  شــکل مضحــک ایــن واکنــش را ب
می گــذارد کــه عمــق بی خبــری و آگاهــی 
را  نظــام  نظریه پــردازان  و  ســران  سیاســی 
ــتان  ــح افغانس ــورای صل ــازد. ش ــا می س برم
ــان  ــروه طالب ــگ گ ــۀ جن ــه اعامی در پاســخ ب
گفتــه اســت کــه« امیــدوار اســت ایــن جنــگ 
ــد.«  ــت نینجام ــح دول ــه رد پیشــنهادهای صل ب
ــوی  ــی را از س ــن واکنش های ــه چنی ــی ک گاه
ســران و نهادهــای دولتــی در برابــر گروه هــای 
ــن  ــه ای ــم و می شــنویم ب تروریســتی می خوانی
ــان اصــل  ــن آقای ــا ای ــه واقع ــم ک ــر می افت فک
موضــوع را فهمیده انــد و یــا همین طــوری 
ــد.  ــان داده ان ــش نش ــه آن واکن ــی ب اهلل بختک
طالبــان می گویــد کــه جنگــی تــازه را آن هــم 
در آســتانۀ یکــی از مهم تریــن برنامه هــای 
ــات  دولــت افغانســتان یعنــی برگــزاری انتخاب
ولســوالی ها  شــوراهای  و  ملــی  شــورای 

آغــاز می کنــد، امــا از ایــن طــرف صــدا بلنــد 
ــردم  ــد، م ــان را بکنی ــگ ت ــه جن ــود ک می ش
ــنهادهای  ــه پیش ــا ب ــید؛ ام ــتان را بکش افغانس
ــه  ــا ب ــد ه ــه کل امی ــی ک ــای غن ــح آق صل
بــرآورده شــدن ایــن پیشــنهادها منــوط شــده، 
پاســخ رد ندهیــد. آیــا چنیــن پاســخی منطقــی 
ــف  ــن پاســخی موضــع ضع ــا چنی اســت؟ آی
و کرنــش دولــت گــران افغانســتان را بــه 
نمایــش نمی گــذارد؟ وقتــی سیاســت های 
ــۀ نابخردانــه طراحــی و اجــرا  کشــور بــه گون
شــود، به جــای صلــح و فشــار وارد کــردن بــه 
گروه هــای جنــگ طلــب آن هــا را در جنــگ و 
ــازد.  ــم می س ــتر مصم ــان بیش ــی ش انسان کش
ــدان  ــگ و دن ــا آن چن ــی ب ــای غن ــی آق وقت
نشــان دادن هــای پیــش از نشســت دوم کابــل، 
ــان،  ــاری طالب ــات انتح ــه حم ــش ب در واکن
ناگهــان موضــع خــود را 1۸0 درجــه تغییــر داد 
و بجــای ایــن کــه وضعیــت جنــگ و صلــح را 
در کشــور تبییــن کنــد، بــه طالبــان بــه صورت 
تضــرع آمیــز پیشــنهادهای غیــر منطقــی و 
ــدون شــک نتیجــۀ  ــرد، ب ــه ک غیرارزشــی ارای
آن چیــزی جــز بلندبــردن روحیــۀ ایــن گــروه 
ــد  ــب نخواه ــگ طل ــای جن ــر گروه ه و دیگ
شــد. اعامیــۀ طالبــان عمــًا ایــن مــوارد را در 
ــت.  ــخ داده اس ــا پاس ــه آن ه ــه و ب ــر گرفت نظ
جالــب اســت کــه یکــی از ســخنگویان گــروه 
طالبــان، پــس از نشــر اعامیــۀ ایــن گــروه، از 
همــان ادبیاتــی علیــه دولــت اســتفاده کــرد، که 
ــرده  ــه کار ب ــی آن را ب ــای غن ــش از آن آق پی
ــح  ــه صل ــت ک ــان گف ــخنگوی طالب ــود. س ب
ــت  ــگ ثاب ــای جن ــت میدان ه ــا دول ــا را ب م
ــا در  ــو تنه ــن گفت وگ ــس از ای ــد و پ می کنن
میــدان جنــگ صــورت خواهــد گرفــت. مگــر 
ایــن ادبیــات آقــای غنــی نیســت کــه پــس از 
ــی  ــل، وقت ــار انتحــاری در کاب ــات مرگب حم
از مجروحــان حادثــه دیــدار می کــرد بــه 
ــچ  ــن هی ــس از ای ــه پ ــپرد ک ــده س ــا وع آن ه
ــود  ــد ب ــان نخواه ــا طالب ــی ب ــوی صلح گفتگ
و ایــن گفت وگوهــا در میدان هــای جنــگ، 

انجــام می شــود. 
ــات  چــه شــد کــه حــاال تروریســت ها از ادبی
ــان  ــای مرگبارش ــرای هدف ه ــی ب ــای غن آق
علیــه افغانســتان و مــردم آن اســتفاده می کنند؟ 
ــت های  ــف سیاس ــز ضع ــزی ج ــن چی ــا ای آی

ارگ، تعبیــر دیگــری می توانــد داشــته باشــد؟ 
ــه  ــن هم ــای ای ــتان به ج ــت افغانس ــر دول اگ
ــردم  ــی از م ــر واقع ــز و غی پیشــنهاد تضرع آمی
صلــح  و  جنــگ  موضــوع  در  افغانســتان، 
همه گانــی  بســیج  و  می خواســت  کمــک 
را علیــه جنــگ افــروزان اعــام می کــرد، 
ــز دیگــری  ــروز چی ــج آن ام ــدون شــک نتای ب
ــرع  ــت تض ــود. سیاس ــل می ب ــۀ عم در عرص
ــاند.  ــای نمی رس ــه ج ــا را ب ــری م و کرنش گ
اگــر ایــن سیاســت بــازده درســت می داشــت، 
بــدون شــک طــی شــانزده ســال گذشــته نتایج 
آن هویــدا می شــد. طالبــان خــاف آنچــه 
ــگ شــان  ــد، در جن ــه ســران ارگ می پندارن ک
ــا  ــزی آن ه ــچ چی ــتند و هی ــم اس ــا مصم کام
ــد، منصــرف  ــه انتخــاب کرده ان ــی ک را از راه
نمی ســازد. تنهــا بــرگ برنــدۀ دولــت در ایــن 
ــی در  ــدن نهای ــار و برنده ش ــزار فش ــگ اب جن
ــزی  ــه چی ــت از چ ــت. دول ــگ اس ــن جن ای
هــراس دارد کــه نمی توانــد و یــا نمی خواهــد 
دهشــت افکن  گروه هــای  علیــه  عمــا 
ــته از ارادۀ  ــت برخاس ــن دول ــر ای ــد. اگ برزم
مــردم افغانســتان اســت، پــس می تــوان گفــت 
کــه ارادۀ مــردم افغانســتان در یکجــا شــدن بــا 
چنــد تروریســت قــرار نــدارد. مردم افغانســتان 
حتــا در زمانــی کــه طالبــان بــه زور شــاق و 
تفنــگ برآن هــا ســلطه می راندنــد، ایــن گــروه 
ــم  ــان ه ــه رســمیت نشــناختند. در آن زم را ب
ــه شــدت از  ــان ب ــی طالب ــان منطقه ی ــه حامی ک
ایــن گــروه حمایت هــای مالــی و لوژیســتکی 
ــد  ــتاده گی می کردن ــر آن ایس ــرد، در براب می ک
می گذاشــتند.  زیرپــا  را  آن  فرمان هــای  و 
مگــر هــزاران نفــر در جنــگ بــا طالبــان در آن 
ــان  ــیدند؟ مگرطالب ــهادت نرس ــه ش ــال ها ب س
و  پاکســتان  القاعــده،  امکانــات  تمــام  بــا 
ــرای  ــازمان های بنیادگ ــورها و س ــی کش برخ
ــردم  ــر دل هــای م ــق شــدند کــه ب ــی موف عرب
افغانســتان حکومــت کننــد؟ حــاال هــم وضــع 
ــه  ــتان از روز ب ــردم افغانس ــت. م ــن اس همی
ــن گــروه  ــه ای ــان ب ــدن گــروه طالب وجــود آم
ــت و در  ــه اس ــه گفت ــیطانی آن ن ــکار ش و اف
پــای ایــن نــه تــا آخریــن قطــرۀ خــون 
خــود ایستاده اســت بــه ایــن شــرط کــه 
ــر  ــه تنف ــن هم ــدر ای ــی ق ــران سیاس معامله گ

ــد. ــان را بدانن از طالب
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احمدعمران

واکـنش مضحـک ترین 
طالبـان! جنـگ  به   

 

دیـروز، هشـت ثـور، روز پیروزی انقاب اسـامی در کشـور 
بـوده اسـت. امـا در ده سـال اخیـر از سـالروز پیـروزی جهاد 
مـردم افغانسـتان، بـه گونـۀ شـانداری، گرامی داشـت به عمل 
نمی آیـد. اگرچه این جشـن بعـد از حملۀ تروریسـتی به یکی 
از مراسـم آن در سـال 13۸6 در کابـل کـه در آن حامدکـرزی 
نیـز حضـور داشـت، دیگـر به شـکل شـانداری تجلیل نشـد؛ 
امـا بـه گونه هـای کوچـک و بی رنـگ در والیت هـای کشـور 
و یـا هـم در مرکـز تجلیـل می شده اسـت. امـا در کنـار اینکه 
تجلیـل شـاندار از ایـن روز، دریـن ده سـال بـه هـر بهانه یـی 
کـه بـود، از طـرف دولـت صـورت نگرفـت، مـوازی بـا این 
نیـز  آن  دادن  کمرنـگ جلـوه  بـرای  بی مهـری، تاش هایـی 

صـورت گرفته اسـت. 
برجسـته کـردن رویدادهـای منفی و جنگ های بعد از هشـت 
ثـور، یکـی از تاش هایـی بود کـه به هدف سـیاه نشـان دادن 
ایـن روز صـورت گرفـت؛ اما چـرا از این روز، گرامیداشـت 
الزم بـه عمـل نمی آیـد و دولـت فقـط همه سـاله از آن با یک 
مراسـم نهایـت تشـریفاتی کوتـاه و کوچـک در ارگ تجلیـل 
می کنـد کـه شـاید سـال های دیگـر از ایـن هم خبری نباشـد. 

بـه راسـتی پشـت این برخـورد چـه چیزی نهفته اسـت؟
بـه نظـر میرسـد کـه بـا هشـت ثـور در کشـور، در سـال های 
اخیر، برخورد سیاسـی شـده اسـت. زیـرا با توجه بـه اهمیتی 
ایـن روز، در تاریـخ معاصر کشـور دارد و جهاد توانسـت که 
یک انقاب را در سـاختار سیاسـی کشـور و موقعیت سیاسی 
و اقتـدار اقـوام بـه وجـود بیـارود و قـدرت را دچـار تحـول 
عمیـق کنـد بـرای برخـی  از تنگ نظران روز خوشـی نیسـت. 
همین مسـأله سـبب اصلـی تاش های سیاسـی بـرای بیرنگ 
سـاختن ایـن روز شـده اسـت. حتا تاجایـی که در سـال های 
اخیـر، از 2۸ اسـد، سـالروز اسـترداد اسـتقال کشـور را بـه 
مراتـب سـنگین تر و پررنگ تر از هشـت ثور تجلیـل می کنند. 
در حالی که هشـت ثور روزی اسـت که بقای افغانستان را در 
جغرافیـای جهـان تضمیـن کـرد و رویدادهای پـس آن هم با 
گذشـت همه سـال ها امروز مشـخص شـده اسـت که چگونه 
اتفـاق افتاده انـد و ادامـۀ جنگ امروز حقانیـت دولت آن زمان 
را در برابـر دیگـر گروه هـای جنگجـو تصدیـق می کنـد. بـا 
این همـه هشـت ثـور، به رغـِم همـۀ تلخی هـای پـس از آن، 
یـک روز افتخارآمیـز، بـرای همۀ ما شـمرده می شـود. ۸ ثور، 
روز پیـروزی جهـاد برحـِق مـردمِ افغانسـتان و حـوادث تلِخ 
پـس از آن نیـز نتیجـۀ دسیسـه های کاِن بیرونـی و بین المللی 
علیـِه ایـن روز بـود کـه بـر ملِت مـا تحمیـل شـده و تاکنون 
هـم ادامـه دارد. از جانب دیگر مسـلمًا انقاب ها در سرتاسـر 
جهـان، بـا ناآرامی هـا و آشـفته گی های بسـیار همـراه بـوده 
و نمونه هـای بـارزِ آن حتـا در تاریـِخ کشـورهای اروپایـی و 

دیگـر ملل جهان مشـاهده شـده اسـت. 
 امـا جـدای از ایـن مسـأله، پیـروزی مجاهـداِن افغانسـتان 
و تشـکیل دولـت اسـامی، از آن جـا کـه خـاِف تعامـاِت 
قدرت هـای منطقه یـی و بین المللـی بـود، جهـان را بـرای بـر 
زمیـن زدِن دولـت نوپـاِی مجاهـدان به نحـوی متحـد کـرد و 
اوضـاع بـه گونه یـی رغـم خورد کـه اگـر در آن زمـان دولِت 
نمی کـرد،  ایسـتاده گی  دسیسـه ها  ایـن  برابـر  در  مجاهدیـن 
شـامل  شـاید  تـا  می شـد  سـپرده  پاکسـتان  بـه  افغانسـتان 
کنفدراسـیوِن آن کشـور شود. بدون شـک جلوگیری از چنین 
مصیبـت بزرگی، نمی توانسـت بـدون ویرانی و قربانی باشـد؛ 
ویرانـی و قربانی یـی کـه از چهـار طـرف بـر دولـِت آن زمان 

افغانسـتان تحمیل شـد.
امـا ترسـی کـه از تحـوالت طبیعی بعد از هشـت، در کشـور 
کـه همانـا تغییـرات بنیادین و اساسـی در عرصۀ قـدرت بود، 
بـه وجـود آمـد، برخـی از جریان هـای رادیـکال و حذف گرا 
را ترغیـب کـرد تـا در برابـر آن از دسیسـه کار گرفتـه و بـا 
از  سـو،  اسـتفادۀ  بـا  و  قبیله یـی  عوام گرایانـۀ  رویکردهـای 
موقـف جامعـۀ جهانـی، عمـل کننـد و دوبـاره در پـی تداوم 
قـدرت بـه گونـه گذشـته و ارتجاعـی بـر شـانه هـای مـردم 
باشـند. هشـت ثـور اگـر هیچ آرزشـی نداشـته باشـد حد اقل 
پیـام آور تحول در دل قدرت و سیاسـت افغانسـتان که نشـام 
مـی دهـد کـه این کشـور بـه سـمت تغییـر هـای بنیادین می 
توانـد حرکـت کنـد. پس هشـت ثور بـا همه تلخـی هایی که 
داشـت، ارزشـی بزرگی برای مردم افغانسـتان و درس کانی 

بـرای آینده اسـت.

چرا از هشت ثور در کشور 
گرامی داشت به عمل نمی آید؟

ACKU
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از ده سـاله گی روزنامـۀ مانـدگار طـی مراسـمی 
ویـژه بـا حضـور ده هـا تـن از سیاسـت مداران، 
روزنامه نـگاران، مسـووالن رسـانه ها و اعضـای 

جامعـۀ مدنـی در کابـل گرامی داشـت شـد.
سـخنرانان این محفل فعالیت روزنامـۀ ماندگار را 
بـه نقـد و بررسـی گرفتنـد و گفتند کـه پرداخت 
ایـن روزنامـه به مسـایل فرهنگی و ادبـی در کنار 
مسـایل سیاسـی، ایـن رسـانه را سـایر رسـانه ها 

نوشـتاری متمایز سـاخته است.
همزمـان بـا این، احمدولی مسـعود در این محفل 
گفـت کـه نگاه ماندگار بـه پدیده ها ارزشـی و در 

راسـتای وفاق ملـی و وحدت ملی بوده اسـت.
نقد دانشگاهی و کاربردی

نهـادِ  اجرایـی  رییـس  خلوتگـر،  عبدالمجیـب 
حمایـت کننـدۀ رسـانه ها آزاد افغانسـتان )نی( در 
ایـن برنامـه گفـت که شـناخت گرایِش رسـانه ها 

در افغانسـتان بـه درسـتی درک نشـده اسـت.
آقـای خلوتگـر یکـی از مشـکات در ایـن زمینه 
را مشـکات حقوقـی عنـوان کـرد و افـزود کـه 
یکـی از ویژه گی هـای روزنامۀ مانـدگار، »گرایِش 
روشـن« ایـن رسـانه اسـت و هدف مندانـه سـیر 

می کنـد.
آقـای خلوتگـر به ایـن باور اسـت رسـانه ها باید 
صادقانـه اعـام کننـد کـه یـا مسـتقل و بـدون 
گرایـش خـاص انـد و یـا هـم نامسـتقل و بـا 

گرایـش خـاص انـد.
روزنامـۀ  کار  این کـه  بـه  اشـاره  بـه  خلوتگـر 
ماندگار مسـلکی اسـت، می گوید: »ایـن ویژه گی 
دیگـر روزنامـۀ مانـدگار اسـت که متأسـفانه اکثر 
رسـانه های افغانسـتان ایـن ویژه گـی را ندارنـد«.
رییـس اجرایـی نـی به پیشـینۀ نقد در افغانسـتان 
پرداخـت و گفـت کـه در گذشـته، پدیده هـای 
سیاسـی و اجتماعـی بـا »ظنـز و فکاهـه« نقـد 
»نقـد  رگه هـای  می تـوان  حـاال  امـا  می شـد، 
دانشـگاهی و کاربردی« را در کار روزنامۀ ماندگار 

تماشـا نشسـت. به 
به گفتـۀ عبدالمجیب خلوتگـر: »روزنامۀ ماندگار 
بـه وقایـع با یـک رویکـرد متفاوت نـگاه می کند. 
مثـًا یک روزنامه یی که به نحوی مسـتقل اسـت، 
از وقایع یک برداشـت بسـیار مسـتقانه دارد، اما 
روزنامـۀ مانـدگار می آیـد و طـرف دیگـر وقایـع 
را می بینـد کـه یـک شـهروند عـادی بـه آن اصًا 
توجـه نکـرده اسـت. وقتـی مـا از کثرت گرایـی 
مصداق هایـش  از  یکـی  می کنیـم،  صحبـت 

می توانـد همین مسـأله باشـد«.
آقـای خلوتگـر در بخشـی از سـخنانش، روزنامۀ 
مانـدگار را »جوالنگاهـی« بـرای ادبیـات معاصـر 
افغانسـتان خوانـد و گفت که روزنامـۀ ماندگار به 
ادبیـات بـه گونه یـی می پـردازد که در افغانسـتان 
گذشـته نداشته اسـت و این خا را در رسانه های 

افغانسـتان پُر کرده اسـت.
او می گویـد کـه از دیـد »هدفمندی«، رسـانه های 
افغانسـتان دچـار »هـرج و مـرج« اسـت. بـه باور 
رییـس اجرایـی نـی: »روزنامۀ مانـدگار در حالت 
سـیر  را  مشـخص  خـط  یـک  مـرج،  و  هـرج 
می کنـد. صـرف نظـر از این کـه ایـن خـط بـه 
مـزاق یـک عـده خـوش نخـورد، امـا هدفمندی 
می توانـد ارزشـمندی را ثابـت سـازد و الگویـی 

بـرای رسـانه های دیگـر باشـد«.
آقـای خلوتگر در اخیر سـخنانش هم چنان گفت 
کـه مسـووالن در روزنامۀ ماندگار همیشـه نوعی 
»دادخواهـی سیاسـی« را نیز سرمشـق  قـرار داده 

اسـت که سـتودنی است.
تداوم و استمرار ماندگار قابل توجه است

ملـی  اتحادیـۀ  اجرایـی  رییـس  دشـتی،  فهیـم 
میـان  در  تـداوم  نبـود  افغانسـتان،  خبرنـگاران 
رسـانه های چاپـی را از مشـکات عمده دانسـت 
و گفـت کـه مانـدگار یکـی از سـه چهار رسـانۀ 
چاپـی بـا اعتبـار در افغانسـتان اسـت و مانـدگار 
جایـگاه خاصـی در میـان رسـانه های افغانسـتان 

دارد.  
او با اشـاره به سیاسـت نشـراتی روزنامۀ ماندگار 
گفـت کـه در جهـان کمتـر رسـانه یی دیـدگاه 

دارد. بی طرفانـه 
 آقـای دشـتی افـزود کـه انتقادی کـه می توانـد بر 
مانـدگار وارد شـود این اسـت که میـان گزارش، 
خبـر و دیـدگاه گاهـی خلط می کند. آقای دشـتی 
یکـی از بزرگترین امتیازهای مانـدگار را پرداختن 
به مسـایل فرهنگی، فلسـفی و عمیق عنـوان کرد 
و گفـت کـه در این زمینه دیگر رسـانه های چاپی 
همپـای ماندگار نیسـتند. او از مانـدگار انتقاد کرد 
کـه در مـورادی  در مقالـه ها مداخله کرده اسـت 

و این درسـت نیست.
و  تمدنـی  چشـم انداز  بـا  »روزنامه یـی 

» لت مند سـا ر
ایـن  در  دانشـگاه  اسـتاد  اشـراق،  سیدحسـین   
برنامـه گفـت کـه روزنامـۀ مانـدگار ویژه گی های 
گوناگونـی دارد و نمی شـود در یـک روایت همۀ 
کارهـای مانـدگار را کامـًا تائیـد و یـا رد کـرد 
و بـدون شـک یـک مـرز خاکسـتری مربـوط به 

کارهـای مانـدگار وجـود دارد.
و  »فرهنگسـتان«  سـتون های  از  اشـراق  آقـای 
»خیابان« در روزنامۀ ماندگار سـتایش کرد و گفت 
کـه سـیر مطالعۀ مقاالتی کـه در روزنامـۀ ماندگار 
نشـر شـده، مسـیر واحـدی را طـی نمی کنـد، اما 

ایـن کار عیـب نیسـت، بلکـه امتیاز اسـت.
ایـن اسـتاد دانشـگاه می افزاید کـه ایـن کار تنوع 
رویکردهـا و متودهـا را نشـان می دهـد که گاهی 
بـا چاشـنی های اسـتادگرایانه، گاهی بـا مایه های 
هرمونیتیکـی و در برخـی مقـاالت هـم نوعـی 
نرمشـی مبتنـی بـر فلسـفۀ میـان فرهنگـی بـه 

می رسـد. مشـاهده 
تکثـِر  و  انعطـاف  کـه  می گویـد  اشـراق  آقـای 
موجـود در روزنامـۀ مانـدگار، بیانگـر این مزیت 
اسـت کـه خـود را در برابـر اندیشـه های جدیـد 
و نگاه هـای متفـاوت بگـذارد و مدعی مهندسـی 
فکری و روایت یگانه از نوسـازی و تغییر نباشـد.
او بـا اشـاره بـه این کـه مانـدگار تـاش می کنـد 
کنـد،  ارایـه  متنـوع  پرده هـای  در  را  نواندیشـی 
گفـت: »مانـدگار در کنـار خبررسـانی و پرداختن 
بـه مسـایل سیاسـی، بـه مفاهیم مـدرن کـه ابعاد 
جامعـۀ مدنـی و توسـعۀ سیاسـی را روشـن تر 

می پـردازد«. نیـز  می کنـد، 
حسـین اشـراق به این باور اسـت که »نواندیشی« 
یـک بحـث نسـبتاً جدیـد در افغانسـتان اسـت، 
زیـرا بـه گفتـۀ او: نواندیشـی درک پیچیده تری را 
نسـبت بـه جهان معاصـر در بـر دارد و علت های 
جوامـع  در  بحران زده گـی  و  عقب مانده گـی 

اسـامی و جهـان سـومی را مـی کاود.
آقـای اشـراق می گوید کـه نواندیشـی در روزنامۀ 
مانـدگار غالبـاً در جهـت ویران گـری سـنت های 
فرهنگی و اجتماعی سـیر نمی کنـد، بلکه ماندگار 
تـاش می کنـد تا بر بازخوانی علمـی، فرهنگی و 

ارزش هـای تمدنـی جامعۀ مـا تمرکز کند.

مولفه هـای  کـه  می گویـد  دانشـگاه  اسـتاد  ایـن 
نـگاه انتقـادی و آشـتی دادن سـنت ها و مفاهیـم 
مدرن بسـیار جـدی گرفتـه می شـود. او هم چنان 
می گویـد کـه مانـدگار بـه همـان پیمانـه کـه از 
از  اسـت،  نگـران  عقل گریـزی  و  سـنت زده گی 

نوبنیادگرایـی نیـز احسـاس خطـر می کنـد.
آقـای اشـراق می افزایـد: نوبنیادگرایـی »سـودای 
محـال« می فروشـد، »آرزوهـای محـال« را مطرح 
می کنـد و نـگاه مطلق گرایانه را تقدس می بخشـد 
و نتایـج ایـن سـوداها و نگاه هـا، کامـًا ویران گر 
اسـت. بـه همیـن سـبب، ماندگار بسـیار بـا نگاه 

تیزهوشـانه متوجه آن اسـت.
ایـن پژوهشـگر فلسـفه هم چنـان می گویـد کـه 
بـاور دارد مانـدگار با ده سـال پیشـینۀ کار، مدعی 
نیسـت کـه حـرف آخـر را می زنـد و طرح هایش 
کامـل و پایان یافته باشـد. او می گویـد که مقاالت 
و نوشـته های نشـر شـده در روزنامۀ مانـدگار َدرِ 

گفت وگـو را بـاز کرده اسـت.
را  مانـدگار  روزنامـۀ  سـخنانش،  اخیـر  در  او 
»روزنامه یـی با چشـم انداز تمدنی و رسـالت مند« 

توصیـف کـرد.
چشم انداز آیندۀ ماندگار

حلیمه حسـینی، از روزنامه نگاران پیشین روزنامه 
مانـدگار، در  ایـن نشسـت گفـت کـه روزنامـۀ 
مانـدگار شـبانه روزی تـاش می کننـد تـا جامعۀ 
مـا بی خبـر نمانـد؛ گـر جامعه یـی بی خبـر بماند 
و اگر نظر نباشـد، اثر نباشـد، عملـی نخواهد بود.
حلیمـه حسـینی می گوید کـه اگر امروز بـه دنبال 
ثمریم، باید اثرگذار باشـیم و اگـر اثر می خواهیم، 
نظر باید داشـته باشـیم، اگـر بخواهیم نظـر ما اثر 
داشـته باشـد، نظـر بایـد آگاهانـه و خردمندانـه 

باشد.
بانـو حسـینی بـا بیـان این کـه نظـری که اندیشـه 
نداشـته باشـد و به پخته گی نرسـیده باشد، ثمری 
نخواهـد داشـت، اظهار مـی دارد: جامعـه درمانده 
و پُـر هیاهوی امـروزِ افغانسـتان، حاصل نظرهای 
گنگ و درهم و برهم پیچیدۀ سـازماندهی نشـدۀ 

غیر مدیریت شـده اسـت.
او بـه آرا و اندیشـه های ماترین لوترکینگ اشـاره 
کـرد و گفت اگـر ماندگار بتواند بیشـتر بعضی از 

ترس هـا، نادانی هـا، کج فهمی هـا و سـوءتفاهم ها 
را بردارد و خردورزی، نگاه متمدنانه و انسـانی را 

کنارهم بیـاورد، کار بزرگی کرده اسـت.
ایـن روزنامه نـگار می افزایـد که روزنامـۀ ماندگار 
در ده سـال کاری خـود بـه آن چـه اشـاره شـد، 
پرداخته اسـت. بـه بـاور او: »روزنامۀ مانـدگار به 
فـراز و نشـیب، کارهای بزرگی انجام داده اسـت. 
هرچنـد گاهی به ماندگار گفته شـده اسـت که تا 
کجـا آزاد اسـت، امـا توانسـته به تنهایـی میلیونی 

تأثیر بگـذارد«.
حلیمـه حسـینی به این باور اسـت که افغانسـتان 
یـک جامعـۀ »در حـال جنگ« اسـت، نـه جامعۀ 
فضـای  در  کـه  می گویـد  او  جنـگ«.  از  »پـس 
افغانسـتان کـه همـه چیـز متشـنج اسـت و ثبات 
وجـود ندارد، خیلی بزرگ اسـت کـه یک جریان 
بتوانـد راه بـاز کنـد، اسـتقامت کنـد و حرفـی که 

خـاص خـودش باشـد را تولیـد کند.
بانو حسـینی می گوید که روزنامۀ ماندگار »بسـتۀ 
خاصـی« از فعالیت رسـانه یی و روزنامه نگاری را 
می خواهـد ایجاد کنـد که بعد از ده ها سـال وقتی 
تاریخ روزنامه نگاری از نو نگاشـته شـود، سـترگ 
بدرخشـد و گفته شـود کـه این جریـان یا مکتب 

فکری و ژورنالیسـتی آن را متولد کرد.
او بـا بیـان این کـه بیشـتر رسـانه های افغانسـتان 
مسـتقل نیسـتند، گفـت کـه رسـانه ها دریچه یـی 
انـد کـه جامعـه را درسـت بـه سـرمنزل مقصود 
می رسـانند. بانـو حسـینی می گویـد: »تأثیـری که 
یک رسـانه بـر ذهـن، اراده و انگیزی مـردم دارد، 
پـدر و مـادر و حتـا مکاتـب ندارنـد. امـا این کـه 
بـه  و  شـود  سـامان دهی  چگونـه  قـدرت  ایـن 
کـدام سـمت هدایت شـود، سـوال اصلی اسـت. 
ایـن قـدرت می تـوان ویران گـر باشـد و می توان 

باشـد«. آبادگر 
بـه گفتـۀ حسـینی، یکـی از افتخـارات روزنامـۀ 
مانـدگار ایـن اسـت کـه خلـق کننـدۀ گفتمـان 
و ادبیاتـی شـد کـه امـروز همـه بـه ایـن نتیجـه 
رسـیدند راه حل افغانسـتان، وفاق ملـی و وحدت 

اسـت. ملی 
او پیشـنهاد می کنـد کـه دغدغـۀ وفـاق ملـی و 
وحـدت ملی بیشـتر بـه مـردم آگاهی دهی شـود 
و مانـدگار این دغدغـه را هم چنان رسـالت خود 

دهد. قـرار 
ترویج دیدگاه انتقادی

در حین حال، عبدالبشـیر فکرت، اسـتاد دانشـگاه 
و نویسـنده می گویـد کـه روزنامـۀ مانـدگار بـا 
رویکـرد اصاحـی و ترکیبـی سـعی کـرده راه 
میانه یـی باز کنـد تا هـم هنجارهـای اجتماعی را 
به نقد بکشـد و هم سـاختار قـدرت را در محک 

نقـد قـرار دهد.
آقـای فکـرت می افزایـد که بخش »فرهنگسـتان« 
بـرای  اسـت  دریچه یـی  مانـدگار  روزنامـۀ 
گفت وگـوی تمدنـی کـه از سـال ها به فراموشـی 

سـپرده شـده اسـت.
ایـن اسـتاد دانشـگاه می گویـد که مسـلمان ها در 
تاریـخ عمـداَ در عصـر درخشـاِن تمدن اسـامی 
تصامـح شـگفت آوری از خودشـان در برخورد با 
اندیشـه های مختلـف، ادیان مختلـف و ملت های 

مختلـف نشـان داده اند.
فضـا  وقتـی  کـه  داشـت  بیـان  فکـرت  آقـای 
جنگـی می شـود و جامعـۀ اسـامی بـا دو تهدید 
تاتارهـا و صلیبی هـا مواجـه می شـوند،  بـزرگ 
بالطبـع، فضـای گفتمانـی در جوامع اسـامی هم 
ایدئولوژیک می شـود و جایی بـرای گف ت وگو، 
تعـدد آرا و تکثـر آرا باقـی نمی مانـد و همین جـا 

اسـت کـه جامعـه به سـوی اسـتبداد مـی رود.
آقـای فکـرت اظهـار داشـت کـه امـروز مـا آن 
ظرفیـت فرهنگـی را نداریـم کـه بتوانیـم بـا یک 
اهـل کتـاب، با یک مسـیحی و یا یـک بودایی در 
سـاحۀ مباحـث اعتقـادی وارد گفت وگو شـویم.
تاریخـی  لحـاظ  بـه  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  او 
گفـت:  انـد،  داشـته  عقبگـرد  افغانسـتان  مـردم 
همین جاسـت کـه گره هـای انحطـاط فرهنگـی 
یـک جامعۀ اسـامی نمودار می شـود. از لحظه یی 
کـه فضـا بـرای گفت وگـو بسـته می شـود، جـا 
بـرای اسـتبداد باز می شـود و این قاعده یی اسـت 
جامعه شناسـانه که برای صاحب اندیشـه آشـکار 

ست. ا
ایـن پژوهشـگر مسـایل اسـامی می گویـد کـه 
مانـدگار  روزنامـۀ  فرهنگسـتان  صفحـۀ  سـتون 
دریچه یـی اسـت بـرای گفت وگـو و ترویـح و 
اشـاعۀ خـرد انتقادی. به گفتـۀ او: وقتـی انتقاد در 
جامعه یی وجود نداشـته باشـد و نقد روشمند در 
جامعه یـی صـورت نگیرد، شـخصیت ها مومیایی 
هنجارهـا،  جریان هـا،  می شـوند،  مقـدس  و 
حرکت هـای و ارزش هـا تمامـاً مومیایـی شـده و 
بـه تابوهـای مقـدس نقدناپذیر تبدیل می شـوند.
عبدالبشـر فکرت باور دارد که فکر بشـری دارای 
دارای  و  انسـانی  جغرافیایـی،  محدودیت هـای 
لـوازم انسـانی و امکانی اسـت، بالطبـع فضا برای 
نقـد بـاز می شـود. او می افزاید: اگر هر کسـی در 
اندیشـه اش لزومـاً به صـواب می اندیشـید، جایی 
بـرای نقـد باقـی نمی مانـد و کاروان دانـش بشـر 
بـه بن بسـت بـر می خـورد. امـا از آنجایـی کـه 
اندیشـه ها نسـبی انـد و نگاه هـا و زاویه هـای دید 

متفـاوت انـد، جا بـرای نقـد باز می شـود.
آقـای بخشـی می گویـد کـه روزنامـۀ مانـدگار 
ترویـج دیـدگاه  بـه  در بخـش فرهنگسـتان اش 
انتقـادی می پـردازد خـواه این دیدگاه انتقـادی در 
سـاحۀ سیاست و سـاختار سیاسی اسـت و خواه 

معطـوف بـه هنجارهـای حاکـم اجتماعی.
شرایط دشوار 

خبرنـگاران  مرکـز  رییـس  قریشـی،  احمـد 
افغانسـتان، گفت که رسـانه ها در شـرایط دشـوار 
به قیمت جان شـان بـه کار و فعالیـت پرداخته اند. 
او بـا بیـان این کـه مانـدگار رویکـرد انتقـادی بـه 
قضایـا داشـته و بسـیار خـوب عمل کرده اسـت، 
گفـت که روزنامـۀ مانـدگار باید بـه گزارش های 
تحقیقـی بپردازند. رییـس مرکز خبرنـگاران ابراز 
امیـدواری کرد کـه ماندگار بـا گزارش های عمیق 
و پژوهشـی سـال های سـال در جامعۀ رسـانه یی 

کشـور بـه فعالیت ادامـه بدهد.  

در گرامی داشت از دهمین سال نشراتی روزنامۀ ماندگار مطرح شد:

ماندگار منبر روشنگری و سنگر و صدای مقاومت است 
روح اهلل بهزاد

ACKU
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حرکـت مسـلحانه در پنجشـیر و مناطـق دیگـر اتفـاق افتاد 
کـه همـه بـه شکسـت مواجـه شـد و زندان  هـا از جوانـان 
نهضـت اسـامی مملـو شـد و بـا محنت  هـای بـزرگ مبتا 
شـدند، در برابـر آنان کار  های بسـیار فجیـع صورت گرفت، 

آنـان بـه شـکل فجیع و وحشـیانه شـکنجه می  شـدند.
کار  افسـران  روی  اردو  و  پولیـس  در صفـوف  حکمتیـار 
می  کـرد تـا آنـان را بـا اندیشـٔه قیام  هـا و انقابـات نظامـی 
تربیـت کنـد، امـا حکومـت از کارهـای او آگاهـی داشـت، 
فضل الرحمـن شـخصی   کـه از والیـت پـروان بـود و بـه 
انتسـاب بـه نهضـت تظاهر می  کـرد، علیه او دسیسـه کرد و 
هنگامـی   کـه حکمتیـار بـرای قیام به ایـن انقـاب آماده گی 
می  گرفـت، حکومـت افسـران مذکـور را دسـتگیر کـرد و 
توانسـت تـا او را بـه پاکسـتان تبعیـد کنـد، ایـن تاش  های 
نـاکام باعث شـد تا حمـات دسـتگیری بزرگ آغـاز گردد 
که شـامل غام محمـد نیـازی و مهنـدس حبیب الرحمن که 
در آن زمـان 23 سـال داشـت، نیـز گردیـد و هـر دو پس از 
شـکنجه  های بسـیار در همـان سـال یعنـی )1974م( اعـدام 

شـده و به شـهادت رسـیدند ]41[.
حکمتیـار و اسـتاد ربانـی و شـماری از فرزنـدان نهضـت 
اسـامی کـه بـه پشـاور هجـرت کـرده بودنـد، اختـاف 
بـر آغـاز کار  مبـارزٔه نظامـی  کردنـد. حکمتیـار نظـرش 
مسـلحانه بـود و رأی اسـتاد ربانـی بـر ایـن بـود کـه زمـان 
بـرای این کارها مناسـب نیسـت، بایـد دعوت ادامـه یابد تا 
آنکـه شـمار زیـادی از مـردم و اردو را فراگرفتـه و توانایی 
رویارویـی بـا حکومـت نظامـی داوودخـان را پیـدا کنـد و 
خردورزانـه نیسـت کـه داخـل جنگی شـویم که نتیجـٔه آن 
از پیـش معلـوم بـوده و سـبب انداختـن جوانـان نهضت به 

می  شـود. بازداشـتگاه  ها  و  زندان  هـا  سـلول  های 
در نتیجـه، مجلس شـورای نهضت اسـامی کـه اکثریت در 
آن بـا جوانـان حمـاس و مبارزی بـود که متأثـر از حکمتیار 
بودنـد و مقـرر کردنـد کـه بعـد از ایـن بـا داوود رویارویی 
نظامـی داشـته باشـند، قیـام پنجشـیر که قبـًا مذکـور افتاد 
نتیجـٔه آن بـود کـه در حقیقـت کشـتارگاه ترسـناکی بـرای 
جوانـان مسـلمان بـود، ایـن امر باعث شـد که اسـتاد ربانی 
بیشـتر از پیـش بـر رأی خـود پـا بفشـارد و می  گفـت کـه 
امکانـات حرکـت نظامـی و رسـانه  یی و حتـا مردمـی مـا 
توانایـی جهـاد مسـلحانه را در این زمـان در برابر حکومت 
نـدارد و شـنیدن آرای حکمیتـار بـه معنـای هاکـت تحقق 
یافتـه بـرای نهضـت اسـامی می  باشـد. حکمتیار توانسـت 
کـه بـر امـوال نهضـت سـلطه یافتـه و آن را اختتـام یافتـه 
اعـام کـرد و رهبـری تنظیـم جدیـدی را بـه اسـم »حزب 

اسـامی« به عهـده گرفـت ]42[.
اواسـط  »در  می  گویـد:  احمـدزی  احمدشـاه  مهنـدس 
)197۸م( بـه پیشـاور آمـدم و بـا بـرادارن نهضـت مواجـه 
شـدم کـه بـه دو تنظیـم حـزب و جمعیـت انشـعاب کـرده 
بودنـد، شـروع کردیم با برخی بـرادران مانند فایـز و انجینر 
احمدشـاه و دیگـران بـه تاش  هـای کـه جمعـی پراکنده را 
ِگـرد آوریـم، پـس از تاش  هـای سـخت فایـز را رییـس 
خـود انتخـاب کردنـد، ولـی بعـد از سـه مـاه اختافـات 
دوبـاره از سـر گرفته شـد و پـس از بحث، عالِمـی دینی  یی 
را یافتنـد کـه در زمـان ظاهرشـاه عضو پارلمان بـود، به این 
نظـر شـدند کـه او مناسـب  ترین شـخص بـرای این اسـت 
کـه رهبـر آنـان باشـد و او مولـوی محمـد نبـی محمـدی 
بـود، کسـی   کـه در چندیـن مسـجد کویتـٔه پاکسـان امامت 
کـرده بـود. ما از رهبـران )ربانـی - حکمتیار( می  پرسـیدیم 
کـه چـرا وحـدت گذشـته را شکسـته  اند . آنـان پاسـخ  های 
نداشـتند کـه قناعت مـا را فراهـم کنند، ما سـرانجام، به این 
توافـق رسـیدیم کـه مولـوی محمـد نبـی امیر مـا )حزب و 
جمعیـت( باشـد، اما شـیخ محمـد یونس خالـص از حزب 
اسـامی خـارج شـد و اتحـاد را نپذیرفت و اسـم حزب را 
حفـظ کـرد و بـه ایـن پندار بـود که حکمتیار کسـی اسـت 

کـه از حـزب خارج شـده اسـت ]43[.« 
پـس از مدتـی کمـی اتحـاد در اثـر کودتـای داخلـی از هم 
گسـیخت و مولـوی محمـد نبی بـا تنظیم  اش تنهـا ماند، در 
حالـی کـه او فقط امام مسـجد بـود. در این ایام پروفیسـور 
صبغـت اهلل مجـددی از دانمـارک آمـد و مـا را در مکـه گرد 
آورد و اتحـاد جدیـدی را زیـر نام »جبهٔه نجـات ملی برای 
افغانسـان« اسـاس گذاشـت و پـس از شـش ماه، اتفـاق ما، 
دوام نیـاورد و هـر یکـی بـه راهـش رفـت و صبغـت اهلل 

مجـددی رییـس جبهه باقـی ماند. 
در اواسـط )1979م( پنـج حـزب، همه باهم جمع شـدیم و 
بـر اتحـاد جدیدی  به نـام »اتحاد اسـامی افغانسـتان« متفق 
شـدیم مـا یک سـال تا اواخـر )19۸0م( در ایـن اتحاد باقی 
ماندیـم و اسـتاد سـیاف پـس از آنکـه از زندان خارج شـد، 
آمـد و او را امیـر اتحـادی کـه همـه احزاب، بـه جز حزب 
اسـامی در آن شـرکت داشـت، تعیین کردیم، ولی در سـال 
)19۸2م( ایـن اتحاد نیز منحل شـد و اسـتاد سـیاف به عین 

اسـم امیر اتحاد باقـی ماند.
پـس از تاش  هـای پیگیـر و مناقشـات فراوان توانسـتیم که 
تنظیم  هـای هفت-گانـه را گرد  هـم آوریـم که شـامل حزب 
و جمعیـت و یونس خالص، اسـتاد سـیاف، نصراهلل منصور، 
شـیخ محمـد امین وقاد، شـیخ رفیـع اهلل موذن می-شـد. این 
اتحـاد بـرای )5( سـال دوام یافـت و بعـد از آن اختافاتـی 
پدیـد آمـد کـه مـا راه اتحـاد را تغییـر دادیـم و بر شـورای 

رهبـری عالی اتفـاق کردیم.
شـیخ جمیل الرحمـن نیـز پـس از فشـارهای کـه در داخـل 
کـرد،  هجـرت  پاکسـتان  بـه  داشـت،  وجـود  افغانسـتان 
نخسـت، بـا »اتحـاد اسـامی افغانسـتان« پیوسـت و عضـو 

اجرایـی اتحاد اسـامی بـود و هنگامی   که از هم  جدا شـدند 
و اختـاف کردنـد، و جمـع آن  ها ازهم  گسـیخت، دو باره به 
جماعـت خـودش »جماعت قران و سـنت« برگشـت ]44[.
ایـن همـه حادثـات، اکثـراً پیـش از کودتای کمونیسـتی بود 
کـه ذکـر آن بعـداً خواهـد آمد، در زیـر خاصـٔه از  احزاب 
بودنـد،  مؤثـر  جهـاد  روزگار  در  آنـان  کـه  را  مجاهدیـن 

می  آوریـم:
1. جمعیـت اسـامی افغانسـتان؛ ایـن جمعیت اصـِل کل 
احـزاب دیگـر اسـت کـه رهبـری آن را اسـتاد برهان الدیـن 
ربانـی متولـد )1941م( به  عهـده   داشـت کـه تاجیک  تبار بود 
و اکثریـت حـزب او را مـردان تاجیـک، ازبیـک و ترکمـن 

تشـکیل می  دادنـد.
مهنـدس  را  آن  رهبـری  حکمتیـار؛  اسـامی  حـزب   .2
گلبدیـن حکمتیـار متولـد )1949م( بـه عهـده داشـت و از 
جمعیـت انشـعاب کرده بـود، چنانچه قبًا یاد آور شـدیم و 

اکثریـت اعضـای آن از تبـار پشـتون  ها بـود. 
مولـوی  را  آن  رهبـری  خالـص؛  اسـامی  حـزب   .3
محمدیونـس خالـص متولـد )1920م( بـه عهده داشـت که 
در سـال )197۸م( از حکمتیـار جـدا شـد و فعالیت  های آن 

در والیـت ننگرهـار تمرکـز داشـت.
4. اتحـاد اسـامی مجاهدین؛ رهبری آن را اسـتاد عبدرب 
الرسـول سـیاف متولـد )1946م( بـر عهـده داشـت کـه بـه 
زنـدان افتاده و سـپس در سـال )19۸0م( از زنـدان فرار کرد 
و چنانچـه گذشـت در سـال )19۸1م( حـزب او تأسـیس 

. شد
مولـوی  را  آن  رهبـری  اسـامی؛  انقـاب  حرکـت   .5
محمدنبـی محمدی متولد سـال )1926م( به  عهده   داشـت و 
حرکـت او در سـال )197۸م( تأسـیس شـد، اکثریت پیروان 
او مولوی  هـا یعنـی علمـاء بودنـد، او در ِسـلک طریقـت 
نقشـبندیه بود و عشـایر و قبایل او را دوسـت داشـتند، او از 

طـرف داران ظاهـر شـاه بود.
6. محـاذ ملـی؛ رهبـری آن را سـیداحمد گیانـی متولـد 
سـال  در  را  خـود  جبهـٔه  و  به-عهده  داشـت  )1933م( 
قادریـه  طریقـت  شـیخ  او  پـدر  کـرد،  تأسـیس  )197۸م( 
بـود کـه از عـراق آمـده بـود و او همچنـان از آن طریقـت 
پیـروی می  کـرد و اکثریـت پیـروان او شـخصیت  های لیبرال 
و مجموعـٔه از تکنوکرات  هـا بودنـد، او نیـز از طـرف داران 

بود. شـاه  ظاهـر 
7. جبهـٔه نجـات ملـی؛ رهبـری آن را شـیخ صبغـت اهلل 
مجددی متولد سـال )1925م( به  عهده   داشـت، او از شـیوخ 
طریقـت نقشـبندی بود کـه در مصر تحصیل کـرده بود و از 

طـرف داران ظاهـر شـاه بود.
8. حرکـت اسـامی؛ تنظیـم شـیعی بـود که آیت اهلل شـیخ 

آصـف محسـنی آن را رهبـری می  کـرد.

9. حـزب وحـدت اسـامی؛ تنظیـم شـیعی بود کـه پیرو 
ایـران بـود، برخـاف حرکت اسـامی، رهبری آن را اسـتاد 

عبدالعلـی مـزاری به عهده داشـت.
10. جماعـت دعـوت؛ تنظیـم کوچکـی بـود کـه شـیخ 
جمیل الرحمـن آن را رهبـری می  کـرد و در کنـر بـه تاریـخ 
)20/2/1412هــ( بـه قتل رسـید و ایـن پس از فتنـٔه بود که 
در کنر شـعله  ور شـده بود، جانشـین او شـیخ سـمیع الحق 

گردید.
برخـی تنظیمـات کوچـک دیگـری نیـز وجـود داشـتند که 

شـش  تای آن تنظیم-هـای شـیعی بـود ]45[.
هفت. نهضت اسامی و جهاد بر ضد شوروی  ها؛

در بحث  هـای پیشـین مشـاهده کردیـم، هنگامی  کـه محمـد 
داوودخـان قـدرت را در سـال )1973م( به دسـت گرفـت، 
نهضـت اسـامی را تنبیـه کـرده و فشـارهای زیـادی را بـر 
آن وارد کـرد و صدهـا فرزنـد و پیـرو آن را بـه زندان  هـا و 
بازداشـت گاه  ها انداخـت. ایـن عمـل برخـی جماعت  هـای 
در  را  جمیل الرحمـن  مولـوی  جماعـت  ماننـد  اسـامی 
کنـر بـه اعـام جهـاد در همیـن سـال، برضـد حکومـت او 
بـر انگیخـت، دو سـال پـس از آن عملیات  هـای بـر ضـد 
حکومـت او صورت گرفـت که آن  ها را حکمتیـار، چنانچه 
قبـًا ذکـر شـد رهبـری می  کـرد ]46[ و یـادآور شـدیم که 

بـه  پیـش  از  بیشـتر  عملیات  هـا  ایـن  از  پـس  داوودخـان 
کمونیسـت  ها گرایـش پیـدا کـرد، امـا پـس از آنکـه برایش 
روشـن گردیـد کـه آنـان تاش  هـای را بـرای کودتا بـه راه 
انداخته  انـد، در رابطـه بـا آنـان بـه تجدیـد نظـر پرداخـت.

در سـال )1977م( محمـد داوودخـان در صدد آن شـد تا به 
سـوی برخـی دولت  هـا ماننـد سـعودی و پاکسـتان و دیگر 
کشـورها از طریـق اظهـار ُحسـن نیـت، سیاسـت جدید در 
پیـش گیـرد، همیـن جا بـود کـه دو حزب کمونیسـتی خلق 
و پرچـم بـه توحید صفوف  شـان شـروع کردنـد و در نفس 

همیـن سـال وحدت  شـان را اعـان کردند.
در اپریـل سـال )197۸م( میـر اکبـر خیبـر یکتـن از بزرگان 
کمونیسـت  ها بـه قتـل رسـید و معلـوم نشـد کـه قاتـل او 
کیسـت، آنـان بر حکومـت اتهام قتـل او را بسـتند و برخی 
گفتنـد کـه رقبـای حزبـی او، وی را بـه قتـل رسـانیده  اند و 
برخـی دیگر کسـانی دیگـر را متهـم می  کردند، کمونیسـتان 
چندیـن تظاهـرات را از بهـر محکـوم   کـردن قتـل او به راه 
انداختنـد، حکومـت برخـی رهبـران آن  ماننـد نورمحمـد 
تره کـی، حفیـظ اهلل امیـن و ببرک کارمـل را بازداشـت کرده 

و بـه زنـدان انداخت.
)29/4/197۸م(  )139۸هــ(  سـال  االول  جمـادی   22 در 
سـید محمـد گاب زوی یکـی از رهبـران پرچـم و جنـرال 
کمونیسـت عبدالقادر، دسـت به عملیـات نظامی زده و قصر 
ریاسـت جمهوری را تحـت رگبار قـرار دادنـد و داوودخان 
و اعضـای خانـوادٔه او را بـه قتـل رسـاندند و و نورمحمـد 
تره-کـی را رییس جمهـور افغانسـتان تعیین کردنـد]47[. از 
همـان روز اول کودتـا حکومت کمونیسـتی به تشـدید گیر 
  و گرفت  هـا در حـق فرزنـدان نهضت اسـامی، دعوت گران 
از  را  زندان  هـا  پرداخـت و  آنـان  و علمـاء و طـرف داران 

هـزاران تـن آنـان پُرکرد.
چهـار مـاه پـس از کودتـا در )17( رمضان سـال )139۸هـ( 
غام محمـد نیـازی، سـیف الدین نصرت یـار و غـام ربانـی 
عطیـش را اعـدام کردنـد و در چندیـن مناطـق از کشـور 
عملیـات مسـلحانه را بـه راه انداختند و بسـیج همه گانی را 
اعـام کردنـد، حکومت کمونیسـتی در )29/5/1979م( یک 
صـد و چهـارده تـن از پیش  کسـوتان و موسسـان نهضـت 

اسـامی را بـه وسـیلٔه  گلولـه اعـدام کرد.
حکومـت کمونیسـتی از بهـر حفاظـت نظام خـود، در برابر 
چالش  هـا و خطـرات بـا اتحـاد شـوروی معاهداتـی زیادی 
را بـه امضـاء رسـانید، چـرا کـه کار آن در چندیـن والیـت 
با مشـکل مواجه شـده بـود و خیزش  هـای نظامـی در برابر 
آن افزایـش یافتـه بـود کـه بـه موجب آن شـمار زیـادی از 
افـراد اردو بـه مجاهدیـن می  پیوسـدند. اتحـاد شـوروی در 
)19/3/1979م( نخسـتین قشـلٔه  نظامـی را فرسـتاد کـه در 
میـدان بگـرام مسـتقر شـد و در برابـر آن قیامـی در کابـل 
بـه  راه انداختـه شـد کـه حکومت آن را به شـدت سـرکوب 

. کرد
هنگامـی   کـه معاهـدات، کاری را بـرای حاکـم شـدن بـر 
نورمحمـد  شـوروی  ها  نبـرد،  پیـش  از  موجـود  وضعیـت 
در  امیـن  حفیـظ اهلل  او  نائـب  وسـیلٔه  بـه  را  تره  کـی 
امیـن  حفیـظ   اهلل  امـا  رسـانیدند.  قتـل  بـه  )14/9/1979م( 
نتوانسـت کـه حکومـت کنـد و در تاریـخ )27/9/1979م( 
هجومـی بـر قصر او صورت گرفت و امین بازداشـت شـده 
و سـپس بـه قتل رسـید و کسـی   که قصـر را تحت حمات 
قـرار داده بـود، وزیـر دفـاع محمـد اسـلم وطنجـار بـود. 
سـپس ببـرک کارمـل رییس جمهـور تعیین شـده و او در آن 
زمـان در چکوسـلواکیا در شـهر پـراگ به سـر می  بـرد و از 
آنجـا از طریـق مسـکو تحت حمایـت تانک  های روسـیه به 
کابل حرکت کرد، لشـکر روس در پیشـاپیش او در حرکت 
بـود، بـه این حجـت کـه او رییس جمهور افغانسـتان بوده و 
ضـد انقابـی کـه در برابر او به راه انداخته شـده، خواسـتار 
همـکاری شـده اسـت. بـا دخـول قوای شـوروی  ها شـمار 
بـه  یافتنـد و شـمار مهاجرت کننـده گان  افزایـش  قربانیـان 
ایران و پاکسـتان از ترس کشـته   شـدن افزایش یافت ]4۸[. 

نهضت  تاریخ  بر  درآمدی 
فغانستان ا اسالمی 

ش پنجم
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حسن بن علی الکتانی

برگردان: داكتر هجرت اهلل جبرئیلی
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کاربردهای باغِی امر
امـر افـزون بـر آنکـه بخشـی از دسـتور زبـان را تشـکیل 
می دهـد، دارای یک سلسـله کاربردهـای باغـی نیز هسـت 
کـه در ادبیـات، به خصـوص در شـعر وسـیعًا مورد اسـتفاده 
بـوده اسـت. امـر را بـه ایـن اعتبـار می تـوان بـه دسـته  های 

ذیـل تقسـیم می شـود: 
 1- امراحتمالـی: هـرگاه شـاعر بـه چیـزی امـر کنـد که در 
صـورِت اجـرای آن، احتمـاالً مقصـود شـاعر نیـز در ضمن 
آن بـرآورده گـردد؛ چنیـن امـری، احتمالی نامیده می شـود.

   بیت:
با صبا همراه بفرست از رخت گلدسته یی
بو که بویی بشنویم از خاک بسـتان شمـا

 »حافظ«
کـه  می دهـد  فرمـان  ظاهـراً  را  مخاطبـش  شـاعر  این جـا 
گلدسـته یی از ُرِخ خـود در معیـت بـا بـاد صبا بفرسـتد، اما 
نفـِس فرسـتادن، مقصـودِ اصلی شـاعر را تشـکیل نمی دهد؛ 
در  نیـز  وی  آرزوی  کـه  می دهـد  احتمـال  شـاعر  بلکـه 
ضمـن ایـن عمـل بـرآورده گـردد. لـذا اذعـان مـی دارد که، 
باشــــــــد از خـاک بوسـتان شـما بویـی استشـمام کنیم.

 بیت:
کشتی نشسته گانیم ای باد شرطه برخیز

باشد که باز بیــنم دیدار آشنـــا را
       »حافظ«

 شـاعر در مصـرع اول خطـاب به بـاد می گوید کـه برخیز!. 
سـپس در مصـرع دوم، احتمال برآورده شـدِن آمـال خود را 
در ضمـن برخاسـتن بـاد مطـرح می کنـد و آرزو می بـرد که 

دیدار آشـنا را بـاز یابد.
   بیت: 

دلکش به گوشم آمد آوازِ حلقه ی در
ای همدمان ببینید کان ماه نو نباشــد

  »صوفی عشقری«
   در مصـرع دوم ایـن بیـت، شـاعر مخاطبـش را بـه دیـدن 
دروازه مامـور می سـازد و بـا آنکـه یقیـن نـدارد، احتمـال 
می دهـد کـه مقصـودِ شـاعر نیـز در ضمـن انجـام ماموربـه 

بـرآورده گـردد کـه همانـا بودن معشـوقۀ شـاعر اسـت.   
  2- امـر مشـروط: هـرگاه شـاعر مخاطـب را بـه کاری کـه 
موقـوف بـه تحقـِق عمـل دیـــــگری در آینـده باشـد، امر 

نمایـد؛ امـر مشـروط نامیده می شـود.
  بیت: 

ای باد اگر به گلشن احباب بگذری
زنهار عرضه کن بِر جانان پیــام ما

        »حافظ«
 در مصـرع دوم ایـن بیـت، شـاعر بـاد را بـه عرضـه کـردن 
احـوال خـود برای دوسـتش امـر می کنـد؛ اما اجـرای آن را 
در مصـرع اول مشـروط بـه عمل دیگری قرارداده اسـت که 

همـــانا گذرکردن بر گلشـن احباب اسـت.
   بیت:

ای صبا گــــــر بگذری بر ساحل رودِ اََرس
بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس

  »حافظ«
 در این جـا شـاعر، بـاد صبـا را بـه بوسـه زدن و مشـکین 
کـردن سـاحل دریاچـۀ ارس امـر می کنـد، اّمـا انجـام آن را 
منـوط و مشــروط بـه گذار صبا به آن سـاحل می سـازد که 

امـر مشـروط نامیده می شـود.
3- امـر ضمنـی: آنسـت کـه شـاعر موضوعـی را بـه شـکل 
اخبـار و معلومـات مطرح می کنـد، امـا در حقیقت مخاطب 
را بـه انجــام کاری امـر می کنـد کـه از روال شـعر دانسـته 

می شـود؛ چنیـن امـری، امـر ضمنـی نامیـده می شـود.
   بیت:  

جوانان در قلم رنِگ شفا نیست
دوای دردِ استعمار خون است

   »اقبال«
 در مصـرع اوِل این بیت، شـاعر مخاطـِب )جوانان( خود را 
از ناشـافی بـودن قلـم و دانـش اخبـار می دهد و بـه نحوی 
جوانـان را از آن برحــــــذر مـی دارد؛ اّمـا در مصـرع دوم 
بدیـِل آنـرا پیش کش کـرده اذعان مـی دارد که دردِ اسـتعمار 

را بـا خـون می شـود معالجـه کـرد. در ایـن بیت، از لحــن 
و سـیاق شـعر چنان دانسـته می شـود کـه شـاعر می خواهد 
مخاطب را به کارزار و مصاف فــزیکی دسـتور دهد. چنین 

امـری، امــــــِر ضمنی نامیده می شـود.

 بیت: ماسوی  اهلل را مسلمان بنده نیست
پیش فرعونی سرش افگنده نیست

»اقبال«
 در ایـن بیـت، هرچنـد واژه یـی وجـود نـدارد تـا مخاطـب 
را بـه انجـام کاری دسـتور می دهـد، اّمـا از روال و لحـن 
شـعر به صورِت ضمنی دانسـته می شـود که شـاعر مخاطب 
خـود )مسـلمانان( را بـه سـر بـاز زدن از اسـارت پذیری و 
برده سـتیزی فرمـان می دهـد کـه خـود، امـر ضمنـی نامیـده 

می شـود.
4- امـر انتخابـی: آنسـت کـه شـاعر مخاطـب را بـه اجرای 
عملـی فرمـان دهـد که تحقـق آن از توسـط مأمور به سـود 
اوسـت. سـپس انتخاب میـان انجام و یا عدم انجـام مأموربه 
را بـه مخاطـب  واگـذار می کنـد. چنیـن امری، امـِر انتخابی 

می شـود. نامیده 
 بیت:               سعـی نابرده در این راه به جایی نرسی

مزد اگر می طلبی طاعت اسـتاد ببر
  »حافظ«

 در ایـن بیـت، شـاعر انتخـاب را بـه مخاطب واگـذار کرده 
بیــان مـی دارد کـه اگـر خواهـان اجر و پاداشـی هسـتی، از 
اسـتادِ خـود اطــاعت کن! کـه چنین امـری انتخابـی نامیده 

می شـود.   
بیت: اگر راحت طلب داری به کوی ناامـیدی رو

که دایم باغبان آسوده گی فصل خزان دارد
  

 در این بیـت، شـاعر مخاطـٍب خـود را بـه رفتـن بـه کـوی 
ناامیـدی فرمـان می دهـد و آن را علـت راحت و آسـوده گی 
وی می خوانـد. سـپس تر بـر ایـن مدعـای خـود دلیلـی از 
باغبـان در فصـل  این کـه،  آن  مـی دارد و  طبیعـت عرضـه 
خـزان به آسـوده گی و آسـایش می رسـد. بنابرایـن، در پرتو 
ناامیــــدی و یـأس می شـود بـه راحت و آسـایش رسـید؛ 
امـا شـاعر انتخـاب میان انجـام و یا عـدم انجـام ماموربه را 
بـه مخاطـب واگـذار می کند، کـه امــــــر انتخابـی نامیده 

می شـود.
 5- امـر فضولـی: امـر بـه آنچـه کـه تحقـق آن بـدون بیـان 
امـر نیز واجبی پنداشـته شـود، امـر فضولی نامیده می شـود.

بیت:                    بسوز ای آفتاب سینۀ چرخ
از آن دردی که پایـانی ندارد

     »فکرت«
 در ایـن بیـت، شـاعر آفتاب را به سـوختن مأمور می سـازد، 
در حالی کـه سـوختن آفتـاب امـر طبیعـی و حتمی بـوده که 

بدون امـــــــــــر شـاعر نیز صـورت می پذیرد.
  بیت: 

ببار ای شمع، اشک از چشم خونین
که شد سوز دلت بر خلق روشــن

       »حافظ«   
   در ایـن بیـت، شـاعر شـمع را بـه اشـک ریختـن مأمـور 
می سـازد، در حالـی  کـه اشـک ریزی از الزمه هـای شـمع 
شـمرده شـده و شـمع قبــل از مأمور شـدن از جانب شاعر 
نیـز بـه اشـک باریدن خویـش ادامـه مـی داده اسـت و ادامه 
می دهـد. بنابرایـن، چنین امـری فضولی )زایـد( نامیده می-

شود. 
   6- امـر کنایـی: آنسـت کـه مأموربـه طـور صریـح در 
لفـظ مذکـور نباشـد، امـا بعـد از درنـِگ کوتاهـی مخاطـب 

می توانـد بـه آن علـم حاصـل کنـد. 
   این نوع امر را می توان به دو دسته تقسیم می کرد:

  الـف: امـر کنایـی مضمـر: آنسـت کـه مأمـور اصـًا ذکـر 
نشـده باشـد و در لفـظ شـعر نیـز صراحتـی در مـورد آن 
موجـود نباشـد؛ در ایـن صـورت، گاه مخاطـب و گاهی هم 
فـردِ دیگـری مامـورآن فرض می شـود کـه این موضـوع از 

طبیعـِت شـعر اسـتنباط می گـردد.
بیت:

دلی که غیب نمای  است و جام جم دارد
ز خاتمی که ازو گم شود چه غم دارد
به خط و خال گدایان مده خزینۀ دل
به دست شاه وشی ده که محترم دارد

   »حافظ«
   در اینجـا مامـور صراحتـًا در مصرع سـوم صراحتًا در لفظ 
وجـود نـدارد، امـا مخاطب ظاهراً خـود را مامـورِ آن تصّور 
می کنـد کـه چنین امــــری، کنایـی مضمر نامیده می شـود.

  بیت: 
روی بنمای و وجودِ خودم از یاد ببر
خرمن سوخته گان را همه گو باد ببر

   »حافظ«
لفظـًا  اول و دوم  مأمـور در مصرع هـای  مطلـع،  ایـن  در   
کـه   می شـود  دانسـته  طـوری  ظاهـراً  اّمـا  نـدارد،  وجـود 

محبـوب خـودِ شـــاعر مامـور قـرار گرفتـه باشـد.

ب: امـر کنایـی مسـتتر: آنسـت که شـاعر مأمـور را در یکی 
از مصـراع  قبلـی صراحتـًا ذکـر کرده اسـت. بنابرایـن، الزم 
نمـــی بیند تـا آنـرا در مصرع هـای بعـدی نیز صراحتـًا ذکر 
کنـد، از ایـن رو آن چـه در مصـرِع قبلـی مأمور قـرار گرفته 

اسـت در مصـرع بعـدی نیز مأمـور فرض می-شـود.
  بیت:

بیا ای شیخ و از خم خانه ی مــا
شرابی خور که در کوثر نباشــد
بشوی اوراق اگر هم درس مایـی
که علم عشق در دفتر نباشـــد

 »حافظ«
   در ایـن بیـت، مأمور که همانا شـیخ اسـت در مصرع اول 
لفظـًا ذکر گردیده اسـت، اما در مصـــــرع سـوم شـخصی 
کـه بـه شسـتِن اوراق مأمـور قرار گرفتـه لفظـًا وجودندارد؛ 
از آنجایی کـه شـیخ در مصـرع اولـی مأمور قـرار گرفته بود، 
در  مصـرع سـوم نیـز کسـی که بـه شسـتن اوراق امرشـده 
اسـت، شـیخ دانسـته می شـود. بنابراین، واژه ی شـیخ که در 
مصـرع سـوم نیـز مامـور قرارگرفتـه اسـت، تقدیـراً در نظر 
گرفتـه می شـود کــه ایـن موضـوع از سـباق شـعر فهمیده 

می شـود.
 بیت:

چه چاره یی ست اگر آسمان نمی خندد
به گریه آی دال! کاین جهان نمی خندد
بگریه آی و همه اختران دگرگون کن

شکوه و مکنِت این آسمان دگرگون کن
به هم بریز غرورِ ســپهِر بیرون را

فلک شکن و همه جلوه های گردون را
   »فکرت«

 در مصـرع دوم ایـن بیـت، دلـش را کـه مأمور قـرار گرفته 
اسـت، بـه نوحـه و زاری امـر می کنـد. از ایـن جهـت الزم 
نمی بینـد تـا این مأمـور )کلمـه دل( را در مصرع های بعدی 
نیـز لفظـًا بـه  کار بـرد. لـذا آنچـه کـه در مصـرع دوم مأمور 
قـرار گرفتـه بود، در مصــرع های بعـدی نیز مأمور دانسـته 
می شـود کـه لفظـًا ذکـر نشـده اسـت، امـا تقدیـراً در نظـر 

می-شـود.  گرفته 
  امر به اعتبارِ محل خود )مامور(

 به دو دسته تقسیم می شود:
امر به ذوی العقول   -1

امر به غیرذوی العقول   -2
 1- امربـه ذوی العقول)خردمنـدان(: آنسـت کـه شـاعر از 
موجـود عاقلـی ماننـد؛ مایـک، انسـان، جـن و...، اجـرای 

کاری را مطــالبه نمایـد.
   بیت:              مرا به کشتی باده درافگن ای ســاقی

که گفته اند نکویی کن و در آب انداز
   »حافظ« 

 در این جـا شـاعر سـاقی را کـه غالبـًا اختصـاص به انسـان 

بـه  امـر  امـری،  چنیـن  کـه  می دهـد  قـرار  مأمـور  دارد، 
می شـود.  نامیـده  ذوی العقـول 

 یادداشـت: معمـوالً مأمـور در شـعر صفتـی قـرار می گیـرد 
کـه بـه اشـخاص، اشـیا، حیوانات و غیـره اختصـاص دارد.

  بیت:                 ای پیر خانقه به خرابات شو دمی
غسلی برآر و توبه ی هفتادساله کن

      
» فـظ حا «    
انسان سـت،  پیرخانقـه کـه صفـت اختصاصـی  اینجـا   در 

مامـور بـه غسـل تطهیـر قـرار گرفتـه اسـت.  
  بیت:               ای صبا نکهتی از کوی فانی به من آر

زار و بیمار غمم راحت جـانی به من آر
 »حافظ«

 دراینحـا صبـا که صفت اختصاصـی باد اسـت، مامور واقع 
است. شده 

2- امربـه غیـرذوی العقول)بـه غیـر خردمندان(: آنسـت که 
شـاعر اجـرای کاری را از موجـودِ غیـر عاقلـی ماننـد؛ بـاد، 

سـتاره ، فلـک، حیـوان، نبـات و غیـره مطالبـه کند.
   بیت:               بر آی ای آفتاب صبــــــــح امید

که در دست شب هجران اسیرم
         »حافظ«

در ایـن بیـت، آفتـاب کـه مأمـور بـه طلـوع گردیده اسـت، 
موجـودی غیرعاقـل محسـوب می گـردد. 

خاصه: 
                                   

 امر        

 امر       التماس       دعا

         امـر احتمالـی   امـر مشـروط   امـر ضمنـی    امـر 
انتخابـی   امـر فضولـی   امـر کنایـی

الف: امرکنایی مضمر  ب: امرکنایی مستتر

امر به اعتبار محل خود )ماموربه(

امر به ذوي العقول    
ذوي العقـول غیـر  امربـه 

  
 یادداشـت: از آن جایی کـه امـر غالبـًا بـه موجـودی تعلـق 
می گیـرد کـه بتوانـد معنـا و مفهـوم آن را درک کنـد، و نیـز 
قـادر به انجــام مأموربه باشـد؛ امـر به غیـر ذوی العقول -به 
دلیـل فقـدان قـوه ی عاقلـه در آن- فقـط به تسـلی خودی، 
بـه  نسـبت  شـاعر  پیوندسـازی های  و  ظرافت نگری هـا 

اشیــای محیطـش برمی گـردد.
 یادداشـت: بـه خاطـر باید داشـت که تمـام آنچـه در موردِ 
امـر یاددهانـی گردیـد، در رابطـه بـه نهـی نیـز کـه  جنبـۀ 
سـلبی امـر اسـت، می توانـد صادق باشـد. اّمـا نویسـنده به 
دلیـل جلوگیـری از بـه درازاکشـیدِن بحث از طـرح دوبارۀ 

آنهـا در مبحـث نهـی انصـراف نموده اسـت.

بیـان و    بدیع     در      نـو     یافتـه های 

بخش پنجم

عبدالبشیر فکرت بخشی-استاد دانشگاه

ACKU
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گل رحمان قاضی، رییس پیشین کمیسیون نظارت 
سال  دهمین  مراسم  در  اساسی،  قانون  تطبیق  بر 
شمار  روز  از  استقبال  با  ماندگار  روزنامۀ  نشراتی 
که  گفت  رییس جمهور  کار  پایان  به  معکوس 
را  این کار خود طرف حق و حقیقت  با  ماندگار 
گرفته است و ملت به پشتیبانی این روزنامه ایستاده 

است.
این نشست گفت که  آقای گل رحمان قاضی، در 
بیشتر کشورها سه قوه وجود دارد و رسانه ها  در 
دیگر  قوه  سه  از  پرقوت  اما  هستند.  چهارم  قوۀ 
عمل می کنند. او افزود: در افغانستان سه قوۀ دیگر 
حکومت مشروعیت خود را از دست داده است.  

موافقت نامۀ  به  که  زمانی  قوه ها  این  او،  گفتۀ  به 
سیاسی تن دادند مشروعیت خود را منتفی کردند. 
اما در مرحله دوم که موافقت نامه در پایان دو سال 
کار  این  نیز  می رفت  شدن  قانونی  طرف  به  باید 
صورت نگرفت به همین سبب حکومت کنونی در 

حالت فرا قانونی قرار گرفته است. 
او گفت: روز شمار معکوس روزنامۀ ماندگار در 

رابطه پایان کار رییس جمهور، مورد تأیید همه اقشار 
جامعه است و من به عنوان یک شهروند این کار را تأیید 
می کنم که کمتر از یک ماه به عمر حکومت فرمایشی باقی 

مانده است. 
مادۀ  تأکید کرد که در  اساسی کشور،  قانون  به  استناد  با  او 
61 قانون اساسی، پاراگراف دوم آمده است: “وظیفه رییس 
جمهور در اول جوزای سال پنجم پس از انتخابات به پایان 
می رسد”. او گفت که 60 روز  )دو ماه( عمر حکومت در 
سال پنجم تکمیل می شود و سال پنجم را در بر نمی گیرد؛ 
و  از حق  که  می دانیم  جانب  به  را حق  ماندگار  ما  بنابرین 

حقیقت پشتبانی کرده  است.
که  داشت  تأکید  انتخابات  روند  به  اشاره  با  قاضی  آقای 
حکومت در روند نام نویسی انتخابات بی شرمانه مداخله کرده 
و می کند. ماده های » 4، 33، ۸3، 149 و ماده 156 « قانون 
است، حکومت  نقض شده  توسط حکومت  اساسی کشور 
در حالت فرا قانونی قرار دارد و ملت این حق را دارد که از 

نقض وثیقۀ ملی خود) قانون اساسی(  پرسان کند.
که  ملی  وحدت  حکومت  رییس  گفته های  به  اشاره  با  او 
به  مرا  اساسی عدول کردم  قانون  از  “ هرگاه من  می گوید: 
دادگاه بکشانید”، گفت: پس این نقض قانون اساسی نیست 

چیست؟ باید آقای غنی به میز دادگاه حاضر شود. 
او گفت: روزنامۀ ماندگار، طرف دار حق و حقیقت است بنَا 
این مژده را برای دست اندرکاران روزنامۀ ماندگار می دهیم که 

ملت با شما ایستاده است.
معین  فاضل سانچارکی،  آقا حسین  در همین حال،  سید   
نشرات وزارت اطاعات و فرهنگ  که در این نشست صحبت 
می کرد، گفت: ماندگار رویکرد انتقادی )اپوزیسیونی( دارد که 

سبب  مساله  همین  و  کند  می  »افراط«  مسیر  این  در  گاهی 
نشراتی  معین  شده است.  فرهنگ  وزارت  به  تازه  فشارهای 
رویکردهای  از  یکی  افزود  فرهنگ  و  اطاعات  وزارت 
اپوزیسیونی این روزنامه، شمارش معکوس برای پایان عمر 
اطاعات  »وزارت  گفت:  ا  است.  ملی  وحدت  حکومت 
قرار  انتقاد و مامت  تیغ  از طرف حکومت تحت  فرهنگ، 
کار  قانونی  پایان  روزشمار  کار)نشر  این  باید جلو  که  دارد 

رییس جمهوری( گرفته شود”. 
او افزود: دو - سه روز پیش)هفته کذشته( »کمیسیون تقنین« 
مجلس سنا وزیر عدلیه، معین وزارت اطاعات و فرهنگ و 
جمعی از حقوق دان ها را دعوت کرده بود و فیصله کرده اند 
ماندگار  روزنامه های   طرف  از  که  معکوس  شمارش  که 
را  ما  و  قانون است  ملی صورت می گیرد مخالف  آرمان  و 

موظف کرده اند تا جلو این کار را بگیریم.
کار  این  جلوگیری  قدرت  ما  اما  گفت:  سانچارکی  آقای 
روزنامه ها را نداریم، چون قدرت این نهاد بیشتر از قدرت 

حکومت و نهادهای اجرایی است. 
این  در  ماندگار،  روزنامۀ  مسوول  مدیر  پریانی،  نظری    
کار رییس  قانونی  نشست، گفت: روز شمار معکوس عمر 
قانون  به  مطابق  می شود  نشر  ماندگار  توسط  که  جمهور 

اساسی کشور است.
اساسی  قانون  طبق  افزود:  ماندگار،  روزنامۀ  مسوول  مدیر 
کشور عمر ریاست جمهوری در افغانستان چهار سال است. 
سیاسی  ارزش ها  همۀ  که  حالی  در  است  واضح  همچنان 
در  که  چارچوب هایی ست  از  برداری  صورت  افغانستان 
امریکا وجود دارد. بنَا نمی شود که عمر ریاست جمهوری در 

امر یکا چهار سال، اما در افغانستان پنج سال باشد.
او گفت که طبق قانون اساسی ما روز شمار معکوس دورۀ 
این  اما  می سپاریم،  نشر  به  را  جمهور  رییس  قانونی  کار 
موضوع سبب چالش های برای ما شده است. برخی حلقات 
متوقف کردن  ریاست جمهوری و حکومت درخواست  از 
این روند را برای ما داده اند، ولی ما هم چنان ادامه می دهیم. 

آقای پریانی افزود که برخی از نهادها برای تحت فشار قرار 
دادن ما دست به کار  شده اند، اما تا زمانی که ما حس می کنیم 
که کار  ما قانونی است ادامه می دهیم و اگر نهاد معتبری ادعا 
کرد که کار شما غیر قانونی است و عمر ریاست جمهوری 
پنج سال است، به اساس قانون استدالل کرد، در آن صورت 

ما تسلیم قانون می شویم. 
او گفت: این که ماندگار تاثیر بر کار دیگر رسانه های مشابه 
با  پریانی  دارد.  مسرت  جای  ما  برای  است،  گذاشته  تاثیر 
اشاره به تهدیدهایی که بر رسانه های کشور و به ویژه متوجه 
ماندگار بوده است گفت: کار کردن در ماندگار چالش های 
فراوانی دارد. گاهی یک تیلفون و از یک آدرس و یا هم یک 
پیام از کویته کافی است که انسان را فلج کند و یا هم دیگر 
ما چون  اما  می شود.  دلهره  و  هراس  ها سبب  تهدید  انواع 
و حرف  داریم  قرار  و صادقانه  راست  در یک سنگر حق، 
و حدیث های ما به اساس باورهای ما است، به کار ماندگار 
بدین روشنی افزایی  ماندگاریم  و  می دهیم  ادامه  مان  خود 

خویش”.
آقای پریانی افزود که تهدیدها از زمان گذشته در رابطه به 
ماندگار و شخص خودم وجود داشت به دلیل نشر گزارش ها 
رقابت کرزی  دوران   ( انتخابات  به  رابطه  در  تحلیل های  و 

به  مرا  و  غایبانه کرد  فیصلۀ  دادگاه  مورد من  در  عبداهلل(  و 
با  اما  کردند؛  محکوم  تنفیذی  حبس  ماه  شش  و  سال  سه 
کشور  رسانه های  در  همکارانم  از  جمعی  پیگیر  تاش های 
و در نهایت با پا در میانی آقای کرزی این پرونده بسته شد. 
اما هم چنان، برخی تهدید هایی وجود داشت تاش به ربودن 
من از دفتر روزنامۀماندگار و سوء قصد مسلحانه یی که همان 

چند سال پیش صورت گرفته بود  که همه در جریان اند.
او گفت که حکومت در گذشته و حال توطیه  هایی را برای 
در  است،  داده  انجام  مختلف  راه های  از  ما  کردن  محکوم 
این  به  را  نامشروع  تاپه های  بین المللی  رسانه های  فهرست 
را  عایداتی  با شرکت های  ما  تروابط  آوردند،  وارد  روزنامه 
قطع کنند، اما با تمام تاش های معرضانه خود، نتواستند ما 

را متوقف سازند
که  فاشیسمی  برابر  در  گرفتن  سنگر  که   افزود  پریانی 
می خواهد دهان باز کند و همه چیز را ببلعد، مبارزه با انحصار 
گرایی و تمامیت خواهی، مبارزه با بیداد اجتماعی،  
خط   از  سمتی  و  قومی  فسادهای  اداری،  فساد 
مشی ماندگار است که همواره حکومت را وادار 

به واکنش در برابر روزنامه کرده است.
او گفت ما با تحمل همه چالش ها هیچ گاهی سر به 
تسلیمی فرو نیاوردیم و امروز نیز فکر می کنیم که 
همۀ نشرات و کار ما مبتنی به قانون اساس کشور 
ارزش هایی  از  پاس داری  برای  مبارزه  این  است. 
است که توسط مردان دلیر این سرزمین به یادگار 
مانده است و نیروهای امنیتی در این مسیر مبارزه 

می کنند.
آقا پریانی در پایان با سپاس گذاری از احمد ولی 
مسعود بنیان گذار و صاحب امتیاز روزنامۀ ماندگار، 
همواره  ماندگار  روزنامۀ  امتیاز  صاحب  گفت: 
دور  به  روزنامه  نشرات  تا  است  کرده  نصیحت 
از عایق شخصی، سمتی و قومی باشد باشد. به 
ترتیب ماندگار به دو زبان رسمی فارسی و پشتو 

در مسیر منافع عمومی و ملی  نشرات دارد.
معین نشرات اطاعات و فرهنگ، در بخش دیگر 
تمام  با  که  روزنامه  یک  که  گفت  سخنانش  از 
پر  کار  دارد،  نشرات  پیهم  سال  ده  در  چالش ها 
دست آورد است و  پشت کار صاحب امتیاز و مدیر 
مسوول وسایر همکارانشان در روزنامه ماندگار قابل ستایش 

می باشد. 
آقای سانچارکی افزود که روزنامۀ ماندگار، از نگاه دیزاین، 
است.  کشور  روزنامه های  بهترین  از  یکی  محتوا  و  شکل 
کنجکاوی  حس  و  است  زنده  ماندگار  روزنامه  عنوان های 
نگاه  از  و  دارد  کشش  ماندگار  می انگیزد،  بر  انسان  در  را 
محتوا مطالب با تنوع، سیاسی، فرهنگی و انتقادی، هم چنان، 

تحلیل های ادبی و فلسفی را با دقت نشر می کند. 
آقای سانچارکی، در این محفل با اشاره به دست آوردها در 
رسانه های  مالیات  لغو  گفت:  فرهنگ،  و  اطاعات  وزارت 
چاپی، بخشش جرایم مالیاتی، در حالی که رسانه های کشور 
هم چنان  و  دارند  مالیاتی  جرایم  افغانی  میلیون  صد  شش 
توزیع عادالنه اعان های بارزگانی دولتی به تمام رسانه ها در 
مرکز و والیت ها و افزایش امتیاز کارمندان رسانه ها، بیمه و 
تقاعد، پرداخت هزینۀ سفر و تهیه گزارش از ساحات ناامن 
در مقررۀ طرز تاسیس رسانه ها کشور کنجانیده شده است. 
به  آن  هنوز روی  تا  که  ماده یی  تنها  سانچارکی گفت:  قای 
دلیل موضوعات امنیتی توافق صورت نگرفته است، نشرات 

زنده است.

در    13۸7 سال  حمل  در  ماندگار  روزنامۀ  که  است  گفتنی 
تیراژ ترین  پر  تجربۀ  روزنامه  این  شده است.  تاسیس  کابل 
روزنامه را پشت سر گذاشته است. برای مدتی تا مرز پنجاه 

هزار شماره در روز، نشرات داشت.

احمدولی مسـعود، صاحب امتیـاز روزنامۀ مانـدگار می گوید 
کـه روزنامـۀ ماندگار، بـا گرایش ملی و بـه دور از تعصب و 
تنگ نظـری ایجـاد شـده و به شـدت مخالـف بـا عوام فریبی 

بوده اسـت.
 مسـعود گفـت: مـا در مانـدگار خط سـیاه و سـفید ترسـیم 

سـودجویانه  نـگاه  سیاسـی  کار  و  رسـانه  بـه  نکردیـم، 
نداشـته ایم. روحیـۀ مـا در روزنامـۀ مانـدگار، بـرای مـردم، 
ارزش هـا و بـه خاطـر کشـور و فرزندان کشـور بوده اسـت.
صاحب امتیـاز روزنامـۀ ماندگار افـزود: آغاز بـه کار روزنامۀ 
مانـدگار و ارایـۀ طـرح در چارچـوب آجندای ملـی همه در 

محـور مـردم و ارزش های مردمِ افغانسـتان بوده اسـت.
احمدولـی مسـعود گفـت کـه همان گونـه کـه بـرای مـردم 
وعـده سـپرده بودیـم، روزنامـۀ مانـدگار را منبر روشـنگری 
و سـنگر صـدای مقاومـت سـاختیم و در مدت ده  سـال، زیر 
هیـچ بـار و منتی نرفتیـم و هر کجا صدایـی از حق و عدالت 

شـنیدیم، گلـو شـدیم و صدا بلنـد کردیم.
رییـس عمومی بنیاد شـهید احمدشـاه مسـعود اظهار داشـت 
کـه روزنامـۀ مانـدگار شـمه یی از چارچوب »رسـالت بزرگ 
مـا« در بنیاد شـهید احمدشـاه مسـعود بـوده اسـت. او گفت 
کـه بنیـاد شـهید مسـعود بـه خاطـر زنـده نگه داشـتن یـاد و 
خاطـر مجاهـدان ایحـاد گردید و در مدت بیش از 15 سـال، 
تـا ظرفیـت داشـتیم، بـه جامعـۀ علمـی و فرهنگی مـا دانش 

افزودیم.
احمدولـی مسـعود گفـت کـه در چارچـوب بنیـاد شـهید 
مسـعود، طـرح و فکـری را بـه نـام »آجنـدای ملـی« بـرای 
چشـم انداز روشـن آینـدۀ سیاسـی افغانسـتان ایجـاد کردیم.
او بیـان داشـت: »نسـخۀ سیاسـی »حکومـت وحـدت ملی« 
را پیـش از آنکـه جـان کری، وزیـر امور خارجـۀ امریکا، آن 
را مطـرح کنـد، بـا »نیـت خیر« به سـران حکومـت و جامعۀ 
جهانـی پیشـنهاد کـرده بودیم؛ اما بـه آن طرح توجه نشـد تا 
این کـه افغانسـتان بـه بحران رفـت و آقای جان کـری، کاپی 
آن طـرح را بـه صـورت ناقـص به سـران حکومـت وحدت 

ملـی پیشـنهاد کرد.
آقـای مسـعود از سـران حکومـت وحـدت ملی انتقـاد کرده 

آنـان را بـه بی برنامه گـی و سـرخورده گی متهم کـرده گفت: 
بـه همیـن خاطر اسـت کـه آنـان در نیمـه راه می ماننـد و هر 

بـار افغانسـتان را بـه عقب بـر می گردانند.
بـه بـاور مسـعود، یکـی از مشـکات این اسـت کـه عده یی 
در کشـور زمـام امـور را به دسـت گرفتـه اند که در گذشـته 
مـردم را تنهـا رهـا کـرده بودنـد و ریشـه یی هـم در میـان 
مـردم ندارنـد و تمـام تاش شـان برای حفظ قـدرت دولتی 

خاصـه می شـود.
بـه گفتـۀ آقـای مسـعود: همان گونـه کـه طـرح »حکومـت 
وحـدت ملـی« را بـا توجـه بـه بافت هـای اجتماعـی و مدِل 
دموکراسـی ارایـه کردیـم، اکنـون نیز نسـخۀ »وفـاق ملی« را 
آمـاده سـاخته ایم و در آن، بـه تمام نیازمندی ها و مشـکات 
افغانسـتان پرداختـه شـده اسـت. مـا در نظـر داریـم تـا بـا 
مسـاعی مشـترِک جریان ها و نیروهای سیاسـی کشـور یکجا 

کنیم. عملـی 
احمدولـی مسـعود اظهـار داشـت کـه تـاش مـا این اسـت 
کـه تمام اقوامِ سـاکن در افغانسـتان خود را در آینۀ مشـترک 
و  تصمیم گیری هـای  در  و  ببیننـد  حکومـت  و  دولـت 

باشـند. شـریک  سیاسـت گذاری ها 
بـه بـاور آقـای مسـعود، وفـاق ملـی بـا اشـتراک مسـاعی، 
زبـان تخنیکـی و علمـی، بـا مدیریـت تفاوت هـا و انسـجام 
ظرفیت هـا بـه وجـود می آیـد. او می افزایـد که بایـد گفتمان 
شـکل بگیـرد، اعتمـاد بـه وجـود بیایـد و دیـدگاه مشـترک 

شـود. تدوین 

جنجالی شدن شمارش معکوس روزنامۀ ماندگار از کار رییس جمهور:
 وزارت اطالعات و فرهنگ: 

ما را موظف کرده اند تا جلو شمارش معکوس را بگیریم.
رییس پیشین کمیسیون نظارت بر قانون اساسی: 

شمارش معکوس روزنامۀ ماندگار، مطابق قانون اساسی و مورد حمایت همه قرار  دارد
مدیر مسوول روزنامۀ ماندگار: 

شمارش معکوس کار رییس جمهور مطابق قانون اساسی است
ابوبکر صدیق

احمدولی مسعود، صاحب امتیاز روزنامۀ ماندگار:

در »ماندگار« خط سیاه و سفید ترسیم نکردیم

ACKU
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»سکه یی که 
سلیمان 
یافت« 

رونمایی شد

رمــاِن جدیــِد رهنــورد زریــاب در بخشــی از 
ــل،  ــاب در دانشــگاه کاب ــزرگ کت نمایشــگاه ب

بــا حضــور نویســنده رونمایــی شــد.
ــد  ــان جدی ــت، رم ــلیمان یاف ــه س ســکه یی ک
ــارات  ــه آن را انتش ــت ک ــاب اس ــتاد زری اس
ــم«،  ــش پنج ــاِن »دروی ــس از رم ــاب پ زری

ــت. ــرده اس ــاپ ک چ
ــزار نســخه  ــرگ و دوه ــان در 215 ب ــن رم ای
ــد آن را آرش  ــرح جل ــه ط ــده ک ــر ش منتش
شــرر ریختــه و پرویــز شــمال واژه نــگاری آن 
را بــه دوش داشــته و بــرگ آرای آن ا. اندرابــی 

بــوده اســت.
شیوۀ نگارش بی نظیر

از  رمــان  چندیــن  پســین  ســال های  در 
رهنــورد زریــاب نشــر شــده اســت کــه هــر 
ــوع  ــای متن ــا روایت ه ــن رمان ه ــدام از ای ک
و گونــۀ نــگارش متفــاوت و بدیــع را تجربــه 
کــرده انــد. اســتاد رهنــورد زریــاب در پاســخ 
بــه ایــن پرســش کــه آیــا در رمــاِن »ســکه یی 
کــه ســلیمان یافــت« نیــز از شــگردهای 
تازه یــی اســتفاده بــرده شــده اســت، بــه 
روزنامــۀ مانــدگار گفــت: »شــیوه یی کــه ایــن 
ــد  ــر باش ــاید بی نظی ــده، ش ــته ش ــان نوش رم
ــا را  ــن تفاوت ه ــان، ای ــدن رم ــا خوان ــه ب ک

می یابیــد«. در 
اســتاد زریــاب در ادامــۀ ســخنانش بــا اشــاره 
بــه نخســتین بخــش رمان-پیگمالیــون در 
غزنــه- گفــت: پیگمالیــون یــک پادشــاه 
ضمــن  در  و  اســت  قبــرس  افســانه یی 
ــت. او روزی  ــار اس ــیار مه ــاز بس مجسمه س
ــن  ــق ای ــود عاش ــازد و خ ــه یی می س مجمس
ــد  ــی خواه ــون م ــود و از آپل ــه می ش مجمس
بــر او روح بدمــد، آپلــون روح می دمــد و 

مجمســمه زنــده می شــود.
ــاب: حــوادث رمــان در  ــۀ اســتاد زری ــه گفت ب
غزنــه و در یــک روســتایی دور از اتفــاق 
می افتنــد و خواننــده بــا خوانــدن ایــن رمــان 

ــد. ــدی آن می رس ــوادث بع ــف ح ــه کش ب
رمان های نیمه کارۀ زریاب

رهنــورد زریــاب از داســتان نویســان پیــش رو 
ــن  ــن چندی افغانســتان اســت کــه پیــش از ای
رمــان، مجموعــۀ داســتان کوتــاه و پژوهــش از 
او نشــر شــده اســت. اســتاد زریــاب می گویــد 

ــز دارد. ــی نی ــه کاره ی ــای نیم ــه رمان ه ک
ــکه یی  ــاِن س ــد، رم ــاب می گوی ــورد زری رهن
ــش  ــان دروی ــس از رم ــت را پ ــلیمان یاف س
پنجــم نوشــته اســت و ســه رمــان نیمــه کاره 

ــز دارد.  نی

آقــای  »ســرانجام  پیــر«،  دایــۀ  »رازهــای 
ســحرخیز بیــدار می شــود« و »زِن بدخشــانی«، 
نام هــای ایــن ســه رمــان تکمیــل ناشــدۀ 

ــد. ــاب ان ــورد زری رهن
ــا ابــراز  اســتاد زریــاب در ادامــۀ گفت وگــو ب
در  رمان خوانــی  وضعیــت  از  خشــنودی 
افغانســتان می گویــد: »پــس از کتاب هــای 
دانشــگاهی، رمــان بیشــترین فــروش را دارد، 
ــان  ــان جوان ــی در می ــبختانه رمان خوان خوش

دارد گســترش می یابــد«.
گفتنــی اســت کــه گلنــار و آیینــه، چــار گــرد 
ــی زاده گکان  ــه آدم ــی ک ــتم، شورش ــا گش ق
ــش  ــه ش ــد، کاک ــا کردن ــر پ ــورکان ب و جان
ــش پنجــم،  ــان و دروی ــِر شــاه پری ــر و دخت پ
رمان هــای چــاپ شــدۀ رهنــورد زریــاب 

ــد. ان
سکه  را سلیمان یافت یا ریگی؟

رهنــورد زریــاب در برگــی پیــش شــروع 
رمــان نوشــته اســت: خواننــدۀ فرزانــه، چنــان 
کــه خواهــی دیــد، در واقــع، ســکه را نخســت 
ــد  ــب و خردمن ــا، نجی ــا وف ــر ب ــی- خ ریگ
ســلیمان- می یابــد و بــه ســلیمان نشــان 
ــوی و  ــای پیش گ ــون رؤی ــا چ ــد؛ ام می ده
خبردهنــده از آینــده را ســلیمان می بینــد، 
ــت،  ــلیمان یاف ــه س ــکه یی ک ــان را س ــام رم ن

ــتم. گذاش
در ادامــۀ ایــن یادداشــت آمــده اســت: از 
ــی  ــه حــق ریگ ــن ک ــرای ای ــر، ب ــوی دیگ س
نیــز زیــر پــا نشــود، بــه رمــان نــام دومی یــی 
ــت. و-  ــی یاف ــه ریگ ــکه یی ک ــم دادم: س ه
ــی  ــد- ریگ ــد ش ــن خواه ــه روش ــان ک چن
ــه  ــا را پذیرفت ــن نام گذاری ه ــز، ای ــز نی عزی

ــت. اس
از همیــن جــا اســت کــه نــام دومــی ایــن نــام 
ســکه یی کــه ریگــی یافــت شــده و در یــک 
بــرگ پیــش از شــروع متــن اصلــی ایــن نــام 

نیــز نقــش بســته اســت.
بــزرگ  »کشــِف  غزنــه«،  در  »پیگمالیــون 
ســلیمان«، »خــواِب شــگفت ســلیمان«، »رســتۀ 
زرگــران بلــخ«، »ســکۀ بابــا آدم علیه الســام«، 

»جنگ هــا در راه اســتند!«، »ابوالعــای معــری 
ــا!« و  ــف و کرب ــه نج ــفر ب ــت«، »س و قیام
»آغــاز یــک بــازِی نــو«، عنوان هــای نُــه 

ــان هســتند. ــن رم بخــش ای
ایــن گــزارش را بــا نقــِل روایتــی از نخســتین 
ســلیمان  کــه  »ســکه یی  رمــاِن  بخــش 
ــه  ــنده ک ــرم: نویس ــان می ب ــه پای ــت«، ب یاف
ــدک  ــا ان ــود، ب ــده ب ــگفتی زده ش ــخت ش س
ــتی  ــه راس ــما ب ــس ش ــید: »پ ــاوری، پرس ناب
ــون  ــای پیگمالی ــون اســتید... آق ــای پیگمالی آق

ــتید؟« اس
مــرد کــه جامه هایــی همچــون جامه هــای 
یونانیــان باســتان بــه تــن داشــت و تــاج 
ــرخ، در  ــبز و س ــای س ــا گوهره ــش ب طای
روشــنایی پــس از چاشــت کــه از پنجــرۀ 
می ریخــت،  درون  بــه  اتــاق  کوچــک 
می درخشــید، کمــی خــودش را جا به جــا 
کــرد؛ بــا ردای ســرخش پاهایــش را پوشــانید 
و بــا ناخوشــنودی نمایانــی، جــواب داد: 
»مــرا آقــا مگوییــد. نمی دانیــد کــه مــن 
پادشــاه قبــرس بــودم... پادشــاه قبــرس!  مــن 

پیگمالیــون اســتم... شــاه پیگمالیــون!«
و  ناراحتــی  از  گونه یــی  بــا  نویســنده، 
شــرم زده گی، پرســش خــودش را اصــاح 
پــوزش  می خواهــم...  »پــوزش  کــرد: 
می خواهــم! می خواســتم بدانــم کــه شــما 

بــه راســتی شــاه پیگمالیــون اســتید؟«
ــر  ــانش را از س ــای گوهرنش ــاج ط ــرد، ت م
برداشــت و در کنــارش روی زمیــن گذاشــت. 
ــت  ــگ درازش دس ــی رن ــای طای ــر موه ب
کشــید و بــا نــازش و غــرور نمایانــی، گفــت: 
»شــاه پیگمالیــون معــروف... همــان شــاه 

ــروف!« ــون مع پیگمالی
انــدک  بــا  نیــز  و  تــرس  بــا  نویســنده، 
ــا،  ــا... ام ــت: »ام ــده، گف ــده بری ــد، بری تردی
مــن خوانــده ام کــه شــما... شــماه یــک 
شــاه  یــک  بودیــد...  اســطوره یی  شــاه 

. . . » ســطوره یی! ا

 

هارون مجیدی

در مراسم گرامی داشت از هشت...
 تبریک و تهنیت می گوییم. 

او اضافـه کـرد: واقعـات تلـخ پس از پیروزی جهـاد قطعًا قابل نقد، بررسـی و 
تحقیـق می باشـد تـا حقیقت مسـأله روشـن گـردد، تا جهـاد مردم افغانسـتان، 
برهــۀ گذار تاریخی این سـرزمین در جایگاه کان ترین هــویت ملی تثبیت 

گـردد و در حافظـۀ ملی ماندگار شـود. 
آقـای مسـعود خاطر نشـان سـاخت: ایـن میراث بـزرگ و حـق کان چندین 
نسـل قربانـی می باشـد کـه نبایـد مـورد سـوء اسـتفادۀ جمعـی و سـوء نیـت 
جمعـی دیگـر قـرار گیـرد و تعدادی هـم آگاهانه و یـا ناآگاهانه بـر آن بتازند، 
بـی حرمتـی و توهیـن روا بدارنـد. چون اگر جهـاد افغانسـتان را از تاریخ این 
سـرزمین حـذف نماییـد، افتخار هیـچ رسـتاخیز و ارادۀ ملـی را در کل تاریخ 

این سـرزمین پیـدا نخواهیـد کرد. 
او از همین منظر جهاد افغانستان را به سه مرحلۀ ارزشی تقسیم کرد:

ـ جهـاد منحیـث یـک فریضـۀ دینـی و رسـالت ملـی در دفـاع از دیـن خـدا، 
مـردم و وطـن تـا رسـیدن بـه آزادی کـه پیـروز بود. 

ـ جهـاد در جایـگاه مرحلـۀ گـذار بـه تغییـرات بنیادیـن جامعـه کـه صـورت 
 . فت گر

ـ جهـاد در راسـتای دولـت ـ ملـت شـدن و دولـت ملـی کـه بـا راه انـدازی 
جنگ هـای نیابتـی و تهدیـدات چارسـو متوقـف و نـاکام مانـد. 

احمـد ولـی مسـعود  تصریـح کـرد: دولـت مجاهدیـن بـه دسـت نیروهـای 
بـا  پاکسـتان  از جبهـۀ  القاعـده  و  تروریسـتی  طالبانـی، دسـته جات  نیابتـی، 
حمایـت حلقـات خارجـی شکسـت خـورد و فرصـت تشـکیل دولـت ملـی 
در افغانسـتان از دسـت رفـت. راه انـدازی مقاومـت ملـی در مقابـل طالبانیزم، 
تروریـزم و حامیـان بیرونـی آنـان در مرحلـۀ بعدی دفاع از افغانسـتان شـکل 

 . فت گر
آقـای مسـعود ابـراز داشـت: آنانی کـه مقاومت دولـت مجاهدیـن را در مقابل 
دشـمنان دیـروز، گروه های نیابتی، طالبانـی و تروریزم بیـن المللی، جنگ های 
داخلـی می خواندنـد، جنگ هایی کـه از دیـروز تـا امروز به شـدت و وحشـت 
تمـام ادامـه دارد و از مـردم افغانسـتان هـرروز قربانـی می گیرد، آیـا هنوز هم 
مي تواننـد بـا قضـاوت دیـروز خـود، جنگ هـای امـروز را جنگ هـای داخلی 
بخواننـد ؟ و یـا هم با شـناخت روشـنی کـه از بازیگران پشـت صحنۀ دیروز، 
نیروهـای نیابتی و افشـای چهــره هــای داخلی به دسـت آورده انـد، جدیداً 
متوجـه حقانیـت جهـاد و مقاومت شـده اند کـه مجاهدین با چه هیوالهــایی 

بـه تنهائـی دسـت و پنجه نـرم می کردند؟
افغانسـتان، ضمـن  نویـن  انورالحـق احـدي رییـس جبهـه  ایـن محفـل  در 
قدردانـی از جهـاد مـردم افغانسـتان، نگرانی اش را از آیندۀ کشـور مطرح کرده 
اسـت. او گفـت کـه تقلـب در انتخابـات گذشـته نگرانی هـای شـهروندان را 
بـاال بـرده اسـت و نسـبت به حضـور اندک مـردم برای ثبـت نام هشـدار داد. 
او گفـت کـه بـه نظـر نمی رسـد کـه حکومـت اراده یـی بـرای برگـزاری یک 

انتخابـات خوب داشـته باشـد.
او  گفـت کـه حکومت انتخابـات را یگانه راه انتقال قدرت سیاسـی می خواند 
امـا از همیـن اکنون تاشـهایی را آغاز کرده اسـت تا انتخابات آینـده پارلمانی 

و شـوراهای ولسـوالی ها را مهندسی کند.
از سـوی دیگـر، رئیـس حـزب اسـامی افغانسـتان بـا ابـراز نظـر مشـابه بـر 

انتخابـات شـفاف تأکیـد مـی کنـد.
می خواهـد  حکومـت  کـه  می گویـد  افغانسـتان  نویـن  ملـی  جبهـه  ربیـس 
انتخابـات آینـده را مهندسـی کنـد بـه همیـن دلیـل، بـه عـوض تذکـره هـای 
الکترونیـک بـه تذکـره هـای کاغـذی اولویت داده اسـت تا راه را بـرای تقلب 
بـاز کنـد. او گفـت کـه حکومت در تاش اسـت تـا میان مـردم تفرقـه ایجاد 
کنـد و بـه فکـر سـامان دادن یـک تقلـب دیگـر در انتخابـات اسـت. او گفت 
کـه در حالـی کـه در شناسـنامه هـای برقـی نوشـته می شـود که د افغانسـتان 
اسـامی جمهوریـت، تاکیـد روی گنجانیـدن کلمـۀ »افغـان« در آن، از روی 
اخـاص نبـوده اسـت. بـه باور او ایـن تاش به هـدف آن بوده اسـت که این 
مسـآله دلیلـی اختافـی گـردد و آن شناسـنامه توزیـع نگردد تا شناسـنامه های 

کاغـذی را توزیـع کننـد و توسـط بتواننـد دسـت بـه تقلـب بزنند.
رییـس حـزب اسـامی افـزود، برگـزاری انتخابـات شـفاف و بـه ارادۀ مـردم 
سـبب می شـود کـه از یـک سـو نـا امنی هـا در کشـور پایـان یابد و از سـوی 

دیگـر، مـردم دوباره بـر انتخابـات باورمند شـوند.
ایـن مخالفـان سیاسـی حکومت مـی افزاینـد که تقلـب در انتخابات ریاسـت 
جمهـوری سـال 2014 و ایجـاد حکومتـی کـه بـه خواسـت و ارادۀ مـردم 
مطابقت نداشـت، سـبب شـده اسـت که اکنـون مـردم در روند ثبت نـام برای 

انتخابـات آینـده، کمتـر اشـتراک کننـد و عاقه منـدی نشـان ندهند.
 آنـان گفتـه انـد کـه حکومـت ارادهیي بـه برگـزاري انتخابات شـفاف و همه 
شـمول نـدارد. امـا هشـدار داده انـد که تـداوم وضیعـت کنوني بـراي جریان 

هـاي سیاسـي و مـردم افغانسـتان قابل قبول نیسـت.

بایـد شهـروندان مطمیـن...
و مسوولیت آنان است تا رسیدگی الزم را دررابطه به موارد داشته باشند. 

بـه بـاور آقای بس، شـهروندان افغانسـتان بـا اشـتراک در روند برگـزاری انتخابات 
بـا راه انـدازی کار زارهـای انتخاباتـی زعیم آینده خـود را انتخـاب می کنند. 

او گفـت: در حـال حاضـر فرصت بـرای نام نویسـی انتخابات پارلمانی ایجاد شـده 
اسـت و سـپس انتخابات ریاسـت جمهوری در راه اسـت. این بسـیار مهم اسـت تا 

شـهروندان مطمین شـوند کـه رای آنان ضایع نمی شـود. 
او گفـت مـا بـا همـکاری دفتـر یوناما بـه حمایت هـای تخنیکـی خـود از نهادهای 
مسـتقل و وزارتخانه های حکومت افغانسـتان و کمیسـیون انتخابات ادامه می دهیم. 
سـفیر امریـکا گفـت کـه بـه نظر مـن تا هنـوز بـرای شـهروندان در رابطه بـه روند 
نـام نویسـی و مهـم بـودن ایـن رونـد آگاهـی کامـل داده نشـده اسـت. بـه همیـن 
منظـور مـا با کمیسـیون انتخابـات از نزدیـک کار می کنیم و آنان را تشـویق می کنیم 
کـه تـا بـرای شـهروندان بیشـتر آگاهـی دهـی کننـد و در ایـن امـر مهم بایـد همۀ 

اقشـار جامعـه، رسـانه ها و خبرنگاران سـهیم شـوند.
 

ACKU



داکتــر عبــداهلل عبــداهلل رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی 
گفتــه اســت کــه حــوزه  جهــاد و مقاومــت در انتخابــات آینــده 

ریاســت جمهــوری، نامــزد مســتقل خــود را دارد.
داکتــر عبــدهلل کــه روز شــنبه )۸ ثــور( در مراســم تجلیــل از روز 
پیــروزی مجاهدیــن در والیــت پنجشــیر صحبــت می کــرد بیــان 
داشــت کــه مجاهدیــن در انتخابــات آینــده ریاســت جمهــوری 

ــد کــرد. ــر از گذشــته حرکــت خواهن هماهنگ ت
وی بیــان داشــت:«حوزه  جهــاد و مقاومــت نامــزد مســتقل خــود 
را در انتخابــات ریاســت جمهــوری بــا اتفــاق و اتحــاد می داشــته 

باشــد و ایــن ســنت بــا وحــدت و هم دلــی ادامــه می یابــد.«
رییــس اجرایــی افزود:«شــاید عــده ای تــاش کننــد راه معاونیــت 
ــر اراده و  ــرای مــا مهــم نیســت و ب ــد امــا ایــن ب در پیــش گیرن
ــد  ــا بع ــردم م ــذارد. م ــر نمی گ ــا تأثی ــردم م ــت و م ــم مل تصمی
ــزد  ــی نام ــرای معرف ــه ب ــترک و متحدان ــم مش ــاذ تصمی از اتخ
انتخابــات ریاســت جمهــوری راه و مســیر خــود را بــا عــزت و 

ــد«. ــاب می کنن ــدار انتخ اقت
ــی رییــس جمهــور  ــه محمداشــرف غن ــی اســت ک ــن در حال ای
نیــز امــروز در مراســمی از ســالروز پیــروزی مجاهدیــن در ارگ 

ریاســت جمهــوری تجلیــل کــرد.
ــات شــفاف و  ــر برگــزاری انتخاب آقــای غنــی در ایــن مراســم ب
عادالنــه مجلــس نماینــدگان و شــوراهای ولســوالی تاکیــد کــرد 
ــه نخواهــد کــرد و  ــات مداخل و گفــت کــه حکومــت در انتخاب

نماینــدگان نیــز بایــد مداخلــه نکننــد.
وی تاکیــد کــرد کــه انتخابــات ریاســت جمهــوری، طبــق قانــون 

اساســی در زمــان معیــن آن برگــزار خواهــد شــد.
ــرد و  ــات اشــار ک ــت انتخاب ــن امنی ــر تامی ــی ب محمداشــرف غن
گفــت کــه تامیــن امنیــت تمامــی مراکــز رای دهــی از وظایــف 
اصلــی حکومــت اســت. وی از تمــام اقشــار جامعــه خواســت تــا 

ــد. ــا حکومــت همــکاری کنن ــه ب در ایــن زمین

ســازمان ناتو از پاکســتان خواســته 
در حل سیاســی منازعه افغانســتان 
نقــش فعــال بگیــرد و پناهگاه های 
تروریســتان در خاکــش را از بیــن 
ــع  ــدن مناب ــرازیر ش ــرد و از س بب
ــری  ــه تروریســتان جلوگی ــی ب مال

کنــد.
پیمــان اتانتیــک شــمالی یــا ناتــو 
روز جمعــه بــار دیگــر تعهــد 
ــی و دفاعــی  ــوای امنیت ــا ق کــرد ت

ــد. ــت کن ــتان را حمای أفغانس
نشســت وزرای خارجــه ناتــو کــه 
در بروکســل، پایتخــت بلجیــم، 
ــن  ــت، همچنی ــده اس ــزار ش برگ
ــه اعضــای  ــرده اســت ک ــد ک تاکی
ــت  ــح حکوم ــد صل ــو از رون نات
طالبــان  گــروه  بــا  افغانســتان 

می کنــد. حمایــت 
شــده  ذکــر  ناتــو  اعامیــه  در 
ــان  ــن پیم ــای ای ــه اعض ــت ک اس
معضــل  سیاســی  حــل  »راه  از 
ــا  ــد ت ــت می کن ــتان حمای افغانس
ــه  ــور خاتم ــونت در آن کش خش
یابــد؛ دســت دهشــت افگنــی 
قطــع شــود و حقــوق بشــر همــه 
تامیــن  افغانســتان،  شــهروندان 

گــردد«.
ــان  ــن از طالب ــه همچنی در اعامی
آن  تــا  اســت  شــده  خواســته 
ــوان  ــتفاده از فراخ ــا اس ــروه ب گ
ــه  ــتان ب ــت افغانس ــح حکوم صل
رونــد مذاکــرات صلــح بپیوندنــد.
گفتــه شــده  اعامیــه  ایــن  در 
ــروه  ــوولیت گ ــال مس ــت »ح اس
دور  یــک  تــا  اســت  طالبــان 
منازعــه طوالنــی مــدت را خاتمــه 

بدهــد.«
کــه  نوشــت  امریــکا  صــدای 
اعضــای ناتــو ضمــن حمایــت 

از کنفرانــس تاشــکند کــه بــه 
تاریــخ 27 مــارچ در مــورد رونــد 
افغانســتان،  صلــح  مذاکــرات 
تاکیــد  بــود،  شــده  برگــزار 
ــای  ــور ه ــه کش ــت ک ــرده اس ک
منطقــه می تواننــد نقــش قابــل 
صلــح  تامیــن  در  ای  ماحظــه 
ــد،  ــا کنن ــتان ایف ــات افغانس و ثب
ــه راه  ــتان ک ــوص پاکس ــه خص ب
لوژســتیکی را بــرای ماموریــت 
افغانســتان  در  قاطــع  حمایــت 

می کنــد.« فراهــم 
در اعامیــه آمــده اســت »بــاور بــه 
ایــن داریــم کــه پاکســتان می تواند 
ــح  ــد صل ــی را در رون ــش مهم نق
افغانســتان کــه شــامل تشــویق 
ــبات  ــر محاس ــرای تغیی ــان ب طالب

ــد.« ــته باش ــت، داش ــان اس ش
از  همچنیــن  ناتــو  اعضــای 
پاکســتان خواســته اســت در حــل 
سیاســی منازعــه افغانســتان نقــش 
فعــال بگیــرد و پناهگاه هــای امــن 
دهشــت افگنــان مســتقر در آن 
کشــور را از بیــن ببــرد؛ از ســرازیر 
ــردد  ــان و ت ــی آن ــع مال شــدن مناب
ــتان  ــا افغانس ــرز ب ــدروان در م تن

ــد«. ــری کن جلوگی
بیلــی  کــی  حــال،  همیــن  در 
ایــاالت  نماینــده  هاچینســن، 
ــه ای  ــو، در مصاحب متحــده در نات
بــا رادیــو آزادی گفتــه اســت کــه 
ــی در  ــش واقع ــد نق ــتان بای پاکس
ــات افغانســتان  ــح و ثب ــن صل تامی

ــد. ــازی کن ب

ــان  ــتی اع ــړې وروس ــو د جګ ــي، د طالبان ــمرش واي ولس

ــري. ــه ل ــټ ن ــي بنس ــي او ول ــڅ ډول رشع هې

د طالبانــو د پرسلنیــو علملیاتــو لــه اعــان وروســته افغــان 

ــات د  ــه عملی ــي، دغ ــي واي ــد ارشف غن ــمرش محم ولس

ــواد پرضــد، د  ــوه خپلــواک هې ــوه مســلامن ملــت او د ی ی

ــګ اعــان دی. ــو د جن طالبان

ښــاغيل غنــي چــې د شــنبې پــه ورځ یــې د ثــور د امتــې د 

مجاهدینــو د بــري د ۲۶ مــې کلیــزې پــه مناســبت پــه ارګ

ــې  ــې، وی ــرې کول ــه خ ــډې ت ــوې غون ــوړې ش ــې ج ک

ــه دې اعــان رسه  ــن غــواړي پ ــل چــې وســله مخالفی وی

ــه  ــې، دی ب ــره ی ــه خ ــو پ ــړل يش، خ ــاب وت ــولې ب د س

ــړي. ــه ک ــه کار ون ــه دغ هېڅکل

د ښــاغيل غنــي پــه خــره، افغانــان پــر ســوله بــاور لــري 

ــم  ــې ه ــار ی ــې اختی ــح وي چ ــه واض ــو ت ــد ټول او دا بای

ــري. ل

ښاغيل غني زیاته کړه:

هــر طالــب جګــړه نــه غــواړي، بلکــې د طالبانــو د یــوې 

محــدوې کــړۍ لــه خــوا جګــړه د دوی پــه مطلــق اکرثیت 

تحمیــل شــوې ده، مــوږ پــه دې پوهېــږو او لــه منځــه مــو 

ــه دې فکــر وکــړ، خــو د  ــو پ ــوو چــې میاشــت م خــر ی

دې جــرات مــو نــه درلــود چــې ووايــئ، ولــې ســوله نــه 

کــوئ، کــه جنــګ غــواړئ، پــه دې پــوه شــئ چــې ولــس 

ــمنان دا  ــتان دښ ــږي، د افغانس ــې درې ــل ک ــه مقاب ــو پ م

ــې  ــر هغ ــو ت ــړم، خ ــان وک ــګ اع ــې زه د جن ــواړي چ غ

ــه  ــوله ن ــېديل، س ــوو رس ــه ی ــه ن ــولې ت ــوږ س ــې م چ

ــږي.« ختمې

ځواکونــو  بهرنیــو  د  کــې  افغانســتان  پــه  ولســمرش 

موجودیــت تــه پــه اشــارې رسه وویــل چــې دغــه ځواکونه 

د طالبانــو د جګــړې او دا چــې دوی لــه نړیوالو ترورېســتي 

ــود دي. ــري، موج ــې ل ــو رسه اړیک ډل

ــه  ــه ۲۱ م ــه خــره، افغــان حکومــت پ ــي پ د ښــاغيل غن

پېــړۍ کــې طالبانــو تــه د ســولې تــر ټولــو ســخاومتندانه 

ــع ده،  ــه دې مســئلې قان ــړۍ هــم پ ــز وکــړ چــې ن وړاندی

خــو پــه ورتــه وخــت کــې د دفــاع لپــاره بــه هــم د امنیتــي 

ــه نــور هــم لــوړ يش. او دفاعــي ځواکونــو ظرفیتون

ــې دا  ــال ک ــې ح ــه داس ــي پ ــد ارشف غن ــمرش محم ولس

څرګندونــې کــوي چــې طالبانــو تېــره اوونــۍ د الخنــدق 

پــه نــوم د خپلــو پرسلنیــو پوځــي عملیاتــو د پیــل اعــان 

وکــړ.

طالبانــو رســنیو تــه پــه اســتولې اعامیــې کــې ویــيل چــې 

د الخنــدق پــه عملیاتــو کــې بــه بهــرين او افغــان ځواکونــه 

پــه نښــه کــړي.

ــه  ــت ل ــان حکوم ــان د افغ ــه ش ــې دغ ــې ک ــه اعامی پ

لــورې، د ســولې هڅــې د طالبانــو د کمــزوري کولــو لپــاره 

ــل شــوې ده. ــو هڅــه بل ی

لــه دې ټولــو رسه رسه د ولــي جرګــې مــرش عبدالــروف 

ابراهیمــي بیــا یــادې غونــډې تــه وویــل چــې د مجاهدینــو 

ــدي  ــه ج ــتان ل ــم افغانس ــته ه ــه وروس ــا ۲۶ کال ــه بری ل

ــو رسه مــخ دی. ننګون

نوموړي وویل:

»زمــوږ ملــت پــه تېــرو ۴۰ کلونو کــې د جهــاد او مقاومت 

لــه کبلــه ســتونزې ګالــيل، خــو هېڅکلــه مایوســه شــوی 

نــه دی او دایمــي ســولې او ثبــات تــه د رســېدو لپــاره بــه 

کلــه هــم لــه خپلــو هڅــو نــا امیــده نــه يش.«

پــه یــاده کــې غونــډه کــې د افغانســتان د مــيل اردو لــوی 

درســتیز رشیــف یفتــيل هــم د طالبانــو پرسلنیــو عملیاتــو 

تــه پــه اشــارې رسه وویــل چــې افغــان ځواکونــه پــه بشــپړ 

ډول لــه خپلــو خلکــو او خــاورې دفــاع تــه چمتــو دي.

ــه دوام  ــو ل ــولې د هڅ ــره، د س ــه خ ــيل پ ــاغيل یفت د ښ

رسه رسه بــه افغــان ځواکونــه پــه دفاعــي چــارو کــې تعلــل 

ونــه کــړي.

ــازه دا  ــم ت ــاع وزارت ه ــو دف ــدو ایالتون ــکا د متح د امری

ویــيل چــې طالبــان بــه د جګــړې لــه الرې پــه افغانســتان 

ــه يش. ــايل ن کــې بری

عبداهلل:

حـوزۀ مقاومت در انتـخابات 
ریاست جمهوری نامزد مشخص اعالم میدارد

ناتو:
پاکستان از رسازیر شدن منابع 

مالی به تروریستان جلوگیری کند

ولسمشر غني: 

د طالبانو د جګړې وروستی اعالن هېڅ رشعي او وليس بنسټ نه لري
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