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است
اگــر افغانســتان در مســدودكردن مــرز میــان دو كشــور بــا پاكســتان هم ســو باشــد، ایــن كار می توانــد بــر تأمیــن امنیــت 
ــه  ــر گروه هــای تروریســتی، ب ــه هــر میزانــی كــه بتوانیــم در براب دو كشــور كمــک چشــم گیری كنــد. او اظهــار داشــت: ب

ویــژه در برابــر رفت وآمــد آزادانــۀ آنــان مانــع ایجــاد كنیــم، می توانــد بــه نفــع ثبــات هــردو كشــور باشــد...
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ایــن روزهــا خــط مــرزی دیورنــد میــان افغانســتان 
و پاکســتان یــک بــارِ دیگــر بــه بحــِث داِغ جامعــۀ 
ــا  ــن ج ــت. در همی ــده اس ــل ش ــتان تبدی افغانس
ــی  ــث موضع ــن بح ــِه ای ــا علی ــه ی ــه ل ــدون آن ک ب
ــد  ــه تأکی ــن نکت ــر ای ــم ب ــم، می خواه ــته باش داش
ــن خصــوص،  ــو و بحــث در ای ــه گفت وگ ــم ک کن
ــد  ــه بای ــت ک ــۀ ماس ــای جامع ــی از اولویت ه یک
به صــورِت منطقــی و بــه دور از عقده گشــایی ها 

ــرد.  ــام پذی ــب انج و تعص
ــه  ــور ب ــِث کش ــۀ مباح ــه در هم ــه ک ــا همان گون م
گفت وگــو نیازمندیــم، در مــورد خــط دیورنــد 
بــه صــورت ویــژه، فــوری و همه جانبــه بــه 
ــفانه  ــم. متأس ــاز می کنی ــاِس نی ــی احس ــن بحث چنی
ــری  ــای فک ــژه حلقه ه ــتان و به وی ــۀ افغانس جامع
ــو در مســایل  ــه گفت وگ ــدان ب ــازمانی آن، چن و س
ــت.  ــداده اس ــان ن ــوش نش ــه روی خ کالِن جامع
ــی و  ــۀ تک صدای ــًا جامع ــتان عمدت ــۀ افغانس جامع
ــد و  ــه نمی خواه ــی ک ــت؛ جامعه ی ــر اس غیرمتکث
ــا مــدارا  یــا توانایــی گفت وگــو و بحــث را تــوام ب
ــراً  ــا اکث ــت. این ج ــته اس ــر داش ــکیبایی کمت و ش
ــفید و دوســت و دشــمن  ــیاه و س ــه س ــز ب همه چی
بــرای  فضایــی  این جــا  می شــود.  داده  تقلیــل 
ــه  ــه و ب ــهروندی شــکل نگرفت ــوی میان ش گفت وگ
ــر  ــدت ب ــی به ش ــونت و بدبین ــل، خش ــن دلی همی
ــدوه گســترانده اســت.  ــرس و ان ــز ســایۀ ت همه چی
ــت  ــت اس ــم و قاطعی ــاِن تحک ــان، زب ــا زب این ج
ــه  ــد هم ــد، می خواهن ــی دارن ــه ادعای ــی ک و آنان
بــدون دلیــل یــا بــا دالیــِل خودشــان آن را بپذیرنــد. 
در حالــی کــه شــرط منطــق ایــن اســت کــه وقتــی 
کســی از شــما خواهــاِن قبــول می شــود، شــما از او 
خواهــاِن دلیــل شــوید. مــا اگــر نتوانیــم بــا تحمــل 
بــه یکدیگــر گــوش بدهیــم و مشــکالِت خــود را از 
راه گفت وگــو و بحــث بــه نتیجــه برســانیم، بــدون 
ــگاه  ــر ن ــه یکدیگ ــوءظن ب ــا س ــان ب ــد همچن تردی
خواهیــم کــرد و نســبت بــه هــم بــه چشــم دشــمن 

ــم نگریســت.  خواهی
ــر کنگــرۀ  ــدرام رهب ــف پ ــه لطی  مگــر آن چــه را ک
ــط  ــورد خ ــور در م ــان کش ــو پارلم ــی و عض مل
ــه  ــت ب ــر و اهان ــد مطــرح کــرده، کف ــرزی دیورن م
ســاحت حاکمیــت ملــی کشــور اســت؟ آیــا هیــچ 
ــایل  ــن مس ــورد اصلی تری ــدارد در م ــق ن ــی ح کس
و مشــکالِت کشــورش حرفــی بزنــد؟ ایــن چگونــه 
ــرا  ــد؟ چ ــد باش ــم و وحــدت می توان فضــاِی تفاه
ــن  ــوان در ای ــه می ت ــم ک ــاد نگرفته ای ــوز ی ــا هن م
را  خــود  دیدگاه هــای  و  زد  حــرف  خصــوص 

ــرد؟  مطــرح ک
ــب آقــای پــدرام  ــای مطرح شــده از جان حرف ه
ــۀ مورچــه گان"  ــه "آب در خان ــن اســت ک ــل ای مث
ریختــه باشــد کــه باعــث نگرانــی و تشــویِش 
شــده  کشــور  در  حلقه هــا  و  گروه هــا  برخــی 
ــرزمیِن  ــک س ــنده گاِن ی ــوان باش ــه عن ــا ب اســت. م

واحــد نیــاز داریــم کــه بــه مســایِل کشــور خــود از 
منظرهــای گوناگــون توجــه نشــان دهیــم و تــالش 
بورزیــم کــه ریشــه های جنــگ و خشــونت را 
شناســایی کــرده و بــرای حــِل آن هــا اقــدام کنیــم. 
ــود در  ــه می ش ــو چگون ــث و گفت وگ ــدون بح ب
مــورد مســایل جنــگ و صلــح در کشــور بــه نتیجــه 
ــزی  ــه چی ــه ب ــرد ک ــد دولت م ــا چن ــا ب ــید؟ آی رس
ــۀ  ــر اریک ــود ب ــِی خ ــای سیاس ــع و بق ــز مناف ج
قــدرت نمی اندیشــند، می تــوان بــه معضــالِت 

کالِن ملــی رســیده گی کــرد؟
ــجاعت و  ــا ش ــایل را ب ــن مس ــد روزی ای ــا بای  م
ــه روی هــم  ــدون آن کــه ب ــان کنیـــم و ب دلیــری بی
ســیلی اهانــت و تحقیــر بزنیــم، بــه ســخنان 
کــه  نمی شــود  بســپاریم.  گــوش  یکدیگــر 
ــا  ــواب و ی ــاق خ ــه را در ات ــالت کالِن جامع معض
ــه  ــه نتیج ــتان مان ب ــه و گلس ــتاِن گرماب ــار دوس کن
ــد  ــواب ان ــان در خ ــوز چن ــا هن ــانیم. برخی ه برس
ــه  ــه ب ــتند ک ــا هس ــا آن ه ــد تنه ــر می کنن ــه فک ک
ایــن کشــور و منافــع مــردمِ آن وفادارنــد و کســانی 
ــرح  ــایلی را مط ــان مس ــالِف دیدگاه های ش ــه خ ک
ــاِن  ــالن و بهم ــوِس ف ــد جاس ــًا بای ــد، حتم می کنن

ــند.  ــور باش کش
ایــن دیــدگاه و نــوع نــگاه بــه مســایل چنــان کهنــه 
ــردِن  ــاز ک ــه درد ب ــا ب ــه حت ــده ک ــد ش و غیرکارآم
ــن گره هــای اجتماعــی و سیاســِی کشــور  عادی تری
بــه بحث هــا و  برســد  نمی خــورد؛ چــه  هــم 
مســایل کالنــی کــه گاه از آن هــا بــه نــام حاکمیــت 

ــرد.  ــورت می گی ــوءتعبیر ص ــی س ــع مل و مناف
ــل  ــد حداق ــرزی دیورن ــط م ــث خ ــورد بح در م
می تــوان ســه دیــدگاه را در جامعــه تشــخیص داد. 
ــای  ــه آق ــدگاه نخســت همــان دیدگاهی ســت ک دی
ــد  پــدرام مطــرح کــرده، یعنــی این کــه خــط دیورن
مــرز رســمی و شناخته شــده میــان پاکســتان و 
ــا  ــن زد و ی ــه آن دام ــد ب ــت و نبای ــتان اس افغانس
خواهــان مالکیــت نســبت بــه آن ســوی مــرز بــود. 
ــند و  ــچ س ــته و هی ــخ پیوس ــه تاری ــده ب ــن پرون ای
ــرای  ــز ب ــی نی ــل تأمل ــند و قاب ــدرِک محکمه پس م
ــه  ــرز ب ــوی م ــی از آن س ــه بخش های ــات این ک اثب
افعانســتان تعلــق دارد، در دســت نیســت. از منظــر 
ایــن دیــدگاه، هرگونــه بحــث در ایــن مــورد، 
ــمرده  ــر ش ــورِ دیگ ــک کش ــم ی ــه حری ــاوز ب تج
ــونت  ــگ و خش ــه جن ــود ک ــث می ش ــده و باع ش

ــد.  ــان نیاب ــور پای در کش
ــه گروهــی از  ــوص ب ــن خص دیــدگاه دوم در ای
ــۀ  ــد داعی ــه می گوین ــرد ک ــق می گی ــا تعل رادیکال ه
ــه  ــی اســت و نمی شــود ک ــۀ مل ــک داعی ــد ی دیورن
ــرز  ــراد، م ــن اف ــۀ ای ــه گفت ــت. ب ــده گرف آن را نادی
ــان دو کشــور افغانســتان  ــد، مــرز فرضــی می دیورن
ــا نهــاده و  و پاکســتان اســت کــه آن را اســتعمار بن
باعــث شــده کــه اقــوام دو طــرِف مــرز از یکدیگــر 
ــه گفتــۀ آن هــا، زمــان اعتبــار ســند  جــدا بیفتنــد. ب

دیورنــد پایــان یافتــه و دولــت پاکســتان بایــد 
بخش هــای مشخص شــده را دوبــاره بــه افغانســتان 
واگــذار شــود. ایــن گــروه هرگونــه بحــث حقوقــی 
و عقالنــی را در ایــن خصــوص بــه بن بســت 
ــرز  ــد را م ــه دیورن ــانی ک ــد و کس ــیده می دان رس
ــه وطن فروشــی و  ــند، ب رســمی پاکســتان می شناس

بیگانه پرســتی متهــم می کننــد. 
ــزم و  ــا ح ــوام ب ــدگاه ت ــه دی ــوم البت ــدگاه س دی
احتیــاط در خصــوِص بحــث مــرزِی دیورنــد 
ــاید  ــه ش ــد ک ــن نظرن ــه ای ــده ب ــن ع ــت. ای اس
ــمی  ــرز رس ــد م ــرز دیورن ــد م ــه می گوین ــی ک آنان
ــان پاکســتان و افغانســتان اســت  و شناخته شــده می
محــق باشــند، ولــی چــه ضمانتــی وجــود دارد کــه 
ــت  ــرز از ســوی دول ــن م ــرش ای ــا پذی پاکســتان ب
افغانســتان دیگــر کاری بــه کارِ ایــن کشــور نداشــته 
ــوان  ــه عن ــار را ب ــۀ ننگره ــردا داعی ــاز ف ــد و ب باش

ــد.  ــر نپروران ــود در س ــاِک خ ــی از خ بخش
دیــدگاه  ســه  ایــن  کــه  می رســد  نظــر  بــه   
در  مطرح شــده  دیدگاه هــای  اصلی تریــن 
ــه  ــه حــال ارای ــا ب ــد باشــند کــه ت ــا دیورن رابطــه ب
ــب  ــان غای ــن می ــه در ای ــزی ک ــی چی ــده اند. ول ش
ــت  ــتان اس ــت افغانس ــدگاهِ دول ــر و دی ــت، نظ اس
ــه  ــه هیــچ صــورت حاضــر نیســت حرفــی ل کــه ب
ــح  ــفاف و واض ــۀ ش ــه گون ــد ب ــه دیورن ــا علی و ی
ــرزی  ــای ک ــه آق ــته ک ــه در گذش ــد. البت ــرح کن مط
در ریاســت جمهوری کشــور قــرار داشــت، بــه 
می کــرد  حمایــت  دوم  دیــدگاه  از  گونه یــی 
میــان دو کشــور  مــرز مشــترک  را  دیورنــد  و 
نمی دانســت. او بنــا بــه مصلحت هــای سیاســِی 
ــتفاده یی  ــه اس ــش، هرگون ــان حاکمیت ــود در زم خ
ــه  ــی ب ــل سیاس ــن معض ــت از ای ــه می توانس را ک
ــود  ــِن خ ــه وارثی ــرد و آن را ب ــرد، ب ــود بب ــع خ نف

واگذاشــت.
ــی کــه از ســوی یــک مرجــع رســمی   تنهــا صدای
ــای  ــده، حرف ه ــد ش ــام بلن ــاط تم ــا احتی ــه ب البت
منســوب بــه داکتــر عبــداهلل رییــس اجراییــه اســت 
کــه گویــا گفتــه بــود کــه دیورنــد دیگــر بــه تاریــخ 
پیوســته و نبایــد در ایــن خصــوص ادعایــی داشــت. 
امــا ســخنگویاِن او، ایــن برداشــت از ســخناِن او را 
ــوی  ــزی از س ــن چی ــه چنی ــد ک ــد و گفتن رد کردن

آقــای عبــداهلل مطــرح نشــده اســت. 
حــاال چــه آقــای عبــداهلل در ایــن خصــوص چیــزی 
ــِی  ــره اصل ــد، گ ــه باش ــه نگفت ــد و چ ــه باش گفت
کار در دســِت کسانی ســت کــه از ایــن معضــل 
ــه  ــد ب ــد و می خواهن ــری دارن برداشــت های حداکث
ــا  ــد. ام ــتفاده ببرن ــن از آن اس ــم خونی ــوان زخ عن
ــًا  ــه واقع ــت ک ــن اس ــوص ای ــن خص ــم در ای مه
سیاســیون، روشــن فکران و جناح هــای مختلــف 
ــم  ــد. بگذاری ــرف بزنن ــد و ح ــورد بیاین ــن م در ای
کــه در این بــاره واقعــًا گفت وگویــی ســازنده و 

ــرد.   ــکل گی ــا ش راه گش
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ــه  ــار ب ــای حکمتی ــدِن آق ــوز نشــانی از آم ــه هن ــی ک در حال
کابــل دیــده نمی شــود، ریاســت جمهوری اعــالم کــرده 
ــان  ــی از زندانی ــر، بخش های ــد روز دیگ ــا چن ــه ت ــت ک اس
حــزب اســالمی از زندان هــای کشــور رهــا می شــوند. 
پیشــتر خبرهایــی وجــود داشــت مبنــی بــر این کــه شــماری 
از زندانیــاِن طالبــان نیــز بــه نــام زندانیــان حــزب اســالمی، 
از زندان هــا رهــا می شــوند و ایــن مســأله نگرانی هایــی 
ــِی  ــک خاموش ــس از ی ــاال پ ــا ح ــت؛ ام ــار آورده اس را به ب
ــار  مختصــر در مــورد بحــث مذاکــره بــا حــزب اســالمی، ب
دیگــر بحــث رهایــی زندانیــاِن حــزب اســالمی مطــرح شــده 

اســت. 
 هنــوز بــه گونــۀ قطعــی معلــوم نیســت کــه به راســتی آقــای 
ــداد  ــر دارد، تع ــا دارد و اگ ــی در زندان ه ــار زندانیان حکمتی
ــِث  ــا بح ــال، ب ــن ح ــد. در عی ــر می رس ــد نف ــه چن ــان ب آن
رهایــی زندانیــان حــزب اســالمی از مدتــی بــه ایــن طــرف، 
یــک تجــارِت پُرســود بــرای رهایــِی هــر نــوع زندانــی زیــر 
نــام حــزب اســالمی آغــاز شــده و ایــن خــود بــرای برخی ها 
ــی  ــالمی و برخ ــزب اس ــای ح ــی از اعض ــوص برخ به خص
ــد از  ــت. بع ــده اس ــدی ش ــِع پُردرآم ــی، منب ــات دولت مقام
توافقــی کــه میــان ارگ و آقــای حکمتیــار صــورت گرفــت و 
در آن تصریــح شــد کــه بایــد زندانیــان حــزب اســالمی رهــا 
شــوند، اکنــون بــازارِ ایــن تجــارت رونــق گرفتــه و صدهــا 
ــِر مــواد مخــدر و دیگــر جنایــت کاران زیــر  طالــب، قاچاق ب

ــت شــده اند.  ــامِ وابســتۀ حــزب اســالمی ثب ن
پیشــتر نماینــدۀ آقــای حکمتیــار نیــز گفتــه بــود کــه اعضــای 
ــی  ــده و زندان ــب« جنگی ــام »طال ــر ن ــالمی، زی ــزب اس ح
ــه  ــیم ک ــن نتیجــه می رس ــه ای ــن حســاب، ب ــا ای شــده اند. ب
ــا  ــدان ره ــالمی از زن ــزب اس ــامِ ح ــه ن ــادی ب ــاِن زی زندانی
ــالمی  ــزب اس ــا ح ــو ب ــد گفت وگ ــِت رون ــوند و کلی می ش
هــم بــه رهایــی چنــد جانــی و جنایــت کارِ خطرنــاک خالصه 
خواهــد شــد و بــس. یعنــی مــردم افغانســتان بــه نــام صلــح، 
شــکار ترفندهــا و حیله هــاِی فــراوان شــده اند و هیــچ 
ــه  ــار ب ــاِن خشــونت ها و پیوســتن حکمتی خبــری هــم از پای

ــود. ــوده و نخواهــد ب ــد صلــح نب رون
 پیشــتر گفتــه شــده بــود کــه مذاکــره بــا حــزب اســالمی، بــه 
ــی در  ــل توجه ــاِن قاب ــالمی زندانی ــه حــزب اس ــل این ک دلی
زندان هــای کشــور نــدارد و فقــط زندانیــاِن طالبــان انــد کــه 
بــه نــام حــزب اســالمی رهــا می شــوند، مــورد انتقــاد قــرار 
ــته  ــر ننشس ــه ثم ــچ کاری ب ــل، هی ــن دلی ــه همی ــه و ب گرفت
ــاِن  ــی زندانی ــه رهای ــون اگــر دولــت تصمیمــی ب اســت. اکن
مربــوط بــه حــزب اســـالمی دارد، بــا کــدام شــفافیت آن را 
اعمــال می کنــد؟ از جانــب دیگــر، بحــث رهایــی زندانیــان 
ــن حــزب  ــه ای ــی مطــرح اســت ک حــزب اســالمی در حال
چنــدی پیــش از ادامــۀ جنــگ حــرف زده بــود و نیــز هیــچ 
ــه  ــۀ صورت گرفت ــی شــدِن توافق نام ــی در راســتای عمل گام

برنداشــته اســت. 
ــا کنــون هیــچ تعهــدی را عملــی نکــرده  حــزب اســالمی ت
اســت؛ از جملــه ایــن گــروه هنــوز تشــکیالِت نظامــی اش را 
ملغــا و ســالح و مهماتــش را تســلیِم دولــت نکــرده اســت. 
امــا برعکــس دولــت شــدیداً در پــی دادن امتیازهــای مالــی 
ــای  ــت. مهمان خانه ه ــزب اس ــن ح ــه ای ــتر ب ــِی بیش و جان
مجلــل بــا امکانــات نظامــیـ  امنیتــی کــه از ســوی حکومــت 
در اختیــار اعضــای ایــن حــزب قــرار گرفتــه، ایــن هــراس 
ــی را  ــراِت تازه ی ــز خط ــن مراک ــه ای ــان آورده ک ــه می را ب
ــردم  ــو م ــد. از دیگرس ــق کنن ــتان خل ــردمِ افغانس ــرای م ب
ــان  ــی زندانی ــد رهای ــفافیتی در رون ــچ ش ــه هی ــد ک می دانن
حــزب اســالمی وجــود نــدارد و هیــچ مرجعــی نیســت کــه 
آن را نظــارت و ارزیابــی کنــد. صلــح بــا حکمتیــار هماننــد 
ــر  ــرف و پُ ــِی یک ط ــتاِن لوده گ ــه داس ــان، ب ــا طالب ــح ب صل
شــدِن خزانــۀ طــرِف دیگــر تبدیــل شــده و در ســوی دیگــر 
آن، مــردم افغانســتان هســتند کــه بــا درد و دریــغ ایــن بــازی 

ــد!   ــر ان ــم را نظاره گ ــن و غ ــر از غب پُ
و  ســران  همــۀ  و  ملــی  وحــدِت  دولــت  رییــس  بــه 
تصمیم گیرنــده گاِن کشــور، یــک بــارِ دیگــر تذکــر می دهیــم 
کــه جلــِو ضــرر را هــر وقــت بگیرنــد، فایــده اســت. بیاینــد 
بــا تجربــه از همــۀ خطاهــا و خســارت های گذشــته، صلــح 
ــش  ــِم خوی ــند و هم وغ ــی بخش ــران رهای ــاِل باج گی را از ج
ــه حــاِل زارِ ســربازاِن رشــیِد افغانســتان  ــه رســیده گی ب را ب
ــِش  ــح و آرام ــدارِ صل ــتی پاس ــه به راس ــازند ک ــوف بس معط

مــا هســتند. 

رهایی زندانیان؛ 
بازی با صلح و پُرشدن جیب
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ــک  ــده ی ــۀ آین ــه هفت ــد ک ــوری می گوی ــت جمه ریاس
ــد. ــد ش ــالمی آزاد خواهن ــزب اس ــان ح ــش زندانی بخ

ــام  ــه تم ــد ک ــوری می افزای ــت جمه ــخنگوی ریاس س
حکومــت  طــرف  از  صلــح  توافق نامــۀ  بخش هــای 
عملــی شــده و مــا انتظــار داریــم حــزب اســالمی آمــدن 

ــد. ــالم نمای ــل اع ــه کاب ــار را ب ــن حکمت ی گلبدی
دفتــر ســخنگوی  مرتضــوی سرپرســت  شاه حســین 
ــری  ــت خب ــک نشس ــروز در ی ــوری دی ــت جمه ریاس
همچنــان افــزود کــه هیــچ گروهــی بــه بــودن و 
تصمیــم  افغانســتان  در  خارجــی  نیروهــای  خــروج 
ــه  ــت ک ــتان اس ــت افغانس ــا دول ــد. تنه ــه نمی توان گرفت
ــی خــود چــه  ــا شــرک های بین الملل ــرد ب ــم می گی تصمی

پیش گیــرد. را  راه کاریــی 
ــردن  ــردن و نک ــتراک ک ــورد اش ــوی، در م ــای مرتض آق
ــز اشــاره کــرده  افغانســتان در نشســت صلــح مســکو نی
ــن  ــه ای ــد ک ــتان نمی خواه ــت افغانس ــه دول ــت ک گف

ــود. ــل ش ــا تبدی ــل قدرت ه ــدان تقاب ــه می ــور ب کش
ــع  ــد توزی ــه کار رون ــان این ک ــا بی ــوی ب ــای مرتض آق
ــه اســاس فرمــان  شــناس نامه های برقــی تمــام شــده و ب
ــد  ــس رون ــی، 89 روز پ ــدت مل ــت وح ــس حکوم ریی
ــت  ــود، گف ــاز می ش ــی آغ ــناس نامه های برق ــع ش توزی
کــه مشــکلی فــراراه توزیــع شــناس نامه های برقــی 

ــدارد. ــود ن وج

شاه حسین مرتضوی از معرفی رییس تازۀ دبیرخانۀ 

شــورای عالــی صلــح خبــر داد. او گفــت: محمــد اکــرم 
خپلــواک، مشــاور رییــس جمهــور در امــور سیاســی بــا 
حفــظ موقــف کنونی اشــبه عنــوان رییــس دبیرخانــۀ 

ــت. ــته شده اس ــح گماش ــی صل ــورای عال ش
بــه گفتــۀ آقــای مرتضــوی، اشــتراک در جلســات کابینــه، 
رهبــری امــور مالــی و تخنیکــی شــورای صلــح، تامیــن 
هم آهنگــی فعالیت هــا در راســتای صلــح از جانــب 
علمــا و سیاســیون در چارچــوب شــورای عالــی صلــح و 
نظــارت و تطبیــق رونــد ادغــام مجــدد مخالفــان مســلح 
ــن  ــی از ای ــی و تخنیک ــت مال ــح و حمای ــد صل ــه رون ب
شــورا، از مســوولیت های دبیرخانــۀ شــورای عالــی 

صلــح اســت.
آقــای مرتضــوی افــزود: اســتراتیژی شــورای عالــی صلح 
نهایــی شــده، منابــع مالــی وجــود دارد و بــا تغییراتــی کــه 
در راس دبیرخانــۀ ایــن شــورا بــه وجــود آمــده، ظرفیــت 

آن نیــز بــاال رفتــه و متمرکــز می شــود.
شــاه حســین مرتضــوی گفــت کــه بحــث لغــو شــورای 
ــت نیســت و یکــی  ــتور کار حکوم ــح در دس ــی صل عال
ــح  ــک صل ــه ی ــی ب ــت دست رس ــای حکوم از اولویت ه
ــح  ــی صل ــورای عال ــرای ش ــه از مج ــت ک ــزت اس باع

ــود. ــی می ش عمل

از  زیــادی  نارضایتی هــای  کــه  حالی ســت  در  ایــن 
ــح وجــود دارد و برخــی از  ــی صل ــرد شــورای عال کارک
ــد کــه ایــن  ــاور دارن سیاســیون و نماینــده گان مجلــس ب
شــورا کارایــی الزم را نداشته اســت. هم چنــان پیــش 
ــه  ــر این ک ــی ب ــد مبن ــرح ش ــی مط ــن گزارش های از ای
ــورای  ــا ش ــت ت ــم گرفته اس ــت تصمی ــری حکوم رهب

ــد. ــو نمای ــح را لغ ــی صل عال
برخــی از مســووالن شــورای عالــی صلــح گفته انــد کــه 
ایــن شــورا بــه دلیــل نداشــتن منابــع تمویــل کننــده لغــو 

می شــود.
سفر رییس حکومت وحدت ملی

ــفر  ــه س ــاره ب ــا اش ــینمرتضوی ب ــاه حس ــان، ش هم چن
ــه کشــورهای  ــی ب ــت وحــدت مل ــس حکوم ــر ریی اخی
اســترالیا، انــدوزی و ســنگاپور، گفــت کــه محور اساســی 
ایــن ســفر بحــث در مــورد انکشــاف و توســعه معــادن،  
ــای ادارۀ  ــای ظرفیت ه ــرای ارتق ــکاری ب ــت و هم زراع

خدمــات ملکــی  اســت. 
ــی  ــی از منابع ــه یک ــرد ک ــح ک ــوی تصری ــای مرتض آق

ــادن  ــود مع ــام می ش ــر تم ــی موث ــود کفای ــرای خ ــه ب ک
کشــور اســت؛ امــا تــا هنــوز از منابــع معدنــی افغانســتان 
ــت.  ــه اس ــورت نگرفت ــتفاده ص ــت اس ــکل درس ــه  ش ب
دشــمنان افغانســتان توانســته اند کــه از معــادن بــه عنــوان 
درآمــد اســتفاده کننــد و زنده گــی مافیــا نیــز بــه معــادن 

ــرهِ خــورده اســت.  افغانســتان گ
او گفــت: حکومــت وحــدت ملــی تــالش می کنــد تــا از 
طریــق اســتخراج قانونــی معــادن و ایجــاد کار مشــکالت 
رییــس  آجنداهــای  از  یکــی  کــه  دهــد  کاهــش  را 
حکومــت وحــدت ملــی در ســفر بــه کشــورهای متذکــره 
ــذاری در  ــرمایه گ ــب س ــۀ جل ــردن زمین ــم ک ــز فراه نی

ــادن و زراعــت اســت.  مع
ــس  ــفر ریی ــن س ــه در ای ــرد ک ــان ک ــای مرتضــوی بی آق
حکومــت وحــدت ملــی بــا مقامــات بلنــد رتبــۀ 
و  داشــت  خواهــد  صحبــت   مذکــور  کشــورهای 
ــا امضــا  ــا رییــس جمهــوری اندونزی تفاهم نامه هــای را ب

ــرد.  ــد ک خواه
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ــد در صورتی کــه  ــداد خــط دیورن ــع در امت ســاخت موان
ــا حکومــت افغانســتان صــورت بگیــرد،  در هم آهنگــی ب
می توانــد در تأمیــن امنیــت افغانســتان و پاکســتان بســیار 

اثرگــذار باشــد.
شــماری از آگاهــان سیاســی بــا بیــان ایــن مطلــب 
ــای  ــر گروه ه ــه در براب ــی ک ــر میزان ــه ه ــد: ب می گوین
تروریســتی، بــه ویــژه در برابــر رفت وآمــد آزادانــۀ آنــان 
ــردو  ــات ه ــع ثب ــه نف ــد ب ــم، می توان ــاد کنی ــع ایج مان

ــد. ــور باش کش
ــر  ــد ب ــا تأکی ــز ب ــگاران نی ــن، تاریخ ن ــا ای ــان ب همزم
ــدن  ــد، مسدودش ــد می گوین ــرزی دیورن ــمی بودن م رس
ــتی و  ــای تروریس ــش فعالیت ه ــب کاه ــرز موج ــن م ای
ــردد. ــط می گ ــوی خ ــان ها در دو س ــدند انس ــته ش کش
ــی  ــط بین الملل ــناس رواب ــری، کارش ــف نظ ــر لطی دکت
ــی  ــای امنیت ــه همکاری ه ــی ک ــر میزان ــه ه ــد: ب می گوی
میــان دو کشــور افزایــش یابــد و هــردو کشــور بــه ســوی 
مذاکــره تمایــل پیــدا کننــد، بیشــتر می توانیــم مشــکالت 

پیــش آمــده میــان دو کشــور را حــل کنیــم.
آقــای نظــری می گویــد کــه اقدامــات یک جانبــه از 
ــش را  ــر، تن ــور دیگ ــر کش ــور در براب ــک کش ــوی ی س
بیشــتر می ســازد. افغانســتان و پاکســتان بایــد روی 
ــه  ــد در آن صــورت اســت ک ــق کنن ــزم تواف یــک میکانی
ــرور تروریســتان از مــرز  می شــود هــم از عبــور و م
دیورنــد جلوگیــری کنیــم، هــم ســایر تنش هــا میــان دو 

ــم. ــش بدهی ــور را کاه کش
دکتــر نظــری بــا اشــاره بــه این کــه هــردو کشــور 
تــالش دارنــد تــا از ابزارهــای مختلــِف فشــار در برابــر 
ــا  ــتان ب ــرد: "پاکس ــح ک ــد، تصری ــتفاده کنن ــر اس هم دیک
ــد، می خواهــد  ــع در مــرز دیورن ــه ســاختن موان ــدام ب اق
ــور  ــن کش ــا ای ــد ب ــد جدی ــک رون ــتان را وارد ی افغانس
بســازد کــه بــه بــاور مــن، ایــن کار می توانــد یــک 
فشــار دیپلوماتیــک باشــد تــا در مجامــع بین المللــی 
نشــان بدهــد کــه پاکســتان از ورود و مــرور تروریســتان 
جلوگیــری می کنــد کــه در ایــن صــورت، توجــه مجامــع 
بین المللــی بــه مبــارزۀ پاکســتان در برابــر تروریســم نیــز 

ــد." ــب کن جل
ایــن کارشــناس روابــط بین المللــی بــر ایــن بــاور اســت 
کــه اگــر افغانســتان در مســدودکردن مــرز میــان دو 
ــد  ــن کار می توان ــد، ای ــو باش ــتان هم س ــا پاکس ــور ب کش
ــد.  ــت دو کشــور کمــک چشــم گیری کن ــن امنی ــر تأمی ب
او اظهــار داشــت: بــه هــر میزانــی کــه بتوانیــم در برابــر 
ــد  ــر رفت وآم ــژه در براب ــه وی ــتی، ب ــای تروریس گروه ه
ــع  ــه نف ــد ب ــم، می توان ــاد کنی ــع ایج ــان مان ــۀ آن آزادان

ــردو کشــور باشــد. ــات ه ثب
بــر مستحکم شــدن  تأکیــد  نظــری هم چنــان  آقــای 
اظهــار  کــرده،  کشــور  دو  میــان  مــرزی  نقطه هــای 
داشــت: بــه هرمیزانــی کــه افغانســتان و پاکســتان تبــادل 

ــند،  ــته باش ــی داش ــترک امنیت ــم کاری مش ــات و ه اطالع
می توانــد ضربه هــای محلکــی بــه تروریســتان وارد 

ــود. ش
در ســویی دیگــر، غالم محمــد محمــدی، نویســنده 
و تاریخ نــگار بــه روزنامــۀ مانــدگار می گویــد، مــرز 
»دیورنــد« بــه رویــت اســنادتاریخی مــرز بین المللــی بــه 

حســاب می آیــد.
آقــای محمــدی می افزایــد: وقتــی معاهــدۀ دیورنــد 
سلســله  یــک  ایــن  نیســت،  درســت  می گویــم، 
معاهده هــای زنجیریــی اســت کــه پنــج معاهــده پیــش از 
معــادۀ دیورنــد و شــش معاهــده بعــد از معاهــدۀ دیورنــد 
ــت. ــتان اس ــتان و پاکس ــان افغانس ــۀ می ــۀ توافق نام و بقی

ایــن تاریخ نــگار بیــان داشــت کــه ســازمان ملــل متحــد 
بــه پاکســتان در صورتــی رأی عضویــت داد کــه مرزهــای 
ایــن کشــور را بــه رســمیت شــناخت. یعنــی در شناســۀ 
هــر کشــور در ســازمان ملــل متحــد، مرزهــای رســمی، 
ــردد  ــور درج می گ ــخصات آن کش ــایر مش ــا و س بندره
کــه پاکســتان نیــز بــا رســمیِت مــرز دیورنــد بــه عنــوان 

ــورهای  ــوی کش ــل از س ــازمان مل ــور در س ــک کش ی
مختلــف ثبــت اســت.

ــز  ــتان نی ــه افغانس ــه این ک ــاره ب ــا اش ــدی ب ــای محم آق
در زمــان حکمرانــی نادرخــان بــه پاکســتان بــا مرزهــای 
ــح  ــت، تصری ــق داده اس ــی آن رأی مواف ــمی و فعل رس
کــرد: اســناد تاریــخ بــه وضاحــت نشــان می دهــد 
کــه نماینــدۀ بــا صالحیــت حکومــت افغانســتان در 
ــتان رأی  ــناختن پاکس ــه رسمیت ش ــت ب ــان نخس آن زم
مخالــف می دهــد، امــا درســت 20 روز بعــد رأی موافــق 

ــود. ــام می ش ــه تم ــن غایل ــد و ای می ده
ــان  ــو بی ــن گفت وگ ــۀ ای ــدی در ادام ــد محم غالم محم
داشــت: "چنــد مــاه بعــد از شــکل گیری حکومــت 
ــی  ــورای امنیت ــر، مشــارو ش ــف اتم ــی، حنی وحــدت مل
ملــی ســند ســه جانبه یی را زیــر نــام »SOP« میــان 
ــه  ــاند ک ــا رس ــه امض ــکا ب ــتان و امری ــتان، پاکس افغانس
فشــردۀ آن روی چهــار موضــوع از جملــه این کــه هــردو 
ــد تأسیســات  ــداد مــرز دیورن ــد در امت کشــور حــق دارن
امنیتــی و اســتخباراتی بســازند، تأکیــد دارد. بربنیــاد 

ــات  ــاخت تأسیس ــه س ــاز ب ــتان آغ ــند، پاکس ــن س همی
ــت." ــرده اس ــی ک نظام

آقــای محمــدی بــه ایــن بــاور اســت کــه در افغانســتان 
ــده یی«  ــه ش ــت نهادین ــد »جهال ــرز دیورن ــه م ــبت ب نس
وجــود داشــته اســت کــه همــواره بــدون داشــتن دلیــل 
ــی«  ــط فرض ــد »خ ــرز دیورن ــتدل، م ــده و مس ــع کنن قان

ــده شــده اســت. خوان
ــد  ــر ان ــتان ناگزی ــتان و پاکس ــت افغانس ــت: "دول او گف
ایــن مــرز را ببندنــد، زیــرا بــه دلیــل بازبــودن ایــن مــرز، 
ــته و  ــرز کش ــن م ــوی ای ــادی در دو س ــان های زی انس
زخمــی شــده اند. بازبــودن ایــن مــرز بــه پاکســتان موقــع 
ــان  ــا در ســطح بین المللــی تبلیــغ کنــد کــه آن می دهــد ت
در مبــارزه بــا تروریســم صادق انــد، امــا حکومــت 
مانع تراشــی  ایــن کار  برابــر  در  باربــار  افغانســتان 

" می کنــد.
ــای  ــه روزه ــود ک ــراز می ش ــی اب ــا درحال ــن گفته ه ای
نخســت هفتــۀ پیــش، پاکســتان بــه نصــب ســیم خــاردار 

ــدام کــرد. ــرز افغانستان-پاکســتان اق ــداد م در امت
قمــر جاویــد بجــوا، رییــس ســتاد مشــترک ارتــش 
ــورش  ــه کش ــود ک ــر داده ب ــی خب ــتان در بیانیه ی پاکس
ــی  ــای قبیله ی ــاردار در منطقه ه ــیم خ ــب س ــد نص رون
ــدید  ــای ش ــا تهدیده ــه ب ــد را ک ــرزی باجــور و مهمن م

ــت. ــرده اس ــاز ک ــت، آغ ــه اس ــی مواج امنیت
آقــای بجــوا افــزوده بــود: "تالش هــای بــرای ایجــاد یــک 
کارشــیوۀ دو جانبــۀ امنیــت مــرزی بــا افغانســتان جریــان 
دارد و وجــود یــک مــرز امــن، آرام و بــا مدیریــت بهتــر 

بــه منافع دو کشــوری اســت".
در عیــن حــال، وزارت خارجــۀ کشــور نیــز ایــن اقــدام 

ــده اســت. را "غیرقابلقبــول" خوان
ــه  ــور خارج ــخنگوی وزارت ام ــاون س ــراهلل آزاد، مع خی
گفتــه اســت: "هــر گونــه ساخت وســاز و احــداث مانــع 
ــق و  ــدون تواف ــد، ب ــی دیورن ــط فرض ــوی خ در دو س
ــت". ــن نیس ــی و ممک ــور، عمل ــر دو کش ــی ه هم آهنگ

ــر اســت  ــن نظ ــه ای ــو ب ــه این س ــال ها ب افغانســتان از س
کــه دیوارکشــی مــرزی تنهــا موجــب جدایــی مــردم دو 
طــرف مــرز می شــود و بــرای مقابلــه بــا شورشــیان بایــد 

ــان در خــاک پاکســتان قــرار بگیــرد. النه  هــای آن
حکومــت افغانســتان مــرز مشــترک بــا پاکســتان را 
ــه رســمیت  ــول دارد، ب ــر ط ــو مت ــه حــدود 2۴00 کیل ک
کــه  معاهده یــی  کــه  اســت  مدعــی  و  نمی شناســد 
در ایــن مــورد در ســال ۱89۳ میــالدی بیــن امیــر 
ــر  ــتان و س ــت افغانس ــاه وق ــان، پادش ــان خ عبدالرحم
مورتیمــر دیورنــد، وزیــر خارجــۀ وقــت هنــد بریتانیایــی 

ــدارد. ــار ن ــده، اعتب ــا ش امض
ــی اســت کــه حکومــت پاکســتان و جامعــۀ  ــن درحال ای
ــی  ــرز بین الملل ــوان م ــه عن ــرز را ب ــن م ــی ای بین الملل

ــند. ــمیت می شناس ــه رس ــور ب ــن دو کش بی

روح اهلل بهزاد
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 Sir Henry Mortimer /ســرهینری مارتِمــر دیورنــد
ــس  ــی و ریی ــد بریتانیای ــور خارجــۀ هن ــر ام Durand دبی
بریتانیایــی  حکومــت  ســوی  از  مذاکره کننــده  هیــأت 
ــان  ــا امیرعبدالرحمن خ ــپتمبر ۱89۳ ب ــر س ــد، در اواخ هن
و  شــرقی  مرزهــای  تعییــن  جهــت  را  توافق نامه یــی 
ــاند  ــه امضــا رس ــوی ب ــد بریتان ــا هن ــتان ب ــی افغانس جنوب
کــه بــه توافق نامــۀ دیورنــد و مــرز دیورنــد معــروف شــد. 
ــتان  ــام داراِن افغانس ــی زم ــا و برخ ــراض دولت ه ــا اعت ام
ــتقالل  ــس از اس ــد پ ــرز دیورن ــه و م ــورد توافق نام در م
ــد و پاکســتان،  ــه دو کشــور هن ــد ب و تقســیم شــبه قارۀ هن
اختــالف و منازعه یــی را میــان افغانســتان و پاکســتان 
شــکل داد کــه بیشــتر بــه منازعــۀ دیورنــد شــناخته 
می شــود. لیــون پــاوالدا دیپلمــات امریکایــی در دهــۀ 
ــاِن هــر  ــن منازعــه را می ــاد ســدۀ بیســتم عیســوی، ای هفت

ــد. ــبیه می کن ــر« تش ــه »زه ــور ب دو کش
 اگــر بــه ســوی منازعــۀ دیورنــد بــه عنــوان زهــری نــگاه 
شــود کــه در ســال ۱89۳ میــان افغانســتان و شــمال 
نیم قــارۀ هنــد ریختانــده شــد و ســپس تأثیراتــش در ۱9۴7 
ــر  ــن زه ــار مســمویت و ُکشــنده گِی ای ــان گشــت، آث نمای
ــرو  ــان ف ــه گســترش اســت. از زم ــی و رو ب ــان باق همچن
ــی  ــی اصل ــون، افغانســتان قربان ــا اکن ــن زهــر ت ــن ای ریخت

محســوب می شــود.
ــیار  ــتان بس ــرای افغانس ــد را ب ــر دیورن ــه زه ــه ک  آن چ
ــدگاه و سیاســِت متعــدد  ــاک و مهلــک ســاخت، دی خطرن
ــای  ــری از آن در بازی ه ــد و بهره گی ــاوت از دیورن و متف

ــی بــود.   داخلــی، منطقه یــی و حتــا بین الملل
پیش زمینه های شکل گیری موافقت نامۀ دیورند

ــرداران  ــدوزایی و س ــاهان س ــد، ش ــکل گیری دیورن  در ش
نقــش مهمــی داشــتند. آن هــا علی رغــم  محمدزایــی 
و  امــارت  طــول  در  ناتوانــی  و  ضعــف  هرگونــه 
ــای  ــه، زمینه ه ــات دوجانب ــای توافق ــا امض ــان ب سلطنت ش
ــد و  ــد. تأیی ــاعد کردن ــد را مس ــۀ دیورن ــای توافق نام امض
پذیــرش آن ســرداران و شــاهان پــس از امضــای معاهــدۀ 
دیورنــد، ایــن معاهــده و ایــن مــرز را بــه واقعیــت 
ــت و  ــه مخالف ــی ک ــرد؛ در حال ــدل ک ــکار مب ــل ان غیرقاب
ــس از  ــتان پ ــام داران افغانس ــی زم ــط برخ ــد آن توس تردی
ــز از  ــی گری ــتان را قربان ــد، افغانس ــبه قارۀ هن ــتقالل ش اس

ــاخت. ــت س ــن واقعی ای

ــکل گیری  ــت ش ــن گام در جه ــجاع و اولی ــاه ش 1ـ ش
دیورنــد

ــی  ــردار طالی ــه س ــهور ب ــلطان محمدخان مش ــردار س  س
ــردار دوســت محمدخان  ــرادر خــود س ــا ب در کشــمکش ب
بــر ســر قــدرت، پشــاور را در ســال ۱82۳ عیســوی 
ــرار داد.  ــاب ق ــاه پنج ــنگ پادش ــۀ رنجیت س تحت الحمای
پــس از آن، توافق نامــۀ ســه جانبۀ الهــور در 26 جــون 
پنجــاب، مکناتــن  پادشــاه  میــان رنجیت ســنگ   ۱8۳8
نماینــدۀ حاکــم بریتانیایــی هنــد و شــاه شــجاع، از نخســتین 
ــی  ــوری دران ــرو امپرات ــۀ قلم ــه از تجزی ــت ک توافقاتی س
ــت  ــه تخ ــجاع ک ــاه ش ــد. ش ــت می کن ــاره حکای در نیم ق
و تــاج ســلطنت را در منازعــۀ درونــی قــدرت بــا بــرادران 
ســدوزایی و ســرداران محمدزایــی از دســت داده بــود، در 
ــد  ــی هن ــت انگلیس ــرد. حکوم ــر می ب ــد به س ــرو هن قلم
ــاه  ــا ش ــور ب ــۀ اله ــای توافق نام ــه امض ــت ب ــی دس زمان
شــجاع زد کــه از مناســبات دوســت محمدخان در کرســی 
ــرد.  ــی ک ــاس نگران ــزاری احس ــیۀ ت ــا روس ــت ب حاکمی
ــود کــه اولیــن  ــه ب ــم یافت ــاده تنظی توافق نامــه در هجــده م
ــۀ ســرزمین های  ــل از تجزی ــا صراحــت و تفصی ــادۀ آن ب م
وســیع در ســمت جنوبــی و شــرقی کشــور و قبــول 
ــاه  ــت. ش ــت داش ــجاع حکای ــط شاه ش ــه توس ــن تجزی ای
شــجاع در ســال بعــد )۱8۳9( بــا هــزاران نفــر از نیروهــای 
ــد  ــت هن ــدۀ حکوم ــن نماین ــت مکنات ــی و در معی انگلیس
برتانــوی، وارد قندهــار شــد و خــود را در 28 اپریــل ۱8۳9 

ــد. ــاه خوان ــمًا پادش رس
2ـ ســردار دوســت محمدخان و دومیــن قــدم بــه 

ــد ــوی دیورن س
 پــس از ورود نیروهــای بریتانیــا بــا شاه شــجاع کــه 

ــردار  ــت، س ــترش یاف ــا گس ــه آن ه ــلحانه علی ــام مس قی
ــت را  ــن مقاوم ــری ای ــراً رهب ــه ظاه ــت محمدخان ک دوس
ــوم  ــت، در س ــه دوش داش ــا ب ــروان و کاپیس ــق پ در مناط
ــا  ــه انگلیس ه ــی خــود را ب ــر ۱8۴0 به صــورت پنهان نوامب
تســیلم کــرد. او تــا نوامبــر ۱8۴2 در قلمــرو هنــد برتانــوی 
ــرد و  ــر ب ــوی به س ــد برتان ــت هن ــارت حکوم ــت نظ تح
ســپس توســط حکومــت مذکــور بــه امــارت یــا ســلطنت 
ــا  ــی ب ــت محمدخان در همراه ــی دوس ــید. وقت ــل رس کاب
ــل  ــوی کاب ــه س ــی ب ــراد انگلیس ــا و اف ــماری از نیروه ش
ــان  ــه در می ــر محمداکبرخــان پســرش ک ــرای وزی ــد، ب آم
ــک و قطــی  ــرار داشــت، عین ــردم ق ــت م ــای مقاوم نیروه
نســوار خــود را بــه عنــوان نشــان بازگشــِت خــود فرســتاد 
ــد. قطــی نصــوار  ــاز بگذارن ــل ب ــه کاب ــا راه ورود او را ب ت
ــت محمدخان را  ــر دوس ــرد و راه امی ــود را ادا ک ــِش خ نق
تــا ارگ کابــل کشــود. دوســت محمد خــان امــارت کابــل 
ــدۀ  ــال ۱855 معاه ــپس در س ــت. وی س ــت گرف را به دس
ــرحدات  ــوی س ــا را در آن س ــات بریتانی ــایی متصرف شناس
ــن معاهــده را  ــرد. ای ــوب افغانســتان امضــا ک شــرق و جن
ســردار غالم حیدرخــان ولیعهــد وی بــا "ســرجان الرنــس" 
حاکــم انگلیســی پنجــاب در ۳0 مــارچ ۱855 در جمــرود 
بــه امضــا رســانید کــه در آخریــن مــادۀ آن نگاشــته شــده 
ــل و آن  ــی کاب ــت محمدخان وال ــر دوس ــاب امی ــود: »جن ب
ــه حــاال در قبضــۀ او می باشــند،  عالقه جــات افغانســتان ک
عهــد می نمایــد از طــرف خــود و از طــرف ورثــای خــود 
ــد و  ــرام نمای ــی را احت ــت کمپان ــل ایس ــات آنریب عالقه ج
ــل  ــتان آنریب ــا دوس ــد، و ب ــه ننماین ــا مداخل ــداً در آن ه اب
ایســت اندیــا کمپانــی دوســت باشــند و بــا دشــمنان 

ــور دشــمن باشــند.« ــی مذک کمپان
3ـ سردار شیرعلی خان و سومین گام

 ۱862 جــون  در  دوســت محمدخان  مــرگ  از  پــس   
عیســوی، پســرش ســردار شــیرعلی خان بــه ســلطنت 
رســید. او بــه تمــام تعهــدات پــدرِ خــود به ویــژه در مــورد 
ــبه قاره،  ــمال غرب ش ــای ش ــتون ها و بلوچ ه ــرزمین پش س
ــود. سردارشــیرعلی خان در ســال  ــادار ب ــه انگلیس هــا وف ب
۱86۳ قیــام مــردم مهمنــد را در قبایــل آزاد علیــه بریتانیــا با 
فرســتادن قــوا بــه فرماندهــی پســر خــود محمدعلــی خــان 
و معیــِت وزیــر خویــش ســردار محمدرفیــق خــان لودیــن 
ــن را  ــق لودی ــردار محمدرفی ــس از آن، س ــاخت. پ آرام س
ــا  ــا انگلیس ه ــود ب ــتی خ ــتاد و از دوس ــاور فرس ــه پش ب
اطمینــان داد. امــا در ازای ایــن دوســتی، آرزو داشــت کــه 
بریتانیــا اســتقالل او را در سیاســت داخلــی و خارجــی بــه 
رســمیت بشناســد، آرزویــی کــه محقــق نشــد. دولــت هنــد 
ــر او و مطالباتــش  برتانــوی و زمــام داران انگلیســی در براب
بی اعتنــا بودنــد. وقتــی امیــر شــیرعلی خــان دور دومِ 
ــدن بســیاری از ســرداران  ــار ران ــا کن پادشــاهی خــود را ب
ــت  ــی در سیاس ــرد، تغییرات ــاز ک ــت آغ ــی تاج وتخ مدع

بی اعتنایــی انگلیس هــا در برابــر او به وجــود آمــد. 
"الرد ارل میــو" حاکــم برتانــوی هنــد در مــارچ ۱869 بــا 
ــیرعلی خان  ــرد. ش ــره ک ــه مذاک ــیرعلی خان در امبال امیرش
ــی در  ــرات و تعدیالت ــتار تغیی ــرات، خواس ــن مذاک در ای
ــا انگلیس هــا شــد و آماده گــی  توافقــات پیشــین پــدرش ب
خــود را بــه امضــای معاهــدات جدیــد ابــراز کــرد. هرچنــد 
مذاکــره میــان طرفیــن ادامــه یافــت، امــا انگلیس هــا 
امیرشــیرعلی خــان را بــه بهانــۀ اجتنــاب از پذیــرش 
نماینــدۀ انگلیســی نژاد در کابــل و ایجــاد روابــط بــا 
ــرای ســرنگونی  ــزاری مــورد اعتمــاد ندانســته، ب روســیۀ ت
او دســت بــه تجــاوز نظامــی زدنــد. شــیرعلی خــان قبــل 
ــت و در  ــرک گف ــل را ت ــس، کاب ــای انگلی از ورود نیروه

ــرد.  ــات ک ــریف وف مزارش
ــه ســوی  ــن گام ب ــوب و چهارمی ــردار محمدیعق 4ـ س

ــد  دیورن
ســردار  پســرش  شــیرعلی خان،  مــرگ  از  پــس 
محمدیعقــوب خــان در مــارچ ۱879 اعــالن ســلطنت 
ــال  ــه در ح ــش ک ــلطنت خوی ــا را از س ــرد و انگلیس ه ک
ــا  ــر داد. انگلیس ه ــد، خب ــل بودن ــوی کاب ــه س پیشــروی ب
بــا اعــزام هیأتــی بــه کابــل شــرایط خــود را جهــت عقــب 
ــه  بــردن نیروهای شــان در امضــای یــک معاهــدۀ جدیــد ب

محمــد یعقــوب خــان ابــالغ کردنــد. پادشــاه جدیــد پــس 
ــده  ــد معاه ــه عق ــا حاضــر ب ــرایط انگلیس ه ــۀ ش از مطالع
شــد و در اواخــر مــی ۱879 در منطقــۀ گندمــک بــا 
"ســرلوئیس کیونــاری" نماینــدۀ سیاســی انگلیــس معاهــدۀ 
ــته  ــادۀ آن نگاش ــن م ــه در اولی ــرد ک ــا ک ــک را امض گندم
ــد  ــق می نمای ــان تصدی ــوب خ ــود: »امیرمحمدیعق ــده ب ش
کــه شــالکوت و عالقــۀ فوشــنج تــا کــوه کــوژک و عالقــه 
ــا حــدود شــرقی  ــر ت ــا حــدود جاجــی و درۀ خیب ــرم ت ُک
هفــت چــاه و لنــدی ُکتــل کــه جدیــداً بــه تصــرف قشــون 
ــزا  ــتان مج ــت افغانس ــت، از مملک ــده اس ــتان درآم انگلس
ــل  ــس متص ــتان انگلی ــاک هندوس ــه خ ــه ب ــرای همیش و ب

می شــود.« 
5ـ امیر عبدالرحمن و گام آخر

معاهــدۀ  امضــای  به رغــم  انگلیس هــا  لشکرکشــی   
ــتان  ــترش در افغانس ــه گس ــِت رو ب ــا مقاوم ــک، ب گندم
و  هزیمــت  ناگــوارِ  شــرایط  در  انگلیس هــا  انجامیــد. 
شکســِت حملــه بــر افغانســتان، ســردار عبدالرحمــن را از 
ــرداران  ــان س ــا از می ــت و حت ــراِن مقاوم ــۀ رهب ــان هم می
ــتند،  ــرار داش ــت ق ــوف مقاوم ــه در صف ــی ک و امیرزاده گان
برگزیدنــد. ســردارعبدالرحمن خــان کــه پــس از ۱2 ســال 
اقامــت در ســمرقند و تاشــکند در بهــار ۱880 بــه قنــدوز 
ــن "  ــل گریفی ــا "لیپ رســید و پــس از تمــاس و مذاکــره ب
مســوول ادارۀ امــور سیاســی انگلیــس در کابل، توافــق او را 
ــا ســلطنت افغانســتان به دســت آورد.  ــارت ی در کســب ام
ــتطاب  ــرت مس ــت: »حض ــه او نوش ــی ب ــن در نامه ی گریف
ــعوف  ــر مش ــن خب ــنیدن ای ــتان از ش ــروای هندوس فرمان
ــوت  ــب دع ــه موج ــما ب ــرت واالی ش ــه حض ــتند ک هس
ــه شــده اید.  ــل روان ــه طــرف کاب ــس ب ــۀ انگلی ــت بهین دول
لهــذا نظــر بــه خیــاالت دوســتانه کــه حضــرت واالی شــما 
را محــرک اســت و بــه مالحظــۀ فوایــدی کــه از تأســیس 
دولــت مســتقله تحــت اختیــار شــما عایــد ســرداران ایــن 
ــس حضــرت واالی  ــت انگلی ــد، دول ــد ش مملکــت خواه
شــما را بــه ســمت امــارت افغانســتان می شناســد...« 
ــل شــد  ســردار عبدالرحمــن در 7 آگســت ۱880 وارد کاب
ــه تخــت ســلطنت نشســت. او ســرانجام گام آخــر را  و ب
ــد  ــد و شــکل گیری مــرز دیورن در امضــای معاهــدۀ دیورن
برداشــت و پــس از روزهــا مذاکــرات طوالنــی بــا هیــأت 
ــر  ــه ریاســت ســرهینری مارتِم ــوی ب ــد برتان حکومــت هن
دیورنــد در کابــل معاهــدۀ دیورنــد را در ۱2 نوامبــر ۱89۳ 
میــالدی امضــا کــرد. پــاداش انگلیــس بــرای "امیــر آهنین" 
ــه  ــه این گون ــن توافق نام ــادۀ ای ــن م ــتان در آخری افغانس
توضیــح یافتــه بــود: »چون کــه دولــت عالیــۀ هنــد از 
ــۀ  ــه نســبت دولــت بهی نیک بینــی جنــاب امیــر صاحــب ب
ــد و  ــال دارن ــر بطــور کم ــان خاط ــه تشــفی و اطمین برتانی
خواهــش دارنــد کــه افغانســتان را در حالــت خودمختــاری 
و اســتقالل و قــوی ببیننــد، لهــذا دولــت مومــی الیــه هیــچ 
ــدن و  ــاب خری ــب در ب ــر امیرصاح ــراض ب ــراد و اعت ای
ــرد و  ــد ک ــود نخواهن ــک خ ــگ در مل ــباب جن آوردن اس
خــود دولــت موصــوف چیــزی معاونــت و امــداد بــه عطیه 
ــت  ــن جه ــر ای ــالوه ب ــود. ع ــد نم ــگ خواهن ــباب جن اس
اظهــار اعتــراف خودشــان نســبت بــه طریقــۀ دوســتانه کــه 
ــر  ــه ظاه ــو و معامل ــن گفت وگ ــاب امیرصاحــب در ای جن
ســاخته انــد دولــت عالیــه هنــد قــرار می دهــد کــه بــرآن 
وجــه عطیــه ســاالنه دوازده لــک روپیــه کــه االن بــر جنــاب 
ــد  ــالیانه مزی ــه س ــک روپی ــود شــش ل ــدوح داده می ش مم

نمــوده شــود.«
6ـ امیر حبیب اهلل و دیورند

 پــس از وفــات امیــر عبدالرحمــن در اکتوبــر ۱90۱ 
ــر تخــت ســلطنت  عیســوی، پســرش ســردار حبیــب اهلل ب
جلــوس کــرد. او معاهــدۀ دیورنــد را در معاهــدۀ 2۱ 
مــارچ ۱905 بــا "لویــس دبلیــو دن" ســکرتر امــور 
ــرار  ــد ق ــورد تأیی ــوی، م ــد برتان ــت هن ــۀ حکوم خارج
داد: »...اعلی حضــرت موصــوف بدیــن وســیله متعهــد 
ــه راجــع  ــی عهدنام ــی و کل ــه در مســایل جزی می شــود ک
ــه  ــی ک ــی و خارجــی افغانســتان و تعهدات ــور داخل ــه ام ب
پــدر مرحومــم کــه ضیاءالملــۀ والدیــن بــوده اســت و بــه 
ــا حکومــت  ــده و ب ــوراهلل مرق ــزدی پیوســته ن مرحمــت ای

ــم  ــن ه ــت، م ــوده اس ــد نم ــرار داد را عق ــن ق ــه ای برتانی
ــوده  ــل نم ــرارداد عم ــن ق ــق همی ــب مطاب ــان ترتی ــه هم ب
و  معامــالت  در  و  کــرد  خواهــم  عمــل  و  می نمایــم 
ــد  ــرد. عزتمن ــم ک ــف نخواه ــود از آن تخل ــای خ وعده ه
لویــس ویلیــام دیــن مذکــور بدیــن وســیله موافقــه 
می نمایــد کــه مطابــق عیــن موافقت نامــه و تعهداتــی 
ــدر  ــه والدیــن پ ــا ضیاءالملت ــه ب ــه برتانی کــه حکومــت بهی
ــد نمــوده  ــن عق ــه والدی ــد اعلی حضــرت ســراج الملت فقی
ــته،  ــزدی پیوس ــت ای ــه رحم ــان ب ــود و اعلی حضرت ش ب
ــی  ــی و خارج ــور داخل ــون ام ــور پیرام ــۀ مذک موافقت نام
موضوعــات عمــده ســبب ســایدی بــوده و طبــق آن 
ــر  ــوده و تحری ــد نم ــا را تایی ــن آن ه ــده، م ــراآت ش اج
مــی دارم کــه دولــت انگلســتان هیــچ وقــت و درهیــچ یــک 
ــل  ــدات عم ــه و تعه ــت آن موافقت نام ــه مخالف ــان ب زم

ــرد.«  ــد ک نخواه
7ـ شاه امان اهلل و دیورند

ــل  ــدر در کاب ــان اهلل خــان کــه پــس از مــرگ پ شــهزاده ام
اعــالن ســلطنت کــرد و اســتقالل سیاســی افغانســتان را از 
ــدۀ  ــد را در دو معاه ــط دیورن ــت آورد، خ ــا به دس بریتانی
ــوی پذیرفــت: ۱- در 8  ــا حکومــت هنــد برتان ــه ب جداگان
ــام "عهدنامــۀ صلــح فیمابیــن دولــت  ــه ن آگســت ۱9۱9 ب
ــی  ــان عل ــتان" می ــتقلۀ افغانس ــت مس ــه و دول ــه برتانی بهی
ــکرتر  ــت" س ــرهملتن گران ــه "س ــر داخل ــان وزی احمدخ
امــور خارجــه در پنــج مــاده بــه امضــا رســید کــه در مــادۀ 
ــد و  ــورد تأیی ــه م ــد این گون ــۀ دیورن ــم آن توافق نام پنج
پذیــرش قــرار گرفتــه بــود: »دولــت افغانســتان ســرحد بین 
هندوســتان و افغانســتان را کــه امیــر مرحــوم قبــول نمــوده 
ــه  ــوند ک ــد می ش ــز متعه ــد و نی ــول می نماین ــد، قب بودن
قســمت تحدیدنشــده خــط ســرحد طــرف مغــرب خیبــر 
ــن  ــتان در ای ــب افغانس ــه آوری از جان ــه حمل در جایی ک
زمــان واقــع شــد، به واســطۀ کمیشــن دولــت بهیــه برتانیــه 
تعییــن نماینــد قبــول بکننــد عســاکر دولــت بهیــه برتانیــه 
بــر آن ســمت در مقامــات حالیــه خــود خواهنــد مانــد تــا 

ــد.« ــل بیای ــور به عم ــدود مذک ــد ح ــه تحدی وقتی ک
ــی توســط محمــود  ــر ۱92۱ معاهــدۀ ۱۴ ماده ی در 22 نومب
طــرزی وزیــر خارجــۀ افغانســتان و "ســرهنری دابــس" بــه 
امضــا رســید کــه در مــادۀ دوم آن، مــرز دیورنــد بــه عنــوان 
مــرز رســمی افغانســتان و قلمــرو هنــد برتانــوی پذیرفتــه 
ــن  ــن علیتی ــود: »دولتی ــه می ش ــاده گفت ــن م ــد. در ای ش
ــه  ــتان را به طوری ک ــتان و افغانس ــل ســرحد هندوس بالمقاب
ــه  ــاده پنجــم عهدنام ــه افغانســتان به موجــب م ــت علی دول
کــه بــه تــارخ 8 مــاه آگســت ســنه ۱9۱9 عیســوی مطابــق 
ــاد  ــدی انعق ــری در راولپن ــنه ۱۳۳7 هج ــرام س ذیقعده الح
یافتــه اســت قبــول کــرده بــود، قبــول می نمایــد...« 
نکتــۀ بســیار مهــم در معاهــدۀ۱92۱ ایــن اســت کــه ایــن 
ــان  ــت و اســناد آن می ــرار گرف ــب ق ــورد تصوی معاهــده م

ــد. ــه ش ــمًا تبادل ــا رس ــتان و بریتانی ــای افغانس دولت ه
8ـ محمد نادرشاه و موافقت نامۀ دیورند

 محمدنادرشــاه بــا بریتانیــا بــه عنــوان اولیــن کشــور 
ــرادر  ــرد و ب ــرار ک ــک برق ــبات دیپلماتی ــی، مناس خارج
خــود ســردار شــاه ولی را بــه حیــث وزیــر مختــار و 
نماینــدۀ خــاص بــه لنــدن فرســتاد. ســپس "ســر ریچــارد 
ــل  ــه کاب ــا ب ــاه بریتانی ــدۀ ش ــوان نماین ــه عن ــی" ب مکوناچ
ــق  ــدن از طری ــه لن ــس از ورود ب ــاه ولی پ ــد. ســردار ش آم
تبادلــۀ یادداشــت دیپلماتیــک بــا "آرتــر هیندیرســن" وزیــر 
خارجــۀ بریتانیــا در 6 جــوالی ۱9۳0 معاهــدۀ ســال ۱92۱ 
ــت  ــن یادداش ــادۀ دومِ ای ــرار داد. در م ــد ق ــورد تأیی را م
ــن  ــما[ م ــت ش ــاد داش ــه ی ــخ ]ب ــود: »در پاس ــه می ش گفت
ــا  ــه درِک م ــم ک ــط نمای ــمًا ضب ــا رس ــار دارم ت ــز افتخ نی
ــز همیــن اســت کــه ایــن دو معاهــده ]معاهــدۀ ۱92۱و  نی
معاهــدۀ تجارتــی جــون ۱92۳[ دارای اعتبــار تــام بــوده و 

می باشــند.«  مرعی االجــرا  کامــاًل 
معاهــدۀ دیورنــد پــس از نادرشــاه مــورد پذیــرش و تأییــد 
ــورای  ــه ش ــال ۱9۴9 ـ ک ــا س ــاه ت ــرش محمدظاهرش پس
ملــی افغانســتان معاهــدات پیشــین بــا دولــت هنــد 

ــت... ــرار داش ــرد ـ ق ــالن ک ــا اع ــی را ملغ بریتانای
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ســخن معــزی شــعر بــود و شــعر آفریــدۀ خیــال شــاعر 
ــا  ــدارد. ام ــم ن ــان ه ــل و بره ــه دلی ــاج ب ــت و احتی اس
ــه  ــته ک ــر نوش ــه نث ــون را ب ــت، مضم ــورخ ابن الوق م
ــن  ــک مت ــم در ی ــد، آن ه ــتدل باش ــی و مس ــد منطق بای
تاریخــِی ظاهــراً جــدی کــه هــر جزئـَـش بایــد متکــی بــه 
ــم  ــل ه ــن دلی ــن و قوی تری ــد. بهتری ــند باش ــل و س دلی
در این جــا اعتراف نامه یــی از خــود شــاعر می توانــد 
باشــد کــه گفتــه آن چــه از داســتان های قهرمانــی رســتم 
ــری از  ــِر عم ــاال آخ ــت و ح ــاک دروغ اس ــروده ام، پ س
آن همــه پشــیمانم! چنیــن اعترافــی را در نظــم "یوســف و 
زلیخــای طغانشــاهی" یافتــه کــه آن هــم بــه بحــر متقارب 
و در وزن شــاهنامه اســت و خواننــدۀ بی خبــر از ظرایــف 
ــۀ  ــوان گفت ــه عن ــت آن را ب ــن اس ــی، ممک ــر فردوس هن
ــن  ــرد و چــون شــیوۀ شــرف الدین آمیخت فردوســی بپذی
نظــم بــه نثــر اســت، ابیــات آن منظومــه را بــا رنــدی و 
تردســتی بــه نوشــتۀ خــود پیونــد زده و بــه خیــال خــود 
بــا آراســتن ســخن بــه شــعر، از ایــن بابــت هــم هنــری 

کــرده اســت! 
ــوی نقــال  ــه حــدس مین ــه، ب ــۀ عامیان ــدۀ آن منظوم گوین
ــرت  ــۀ کث ــم در نتیج ــاید ه ــوده و ش ــاهنامه خوان ب و ش
ــتان های  ــی داس ــم بعض ــودش ه ــاهنامۀ خ ــا ش ــس ب ان
مربــوط بــه رســتم را کــه در آن قــرون بــر ســر زبان هــا 
بــوده، بــه نظــم درآورده بــوده اســت. وقتــی ولــی 
نعمتــش بــه دســتور بــرادر تاجــدار در قلعه یــی در 
ــرای تســلی خاطــر  ــوده، ب ــاده ب ــدان افت ــه زن ــان ب اصفه
ممــدوح زندانــی داســتان یوســف را بــه نظــم کشــیده و 
بــه ممــدوح امیــدواری داده کــه تــو هــم از چــاه زنــدان 
ــی  ــت خواه ــزت و حکوم ــت ع ــه تخ ــده و ب به درآم

رســید: 
ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد                    

وقت آن است که بدرود کنی زندان را
می آوریــم  را  دروغ پــرداز  تاریخ ســاز  نوشــتۀ  حــاال 
کــه چه گونــه دور از امانــت تاریخ نویســی و بــدون 
ــه  ــا شــعبده بازی ب ــات، دیگــری را ب ــروای وجــدان ابی پ
ــام حکیــم آزاده یــی کــه شهســوار اندیشــه و ســخن و  ن
فرهنــگ پارســی و مظهــر صداقــت و ثبــات و مردانه گــی 
ــۀ  ــا هم ــا و تلخی ه ــه رنج ه ــل همه گون ــا تحم ــود و ب ب
ــا  ــتاد، ج ــش ایس ــان خوی ــده و ایم ــر عقی ــر س ــر ب عم
ــیمانی از  ــراز پش ــراف و اب ــوان اعت ــه عن ــت و ب زده اس
ــد  ــل و تمجی ــه چــرا به جــای تجلی ــزرگ ک ــاه ب ــن گن ای
خونخوارانــی مثــل تیمــور صاحبقــران در "اســیر کــردن 
ــه  ــردم "ب ــال" م ــال و من ــدن م ــال" و "تاالن ــل و عی اه
نفــس مبــارک"، ســجایای واالی انســانی پهلوانــان ایــران 

ــرف الدین:  ــتۀ ش ــک نوش ــت. این ــتوده اس را س
ــب قرشــی...  ــی جان ــار در توجــه نمــودن صاحبقران گفت
زهــی عنایــت بی نهایــت الهــی، و زهــی فیــض و 
ــد لطــف  ــه مزی رحمــت نامتناهــی، کــه یــک کــس را ب
مخصــوص گردانیــده، آن مایــۀ قــوت و شــجاعت 
بــا دویست وچهل وســه مــرد بــه  ارزانــی دارد کــه 
اختیــار نــه بــر ســبیل اضطــرار، روی مقابلــه و مقاتلــه بــه 
ــه دار  ــمنان کین ــه دش ــوار هم ــوار خونخ ــزار س دوازده ه
نهــد، و چــون برســد بــه دو شــبانه روز شــهر و حصــار از 
ایشــان بســتاند، و اهــل و عیــال اســیر کــرده مــال و منــال 
بتاالنــد، و همــه را بــه زخــم تیــغ آبــدار آتشــبار متفــرق 
ــارک در  ــس مب ــه نف ــان ب ــد، و هم چن ــده گردان و پراکن

پــی ایشــان تــازد، و بهــادران را بینــدازد و اســیر ســازد. 
ــه تواتــر  و ایــن حکایتــی اســت واقعــی کــه صحتــش ب
پیوســته، و در مجلــس تحریــر بعضــی از آن مــردم کــه به 
ــد، بی مداهنــت  رأی العیــن ایــن احــوال مشــاهده کرده ان
تقریــر می کننــد. نــه از قبیــل الف و گــزاف کــه فردوســی 
ــر  ــتری ب ــخنوری و فصاحت گس ــرای س ــاهنامه ب در ش

بعضــی مــردم بســته. 
و در نظــم قصــۀ یوســف علــی نبینــا و علیــه الصلــوه و 

الســالم، خــود متعــرف شــده و انصــاف داده کــه: 
ز هر گونه یی نظم آراستم

بگفتم در آن هرچه خود خواستم
اگرچه دلم بود از آن با مزه       

همی کاشتم تخم و بیخ بزه
از آن تخم کشتن پشیمان شدم     

زبان را و دل را گره برزدم
که آن داستان ها دروغ است پاک           

دو صد زان نیرزد به یک مشت خاک
بدین می سزد گر بخندد خرد          

ز من خود کجا، کی پسندد خرد؟
که یک نیمۀ عمر خود کم کنم         

جهانی پر از نام رستم کنم
چه باشد سخن های برساخته      

شب و روز ز اندیشه پرداخته

ــال  ــع مق ــاف از آن بدی ــذرت و انص ــن مع ــق، ای والح
بی همــال، هــم از دالیــل و فــور فضــل و کمــال اوســت. 

نظــم: 
که جاوید فردوسی آسوده باد        

به جایی که نامش به آن مژده داد.
و  بی باکــی  مایــۀ  ایــن  بــا  نویســنده گانی  دربــارۀ 
چنیــن  برابــر  در  و  حقیقــت،  قلــب  در  بی پروایــی 
دغلــکاری و جعــل و تقلــب زشــت و نفرت انگیــز چــه 

گفــت؟ می تــوان 
ــال 828 ه.  ــود را در س ــۀ خ ــزدی ظفرنام ــرف الدین ی ش
ــف  ــور تالی ــای تیم ــا و خونریزی ه ــرح جنگ ه ق در ش
کــرده، یــک ســال بعــد در 829 ه.ق شــاهنامۀ بایســنغری 
و مقدمــۀ آن تحریــر شــده اســت و دروغــی کــه دربــارۀ 
یوســف و زلیخــا بــه قصــد چاپلوســی بــه ممدوحــان در 
ــه، و  ــه راه یافت ــود، در آن مقدم ــده ب ــل ش ــه جع ظفرنام
ایــن خــود قراینــی اســت کــه معلــوم می کنــد آن مقدمــه 

هــم بــه قلــم همــان دروغ پــرداز اســت. 
اهــم قراینــی کــه ایــن حــدس را تاییــد می کنــد، 
ــۀ  ــا ظفرنام ــه ب ــگارش مقدم ــیوۀ ن ــباهت ش ــی ش یک
ــۀ  ــت. قرین ــرات اس ــان و تعبی ــر زب ــرف الدین از نظ ش
ــه مطلــب  ــن روش کار مقدمه نویســی اســت ک دیگــر ای
موجــزی را از جایــی می گیــرد و بــا خیال پــردازی و 
ــتانی  ــورت داس ــه ص ــا آن را ب ــاخ و برگ ه ــزودن ش اف
مفصــل درمــی آورد و ایــن همــان کاری اســت کــه گفتــم 
ــی  ــن معن ــه ای ــرده؛ ب ــود ک ــۀ خ ــرف الدین در ظفرنام ش
کــه قســمت عمــدۀ کتــاب خــود را بــدون ذکــر مأخــذ 
از ظفرنامــۀ نظام الدیــن شــامی گرفته، و بــا اطنــاب و 
عبارت پــردازی و تملقــات و جعلیاتــی از ایــن نــوع کــه 
ــود  ــۀ خ ــورت ظفرنام ــه ص ــت، ب ــا اس ــث م ــورد بح م

ــت.  درآورده اس
نکتــۀ دیگــر این کــه نویســندۀ مقدمــه، شــاعر هــم بــوده 
و جای جــای بخشــی از ماجــرا را در بحــر متقــارب 

بــه نظــم پیوســته بــه نثــر آورده، و مجموعــٌا  ۱08 بیــت 
ــا  ــعار ب ــن اش ــاط ای ــس اســت و ارتب از خــود مقدمه نوی
ــت  ــوی اس ــه نح ــتان ها ب ــوع داس ــخن و موض روال س
کــه بــا حــذف هــر بیــت از آن هــا رشــتۀ مطلــب گسســته 
اســت کــه در ظفرنامــۀ  ایــن شــیوه یی  می شــود و 

ــت.  ــه اس ــه کار رفت ــم ب ــرف الدین ه ش
ژول مــل کــه بــه ایــن شــیوۀ تاریخ نــگاران ایرانــی توجــه 
نداشــته، حــدس زده اســت کــه )ظاهــراً نویســنده بیش تر 
ــتفاده  ــوده اس ــر ب ــه قدیمی ت ــی  ک ــۀ منظوم از زنده گی نام
ــی به دســت  ــچ اطالع ــر هی ــا از آن اث ــرده اســت، منته ک
ــگاری کــه  ــم نویســنده و تاریخ ن ــداده اســت( و می دانی ن
ــرف  ــته، ش ــال ها زیس ــان س ــوده و در هم ــم ب ــاعر ه ش
الدیــن علــی یــزدی اســت کــه فتوحــات تیمــور را هــم 
در همیــن بحــر متقــارب بــه نــام تیمونامه ســروده اســت. 
بنــا بــر ایــن مقدمــات می گوییــم کــه مقدمــۀ بایســنغری 
را شــرف الدین علــی یــزدی ســرایندۀ تیمورنامــه نوشــته، 
و دروغــی را کــه در ظفرنامــۀ خــود بــه قصــد چاپلوســی 
بــه بازمانــده گان تیمــور جعــل کــرده بــود، وارد آن کــرده 
و در طــول شــش قرن موجــب دریــغ و افســوس و 

ــتان شــده اســت.  ــرت و ســرگردانِی شاهنامه دوس حی
ــه  ــت ک ــح الزم اس ــن توضی ــر ای ــخن، ذک ــان س در پای
ــدی در  ــات ممت ــه مطالع ــی ک ــا بیان ــر خانباب ــای دکت آق
ــور و  ــار تیم ــروف درب ــورخ مع ــرو م ــظ اب ــار حاف آث
ــعار  ــا و اش ــود عبارت ه ــه وج ــد، ب ــدگان او دارن بازمان
ــح  ــف و مفتت ــخ آن مؤل ــۀ مجمع التواری مشــابهی در مقدم
ــی در  ــن مقاله ی ــرده و ضم ــه ک ــنغری توج ــۀ بایس دیباچ
مجلــۀ بررســی های تاریخــی، نتیجــه گرفته انــد کــه 
»مامــور تهیــۀ شــاهنامه بــرای بایســنغر و نویســندۀ مقدمــۀ 

ــد.«  ــد باش ــرو نبای ــظ اب آن، کســی جــز حاف
ــم  ــد بگوی ــتنباط خــود، بای ــر ایشــان و اس ــق نظ در تلفی
ــع  ــه قط ــی ب ــۀ چاپ ــنغری، 55 صفح ــۀ بایس ــه دیباچ ک
وزیــری اســت که ۴ صفحــۀ نخســتین، خطبــه و تحمیدیه 
اســت کــه طبــق اســتنباط ایشــان، بــه قلــم حافــظ ابــرو 
ــتگاه  ــًا در دس ــالخورده تر و طبع ــرو س ــظ اب ــت. حاف اس
ــزدی  ــرف الدین ی ــر از ش ــوری محترم ت ــرزاده گان تیم امی
بــوده، و در کار گروهــی تهیــۀ شــاهنامۀ بایســنغری شــاید 
نظارت گونه یــی هــم داشــته و آن چهــار صفحــه مقدمــۀ 
ــا پنجــاه  ــم شــاید خــود نوشــته اســت. ام دیباچــه را ه
صفحــۀ بقیــه شــامل افســانه های مربــوط بــه جمــع آوری 
شــاهنامۀ منثــور و احــوال فردوســی و باقــی قضایــا 
برازنــدۀ امانــت و فضیلــت اخالقــی حافــظ ابــرو نیســت 

ــت.  ــزدی اس ــرف الدین ی و کار ش
ســخن کــه بــه شــاهنامۀ بایســنغری رســید، ایــن 
ــخه  ــه آن نس ــت ک ــه گذاش ــد ناگفت ــم نبای ــه را ه نکت
بــه عقیــدۀ همــه گان، مغلوط تریــن و بی ارزش تریــن 
دســت نویس های شــاهنامه اســت. مخصوصــًا کاتــب 
ــی  ــاپ عکس ــه چ ــه ب ــتان ک ــروِف کاخ گلس ــخۀ مع نس
رســیده، جعفــر بایســنغری کاتبــی، به کلــی بی ســواد 
و بی دقــت بــوده و نســخۀ دیــوان حافــظ هــم کــه 
ــه  ــت آن ک ــم قدم ــه ســال 822 هـــ ق نوشــته، به رغ او ب
ســومین نســخۀ تاریــخ دار دیــوان حافــظ شــناخته شــده، 
ــوِع خــود اســت و مــن  مغلوط تریــن دســت نویس های ن
ــالط آن را  ــات و اغ ــای تحریف ــر، نمونه ه ــای دیگ در ج

نشــان داده ام.  

)یادداشتي بر یوسف و زلیخا از محمدامین ریاحی(

یوسف و زلیخا 
چه گونه به نام فردوسی بسته شد؟

مغلوط ترین و بی ارزش ترین به عقیدة همه گان، گذاشت كه آن نسخه نکته را هم نباید ناگفته بایسنغری رسید، این سخن كه به شاهنامۀ 
دست نویس های شاهنامه 

است. مخصوصاً كاتب نسخۀ 
معروِف كاخ گلستان كه به 

بی سواد و بی دقت بوده و بایسنغری كاتبی، به كلی چاپ عکسی رسیده، جعفر 
نسخۀ دیوان حافظ هم كه او 
به سال 822 هـ ق نوشته، 

به رغم قدمت آن كه سومین 
نسخۀ تاریخ دار دیوان حافظ 
است و من در جای دیگر، دست نویس های نوِع خود شناخته شده، مغلوط ترین 

آن را نشان داده ام  نمونه های تحریفات و اغالط 

بخش دوم و پایانی
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ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل 
می گوید که توسعه و تغییر هیچ  کشوری بدون نقش فعال 

زنان در جامعه متصور نیست.
ماندگار  روزنامۀ  به  که  اجرایی  ریاست  خبرنامۀ  براساس 
در  نشستی  در  دیروز  اجرایی  رییس  است،  رسیده 
کابلهمچنان گفته است که تقویِت نقش و مشارکت زنان 
در عرصه های مختلف از اولویت های ملی حکومت است؛ 
زیرا بدون سهم  فعال زنان رشد و توسعه در کشور ناممکن 

می باشد.
او خاطرنشان ساخت که رهبری حکومت در برنامه های 
تقویت  را  زنان  نقش  شهروندی  میثاق  و  پایدار  توسعه 
بخشیده و در این راستا گام های عملی برداشته است. به 
گفته وی، برای دست یافتن به وضعیت مطلوب راه طوالنی 
را در پیش رو داریم که نیازمند کار سخت و هدفم مندانه 

می باشد.
فراهم سازی و  به حمایت،  ما  تاکید کرد که  آقای عبداهلل 
تامین محیط امن و سالم ِ کاری برای زنان در ساختار دولت 
متعهد می باشیم و آن را یک ضرورت  و عرّص تجارت 

ملی می دانیم.
افزایش  و  تجارتی  فعالیت های  رشد  که  سپرد  وعده  او 
تولیدات زنان تجارت  پیشه را در جلسات شورای وزیران 
و کمیته های فرعی آن در محور بحث ها قرار می دهد و این 

کار را همگام و هماهنگ با آنان پیش می برد.
پیشهافغان  تجارت  زنان  پیشنهاد  باره  در  عبداهلل  عبداهلل 
برای ایجاد اتاق  تجارت زنان بیان داشت که از این ابتکار 
مشارکت  میزان  افزایش  آن  کنار  در  اما  می کنیم؛  حمایت 
آنان را در اتاق  های تجارت و صنایع کنونی الزم می دانیم.

علی رغم  که  گفت  ملی  وحدت  اجرایی حکومت  رییس 
شرایط  و  موانع  تسلیم  نباید  زنان  کاستی ّها  و   مشکالت 

نامساعد کاری شوند.
جدی  اراده  بر  سخنان  از  دیگر  بخش  در  عبداهلل  عبداهلل 
تاکید کرد و گفت که  انتخابات  برگزاری  برای  حکومت 
حکومت از مشارکت گستردهه و نقش زنان در انتخابات 

پارلمانی و شورای ولسوالی ها پشت بانی می کند.

ــي  ــازي تقنین ــه امتی ــې پ ــي چ ــه واي ــو جرګ ــتان مرشان د افغانس

کال کــې د مــي شــورا پاتــې کېــدل رشم دی او بایــد د انتخاباتــو 

ــه اعــان کــړي. ــو نېټ خپلــواک کمېســیون د راتلونکــو انتخابات

د دغــې جرګــې رئیــس فضــل الهــادي مســلمیار د یکشــنبې پــه 

ــړاو د ســناتورانو  ــه ت ــو د څرنګــوايل پ ورځ د راتلونکــو انتخابات

ــه کار ده  ــه پ ــت ت ــان حکوم ــل افغ ــته ووی ــنو وروس ــه اندېښ ل

چــې نــور امتیــازي دورې پــای تــه ورســوي او واقعي ولســواکي 

عمــي کــړي.

نوموړي زیاته کړه:

"انتخابــات د ولســواکۍ اصــل دی او مــوږ پــه دې تشــو 

اعانونــو نــور بــاور نــه لــرو، بایــد د انتخاباتــو ورځ مشــخصه 

يش او مهالوېشــیې اعــان يش تــر څــو د ملــت بــاور پیــدا يش، 

د مرشانــو جرګــې او ولــي جرګــې پــه ټولــه کــې د دواړو خونو 

ــار  ــازي کال انتظ ــي امتی ــم تقنین ــې د ات ــور رشم دی چ ــاره ن لپ

ــر رشم وي." ــه ډې ــوو او دا ب ک

ــب د  ــمرش د ک ــان ولس ــې افغ ــې ده چ ــال ک ــې ح ــه داس دا پ

ــه د ولــي جرګــې د شپاړســمې دورې اوم  ــه ۱۶ نېټ میاشــتې پ

ــت. ــاس پرانیس ــازي اج امتی

ــم  ــر کال ه ــې تې ــدې دې جرګ ــه دې وړان ل

د تقنینــي فرمــان لــه مخــې کار تــه دوام 

ورکــړی و، دا پــه داســې حــال کــې ده 

ــه پــريل کــې  ــز کال پ چــې د ۱۳۹۴ ملری

ــې  ــي جرګ ــې د ول ــتان ک ــه افغانس ــد پ بای

ــر رسه  ــات ت ــوراګانو انتخاب ــوالیو ش او ولس

شــوي وای.

ــات  ــې دا انتخاب ــي چ ــت وی ــان حکوم افغ

لــه هــر اړخیــزو اصاحاتــو وروســته تــر رسه 

کېــږي او د دې لپــاره د انتخابايت کمېشــرانو 

ــورو برخــو  ــو ن ــه ګڼ ــګ پ ــر څن ــو ت د بدلول

ــد کار ويش. کــې هــم بای

ســناتوران اندېښــنه لــري چــې د ناامنیــو لــه 

ــې  ــه ب ــو کمېســیون ل ــدو او د انتخابات پراخې

پروایــي رسه دا انتخابــات نــور هــم ونــه 

ــږي. ځنډې

پــه ورتــه وخــت کــې د انتخاباتــو خپلــواک 

کمېســیون وايــي چــې د راتلونکــو انتخاباتــو لپــاره بنســټیز 

ــوالی. ــه يش اعان ــه ن ــې نېټ ــال ی ــو دا مه ــه روان دي خ کارون

ــه  ــو ت ــاد کمېســیون مــرش نجیــب اللــه احمــدزي ازادي راډي دی

وویــل حکومــت تــه یــې دوه مهالوېشــه ســپاريل خــو بودجــوي 

ســتونزو دا انتخابــات لــه نامعلــوم برخلیــک رسه مــخ کــړي دي.

نوموړي زیاته کړه:

"مــوږ خپــل دوه مهالوېشــه جمهــوري ریاســت تــه ســپاريل دي 

ــوږ  ــړي دي، م ــک ک ــم رشی ــو ه ــو رسه م ــته کونک ــه مرس او ل

غــواړو چــې د ولــي جرګــې او ولســوالیو شــوراګانو راتلونکي 

انتخابــات ډېــر شــفاف او د خلکــو لپــاره د منلــو وړ وي."

ــو  ــدين ټولن ــې د م ــه ک ــه برخ ــو پ ــدې د انتخابات ــه دې وړان ل

ــو چــارو  ــه خپل ــواک کمېســیون پ ــو خپل ــا د انتخابات شــبکې بی

کــې نــاکام بللــی ویليیــې دي، هغــه کارونــه چــې بایــد تــر رسه 

ــوي. ــه دي ش ــوي وای ن ش

خــو د انتخاباتــو خپلــواک کمېســیون وايــي، د انتخاباتــو د 

برېښــنايي کېــدو هڅــه کېــږي او دا ټولــې چــارې طبعــًا وخــت 

ــري. ــا ل ــه اړتی ت
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بــه دنبــال افزایــش ناامنــی در شــهر میمنــه مرکــز 
والیــت فاریــاب، نیروهــای ارتــش تصمیــم گرفتــه 
ــع ســالح  ــراد "مســلح غیرمســئول" را خل ــه اف ک

کنــد.
جنــرال مهمنــد کتــوازی، فرمانــده قــول اردو 
ــنبه )۱۳  ــتان روز یکش ــمال افغانس ــاهین در ش ش
حمــل( بــه بی بی ســی گفــت همــه کســانی کــه در 
داخــل شــهر میمنــه، مرکــز والیــت فاریاب ســالح 

ــوند. ــالح می ش ــع س ــد، خل ــی دارن غیرقانون
ــراد و  ــن اف ــداد ای ــاره تع ــخصی درب ــار مش او آم
همچنیــن وابســتگی آنهــا ارائــه نکــرد، امــا گفــت 
کــه چنیــن افــرادی از دولــت پــول و ســالح 

می گیرنــد، امــا مــردم را "غــارت" می کننــد.
ــراد در  ــن اف ــا ای ــه آی ــن حــال، او نگفــت ک ــا ای ب
چهارچــوب واحدهــای نیروهــای مســلح فعالیــت 
ــی  ــای دولت ــا مقام ه ــا، ام ــارج از آنه ــا خ می کنندی
معمــوالً بــه افــرادی "غیرمســئول" می گوینــد کــه 
ــی  ــئوالن دولت ــر مس ــی در براب ــورت قانون ــه ص ب

پاســخگوی نیســتند.
ــروه  ــوذ گ ــش نف ــی افزای ــه در پ ــده ک ــه ش گفت
ــر" در  ــزاران نف ــاب، "ه ــت فاری ــان در والی طالب
ــه  ــی" علی ــزش مردم ــای "خی ــوب نیروه چهارچ
ایــن گــروه مســلح شــده کــه نهادهــای امنیتــی از 

ــد. ــت می کنن ــا حمای ــن نیروه ای
آقــای کتــوازی نگفــت کــه آیــا ایــن نیروهــا هــم 
ــرد  ــد ک ــی تاکی ــه، ول ــوندیا ن ــالح می ش ــع س خل
کــه بــه نیروهــای خیــزش مردمــی در داخــل شــهر 
نیــازی نیســت و آنهــا بایــد بــه مناطقــی در خــارج 

ــه مســتقر شــوند. از شــهر میمن
بــه نظــر می رســد کــه ایــن اقــدام وزارت دفــاع در 
ــد روز  ــای چن ــال درگیری ه ــه دنب ــه ب ــهر میمن ش
پیــش افــراد مســلح منســوب بــه حــزب جمعیــت 
اســالمی و حــزب جنبــش ملــی اســالمی در 

ــه شــده اســت. ــاب روی دســت گرفت فاری
ــد  ــب چن ــن دو حــزب رقی ــه ای ــراد منســوب ب اف
روز پیهــم در فاریــاب بــه درگیــری مســلحانه 
پرداختنــد کــه گفتــه شــده تلفاتــی هــم بــه دنبــال 

ــته اســت. داش
ــه  ــود ک ــی از آن ب ــا حاک ــان گزارش ه در آن زم
افــراد مســلح منســوب بــه ایــن احــزاب بــا 
اســتفاده از امکانــات دولتــی بــا هــم بــه درگیــری 

می پردازنــد. مســلحانه 
مســووالن هــر دو حــزب در دولــت دارای قــدرت 
هیچ یــک  امــا  هســتند.  باالیــی  ســمت های  و 
ــری  ــار نظ ــا اظه ــن درگیری ه ــاره ای ــا درب از آنه

ــرده اســت. نک

قضیـه برمی گـردد بـه زمانـی کـه محـب اهلل توسـط 
طالبـان در یک مدرسـه بـرای حمـالت انفجاری و 
انتحـاری آموزش دید و شست وشـوی مغزی شـد. 
امـا شـاید کمتر کسـی باور کنـد که همیـن نوجوان 
اکنـون یـک مدال طال در رشـتۀ ریاضـی و دو مدال 
طـال هم در رشـتۀ تکوانـدو در رقابت های خارجی 

به دسـت آورده اسـت.
محـب اهلل کودکـی  کـه ماه هـا بـرای انجـام حمالت 
از  پـس  دیـد،  آمـوزش  بغـالن  در  تروریسـتی 
بازداشـت توسـط نیروهـای امنیتی بـه مرکز اصالح 

و تربیـت کـودکان فرسـتاده شـد.
گذاشـته،  نوجوانـی  سـن  بـه  پـا  اکنـون  کـه  او 
افـکار ضـد  می گویـد، سـه مـاه طـول کشـید تـا 
حکومتـی و طـرح حمـالت تروریسـتی را از یـاد 
ببـرد و بـه زنده گـی عـادی اش برگـردد. محـب اهلل 
می گویـد: »طالبـان بـا اسـتفاده از نـام دیـن کودکان 
را اغفـال می کننـد، تـا کارمنـدان دولتـی را بـه قتل 

برسـانند.«
را  او  سرنوشـت  اگـر  می گویـد،  نوجـوان  ایـن 
اکنـون  نمی کشـاند،  تربیـت  و  اصـالح  مرکـز  بـه 
نمی دانـد از کـدام ویرانـه و جبهـۀ جنگـی سـر در 
ده هـا  از  یکـی  او  می افزایـد،  محـب اهلل  مـی آورد. 
کودکـی  بـوده که طالبـان برای حمالت تروریسـتی 

می کردنـد. اسـتفاده  انفجـاری  و 
محـب اهلل پـس از پایـان مرکـز اصـالح و تربیت در 
کشـور بـه خاطـر تهدیـدات امنیتـی عـازم یکـی از 
کشـورهای اروپایی شـد. او توانست در یک رقابت 
ریاضـی مقـام نخسـت را بـه دسـت آورد و مـدال 
طال کسـب کنـد، اما ایـن اولین و آخرین دسـتاورد 
رقابت هـای  در  بالفاصلـه  او  نبـود،  محـب اهلل 
تکوانـدوی ایـن کشـور اشـتراک کـرد و دو مـدال 
طـال را نیـز در ایـن رقابت هـا بـه گـردن آویخـت.
تربیـت  و  اصـالح  مرکـز  آمـر  شـیزاده،  محسـن 
کـودکان بغـالن می گویـد، محـب اهلل در روزهـای 
نخسـت ورودش بـه ایـن مرکـز بـه شـدت تحـت 
تأثیـر افـکار تروریسـتی قـرار داشـت، امـا دیـری 
نگذشـت که بـا این طـرز تفکر خداحافظـی کرد و 
پـس از پایـان دوران حجـز در ایـن مرکز بـه خاطر 
تهدیـدات امنیتـی بـه یکـی از کشـورهای اروپـای 

عـزم سـفر کرد.
مرکـز اصـالح و تربیـت کـودکان مکانی سـت برای 
کودکانـی که دسـت بـه جرم های مختلـف می زنند. 
کـودکان این مراکـز در سراسـر افغانسـتان هم زمان 
با گذشـتاندن زمـان حجز، به آمـوزش و پرورش و 

کسـب فن و حرفـه نیـز می پردازند.
اجمل عمری سالم وطندار  
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ورزش

گزارش هــای مالــی منتشــر شــده نشــان می دهنــد کــه ســطح 
ســرمایه و دارایــی 27 تــن از کارکنــان و مقامــات کنونــی کاخ ســفید، 

ــر اســت. ــارد دال ــر 2.۳ میلی ــغ ب بال
ــد  ــی و درآم ــطح دارای ــه س ــد ک ــان می ده ــد نش ــی جدی گزارش
ســاالنۀ 86 درصــد از مناطقــی کــه ســال گذشــته بــه دونالــد ترامــپ، 
رییس جمهــور امریــکا، رأی دادنــد، از مجمــوع درآمــد 27 تــن 
ــپ کار  ــت ترام ــرای دول ــون ب ــه هم اکن ــی ک ــات و کارکنان از مقام

ــت. ــر اس ــد، کمت می کنن
ــی منتشــر  واشنگتن پســت دیــروز گــزارش داد کــه گزارش هــای مال
ــد، ســطح ســرمایه و  ــپ نشــان می دهن ــت ترام شــده از ســوی دول
دارایــی 27 تــن از کارکنــان و مقامــات کنونــی کاخ ســفید بالــغ بــر 

2.۳ میلیــارد دالــر اســت.
براســاس ایــن گــزارش، کل درآمــد ســاالنه در 86 درصــد از 
بخش هایــی کــه ترامــپ بیشــترین رأی را آورده اســت، کمتــر از 2.۳ 

ــده اســت. ــرآورد ش ــر ب ــارد دال میلی
ایــن گــزارش می افزایــد، براســاس برآوردهــای 5 ســاله کــه از ســال 
20۱۱ تــا 20۱5 از ســوی ادارۀ آمــار امریــکا صــورت گرفتــه اســت، 
متوســط درآمــد ســاالنه در مناطــق مذکــور، 2.۱ میلیــارد دالــر بــوده 

اســت.
براســاس ارزیابی هــای مجلــۀ اقتصــادی فوربــس، تنهــا هشــت 
بــه  را  بیشــترین رأی  از بخش هایــی کــه ساکنان شــان  درصــد 
ترامــپ داده انــد، مجمــوع درآمــد ســاالنۀ آنــان بیشــتر از ثــروت ۳.9 

ــت. ــوده اس ــپ ب ــود ترام ــری خ ــارد دال میلی
ــش از 2.۳  ــان بی ــای آن ــاالنۀ خانواره ــد س ــه درآم ــی ک بخش های
ــری را در  ــهرهای بزرگ ت ــت، ش ــده اس ــرآورد ش ــر ب ــارد دال میلی

برمی گیرنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه در گزارش هــای جدیــد  کــه شــامگاه روز 
جمعــه منتشــر شــده اند، دارایــی  اعضــای کابینــۀ ترامــپ و کارکنــان 
ــرآورد شــده  ــر ب ــارد دال ــر از ۱2 میلی ارشــد دیگــر کاخ ســفید، فرات

اســت.
اســناد منتشــر شــدۀ مالــی هم چنیــن بــه جزئیــات حقــوق چنــد تــن 

از کارکنــان بلندپایــه دولــت پرداختــه اســت.
ــات  ــی و جزئی ــطح دارای ــار س ــفید، انتش ــات کاخ س ــۀ مقام ــه گفت ب
ــض  ــه به مح ــت ک ــی اس ــی قانون ــفید، روال ــان کاخ س ــی کارکن مال
ــرد. ــفید و احــراز نخســتین پســت صــورت می گی ــه کاخ س ورود ب

ــپ در کاخ  ــۀ ترام ــک حلق ــای نزدی ــن اعض ــان ثروت مندتری از می
ــت. ــنر، اس ــارد کوش ــاور او، ج ــاد و مش ــفید، دام س

در گــزارش 5۴ صفحه یــی کــه بــه وضعیــت مالــی و دارایــی جــارد 
ــی   ــزان دارای ــه اســت و می ــپ، اختصــاص یافت ــاد ترام ــنر، دام کوش
ــام  ــار و ارق ــرد، آم ــر می گی ــز در ب ــپ، را نی ــر ترام ــکا، دخت ایوان
هنگفتــی بــه چشــم می خــورد. ارزش امــالک و مســتغالت و میــزان 
ــده اســت. ــالم ش ــر اع ــون دال ــر 7۴۱ میلی ــن زوج، بالغ ب ــرمایه ای س
گــری کوهــن، رییــس پیشــین گــروه اقتصــادی »گلدمــن ســاچز« کــه 
در حــال حاضــر مدیریــت  شــورای ملــی اقتصــادی کاخ ســفید  را 
برعهــده دارد، از دیگــر افــرادی اســت کــه جزئیــات مالــی او فــاش 
ــروت او،  ــی و ث ــزان دارای ــزارش، می ــن گ شــده اســت. براســاس ای
حــدود 2۳0 میلیــون دالــر و درآمــد ســاالنه اش پیــش از ورود بــه کاخ 

ســفید، بیــن  ۴8 تــا 77 میلیــون دالــر بــوده اســت.
ــتغالت و  ــالک و مس ــی، ام ــاب های بانک ــودی حس ــن موج هم چنی
ســایر دارایی هــای »اســتیو بانــون«، مشــاور ارشــد ترامــپ، نیــز بیــن 
ــرآورد  ــر ب ــزار دال ــون و 600 ه ــا ۱2 میلی ــزار ت ــون و ۳00 ه ۳ میلی

شــده اســت.
دســتمزد اســتیو بانــون، مشــاور ارشــد کاخ ســفید از ارایــه خدمــات 
مشــاوره یی در یــک بنــگاه رســانه یی، ۱9۱ هــزار دالــر بــوده و 
دســتِ کم یــک میلیــون دالــر نیــز از محــل ســایر کارهایــش درآمــد 

داشــته اســت.
دســتمزد دریافتــی  شــان اسپایســر، ســخنگوی کاخ ســفید، بــه عنــوان 
طــراح ارشــد برنامه هــای راهبــردی و مدیــر روابــط عمومــی کمیتــۀ 

ملــی حــزب جمهوری خــواه 260 هــزار دالــر بــوده اســت.
ــون  ــه اکن ــپ ک ــات ترام ــتاد انتخاب ــر س ــوی، مدی ــان کان ــد کلی درآم
ــرآورد شــده کــه  ــر ب ــز بیــش از 800 هــزار دال مشــاور او اســت، نی
بیشــتر از محــل ارایــه خدمــات مشــاوره از جملــه در ســتاد انتخاباتــی 

ترامــپ بــوده اســت.
ایــن گــزارش صــورت وضعیــت مالــی ۱80 تــن از کارکنــان بلندپایــۀ 
ــی و  وضــع  ــزان دارای ــا در آن از می ــرد، ام کاخ ســفید را در برمی گی
درآمــد شــخص ترامــپ و یــا مایــک پنــس، معــاون او، ســخنی بــه 

میــان نیامــده اســت.

ــای جــام  ــزرگ در رقابت ه ــک شکســت ب ــد از ی ــم کرکــت کشــور، بع تی
قاره هــا، مقــام اول را در جــدول نمــرات کســب کــرد و بــه کشــور برگشــت.

ــای  ــوادا، بازی ه ــهر گریترن ــد در ش ــم ایرلن ــا تی ــتان ب ــت افغانس ــم کرک تی
ــت آوره،  ــی بیس ــای بین الملل ــد را در بازی ه ــم ایرلن ــت، تی ــف داش مختل
ســه بــر صفــر، در بازی هــای یــک روزۀ بین المللــی ســه بــر دو و در بــازی 

ــت داد. ــا شکس ــا قاره ه ــال ی ــای انترکانتیننت ــام رقابت ه ــار روزۀ ج چه
ــا  ــل، ب ــی کاب ــرودگاه بین الملل ــه ف ــیدن ب ــا رس ــتان ب ــازان افغانس کرکت ب
ــه  ــان مواج ــی و عالقه مندان ش ــۀ حکومت ــات بلندرتب ــرم مقام ــتقبال گ اس

شــدند.
ــر  ــی، نذی ــت وحــدت مل ــی حکوم ــس اجرای ــداهلل،  ریی ــداهلل عب ــر عب داکت
احمــدزی، معــاون دوم مجلــس نماینــده گان، شــماری از اعضــای مجلــس 
نماینــده گان، وزرای کابینــه، رییــس کرکــت بــورد افغانســتان، ســایر مقامــات 

ــد. ــه بودن ــان رفت ــه اســتقبال آن و صدهــا تــن از عالقه منــدان کرکــت ب
داکتــر عبــداهلل طــی صحبتــی بــا خبرنــگاران در فــرودگاه کابــل، بازیکنــان 
ــی ها و  ــه خوش ــان همیش ــه آن ــزود ک ــده اف ــان خوان ــت را قهرم ــم کرک تی
ــتانی ها  ــه افغانس ــزود ک ــد. او اف ــب کرده ان ــور کس ــه کش ــا را ب پیروزی ه
ــی  ــتایش و قدردان ــکاران س ــای ورزش ــتاوردها و تالش ه ــه از دس همیش

می کننــد.
اصغــر ســتانکزی، مربــی تیــم کرکــت افغانســتان گفــت کــه بازیکنــان جوان 
ــه  ــم ک ــا امیدواری ــرده و م ــت ک ــود را ثاب ــته گی خ ــتان، شایس ــم افغانس تی
آنــان در آینــده نیــز افتخــارات دیگــر بــه افغانســتان کســب خواهنــد کــرد.

براســاس یــک خبــر دیگــر، در سلســلۀ بازی هــای جــام ایمرجنــگ؛ 
پاکســتان در بــازی نیمه نهایــی افغانســتان را شکســت داد. پاکســتان در 
ــتان در ۱۴۴ دوش از  ــم افغانس ــا تی ــام داده، ام ــاه آور، 267 دوش انج پنج

ــد. ــراج ش ــدان اخ می
در ایــن رقابت هــا افغانســتان، مالیزیــا و هندوســتان را شکســت داد، امــا از 

ســوی ســریالنکا شکســت خــورد.

آمــوزش  و   20۱8 جام جهانــی  در   IT زیرســاخت های  پروژه هــای 
داوطلبــان در شــهرهای میزبــان جــام کنفدراســیون های 20۱7 روســیه آغــاز 

شــده اســت.
ــکاری  ــالم هم ــا اع ــا ب ــابقات فیف ــا و مس ــور رویداده ــا در ام ــدۀ فیف نماین
ســازماندهی  کمیتــۀ  و  فــن آوری  و  ارتباطــات  وزارت  بــا  تنگاتنــگ 
ــی در  ــاخت های آی ت ــش زیرس ــت: آزمای ــیه گف ــی 20۱8 روس جام جهان
چندیــن مرحلــه در حــال انجــام شــدن هســتند. ایــن یــک پروســۀ تعریــف 
شــده اســت و می توانــم بگویــم کــه در آغــاز ایــن کار هســتیم و در پایــان 

ــرد. ــم ک ــر خواهی ــه منتش ــرای هم ــود را ب ــت های خ ــج تس نتای
ســمینار یــک روزۀ آی تــی جام جهانــی 20۱8 روســیه پنجشــنبه هفتــۀ 
گذشــته بــا حضــور شــرکت دولتــی روســتک روســیه، کمیتــۀ ســازماندهی 
ــیه در  ــال روس ــیون فوتب ــی و فدراس ــورای فدرال ــدۀ ش ــی، نماین جام جهان

ــود. مســکو برگــزار شــده ب
ــوزش  ــن کشــورس آم ــه ای ــی از آن اســت ک ــیه حاک ــر از روس ــر دیگ خب
ــال 20۱7 را در  ــیون های س ــام کنفدراس ــزاری ج ــه برگ ــان کمــک ب داوطلب
شــهرهای مســکو، ســن پترزبورگ، کازان و ســوچی بــه عنــوان میزبان هــای 
ــمی  ــم رس ــد. مراس ــاز می کن ــاری آغ ــۀ ج ــنبه هفت ــا از سه ش ــن رقابت ه ای
آمــوزش داوطلبــان جــام کنفدراســیون ها در آکادمــی اقتصــاد شــهر مســکو 
بــا حضــور ویتالــی موتکــو، معــاون نخســت وزیر روســیه برگــزار می شــود.

جــام کنفدراســیون های ســال 20۱7 بــا شــرکت 8 تیــم ملــی برتــر فوتبــال 
ــزار  ــاری برگ ــال ج ــاه س ــر م ــا ۱۱ تی ــرداد ت ــای 27 خ ــان در روزه جه

خواهــد شــد.

درآمد هنگفت کارکنان 
کاخ سفید افشا شد

کرکت بازان بعد از شکست 
ایرلند به کشور برگشتند

آزمایش زیر ساخت های IT و آموزش 
داوطلبان در شهرهای میزبان

جمشید یما امیری

بحــث دربــارۀ خــط دیورنــد )مــرز افغانســتان و 
ــل شــده  ــه ســرخط خبرهــا تبدی پاکســتان( باردیگــر ب

ــت. اس
ــی  ــه خوب اکثریــت شــخصیت های سیاســی و قشــر آگاه افغانســتان ب
ــرحد  ــاور و صوبه س ــک، پیش ــر ات ــت ب ــای مالکی ــه ادع ــد ک می دانن
خیــال باطــل و آرزویــی دســت نیافتنی اســت. امــا بــه دلیــل 
حساســیت عمومــی و جــو حاکــم در جامعــۀ افغانســتان از اظهارنظــر 

ــد.  ــره می رون ــاره طف ــن ب ــل در ای ــۀ راه ح و ارای
دیورنــد داعیه یــی عوام پســند ا ســت کــه هیچ گونــه ضمنانــت 
ــر  ــه را س ــن داعی ــته ای ــه پیوس ــدارد. آن هایی ک ــی ن ــی و منطق اجرای
مــردم  اشــتباه هســتند. سال هاســت  و  می دهنــد، دچــار خطــا 
ــتان  ــر پاکس ــی ب ــای ارض ــی و ادع ــی دیورندخواه ــتان قربان افغانس

شــده اند.
ــت درازی  ــه و دس ــه مداخل ــۀ هرگون ــاز، زمین ــی و ب ــای طوالن مرزه
پاکســتان بــر جغرافیــا و جامعــۀ سیاســی افغانســتان را فراهــم ســاخته 

اســت. 
پاکســتانی ها بحــث دیورنــد را خاتمه یافتــه می داننــد و از ایــن 
ــۀ  ــد ادام ــر می رس ــه نظ ــدارد. ب ــویش ن ــی و تش ــچ نگران ــه هی ناحی
دیورندخواهــی و مرزهــای بــاز چندصــد کیلومتــری بــه ســود 

باشــد.  اســالم آباد 
ایــن حــال، اگــر دوســتانی فکــر می کننــد کــه روزگاری  بــا 
می توانیــم پیشــاور و بخش هــای شــمالی پاکســتان را بخشــی از 
قلمــرو جغرافیایــی افغانســتان ســازیم، منطــق و طــرح ارایــه کننــد تــا 
ــتای  ــم و در راس ــال کنی ــی را دنب ــن داعیه ی ــن چنی ــس از ای ــم پ ماه

عملی شــدن آن گام برداریــم.

نجیب بارور

نه این طرف دیورند عالقه به آن طرف دارد، نه آن طرف دیورند 
فعلی  جغرافیای  همین  ما  است.  این طرف  عالقه مند وحشت 
را  »افغانستان«  نام  زیر  سیاسی  جامعۀ  یک  آن  براساس  که 
تشکیل داده ایم، محافظت کرده نمی توانیم. حاکمیت دولت افغانستان فقط تا 
دروازه های کابل است. حتا در مواردی بر کابل نیز حاکمیت ندارد. حکومت 
فعلی به لحاظ نظارت بر جغرافیایش، هیچ نوع اطالعی از پیرامون خود ندارد. 
حکومت از سرحدات و مراودات سرحدی هیچ نظارت و حاکمیتی ندارد، با 
ما همین  به یک جغرافیای خیالی چشم دوختن حماقت است.  اما  این،  تمام 
حدود اربعۀ فعلی را درست نظارت کرده نمی توانیم، دیورند یک بحث تاریخی 
است. مثل دیورند صدها اتفاق دیگر میان کشورهای جهان افتاده است، ولی 

بسیار به زودی حل و فصل شده است.
اجماع ملی باید به این مشکل مرزی با پاکستان نقطۀ پایان بگذارد. این خط 
کیلومتری  چند  در  می کند.  تقویت  را  قبیله  نامردانۀ  استراتژی  تنها  مرزی 
انفجار  ارگ  پنجاه متری  در  می کند،  سقوط  2بار  کندز  به نام  پایتخت، شهری 
با  نمی توانند  کرده  والیات خودشان سفر  به  مقامات حکومت  اکثر  می شود، 
چنین وضع، الینحل ماندن بحث دیورند و ادعای ارضی برآن بیش تر به یک 

فکاهه می ماند.

نوراهلل ولی زاده

حاال زمان فداکردن زمین برای انسان است؛
تاریخ فداکردن انسان برای زمین منقضی شده!

مردم  و حاکمان سلطه جو،  فرمان روایان  دور،  در گذشته های 
را قربانی فزون خواهی های جغرافیایی خود می کردند. جهان گشایی می کردند، 
می شد.  کشته  زیادی  انسان های  که  می کردند  جنگ  و  می کردند  لشکرکشی 
لشکرکشی  این همه  انگیزۀ   غالبا  می شد.  ساخته  پشته  کشته ها  از  اصطالح  به 
و آدم ُکشی را می شد در درون و روان فرمان روا جستجو کرد. در آن زمان ها 
عقالنیت سیاسی بر رفتار فرمان روایان حاکم نبود و مردم نیز در نزد فرمان روا 
چوب سوختی بودند که می شد به راحتی آتش انتقام و کینه را به وسیلۀ آنان 
شعله ورتر ساخت و حس فزون خواهی و سلطه جویی را به وسیلۀ آنان تقویت 

کرد!
افسانه ها و داستان های تاریخی یی داریم که یک فرمان روا مثاًل برای به دست 
راه  به  ملت  دو  و  قوم  دو  میان  را  تباه کننده یی  جنگ  خود،  معشوق  آوردن 
می انداخت و هزاران نفر را قربانی امیال جنسی خود می کرد. گسترش قلمرو 
فرمان روایی، انگیزۀ  دیگری برای جنگ و کشتار آدم ها بود. انسان فدای زمین 

می شد! اما آن زمان ها دیگر گذشته است.
اما امروز، در دنیای مدرن و عقالنیت مدار، دیگر زمین و فرمان روا تعیین کننده 
است. سیاست مدار  مدار سیاست  مردم،  منافع  و  مردم  این عصر،  در  نیست. 
کسی  سیاست مدار خوب  بدارند.  دوست  را  او  مردم  که  است  کسی  خوب 
سیاست مدار خوب  کند.  مردم  منافع  فدای  را  خود  منافع شخصی  که  است 
کسی است که رفاه و امنیت و آرامش مردمش، دغدغۀ اصلی اش باشد. این جا، 
برخالف گذشته، زمین فدای انسان می شود. در یک صد سال اخیر که نقشۀ 
سیاسی جهان، تغییرات ژرفی را شاهد بوده، همۀ این تغییرات در محور قربانی 
ساختن زمین برای تأمین رفاه انسان بوده است. سیاست مداران خردمدار که 
می نگرند اوضاع یک کشور چند ملتی را نمی توان به روش دیگری سامان داد، 
نمی کنند، کوچه  بدل  زبان  را مطرح می کنند.  شرافت مندانه جدایی سرزمینی 

بدل می کنند!
که  باشیم  عقب مانده  قافله  از  باید  چقدر  افغانستان  مردم  ما  وصف،  این  با 
مطرح کردن بحث به رسمیت شناسی یک مرز متازع فیه، عده یی را چنان شوکه 
دشنام  استدالل  به جای  و  می کنند  گذر  سرخ  خطوط  تمامی  از  که  می کند 

می دهند؟!

فیـسبـوک نـــامــه

ACKU



ــی  ــکا در گزارش ــه امری وزارت خارج
اعــالم کــرد: کشــت کوکنــار و قاچــاق 
ــه  ــتان ک ــی از افغانس ــاک در مناطق تری
حضــور نیروهــای دولتــی ایــن کشــور 
افزایــش  در آنجــا کم رنــگ اســت، 

ــه اســت. یافت
در  کــه  آمــده   گــزارش  ایــن  در 
در  میــالدی   20۱6 ســال  افغانســتان 
از 200 هــزار هکتــار زمیــن  بیــش 
کوکنــار کشــت شــده بــود و از آن 
ــه  ــاک ب ــن تری ــزار و 800 ت ــدار۴ ه مق

دســت آمــده  اســت.
ــاک  ــد تری ــزان تولی ــه می ــده ک ــه ش ــزارش گفت در گ
ــه ســال 20۱5  در افغانســتان در ســال 20۱6 نســبت ب

ــود. ــده ب ــت ش ــتر کش ــد بیش ــالدی ۴۳ درص می
ــواد مخــدر افغانســتان  ــا م ــارزه ب ــار وزارت مب ــا آم ام
ــن  ــاک را در ای ــد تری ــار و تولی ــت کوکن ــزان کش می
کشــور در ســال 20۱6 نســبت بــه ســال پیــش آن کمتــر 

ــد. ــان می ده نش
ــو آزادی  ــه رادی ــن وزارت ب ــم مشــاور ای ــح اهلل دای ذبی
ــواد  ــا م ــارزه ب ــط وزارت مب ــه توس ــاری ک ــت: آم گف
ــم و  ــه جرای ــل متحــد علی ــر ســازمان مل مخــدر و دفت
مــواد مخــدر بــه انتشــار رســید نشــان می دهــد کــه در 
ســال 20۱5 مــوازی 22۴ هــزار هکتــار زمیــن کوکنــار 

ــاک، 6 هــزار و600  ــد تری ــه تولی ــود ک کشــت شــده ب
بــود.

ــن 2  ــط ای ــه توس ــار ک ــال 20۱6 آم ــزود: در س وی اف
ــن  ــار زمی ــزار هکت ــید 20۱ ه ــار  رس ــه انتش ارگان ب
در  تریــاک  تولیــد  و  بــود  کوکنــار کشــت شــده 
افغانســتان در ســال 20۱6 حــدود ۳ هــزار و ۳00 تــن 
بــود کــه نســبت بــه ســال 20۱5 کاهــش را در قســمت 

ــد. ــان می ده ــت نش ــد و کش تولی
در گــزارش وزارت خارجــه امریــکا از والیت هــای 
ــه از  ــده ک ــرده ش ــام ب ــس ن ــار و بادغی ــد، قنده هلمن
افغانســتان 67  مجمــوع کوکنــار کشــت شــده در 

ــود. ــده ب ــت ش ــات کش ــن والی ــد آن در ای درص
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ـــکندر  ـــد س ـــاخته اس ـــر س ـــری مهاج ـــم  هن فل
فلـــم ســـاز و کارگـــردان برجســـته ســـینمای 
افغانســـتان جایـــزه بهتریـــن فلـــم را ا ز فلـــم 
ـــت آورده  ـــه دس ـــی ب ـــای جنوب ـــتیوال افریق فس

ـــت.  اس
      ایـــن فلـــم بلنـــد داســـتانی کـــه قســـمت 
بخش هـــای  و  افغانســـتان  در  آن  زیـــاد 
آن دراروپـــا فلمبـــرداری شـــده، وضعیـــت 
مهاجریـــن ومشـــکالت مهاجـــرت را بـــه 

ــت . ــیده اسـ ــر کشـ تصویـ
 فســـتیوال بین المللـــی فلـــم موســـوم بـــه   
ــاله  ــه سـ Rapid lion film festival   همـ
ـــی  ـــای جنوب ـــارچ در  افریق ـــاه م ـــه دوم م در نیم
زیـــادی  فلم ســـازان  و  می شـــود  برگـــزار 
را  شـــان  ســـینمایی  تولیـــدات  تازه تریـــن 
ـــزد  ـــتیوال، نام ـــن فس ـــز ای ـــت جوای ـــرای دریاف ب

می ســـازند. 
اســـد ســـکندر، بازیگـــر و کارگـــردان خـــالق 
ـــر  ـــم »مهاج ـــردن فل ـــکش ک ـــا پیش ـــتان ب افغانس
ـــن کارگـــردان  ـــزه بهتری ـــن فســـتیوال، جای « در ای

ـــت آورد . ـــه دس ـــت را ب ـــن سناریس و بهتری
 ارزیابـــی و نهایـــی ســـاختن کار اهـــدای جوایـــز 
بـــه فلم هـــای ایـــن فســـتیوال، توســـط یـــک 
ــرد  ــورت می گیـ ــت صـ ــا صالحیـ ــأت بـ هیـ
کـــه در آن کارگردان هـــای مشـــهور ســـینمایی 

ـــد.  ـــور دارن حض
ـــه  ـــود ک ـــی ب ـــم افغان ـــه فل ـــر، یگان ـــم مهاج فل
ـــت  ـــی توانس ـــر انگلیس ـــای غی ـــش فلم ه در بخ
توجـــه زیـــادی را بـــه خـــود جلـــب کنـــد و 

ـــد.  ـــل ش ـــزه نای ـــت جای ـــه دریاف ـــره ب باالخ
اســـد ســـکندر می گویـــد کـــه فلـــم مهاجـــر 
قبـــال در فســـتیوال بیـــن المللـــی پیـــس فلـــم 
  International Peace Film Festival ـــا ی
ـــردان را از  ـــن کارگ ـــزۀ بهتری ـــود جای ـــته ب توانس

ـــازد.  ـــود بس آن خ
یکـــی از خصوصیت هـــای ویـــژه ایـــن فلـــم 
ــرت  ــی مهاجـ ــئله جهانـ ــه مسـ ــن بـ ، پرداختـ
در  مهاجریـــن  کـــه  اســـت  مشـــکالتی  و 
کشـــورهای مختلـــف بـــا آن دســـت و پنجـــه 
نـــرم می کننـــد. ایـــن فلـــم بـــه خاطـــر 

ـــتیوال  ـــرح، در فس ـــوا و ط ـــن محت ـــتن همی داش
امریکایـــی فلـــم موســـوم بـــه ایکوالیتـــی یـــا 
تســـاوی نیـــز بـــه عنـــوان یکـــی از فلم هـــای 

برتـــر شـــناخته شـــده بـــود. 
در جریـــان دو ســـه ســـال اخیـــر، شـــمار 
ــای  ــینمایی نگاه هـ ــان سـ ــادی از کارگردانـ زیـ
ـــن  ـــته و ای ـــرت داش ـــورد مهاج ـــی در م متفاوت
ایـــن پدیـــده را بـــه اشـــکال مختلـــف و بـــا 
ــد.  ــرده آورده انـ ــوع روی پـ ــای متنـ دیدگاه هـ
ـــال ها، در  ـــن س ـــان همی ـــر، در جری ـــم مهاج فل
فســـتیوال مشـــهور فلـــم در فرانســـه موســـوم 
ــفور در  ــم آکسـ ــتیوال فلـ ــن« و فسـ ــه » کـ بـ
ـــت  ـــه دس ـــزی را ب ـــته جوای ـــز توانس ـــدن، نی لن

بیـــاورد. 
ــت  ــل اسـ ــد کابـ ــه متولـ ــکندر کـ ــد سـ اسـ
ــینما در  ــته سـ ــتری در رشـ ــه ماسـ ــا درجـ .تـ
ـــز  ـــتان نی ـــده  و در هندوس ـــا درس خوان بلغاری
ـــال  ـــینما را دنب ـــته س ـــی رش ـــای آموزش د وره ه
کـــرده اســـت. وی می گویـــد .هـــدف اش 
ــینما  ــر سـ ــا هنـ ــوده اســـت تـ ــه آن بـ همیشـ
ـــگاه  ـــد جای ـــی بتوان ـــای افغان ـــدات فلم ه وتولی
اش را در کنـــار ســـایر کشـــور هـــا ، دوبـــاره 

بـــه دســـت اورد
ـــه  ـــم » مدرس ـــن فل ـــش از ای ـــکندر پی ـــد س  اس
ـــرون از  ـــل و بی ـــه در داخ ـــود ک ـــاخته ب « را س
افغانســـتان بیننده هـــای زیـــادی را بـــه خـــود 

ـــود.   ـــرده ب ـــب ک جل
اســـد ســـکندر کمپنـــی تولیـــد فلـــم را زیـــر 
نـــام » دیانـــا فلـــم « تاســـیس کـــرده اســـت 
کـــه تـــالش می کنـــد تـــا فلم هـــای زیـــادی 
ـــن  ـــریال محافظی ـــاه، س ـــم پن ـــد. فل ـــه کن را تهی
ســـرحدی ، فلـــم قافلـــه ، فلـــم بالیـــود زیـــر 
ـــی  ـــن کمپن ـــای ای ـــاخته ه ـــادر از س ـــام گاد ف ن

اســـت. 
ـــک  ـــی کار روی ی ـــازه گ ـــه ت ـــکندر ب ـــای س آق
ســـریال هنـــری را اغـــاز کـــرده اســـت. ایـــن 
ســـریال » فـــردای بهتـــر« نـــام دارد .ایـــن 
ـــرداری  ـــم ب ـــتان فل ـــا و افغانس ـــریال در اروپ س

می شـــود. 

ــگاه  ــک زیارت ــی ی ــد متول ــتان می گوی ــس پاکس پولی
و همدســتانش 20 تــن از شــرکت کننــده گان یــک 
"مراســم فرقه یــی" در ایالــت پنجــاب را پــس از 

بیخــود نمودن شــان، بــه قتــل رســاندند.
ــس پاکســتان  ــه پولی ــک افســر بلندرتب ــالل ی محمــد ب
ــس  ــه پولی ــت ک ــیتدپرس گف ــزاری اسوش ــه خبرگ ب
ــن از  ــار ت ــارت و چه ــک زی ــی ی ــنبه متول روز یکش
همدســتانش را بــه اتهــام قتــل زائــران بازداشــت کــرد.
بــالل گفــت کــه ایــن افــراد در زیــارت روســتایی در 
نزدیکــی ســارگوتها، تقریبــا در ۳20 کیلومتــری شــمال 
ــم  ــا را مته ــس آنه ــد. پولی ــده ان ــت ش ــان بازداش مولت
ــگاه را بیخــود نمــوده و  ــن زیارت ــران ای ــه زائ ــرده ک ک

ــد. ــه قتــل رســانده ان ــا کارد و باتــوم ب ســپس ب
بــالل گفــت کــه چهــار تــن دیگــر نیــز زخمــی 
شــده انــد کــه در وضعیــت صحــی بحرانــی بــه 
ــارگوتها  ــفاخانه س ــر در ش ــک داکت ــد. ی ــی برن ــر م س
ــاد  ــت اجس ــتان گف ــو" در پاکس ــون "جی ــه تلویزی ب
مقتــوالن برهنــه بــوده و در بــدن شــان عالئــم بریدگــی 
ــده  ــر برن ــه هــای ســالح غی ــو و ضرب ــه وســیله چاق ب

ــود. ــی ش ــاهده م ــوم( مش )بات
ــه  ــت ک ــی گف ــام محل ــک مق ــا، ی ــی چات ــت عل لیاق
زیــارت و چهــار همدســتش  متولــی  عبدالوحیــد 
بازداشــت شــده انــد و ایــن قضیــه تحــت تحقیــق قــرار 
دارد. چاتــا اضافــه کــرد کــه عبدالوحیــد یــک کارمنــد 

ــی  ــر م ــه نظ ــان ب ــی باشــد و چن ــت م بازنشســته دول
ــدارد". ــی ن ــادل روان ــه "تع ــد ک رس

ــی  ــن متول ــه ای ــزود ک ــان اف ــی همچن ــام دولت ــن مق ای
زیــارت ادعــا کــرده کــه اشــتراک کننــدگان ایــن 
مراســم فرقــه ای را بــه خاطــر آنکــه از گنــاه "پــاک" 
ــرار داده  ــکنجه" ق ــتم و ش ــرب و ش ــورد "ض ــد م کن
اســت. چاتــا گفــت کــه عبدالوحیــد بــه ارتــکاب قتــل 

ــت. ــرده اس ــراف ک اعت
رانــا ثنــاهلل وزیــر قانــون در والیــت پنجــاب گفــت کــه 
ــی  ــد پیروان تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه عبدالوحی
داشــت کــه بــه صــورت معمــول بــه ایــن زیــارت مــی 
ــکنجه از  ــیله ش ــه وس ــه ب ــتند ک ــاد داش ــد و اعتق رفتن

گنــاه پــاک مــی شــوند.
ایــن زیارتــگاه دو ســال قبــل روی مقبــره علــی 
ــد.  ــاخته ش ــی س ــی محل ــر مذهب ــار رهب ــد گج محم
شمشــیر جویــا یــک مقــام محلــی پولیــس گفــت کــه 
عبدالوحیــد دو بــار در هفتــه از الهــور بــه ایــن زیــارت 

ــد. ــی آم م
ــی  ــن متول ــروان ای ــس پی ــام پولی ــن مق ــه ای ــه گفت ب
ــیله  ــه وس ــکنجه ب ــتم و ش ــرب و ش ــه "ض ــارت ب زی

ــد. ــن می دادن ــه" ت ــی آخت ــه آهن ــک میل ی
ــاور  ــه مج ــان در خان ــن قربانی ــه ای ــت ک ــس گف پولی
ــان در  ــاس هایش ــد و لب ــیده ان ــل رس ــه قت ــارت ب زی

ــت. ــده اس ــیده ش ــش کش ــه آت ــا ب آنج

فلم افغانی »مهاجر« جایزۀ فستیوال 
افریقای جنوبی را به دست آورد

رهبـر یک فرقۀ مذهبـی 
در پاکستـان 2۰ تـن را به قتـل رساند

امریکا: 

کشت کوکنار در افغانستان افزایش یافته است
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