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موافقت امریکا و پاکستان 
با حضوِر دوبارۀ حکمتیار

"موجوده حکومت تر پنځو 

کلونو دوام کوي"

عطامحمد نور: 

تنها سیاست های عاقالنه 
وضعیت را بهبود می بخشد

سخنگوی وزارت توسعة روستاها:

میثاق شهروندی محروم ترین ساحات 
و اقشار را تحت پوشش قرار می دهد

بدون اختالف 
به سوِیکنفرانس بروکسل

مجلـس سـنا اظهـارات اخیـر حامـد کـرزی رییـس جمهور 
پیشـین افغانسـتان را در حمایت از طالبان مسلح، نگران کننده 

می داند.
مجلـس سـنا می گویـد حامـد کـرزی کـه چهـارده سـال به 
حیـث شـخص اول مملکـت، مسـوولیت کشـور را به عهده 
داشـته اسـت، نبایـد سـخنانی را بـر خـاف نظـام کنونی و 

حمایـت از مخالفـان مسـلح بزند.
هیـأت اداری این مجلس روز سـه شـنبه در اجاس عمومی 
تاکیـد کـرد که حامد کـرزی بایـد در اظهارنظـرش در مورد 

طالبـان تجدیـد نظر کند.
حامـد کـرزی اخیـرا اظهاراتـی را در خصـوص حمایـت از 
طالبـان مطـرح کـرده و گفته اسـت کـه آنـان حـق دارنـد تـا 

برخـی مناطـق را بگیرنـد.
فرهاد سخی معاون اول مجلس سنا گفت:

راجـع بـه اظهـارات حامـد کـرزی من هـم نگرانی خـود را 

ابـراز می کنـم، مـا چنیـن توقـع از رییـس جمهـور پیشـین 
نداشـتیم کـه حکومـت وحـدت ملـی را به شـکل حکومت 
ملک الطوایفـی بـرای مـردم بیان کنـد، باید به قانون اساسـی 
افغانسـتان حرمـت بگـذارد و بـه گفته های خـود صددرصد 

تجدیـد نظـر کند.
آقـای سـخی ایـن سـخنان را پـس از اعتـراض شـماری از 
سـناتوران در رابطـه بـه اظهـارات اخیر حامد کـرزی رییس 
جمهـور پیشـین افغانسـتان در خصـوص طالبان مسـلح بیان 

کرد.

حامـد کـرزی اخیـراً در صحبـت بـا بی بی سـی گفته اسـت 
کـه به شـدت مخالـف عملیـات هوایـی نیروهـای داخلی و 
خارجـی بوده اسـت؛ حتـی اگـر بـه گفتـه او یـک و یـا چند 

والیـت بـه دسـت طالبان هـم سـقوط کند.
کـرزی گفتـه بـود کـه طالبـان افغـان هسـتند. اگـر یـک قـوت 

افغـان می آیـد یـک جایـی را می گیـرد کسـی حـق نـدارد 
آن را پـس بگیـرد. امـا سـناتوران می گوینـد ایـن اظهـارات 
حامـد کـرزی بـی انصافی در حق سـربازانی اسـت که خون 
شـان را بـه خاطر دفـاع از کشـور در جنگ با طالبان مسـلح 

ریختانده انـد. مجلس سنا:

کـرزی تجـدید نظـر کنـد!

رستم شاه مومند: 

پاکستان می خواهد از طریق حکمتیار 
جلوِ هند را بگیرد

ACKU



شــمارش معکــوس بــرای شــرکت در کنفرانس 
ــت  ــران دول بروکســل آغــاز شــده اســت. رهب
کرده انــد  آمــاده  را  خــود  ملــی  وحــدِت 
ــس  ــن کنفران ــه ای ــده ب ــد روزِ آین ــا چن ــه ت ک
برونــد. بــه گفتــۀ بســیاری از کارشناســان، 
ــن  ــی از بااهمیت تری ــل یک ــس بروکس کنفران
ــا افغانســتان  ــی در رابطــه ب نشســت های جهان
اســت کــه ظــرف پانــزده ســاِل اخیــر برگــزار 
می شــود. در آســتانۀ شــرکت در ایــن کنفرانــِس 
بااهمیــت، رهبــران دولــت وحــدِت ملــی 
ظاهــراً اختاف هــای خــود را کنــار گذاشــته و 
یــا الاقــل آن هــا  را در حــِد "تفــاوت دیــدگاه" 
ــت اجرایی  ــکاِن ریاس ــیده اند. نزدی ــل بخش تقلی
از  نمی خواهنــد  حــاال  ریاســت جمهوری  و 
ایــن اختاف هــا ســخن بگوینــد. محمــد 
محقــق معــاون دومِ ریاســت اجرایی وقتــی 
نهــادِ  دو  میــان  اختاف هــای  از  خواســت 
ریاســت جمهوری و ریاســت اجرایی ســخن 
ــن دو  ــان ای ــی می ــه اختاف ــت ک ــد، گف بگوی
ــل آن چــه کــه وجــود  ــدارد، ب نهـــاد وجــود ن
داشــته، تفــاوِت دیــدگاه بــوده اســت. هم زمــان 
در یــک نشســت خبــری، یکــی از ســخنگویاِن 
ــاره  ــرای اش ــی ب ــن اصطاح ــم از چنی ارگ ه

ــرد.  ــتفاده ک ــی اس ــاِت درون دولت ــه اختاف ب
ــال  ــار و جنج ــروصدا و ج ــه سـ ــا آن هم گوی
ــِی  ــس اجرای ــداهلل ریی ــداهلل عب ــر عب ــه داکت ک
ــاز  ــش آغ ــاه پی ــی یک م ــدت مل ــت وح دول
ــوده و  ــدگاه نب ــاوِت دی ــز تف ــزی ج ــرد، چی ک
هیــچ اختافــی میــاِن او و رییس جمهــوری 
وجــود نداشــته اســت. البتــه میــان اختــاف و 
تفــاوت دیــدگاه، فاصلــه بــه انــدازۀ زمیــن تــا 
ــه مواضــِع  ــاره ب ــاف، اش آســمان اســت. اخت
تفــاوِت دیــدگاه  سیاســی دارد درحالی کــه 
ــی  ــاِف سیاس ــای اخت ــورت معن ــچ ص ــه هی ب
ــت های  ــه برداش ــدگاه ب ــاوِت دی ــد. تف نمی ده
متفــاوت از یــک مســأله مربــوط می شــود. 
معنــوِی  مثنــوی  در  به خصــوص  قصــه اش 
مولــوی به خوبــی بازتــاب یافتــه اســت، آن جــا 
کــه چهــار مــرد از چهــار جغرافیــاِی متفــاوت 
پولــی می یابنــد و می خواهنــد آن را انگــور 
ــاِن یکدیگــر  ــه زب ــی ک ــی از آن جای ــد ول بخرن

ــه  ــدگاه ب ــاوِت دی ــان تف ــد، میان ش را نمی دانن
وجــود می آیــد درحالی کــه همــه از یــک 
چیــز ســخن می گوینــد. مولــوی می گویــد 
ــاِن  ــه زب ــد ک ــی وارد می ش ــر زبان دان ــه اگ ک
ــک  ــدون ش ــت، ب ــن را می دانس ــار ت ــر چه ه
ــار و  ــن ج ــا چنی ــاِن آن ه ــدگاه می ــاوِت دی تف

جنجــال نمی آفریــد.  
ــداهلل  ــای عب ــه آق ــت ک ــوم نیس ــا معل ــاال ام ح
ــش  ــاه پی ــه یک م ــخنانی ک ــه س ــد ب می خواه
در مــورد وضعیــت دولــت وحــدت ملــی ایراد 
کــرد، رنــِگ تفــاوِت دیــدگاه بدهــد و یــا آن هــا 
ــد.  ــی بخوان ــاِف سیاس ــرده و اخت ــر ب را فرات
ــه هــر حــال، چــه ســخناِن آقــای عبــداهلل را  ب
ــاِف  ــم اخت ــا ه ــم و ی ــدگاه بدانی ــاوِت دی تف
سیاســی، یــک مســأله امــا کامــًا روشــن اســت 
کــه می تــوان ســایۀ کنفرانــس بروکســل را بــر 

ــرد.  ــاس ک ــی احس ــا به خوب آن ه
ایــن دلیــل   آقایــان غنــی و عبــداهلل بــه 
ســخن  خــود  اختافــاِت  از  نمی خواهنــد 
ــش و فرصــِت  ــر آن، چال ــه در براب ــد ک بگوین
ــود  ــل وج ــس بروکس ــام کنفران ــه ن ــی ب بزرگ
ــۀ  ــر مالی ــۀ وزی ــه گفت ــه ب ــی ک دارد؛ کنفرانس
آینــدۀ  مــاه  پنجــِم  و  چهــارم  در  کشــور، 
ــده گاِن  ــرکت نماین ــا ش ــم ب ــادی در بلجی می
بین المللــی  نهــاد  و  کشــور   100 از  بیــش 
برگــزار می شــود. در ایــن کنفرانــس قــرار 
ــای  ــند در عرصــۀ پروژه ه ــج س ــه پن اســت ک
ــه شــود و  توســعه یی از ســوی افغانســتان ارای
جهــان نیــز بــرای چهــار ســاِل دیگــر تعهــداِت 
ــن کشــور  ــه ای ــۀ کمــک  ب ــرای ادام خــود را ب

ــد.   ــام کن اع
ایــن شــب و روزهــا رهبــران دولــت  در 
را  تاش هایــی  به شــدت  ملــی  وحــدت 
ــر وارد  ــا دســت های پُ ــه ب ــد ک ــرده ان ــاز ک آغ
کنفرانــس بروکســل شــوند. آن هــا می خواهنــد 
بــه صــورِت فــوری بــه دســتاوردهایی برســند 
ــام  ــته از انج ــال گذش ــفانه در دوس ــه متأس ک
بســیاری از آن هــا غفلــت ورزیــده  انــد. دولــت 
ــد  ــل بای ــس بروکس ــی در کنفران ــدت مل وح
ــا  ــارزه ب ــای مب ــه در عرصه ه ــد ک ــان ده نش
ــات  ــوب و اصاح ــت داری خ ــاد، حکوم فس

انتخاباتــی بــه دســتاوردهایی نایل شــده اســت. 
بــرای ایــن هــدف، دولــت وحــدِت ملــی یــک 
ــرده و از  ــاز ک ــوری را آغ ــای ف ــری اقدام ه س
جملــه، بررســی پرونده هــای مقام هــای دولتــی 
ــوز  ــتند. هن ــم هس ــاد اداری مته ــه فس ــه ب ک
ــورد  ــن م ــه در ای ــت ک ــخص نیس ــًا مش واقع
ــده  ــی دی ــه، ول ــورت گرفت ــی ص ــه کارهای چ
ــد  ــوط می خواهن ــای مرب ــه نهاده ــود ک می ش
حداقــل بــه صــورِت نمایشــی هــم کــه شــده، 

ــد.  ــام دهن ــا را انج ــی اقدام ه برخ
ــده  ــوری وع ــت جمه ــال، ریاس ــن ح در همی
ــی  ــاِن تازه ی ــده فرم ــۀ آین ــه در هفت ــپرده ک س
صــادر  گزینــش  کمیتــۀ  تشــکیل  بــرای 
ــد اصاحــاِت  ــد رون خواهــد شــد کــه می توان
انتخاباتــی را ســرعت بخشــد. اصاحــات 
انتخاباتــی نیــز از جملــه وظایــف اصلــِی دولت 
ــه  ــود ک ــته ب ــال گذش ــی در دوس ــدت مل وح
ــی  ــود ول ــج آن مشــخص می ب ــد حــاال نتای بای
ــی  ــن عرصــه گامِ عمل ــا در ای ــه تنه ــوز ن تاهن
و بزرگــی برداشــته نشــده، بــل بیــِم آن وجــود 
دارد کــه اصــًا اصاحاتــی در نظــام انتخاباتــی 

ــود.  ــا نش ــور رونم کش
ــه  ــزاری لوی ــث برگ ــر، بح ــِم دیگ ــث مه بح
ــاِت  ــرای ثب ــی ب ــون اساس ــل قان ــۀ تعدی جرگ
سیاســِی کشــور بــود کــه بازهــم دولــت 
وحــدِت ملــی و به ویــژه ریاســت جمهوری 
نخواســت و یــا موفــق نشــد کــه آن را در وقت 
ــن مســأله باعــث  ــد. ای ــاِن آن برگــزار کن و زم
ــت گران  ــیاری از سیاس ــه بس ــت ک ــده اس ش
کشــور، از پایــان یافتــِن عمــر دولــت وحــدت 
ــد.  ــس از دوســاله گِی آن ســخن بگوین ــی پ مل
هرچنــد رهبــران دولــت وحــدت ملــی، عمــِر 
ــه جرگــه  ــدون برگــزاری لوی ایــن دولــت را ب
ــت  ــخص اس ــی مش ــد، ول ــه نمی دانن پایان یافت
کــه نگرانی هــای جدی یــی از ایــن ناحیــه 
مســعود  احمدولــی  دوشــنبه،  روز  دارنــد. 
ــراح  ــور و ط ــی کش ــان مل ــاد قهرم ــس بنی ریی
آجنــدای ملــی، در یــک نشســت خبــری اعــام 
کــرد کــه عمــر دولــت وحــدت ملــی در ســنبلۀ 
ــه اســت و ایــن دولــت  ــان یافت ســال روان پای
دیگــر مشــروعیِت قانونــی و حتــا توافقــی 
نمی توانــد داشــته باشــد؛ زیــرا بــه گفتــۀ 
او، دولــت وحــدت ملــی بــه اساســی ترین 
وظایــِف خــود در دو ســال گذشــته عمــل 
نکــرده اســت. بــا ایــن حــال، رهبــران دولــت 
ــت  ــا موفقی ــه ب ــد ک ــی امیدوارن ــدت مل وح
ــد  ــر بگذارن ــِت س ــل را پش ــس بروکس کنفران
ــرای  ــی را ب ــۀ جهان ــت جامع ــد قناع و بتوانن
ادامــۀ کمک هایــش فراهــم ســازند. امــا بــدون 
ــس  ــود و پ ــد ب ــاِن کار نخواه ــن پای ــک ای ش
ــا"  ــاوت دیدگاه ه ــل،  "تف ــس بروکس از کنفران
ــاال  ــی" ب ــات سیاس ــطح "اختاف ــاره در س دوب

ــت!  ــد رف خواهن
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هفتــۀ آینــده، رییســیِن دولــت وحدت ملــی بــه کنفرانِس 
ــا و  ــر کمک ه ــارِ دیگ ــک ب ــا ی ــد ت ــل می رون بروکس
تعهــداِت جهــان را بــه کشــور معطوف کننـــد. اما ترســی 
کــه در کابــل برخی هــا را احاطــه کــرده ایــن اســت کــه 
بعــد از بروکســل چــه اتفــاق می افتـــد و دولــت وحــدت 
ملــی بــه کجــا مــی رود و آیــا بعــد از کنفرانــس بروکســل 
ــادف  ــی مص ــدت مل ــت وح ــاله گِی دول ــا دوس ــه ب ـ ک
شــده ـ روزهــای کابــل، روزهــای ســخت و دشـــواری 

خواهنــد بــود؟  
کــه  شــده  انــد  خلــق  آن جــا  از  پرســش ها  ایــن 
ــرزی در  ــی و ک ــای غن ــی از اشــتراِک نظــِر آق زمزمه های
برابــِر عبــداهلل بــاال گرفتــه و نیــز بــا وارد شــدِن حکمتیار 
ــا  بــه صحنــۀ افغانســـتان و بحــث امضــای توافق نامــه ب
ــر  ــا ب ــدِن برخی ه ــب ش ــواِب غال ــت خ ــن اس او، ممک
ــم،  ــه می بینی ــه باشــد. چنان ک ــوت گرفت برخــی دیگــر ق
ــرای  ــِر اج ــر س ــی ب ــداهلل و غن ــان عب ــاِت رییس اختاف
ــا  ــیاری از اقدام ه ــت و بس ــی پابرجاس ــۀ سیاس توافق نام
ــد؛  ــده ان ــذار ش ــل واگ ــس بروکس ــد از کنفران ــه بع ب
فقــط قانــون انتخابــات از کابینــه گذشــته اســت، مابقــی 
ــی،  ــناس نامه های برق ــث ش ــامل بح ــوده ـ ش ــه ب آن چ
اصاحــات در نهادهــای انتخاباتــی، تقســیم قــدرت بــه 
شــکِل مســاویانه و همــه و همــه ـ بــه بعــد از کنفرانــس 
بروکســل مانــده انــد. نتیجــۀ شــش دیــدارِ پی هــم میــان 
ــت.  ــده اس ــع ش ــه جم ــن نکت ــداهلل در همی ــی و عب غن
امــا حــاال بعــد از کنفرانــس بروکســل، قــرار اســت چــه 

ــرد؟ ــی صــورت گی کارهای
ارگ  کــه  می رســانند  پنهــان  و  پیــدا  اطاعــاِت 
ــس  ــد از کنفران ــرزی، بع ــد ک ــت جمهوری و حام ریاس
بروکســل، کار را بــر داکتــر عبــداهلل ســخت می کننـــد تــا 
ــزوی ســازند. اگرچــه هــم ریاســت جمهــوری  او را من
ــد  ــی را تایی ــن ابرازهای ــی چنی ــت اجرای ــم ریاس و ه
ــا برخــی اعامیه هــا و ســخناِن ریاســت  ــد. ام نمــی کنن
ــد  ــان می ده ــرزی نش ــد ک ــارات حام ــوری و اظه جمه
کــه تاش هــای سیســتماتیک بــه هــدِف منــزوی کــردِن 
ریاســت اجرایــی بــه عنــوان یــک رکــن فرتــر از قانــون 
ــۀ  ــان، توافق نام ــن می ــا در ای ــان دراد.  ام ــی جری اساس
ســـیاسی حــرِف دیگــری دارد و عمــِر هــر دو رییــس در 
ــی را یکــی  ــت وحــدِت مل ــاد دول ــر دو نه ــت و ه دول
می دانــد. بنابریــن مــردم انتظــار دارنــد کــه بــا بازگشــت 
سیاســی  توافق نامــۀ  بروکســل،  از  دولــت  رهبــری 
ــی  ــت اجرای ــخنگویاِن ریاس ــی از س ــه برخ ــه ک آن گون
می گوینــد، عملــی شــود و رییــس جمهــوری گام هایــی 
را بــرای بهبــود اوضــاع در کشــور بــردارد. امــا در 
صورتــی کــه قصــه برعکــس باشــد و بعــد از بروکســل 
ــرود و  ــش ب ــه شــد، پی ــه گفت ــی ک ــه گونه ی ــت ب وضعی
ــع کارِ  ــود، در واق ــپرده ش ــی سـ ــه فراموش ــه ب توافق نام

ــر ســوال خواهــد رفـــت.   ــی در ُکل زی ــِت کنون دول
امــا از طــرف دیگــر، موقــِف ریاســت اجرایــی هــم در 
ایــن شــب و روز گونه گــون اســت. ســخنگویان ریاســت 
ــه  ــان یافت ــا پای ــۀ اختاف ه ــه هم ــد ک ــی می گوین اجرای
اســت؛ امــا برخــی از اعضــای دیگــِر آن می گوینــد کــه 
هنــوز اختاف هــا باقــی انــد. انتظــار داریــم کــه در بعــد 
ــم  ــداهلل و ه ــر عب ــم داکت ــل، ه ــت از بروکس از بازگش
داکتــر غنــی صاداقانــه بــا مــردم ســـخن بگوینــد و هــر 
دو بــر توافق نامــۀ سیاســی تأکیــد کننــد. امــا در صورتــی 
کــه هــر دو بخواهنــد توافق نامــۀ سیاســی را کنــار بزننــد 
و عایــِق شــخصی را بــه جــای برنامــه پیـــاده کننــد و 
یــا یکــی بخواهــد دیگــری را دور بزنــد و صحنــه را بــه 
ــه  ــر دو پایان یافت ــاراید، مشــروعیِت ه ــش بیـ ــِع خوی نف
تلقــی خواهــد شــد؛ زیــرا یگانه چیــزی کــه مــردم 
ــۀ  ــاد توافق نام ــوِی مف ــه م ــو ب ــق م ــد، تطبی می خواهن
ــه بیشــتر و  ــر نظــام اســت، ن سیاســی و در نهایــت تغیی

نــه کمتــر!

بعـد از بروکسـل 
چه خـواهد شـد؟
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سخنگوی وزارت توسعة روستاها:

میثاق شهروندی محروم ترین ساحات 
و اقشار را تحت پوشش قرار می دهد

برنامــة میثــاق شــهروندی همیــن هفتــه 
ــر  ــی در قص ــووالن دولت ــرف مس از ط
ــه  ــن برنام ــد. ای ــاح ش ــام خانه افتت س
جایگزیــن برنامــه همبســتگی ملــی 

ــت. ــده اس ش
ــتاها  مســووالن در وزارت توســعه روس
میثــاق  برنامــه  کــه  می گوینــد 
ــرح و  ــال ط ــرای 10 س ــهروندی ب ش

دیزایــن شــده اســت.
برنامــه  ایــن  اهــداف  مــورد  در 
رســتمی  اکبــر  بــا  را  مصاحبه یــی 
مشــاور مطبوعاتــی و ســخنگوی وزارت 
ــه  ــم ک ــام  داده ای ــتاها انج ــعه روس توس

می خوانیــد. اینــک 

آقــای اکبــر رســتمی ســپاس از این کــه 
ــتید.  ــت گذاش ــو وق ــن گفت وگ ــه ای ب
می خواهــم ابتــدا در مــورد برنامــة 
ــد کــه  ــات دهی ــی معلوم همبســتگی مل
ــود؟  ــد ســال ب ــرای چن ــه ب ــن برنام ای

برنامــه همبســتگی ملــی در چارچــوب 
ــال 2003  ــتاها در س ــعه روس وزارت توس
ــه  ــن برنام ــدف ای ــرد. ه ــاز ک ــه کار آغ ب
ســاخت زیربناهــا و ایجــاد اشــتغال بــرای 
ــه  ــود. وزارت توســعه روســتاها ب ــردم ب م

85 درصــد از کشــور 88 هــزار و 700 
ــش از 4  ــه ارزش بی ــروژۀ انکشــافی را ب پ
ــه  ــق برنام ــی از طری ــر امریکای ــارد دال میلی

ــت. ــرده اس ــق ک ــی تطبی ــتگی مل همبس
ایــن پروژه هــا بیشــتر در ســکتور آبیــاری، 
ســاحه یی،  انکشــافی  جاده ســازی، 
آمــوزش و پــرورش و معیشــت مــردم 
ــه  ــق برنام ــت. از طری ــده اس ــتفاده ش اس
ــش  ــور بی ــام کش ــی در تم ــتگی مل همبس
از 35 هــزار شــورای انکشــافی ایجــاد 
ــه  ــای برنام ــق پروژه ه ــه در تطبی ــده ک ش

همبســتگی ملــی نقــش داشــته اند.
توســعه  وزارت  طریــق  از  هم چنــان، 
ــه  ــرک ب ــر س ــزار کیلومت ــتاها، 50 ه روس
شــکل پختــه و اساســی ســاخته شــده 
کــه 34 هــزار کیلومتــر آن از طریــق برنامــه 
همبســتگی ملــی تطبیــق شــده اســت. ایــن 
ــه دســت  ــی اســت کــه آمارهــای ب درحال
ــد  ــه 58,4 درص ــد ک ــان می ده ــده نش آم
مــردم بــه خدمــات ترانســپورتی دسترســی 
 دارنــد، 1,5 میلیــون هکتــار جریــب زمیــن 
ــت زرع  ــاری تح ــای آبی ــق کانال ه از طری
قــرار گرفتــه و 58,1 درصــد مــردم در 
روســتاها بــه آب آشــامیدنی دسترســی 

پیــدا کرده انــد.

ــاق  ــة میث ــه برنام ــر ک ــال حاض در ح
برنامــه  جایگزیــن  شــهروندی، 
چــه  شده اســت،  ملــی  همبســتگی 
ــود  ــا وج ــن برنامه ه ــن ای ــاوت بی تف

دارد؟
برنامــه میثــاق شــهروندی نســبت بــه 
ــت  ــزرگ اس ــی ب ــتگی مل ــه همبس برنام
و بــرای ده ســال طــرح شــده اســت، 
ــۀ  ــن برنام ــهروندی اولی ــاق ش ــه میث برنام
بیــن  وزارت خانه هــای  میان وزارتــی، 
ــرورش،  ــوزش و پ ــتاها، آم ــعه  روس توس
ریاســت  و  عامــه  و صحــت  زراعــت 

ارگان هــای محــل اســت.
ــاف  ــا انکش ــت ت ــد اس ــه متعه ــن برنام ای
متــوازن را در روســتاها ایحــاد کنــد و 
ــه  ــش برنام ــت پوش ــه در تح ــاحاتی ک س
همبســتگی ملــی قــرار نگرفتــه، در محــراق 

ــه اســت. ــن برنام ــه ای توج
شــهروندی  میثــاق  برنامــه  چــرا 
جایگزیــن برنامــه همبســتگی ملــی 
شــد، در حالــی کــه برنامــه همبســتگی 
ــت خــوب داشــت؟ ــا و فعالی کارکرده
ــرای  ــدا ب ــی در ابت ــتگی مل ــه همبس برنام
ــال  ــه س ــرای س ــده و ب ــرح ش ــال ط دوس
دیگــر در آن وقــت تمدیــد شــد. در ســال 

روان ایــن برنامــه کامــًا اختتــام می یافــت، 
ــافی  ــای انکش ــه برنامه ه ــرای این ک ــا ب ام
در روســتاها و شــهرها جریــان داشــته 
میثــاق  برنامــه  آن  جایگزیــن  باشــد، 

ــت. ــده اس ــرح ش ــهروندی ط ش
ــد  ــراز کردی ــود اب ــخنان خ ــما در س ش
ــه  ــهروندی ب ــاق ش ــه میث ــه در برنام ک
ســاحات و روســتاهای محــروم توجــه 
ــود  ــدواری وج ــدر امی ــد، چق می کنی
ــهروندی،  ــاق ش ــه میث ــه برنام دارد ک
در  را  متــوازن  انکشــاف  بتوانــد 

ــد؟ ــق کن ــروم طبی ــتاهای مح روس
برنامه هــای  در  نگرانی هــا  از  یکــی 
تطبیــق  در  تــوازن  نبــود  انکشــافی، 
ــی  ــت . در برخ ــوده اس ــا ب ــن برنامه ه ای
پایــن  ســرمایه گزاری  میــزان  والیــات 
امــا، در برخــی والیــات بلنــد اســت. 
ــا  ــی و پکتی ــات غزن ــال در والی ــور مث ط
ــرد،  ــر ف ــاالی ه ــرمایه گزاری ب ــزان س می
34 – 38 دالــر امریکایــی اســت، در حالــی 
ــه  ــزان ب ــن می ــات ای ــی والی ــه در برخ ک
ــر  ــر ه ــی ب ــر امریکای ــر از 200 دال باالت
ــور در  ــت کش ــد. از 34 والی ــرد می رس ف
21 والیــت انکشــاف متــوازن صــورت 
ــت حــد اوســط انکشــاف  ــه، 8 والی گرفت

را داراســت و در 7 والیت توازن انکشــاف 
مراعــت نشــده اســت. بنــًا در برنامــه میثاق 
شــهروندی هــر فــردی جامعــه بــه شــمول، 
کوچیــان، عــودت کننــده گان، زنــان و 
کــودکان و روســتا های کــه تحــت پوشــش 
ــرار  ــش ق ــت پوش ــد، تح ــرار نگرفته ان ق

ــت. ــد گرف خواهن
چقــدر  شــهروندی  میثــاق  برنامــه 
روســتا  بــرای  کاری  فرصت هــای 

ایجــاد خواهــد کــرد؟ نشــنینان 
یکــی از اهــداف برنامــه میثــاق شــهروندی 
ایجــاد اشــتغال بــرای مــردم اســت، در این 
برنامــه در مرکــز و والیــات 2600 تــن 
ــد صاحــب کار دوامــدار شــوند و  می توانن
ــی  ــاد مل ــده 14 نه ــال آین ــار س ــرای چه ب
ســازی  ظرفیــت  بــرای  بین المللــی  و 
ــوند و  ــتخدام می ش ــافی اس ــورای انکش ش
ــد  ــاد خواهن ــدار را ایج ــغل دوام 4500 ش

کــرد.
ــاق  ــه میث ــه برنام ــی اســت ک ــن در حال ای
ــه  ــت ک ــش اس ــهروندی دارای دو بخ ش
میثــاق شــهری توســط شــهرداری ها و 
ــق  ــب و تطبی ــل تعقی ــای مح اداره ارگان ه
ــاد  ــغل ایج ــزار ش ــش از 5 ه ــود، بی می ش

ــرد.  ــد ک خواهن
ــعه  ــه وزارت توس ــای را ک ــا برنامه ه تنه
روســتاها تطبیــق می کنــد بــه ارزش 9 
صــد و 10 میلیــون دالــر امریکایــی اســت 

ــود. ــرف می ش ــه مص ــزار قری در 12 ه
ــهروندی  ــاق ش ــه میث ــی برنام دور نمای
ــق  ــدام ســکتورها در تطبی چیســت و ک
ــتا ها  ــعه روس ــه وزارت توس ــن برنام ای

را کمــک می کننــد؟
برنامــه میثــاق شــهروندی بــه 10 ســال در 
ســه مرحلــه طــرح و دیزایــن شــده اســت 
کــه مرحلــه اول از ســال 2016 – 2020 
کــه 12 هــزار قریــه تحــت پوشــش قــرار 
می دهــد، در مرحلــه دوم از ســال 2021 
– 2023 کــه 12 هــزار قریــه دیگــر تحــت 
مرحلــه  در  و  می گیــرد  قــرار  پوشــش 
ســوم از ســال 2024 – 2026 مجموعــًا 36 
ــه  ــن برنام ــش ای ــت پوش ــه تح ــزار قری ه

ــت. ــد گرف ــرار خواهن ق
میثــاق  برنامــه  برنامه هــای  تطبیــق  در   
خدمــات  از  نــوع  شــش  شــهروندی 
ــات  ــت، خدم ــده اس ــف ش ــی تعری اساس
صحــی وزارت صحــت، در بخــش تعلیمی 
ــش  ــرورش و در بخ ــوزش و پ وزارت آم
ــت و در  ــاری وزارت زراع ــت و آبی زراع
ســایر بخــش وزارت توســعه روســتاها را 

می کننــد. همــکاری 
مزایایــی برنامــه میثــاق شــهروندی 
نســبت بــه برنامــه همبســتگی چیســت؟
روی  شــهروندی  میثــاق  برنامــه  در 
می شــود،  توجــه  بــزرگ  برنامه هــای 
ــه  ــک برنام ــی ی ــورا در هماهنگ ــد ش چن
ایــن  در  می کننــد،  تطبیــق  را  بــزرگ 
برنامــه خدمــات اساســی بــرای مــردم 
ارایــه شــده و محروم تریــن ســاحات و 
ــرار  ــه ق ــراق توج ــا در مح ــراد گروه ه اف
هم چنــان،  برنامــه  ایــن  در  می گیرنــد. 
روســتا ها  میــان  در  متــوازن  انکشــاف 
ــهم  ــده و س ــه ش ــر گرفت ــهرها درنظ و ش
ــان  ــه یکس ــن برنام ــردان در ای ــان و م زن

. شــد می با
ــرار اســت  ــاق شــهروندی ق ــه میث در برنام
در میــان 35 هــزار شــورای انکشــافی 
ــان  ــه ســهم زن ــات برگــزار شــود ک انتخاب

در آن 50 درصــد اســت.
 سپاس از شما

از شما هم

می گوینــد،  کنــدز  محلــی  مقام هــای 
ــک  ــب، ی ــاعت 12 دوشنبه ش ــی س حوال
بریدمــل و یــک ســرباز ارتــش 12 تــن از 
ــل،  ــتای زاخی ــان را در روس همکاران ش

واقــع در غــرب شــهر کنــدز کشــتند.
زون  فرمانــده  کامــه وال،  شــیرعزیز 
808 ســپین زر در شمال شــرق کشــور 
داد  رخ  هنگامــی  رویــداد  می گویــد، 
ــؤولیت  ــش مس ــو ارت ــن دو عض ــه ای ک
را  امنیتی شــان  پاســگاه  پهــره داری 
بعــد  اندکــی  و  گرفتنــد  دوش  بــه 
همکاران شــان را بــه گلولــه بســته و 
بــه  جنگ افزارهای شــان  بــا  ســپس 

پیوســتند. طالبــان 
امــا امرالدیــن ولــی، عضــو شــورای 
ســربازان  می گویــد،  کنــدز  والیتــی 
ایــن  بــر  طالبــان  در حملــۀ  ارتــش 

پاســگاه کشــته شــده انــد.
طالبــان  کــه  ارتــش  جنگ افزارهــای 

مدعــی انــد از پاســگاه امنیتــی کنــدز بــه 
ــد  ــت آورده ان دس

بــه گفتــۀ او، دو تــن از نیروهــای ارتــش 
ــی  ــاس ارتباط ــر اس ــگاه، ب ــن پای در ای
کــه از قبــل بــا طالبــان داشــتند، نخســت 
ــپس  ــد و س ــموم می کنن ــربازان را مس س
بــر  ایــن گــروه می خواهنــد کــه  از 
ــد. ــورش ببرن ــش ی ــی ارت ــگاه امنیت پاس

طالبــان نیــز بــا نشــر خبرنامه یــی مدعــی 
ــگاه  ــر پاس ــان ب ــا یورش ش ــه ب ــد ک ان
ارتــش  ســرباز   13 زاخیل خمــدان، 
ــته و  ــان را کش ــده آن ــمول فرمان ــه ش ب

ــد. ــرده ان ــرف ک ــگاه را تص پاس
در خبرنامــۀ طالبــان آمــده اســت کــه در 
پــی تصــرف ایــن پاســگاه، جنگ افزارهــا 
و مهمــات نیروهــای ارتــش بــه شــمول 
ــن  ــگ ای ــه چن ــی ب ــاح های آمریکای س

گــروه افتــاده اســت.

چین در مرز مشترک افغانستان
 و تاجیکستان پاسگاه می سازد

دو سرباز ارتش در کندز با کشتن 
12 همکارشان به طالبان پیوستند

ــد کــه  مقامــات تاجیکســتان اعــام کردن
پــس از افزایــش ناامنی هــا در افغانســتان، 
قــرار اســت چیــن در مــرز مشــترک ایــن 
کشــور بــا افغانســتان پاســگاه ایجــاد 

کنــد.
بــا  قــراردادی  طــی  چیــن  دولــت 
ــرز  ــگاه در م ــن پاس ــتان، چندی تاجیکس
مشــترک ایــن کشــور بــا افغانســتان 

. د ز می ســا
مقامــات تاجیکســتان اظهــار داشــتند 
کــه عــاوه بــر ســاخت پاســگاه، دولــت 
چیــن قــرار اســت تاسیســات مــرزی نیــز 

ــد. ایجــاد کن
تاجیکســتان در پــی افزایــش ناامنی هــای 
اخیــر در افغانســتان، افزایــش تولیــد 
مــواد مخــدر همچنیــن تحــرکات طالبــان 

ــران اســت. ــدوز نگ ــت قن در والی
مســلح  گروه هــای  گذشــته  ســال 
از  تعــدادی کارگــر جــاده ســازی را 
پرجمعیت تریــن منطقــه تاجیکســتان کــه 

ــد. ــز وصــل می شــد، ربودن ــن نی ــه چی ب
ــام  ــی اع ــتان در بیانیه ی ــت تاجیکس دول
ــی  ــت مل ــه شــورای امنی ــه کمیت ــرده ک ک
ایــن کشــور قــراردادی را بــا چیــن 
بــرای احــداث چندیــن پاســگاه و مرکــز 
ــان تاجیــک امضــا  ــرای مرزبان آمــوزش ب

می کنــد.
ــادالت  ــار رســمی حجــم مب براســاس آم
ــه تاجیکســتان در ســال گذشــته  ــن ب چی
از مــرز 2,5 میلیــارد دالر گذشــته اســت.
ــن  ــش از ای ــن پی ــه گــزارش آســیا، چی ب
نیــز پاســگاهها و تاسیســات مــرزی بــرای 

تاجیکســتان ســاخته بــود.
ــی«  ــن قریش ــان الدی ــته »ام ــال گذش س
فرمانــدار شهرســتان »امــام صاحــب« 
والیــت قنــدوز، هشــدار داده بــود: بیــش 
شــامل  خارجــی  جنگجــوی   200 از 
40 جنگجــوی تاجیکســتانی، در مــرز 
افغانســتان و تاجیکســتان در آن ســوی 
ــد. ــو« پناهــگاه ایجــاد کرده ان ــای »آم دری
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كاوه احمدی علی آبادی 
ــن  ــه شــریعت؛ و ای ــت اســت، ن ــه وجــود آن، حقیق ــی در کن ــر دین روح ه
فصــل مشــترک همــۀ ادیــان الهــی بــدون اســتثنا می باشــد. چــون شــریعت 
هــر دینــی بــا دیــن دیگــر فــرق می کنــد، پــس نمی توانــد از نفــس مشــترک 
ادیــان ناشــی شــده باشــد و چنان کــه قــرآن دیــن خــدا را بــه صــورت مفــرد 
ــه  ــان نهفت ــس مشترک ش ــت نف ــن اهمی ــه راز آن در همی ــرد ک ــه کار می ب ب
اســت کــه چیــزی نیســت جــز حقیقــت. ُمســلم نیــز چنان کــه قــرآن بــه کار 
می بــرد، کســی نیســت کــه پــدر و مــادرش مســلمان باشــد یــا حتــا شــهادتین 
را گفتــه باشــد، مســلم یعنــی کســی کــه تســلیم حــق باشــد. حــق آن قــدر 
ــد دانســته اند.  ــان مختلــف آن را اســم اعظــم خداون مهــم اســت کــه در ادی
ــارۀ  ــام درب ــر اس ــیحیان از پیامب ــان و مس ــی یهودی ــه وقت ــم ک ــاز می دانی ب
ــه  ــود آن ک ــا وج ــیدند، ب ــان می پرس ــا آن ــام ب ــریعت اس ــاوت ش ــل تف دلی
ــرآن در پاســخ  ــد، ق ــی الهــی می دان ــز ادیان ــان را نی ــان آن ــر اســام، ادی پیامب
ــم. دقــت  ــرار دادی ــرای هــر قومــی شــریعتی ق ــد کــه ب ــه ایشــان می فرمای ب
ــم،  ــه می دانی ــی ک ــد. در حال ــبت می ده ــت نس ــه قومی ــریعت را ب ــد، ش کنی
اســام تفاوتــی بیــن قــوم، نــژاد و زبــان قایــل نیســت و بــرای هیــچ انســانی 
ــم  ــک می دانی ــاز نی ــوا و ب ــه تق ــر ب ــت، مگ ــل نیس ــری قای ــری برت ــر دیگ ب
ــده  ــی خــاص نیام ــرای قوم ــی اســت و ب ــر اســام جهان ــه رســالت پیامب ک
ــزو  ــا ج ــه تنه ــریعت ن ــه ش ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــا می ت ــت، از این ج اس
روح دیــن اســام یــا هــر دینــی دیگــر نیــز نیســت، کــه حتــا بخــش جهانــی 
ــردد.  ــف برمی گ ــوام مختل ــاوت اق ــت متف ــه قومی ــون ب ــت، چ ــز نیس آن نی
جایــی نیــز کــه دیگــران در مــورد تفــاوت بیــن اقــوام ابراهیمــی می پرســند، 
ــد  ــن فطــری ابراهیمــی عطــف می کن ــه دی ــن شــرعی ب ــه جــای دی ــرآن ب ق
ــانی  ــوی انس ــرت حقیقت ج ــر فط ــذرد و ب ــریعت می گ ــن از ش و این چنی

ــذارد. ــت می گ انگش
دیــن مهــر و میتراییســم بــر مهــر و عطوفــت تأکیــد داشــت تــا آن کــه ظلــم 
و تاریکــی آن قــدر بیــداد کــرد کــه نیــاز بــه منجی یــی احســاس شــد تــا در 
غایــت ظلــم و تاریکــی ظهــور کنــد و میتــرا نیــز این چنیــن در شــب یلــدا، 
یعنــی در طوالنی تریــن شــب ســال ظهــور کــرد تــا نشــان دهــد کــه منجــی 
ــد و  ــیده باش ــود رس ــت خ ــه غای ــی ب ــم و تاریک ــه ظل ــد ک ــی می آی هنگام
ــرا  ــر می شــود. میت ــدی نیســت، منجــی ظاه ــچ امی ــه دیگــر هی ــی ک در حال
طــی رســالت خــود بیــن دوراهــِی ســختی رســید: آیــا او کــه پیامبــر مهــر و 
روشــنایی اســت، می بایــد ظلــم و تاریکــی را نیــز نابــود ســازد و آیــا ایــن 
بــا مهــر و محبــت منافــات نــدارد؟ میتــرا درمی یابــد کــه بــرای مهــر و نیکــی 
ــد و  ــم را برنتابی ــتاد و ظل ــت ایس ــه می بایس ــت ک ــی هس ــان ها جای ــه انس ب
ــرا  ــن میت ــان دی ــت زم ــا گذش ــت. ب ــت اس ــر عدال ــت به خاط آن در حقیق
ــخاصی  ــر. اش ــا یک دیگ ــان ها ب ــری انس ــرای درگی ــتاویزی ب ــود دس می ش
کــه خــود را برحــق و دیگــری را ناحــق می شــمردند. از یــک ســو، خرافــات 
و اوهــام تمامــی بدنــۀ دیــن میترایــی را فــرا گرفتــه بــود و از ســویی دیگــر، 
در حــد شــریعتی کــه بــه کشــتن و گذاشــتن قربانــی در قربانگاه هــا ســفارش 
ــا  ــا ب ــرد م ــت: نب ــد. او گف ــس زرتشــت آم ــود. پ ــرده ب ــرد، ســقوط ک می ک
ــل  ــا تاریکــی شمشــیر نمی کشــیم، ب ــرای نبــرد ب تاریکــی )جهــل( اســت، ب
ــی را  ــم. او بســیاری از خرافــات و اســاطیر در دیــن میترای چــراغ می افروزی

باطــل اعــام کــرد. 
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بخش نخست
بخش هفتم و پایانی

مفاهیم  سنخ  از  اصوالً  قبح  و  حسن 
اخاقی ست و ظاهراً بر دیدگاهی که فعِل 
تأکید  می بیند،  زیبایی  مقولۀ  از  را  اخاقی 
همواره  گذشته ها  از  که  پرسشی  دارد. 
مطرح بوده است این است که »آیا اعمال 
شایسته بدان جهت که شایسته اند محبوب 
محبوب  که  علت  بدان  یا  خداوندند؛ 
با گرایش  خداوندند، شایسته اند؟«. معتزله 
قبح  و  حسن  بودِن  ذاتی  به  اول،  شّق  به 
دوم،  شّق  بر  تکیه  با  اشاعره  و  رسیدند 
دیدگاه  دانستند.  شرعی  را  قبح  و  حسن 
تامی  قرابت  آکمی  ویلیام  نظریّه  با  اشاعره 
مطلق  آزادی  از  او  دیِد  در  خداوند  دارد. 
تکلیف  و  الزام  قید  در  و  است  برخوردار 

اخاقی نمی گنجد. 
ارادۀ  از  پیروی  آکمی،  نزد  در  اخاق 
که  آن چیزی ست  »درست«  و  خداست 
خدا اراده می کند. مثًا قتل نفس نادرست 
که  است  چنین  رو  این  از  تنها  اما  است، 
خدا آن را نادرست خوانده است. اگر ارادۀ 
او بر این تعّلق می گرفت که قتل نفس کار 
درستی باشد، آن گاه این عمل فعلی خوب 
خوب  به  اجباری  خدا  می بود.  شایسته  و 
می کند  تعیین  که  اوست  ندارد، چه،  بودن 

خوب و بد کدام است . 
آکمی با این وصف، پای وحی را به صورت 
و  می کشاند  اخاق  حوزۀ  به  گسترده یی 
وحی را به عنوان سرچشمۀ آگاهی اخاقی 
تعریف می کند. اشاعره نیز با طرح شرعی 
بودن حسن و قبح، به دخالِت فراگیر وحی 
وحی  و  می گرایند  اخاقی  امور  باب  در 
تعیین  در  ماحظه یی  قابل  نقش  دارای  را 
این  می کنند.  تلقی  اعمال  زیبایی  و  زشتی 
گمان  شماری  تا  است  شده  باعث  مسأله 
از  بیرون  قبِح  به حسن و  اشاعره  برند که 
معتقدند  آنان  انگار  نیستند.  قایل  شریعت 
آگاهی  به  دین،  از  بیرون  نمی توان  که 
با  یافت.  دست  اعمال  قبح  و  حسن  میان 
می شود  مطرح  که  پرسشی  حساب  این 
اعمال  قبح  و  حسن  »اگر  که  است  این 
از شریعت )اسامی(  بیرون  شرعی ست و 
بودِن  ناشایست  یا  شایست  به  نمی توان 
اعمال آگاهی یافت، پس یک انسان بی دین 
بودنِ   بهتر  می تواند  معیاری  چه  مبنای  بر 
دینی را تشخیص دهد و آن را برگزیند؟«. 
از  که  معنایی  سه  به  توجه  با  پرسش  این 
حسن و قبح یادآور شدیم، چندان مؤجه به 
نظر نمی رسد. پرسش مزبور را می توان در 
دایرۀ معنای دومی حسن و قبح جای داد 

و حسن و قبح در معنای دومی آن شرعی 
نیست، بلکه عقلی ست و در این باب میان 

اشاعره و معتزله اختافی وجود ندارد.
رؤیت خداوند

دادِ  آن  اشاعره در موردِ  مسألۀ دیگری که 
سخن داده اند، رؤیت خداوند است. اشاعره 
در این مسأله نیز سعی کردند تا راه میانه یی 
و  ظاهر  اهل  سوم  خّط  در  و  بگشایند 
معتزله حرکت نمایند. ظاهری های افراطی 
به امکان رؤیت خداوند معتقد بودند و آن 
در  صالحۀشان  اعمال  برابرِ   در  پاداشی  را 
آخرت می دانستند. آنان به استوای خداوند 
در  را  خداوند  و  داشتند  اعتقاد  عرش  بر 
تمامی جهات، قابلِ  اشارۀ حسی می دانستند. 
اسامی  فیلسوفان  که  بود  حالی  در  این 
رؤیت  امکان  معتزله  عقل گرای  گروه  و 
خداوند را منتفی می خواندند. از دیِد آن ها، 
از  و  است  مازمِ  جسمانیّت  رؤیت پذیری 
آن جایی که خداوند وجودِ جسمانی ندارد، 
قابلِ  دیده-شدن نیز نمی باشد . اشاعره در 
با رویکردی  و  این دو گام گذاشتند  میانۀ 
علِت  که  شدند  معتقد  کامی  ـ  فلسفی 
است؛  آن  داشتِن  وجود  چیزی  دیده شدِن 
از آن جایی که ذاِت باری وجود دارد، قابل 
دیده شدن نیز هست. آن ها در این زمینه به 
نیز   ]22-23 ]قیامت:  نقلی  دالیل  برخی 
یک صدوسوم  آیۀ  اشاعره   . جستند  استناد 
درک ناپذیری  بر  ناظر  که  را  انعام  سورۀ 
خداوند توسط دستگاه بینایی انسان است، 
و نیز آیۀ یک صدوچهل وسوم سورۀ اعراف 
موسی  حضرت  به  خداوند  آن  در  که  را 
می فرماید »تو هرگز مرا دیده نمی توانی« به 
دیدِن خداوند در دنیا حمل کردند و چنین 
نصوصی را با دیده شدن خداوند در آخرت 

منافی ندانستند.
موسی  حضرت  خواست  از  اشعری  شیخ 
که  می گیرد  نتیجه  خداوند  دیدِن  بر  مبنی 
اگر  زیرا  نیست.  ناممکن  اوتعالی  دیدن 
دیدن ذاِت باری مستحیل می بود، حضرت 
درخواست  را  خداوند  رؤیت  موسی 
از  اولوالعظمی  پیامبر  چنان  و  نمی کرد 
بر  افزون  نبود.  بی خبر  محالی  امر  چنین 
این، خداوند به حضرت موسی گفت »اگر 
کوه در جای خود استوار بماند، تو هم مرا 
خواهی دید«. ]اعراف: 143[ در این گزارۀ 
شرطی، استوار ماندن کوه امر ممکنی ست، 
پس دیدار خداوند نیز ناممکن نخواهد بود. 
زیرا اگر مقدم ممکن باشد، تالی نیز امکان 
خواهد داشت .  اما معتزله در این آیه نتیجۀ 
آن ها،  دیِد  از  آورده اند.  به دست  معکوسی 
به  را  دیده شدنش  امکان  خداوند  چون 

استقرار کوه حیِن تحّرک آن موکول می کند 
و جمع میان استقرار و تحّرک محال است؛ 

پس دیده شدن خداوند نیز محال می باشد.
اشاعره امکان دیده شدِن خداوند را پذیرفتند، 
ابا  خاصی  جهت  در  او  شدِن  واقع  از  اما 
معتزله  که  حالی ست  در  این  ورزیدند. 
موضوع  جهت مندی  مازم  را  دیده شدن 
بینایی می دانستند. از دیِد آنان، رؤیت پذیری 
مازم جسمانیت و تأثیرپذیری ست و این 
پس  است.  محال  خداوند  موردِ  در  دو 
خداوند قابل رؤیت نیست. از طرفی  هم از 
دید معتزله، چنان که امکان رؤیت خداوند 
چنان چه  ـ  باشد  داشته  وجود  آخرت  در 
اشاعره بر آن پای می فشارندـ  امکان رؤیت 
اوتعالی در دنیا نیز ـ در صورتی که تمامی 
خواهد  وجود  ـ  یابد  تحقق  آن  شرایِط 
رؤیت  امکان  اشاعره  درحالی که  داشت. 
به  و  می دانستند  منتفی  دنیا  در  را  خداوند 
و  اخروی  حیات  چگونه گی  میان  تفاوت 
به  اشاعره  بودند.  قایل  این جهانی  زنده گی 
این پرسش ها پاسخ هایی داده اند که به ذکر 

چندی از آن ها بسنده می کنیم:
تحقق  ]همیشه[  چیزی  دیدن  برای  الف- 
این شروط الزم نیست. زیرا رؤیت اعم از 
این شروط الزم اند و  لذا گاهی  آن است، 
گاهی الزم نیستند و نمی توان جهان آخرت 
را با دنیا مقایسه کرد؛ چرا که رؤیت ما در 
گوناگون  کیفت های  از  کیفیّتی  و  نوع  دنیا 
رؤیت است و خداوند قادر است به انسان 
این  بدون  که  بدهد  استعدادی  و  توان 

شروط اشیا را ببیند.]...[
ب- دیدن بدوِن چشم، شگفت و عجیب 
نیست؛ زیرا شکی نیست که خداوند ما را 
بدوِن چشم می بیند. لذا برای ما نیز ممکن 
است که او را ]در آخرت[ این چنین ببینیم.
نوعی کشف و علم است جز  ج- رؤیت 
علم  از  کامل تر  و  واضح تر  رؤیت  این که 
که  نیست  این  به  نیازی  علم  در  و  است 
معلوم در جهتی از عالم باشد، و هم اکنون 
ما بدوِن کیفیت و صورتی ]خاص[ علم به 
آخرت  در  همین طور  پس  داریم،  خداوند 
دیده  ]خاص[  صورتی  و  کیفیّت  بدون 

می شود .
کرده اند  سعی  بیانات  این گونه  با  اشاعره   
به اعتراضات موشگافانۀ معتزله پاسخ دهند 
از  نظر  قطِع  را  خداوند  رؤیت پذیری  و 

جهت مندی اوتعالی جواز دهند.

نفس ادیان؛
شـریعت یا حقیـقت؟

عبدالبشیر فکرت بخشی، استاد دانشگاه كابل

ACKU
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مجتبی شاعری
بی شـک محمـد اقبـال الهـوری، شناخته شـده ترین شـاعر 
از همـه  بیـش  اسـت. آن چـه  پارسـی گوی شـبه قارۀ هنـد 
در جامعـۀ خـودش محسـوب  اقبـال  تأثیرگـذاری  باعـث 
می شـود، نقـش او در بیـداری اسـامی شـبه قارۀ هنـد و از 

آن جملـه اسـتقال پاکسـتان اسـت.
پیـام شـرق، اثـری اسـت که به پاسـخ دیـوان شـرقی گوته، 
تصنیـف شـده اسـت. پیـام شـرق اقبال شـامل چهـار بخش 
اسـت:  1ـ اللـۀ طـور 2ـ افـکار 3ـ می باقـی 4ـ نقش فرنگ.

اللة طور
ایـن قسـمت از دوبیتی هایـی بـه وزن معروف ترکیب شـده 
کـه در بعضی از آن ها بیت اول مصرع نیسـت. رشـتۀ مطلب 
در ایـن دو بیتی هـا متصـل اسـت. اگرچـه هریـک از آن هـا 
نیـز بـه تنهایـی، معنـی تمامـی دارد. اللـۀ طـور مجموعـۀ 
اندیشـه  های اقبـال دربـارۀ جهـان و هسـتی و فلسـفۀ وجود 

اسـت. ابیاتـی لطیف و شـیوا بـا معانـی عمیق:
من از بود و نبود خود خموشم 

ولیکن این نوای سادۀ کیست  
اگر گویم که هستم خود پرستم 

کسی در سینه می گوید که هستم   
****

دو صد دانا در این محفل سخن گفت 
ولی با من بگو، آن دیده ور کیست  

سخن، نازک تر از برگ سمن گفت 
که خاری دید و احوال چمن گفت   

افکار
افـکار، مجموعه قطعاتـی اسـت کـه در آن هـا نوآوری هایـی 
دیـده می شـود. اقبـال در تصنیـف افـکار از قیـد تقلیـد و 
پیـروی از رسـم شـاعران گذشـته، رهـا شـده و به شـیوه یی 
شـبیه آن چـه در ادبیـات اروپـای هم عصـرش مطالعـه کرده 
در  نـو  ترکیـب  ایجـاد  و  تـازه  قالب هـای  ایجـاد  پـی  در 
شـعر اسـت. هرچنـد اقبـال بـه بی قیـدی، معتقـد نیسـت و 
در مخالفـت بـا شـیوۀ قدمـا، لجاج و اصـرار نمـی ورزد؛ اما 
پیداسـت کـه نخسـت معانی خـود را یافته و سـپس آن ها را 
در مناسـب ترین قالـب ریخته اسـت. به این سـبب، صورت 
اشـعارش گاهـی قطعـه یا غـزل یا مثنـوی و گاهـی ترکیبی 
از ایـن انـواع یـا از مصرع هـای کوتـاه و بلند یکـی از اوزان 
بـه صورت مسـتزاد اسـت و در همه حال، صـورت و معنی 

بـا هـم تناسـب دارند.
 آن چـه بیـش از همـه باعـث تاثیرگـذاری اقبـال در جامعـۀ 
خـودش محسـوب می شـود، نقـش او در بیـداری اسـامی 

شـبه قارۀ هنـد و از آن جملـه اسـتقال پاکسـتان اسـت.
ویژه گـی منحصـر بـه فـرد ایـن قسـمت از پیـام شـرقی که 
آن را از آثـار دیگـران متمایـز می کنـد، اندیشه یی سـت کـه 
امـروز هـم بـه عنـوان الگوی یـک آفرینـش ادبـی می تواند 

در نظـر گرفته شـود.
دیـده  اقبـال  دیـوان  سراسـر  در  کـه  اصلـی  اندیشـه های 
می شـود، شـوق بـه زنده گـی و لـذت حیات اسـت. هسـتی 
در نظـر او، جـز حرکـت نیسـت و حرکـت موجـب بقـا و 

اسـت. لذت  مایـۀ 

شبی زار نالید ابر بهار 
درخشید برق سبک سیر و گفت  

ندانم به گلشن که برد این خبر 
که این زنگی گریۀ پی هم است  

خطا کرده یی، خندۀ یکدم است 
سخن ها میان گل و شبنم است  

****
ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم 

موج زخود رفته یی، تیز خرامید و گفت  
هیچ نه معلوم شد آه که من کیستم 

هستم اگر می روم، گر نروم نیستم   
می باقی

ابـداع معانـی تنهـا بـه بیـان اندیشـه های شـخصی و درونی 
شـاعر برنمی گـردد. یعنـی غلیـان یـک احسـاس شـخصی 
اسـت.  اجتماعـی  تاثیـری  پـی  در  شـاعر  بلکـه  نیسـت، 
می خواهـد ملـت خـود را بـه جنبـش و تکاپـو وادارد تـا از 
ایـن راه بـه مسـلمانان هنـد خدمتـی کرده باشـد. امـا گاهی 

از حصـول نتیجـه ناامیـد می شـود.
به خاک هند، نوای حیات بی اثر است 

که مرده، زنده نگردد ز نغمۀ داود   
مـی باقـی مجموعـه غزلیـات اقبال اسـت. غزل اقبـال پیش 
از آن کـه متأثـر از سـبک مطابـق اقلیـم او )سـبک هنـدی( 
باشـد، تأثیـر گرفتـه از شـعر غزل سـرایانی چـون مولـوی و 
حافـظ اسـت. پرهیـز از مضامیـن پیچیـده در عیـن رعایت 

هماهنگـی معنـی و لطافت شـعر.
بت خانـه  در  نـه  گنجـی،  حـرم  انـدر  نـه،  تـو 

می آیی 
قدم بی باک تر نه در حریم جان مشتاقان  

بیا اقبال جامی از خمستان خودی درکش 
ولیکن سوی مشتاقان، چه مشتاقانه می آیی  

تو صاحب خانه یی! آخر چرا دزدانه می آیی 
تو از میخانۀ مغرب، زخود بیگانه می آیی  

 
نقش فرنگ 

نقـش فرنـگ، نام قطعاتی اسـت کـه اقبال در آن هـا تأثیرات 
سـیاحت اروپـا و مطالعـۀ آثـار بـزرگان اروپایـی را در روح 
خویـش بیـان می کنـد. بسـیاری از ایـن قطعـات بـه بیـان 
خاصـۀ عقاید فیلسـوفان و متفکران اروپا مانند شـوپنهاور، 
نیچـه، برگسـون، اگوسـت کنـت و هـگل می پـردازد. گاه 
عقایـد آنـان را بـا هـم مقایسـه می کنـد و گاه بـا عقایـد 
اندیشـه های بـزرگان پارسـی قیـاس می نماید؛ امـا قضاوت 
اقبـال دربـارۀ اروپـا همـان قضاوت عادی مشـرقیان اسـت 
کـه ترقیـات آن سـرزمین را مـادی و عـاری از لطف و ذوق 

معنـوی می بینـد.
در هوایش گرمی یک آه بی تابانه نیست 

رند این میخانه را یک لغزش مستانه نیست   
جمـع شـدن حـس استعمارسـتیزی کـه مسـتلزم تاختـن به 
پایه هـای زنده گـی غربـی و بـه تبـع آن غربزد ه گی اسـت و 
هم چنیـن امیدبخشـی، جمـع  اضدادی اسـت که اقبـال آن ها 

را بـه خوبـی کنار هـم قرار داده اسـت.

یکـی از مهم تریـن و مفیدتریـن تکنیک هـای ادبـی که شـعر 
شـاعر را در جایـگاه خویـش قـرار می دهـد و ذهـن جامعه 
را بـه خـود جـذب می کنـد، تصویرسـازی در شـعر اسـت. 
بـه شـمار  از تکنیک هـای خـاص در شـعر  تصویرسـازی 
مـی رود. بـه طـوری کـه ایـن نـوع ویژه گـی در شـعر هـر 
شـاعری کـه تـراوش و خودآرایـی نموده، اهمیـت و ارزش 
معنایـی شـعر شـاعر را رسـانده اسـت. از زوایه یـی دیگـر 
نیـز می تـوان گفـت کـه شـعرایی کـه از سـبک ناتورالیسـم 
)طبیعت گرایـی( بهـره می جوینـد، سـهم بیشـتری را در این 
زمینـه به خـود اختصـاص داده اند. شـعرایی از قبیل حافظ، 
سـعدی، مولـوی، صائـب، سـهراب سـپهری که با شـناخت 
بـا روحیـات طبیعت تصویرسـازی کـرده اند. تصویرسـازی 
در شـعر نیـاز بـه شـناخت و مهارت زیـادی دارد. بـه بیانی 
دیگـر، تـا زبـان و ویژه گی هـای طبیعـت بـا شـاعر آشـنا و 
بـه تعبیـری دوسـت و رفیـق نشـوند، امـکان تصویرسـازی 
میسـر نخواهـد افتـاد. می تـوان گفـت کـه چند فاکتـور مهم 

در جهـت تصویرسـازی بـرای شـاعر حیاتی اسـت: 
1( دارا بودن احساس لطیف و کنجکاو 

2( عاقه و عشق وافر به طبیعت و اشیای طبیعی 
3( قـدرت برقـراری ارتباط بین زبان شـعار بـا زبان طبیعت 
)کـه ایـن کار از تکنیک هـای منحصـر به فرد شـاعر اسـت( 
کمـا این کـه خیلی از شـعرا طبیعت و روحیـات و رفتارهای 
آن را می شناسـند، ولـی در برقـراری بـا آن و ایجاد فرهنگی 

به نـام تعامل، عاجز هسـتند. 
4( نزدیـک کـردن محتـوا و سـاختار )ظاهـر( شـعر توسـط 

شـاعر در جهـت ارایـۀ تصویـر زیبـا. 
بایـد گفـت کـه  ایـن مـواردی کـه ذکـر شـد،  از  سـوای 
تصویرسـازی بـه دو نـوع خود را نمایان می سـازد. نخسـت 
این کـه شـاعر در صدد اسـت که بـا انتخاب مـواد و مصالح 
خـود، سـاختمان شـعر را طـوری طراحی کند کـه مخاطب 
در تفهیـم آن بـا مشـکلی مواجـه نگـردد. یعنـی فهـم شـعر 
را بـا تـاش و کوشـش فـراوان در سـطح بیـاورد تـا دیـد 
مخاطـب بـه دنبـال جسـت وجو نباشـد بـه ماننـد خیلـی از 
شـعرهای حافظ و سـعدی و دوم این که شـاعری می کوشـد 
تـا مفهـوم شـعر را بـه عمـق شـعر ببـرد و خواننـده را بـه 
جسـت وجو و کنـکاش وادارد کـه بـه ایـن گونـه شـعر نیز 
می تـوان سـهل ممتنـع گفـت و ایـن گونـه سـبک را بیشـتر 
آزاد  سـروده های  و  سـپهری  سـهراب  شـعر  در  می تـوان 

)مـوج نـو( مشـاهده کرد. 
بـه گونه یـی کـه مخاطـب در ابتـدا تصـور می کند که شـعر 
دارای مفهـوم و پیـام نیسـت، امـا بـا کمی تأمـل و تعمق در 
دل شـعر بـه نکاتی ارزنده و تصاویری شـگفت انگیز دسـت 

انگلیسـی  جانسـون  دکتـر  می یابـد. 
ادیـب بلندپایـۀ همین قرن، معتقد اسـت که شـاعر باید دنیا 
را از آن چـه هسـت، بهتـر نشـان دهـد و تولسـتوی در قرن 
نوزدهـم و اوایـل قـرن بیسـتم می گویـد: هنـر جهان پسـند 
همـواره ماک ثابـت و معتبری با خویـش دارد و آن ماک، 
معرفـت دینـی و روحانـی اسـت. در تصدیـق و تأییـد این 
دو نظریـه از ایـن دو دانشـمند محبوب و بـزرگ، باید گفت 
کـه آری؛ هنـر یعنـی همـان تصویـر. البتـه تصویـری کـه با 
خـود تصاویـری نـو و تازه را ارایـه می دهـد و از معرفت و 
ویژه گی هـای روحانـی و معنـوی نیـز برخـوردار باشـد. به 
نحـوی کـه هـر شـاعری از ویژه گی هـای روحانـی و هنری 
خـاق بهره منـد نباشـد، احساسـات و ویژه گی هـای عاطفی 
و روانـی خـود و دیگـران را بـه راحتـی درک نخواهد کرد؛ 
بـه بیانـی، نبـود ایـن محاسـن او را برنمی انگیـزد کـه بـه 
شـناخت و توصیـف و تحلیـل و تمجیـد واقعیـات بپردازد. 
از خاقیت هـا  یکـی  می تـوان گفـت  دیگـر  دیدگاهـی  از 
و واقعیـات بی بدیـل انسـان کـه او را از سـایر موجـودات 
متمایـز مـی دارد، همیـن قـدرت تصویرسـازی اسـت. چون 
تصویرسـازی از بسـتری بـه نـام ذهـن نشـأت می گیـرد و 
البتـه در حافظـه ضبـط و نگاهـداری می شـود. یعنی انسـان 
هـر آن چـه را کـه در گذشـته دیده یا احسـاس کرده اسـت، 
در یـاد او می مانـد و آن را بـرای دیگـران شـرح می دهد، با 
ایـن تفـاوت که ایـن نوع قـدرت گیرایی و ضبـط خاطرات 
در حافظـۀ شـعرا چنـد برابر اسـت و البته شـاعر با وسـعت 
نگاهـی که نسـبت بـه محیط پیرامـون )اجتماعـی و طبیعی( 
دارد، در تصویرسـازی، شـخصیتی متفـاوت جلـوه می نماید 

و ایـن می توانـد بـه دو دلیـل عمـده صـورت پذیرد. 
نخسـت این کـه شـاعر بـه سـطح مسـایل فکـری نمی کنـد، 
بلکـه بیشـتر سـعی در پیدایـی عمـق اشـیا دارد. دوم این که 
معرفـت روحـی و فکـری آن عاوه بـر بیرونـی، درونی نیز 
هسـت. بنابریـن، دیـدن اشـیا و سـایر موجودات بـرای هر 
دیده گانـی قابـل دیـدن اسـت، امـا درک عمق این اشـیا و... 

تنهـا کار شـاعر اسـت و نـه افـراد عادی. 
این کـه  می آیـد،  حاصـل  آن چـه  تفاصیـل  ایـن  بـا 
و ضـروری  ویژه گی هـای الزم  از  شـعر  در  تصویرسـازی 
شـاعر اسـت کـه بایـد در جهـت شـکوفایی و بالنده گی آن 
مبنی بر سـمبول شـدن شـعر بکوشـد و بررسـی و تشـریح 
معیارهـای تصویرسـازی و پیدایـی آسـیب ها و نقـاط قوت 
آن نیـز بی شـک در ایـن مقولـه نمی گنجـد، بلکـه تحقیـق 
و پژوهـش و ارایـۀ سـندی معتبـر و مفیـد را بـرای جامعـۀ 

می طلبـد.  ادبـی 
منبع: نورپورتال 
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با  سفیر سابق پاکستان در کابل می گوید که اسام آباد 
می خواهد  صلح  پروسۀ  به  حکمتیار  گلبدین  آوردن 

جلوی فعالیت های هند را در افغانستان بگیرد. 

او که از سیاست مداران آگاه در امور افغانستان می باشد، 
تشکل  اسامی  حزب  است  گفته  امریکا  صدای  به 

نظامی ندارد، اما دارای نفوذ سیاسی است. 
می کوشد  حکمتیار  از  استفاده  با  پاکستان  او،  گفتۀ  به 
جلوی نفوذ روزافزون هند را در افغانستان بگیرد. اما او 

باور دارد که این کار غیرعملی به نظر می رسد. 
حزب  صلح  توافقنامۀ  امضای  با  که  است  گفته  او 
اسامی از موضع پانزده سالۀ خویش دربارۀ افغانستان 

گذشته است. 

توافقنامۀ صلح،  امضای  با  که  است  گفته  مومند  آقای 
بیشترین سود به حکومت افغانستان می رسد.

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1869   چهار   شنبه       7 میزا ن /     مهر        y    1395   25ذ   و ا  لحجة  الحرام y 1437   28 سپتمبر  62016

برگردان: ماندگار ـ ابوبکر صدیق
منبع: آسیا تایمز

گلبدین حکمتیار یکی از چهره های جهادی است که اخیراً 
معلوم  و  کرده  امضا  افغانستان  دولِت  با  را  صلح  قرارداد 
امریکا و پاکستان قرار  می شود که در عقِب این موضوع، 

دارند. 
در حال حاضر، گلبدین حکمتیار با خانواده اش در پاکستان 
دارد.  هند  کشور  ضِد  افکاری  حکمتیار  می کند.  زنده گی 
درحالی که هند متهم به حمایت بلوچ ها در پاکستان است، 
اسام آباد از نفوذ و گسترش روابط هند با کابل نیز نگران 
است. حکمتیار می تواند برای سرد کردِن آیندۀ این کار موثر 

تمام شود، چیزی که از آن هند در افغانستان هراس دارد. 
نمایندۀ  میان  روان  ساِل  سپتمبر  ماه   22 در  صلح  قرارداد 
حزب اسامی و نمایندۀ حکومِت وحدت ملی در کابل به 
امضا رسید، در این سند حزب اسامی پذیرفته است که با 

تمام نیروهای نظامی و جنگِی خود بدرود بگوید.
حکمتیار متهم به همکاری با سازمان های استخباراتی »کی 
جی بی«، »سی آی ای« و سازمان استخبارات سعودی است.
آن  افغانستان،  به  مجدد  آمدن  با  اسامی  حزب  هرچند 
قدرِت ابتدایی را ندارد؛ اما می تواند برای تغذیۀ برخی از 
دولت مردان استفاده شود. حکمتیار بیشتر یک سیاست مدار 
در  جایگاهی  هیچ  حاضر  حال  در  که  است  جاه طلب 

افغانستان ندارد. 
حزب اسامی یکی از هفت حزِب تشکیل شده در پاکستان 
است که در برابر جماهیر شوروی وقت به مبارزه برخاست؛ 
اما چیزی که آقای حکمتیار را وابسته به بنیادگرایی و بیشتر 
از یک تروریست معرفی کرد، وابسته شدن و جاه طلبی های 
بخش  در  پیشرفت  نتوانست  حزب  این  بود.  او  بی موقِع 

امنیِت داخلی داشته باشد، اما در بحث سیاسی توانست یک 
قرارداد صلح با دولت افغانستان به امضا برساند.

این در حالی است که رییس جمهور اشرف غنی در تاش 
محمد  است.  حکومت  در  بیشتر  منافع  آوردن  به دست 
اشرف غنی با داشتن پس زمینۀ کوچی گری  می تواند از نفوذ 
حکمتیار که متعلق به قوم علجایی است، در والیات شرق 

کشور بهره ببرد.
و  اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  حال،  همین  در 
حامیانش از قرارداد صلح با حزب اسامی حمایت کردند، 
داکتر  به  وفاداری  کوچک  ترین  اسامی  حزب  درحالی که 

عبداهلل ندارد. 
نگاه  پشتون  به رهبری  عنوان  به  به حکمتیار  آقای کرزی 
می کند که بیشتر از او در سیاست تجربه دارد. این در حالی 
است که حکمتیار بیشتر وقِت خود را در بیرون از کشور 
با  کردند  تاش  سیاست مداران  از  شماری  و  کرده  سپری 

امضای قرارداد صلح، حکمتیار به کشور باز گردد.
در همین حال، گلبدین حکمتیار در فهرست سیاه سازمان 
تروریسِت  صفِت  به  را  او  واشنگتن  و  است  شامل  ملل 
خطرناِک جهانی می شناسد. یک روزنامه غربی اخیراً او را 

"قصاب کابل" خطاب کرد.
که  گفته  )نیدپرایس(  سپید  قصر  سخنگویان  از  یکی   
واشنگتن از قرارداد صلح با حزب اسامی حمایت می کند. 
آنان این سند را در برقراری صلح و ثبات مهم تلقی کرده و 

این قرارداد را به آیندۀ افغانستان حیاتی می دانند.
سیاه  فهرست  از  حکمتیار  گلبدین  اسم  می خواهد  امریکا 
صلح دوستان  منطق!،  اساس  به  شود.  بیرون  ملل  سازمان 
با همۀ  امریکا قرار دارند. گلبدین حکمتیار  مورد ستایش 
داشته های گذشتۀ خود، از طرف سازمان استخباراتی سی 
آی ای امریکا حمایت می شد؛ حتا از طرف رییس جمهور 

پیشیِن امریکا رونالد ریگان به وی دفتر داده شده بود.
حزب  با  صلح  موافقت نامۀ  امضای  از  حالی  در  پاکستان 
خانواده اش  با  حکمتیار  گلبدین  که  کرد  حمایت  اسامی 
تحت مراقبِت شدید در این کشور زنده گی می کند و هیچ 

تصمیمی را بدون هدایِت افراد آن کشور انجام نمی دهد. 
تحت  را  حکمتیار  گلبدین  متمادی  سال های  پاکستان 
حمایِت استخباراتی خویش قرار داده و در عقب قرارداد 
صلح ِغنی و حکمتیار نیز پاکستان و امریکا حضور دارند. 
این دو کشور تاش می کنند که قدرت را به یک تناسب با 
حکمتیار در کابل تقسیم کنند. درحالی که هر دو کشور از 
نفوذ و حضورِ کرزی نگرانی دارند، اما حکمتیار می تواند 

فرد مطلوبی به سی آی ای و آی اس آی باشد. 
حکمتیار  با  صلح  قرارداد  از  نیز  ایران  حال،  همین  در 
حمایت کرده و از آمدن او نگرانی ندارد؛ چون حکمتیار در 
دورۀ طالبان در ایران بوده و سازمان استخباراتِی آن کشور 
حکمتیار را به جزییات می شناسد. حکمتیار برای پاکستان 
مهرۀ خوبی است تا در برابر هند استعمال شود. این کشور 
فکر می کند که تنها گزینه یی که در آینده می تواند به نفع 
پاکستان تمام شود و به روابط دهلی ـ کابل صدمه بزند، 
حکمتیار است. این جای تعجب نیست که کسی که در ستاد 
مرکزی روالپندی پاکستان که دارای سه سکرتر خارجی و 
روند  وارد  و  می آید  به ساده گی  است،  امنیت  مشاور  یک 

صلح افغانستان می شود.
از سویی هم، پاکستان تاش می کند که برای حفظ روابط 
از  یکی  که  چین  به خصوص  منطقه  کشورهای  با  حسنه 
حامیان اقتصادی این کشور است، خود را از حمایِت طالبان 
گروه های  با  دیگر  که  مطمین سازد  را  امریکا  و  کند  دور 

تروریستی ارتباط ندارد. 

امریـکا  سـفیر  بـا  دیـدار  در  بلـخ  والـی 
افغانسـتان  شـرایط  کـه  اظهارداشـت 
سیاسـت های  تنهـا  و  اسـت  حسـاس 
عاقانه وضعیت کشـور را بهبـود می دهد.
عطـا محمـد نور بـا مایـکل مکنلی سـفیر 
امریـکا در کابـل در مـورد وضعیـت ایـن 

کشـور دیـدار و گفت وگـو کـرد.
بـر اسـاس خبرنامـۀ والـی بلـخ، در ایـن 
و  بروکسـل  کنفرانـس  مـورد  در  دیـدار 
نیـز  افغانسـتان  امنیتـی  پیشـرفت های 

اسـت. کـرده  گفت وگـو 
عطامحمـد نـور گفته اسـت که افغانسـتان 

در وضعیـت حساسـی قـرار دارد و تنهـا 
سیاسـت های درسـت و عاقانـه، وضعیت 

ایـن کشـور را بهبـود می دهـد.
سـفیر امریـکا نیـز ابـراز امیـدواری کـرده 
اسـت که افغانسـتان مانند نشسـت گذشته 
در  خوبـی  دسـتاوردهای  بـه  »وارسـا« 

نشسـت بروکسـل دسـت یابـد.
افزایـش  بـا  همزمـان  نیـز  گذشـته  سـال 
بـه دالیـل  افغانسـتان  ناامنی هـای شـمال 
مقام هـای  رایزنـی   و  سـفرها  مختلـف، 
سرپرسـت  نـور  عطامحمـد  بـا  خارجـی 

والیـت بلـخ بیشـتر شـده بـود.

ابریشـم  جـاده  کارشناسـان،  عقیـده  بـه 
کـه والیـت بدخشـان را بـه شـمال غرب 
چیـن و راه الجـورد در شـمال افغانسـتان 
ایـن کشـور را بـه آسـیای مرکـزی و اروپا 
در  تغییـر  عوامـل  از  می کنـد،  متصـل 
جغرافیـای جنـگ افغانسـتان از جنـوب به 

شـمال اسـت.
نـور در  نیـز عطـا محمـد  ایـن  از  پیـش 
دیـدار بـا نماینـده امریـکا و سـفیر امریکا 
امریـکا  کمک هـای  از  قدردانـی  ضمـن 
جـاری  اوضـاع  شـرح  و  افغانسـتان  بـه 
افغانسـتان، حمایـت از حکومـت وحدت 

ملـی، تـاش برای ثبـات نظـام و برقراری 
مجـدد امنیـت در شـمال این کشـور را از 
جملـه اولویت هـای مهـم دو کشـور اعام 

بود. کـرده 
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د افغانســتان جمهــوري ریاســت وايــي چــې د تېــر کال ســتونزې د مــي 

یــووايل حکومــت د ســیايس توافقنامــې د نــه عمــي کېــدو المــل شــوي 

دي.

د افغانســتان جمهــوري ریاســت د مــي یــووايل حکومــت د مرشوعیــت 

پــه اړه د راپورتــه شــویو انتقادونــو پــه ځــواب کــې وايــي چــې حکومــت 

ــو دوام  ــو کلون ــر پنځ ــوی او ت ــه ش ــاس رامنځت ــه اس ــو پ ــو د رای د خلک

کــوي.

د جمهــور رئیــس غنــي ویانــد محمــد هارون چخانســوري د ســې شــنبې 

ــې د  ــیايس موافقت نام ــت د س ــل، حکوم ــه ووی ــو ت ــه ورځ ازادي راډي پ

عمــي کېــدو پــه شــمول د ټولــو ژمنــو د عمــي کولــو لپــاره کار کــوي 

ــديل  ــډ ګرځی ــې خن ــه ک ــه دې برخ ــتونزې پ ــې س ــې ځين ــي چ ــو وای خ

دي.

ښاغي چخانسوري زیاته کړه:

"د حکومــت مرشوعیــت د خلکــو د رایــو پــر اســاس دی او پــه اســايس 

قانــون کــې واضــح ده چــې د جمهــور رئیــس د کار دوره تــر پنځــو کلونو 

پــورې ده او د قانــوين وضاحــت رسه ســم جمهــور رئیــس صالحایــت 

ــک  ــیايس هوکړه لی ــه س ــړي. پ ــوړې ک ــې ج ــې برخ ــې بېالبېل ــري چ ل

ــږي  ــو کې ــر دوه کلون ــه ت ــه ب ــي کارون کــې چــې لیــکل شــوي څــو ځين

خــو څرنګــه چــې تېــر کال ډېــر ســخت او د افغانســتان د بقــا کال و او 

مترکــز تــر ډېــره پــه امنیــت و نــو بدبختانــه پــه هغــو برخــو کــې کارونــه 

پــه چټکتیــا رسه نــه دي شــوي خــو مــوږ ځينــي الســته راوړنــې لــرو."

ښــاغلی چخانســوري وايــي، د انتخابــايت اصالحاتــو پــه اړه د جمهــور 

ــايت  ــې د انتخاب ــت ی ــل وخ ــر خپ ــوی او پ ــا رد ش ــان بیا-بی ــس فرم رئی

اصالحاتــو او انتخاباتــو د تــررسه کېــدو مخــه نیولــې او د ده پــه خــره لــه 

هغــې پرتــه د لویــې جرګــې رابلــل هــم امــکان نه لــري.

دوه کالــه وړانــدې چــې د افغانســتان د ولســمرشۍ انتخابــات لــه 

بحــران رسه مــخ شــول پــه دغــه هېــواد کــې د امریــکا پــه منځګړیتــوب د 

ســیايس توافقنامــې لــه مخــې د مــي یــووايل حکومــت رامنــځ تــه شــو.

د ســیايس توافقنامــې لــه مخــې دې حکومــت بایــد پــه تېــرو دوو کلونــو 

ــې  ــک ی ــت برخلی ــه ریاس ــې وای او د اجرائی ــه رابلل ــه جرګ ــې لوی ک

ــړی وای. ــوم ک معل

د  او  یــې اصــالح راوســتلی وای  نظــام کــې  انتخابــايت  راز  دغــه 

ــه  ــک پ ــیايس هوکړه لی ــې د س ــګ ی ــر څن ــش ت ــرو وی ــي تذک الکرتونیک

ــړای وای. ــل ک ــادو عم ــورو م ــو ن ځین

ــي چــارو  ــل بنســټونه او د حقوق ــوره شــوې بېالبې ــوده پ اوس چــې دا م

یــو شــمېر کارپوهــان وايــي چــې د مــي یــووايل حکومــت خپــل نســبي 

مرشوعیــت هــم لــه الســه ورکــړی دی.

د افغانســتان ولــي جرګــې، د حراســت او ثبــات شــورا، د شــهید احمــد 

شــاه مســعود بنســټ د انوارالحــق پــه مــرشۍ نــوي مــي جبهــې او ډېــرو 

ــړي  ــه ک ــراخ انتقادون ــه دې اړه پ ــخاصو پ ــو او اش ــټونو، ټولن ــورو بنس ن

دي.

د شــهید احمــد شــاه مســعود د بنســټ مــرش احمــد ويل مســعود وايــي، 

د ســیايس هوکړه لیــک عمــي کېــدل د دې حکومــت مرشوعیــت دی او 

لــه هغــې پرتــه د ده پــه خــره د مــي یــووايل حکومــت هېــڅ مرشوعیــت 

نــه لــري.

ښاغي مسعود زیاته کړه:

"هغــه تفاهم لیــک چــې د دوه ټيمونــو تــر منــځ الســلیک شــو هغــه د دې 

حکومــت د مرشوعیــت ســند نــه دی لــه هغــې ســند پرتــه بــل هېــڅ ســند 

ــوين  ــه قان ــري او ن ــت ل ــه مرشوعی ــت ن ــه دا حکوم ــته اوس بدبختان نش

بنســټ."

خــو پوښــتنه دا ده چــې ایــا پــه هېــواد کــې د امنیتــي ســتونزو لــه املــه د 

ــه  ــیايس موافقت نام ــې س ــوالی چ ــو ک ــت ونه ش ــووايل حکوم ــي ی م

عمــي کــړي کــه پــه دې برخــه کــې نــورې ســتونزې هــم شــته؟

ــوړ  ــې د پخــواين حکومــت ل ــات شــورا چــې غــړي ی د حراســت او ثب

ــي،  ــرشان دي؛ واي ــادي م ــواين جه ــمېر پخ ــو ش ــي او ی ــوړي چارواک پ

ــاره  ــدو لپ ــي کې ــواردو د عم ــته م ــې د ش ــک ک ــیايس هوکړه لی ــه س پ

ــه. ــه لرل ــڅ اراده ن ــت هې حکوم

د دغې شورا ویاند مسعود ترشتوال زیاتوي:

"برداشــت داســې کېــږي چــې جمهــوري ریاســت ممکــن لــه دې 

ــي  ــه واخ ــه رای ــې الزم ــې جرګ ــه لوی ــت ل ــداريت پوس ــې ص ــه چ امل

ــډ کــوي او  ــو کــې ځن ــه کارون ــو ځکــه پ ــه اندینښــمن دی ن ــه وضعیت ل

اجرائیــه ریاســت هــم د خپــل وضعیــت پــه اړه اندیښــمن دی چــې ممکن 

صــداريت پوســټ رایــه وانه خــي او یــا کــه رایــه اخــي د ده پرځــای بــه 

ــدا يش." ــه اړه خــرې پی ــو پ ــل چــا د راتل د ب

اجرائیــه ریاســت هــم د دې ټولــو انتقادونــو پــه اړه غلــی نــه دی بلکــې 

ــې د  ــيي چ ــو رسه ښ ــه دا ډول څرګندون ــو شــمېر سیاســتوال پ ــي، ی واي

ــې څومــره کمــزوری دی. درک ځــواک ی

ــه  ــوي خرپاڼ ــږل ش ــه رالی ــه پ ــو ت ــه ازادي راډی ــت څخ ــه ریاس د اجرائی

کــې راغــي چــې عبداللــه عبداللــه د ســې شــنبې پــه ورځ د افغانســتان د 

علــاوو شــورا رسه پــه لیدنــه کــې وویــل چــې اجرائیــه ریاســت بــه تــر 

پنځــو کلونــو دوام کــوي.

ښــاغي عبداللــه دې غونــډې تــه ویــي چــې د ســیايس توافقنامــې پــه 

هېــڅ برخــه کــې داســې څــه نــه دي راغــي چــې کــه د دوه کلونــو پــه 

ــم يش. ــد خت ــو حکومــت بای ــه يش ن ــه جرګــه جــوړه ن مــوده کــې لوی

د حقوقــي چــارو کارپــوه ســمر ســیرت بیــا وايــي چــې اجرائیــه ریاســت 

د قــرارداد لــه مخــې د ټــاکل شــوي مــودې لپــاره رامنځتــه شــوی چــې 

لــه دوه کالونــو زیــات دوام یــې حقوقــي مرشوعیــت ختــم کــړی دی.

موافقت امریکا و پاکستان با حضوِر دوبارۀ حکمتیار

رستم شاه مومند: 
پاکستان می خواهد از طریق 

حکمتیار جلوِ هند را بگیرد

عبداهلل عبداهلل:

مواد مخدر منبع مهم تمویل تروریسم است

"موجوده حکومت تر پنځو 

کلونو دوام کوي"

ــی از  ــا هیأت های ــی افغانســتان ب ــس اجرای ریی
جمهــوری اســامی ایــران، فدراتیــف روســیه 
و جمهــوری تاجیکســتان کــه در همایــش 
پنج جانبــه مبــارزه علیــه مــواد مخــدر در 
ــود. ــدار نم ــد دی ــوده بودن ــتراک نم ــل اش کاب
بــر بنیــاد خبرنامــۀ ریاســت اجرایــی، در 
ایــن نشســت عبــداهلل عبــداهلل از اشــتراک 
هیأت هــای کشــورهای فــوق در همایــش 
مبــارزه علیــه مــواد مخــدر در کابــل قدردانــی 
ــش را  ــن همای ــه ای ــزاری موفقان ــود و برگ نم

ــت. ــک گف ــان تبری ــرای آن ب
صحبت هــای  ادامــه  در  اجرایــی  رییــس 
خویــش کشــت، تولیــد و قاچــاق مــواد مخــدر 
در افغانســتان و منطقــه را تهدیــد مشــترک 

دانســت و همــکاری مشــترک منطقه یــی و بیــن المللــی 
را بــرای مبــارزه بــا ایــن تهدیــد یگانــه راه بیــرون رفــت 
از ایــن معضلــه خوانــد. او در ادامــه صحبت هــای خــود 
تعهــد حکومــت افغانســتان را در مبــارزه بــا موادمخــدر 

ابــراز داشــت و وعــده ســپرد کــه حکومــت و مســوولین 
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــف ب ــد در ســطوح مختل کشــور آماده ان
ــد. ــد و قاچــاق موادمخــدر همــکاری نماین کشــت، تولی

ــاق  ــه قاچ ــود ک ــد نم ــان تاکی ــداهلل همچن ــداهلل عب عب
ــه  ــزم ب ــل تروری ــم تموی ــع مه ــی از مناب ــدر یک موادمخ

ــا  ــل ن ــی از دالئ ــی رود و یک ــمار م ش
ــت.  ــه اس ــتان و منطق ــی در افغانس امن
ــا  ــوی حکومت ه ــی ق ــی اراده سیاس ول
ــن  ــه ای ــد ب ــدی می توان ــات ج و اقدام

ــد. ــان بخش ــوم پای ــده ش پدی
ــتراک  ــای اش ــای هیأت ه ــپس رووس س
ــکر  ــا تش ــد و ب ــت کردن ــده صحب کنن
افغانســتان،  مــردم  و  حکومــت  از 
بــا  مبــارزه  همایــش  برگــزاری  از 
ــوده  ــی نم ــل قدردان ــدر در کاب موادمخ
ــش  ــورهای خوی ــل کش ــی کام و آمادگ
را در مبــارزه بــا موادمخــدر اعــان 
کردنــد. آنــان در صحبت هــای خویــش 
تاکیــد نمودنــد کــه کشــت، تولیــد 
و قاچــاق مــواد مخــرد یــک مشــکل بــزرگ ملــی، 
منطقه یــی و بین المللــی اســت و همــکاری مشــترک 
ــه راه  ــه یگان ــان کشــورهای منطق ــات می ــه اطاع و تبادل

ــد. ــکل می باش ــن مش ــل ای ــرای ح ــر ب موث

عطامحمد نور: 

تنها سیاست های عاقالنه وضعیت را بهبود می بخشد
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ــد  ــه هن ــت ک ــه اس ــل گفت ــازمان مل ــتان در س ــم پاکس ــدۀ دای نماین
بایــد پاســخگوی "اقدامــات مســتبدانه و جرایمــش در منطقــۀ اشــغال 

شــده" کشــمیر باشــد.
ملیحــه لودهــی، نماینــدۀ دایــم پاکســتان در ســازمان ملــل گفــت کــه 
هنــد نمی توانــد از نظــر دیپلماتیــک پاکســتان را منــزوی کنــد. ایــن 
یــک توطیــه بــرای منحــرف کــردن توجــۀ جهانــی از اوضــاع جــدی 

در کشــمیر تحــت اشــغال هنــد اســت.
او ادامــه داد، چنیــن اقداماتــی در گذشــته نیــز از ســوی دولــت هنــد 
ــی  ــا شکســت خــورده و حــاال توجــه بین الملل ــه، ام صــورت گرفت
ــارۀ رشــد نقــض حقــوق بشــر در کشــمیر تحــت اشــغال هنــد  درب
باعــث شــده تــا دهلی نــو حالــت تدافعــی بگیــرد. هنــد بایــد بابــت 

اقداماتــش در ایــن منطقــه پاســخگو باشــد.
ــز در  ــال سازشــی صلح آمی ــه دنب ــت: پاکســتان ب ملیحــه لودهــی گف
ــه دارد و  ــاری خصمان ــد رفت ــا هن ــد اســت، ام ــا هن ــوارد ب تمامــی م
ــوق بشــر و  ــه حق ــم علی ــد. جرای ــگ می کوب ــل جن ــر طب ــواره ب هم
اقدامــات جنــگ طلبانــه از ســوی هنــد در بلندمــدت باعــث می شــود 

تــا ایــن کشــور در ســطح جهانــی بــه انــزوا کشــیده شــود.
ــارۀ مقایســه کــردن مســألۀ بلوچســتان  ــه ســوالی درب او در پاســخ ب
ــا باعــث  ــد و تنه ــه هــم ندارن ــن دو ربطــی ب ــا کشــمیر گفــت: ای ب
ــکاری  ــازمان هم ــود. س ــدی می ش ــی از ناامی ــدن حس ــود آم به وج
ــزام  ــمیر اع ــه کش ــاب ب ــۀ حقیقت ی ــک کمیت ــه زودی ی ــامی ب اس

می کنــد.

وزیـــر خارجـــۀ امریـــکا اظهـــارات همتـــای ســـوری خـــود 
دربـــارۀ آماده گـــی دمشـــق بـــرای تشـــکیل دولـــت فراگیـــر 
ـــوریه  ـــی س ـــرایط فعل ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــرد ب ـــام ک را رد و اع

صحبـــت از تشـــکیل چنیـــن دولتـــی بی معناســـت.
ــا  ــو بـ ــکا در گفت وگـ ــۀ امریـ ــر خارجـ ــری، وزیـ ــان کـ جـ
ـــارۀ  ـــت درب ـــت: صحب ـــا گف ـــه کلمبی ـــفرش ب ـــگاران در س خبرن
ـــت و  ـــده اس ـــیار پیچی ـــد بس ـــر و متح ـــت فراگی ـــکیل دول تش
ـــب را  ـــوریه حل ـــام س ـــه "نظ ـــرایطی ک ـــان و در ش ـــن زم در ای
بمبـــاران می کنـــد و بمب هـــا را بـــر ســـر زنـــان و کـــودکان 

می ریـــزد،" هیـــچ معنـــی و مفهومـــی نـــدارد.
ـــب  ـــاکنان حل ـــه س ـــرایطی ک ـــن ش ـــال داد در چنی ـــری احتم ک
ــه  ــتیاقی بـ ــتند اشـ ــنه گی هسـ ــاران و گرسـ در معـــرض بمبـ

ـــند. ـــته باش ـــأله نداش ـــن مس ای
ــا  ــه بـ ــوریه در مصاحبـ ــۀ سـ ــر خارجـ ــم، وزیـ ــد معلـ ولیـ
ـــی  ـــکیل دولت ـــادۀ تش ـــق آم ـــه دمش ـــرد ک ـــام ک ـــانه ها اع رس
ــون  ــن قانـ ــرای تدویـ ــی را بـ ــه کمیته یـ ــت کـ ــر اسـ فراگیـ

اساســـی تشـــکیل دهـــد.
ـــم در  ـــه ببینی ـــیم ک ـــن باش ـــر ای ـــد منتظ ـــا بای ـــت: م ـــری گف ک
ـــا  ـــوی روس ه ـــی از س ـــدام متفاوت ـــاهد اق ـــده ش ـــای آین روزه

ـــر. ـــا خی ـــود ی ـــم ب ـــوریه خواهی ـــام س ـــا نظ ی
مذاکـــره  در  تاش هایـــش  از  دیگـــری  اظهـــارات  در  او 
بـــا مســـکو دربـــارۀ جنـــگ ســـوریه دفـــاع کـــرد و گفـــت: 
آتش بـــس شکســـت خـــورده دلیـــل جنـــگ نیســـت و تنهـــا 

راه بـــرای توقـــف جنـــگ مذاکـــره اســـت.
ـــه  ـــن او از جمل ـــه منتقدی ـــخ ب ـــری در پاس ـــارات ک ـــن اظه ای
ـــه  ـــد ک ـــراد ش ـــواه ای ـــناتور جمهوری خ ـــن، س ـــک کی ـــان م ج
ـــه  ـــردن ب ـــاد ک ـــا در اعتم ـــری جســـور اســـت، ام ـــود  ک ـــه ب گفت

ـــم دارد.  ـــد الزم توه ـــش از ح ـــوریه بی س
ـــل  ـــت: دلی ـــا گف ـــه کلمبی ـــفرش ب ـــگاران در س ـــه خبرن ـــری ب ک
ـــام ســـوریه و روســـیه  ـــه نظ ـــن اســـت ک ـــی ای ـــای کنون رخداده
ـــود  ـــی وج ـــروز آتش بس ـــتند. ام ـــی هس ـــروزی نظام ـــال پی دنب
نـــدارد. ایـــن امـــکان به طـــور کامـــل نابـــود شـــده اســـت. 

ـــت. ـــت اس ـــن واقعی ـــت ای ـــم نیس ـــن توه ای
ـــان  ـــای می ـــب و درگیری ه ـــه حل ـــدید ب ـــات ش ـــی حم در پ
دو طـــرف تعـــداد زیـــادی از غیرنظامیـــان کشـــته شـــده اند. 
ـــق  ـــی در مناط ـــزار غیرنظام ـــان 250 ه ـــع هم چن ـــۀ مناب ـــه گفت ب

ـــتند. ـــره هس ـــب محاص ـــان در حل ـــیطره مخالف ـــت س تح

بازی کن  چند  هافنهایم،  سرمربی  عنوان  به  ناگلزمن  یولیان  حضور  زمان  از 
جوان به ترکیب این تیم اضافه شدند که شاخص ترین آن ها، ندیم امیری است.

ترکیب  در  با درخشش  این روزها  افغانستانی،  پدیدۀ 19 سالۀ  امیری،  ندیم 
هافنهایم، نظر بسیاری از کارشناسان را به خود جلب کرده است.

از فصل گذشتۀ یولیان ناگلزمن، جوان ترین سرمربی بوندس لیگای آلمان با 
28 سال سن، فرآیند جدیدی در فوتبال این کشور آغاز کرده است. بعد از 
استیونس، سرمربی  نیمکت هافنهایم و جدایی هاب  تغییر و تحوالت روی 

جوان، دست به تغییرات گسترده یی در این تیم زده است.
زمان  از  که  است  تغییراتی  بزرگ ترین  از  یکی  جوان،  بازی کنان  از  استفاده 
حضور ناگلزمن به وجود آمده و ندیم امیری از جمله محصوالت جوانی ست 

که با رویکرد جدید سرمربی جوان هافنهایم به بدنۀ تیم تزریق شده است.
ندیم امیری، جوان 19 ساله از افغانستان و متولد راین، یکی از آینده دارترین 
ابتدایی است که زیر  استعدادهای لیگ معتبر بوندس لیگا در همین ماه های 
نظر ناگلزمن، پرورش یافته و موفق شد در جریان پیروزی در برابر اینتراخت 
فرانکفورت، ُگل دوم تیمش را به ثمر برساند. آمار ندیم امیری فوق العاده بوده 
و زدن 3 ُگل و دادن 4 پاس ُگل در تنها 21 بازی و 14 بار حضور در ترکیب 
ابتدایی، نوید از ظهور یک ستارۀ با استعداد از افغانستان در بوندس لیگای 

آلمان داده است.
او که دانشجوی آکادمی هافنهایم است، موفق به خلق 42 شانس ُگل زنی در 
1250 دقیقه شده و آمار دقت پاس او، رقم شگفت انگیز 79% بوده است. 
امیری تا به حال 24 بار با لباس ژرمن ها در رده های زیر 17 سال و زیر 18 
سال به میدان رفته و بعد از شروع فصل 2015 به عنوان بازی کن تیم دوم، از 
اکتبر گذشته موفق به راه یابی به تیم اصلی هافنهایم شده است. بدون شک، 
تیم در فصلی  این  به رشد  نتایج خوب هافنهایم و روند رو  از دالیل  یکی 
بودند که  از کارشناسان معتقد  بوده و حتا بسیاری  امیری  ندیم  که گذشت، 
هافتهایم با این رویه، می تواند طی سال های آینده به کسب سهمیۀ مسابقات 

برون مرزی و حضور در لیگ اروپا بی اندیشد.
پست اصلی امیری، هافبک هجومی است و با توجه به پای راست قدرت مند 
او، تسلط او بر توپ فوق العاده است. نکته اصلی در روند بازی امیری، عدم 

ترس در ساق پاهای او علی رغم سن و سال نسبتًا کم او است.
شاید بتوان رحیم استرلینگ را بهترین نمونه از این دست بازیکنان قلمداد کرد. 
بازیکنانی که سرعت و قدرت پا به توپ بسیار باالیی دارند، اما در به سرانجام 
رساندن موقعیت ها، کمی ناتوان هستند. البته روند ندیم امیری موید آن است 
در بدترین حالت، در این شرایط  که این ضعف به حداقل برسد و معموالً 
حداقل یک پاس سالم به هم تیمی ها از او می بینیم. حسن دیگر بازی امیری، 
عدم هراس از درگیری بر سر توپ و حضور در صحنه های فیزیکی می باشد.
عاقۀ  به  توجه  با  شد  منتشر  انگلیسی  رسانه های  در  شایعاتی  تابستان،  در 
همیشه گی لیورپول به جذب استعدادهای جوان آلمانی، ممکن است مرسی 
در  نیست  بعید  و  باشند  افتاده  ساله   19 امیری  ندیم  فکر جذب  به  سایدی 
مسؤوالن  بگیرد.  خود  به  واقعیت  بوی  و  رنگ  انتقال  این  آینده،  سال های 
استعدادیابی لیورپول همیشه بازی های بوندس لیگا را زیر نظر دارند و ندیم 
امیری یکی از بازی کنانی بوده که به شدت نظر سران این تیم را به خود جلب 

کرده است.
امیری تا به حال بازی های زیادی برای تیم های ردۀ سنی مختلف آلمان انجام 
و  هافنهایم  از  بازیکن  خرید  در  لیورپول  خوب  تجربۀ  به  توجه  با  و  داده 
نمایش های قابل قبول فیرمینیو در مدت اخیر، ممکن است در آیندۀ قرمزهای 
بندر لیورپول باز هم تمایل به جذب بازیکن از این تیم بازی کن ساز آلمانی 

داشته باشند.
افغانستان در برخی از  از  با این حال، بازی کنان قدرت مندی در حال حاضر 
لیگ های اروپایی هستند، اما با توجه به وضعیت کنونی کشور و خواست آنان 
مبنی بر بازی برای لیگ ها و کشورهای پیش رفته تر، فدراسیون فوتبال افغانستان 
موفق به کشانیدن پای شان به تیم ملی نشده و ندیم امیری نیز با پیراهن تیم 

ملی فوتبال آلمان تا کنون به میدان رفته است.

پاکستان:
هند باید دربارۀ جرایم خود 

در کشمیر پاسخگو باشد

کری:

صحبت از تشکیل دولت فراگیر

 در شرایط فعلی سوریه "بی معناست"

ظهور یک ستارۀ ارزش مند
 از افغانستان در دنیای فوتبال

نوراهلل ولی زاده

حزب اسامی و جهالت پایدار!
ــم،  ــن کری ــخنان امی ــه س ــی ک ــزان، هنگام روز اول می
رییــس هیــأت مذاکــره کننــدۀ حــزب اســامی را 
ــود  ــک ب ــدم، نزدی ــت دی ــا حکوم ــه ب ــای توافق نام ــم امض در مراس
ــر کــرده  بنویســم کــه حــزب اســامی در جهــت مثبــت بســیار تغیی
ــان  ــی بی ــنجیده و متین ــخنان س ــا، س ــم در آن ج ــای کری ــت. آق اس
داشــت کــه توقــع چنــان ســخنانی از نماینــدۀ یــک گــروه شورشــی 

نمی رفــت.
ــا  ــم ب ــای کری ــوی آق ــی بخشــی از گفت وگ ــا وقت ــته، ام شــب گذش
تلویزیــون یــک را کــه شــنیدم، بــا خــود گفتــم، خــوب شــد از ایــن 

آدم توصیــف نکــرده بــودم!
کریــم، در ایــن گفت وگــو، بــا صراحــت، حملــۀ مرگ بــارِ تروریســتی 
ــه  ــرد ک ــه ک ــد و آن را توجی ــل را "استشــهادی" نامی شــاه شــهید کاب
ــک رویکــرد تروریســتی و دور از منطــق اســت و  ــن کار اساســًا ی ای

می توانــد پیگــرد قانونــی بــرای ایــن آقــا بــه دنبــال داشــته باشــد.
ــته  ــه گذش ــورد آنچ ــه در م ــد ک ــت، بگوی ــم می توانس ــای کری آق
ــدی  ــه فصــل جدی ــده ایم ک ــرآن ش ــا ب ــم و م اســت، بحــث نمی کنی
ــان  ــم! کــه نگفــت و نشــان داد کــه آن از سیاســت ورزی را آغــار کنی
ــام  ــر ن ــه زی ــرده و آنچ ــری نک ــان، تغیی ــه آن ــب ب ــزب منتس و ح
توافق نامــۀ صلــح بــا ایــن گــروه وجــود دارد، بازکــردن آغــوش یــک 
نظــام دموکراتیــک بــه روی یــک گــروه دشــمن اســت کــه هنــوز از 

ــر را دارد! ــه عــزم تغیی ــادم اســت و ن ــه ن گذشــته اش ن
ــد.  ــادی دارن ــنده گی زی ــوت بخش ــک ق ــاز و دموکرایت ــای ب نظام ه
ــا  ــه ب ــی ک ــت. گروه ــته اس ــه گذش ــوط ب ــواره من ــش هم ــا بخش ام
ــام  ــن نظ ــک، در درون ای ــام دموکراتی ــاینده گی نظ ــتفاده از بخش اس
جــا می گیــرد و از آن جــا علیــه اصــول اساســی نظــام تبلیــغ می کنــد، 
ــن را  ــدارد. ای ــر ن ــر در س ــوای تغیی ــه ه ــد ک ــان می ده ــًا نش واضح

ــد. ــوان نامی ــز می ت ــدار نی ــت پای جهال
گروهــی نیــز کــه بــه نماینده گــی از یــک نظــام دموکراتیــک، حاتــم 
ــه درون  ــف ب ــای مخال ــه آوردن گروه ه ــد ک ــد، بدان ــی می کن بخش
نظــام، بی آن کــه تغییــری در رفتــار و گفتــار آنــان آمــده باشــد، یــک 

خیانــت آشــکار بــه نظــام دموکراتیــک اســت!
ــه منطق هــای  ــت ک ــر انتحــاری اس ــه: استشــهادی، نــام دیگ نکت
ــای  ــم ها، معن ــاظ و اس ــردن الف ــا ک ــا جابه ج ــد ب ــف می پندارن ضعی

عملکرد هــا تغییــر می خــورد و یــا مــردم فریــب می خورنــد!

یعقوب یسنا

ــرزی از  ــد ک ــت مســتقیم، واضــح و جــدی حام حمای
طالبــان، آن هــم بــا عصبیــت و... کــرزی می گویــد 
طالبــان یــک نیــرو افغانســتانی اســتند، هرجایــی 
افغانســتان را حــق دارنــد تصــرف کننــد و بگیرنــد، مــا حــق نداریــم 
بــه طالبــان بگوییــم کــه چــرا این جــا را تصــرف کرده ایــد... جنــاب 
ــاوت  ــون تف ــت داری و قان ــا حکوم ــب ب ــت و تعص ــرزی! عصبی ک
ــون زنده گــی  ــد در قلمــرو حکومــت و قان ــد. کســانی می توانن می کن
کننــد کــه در پــی تخریــب و برانــدازی حکومــت و قانــون نباشــند؛ اما 
حــق انتقــاد را از حکومــت و قانــون دارنــد تــا حکومــت، خودکامــه 
ــورت  ــتفاده ص ــام و... سوءاس ــک مق ــع ی ــه نف ــون ب ــود و از قان نش
ــۀ  ــون، جنب ــاد شــهروندان از حکومــت و قان ــن، انتق ــر ای ــرد؛ بناب نگی

ــت. ــدازی حکوم ــب و بران ــه تخری ــی دارد، ن اصاح
ــب،  ــی تخری ــه در پ ــی ک ــر گروه ــس و ه ــر ک ــگاه، ه ــن ن از ای
برانــدازی و ســقوط حکومــت و قانــون باشــد، فــرق نمی کنــد، 
افغــان )پشــتون( باشــد، تاجیــک باشــد، هــزاره باشــد، اوزبیــک باشــد 
ــد در  ــت بای ــد، حکوم ــان باش ــرزی( و برادرت ــما )ک ــا ش ــا حت و... ی
برابــر آن هــا بجنگــد و از قلمــرو حکومــت، از قانــون و از زنده گــی 
شــهروندانی کــه بــا ارادۀ سیاسی شــان حکومــت را بــه وجــود آورده 

ــد. ــاع کن و مشــروعیت بخشــیده، دف
ــب،  ــت )طال ــف حکوم ــای مخال ــتۀ گروه ــد سردس ــما می توانی ش
القاعــده و...( شــوید، امــا از درون یــک حکومــت، این گونــه حمایــت 
از نیروهــای مخالــف حکومــت، بــرای حکومــت خطرنــاک اســت و 
بــرای شــما شــرم آور! بــه ایــن دلیــل کــه ســرمایه و نــام و نشــان و 
اعتبارتــان از مــردم افغانســتان اســت کــه در ایــن ســال ها بــه نوعــی... 
آن هــا را از مــردم قاپیده یــی...؛ پیــش از ریاســت جمهــوری بــا یــک 
ــا چنــد محافــظ خارجــی وارد افغانســتان شــدی؛  پتــو بــر دوش و ب
ملــت افغانســتان تــو را نمی شــناخت، امــا تــو را حمایــت کــرد و تــو 
بــا سوءاســتفاده از حمایــت مــردم افغانســتان، اژدهــا شــدی و حــاال 
ــا در  ــر اســت حت دهــان به ســوی مــردم افغانســتان گشــوده یی...؛ بهت
ــه  ــه در دل چ ــذاری؛ این ک ــرام بگ ــتان احت ــردم افغانس ــه م ــر، ب ظاه
ــای  ــا افشاشــدن اراده ه ــه هرصــورت! ام ــی، ب ــا کرده ی داری و چی ه
باطــن اشــخاص و افــراد بــرای مــردم، مفیــد اســت، تــا مــردم بداننــد 
ــه کســانی اعتمــاد  ــا ب ــه کســی ی ــد و ب ــه فریــب خورده ان کــه چگون
ــوده اســت و  ــا کســان در پــی بلعیدن شــان ب ــد کــه آن کــس ی کرده ان

ــت. ــده اس ــان را بلعی تعداد ش

فیـسبـوک نـــامــه
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کاندیدای  دو  میان  انتخاباتی  مناظره  نخستین 
انتخابات ریاست جمهوری  جمهوری خواه و دموکرات 

امریکا برگزار شد.
انجامید،  طول  به  دقیقه   90 حدود  که  مناظره  این  در 
سوال  اولین  به  دموکرات  کاندیدای  کلینتون،  هیاری 
پاسخ داد. این مناظره در دانشگاه هوفسترای نیویورک 

انجام شد. این مناظره قرار بود رأس ساعت چهار 
بامداد به وقت کابل آغاز شود که با نیم ساعت 
تأخیر مواجه شد. مسائل مربوط به آینده امریکا، 
رفاه، مالیات، اشتغال، سیاست خارجی و امنیت از 
جمله موضوعات مطرح شده در این مناظره بود.

مجری  هولت،  لستر  مناظره  این  مجری 
اخیر مجری  در سال های  که  بود  شناخته شده یی 
ان .بی.سی  شبکه  تودی  و  دیت الین  برنامه های 
شامگاهی  اخبار  مجری  حاضر  حال  در  و  بوده 
این شبکه است که میلیون ها بیننده دارد. ناظران 
 80 رکورد  مناظره  این  بودند  کرده   پیش بینی 
ریگان  رونالد  و  کارتر  جیمی  مناظره  میلیونی 

)1980( را بشکند.
تبیین  در  کلینتون  مناظره،  این  نخست  بخش  در 
سیاست های خود در رابطه با وضعیت اشتغال و 
برای طبقه سرمایه دار  مالیات  افزایش  از  اقتصاد، 
حمایت کرد و ترامپ نیز گفت که حامی کاهش 
توسعه  منظور  به  سرمایه داران  برای  مالیات 
مشاغل و جلوگیری از سرمایه گذاری شرکت های 
ترامپ  است.  کشور  این  از  خارج  در  امریکایی 

داد،  خواهد  مردم  به  که  مالیاتی  تخفیف  افزود، 
ریگان  ریاست جمهوری  زمان  از  تخفیف  بزرگ ترین 

خواهد بود.
اقتصادی  انتخابات مسأله  کلینتون گفت: محور کلیدی 
مردان  و  زنان  دستمزد  که  کرد  تضمین  باید  و  است 
وی  مالیاتی  طرح  و  است  ثروتمند  ترامپ  شود.  برابر 
بزرگ ترین کاهش مالیاتی برای ثروتمندان خواهد بود 
و به طبقه متوسط کمکی نخواهد کرد. ترامپ فعالیت 
خود را با سرمایه چندصد میلیون دالری که پدرش در 

اختیار او قرار داده بود، شروع کرد.
شغلی  فرصت های  کرد:  اظهار  ترامپ  مقابل،  در 
امریکایی ها به کشورهای دیگر مانند چین و مکزیک می 
رود. سرقت مشاغل از امریکا باید متوقف شود. نباید 

بگذاریم شرکت ها و مشاغل از کشور خارج شوند.
کلینتون گفت: دونالد ترامپ در سال 2006 گفته بود که 
امیدوار است بازار مسکن سقوط کند که سرمایه های او 
افزایش یابد که ترامپ در پاسخ گفت این یعنی کسب 

و کار.

عرصه  در  است  سال   30 کلینتون  کرد،  اظهار  ترامپ 
نداشته  توجهی  اقتصادی  مشکات  به  و  بوده  سیاسی 
است. کلینتون نیز با خنده پاسخ داد که به این موضوع 
امریکای  ریاست جمهوری  دوران  در  و  کرده  فکر 

همسرش اوضاع اقتصادی کشور بهبود یافته بود.
ترامپ  دونالد  از  مجری  مناظره  از  دیگری  بخش  در 
در مورد انتشار اظهارنامه های مالیاتی اش پرسید. ترامپ 
تاکنون از انتشار این اظهارنامه ها خودداری کرده است. 
اظهارنامه  ترامپ  چرا  گفت:  باره  این  در  نیز  کلینتون 
که  هست  چیزی  حتمًا  نمی کند؟  منتشر  را  مالیاتی اش 

او مخفی می کند.
ترامپ در پاسخ گفت که پس از پایان فرآیند حسابرسی 
کاندیدای  کرد.  اظهارنامه خود خواهد  انتشار  به  اقدام 
جمهوری خواه در مقابل خواستار آن شد که کلینتون 33 

هزار ایمیل محرمانه خود را منتشر کند.

از سوی دیگر ترامپ تصریح کرد، ایران پس از توافق 
هسته ای به یک قدرت بزرگ تبدیل می شود در حالی 
مقابل  در  بود.  مشکل  دچار  تحریم ها  اعمال  با  که 
کلینتون اظهار کرد: من در دوران سناتور بودنم به تمام 
تحریم های ایران رأی موافق دادم اما پس از آن امریکا 
در صدد آن برآمد که در کنار تحریم ها با سایر کشورها 
وارد تعامل شود و با تشکیل ائتاف ایران را پای میز 

مذاکرات بکشاند؛ بدون آن که جنگی رخ دهد.
کاندیدای دموکرات ادعا کرد: وقتی وزیر خارجه شدم 
برای ساخت  به مواد الزم  تا دستیابی  ایران چند هفته 
بمب هسته ای فاصله داشت. ما سنگین ترین تحریم ها 
را علیه ایران وضع و در نهایت برنامه هسته ای ایران را 

بدون شلیک یک گلوله محدود کردیم.
جهانی  شرایط  به  ما  که  است  مهم  بسیار  گفت:  وی 
درباره  که  توافقی  به  نسبت  من  باشیم.  داشته  توجه 
اگر  هستم.  راضی  شده  حاصل  ایران  هسته ای  برنامه 
می دهد،  قرار  انتقاد  مورد  را  توافق  این  ترامپ  دونالد 

باید بگوید که گزینه جایگزین چیست. ما باید در مورد 
چنین مسائلی با دقت بیشتری صحبت کنیم.

قبال  در  ترامپ  مشخص  سیاست  فقدان  از  کلینتون 
از  مکرر  طور  به  ترامپ  گفت:  و  کرد  انتقاد  داعش 
برنامه های محرمانه خود درباره مقابله با داعش سخن 
می گوید اما تنها موضوع محرمانه این است که او هیچ 

برنامه ای در این خصوص ندارد.
دولت  سیاست های  داعش،  مورد  در  ترامپ 
مقصر  گروه  این  شکل گیری  در  را  واشنگتن 
داعش  تشکیل  علل  از  یکی  افزود:  و  دانست 
این بود که ما عراق را بیش از اندازه زود ترک 
کردیم. اوباما و کلینتون در عراق خأل قدرت 
کلینتون  آمد.  به وجود  داعش  و  کردند  ایجاد 
مدت هاست که می خواهد داعش را نابود کند.
حمله  از  من  گفت:  جمهوری خواه  کاندیدای 
را  ادعا  این  نکردم؛  حمایت  عراق  به  امریکا 
رسانه هایی که طرفدار کلینتون هستند، مطرح 
می کنند. کلینتون اما اظهار کرد، ترامپ هم از 
جنگ عراق حمایت کرده بود و هم از حمله 

به لیبی و سرنگون کردن قذافی.
در  که  خواست  امریکا  مردم  از  کلینتون 
به  آن ها  آینده  زیرا  کنند  شرکت  انتخابات 
نتیجه انتخابات بستگی دارد. ترامپ نیز تأکید 
کرد: می خواهم عظمت امریکا را احیا کنم. در 
پایان این مناظره دو طرف اعام کردند که در 
کاندیدای  از  رقیب،  جناح  پیروزی  صورت 

پیروز حمایت خواهند کرد.
نهم  کلینتون  و  ترامپ  بعدی  مناظره  ایسنا،  گزارش  به 

اکتبر در واشنگتن برگزار خواهد شد.
کلینتون درنظر پرسی برنده است

بینندگان  از  نظرپرسی  یک  ساعت  دو  حدود  از  پس 
صورت  سی"  آر  "او  و  ان"  ان  "سی  های  تلویزیون 
گرفت که 62 درصد موافق بودند که کلینتون مناظره را 
برده است و از آمادگی او ستایش کرده اند. نظر پرسی 
دومی که توسط "پبلک پالیسی پولنگ" صورت گرفت 
بازهم نشان می دهد که کلینتون برنده بود با اختاف 
51 در برابر40 درصد. همچنان در این نظر پرسی معلوم 
بیشتر  اقلیت ها  و  جوانان  بین  در  کلینتون  که  گردید 

طرفدار دارد.
در چهارم اکتوبر مایک پنس و تم کئین، نامزدان معاونت 
به  یکدیگر  برابر  در  ترتیب  عین  به  ریاست جمهوری 
مناظره می پردازند. مناظره بعدی بین کلینتون و ترامپ  

قرار است در نهم اکتوبر برگزار شود.

هارون مجیدی
جلِد تاریخ ما به خارش خارجی مبتاست، نام تازه ترین 
افغانستان  معروف  طنز نویسان  از  دهزاد  نجیب  اثر 

می باشد که از نشانی انتشارات پرند به نشر رسیده است.
این گزیده را احسان سام ویرایش کرده و برگ آرا و 
طراح جلد آن رفیع جسور بوده که در پنج صد نسخه و 

58 برگ چاپ شده است.
افغانستان  طنزنویسی  در  آشنا  نام های  از  دهزاد  نجیب  
با  ادبی  گونۀ  این  در  که  است  سال  چندین  او  است. 
دقت قلم می زند و چند عنوان کتاب نیز در دیِگ طنز 

پُخته است. 
به  پیوند  در  چمچه«  در  »دیگی  در  دهزاد  آقای 
جدیدترین  کاریکلماتور  است:  نوشته  کاریکلماتور 
پدیدۀ ادبیات افغانستان است. هر چند می تواند گاهی با 
در کنار شعر زانو بزند؛ اما اصوالً از اعضای سفرۀ ادبی 

طنز محسوب می شود.
آقای دهزاد در ادامۀ یادداشت خود آورده است: اگر از 
تضاد،  ایهام،  تمثیل،  آمیزی،  استعاره، حس  کنایه،  کنار 
کاریکلماتور  سازندۀ  ادبی  آرایه های  بقیه  و  اغراق 
کاریکلماتور  مهم  از مشخصه های  پارادوکس  بگذریم، 
قرار  واژه ها ظاهراً ضد هم  این حالت  در  که  می باشد 

می گیرند و باعث ایجاد خند می شوند.
با عنوان »تضادهای  از رویا صدر  نوشته یی  در ضمن، 
خارش  به  ما  تاریخ  جلِد  از  چند صفحه  مزاحم  تلخ« 
خارجی مبتاست شده و تاریخچۀ کاریکلماتور را بیان 

داشته است.

بدخشان  در  خورشیدی   1351 سال  در  دهزاد  نجیب 
زاد  در  را  آغازین  آموزش های  گشود.  جهان  به  دیده 
گاهش و تحصیات لیسه را در پشاور پاکستان سیپری 
دانشکدۀ  سند   74 سال  تابستان  در  باخره  و  کرد 

کشاورزی را از داشنگاه کابل به دست آورد. 
او  طنزی   مجموعه  نخستین  یک،  و  هشتاد  سال  در 
به نام »تولِد هیوال« به  نشر رسید. دومین کتاب  زیر نام 
»خطبه های مولوی مایکل« در سال 1386 منتشر گردید، 
شمسی  هجری   90 سال  کیف«  »اصحاب  اثر  سومین 
منتشر شد و چهارمین دفتر طنزی  وی »افغانستان قلب 
از  گزیده یی  نخستین  می کند«  پمپ  خون  آسیاست، 
طنجیزه و کاریکلماتور است که در سال 91 خورشیدی 

منتشر گردید.
آقای دهزاد، مجموعه های »چهار کتاِب طنز«، »زایشگاه 
سیاست«، »خاطراِت یک مرغ« و »ایمیلی از بهشت« را 

آمادۀ چاپ دارد.
این شناسه را با چند کاریکلماتور و طنجیزۀ او به پایان 

می برم:
*نقطه با تمام کوچکی، دهن جمله را می بندد.

*فشار فساد بلند رفت، دست قانون فلج شد.
*کلۀ خالی، بانک خیاالت است.

*لبخند شیرین داشت، همسرش مگس کش خرید.
*جبین ترش ترافیک، »شیرینی« تولید می کند.

*ماشین کاالشویی، در بین تشناب هم تنبان تر می کند.
 

اولین مناظرۀ نامزدان انتخابات امریکا

 کلینتون بر ترامپ غلبه کرد

جلِد تاریخ ما به خارش خارجی مبتالست
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