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صفحه 6

ــاد  ــا انتق ــتان ب ــابق افغانس ــور س رییس جمه
شــدید از حمایت هــای تروریســتی پاکســتان 
از هنــد خواســت کــه  علیــه کشــورش 

ــرد. ــده بگی ــه را برعه ــری منطق رهب
حامــد کــرزی در گفت وگــوی تفصیلــی 
ــاط  ــتان ارتب ــرد: پاکس ــام ک ــز اع ــا تایم ب
ــتی دارد. ــازمان های تروریس ــا س ــتقیم ب مس

ــکا سیاســت خــود  ــر امری ــه داد: اگ وی ادام
را در قبــال افغانســتان تغییــر داده ایــن اقــدام 
بــرای مبــارزه بــا افــراط گرایــی انجــام 
نگرفتــه بلکــه بــرای اعمــال فشــار بــه 
ــورت  ــری ص ــل دیگ ــه دالی ــا ب ــتان بن پاکس
گرفتــه اســت. مــا هیچگونــه ســوءنیت 
علیــه پاکســتان نداریــم. مــا می خواهیــم 
ایــن کشــور را بــه عنــوان همســایه مان 
ــا  ــتان ب ــال پاکس ــن ح ــا ای ــر بگیریم.ب در نظ
ــع  ــرای رف ــش ب ــار تاش ــن ب ــود چندی وج

شــکاف ها چنیــن احساســی نــدارد.
کــرزی در بخــش دیگــری از اظهاراتــش 
ــظ  ــرای حف ــد ب ــد بای ــه هن ــان اینک ــا بی ب
ــا از  ــد گفــت: م صلــح در منطقــه کمــک کن
ــش  ــای ارت ــه ارتق ــه ب ــم ک ــد می خواهی هن

افغانســتان کمــک کنــد. مــا می خواهیــم 
هنــد بــه نیروهــای مــا آمــوزش داده و 

تجهیــزات بدهــد.
وی در ادامــه اظهاراتــش بــا اشــاره بــه نقــش 
امریــکا در منطقــه گفــت: حقیقــت ایــن 
اســت کــه سیاســت  امریــکا بــرای برقــراری 
ــه شکســت خــورده اســت. ــح در منطق صل

کــرزی امریــکا را متهــم کــرد کــه بــه 
جــای کمــک بــه شکســت و تحــت کنتــرل 
ــای  ــه دروازه ه ــم در منطق درآوردن تروریس
ــت. ــرده اس ــاز ک ــا ب ــه روی آنه ــتری ب بیش

ــط مســتقلی  ــه رواب ــد خواســت ک وی از هن
بــا افغانســتان داشــته باشــد. اگــر هنــد 
ــراط  ــن اف ــان یافت ــرای پای ــل ب ــت کام حمای
گرایــی نشــأت یافتــه از پاکســتان در منطقــه 
ــه  ــح منطق ــن صــورت صل ــد در ای ــه کن ارائ

ــد. ــت می آی ــه دس ب
ــی  ــت: دهل ــش گف ــه اظهارات ــرزی در ادام ک
نقــش بزرگــی در توســعه زیرســاختی در 

افغانســتان دارد.

خواجه محمد آصف، وزیر امور خارجه پاکستان اظهار 
کرد که دیدارش با رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه 
اعام  از  بعد  کشور  دو  میان  مهم  تعامل  یک  امریکا 
راهبرد جدید امریکا برای منطقه جنوب آسیا از سوی 

ترامپ در 21 اگست است.
آصف  محمد  خواجه  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
جریان  در  و  واشنگتن  در  پاکستان  سفارت  محل  در 
گفت:  خارجی  و  امریکایی  رسانه های  با  گفت وگو 
جدید  راهبرد  اعام  از  بعد  پاکستان  و  امریکا  روابط 

واشنگتن برای جنوب آسیا تحول جدیدی پیدا کرد.
آینده  درباره  نگرانی هایی  امریکا  اگر  افزود:  وی 
افغانستان دارد پاکستان هم به دنبال به رسمیت شناختن 
منطقه است چون  امنیتی مشروع خود در  نگرانی های 
ما حقیقتًا از بابت نقش قائل شده در این راهبرد برای 
هند و تاش های این کشور به هدف بی ثبات سازی در 

بلوچستان پاکستان نگرانی داریم.
او با اعام اینکه سفرش به واشنگتن به دعوت رکس 
تیلرسون، وزیر امور خارجه امریکا انجام شده دیدارش 

با تیلرسون را »صمیمی و ثمربخش« توصیف کرد.
او اظهار داشت: پاکستان ارزش زیادی برای روابطش 
با امریکا در همکاری های هفت دهه ای میان دو کشور 
احترام  پایه  بر  روابطی  می خواهیم  ما  است.  قائل 
تعامل  با  کشور  دو  معتقدیم  و  باشیم  داشته  دوجانبه 
و  سیاسی  سطح  در  یافته  سازمان  و  مداوم  سازنده، 
مشترک  اهداف  برای  یکدیگر  با  می توانند  دیپلماتیک 

صلح، ثبات و موفقیت در جنوب آسیا همکاری کنیم.
ثبات  که  زمانی  تا  است  معتقد  پاکستان  گفت:  او 
از  منطقه  در  ما  باشد  نداشته  وجود  افغانستان  در 
وضعیت های صلح محروم خواهیم بود و برای رسیدن 
باید همکاری  امریکا  پاکستان و هم  این هدف هم  به 

نزدیک داشته باشد.
او تاکید کرد: ما کامًا همه مخفی گاه های مورد استفاده 
کرده ایم.  پاکسازی  دولتی  ضد  عناصر  و  تروریست ها 
با این حال این فرایند در جریان است و عملیات های 
اطاعاتی از سوی سازمان های مجری قانون در سراسر 

کشور ادامه دارد.
وی افزود: ما در جریان سفر اخیر فرمانده ارتش و وزیر 
امور خارجه پاکستان به کابل پیشنهاد همکاری صادقانه 
و  ثمربخش  دیدارهایی  آنها  و  دادیم  را  افغانستان  با 
عبداهلل  افغانستان،  رییس جمهور  غنی،  اشرف  با  موفق 
عبداهلل، رییس اجرایی این کشور و دیگر مقام های افغان 

داشتند.
از بابت  آصف همچنین اظهار داشت: پاکستان شدیداً 
پناهگاه های امن تروریست ها در مناطق خارج از کنترل 
این کشور  از 40 درصد مناطق  افغانستان که بیش  در 

هستند شدیدا نگرانی دارد.
ماه های  در  تروریستی  حمات  از  بسیاری  گفت:  او 
اخیر در پاکستان را می توان با فعالیت های این عناصر 
می کنند،  فعالیت  افغانستان  در  پایگاه هایی  از محل  که 

مرتبط دانست.
وی تاکید کرد: پاکستان به ایفای نقش مثبت خود در 
ایجاد صلح در منطقه از طریق تدابیر مورد توافق همه 
بازیگران مربوطه ادامه خواهد داد. ما معتقدیم رویکرد 
سیاسی در یک فرایند تحت رهبری و مالکیت افغان ها 
منطقه  افغانستان و کل  نفع  به  پایداری  به صلح  منجر 
شده  احیا  تاش های  در  امیدواریم  ما  شد.  خواهد 
بین المللی  رسانه های  منطقه ای  صلح  ایجاد  برای  ما 
و  کرده  ایفا  مثبت  نقش  امریکایی  رسانه های  ویژه  به 

واقعیت های در حال تغییر پاکستان را بازتاب کنند.
هربرت  با  پاکستان  خارجه  امور  وزیر  سفر  این  در 
در  امریکا  رئیس جمهور  ملی  امنیت  مشاور  مک مستر، 

کاخ سفید دیدار کرد.

کرزی: 

هند رهبری منطقه را به دست گیرد

وزیر خارجه پاکستان: 
نگران نقش هند در راهبرد تازۀ امریکا هستیم
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ــارِ  ــک ب ــا ی ــن روزه ــی ای ــور غن ــس جمه ریی
ــلح و  ــاِن مس ــا مخالف ــح ب ــد صل ــه رون ــر ب دیگ
ــد  ــر می رس ــه نظ ــن ب ــان خوش بی ــژه طالب به وی
و بــاور دارد کــه ایــن گــروه مســلح نیــز مجبــور 
ــت نقطــۀ  ــا دول ــِگ خــود ب ــه جن اســت روزی ب
ــا  ــو ب ــی در گفت وگ ــای غن ــذارد. آق ــان بگ پای
وضعیــت  بین المللــی،  رســانه های  از  یکــی 
ــورهای  ــی از کش ــا، یک ــا کلمبی ــتان را ب افغانس
ــِل مقایســه دانســته و گفتــه  امریــکای التیــن، قاب
ــا ســازمان  ــِت ایــن کشــور ب ــه کــه دول همان گون
چریکــی فــارک توافــق صلــح امضــا کــرد، روزی 
طالبــان نیــز در میــز مذاکــره توافق نامــۀ صلــح بــا 

ــرد.  ــد ک ــت را امضــا خواهن دول
بــه  متمایــل  فــارک،  چریکــی  ســازمان 
ــاه و  ــس از پنج ــکال، پ ــپ رادی ــای چ دیدگاه ه
ــا  ــا، ســرانجام ب ــت کلمبی ــا دول دوســال جنــگ ب
انحــال ایــن ســازمان، قــرارداد صلــح بــا دولــت 
ــکا جنبــش چریکــی  ــرد. امری ــا را امضــا ک کلمبی
ــت  ــتی می دانس ــازمان تروریس ــک س ــارک را ی ف
ــان  ــح، ج ــۀ صل ــای توافق نام ــم امض و در مراس
گفــت،  امریــکا  پیشــین  وزیرخارجــۀ  کــری 
واشــنگتن هنــوز نــام فــارک را از فهرســت 
ــت:  ــرده اس ــذف نک ــتی ح ــازمان های تروریس س
ــرایط  ــا ش ــده، ب ــاح ش ــع س ــراد خل ــر اف »اگ
و  کــرده  موافقــت  اردوگاه هــا  در  زنده گــی 
نهایتــًا در جامعــه حــل شــوند، آن وقــت مــا هــم 
سیاســت مان را بــر اســاس وضعیــِت جدیــد 

ــرد.« ــم ک ــی خواهی بررس
 ایــن ســخنان نشــان می دهنــد کــه نقــش امریــکا 
ــش  ــا جنب ــح ب ــۀ صل ــن توافق نام ــای ای در امض
ــن کشــور  ــوده و فشــارهای ای ــارک برجســته ب ف
ســبب شــده کــه ایــن جنبــش مجبــور بــه امضــای 
ــا ســوال این جاســت  ــح شــود. ام ــۀ صل توافق نام
ــش  ــان و جنب ــان طالب ــد می ــدر می توان ــه چق ک
ــتان  ــت افغانس ــان وضعی ــارک و می کمونیســتی ف
ــته  ــود داش ــباهت وج ــی و ش ــا نزدیک ــا کلمبی ب
ــن  ــور را بهتری ــن کش ــی ای ــای غن ــه آق ــد ک باش
مثــال بــرای تحقــِق صلــح در افغانســتان دانســته 
اســت؟ آیــا بــه محــض این کــه امریــکا ســازمان 
ــازمان از  ــد، آن س ــتی بدان ــی را تروریس و جنبش
برخــوردار  عمومــی  اذهــان  در  ویژه گی یــی 

ــد؟ ــاور می کنن ــه آن ب ــردم ب ــود و م می ش
ــچ  ــه هی ــت ک ــد گف ــوال اول بای ــخ س  در پاس
ــان  ــاختاری می ــازمانی و س ــری، س ــباهت فک ش
وجــود  طالبــان  و  فــارک  چریکــی  جنبــش 
ــی  ــه گونه ی ــتان ب ــت افغانس ــه وضعی ــدارد و ن ن
اســت کــه بتــوان آن را شــبیه بــه کشــور کلمبیــا 
دانســت. کشــورهای امریــکای التیــن اگرچــه بــا 

ــه  ــکا مواج ــوی امری ــی از س ــارهای عدیده ی فش
ــی در  ــد امریکای ــی و ض ــر انقاب ــا تفک ــد، ام ان
ایــن کشــورها نیــز بــا الهــام از دیدگاه هــای 
ــیطره  ــود س ــوِت خ ــه ق ــس ب ــیم ارتدوک مارکس
ــری  ــر تکفی ــا تفک ــان ب ــه طالب ــی ک دارد. در حال
ــه شــش  ــۀ نزدیــک ب ــا تجرب ــه و ب و حذف گرایان
ســال حاکمیــت بــر بخش هایــی از کشــور، یکــی 
ســازمان های  مخوف تریــن  و  بدنام تریــن  از 
ــت  ــا  اکثری ــه حت ــی رود ک ــمار م ــه ش ــدرو ب تن
شــهرونداِن کشــور از دوبــاره بــه قــدرت رســیدِن 
ــدرت  ــچ گاه ق ــارک هی ــد. ف ــه خــود می لرزن آن ب
سیاســی را در اختیــار نداشــته، ولــی طالبــان 
در دورۀ اقتــدار نظامــی ـ سیاسی شــان نشــان 
دادنــد کــه در عرصــۀ سیاســت و دولــت چگونــه 

می اندیشــند و عمــل می کننــد.
 از جانــب دیگــر، در پاســخ بــه ســواِل دوم 
بایــد گفــت کــه هیــچ شــباهتی میــان دو کشــور 
ــم از  ــی، اع ــچ لحاظ ــتان از هی ــا و افغانس کلمبی
ــت  ــوان یاف ــی، نمی ت ــی و اجتماع ــت فرهنگ باف
ــیدن  ــرای رس ــور را ب ــن دو کش ــرایط ای ــا ش ت
مخالفــاِن مسلح شــان  بــا  توافــق صلــح  بــه 
ــی علــی شــریعتی یکــی از  ــم. زمان یکســان بدانی
ــۀ  ــی در منطق ــی دین ــرِح نواندیش ــای مط چهره ه
ــای  ــه »جغرافی ــد ب ــر معتق ــه اگ ــت ک ــا می گف م
ــورهای  ــرای کش ــم ب ــیم، می توانی ــرف« نباش ح
شــخصیت  ایــن  بیافرینیــم.  مصیبــت  خــود 
ــر  ــر فک ــه ه ــت ک ــاور داش ــی ب ــری و انقاب فک
و اندیشــه یی بــا محیــط خــود رابطــه دارد و 
ــور  ــک کش ــرای ی ــه یی ب ــرف و اندیش ــر ح اگ
می توانــد میمــون و مبــارک ثابــت شــود، بــه ایــن 
معنــا نیســت کــه بــرای همــۀ کشــورها می توانــد 
همــان کارآیــی را داشــته باشــد. بــه گفتــۀ آقــای 
شــریعتی، شــاید یــک فکــر و اندیشــه بــرای یــک 
کشــور ســبب رهایــی و آزادی شــود، ولــی همــان 
ــرای کشــور دیگــری مصیبــت  فکــر و اندیشــه ب
و اســارت ارمغــان کنـــد. بــه همیــن دلیــل، ایــن 
متفکــر قــرن بیســتم بــاور داشــت کــه هــر فکــر 
محیــط  در  می خواهیــد  کــه  را  اندیشــه یی  و 
ــی و  ــت آن را بوم ــازید، نخس ــارور س ــود ب خ
ــاور  ــا همیــن برداشــت، ب ــد. او ب از آِن خــود کنی
ــه،  ــه رفت ــه اســام در هــر کشــوری ک داشــت ک
ــا شــرایط آن کشــور خــود را همســاز کــرده و  ب
رنــگ و بــوِی آن محیــط جغرافیایــی را بــه خــود 
ــات  ــت در ذاتی ــن اس ــه ممک ــد ک ــه، هرچن گرفت

ــرده باشــد. ــری نک ــچ تغیی خــود هی
ــی  ــه وقت ــت ک ــن دس ــان پنداری هایی از ای  همس
ــی در  ــش چریک ــک جنب ــرن ی ــم ق ــس از نی پ
ــۀ  ــود توافق نام ــِت خ ــا دول ــن ب ــکای التی امری

ــم  ــز می توانی ــا نی ــس م ــرد، پ ــا ک ــح امض صل
و  تاریخــی  اشــتباهی  برویــم،  را  راه  همــان 
رونــد  ُکل  می توانــد  کــه  اســت  خطرنــاک 
رســیدن بــه صلــح و امنیــت را خدشــه دار ســازد. 
ــر  ــرار می شــود، ب صلحــی کــه در افغانســتان برق
ــت  ــور اس ــن کش ــای ای ــرایط و نیازه ــاس ش اس
ــدارد و  ــچ کشــور دیگــری شــباهت ن ــا هی کــه ب
ــن مســأله را به شــدت  ــد ای سیاســیون کشــور بای

ــد. ــر دور ندارن از نظ
ــت و  ــل وضعی ــای تقلی ــه معن ــازی ب  شباهت س
ساده ســازِی آن و چشــم پوشــیدن از ده هــا عنصــر 
کوچــک و بــزرگ در معــادالِت یــک کشــور 
ــاس  ــر اس ــود ب ــرار ب ــر ق ــد. اگ ــد باش می توان
ــز  ــری نی ــور دیگ ــور، کش ــک کش ــبات ی محاس
ــاال  ــرد، ح ــدا می ک ــت دســت پی ــاه و امنی ــه رف ب
تمــام کشــورهای جهــان بایــد وضعیت هــای 
ــا  ــتند. ام ــر می داش ــه یکدیگ ــک ب ــابه و نزدی مش
ــوری  ــت کش ــه وضعی ــم ک ــوب می دانی ــه خ هم
ــا  ــاوت ب ــًا متف ــد کام ــتان می توان ــل افغانس مث
هــر کشــور دیگــری در جهــان باشــد و راه هــای 
رســیدِن آن نیــز بــه صلــح و پیشــرفت بــا 
ــه  ــل مقایس ــر قاب ــورهای دیگ ــک از کش ــچ ی هی
ــورها  ــی کش ــای تاریخ ــد تجربه ه ــد. هرچن نباش
می تواننــد در ایــن عرصــه کمــک رســانند، ولــی 
بــه هیــچ صــورت وضعیت هــا مشــابه هــم بــوده 

نمی تواننــد.
ــیدن  ــی رس ــای غن ــی آق ــر، وقت ــب دیگ  از جان
ــه  ــا مقایس ــا کلمبی ــتان را ب ــح در افغانس ــه صل ب
ــزد  ــز گوش ــه را نی ــن نکت ــد ای ــد، می خواه می کن
کنــد کــه مــردم افغانســتان بایــد پنجــاه و دو ســاِل 
ــا  ــح ب ــۀ صل ــای توافق نام ــار امض ــر در انتظ دیگ
ــی  ــای غن ــه آق ــا این ک ــاِن خــود باشــند؟ ی مخالف
می خواهــد بگویــد کــه بــا جــود طوالنــی شــدن 
ــور  ــلح مجب ــاِن مس ــم روزی مخالف ــگ، بازه جن
می شــوند کــه توافق نامــۀ صلــح را امضــا کننــد؟
 بــه هــر حــال، هــر اراده یــی را کــه آقــای غنــی از 
ــتان  ــا افغانس ــا ب ــح در کلمبی ــان پنداری صل همس
داشــته باشــد، ولــی یــک چیــز مشــخص اســت 
ــود را در  ــژۀ خ ــۀ وی ــرح و برنام ــچ ط ــه او هی ک
ایــن عرصــه نــدارد و ُکل رونــد صلــح افغانســتان 
منــوط اســت بــه این کــه رابطــۀ افغانســتان 
ــزی  ــی رود. چی ــش م ــه پی ــتان چگون ــا پاکس ب
کــه در ایــن روزهــا یــک بــارِ دیگــر ارگ 
ریاســت جمهوری را بــا ســفر رییــس ســتاد 
ــه آن  ــبت ب ــتان، نس ــه افغانس ــتان ب ــش پاکس ارت

خوش بیــن ســاخته اســت.
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روز گذشــته، شــورایی موســوم بــه »شــورای تفاهــِم جریان هــای 
ــات  ــوِن انتخاب ــان پیرام ــِع مشترک ش ــتان« موض ــی افغانس سیاس
ــام  ــدارآمیز اع ــده و هش ــکاِت نگران کنن ــی ن ــراز برخ ــا اب را ب

کردنــد.
ــزب  ــد ح ــکل از چن ــا متش ــرارِ گزارش ه ــه ق ــورا ک ــن ش ای
و جریــان سیاســی اســت، برگــزاری به موقــِع انتخابــات را 
خواســِت همه گانــی مــردم افغانســتان می خوانــد، امــا تحقــِق آن 
را زمانــی ممکــن می دانــد کــه نهادهــای برگزارکننــدۀ انتخابــات 
ــِل اعتمــاد و دارای ظرفیــِت کافــی کاری  مســتقل، بی طــرف، قاب
ــای  ــِم جریان ه ــورای تفاه ــاور ش ــه ب ــه ب ــی ک ــند. درحال باش
سیاســی، تمــام اقدامــاِت حکومــِت موجــود پیرامــون اصاحــات 
ــون  ــِص قان ــاِف ن ــه خ ــت، بلک ــی نیس ــا کاف ــی نه تنه انتخابات

ــوده اســت. اساســی ب
اساســی  قانــون  »مــادۀ ۹0  می کنــد:  تصریــح  ایــن شــورا 
تصویــب، تعدیــل و لغــو قوانیــن و فرمان هــای تقنینــی را 
ــه از  ــت، ن ــرده اس ــوان ک ــی عن ــورای مل ــای ش از صاحیت ه
صاحیت هــای رییــس جمهــور. و مطابــق بــه مــادۀ 10۹ قانــون 
اساســی، شــورای ملــی صاحیــت تعدیل قانــون انتخابــات را در 
ســال اخیــر دورۀ تقنینــی خــود نــدارد. وقتــی مرجعیــت اصلــی 
قانون گــذاری، ایــن صاحیــت را نداشــته باشــد، رییس جمهــور 
هرگــز حــق تصــرِف ایــن صاحیــت را نخواهــد داشــت. بنابرین 

ــدارد.« ــروعیت ن ــور مش ــی رییس جمه ــان تقنین فرم
ــان  ــواد فرم ــی، م ــای سیاس ــم جریان ه ــورای تفاه ــن ش همچنی
تقنینــی را در تناقــض بــا روح قوانیــِن نافــذۀ افغانســتان در 
قســمت اســتخدام، انفــکاک و عــزل کارکنــاِن دایمــی و موقــِت 
نهادهــای انتخاباتــی در مرکــز و والیــات و در تناقــض بــا قانــون 
ــت الزمِ  ــود ظرفی ــده و از نب ــوِن کار خوان ــات ملکــی و قان خدم
ــه  ــود تعهــد ب مســلکی در رهبــری کمیســیون های انتخاباتــی، نب
منافــع ملــی، موجودیــت فســاد و اختافــاِت درونــی و همچنیــن 
ــرده  ــی ک ــار نگران ــت اظه ــه حکوم ــا ب ــِق آن ه ــته گی مطل وابس

اســت.
ــی، تخنیکــی  ــددِ حقوق ــِل متع ــه دالی ــوع ب ــورا در مجم ــن ش ای
ــت و  ــد صاحی ــات را فاق ــِی انتخاب ــیون کنون ــی، کمیس و سیاس
ــد و  ــب می دان ــاری از تقل ــاِت ع ــزاری انتخاب ــی در برگ توانای
ــرۀ  ــون در دای ــن اکن ــات از همی ــد: انتخاب ــت می گوی ــه حکوم ب
مهندســی  و بحــران قــرار گرفتــه اســت، بــرای جلوگیــری از ایــن 
وضــع بایــد همــۀ فعالیت هــا در کمیســیون های انتخاباتــی 
ــا  ــزات( ت ــداری تجهی ــی خری ــدان ال ــررِ کارمن ــن و تق )از تعیی
ــای  ــۀ جریان ه ــاع هم ــه اقن ــی ـ ک ــم مل ــک تفاه ــه ی ــیدن ب رس
سیاســی را فراهــم آورد ـ متوقــف گــردد؛ کمیشــنران و رؤســای 
ــای  ــه ج ــزل و ب ــت، ع ــرع وق ــی در اس ــیون های انتخابات کمیس
ــای  ــی، نهاده ــزاب سیاس ــا اح ــق ب ــت در تواف ــا، حکوم آن ه
مدنــی و شــخصیت های مطــرح سیاســی، اعضــای واجــد 
شــرایط دیگــری را معرفــی و تعییــن نمایــد و یــا هــم اصاحــات 
ــی  ــای سیاس ــۀ طرف ه ــت هم ــه قناع ــود ک ــی آورده ش بنیادین

ــد.  ــرده بتوان ــل ک ــتان را حاص افغانس
شــورای تفاهــم جریان هــای سیاســی هشــدار می دهــد کــه اگــر 
حکومــت بــه ایــن خواســته ها توجــه نکنــد، آن هــا در مشــورت 
بــا مــردم افغانســتان و جهت هــای بین المللــی و نهادهــای 

ذی دخــل، طــرح بدیــل خویــش را ارایــه خواهنــد کــرد. 
بــا ایــن اوصــاف، بعــد از گذشــِت ســه ســال از عمــر حکومــِت 
ــات در  ــعار اصاح ــر دادِن ش ــال س ــت کم دو س ــود و دس موج
نظــام انتخاباتــی، می بینیــم کــه هنــوز انتخابــات در مــدار صفــر 
ــامِ  ــه های ناتم ــب« کلیش ــی« و »تقل ــردد و »مهندس ــه می گ درج
ــامانی  ــی و نابس ــه نگران ــتند. این هم ــتان هس ــاِت افغانس انتخاب
ــن  ــش، از همی ــاراِن نزدیک ــی و ی ــای غن ــه آق ــت ک درحالی س
ــای  ــت جمهوری آماده گی ه ــِی ریاس ــاِت آت ــرای انتخاب ــون ب اکن
غیررســمی را گرفته انــد. حلقــۀ مخصــوِص ارگ ایــن روزهــا بــه 
ایــن می اندیشــد کــه بــرای تــداومِ اقتــدار آقــای غنــی و تعقیــب 
ــد انجــام  ــی بای برنامه هــای نیمــه کارۀ او در کشــور، چــه کارهای
داد و چــه کارهایــی نبایــد کــرد. ایــن دغدغــۀ تمامیت خواهانــۀ 
ــارِ  ــن و اخب ــته، قرای ــارِب گذش ــات را تج ــون انتخاب ارگ پیرام
ســوی  در  می کننــد.  تأییــد  زیــادی  غیررســمِی  و  رســمی 
ــه از  ــد ک ــرار دارن ــی ق ــاِت فراوان ــخاص و حلق ــز اش ــر نی دیگ
ــد  ــد و می خواهن ــی ندارن ــی دِل خوش ــای غن ــت داری آق حکوم
ــان  ــی چن ــی و بین الملل ــطوح مل ــده، در س ــوی ش ــر نح ــه ه ب
ــا  ــاِت بعــدی، خودشــان و ی ــروزِ انتخاب ــه پی ــد ک البی گــری کنن

ــند.  ــان باش دوستان ش
ــی  ــدی در کاف ــاِت بع ــه انتخاب ــاند ک ــت می رس ــن وضعی ای
ــن  ــده و ای ــده ش ــا پیچی ــی ها و ضدیت ه ــردرگم از سرکش س
ــر  ــدارِ صف ــور از م ــه عب ــی را ب ــفانه روزنه ی ــی، متأس پیچیده گ

ــد.  ــد نمی ده ــه نوی درج

انتخابات 
در مـداِر صـفر درجـه
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ــی  ــان مل ــعود قهرم ــهید مس ــاد ش ــاره: بنی اش
کشــور بــه تاریــخ 11 ســنبله از روز عاشــورا 
طــی مراســمی گرامــی داشــت به عمــل آورد. 
در ایــن مراســم ده هــا تــن از عالمــان دینــی 
ــد. برخــی  و شــهروندان اشــتراک کــرده  بودن
ــخنرانی  ــم س ــن مراس ــن در ای ــان دی از عالم
ــان را  ــخنرانی های آن ــن س ــه مت ــد ک کرده ان

ــپاریم.  ــه نشــر می س ــب ب ــه ترتی ب
یکــی  عــرب،  مولــوی  ســخنرانی  متــن 

کابــل: مســاجد  امام هــای 
ــب نیســت  ــک مذه ــوط ی ــام حســین مرب ام
دارد.  تعلــق  اســام  جهــان  تمــام  بــه  و 
شــخصیت امــام و پیــام شــهادت او تنهــا 
ــک مذهــب شــیعه محــدود نمی شــود.  ــه ی ب
شــهادت امــام حســین مایــۀ تأثــر بــرای تمــام 
ــۀ او  ــهادت مظلومان ــت و ش ــلمان ها اس مس
نشــان عــزت و ســر بلنــدی در برابــر اســتبداد 
ــه  ــلمان ها ب ــۀ مس ــود. هم چنان،هم ــم ب و ظل
ــه   ــرم »ص« ک ــی اک ــرت نب ــت حض ــل بی اه
ــت  ــرۀ اوســت”  محب ــه و نبی ــا، طایف “نواده ه
ــت«  ــل بی ــه »اه ــه ب ــی ک ــر کس ــد و ه دارن
نــدارد  محبــت  » ص«  محمــد  حضــرت 

ــیت.  ــلمان نس مس
شــهادت  تاریــخ  مســلمان ها  همــۀ 
امــام حســین را زنــده نگهمیدارنــد، امــا 
ــروزی  ــای ام ــر یزدی ه ــه فک ــلمان ها ب مس
نیــز بایــد باشــند کــه در حــال حاضــر شــمار 
زیــاد از یزدی هــا وجــود دارنــد کــه بایــد در 
ــر آنهــا ایســتاده شــوند. یزدی هــای ایــن  براب
زمــان از هیــچ نــوع اســتبداد بــاالی مــردم مــا 
دریــع نمی کننــد. » مــا نبایــد پشــت مرده هــا 
را محکــم بگیریــم، کســانی  کــه  بــاالی مــردم 
ــه  ــان گرفت ــد جلوش ــد بای ــم می کنن ــا ظل م
مکلــف  مســلمان  به عنــوان  مــا  شــود«.  
ــردم  ــاالی م ــه ب ــتبدادی ک ــه از اس هســتیم ک
ــرا  ــم زی ــری کنی ــرد جلوگی ــورت می گی ص
کــه  کســی   « می فرمایــد:  اســام  پیغبــر 
ــت و  ــم اس ــان ظال ــن انس ــه ای ــد ک می دان
او  همــرای  و  می کنــد  راه پیمایــی  او  بــه 
ــده  ــرون ش ــام بی ــی دارد، از اس ــر م ــدم ب ق
ــم  ــراد ظال ــما اف ــا و ش ــث«. م ــت،» حدی اس
را می بینیــم امــا به خاطــری کــه او از مــا 
ــر  ــکعمل در  براب ــچ  عس ــد هی ــوش باش خ
ــتیم  ــلمان هس ــا مس ــم.  م ــان نمی دهی او نش
و همــۀ وجــود خــود را قربانــی اســام 
ــرادر  ــم ب ــا ه ــتان ب ــردم افغانس ــم م می کنی
هســتند مــا بــرای ثبــات و آرامــی ایــن ملــت 

تمــام تــاش خــود به خــرچ می دهیــم. 
ــردم  ــه م ــن اســت ک ــر ای ــا به حاط ــاش م ت
مــا بایــد بــه اتفــاق و اتحــاد برســند و 
پیامبــر  باشــند.  زنده گــی آســوده داشــته 
از  »هرکســی  کــه  می گویــد  »ص«  اکــرم 

امــت مــن کســی را بــه زبــان، قــوم و ســمت 
ــی  ــَا وقت ــا نیســت«. بن ــد، از م ــوت می کن دع
مــا همدیگــر خــود را بــه قــوم، قبیلــه، زبــان  
ــم  ــه می توانی ــم، چگون ــوت می کنی و ...، دع
ــم، در  ــام را کنی ــر اس ــت پیامب ــوای ام دع
ــتان  ــهروندان افغانس ــا ش ــۀ م ــه هم ــی ک حال
هســتیم و هــر کســی کــه به شــکل غیــر 
ــش  ــد برای ــت کن ــاالی ماحاکمی ــروع ب مش
ــا اســت،  ــن خــاک م اجــازه نخواهــم داد. ای
اگــر عالــم دیــن، آمــوزگار، وزیــر وکیــل و... 
اســت ایــن خــاک باالیــش حــق دارد. بنــَا مــا 
ــا  ــردم م ــان م ــه در می ــم ک ــازه نمی دهی اج

ــد.  ــاد کنن ــی ایج بی اتفاق
زنده گــی  ایــن کشــور  در  کــه  هرکســی 
می کنــد بــرادر ماســت و هــر کســی بــه ملــت 
ــی  ــت و کس ــر ماس ــت، رهب ــا دار اس ــا وف م
تــاش بــه رفــع مشــکات مــردم و بدبحتی ها 
موجــود می کنــد تــاج ســر ماســت و کســانی 
کــه بــاور بــه ایــن موضوعــات ندارند دشــمن 
مــا هســتند و بایــد در برابرشــان قیــام صورت 
گیــرد. عالمــان دیــن کــه ســرمایه های معنــوی 
در میــان مــردم خــود هســتد و از نفــوذ 
ــور دار  ــردم برخ ــان م ــۀ در می ــل ماحظ قاب
ــردم  ــوق دادن م ــرای س ــد ب ــتند می توانن هس
ــوند.  ــام ش ــر تم ــی موث ــاق و همدل ــه اتف ب
قــوی  اعتمــاد  افغانســتان  هم چنان،مــردم 

ــد.  ــی خــود دارن ــان دین ــاالی عالم ب
برنامــۀ وفــاق ملــی کــه از طــرف احمــد ولــی 
مســعود رییــس بنیــاد شــهید مســعود پیشــنهاد 
شــده اســت مــورد تأییــد مــا اســت و از ایــن 
طــرح پیشــتبانی می کنیــم زیــرا در حــال 
ــی  ــاق، همدل ــه وف ــاز ب ــا نی ــردم م حاضــر م
ــاری  ــکاتی ج ــا از مش ــد ت ــدت دارن و وح
نجــات یابنــد.  وحــدت و اتفــاق مــردم 
افغانســتان در اندیشــۀ تمــام شــهروندان ایــن 
ســرزمین قــرار دارد. مذهــب شــیعه و ســنی 
نمی توانــد ســبب دوری مــردم مــا شــود، 
ــام  ــک اس ــام ی ــم اس ــاور داری ــا ب ــرا م زی
ــتند و  ــب کار هس ــه فری ــانی ک ــت. کس اس
ــد  ــد بدانن ــن را بای ــد ای ــب کاری کرده ان فری
از یــک  انســان مســلمان دو مرتبــه  کــه 
ســوراخ گزیــده نمی شــود.  دیگــر آنــان 

ــتند. ــا نیس ــردم م ــاد م ــورد اعتم م
بنیــاد مســعود بایــد رابطه یــی کــه بــا علمــان 
ــرا عالمــان  ــد زی ــی دارد آن مســتحکم کن دین
دیــن از حیثیــت بلنــد در جامعــه بــر خــوردار 
ــازی  ــیج س ــرای بس ــد ب ــتند و می توانن هس
ــاق و  ــرای اتف ــه ب ــای ک ــردم روی برنامه ه م
ــدازی می شــود مفیــد  اتحــاد مــردم مــا راه ان

تمــام شــوند.  
تشکر

رییــس اجرایــی افغانســتان در مراســمی بــه 
مناســبت روز معلــم در کابــل گفتــه اســت 
کــه اســاتید مکاتــب در شــرایط ســخت و 
ــٔه  ــک وظیف ــی و اقتصــادی ی ــوارِ امنیت دش

ــد. ــده دارن ــم را به عه بســیار مه
بــر بنیــاد خبرنامــۀ ریاســت اجرایــی، داکتر 
ــتان  ــه در افغانس ــه ک ــداهلل گفت ــداهلل عب عب
جنــگ میــان جهل-آگاهــی و نور-ظلمــت 
ــه در  ــتند ک ــی هس ــان دارد. گروه های جری
ــنایی،  ــراغ روش ــردن چ ــوش ک ــی خام پ

ــد.  ــم و دانش ان عل
برشــمردن  ضمــن  اجرایــی  رییــس 
و  پــرورش  و  آمــوزش  چالش هــای 
گفــت:  افغانســتان  حســاس  شــرایط 
تمــام  پذیرفتــن  بــا  مکاتــب  اســاتید 
ــن  ــوزش دادن اوالد ای ــرای آم ســختی ها ب
ــرزمین را  ــن س ــاد ای ــاس و بنی ــن، اس وط

 . نــد ر ا می گذ
ــام  ــرای تم ــن روز را ب ــداهلل ای ــداهلل عب عب
معــارف  بــزرگ  خانــوادٔه  و  معلمیــن 

کــه  شــد  یــادآور  و  گفــت  تبریــک 
ــده  ــرایط پیش آم ــل ش ــه دلی ــتان ب افغانس
ــران  ــا جب ــد؛ ام ــرفت بازمان از کاروان پیش
ــن  ــاش معلمی ــه ت ــت رفته ب ــت از دس وق

ــت.  ــته اس وابس
رییــس اجرایــی خطــاب بــه معلمیــن 
اظهــار داشــت: کار شــما در جامعــه روی 
ــزان آگاهــی و  ــات، رشــد می بازســازی، ثب

ــت.  ــذار اس ــتان تاثیرگ ــعه افغانس توس
نحــؤه  کــرد:  تاکیــد  عبــداهلل  عبــداهلل 
آمــوزش و پــرورش در ســطح دنیــا تغییــر 
کــرده اســت و بایــد اســاتید مکاتــب، 
فــرا  را  بــه روز  آموزشــی  روش هــای 
ــرای  ــه را ب ــن زمین ــت ای ــد. حکوم بگیرن
ــازد.  ــم می س ــان فراه ــت آن ــای ظرفی ارتق
ــد در  ــت: بای ــور گف ــی کش ــس اجرای ریی
نظــام آمــوزش و پــرورش، روشــی دنبــال 
شــود کــه بــا شــرایط و نیازمنــدی  جامعــه 

مــا ســازگار باشــد. 
مکاتــب  اســاتید  بــه  عبــداهلل  عبــداهلل 

ــت وحــدت  ــری حکوم ــان داد: رهب اطمین
ــش  ــدات و وعده های ــام تعه ــی در انج مل
آمــوزش و  نظــام  قبــال معــارف و  در 

ــت.  ــدی اس ــرورش ج پ
ــی کشــور گفــت: حکومــت  رییــس اجرای
معلمیــن  مشــکات  رفــع  تــاش  در 
و  زمیــن  توزیــع  معاشــات،  زمینــٔه  در 
شــهرک های ویــژه بــرای آنــان اســت؛ 
ــه  ــای وظیف ــادی ج ــازِ م ــچ امتی ــی هی ول

ســنگین شــما را گرفتــه نمی توانــد.
ــادآور  عبــداهلل عبــداهلل در وصــف معلــم ی
گردیــد: هرکــس در هــر ســطح، اگــر 
ــل  ــزه نوب ــا جای ــی و ی ــه دســتاورد جهان ب
ــه  ــم اســت ک ــون معل رســیده اســت، مدی
ــت.  ــت او را گرف ــب دس در روز اوِل مکت
اجرایــی گفــت: دســتاوردهای  رییــس 
بشــری نتیجــه زحمــات و پشــتکار معلــم 

ــت. اس

ــت  ــس حکوم ــی ریی محمداشــرف غن
ــتادان  ــا اس ــدار ب ــی در دی ــدت مل وح
قندهــار  دانشــگاه  دانشــجویان  و 
ــه مشــکات در نظــام  ــرده ک ــد ک تأکی
تحصیلــی کشــور بــه صــورت واضــح 

وجــود دارد.
آقــای غنــی صبــح روز شــنبه )15 
میــزان( در رأس یــک هیــأت بلندپایــه 
دولتــی بــه والیــت قندهــار ســفر کــرد.
ــار  ــت قنده ــه والی ــفرش ب وی در س
ــگاه  ــجویان دانش ــتادان و دانش ــا اس ب
گــزارش  و  کــرد  دیــدار  قندهــار 
و  چالش هــا  علمــی،  پیشــرفت های 

ــنید. ــگاه را ش ــن دانش ــنهادات ای پیش
محمداشــرف غنــی گفــت: »مشــکات 
در نظــام تحصیلــی کشــور بــه صــورت 
ــده  ــه آین ــود دارد، در هفت ــح وج واض
ــاد  ــری ایج ــع بش ــی مناب ــورای عال ش
ــی و  ــد و مشــکات تعلیم ــد ش خواه
تحصیلــی کشــور بــه صــورت دوامــدار 

ــرد«. ــرار می گی ــور ق ــورد غ م
جریــان  در  همچنــان  غنــی  آقــای 
ــی و  ــای امنیت ــا مقام ه ــفرش ب ــن س ای
ــرد  ــدار ک ــار دی ــت قنده ــی والی دفاع
ــع در  ــل واق ــول اردوی 205 ات و از ق

ــرد. ــدار ک ــز دی ــار نی قنده

چهــار  تســلیم دهی  مراســم  در  وی 
هــاک  بلــک  چرخبــال  فرونــد 
امریکایــی بــه نیروهــای هوایــی افغــان 

نیــز اشــتراک کــرد.
در خبرنامــه دفتــر مطبوعاتــی ریاســت 
»در  اســت:  آمــده  نیــز  جمهــوری 
حضــور داشــت رییس جمهــور چــرخ 
نیروهــای  بــه  بلک هــاک  بال هــای 
هوایــی  میــدان  در  کشــور  هوایــی 

ــد«. ــلیم داده ش ــار تس قنده
دو  بــه  نزدیــک  کــه  گفتنی ســت 
ــال  ــد چرخب ــار فرون ــل چه ــه قب هفت
قندهــار  بــه  امریکایــی  بلک هــاک 
انتقــال داده شــد. وزارت دفــاع امریــکا 
ــال  ــا 4 س ــپرده ت ــد س ــون( تعه )پنتاگ
آینــده 150 فرونــد چرخبــال بلــک 
هــاک را در اختیــار نیــروی هوایــی 

ــد. ــرار ده ــان ق افغ
ــفر  ــن س ــن دومی ــه ای ــت ک ــد گف بای
ــک و  ــار طــی ی ــه قنده ــی ب ــای غن آق

ــت. ــته اس ــاه گذش ــم م نی
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ــش  ــورد نق ــام در م ــون اس ــن رهنم 2ـ تبیی
و فعالیــت زنــان در عرصه هــای سیاســی و 

ــی اجتماع
ــه کــه اشــاره شــد، اســتاد رحمــۀاهلل  همان گون
ــر  ــنت، ب ــرآن و س ــی از ق ــا بهره جوی ــه،  ب علی
اســاِس اندیشــۀ خــود کــه اســام را عبــارت از 
اصــوِل ثابــت و اجتهــادِ متحــول و فقــه متغیــر 
می دانســت، در مــورد زنــان موقــِف مشــخص 
ــوِق وی را  ــگاه زن و حق ــان جای ــت. ایش داش
در عمــران و ســعادِت جامعــه مهــم و هــر دو 
ــن  ــار زمی ــدا و اعم ــِت خ ــس را در خاف جن
بــرای هدایــِت انســان و نظــم جهــان مســوول 

. می دانســت 
ــا زن در  ــه ب ــل در رابط ــل تأم ــۀ قاب ــه نکت البت
اندیشــۀ اســتاد ایــن اســت کــه ایشــان نه تنهــا 
ــت و  ــوزش، کار، سیاس ــالۀ آم ــان را در مس زن
ــه  ــت ، بلک ــق می دانس ــه ذی ح ــری جامع رهب
از دیــد ایشــان در فلســفۀ اســامی هیــچ 
ــرد  ــان زن و م ــی می ــاظ حقوق ــی از لح تفاوت
وجــود نــدارد. چنان کــه این گونــه فرمــوده 
ــرد و  ــامی م ــفۀ اس ــاظ فلس ــد: »از لح بوده ان
ــد.   ــر ان ــب براب ــوق و وجای ــاظ حق زن، از لح
زنــان در اســام هــم حــِق فعالیــت سیاســی و 

ــد«.   ــی را دارن ــادی و فرهنگ ــم اقتص ه
ــت  ــل اس ــد مجم ــتاد هرچن ــخن اس ــن س ای
امــا می تــوان بــس مفصــل از آن برداشــت 
نمــود، کــه اســتاد شــهید هیــچ قیــدی را 
ــب  ــوق و وجای ــان حق ــاوت می ــر تف ــی ب مبن
در  آن کــه  حــال  نمی گــذارد،   مــرد  و  زن 
ــت سیاســی به هــدف  ــوارد فعالی بســیاری از م
ــه  ــر موافقان ــه اگ ــرد ک ــام می گی ــت انج زعام
پیــش رود، بی تردیــد بــه رهبــری منتهــی 
تفــاوت حــق  عــدم  ایــن  شــد .   خواهــد 
ــان زن  ــی می ــاوت حقوق ــدم تف ــی و ع سیاس
ــر  ــا تفک ــو ب ــتاد همس ــۀ اس ــرد در اندیش و م
ــه یوســف قرضــاوی و راشــد الغنوشــی  عام
در مــورد زنــان می باشــد.  عامــه یوســف 
ــش،  ــی خوی ــه سیاس ــاب فق ــاوی در کت قرض
ــف  ــۀ تکالی ــام هم ــردان را در انج ــان و م زن
احــکام  بعضــی  ماســوای  مســوولیت ها  و 
ــد و  ــر می دان ــتثنایی، براب ــوارد اس ــاص و م خ
بــه برخــی اســتدالل ها کــه دال بــر ممنوعیــت 
ــب وزارت  ــان و منص ــان در پارلم ــور زن حض
ارایــه  پاســخ  ریاست جمهوری ســت،  و 
می کنــد و مشــکلی مبنــی بــر حضــور زن 
در پســت هایی کــه متناســب بــا اســتعداد 
شــاخصه های  و  ســاختار  و  توانایی هــا  و 
بــا  امــا  نمی بینــد،   باشــد  وی  شــخصیت 
ــوری در  ــت جمه ــه ریاس ــد ک ــن قی ــع ای وض
کشــورهای اســامی بــه  معنــی والیــت عظمــی 
ــم را  ــکام و تصامی ــی اح ــه تنهای ــت  و ب نیس

نمی کنــد .   صــادر 
پــس آن چــه هویداســت این کــه: اســتاد شــهید 
ــِن  ــن و متفکری ــا متجددی ــان ب ــدگاه همس دی
ــد  ــامی مانن ــت اس ــش در ام ــر خوی هم عص
ــی و  ــد غزال ــام محم ــاوی و ام ــف قرض یوس
راشــد الغنوشــی و مرتضــی مطهــری، پیرامــون 
فعالیت هــای  در  زنــان  سیاســی  مشــارکت 
ــه  ــت. البت ــوده اس ــی دارا ب ــی و اجتماع سیاس
ــان  ــه هم ــن تفکــر خــود ب ــان ای ــا بی ــتاد ب اس
پویایــی فقــه کــه باورمنــد بــوده، عمــل نمــوده 
ــر  ــی ب ــدی مبن ــچ قی ــر هی ــدون ذک اســت و ب
ــی در  ــی و سیاس ــاوت حقوق ــود تف ــدم وج ع
می اندیشــیده  متفاوت تــر  ومــرد  زن  میــان 
اســت؛ زیــرا اســتاد شــهید بــه خطــوط مــرزی 
ــل  ــوده و الاق ــد ب ــروزی باورمن ــکل ام ــه ش ب
ــاور  ــانگر ب ــه نش ــوردی ک ــه م ــن دم ب ــا ای ت
ــد،  ــت باش ــدد خاف ــای مج ــه احی ــتاد ب اس
برخــورد نشــده اســت. او برخــاف آرای 
ــراز  ــان، اب ــان در پارلم ــور زن ــن حض مخالفی
رای نمــوده اســت و حضــور زن را برخاســته 
ــاد  ــق انتق ــلِمِِِِِِِِِِِِِِِِِ وی و ح ــانی و مس ــق انس از ح
در  چنان کــه  می دانــد،  آزادی  و  مبــارزه  و 

احــراز  راه  در  متعهــد  حمایــت خواهــران 
کرســی های پارلمــان از هیــچ نــوع مســاعدت 
دریــغ نکــرده بودنــد تــا جایــی کــه در هنــگام 
ــی از  ــِت یک ــی در حمای ــای انتخابات کارزاره
ــان  ــی از مســاجد بدخش ــا در یک ــران م خواه
ــن  ــه ای ــه رای دادن ب ــردم را ب ــه م درحالی ک
ــتند  ــراز داش ــد، اب ــویق می نمودن ــر تش خواه
ــتاد  ــاز داخــل شــده اســت. اس ــت نم ــه وق ک
در مقــام یــک فقیــه درجــا ابــراز مــی دارد کــه 
ــه  ــم ک ــر ادا می کنی ــا تأخی ــاز را ب ــروز نم ام
ــر  ــۀ رهب ــوع در اندیش ــت موض ــر اهمی دال ب
شــهید اســت. او -رحمــۀاهلل علیــه- مشــکات 
ــر  ــدی ب ــراروِی زن و تع ــای ف و محرومیت ه
حقــوق زنــان را بــر اثــر یــک سلســله عــاداِت 
ــته  ــوی دانس ــی قبیل ــای زنده گ ــی و بقای خراف
کــه هیــچ ســِر ســازگاری بــا دیــِن مــا نــدارد. 
ــه  ــی را ک ــب، اســتاد شــهید حقوق ــن ترتی بدی
ــن  ــت، مکمل تری ــان داده اس ــرای زن ــام ب اس
ــوق  ــر حق ــد: »اگ ــته و فرموده ان ــوق دانس حق
ــده  ــود،  دی ــان داده ش ــان برای ش ــامی زن اس
ــن  ــه ای ــی ب ــن و قانون ــچ دی ــه هی ــود ک می ش
ــل نشــده اســت«.  ــرای زن قای ــی ب ــزان حق می
ــان  ــه در زم ــری ک ــب دیگ ــت جال ــل روای نق
حکومــت اســتاد رخ می دهــد ایــن اســت 
ــد  ــتاد می آین ــزد اس ــان ن ــی از طالب ــه: گروه ک
ــتاد  ــت اس ــا حکوم ــه ب ــد ک ــراز می کنن و اب
مشــکل ندارنــد بــه شــرط منــِع حضــور 
ــر دولتــی و توقــف آمــوزش  خانم هــا در دوای
ــق و  ــگاه دقی ــا ن ــر شــهید ب ــا رهب ــران. ام دخت
ــد  ــان می زن ــینۀ ایش ــر س ــت رد ب ــق دس عمی
ــه  ــد ک ــار می کردن ــان اظه ــا خودش ــه بعده ک

ــد.  ــان ش ــدای زن ــا ف ــت م حکوم

ایشــان بــه تأثیرگــذاری زنــان در آوردن صلــح 
در زمــان ریاســت شــورای عالــی صلــح 
ــی  ــارش عده ی ــه گم ــد؛  چنان ک ــد بودن باورمن
ــان  ــوری و همچن ــن ش ــه در ای ــان نخب از زن
طــرح آوردن صلــح از طریــق تأثیرگــذاری 
همســران بــر اندیشــۀ شــوهران و فرزنــدان در 
محیــط خانــواده، تبــارز دهنــد ۀ جنبــۀ دیگــری 
از اندیشــۀ شــهید صلــح در مــورد زنــان 

می باشــد. 
را در  مــرد و زن  ایشــان  این کــه  خاصــه 
راســتای رســیدن بــه فــاح و رســتگاری 
ــاس  ــر اس ــته و ب ــر دانس ــاورِ همدیگ ــار و ی ی
ــس بشــر  ــن دو جن ــم، ای ــرآن کری رهنمــون ق
او  اســت،.  می دانســته  همــکار  و  ولــی  را 
ــن اســام را در  ــِت دی ــه جامعی ــۀاهلل علی رحم
بُعــد فــردی و اجتماعــی بــرای بشــریت بیــان 
مــی دارد و اســام را بانــی اصلــی ارزش هایــی 
ــد  ــوق زن می دان ــر و حق ــوق بش ــون حق چ
دســتاوردهایی  صاحــب  را  مســلمانان  و 
می شــمارد کــه خیلــی  قبل تــر از منادیــان 
ارزش هــای انســانی نــدای آن  را ســر داده 
بــود. اســتاد ـ رحمــۀاهلل علیــه ـ همــواره 
و  جهــاد  دوران  در  زنــان  رشــادت های  از 
ــر  ــه ام ــه ب ــد؛ توج ــاد می نمودن ــت ی مقاوم
آمــوزش دختــران قبــل از پیــروزی مجاهدیــن 
ــن در  ــت  مجاهدی ــان حکوم ــر در زم و بعدت
دوران زعامــت ایشــان،  ایجــاد تشــکل ها و 
توجــه بــه شــوراهای زنــان در دوران مقاومــت 
ــی  ــکاِت بزرگ ــا مش ــتان ب ــردم افغانس ــه م ک
دســت و پنجــه نــرم می نمودنــد، دال بــر 
اهمیــِت نقــِش زنــان در اندیشــۀ اســتاد شــهید 

در میادیــن مهــِم سیاســی می باشــد.  

ــان  ــرای زن ــب ب ــوی مناس ــن الگ 3- تبیی
ــتان  افغانس

بــا نــگاه عمیق تــر بــه مباحــث پیرامــون 
ــن  ــژه در همی ــتان به وی ــوق زن در افغانس حق
ــه  ــت ک ــوان گف ــین،  می ت ــۀ پس ــم ده یک ونی
ــا  ــان در جامعــۀ م ــه مشــکاِت زن ــن ب پرداخت
ــا  ــا بافــت  عمیــِق ســنتی و فرهنــگ بومــی  ت ب
ــه  ــوده و همین گون ــوس ب ــادی نأمان حــدود زی
ــا  ــان نه تنه ــِت زن ــال وضعی ــا ح ــه ت ــده ک ش
بهبــود نیافتــه، بلکــه هــر روز بدتــر از گذشــته 
ــق و  ــگاه عمی ــا ن ــهید ب ــتاد ش ــود.  اس می ش
ــق از  ــناختِی دقی ــت و جامعه ش ــا درِک درس ب
ــای  ــتان را از پیامد ه ــان افغانس ــورش، زن کش
نمــوده  آگاه  دنبالــه روی  و  تقلیــد  ناگــوارِ 
ــت  ــظ اصال ــه حف ــتان را ب ــان افغانس ــود،  زن ب
ــرآن و  ــایۀ ق ــا در س ــه همان ــان ک فرهنگی ش
اســام تفســیر می شــود فراخوانــده بــود. 
 ایشــان آزادی و رســیدن زن بــه حقوقــش 
ــه  ــته، بلک ــرب( ندانس ــگ )غ ــوغات فرن را س
ــاِب  ــریعت ن ــام و ش ــن اس ــان دی آن را ارمغ
ــر  ــد ب ــا تأکی ــان ب ــتند. ایش ــدی می دانس محم
ــای  ــا میثاق ه ــویی ب ــه همس ــان ب ــاج انس احتی
ــوق  ــری، حق ــتاوردهای بش ــی و دس بین الملل
زن را در دیــن اســام تنهــا یــک نظریــۀ 
ــت  ــوان حقیق ــه  عن ــه ب ــته ، بلک فلســفی ندانس

ــد.  ــوده بودن ــی نم ــی  تلق علم
رهبــر شــهید -رحمــۀاهلل علیــه- مســلمانان را 
فرهنگــی  فکــری و  وابســته گی  از  بی نیــاز 
کنونــی  شــرایط  در  را  زنــان  و  پنداشــته 
به عنــوان ســنگرداراِن حفــظ فرهنــگ و مقابلــه 
ــان را  ــتند و آن ــی می دانس ــم فرهنگ ــا تهاج ب
ــگاه  ــرا در ن ــد؛ زی ــرا می خواندن ــارزه ف ــه مب ب
ــد   ــردان بودن ــر از م ــان تأثیرگذارت ــان، زن ایش
ــن راســتا  ــی در ای ــان غفلت و اگــر از ســوی آن
ــِت  ــگ و هوی ــر فرهن ــرد، و اگ ــورت پذی ص
تاریخــی خــود را پاســدار نبــوده و حفــظ 
ــرای زن  ــه ب ــی یی ن ــتقال سیاس ــد، اس نکردن

ــد. ــد مان ــی خواه ــرد باق ــرای م ــه ب و ن
ــادی  ــی، من ــی حقیق ــه معن ــام را ب ــان اس ایش
حقــوق زن دانســته و زنان مســلمان افغانســتان 
ــه  ــازد ک ــف می س ــوع واق ــن موض ــر ای را ب
اگــر زِن غربــی چندیــن دهــه پیــش بــه آزادی 
رســیده، زن مســلمان قرن هــا قبــل بــه  برکــت 

ــش  ــوق خوی ــه آزادی و حق ــام ب ــور اس ظه
نایــل آمــده اســت. 

اســتاد علیه الرحمــۀ بــه تأســی از قــرآن و 
ــتقامت  ــر و اس ــای صب ــام، الگوه ــخ اس تاری
ــاِن  ــن اســام و دیگــر ادی ــی را از دی و قهرمان
ســماوی بــرای زنــان مســلماِن افغانســتان 
الگوهــای مناســِب رفتــاری دانســته و معرفــی 
ــمت  ــن قس ــه در ای ــت  ک ــد. به جاس می نمای
مقایســه یی کــه اســتاد از وضعیــت زن در 
ــرای  ــته اند را ب ــا داش ــر تمدن ه ــام و دیگ اس
ــوف  ــطو فیلس ــدارم: »ارس ــان ب ــن بی مخاطبی
ــر  ــیطان تعبی ــه روح ش ــان، زن را ب ــی یون نام
ــگ  ــن اندیشــه در فرهن ــا ای ــرده اســت، حت ک
ــروزی غــرب را  ــه اســاس تمــدن ام ــان ک یون
تشــکیل می دهــد، وجــود داشــت. امــا در دیــن 
ــون  ــد: والمومن ــرآن می گوی ــام، ق ــن اس مبی
ــرون  ــض یأم ــآء بع ــم أولی ــات بعضه والمومن
او  المنکــر...«   عــن  وینهــون  بالمعــروف 
ــی  ــام را بان ــن اس ــن مبی ــه دی ــۀاهلل علی رحم
ــِت بشــر دانســته و مســلمانان  ــوق و کرام حق
انســانی  حقــوق  تمــام  از  برخــوردار  را 
می دانســت و بهتریــن الگوهــای رفتــاری را در 
ــتان  ــلمان افغانس ــان مس ــرای زن ــم ب قرآن کری

می دیدنــد. مناســب 
جمع بنـدی 

بــه حتــم کــه رهبــر شــهید -رحمــۀاهلل علیــه- 
ــه   ــری اعتدال پیش ــن ضمیر و رهب ــی روش عالم
به ســاِن  و  بــوده  ســترگ  دعوت گــری  و 
پــدری دلســوز بــه موضــوع آمــوزش دختــران 
توجــه ویــژه  داشــته و زن را بــه عنــوان مــادر 
ــته و  ــرد دانس ــاورِ م ــریک و ی ــر، ش و همس
ــراِن  ــتای عم ــر را در راس ــس بش ــر دو جن ه
جامعــه و جانشــینی خــدا در زمیــن و حضــور 
در میادیــن مختلــِف اجتماعــی سیاســی و 
و  می پنــدارد   یکدیگــر  شــریک  فرهنگــی 
حقــوق کامــًا مســاویانه قایــل می شــود؛  
ــع  ــز را مداف ــام عزی ــان اس ــه ایش ــا این ک کم
و آورنــدۀ حقــوق انســان دانســته و دنبالــه روی 
منحــط را عامــل انحطــاط و فروپاشــی قلمــداد 
نمــوده  و زنــان را پاســداران و مدافعــان اصلــی 
ــد.  ــوده ان ــداد نم ــت اســامی قلم ــظ هوی حف
ــوان  ــه  عن ــروز ب ــه ام ــتاد، آن چ در اندیشــۀ اس
حقــوق زن و حقــوق انســان مطــرح می شــود، 
صدهــا ســال قبــل در قــرآن  کریــم بازگو شــده 
ــان افغانســتان،  ــاِن قهرم ــان زن اســت، و همچن
چــه در دوران جهــاد و چــه در دوران مقاومت، 
ــای آزادی خــواه  ــام جنبش ه ــان تم ــاِی زن هم پ
ــادت ها  ــا و رش ــان قهرمانی ه ــر جه در سرتاس
از خــود بــه  یــادگار گذاشــتند. در حصــۀ 
تقدیــم فرزنــداِن خــود در راه خــدا، و حمایــت 
ــه  ــن در جبهــات حــق علی ــوی از مجاهدی معن
باطــل حماســه های بــس بــزرگ آفریدنــد 
ــان  ــواِن کتم ــی را ت ــاِن آزاده ی ــچ  انس ــه هی ک
ــظ  ــخ حف ــدۀ تاری ــب تپن ــت و در قل آن نیس

ــود. خواهــد ب
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اشـاره: 
ــا عبــداهلل ريیــس نهــاد  بــه تاريــخ 6 میــزان، موالن
محفلــی  افغانســتان،  تلويزيون هــای  و  راديوهــا 
زادروز  هفتادوســومین  از  نکوداشــت  بــرای  را 
كــه  بــود  اســتاد رهنــورد زريــاب ترتیــب داده 
و  پژوهش گــران  فرهنگیــان،  از  شــماری  آن  در 

بودنــد. كــرده  اشــتراک  روزنامه نــگاران 
در ايــن محفــل، فاضــل ســانچاركی، سیداشــراق 
حســینی، حســین فخــری، احمدضیــا رفعــت، نظــری 
پريانــی و منوچهــر فراديــس پیرامــون كارهــا و 
نیــم ســدة اســتاد زريــاب  تالش هــای بیــش از 
صحبــت كردنــد. در اخیــر، رهنــورد زريــاب نیــز 
پیرامــون كار و تالش هــای فرهنگــی اش صحبــت 
كــرده اســت. روزنامــۀ مانــدگار برای ســهم گیری در 
ــای  ــت صحبت ه ــاب و ثب ــتاد رزي ــن زادروز اس جش
ايشــان، ســخناِن او را كــه تأمالتــی پیرامــون اوضــاع 
فرهنگــی امــروز و ســال های پیــش افغانســتان 
اســت، بــه متــن پیــاده كــرده كــه اينــک تقديم تــان 

می گــردد. 
***

دوســتان گرامــی، فرزانــه گان و فرهیختــه گان درود بــر شــما 
! د با

ــی  ــتین بیت ــا نخس ــود را ب ــخناِن خ ــه س ــد ک ــازه بدهی اج
ــن  ــه ای ــم. البت ــاز کن ــردم، آغ ــظ ک ــه در زنده گــی از حف ک
بیــت جــدا از شــعرهایی اســت کــه در کتاب هــای مکتــب 
خوانــده بــودم. مــن نوشــته یی دارم دربــارۀ موالنــا خســته 
و در آن جــا ایــن بیــت را آورده ام. ایــن بیــت بــه روی یــک 
ــود،  ــۀ مــا میــخ شــده ب ــر دیــوار خان کاغــذ گابی رنــگ ب

بیــت ایــن اســت:
سر به هم آورده دیدم برگ های غنچه را

اجتماع دوستان یک دلم آمد به یاد
ــتاِن  ــداهلل و دوس ــا عب ــاب موالن ــن امشــب از جن ــًا م واقع
دیگــر فــراوان ســپاس گزارم کــه چنیــن محفــل خودمانــی 
و دوســتانه را در خانــۀ خــود برگــزار کردنــد و البــد 

ــد. ــده ان ــل ش ــی را متقب ــاِت بزرگ زحم
ــیار  ــخناِن بس ــن س ــارۀ م ــا درب ــه در این ج ــتانی ک دوس
مهرآمیــز گفتنــد، از آنــان سپاســگزارم؛ ولــی واقعــًا خــودم 
ــم. ــد، نمی دان را شایســتۀ آن چیزهایــی کــه ایشــان فرمودن
تــاش مــن در پنجــاه ســاِل اخیــر ایــن بــوده کــه کاری در 
ــزرگ  ــان ب ــۀ زب ــور و کاری در عرص ــات کش ــۀ ادبی عرص

فارســی کــرده باشــم.
مایاکوفســکی ســخن جالبــی دارد، می گویــد: نویســنده گان 
و شــاعران اســپ های مســابقه نیســتند کــه چه کســی 
نویســنده گان و شــاعران  اســت و چه کســی دوم؛  اول 
اســپ هایی هســتند کــه بــه یــک گردونــه بســته شــده انــد 
و ایــن گردونــه ادبیــاِت یــک کشــور اســت. ایــن شــاعران 
ــه را  ــن گردون ــا ای ــم یک ج ــا ه ــه ب ــنده گان هم و نویس
ــتم  ــپ ها هس ــن اس ــی از ای ــن یک ــد. م ــش می برن ــه پی ب
کــه تــاش کــرده ام ایــن گردونــه )ادبیــات فارســی 
ــا  ــراه ب ــر، هم ــتان دیگ ــا دوس ــراه ب ــتان( را هم در افغانس
ــراِن  ــا نویســنده گان و پژوهش گ ــراه ب شــاعران دیگــر، هم

ــرم.  ــش بب ــه پی ــاِن دیگــر ب ــا مترجم ــراه ب دیگــر و هم
ــی  ــور تأمات ــی کش ــِی فرهنگ ــاع کنون ــارۀ اوض ــن درب م
دارم. بــه بــاور مــن، وضعیــت کنونــی فرهنگــی کشــور در 
مجمــوع، وضعیتــی ســخت نابســامان اســت. ببینیــد، وقتــی 
قانــون اساســی افغانســتان نوشــته می شــد، عده یــی از 
گماشــته گان غــرب به ویــژه گماشــته گان امریــکا مقوله یــی 
را در ایــن قانــون اساســی گنجانیدنــد و ایــن مقولــه، مقولــۀ 
ــازار اســت، از آن هــزار و چنــد صــد تنــی  شــیوۀ نظــام ب
ــد،  کــه در لویۀ جرگــۀ قانــون اساســی شــرکت کــرده بودن
ــی  ــازار یعن ــام ب ــیوۀ نظ ــه ش ــد ک ــر می فهمیدن ــد نف چن
ــون  ــه در قان ــود ک ــی ب ــن خیانت ــن بزرگ تری ــی ای چــه. ول
ــون  ــن اکن ــما همی ــد. ش ــده ش ــتان گنجانی ــی افغانس اساس
ــاِت  ــا اخاقی ــاِت جامعــۀ م ــد کــه اخاقی متوجــه شــده ای
ــدد  ــس در ص ــه ک ــت. هم ــده اس ــی ش ــازاری و بازرگان ب
ــه  ــی ک ــر راه ــهم را از ه ــن س ــه بزرگ تری ــت ک آن اس
امــکان دارد، به دســت آورد و ایــن اســت اخــاق بــازاری 
ــده  ــود آم ــتان به وج ــروز در افغانس ــه ام ــی ک و بازرگانی ی
ــته  ــار داش ــد انتظ ــا بای ــۀ م ــار دارم و هم ــن انتظ اســت. م
باشــیم کــه آینــدۀ مــا، آینده یــی ســخت ماده گــرا و 
ــر،  ــات، هن ــات، معنوی ــود. اخاقی ــد ب ــتانه خواه ماده پرس
ادبیــات، فرهنــگ و زبــان؛ همیــن اکنــون بــه حاشــیه رانــده 
شــده انــد. بدتریــن دوره یــی کــه مــن در طــول عمــر خــود 

ــن دوره اســت.  ســراغ دارم، از رهگــذر فرهنگــی، همی
از دهــۀ شــصت خورشــیدی یــاد شــد، شــاید شــما بــا آن 
ــم  ــما می گوی ــرای ش ــن ب ــی م ــید، ول ــف باش ــام مخال نظ
کــه دهــۀ شــصت طایی تریــن دهــه از رهگــذر فرهنگــی 
ــت،  ــس[ گف ــر ]فرادی ــه منوچه ــه  ک ــًا همان گون ــود. واقع ب
ــده  ــنده گان برگزی ــن نویس ــت انجم ــه ریاس ــن ب ــی م وقت
ــم  ــه می خواه ــرد ک ــون ک ــن تلیف ــه م ــب اهلل ب ــدم، نجی ش
ــو  ــود: ت ــن ب ــخنش ای ــن س ــم و اولی ــم، رفت ــما را ببین ش
ــی مــن در پشــت ســرت  حــزب مــا را شکســت دادی ول
هســتم، هرچــه می خواهــی انجــام بــده. و واقعــًا نجیــب اهلل 
بــه ایــن ســخِن خــود تــا آخــر پابنــد مانــد، هیــچ پیشــنهاد 
ــد،  ــی ش ــت، رد نم ــت جمهوری می رف ــه ریاس ــه ب ــا ک م

ــد.  ــم می ش ــتیم فراه ــه می خواس ــی ک ــۀ چیزهای هم
معــاون  ]عبدالحمیــد[  محتــاط  کــه  بــود  روزی 
ــه  ــت ک ــرد و گف ــون ک ــن تلیف ــه م ــت جمهوری ب ریاس

ــما  ــه ش ــم ک ــن گفت ــم. م ــان بیای ــه دفترت ــم ب می خواه
ــم.  ــن می آی ــد م ــر کاری باش ــید، اگ ــود باش ــر خ ــه دفت ب
ــش  ــد، همراه ــاط آم ــم. محت ــودم می آی ــر، خ ــت نخی گف
ــا خــود داشــت.  ــود و یــک خریطــۀ کان ب یــک افســر ب
در وقــت رفتــن محتــاط گفــت کــه در ایــن خریطــه پــول 
اســت، ایــن پــول را رییس جمهــور بــه شــما فرســتاده تــا 
ــاط  ــی محت ــد. وقت ــش ببری ــه پی ــان را ب ــای روزمرۀ ت کاره
رفــت و مــن ســر خریطــه را بــاز کــردم، دیــدم کــه پـُـر از 
نوت هــای هــزاری و پنج صــدی بــود. فــوراً رییــس اداری 
خــود را کــه حضرتــی بــود خواســتم. گفتــم ایــن پول هــا 
ــی، آن  ــل دار بســپار و هــر خرجــی کــه می کن ــه تحوی را ب
ــم  ــه کــه عبدالحکی ــه وزارت مالی را رســمی بســاز. بعــد ب
ــر  ــی نوشــتم کــه شــما یــک مدی ــود، نامه ی ــه ب ــر مالی وزی
ــه مــن تلیفــون  ــه ب ــر مالی ــرای مــا بفرســتید. وزی کنتــرل ب
ــه جــان جــور ات شــاخک می شــانی؟...  کــرد و گفــت: ب
ــد و در  ــرف کنی ــما مص ــم، ش ــان می دهی ــا برای ت ــول م پ
آخــر ســال کســی از شــما پرســان نمی کنــد کــه ایــن پــول 

ــد! را چــه کردی
مــن گفتــم نخیــر. پــول از دولــت اســت و بایــد نماینــدۀ 
ــت  ــدۀ دول ــر نماین ــر نظ ــد و زی ــا باش ــت در این ج دول
ــرل  ــر کنت ــک مدی ــم ی ــول خــرج شــود. عبدالحکی ــن پ ای
بــرای مــا فرســتاد کــه هیــچ نهــاد غیرحکومتــی دیگــر مدیر 

کنتــرل نداشــتند، تنهــا انجمــن نویســنده گان مدیــر کنتــرل 
یعنــی نماینــدۀ وزارت مالیــه را داشــت کــه تمــام خرج هــا 

ــت. ــورت می گرف ــِر او ص ــر نظ زی
بــه هــر صــورت، گــپ بــر ســر مقولــۀ نظــام بــازار بــود. 
نوشــتن مقولــۀ بــازار آزاد بســیار ســاده اســت کــه در قانون 
ــرای  اساســی افغانســتان جــا داده شــده اســت، امــا مــن ب
شــما می گویــم نتایجــی کــه ایــن مقولــه بــه بــار مــی آورد، 
نتایــِج بســیار خطرنــاک خواهــد بــود. ایــن مقولــه و 
ــن،  ــکای التی ــورهای امری ــیاری از کش ــع در بس ــن وض ای
ــش شــده و  ــای دیگــر آزمای ــن و جاه ــا، فلیپی در اندونیزی
ــار آورده اســت. شــما  ــه ب ــخ و ناگــوار ب ــج بســیار تل نتای
چنــدی پیــش شــنیدید و یــا خواندیــد کــه رییس جمهــور 
ــی  ــرد، یعن ــاب ک ــرام زاده خط ــا را ح ــن امریکایی ه فلیپی
نتایجــی کــه سیاســت های امریــکا داشــته، بدین گونــه 
ــاِت  ــتان احساس ــروز در افغانس ــن ام ــت. همی ــوده اس ب
ــش  ــا در پی ــه تنه ــت؛ ن ــوی اس ــیار ق ــی بس ــد امریکای ض
ــل هســتند، در  ــی کــه در کاب ــن مردم ــان، بلکــه در بی طالب
بیــن مردمــی کــه در بلــخ هســتند، در بیــن مردمــی کــه در 
پنجشــیر هســتند، در بیــن مردمــی کــه در هــرات هســتند 
ــت.  ــدید اس ــخت ش ــی س ــد امریکای ــات ض و... احساس
علــِت آن چیســت؟... علــت ایــن اســت کــه امریکایی هــا 
ــه  ــد ک ــال می کنن ــورها اعم ــن کش ــت هایی را در ای سیاس
فاصلــۀ طبقاتــی وســعت می یابــد؛ یــک گــروه محــدود از 
همــۀ امکانــات برخــوردار می باشــند، یــک گــروه محــدود 

ــند و  ــته باش ــت می داش ــه را در دس ــروت جامع ــی ث تمام
ــد و  ــی می کنن ــر زنده گ ــط فق ــر خ ــردم زی ــی از م انبوه
ــاز شــده اســت. در  ــا آغ ــد در کشــور م ــن رون ــروز ای ام
ــود  ــده می ش ــیه ران ــه حاش ــه ب ــزی ک ــد آن چی ــن رون ای
معنویــات، هنــر، ادبیــات و فرهنــگ اســت و شــما 
ــتید  ــواه هس ــا، گ ــی م ــای فرهنگ ــون، چهره ه ــن اکن همی
کــه فرهنــگ اصــًا بــرای دولــت کنونــی مطــرح نیســت. 
ــه  ــد ک ــد بپذیری ــگ بای ــات و فرهن ــن وزارت اطاع معی
کمتریــن بودجــه در بیــن وزارت هــا بــه وزارت اطاعــات 
وزارت  یعنــی  می شــود،  داده  اختصــاص  فرهنــگ  و 
اطاعــات و فرهنــگ در نازل تریــن بخــش در طبقه بنــدی 
دولــت قــرار گرفتــه اســت؛ یعنــی فرهنــگ، هنــر و ادبیــات 
چیــزی نیســت کــه بایــد بــه آن پرداختــه شــود درحالی کــه 
همیــن اکنــون همســایه های مــا: ازبیکســتان، تاجیکســتان، 
ــای  ــرج عرصه ه ــر خ ــا دال ــتان، میلیون ه ــران و هندوس ای
ــه  ــگ ب ــا فرهن ــفانه در کشــور م ــد. متأس فرهنگــی می کنن

ــده شــده اســت.  حاشــیه ران
مــن از شــاعران و نویســنده گان کشــور فــراوان ســپاس گزار 
ــات و  ــۀ ادبی ــن گردون ــا از خودگــذری همی ــه ب هســتم ک
ــه  ــدون هیچ گون ــد، ب ــش می برن ــه پی ــِگ کشــور را ب فرهن
مشــوق. شــاید افغانســتان یگانــه کشــور در جهــان باشــد 
کــه تیاتــر نــدارد؛ درحالی کــه در جهــان تیاتــر نمــاد 

تمــدن اســت، بــه هــر شــهر بــزرِگ اروپــا کــه شــما برویــد 
ــر  ــر اســت و تیات بهتریــن ســاختمان شــهر ســاختمان تیات
ــا  ــود. م ــمرده می ش ــدن ش ــات و تم ــگ، ادبی ــر فرهن مظه
متأســفانه تیاتــر نداریــم. در دهــۀ چهــل و دهــۀ پنجــاه مــا 
یــک تیاتــر شــگوفان داشــتیم، بــه یــاد دارم کــه در تیاتــر 
ــد،  ــته ش ــش گذاش ــه نمای ــو ب ــم«ِ آلبرکام ــوء تفاه ــا »س م
آثــار برشــت بــه نمایــش گذاشــته شــد، آثــار گوگــول بــه 
ــا  ــر م ــدان تیات ــروز هنرمن ــا ام ــد، ام ــته ش ــش گذاش نمای
خــوار و زار در هــر گوشــه افتــاده انــد. ســینماهای مــا را 
ببینیــد کــه چــه حــال دارنــد! در حالــی کــه در کشــورهای 
ــی  ــت؛ وقت ــه اس ــک حادث ــینما ی ــه س ــن ب ــان رفت جه
ــود را  ــای خ ــن لباس ه ــی رود، بهتری ــینما م ــه س ــی ب کس
ــه ســینما مــی رود، امــا ســینماهای مــا  می پوشــد و بعــد ب

ــت. ــده اس ــدل ش ــی خانه ها مب ــه چرس ب
ــه  ــی ب ــچ توجه ــه هی ــن اســت ک ــر ای ــا از به ــۀ این ه هم
ــود.  ــور نمی ش ــن کش ــگ« در ای ــام »فرهن ــه  ن ــی ب پدیده ی
ــور  ــب اهلل ]رییس جمه ــدن نجی ــه دی ــن ب ــه م ــک روز ک ی
پیشــین[ رفتــم، بــا خنــده از چوکــی اش برخاســت. گفتــم 
ــان داد  ــی را نش ــار عاص ــاب عبدالقه ــد. کت ــه می خوانی چ
ــو  ــه ت ــم ک ــم. گفت ــی را می خوان ــاب عاص ــت کت و گف
قهــار عاصــی را دوســت داری. گفــت کــه مــن بســیاری 
ــعرهای  ــر ش ــظ[ دارم و از ب ــر ]حف ــعرهایش را از ب از ش
عاصــی را خوانــد. امــا آیــا اشــرف غنی احمدضیــا رفعــت 
ــنده گان  ــن از نویس ــد ت ــرف  غنی چن ــد؟!... اش را می شناس

مــا را می شناســد؟
ــنده  ــرزی نویس ــد ک ــه حام ــه ن ــاورم ک ــن ب ــه ای ــن ب  م
احمدضیــا  اشــرف غنی  هــم  نــه  و  می شــناخت  را 
ــب اهلل  ــن نجی ــه همی ــی ک ــد. در حال ــت را می شناس رفع
ــدان  ــینماگران، هنرمن ــاعران، س ــنده گان، ش ــِک نویس تک ت
تیاتــر، آوازخوانــان و نوازنــده گان را بــه  نــام و بــه چهـــره 

می شــناخت.
حــاال در ایــن وضعیــت نابســاماِن فرهنگــی چــه کار بایــد 

کــرد؟
 مــن بدیــن بــاورم کــه نویســنده گان، شــاعران، مترجمــان، 
پژوهش گــراِن عرصــۀ ادبیــات همــه بــا هــم یک جــا 
ــن  ــام »انجم ــه ن ــًا ب ــتقل را مث ــاد مس ــک نه ــوند و ی ش
ــت  ــت و حکوم ــر دول ــازند و ب ــتان« بس ــگ افغانس فرهن
ــا  ــه این ج ــد ک ــد و بگوین ــار بیاورن ــی فش ــورای مل و ش
کشــوری اســت کــه فرهنــگ درخشــان و دیرینــه داشــته؛ 
ــی  ــان فارس ــام زب ــه  ن ــی ب ــه زبان ــن کشــوری اســت ک ای
ــی  ــی، زبان ــان فارس ــن زب ــود و ای ــت می ش در آن صحب
ــزرِگ  ــه های ب ــا و حماس ــی از رزم نامه ه ــه یک ــت ک اس
ــه  ــان ک ــزرگ آلم ــناس ب ــه خاورش ــان را دارد. نولدک جه
ــی  ــن ادب ــخت گیرترین منتقدی ــی از س ــود یک ــه می ش گفت
ــد  ــتایش می کن ــراوان س ــی را ف ــهنامۀ فردوس ــت، ش اس
ــارات،  ــا، مهابه ــار رامایان ــی در کن ــهنامۀ فردوس ــن ش و ای

گیلگمــش و ایلیــاد و ادیســۀ هومــر در یــک ســطح قــرار 
ــی  ــان فارس ــزرِگ زب ــارات ب ــی از افتخ ــن یک ــد و ای دارن

می توانــد بــود.
ُخــب، وقتــی مــا حافــظ داریــم، وقتــی مــا خیــام داریــم، 
وقتــی مــا موالنــا داریــم، وقتــی مــا ســنایی داریــم، وقتــی 
مــا عطــار داریــم، وقتــی مــا ناصــر خســرو داریــم، وقتــی 
مــا بیهقــی داریــم، وقتــی مــا ســعدی داریم/داشــتیم، حــاال 

چــه داریــم؟ 
ــۀ  ــه در عرص ــی ک ــی آنان ــِی کنون ــک زار فرهنگ در خش
هنــر، ادبیــات و فرهنــگ کار می کننــد، مــن بــه آنــان ســر 
ــاعران،  ــنده گان، ش ــان )نویس ــی آورم، آن ــرود م ــم ف تعظی
مترجمــان، پژوهشــگران( فــراوان در خــورِ ســتایش و حتــا 

ــش هســتند. نیای
در آخــر، مــن از دوســتانی کــه در این  جــا زحمــت 
کشــیدند، بــه ایــن مهمانــی آمدنــد، ســپاس گزار هســتم و 
ــراوان ســپاس گزار هســتم  ــداهلل هــم ف ــا عب از خــود موالن
ــد  ــی را ســازمان دادن کــه ایــن محفــِل کوچــک و خودمان
ــد  ــه مرحمــت فرمودن ــتانی ک ــد و از دوس ــزار کردن و برگ
ــراوان  ــد، ف ــز گفتن ــارۀ مــن چیزهــای بســیار مهرآمی و درب
ــیدید و  ــت کش ــه زحم ــما ک ــتم و از ش ــپاس گزار هس س
ــپاس  ــم س ــاز ه ــد، ب ــرد آمدی ــا گ ــن شــب، بدین ج در ای

می کنــم. 
شادمان و کامگار باشید! 
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ــتان  ــی افغانس ــای سیاس ــم جریان ه ــورای تفاه ــووالن ش مس
می گوینــد، کمیشــنران و رییســان فعلــی کمیســیون های 
انتخاباتــی بایــد برکنــار و چهره هــای جدیــد بــه جــای آنــان 

معرفــی گــردد.
شــورای تفاهــم جریان هــای سیاســی افغانســتان کــه متشــکل 
از چندیــن حــزب و جریــاِن سیاســی اســت، دیــروز در یــک 
ــی و  نداشــتن  ــل، از ضعــِف مدیریت ــری در کاب نشســت خب

اســتقال کمیســیون های انتخاباتــی اظهــار نگرانــی کردنــد.
آنــان بــه ایــن بــاور انــد کــه برگــزاری انتخابــات زمانــی مورد 
ــیون های  ــه کمیس ــد ک ــتان می باش ــهروندان افغانس ــول ش قب
ــه  ــان ب ــات در آن ــند و اصاح ــاد باش ــل اعتم ــی قاب انتخابات

وجــود آیــد.
اعضــای ایــن شــورا رهبــری فعلــی کمیســیون های انتخاباتــی 
ــه  ــت بی طرفان ــتن هوی ــترده و نداش ــاد گس ــه فس ــم ب را مته
ــای  ــان نهاده ــنران و رییس ــان: کمیش ــاور آن ــه ب ــد. ب می کنن
ــد. ــده را ندارن ــای آین ــزاری انتخابات ه ــوان برگ ــی ت انتخابات
ــلکی  ــراد مس ــود اف ــورا، نب ــن ش ــووالن در ای ــۀ مس ــه گفت ب
کار  در  درونــی  اختافــات  انتخاباتــی،  نهادهــای  در 
ــورد  ــت در م ــود راه کارِ درس ــی، نب ــیون های انتخابات کمیس
ــات و  ــزاری انتخاب ــرای برگ ــود اراده ب ــده، نب ــات آین انتخاب
ــه  ــا، از جمل ــن نهاده ــات در ای ــدن اصاح ــود نیام ــه وج ب
انتخاباتــی می باشــد. اساســی کمیســیون های  مشــکات 

مســووالن در شــورای تفاهــم جریان های سیاســی افغانســتان، 
حکومــت وحــدت ملــی را متهــم بــه جابه جاســازی افــرادی 
مشــکوک و متهــم بــه فســاد در انتخابــات ســال 13۹3 کــرده 
گفتنــد، انتخابــات یــک پروســۀ ملــی اســت و باید کمیســیون 

انتخابــات آن را مســتقانه برگــزار کنــد.
اعضــای شــورای تفاهــم جریان هــای سیاســی تأکیــد کردنــد 
ــراد  ــات اف ــد در کمیســیون مســتقل انتخاب ــه حکومــت بای ک
جدیــد را در توافــق بــا احــزاب سیاســی، نهادهــای مدنــی و 
ــار آن،  ــد و در کن ــن کن شــخصیت های مطــرح سیاســی تعیی
ــه قناعــت همــه جهت هــای سیاســی  ــن ک اصاحــات بنیادی
ــی  ــیون های انتخابات ــرای کمیس ــد، ب ــرده بتوان ــل ک را حاص

آورده شــود.
ایــن شــورا ُهشــدار می دهــد کــه در صــورت عــدم تمکیــن 
بــه خواســت های شــورای تفاهــم جریان هــای سیاســی، 
ــای  ــتان، جهت ه ــردم افغانس ــا م ــورت ب ــورا در مش ــن ش ای
ــش را  ــل خوی ــرح بدی ــل، ط ــای ذی دخ ــی و نهاده بین الملل

ارایــه خواهــد کــرد.
اعضــای ایــن شــورا در اخیــر ایــن نشســت، موضــع 
ــه کمیشــنران کمیســیون مســتقل  ــد ب مشترک شــان را در پیون

ــد. ــان کردن ــترک بی ــۀ مش ــک اعامی ــات در ی انتخاب
ــۀ  ــت در زمین ــات حکوم ــت: »اقدام ــده اس ــۀ آم در اعامی
ــق  ــی عمی ــه اســباب نگران ــی اســت ک ــه گونه ی ــات، ب انتخاب
ــزاب،  ــی، اح ــورای والیت ــی، ش ــورای مل ــردم، اعضــای ش م
جامعــۀ مدنــی و جریان هــای سیاســی را وســیعًا فراهــم 
ســاخته اســت و اگــر ایــن رونــد بــه همیــن صــورت ادامــه 
ــه یــک بحــران عمیــق دیگــر فــرو رفتــه  ــد، افغانســتان ب یاب
ــه  ــبت ب ــان را نس ــد و اعتمادش ــدۀ آن، امی ــج دی ــردم رن و م
جامعــۀ  و  قانون مــداری  نظام سیاســی،  مردم ســاالری، 
ــد داد«. ــش از دســت خواهن ــرای همی سیاســی افغانســتان، ب
ــه  ــت ک ــده اس ــه ش ــه گفت ــن اعامی ــر ای ــش دیگ در بح
ــت  ــات حکوم ــی اقدام ــای سیاس ــم جریان ه ــورای تفاه ش

ــد،  ــی نمی دان ــا کاف ــی را نه تنه ــۀ اصاحــات انتخابات در زمین
بلکــه بــه ایــن بــاور اســت کــه اقدامــات حکومــت خــاف 
قانــون بــوده و بــه دالیلــی مختلــف غیرقابــل قبــول و 

ــت. ــرش اس پذی
اعامیــه صراحــت دارد: بنابــر دالیــل حقوقــی و طبــق 
ــرای صــدور  ــون اساســی، ضــرورت عاجــل ب صراحــت قان
ــد  ــده نمی ش ــات دی ــال انتخاب ــد در قب ــی جدی ــان تقنین فرم
ــو  ــل و لغ ــب، تعدی ــز تصوی ــی نی ــون اساس ــادۀ ۹0 قان و م
صاحیت هــای  از  را  تقنینــی  فرمان هــای  و  قوانیــن 
ــه از صاحیــت هــای  شــورای ملــی عنــوان کــرده اســت، ن
رییس جمهــور. مطابــق بــه مــادۀ 10۹ قانــون اساســی، 
شــورای ملــی صاحیــت تعدیــل قانــون انتخابات را در ســال 
اخیــر دورۀ تقنینــی خــود نــدارد. در صورتــی کــه مرجعیــت 
ــد،  ــته باش ــت را نداش ــن صاحی ــذاری، ای ــی قانون گ اصل
پــس رییس جمهــور حــق تصــرف ایــن صاحیــت را هرگــز 
ــور  ــود، رییس جمه ــده می ش ــه دی ــت. چنان چ ــد داش نخواه
ــن  ــًا، ای ــرده، بن ــض ک ــون را نق ــان قان ــن فرم ــا صــدور ای ب

ــدارد. ــروعیت ن ــان مش فرم
در اعامیــۀ شــورای تفاهــم جریان هــای سیاســی ذکــر شــده 
اســت کــه نبــود ظرفیــت الزم تخصصــی و مســلکی مدیــران 
ــتقل و  ــراد مس ــود اف ــی، نب ــیون های انتخابات ــد در کمیس ارش
متعهــد بــه منافــع ملــی و باورمنــد بــه روندهای مردم ســاالری 
ــی،  ــیون های انتخابات ــی کمیس ــت اجرای ــری و مدیری در رهب
رهبــری  ملمــوس  و  محســوس  دســتاوردهای  نداشــتن 
ــال  ــک س ــدت ی ــی در م ــیون های انتخابات ــی در کمیس کنون
گذشــتۀ کاری، موجودیــت فســاد اداری، مالــی و سیاســی در 
ــی  ــی عملیات ــای اساس ــی از چالش ه ــیون های انتخابات کمیس

و تخنیکــی در پروســۀ انتخابــات اســت.
در  کاری  اســتقالیت  »عــدم  اعامیــه:  از  نقــل  بــه 
ــی  ــات درون ــی، اختاف ــری کمیســیون های انتخابات تصمیم گی
ــت،  ــه حکوم ــان ب ــته گی مطلق ش ــیون، وابس ــای کمیس اعض
مداخلــۀ صریــح حکومــت در کارهــای کمیســیون های 
ــکار و  ــود راه ــی، نب ــون اجرای ــطوح گوناگ ــی در س انتخابات
نهادهــای مشــخص نظارتــی فراگیــر کــه بتوانــد همــه رونــد 
انتخابــات را از مرحلــۀ تعییــن کمیشــنران تــا تمامــی مراحــل 
ــی از  ــتین سیاس ــود ارادۀ راس ــد، نب ــارت کن ــات، نظ انتخاب
نشــانی حکومــت بــرای برگــزاری انتخابات هــای افغانســتان، 
نبــود ارادۀ سیاســی در رهبــران حکومــت بــه منظــور آوردن 
ــدۀ  ــای عم ــی چالش ه ــردن اصاحــات انتخابات ــه ک و نهادین
ــه وجــود آورده  ــات افغانســتان ب ــال انتخاب سیاســی را در قب

اســت«.
ایــن درحالــی اســت کــه از چنــد هفتــه بــه این ســو، 
و  کــم کاری  پیرامــون  فراوانــی  حدیث هــای  و  حــرف 
ــت.  ــه اس ــاال گرفت ــاره ب ــات دوب ــیون انتخاب ــاد در کمیس فس
ــدکاری  ــده گان از ُکن ــس نماین ــای مجل ــته اعض ــۀ گذش هفت
ــاد در  ــود فس ــان وج ــیون و هم چن ــن کمیس ــنران ای کمیش
ــرده و  ــی ک ــراز نارضاین ــک شــرکت، اب ــا ی ــی ب بســتن پیمان
ــه  ــرای پاســخگویی ب ــن کمیســیون را ب ــۀ ای ــس دبیرخان ریی
مجلــس فراخواندنــد، امــا هیــچ کمیشــنری بــرای بیــان ایــن 

ــد. ــر نش ــس حاض ــه مجل ــوع ب موض
اســتدالل کمیشــنران کمیســیون انتخابــات ایــن بــود کــه آنــان 
ــس  ــای مجل ــه اعض ــخ گویی ب ــرای پاس ــی ب ــت قانون الزامی

نماینــده گان ندارنــد.

د  پــاوی  اداري  جرګــې  ولــي  د 

ارزګان پــه چــورې ولســوالۍ کــې 

لــه ۲۰ څخــه د زیــات افغــان رستېــرو 

ــه اړه امنیتــي او د ارزګان  وژل کېــدل پ

ســیمه ییــز چارواکــي د پوښــتنو لپــاره 

ــويل. ــه ورب ــې ت ــه جرګ دغ

د ارزګان پــه چــورې ولســوالۍ کــې د 

ــه  ــوري ل ــه ل ــو ل ــو مخالفین ــله وال وس

شــلو زیــات د افغــان رستېــرو وژل 

کېــدل د ولــي جرګــې لــه کلــک 

غربګــون رسه مخامــخ شــول.

ــروف  ــس عبدال ــې رئی ــي جرګ د ول

اندېښــنو  لــه  وکیانــو  د  ابراهیمــي 

وروســته ټینــګار کاوه چــې پــه دې 

ــو  ــي ارګانون ــي او دفاع اړه دې د امنیت

ــه  ــګ دې د ارزګان ل ــؤلینو ترڅن د مس

ــم پوښــتنې  ــو ه ــیمه ییــز چارواک س

ويش.

نوموړي زیاته کړه:

دی،  ناوریــن  یــو  پېښــه  ارزګان  »د 

ــې  ــه ک ــه کمېټ ــانو پ ــه د رئیس ــوږ ب م

غونــډه  ځانګــړې  یــوه  اړه  دې  پــه 

ــې د  ــړو چ ــامله ک ــې ش ــډا ک ــه اجن پ

امنیتــي مســؤلینو ترڅنــګ بــه د ارزګان 

ادارې مســؤلین، د ملــت کورتــه خپــل 

ځوابونــه وړانــدې کــړي.«

کــه څــه هــم د ارزګان ســیمه ییــز 

چارواکــي پــه پېښــه کــې د ۲۴ رستېــرو 

د وژل کېــدو خــربه کــوي، خــو د 

ــې د  ــي چ ــړي واي ــې غ ــي جرګ ول

وســله والــو مخالفینــو پــه حملــو کــې 

ــوي  ــري وژل ش ــي اردو ۲۶ رستې د م

دي.

ــه  ــان پ ــمېر وکی ــم یوش ــه ه ــه څ ک

ارزګان کــې د رستېــرو وژل کېــدل پــر 

وخــت د مرســتو نــه رســېدل او امنیتــي 

او دفاعــي ځواکونــو کمزوتیابــويل، 

اســتازی  خلکــو  د  ارزګان  د  خــو 

عبیداللــه بارکــزی بیــا پــه دې اړه د 

پــه  چارواکــي  ییــز  ســیمه  ارزګان 

ځانګــړې توګــه وايل ګــرم بــويل.

ښــاغلی بارکــزی ټینــګار کــوي چــې دا 

ــه ارزګان  ــې پ ــه ده چ ــه ن ــړۍ پېښ لوم

ــه دې  ــې ل ــږي بلک ــه کې ــې رامنځت ک

وړانــدې هــم ډېــری دا ډول پېښــې 

ــوې دي. ــه ش رامنځت

نوموړي زیاته کړه:

»پــوره یــو کال کېــږي چــې زه لــه دغــه 

ــي  ــوږ د م ــم، دا زم ــاروې وه ــه ن ځای

اردو اتــم بیــز چــې رسبســته لــه منځــه 

ــزو کــې د مــي اردو  ــو بی ــه ات ځــي، پ

ــو  ــی، ی ــه دی وتل ــم ن ــری ه ــو رستې ی

ــت  ــله د دول ــل وس ــو می ــه ی ــر ن موټ

ــې ده.« ــه ورغل الس ت

ــۍ د  ــره اوون ــې تې ــه مخ ــو ل د راپورون

ــه وســله  ــه ولســوالۍ کــې ل چــورې پ

ــې  ــړه ک ــه جګ ــو رسه پ ــو مخالفین وال

ــول. ــري ووژل ش ــان رستې ۲۴ افغ

د ارزګان ســیمه ییــزو چارواکــو ویــي 

چــې دغــه جګــړه چــې څلــور ورځــې 

 ۱۸ اردو  مــي  د  درلــود  دوام  یــې 

رستېــري او ۶ پولیــس پــه کــې وژل 

شــوي دي.

ــه  ــړې پ ــم د جګ ــدې ه ــه دې وړان ل

ډګرونــو کــې افغــان ځواکونــو تــه پــر 

ــېدو  ــه رس ــتو د ن ــت د مرس ــل وخ خپ

انتقادونــه  حکومــت  پــر  املــه  لــه 

شــوي و.

ــاع وزارت  ــې د دف ــت ک ــه وخ ــه ورت پ

ــري ازادي  ــت وزی ــرال دول ــد ج ویان

وژل  د  کــې  خــربو  پــه  رسه  راډيــو 

شــویو رستېــرو شــمېر اتلــس تنــه 

ــو  ــله وال ــې د وس ــل ی ــړ او دلی ــاد ک ی

مخالفینــو زیــات فشــار بــويل.

نوموړي زیاته کړه:

»داچــې د دښــمن د فشــار تعــداد ډېــر 

ــه کــړې وه، خــو  ــات و، دوی مقابل زی

لــه بــده مرغــه شــهیدان شــوي و، دفاع 

ــه  وزارت یــو پــاوی ټاکلــی او اوس پ

ســیمه کــې پــه څېړنــو بوخــت دی، کــه 

ــړې  ــتباه ک ــا اش ــړي او ی ــم ناغی ــا ه چ

وي، هغــه بــه څارنــوايل او عــديل 

ــريف يش.« ــه مع ــو ت ارګانون

ښــاغلی وزیــري زیاتــوي دفــاع وزارت 

ــه  ــه پ ــتونزو ت ــرو س ــي اردو رستې د م

هــر وخــت رســیده ګــي کــړې او 

هغــوی پــه هــر ډول رشایطــو کــې 

ــړې ده. ــاع ک دف

ــرح  ــال مط ــې مه ــې داس دا څرګندون

ــړي  ــې غ ــي جرګ ــې د ول ــږي چ کې

وايــي، افغــان رستېــري پــه ډېــری 

مــواردو کــې لــه وســله والــو مخالفانــو 

رسه پــه جګــړه کــې لــه کمــو امکاناتــو 

رسه مــخ دي او همــدا د دې ســبب 

شــوی چــې د جګــړې پــه ډګرونــو 

کــې د افغــان رستېــرو د تلفاتــو شــمېر 

ــوړ دی. ل

اگر عامل کشتار الس  وگاس...
انبـار  سـاختن  بـرای  کـه  نداشـت  احتیـاج  پـداک 
سـاحش تـاش سـختی کنـد؛ جایـی کـه او زندگـی 
می کـرد هرکـس می توانسـت ایـن کار را انجـام دهـد. 
همیـن االن نیـز در امریـکا افـراد دیگری وجـود دارند 
ریـزی  برنامـه  مشـابهی  حمـات  بـرای  شـاید  کـه 
می کننـد و حتـی بخواهنـد در ایـن راه از پـداک نیـز 
پیشـی بگیرنـد و دسـت بـه حماتـی بزرگتـر بزنند و 
شـهرت او را نیـز کنـار بزننـد امـا بـاز هم هیـچ کاری 

بـرای متوقـف کـردن آنهـا انجـام نخواهـد شـد.
خیلـی  امریـکا  سـابق  رئیس جمهـور  اوبامـا،  بـاراک 
سـریع وحشـت خـود را از ایـن کشـتار اعـام کـرد 
محـدود  بـرای  بـود  رئیس جمهـور  کـه  زمانـی  امـا 
کـردن مالکیـت سـاح چـه کاری انجـام داد؟ هیـچ 
چیـز!  ایـن همـان بـاراک اوبامایی اسـت کـه زمانی که 
رئیس جمهـور بـود بـرای قربانیـان کشـتارها گریه کرد 
و آنهـا را در آغـوش گرفـت و سـخنرانی های خیلـی 
احساسـی دربـاره آنهـا ایـراد کـرد و دائمـا می گفـت 
کـه می خواهـد کاری بـرای محـدود کـردن مالکیـت 
سـاح انجـام دهد امـا او عما هیـچ کاری انجام نداد. 
او فقـط مانـع تراشـی های خصمانـه کنگـره را مقصـر 
ایـن وضعیـت می دانسـت امـا حقیقـت این اسـت که 
محـدود کـردن سـاح بـرای او هرگـز اولویتـی پیـدا 

. د نکر
بـرای ترامـپ هـم ایـن موضـوع صـادق خواهـد بود. 
کاخ سـفید بعد از کشـتار الس وگاس سـریعا برگشـت 
و گفـت: هنـوز بـرای صحبـت دربـاره محـدود کردن 
اسـلحه در امریـکا خیلی زود اسـت! این چیزی اسـت 
کـه انجمـن ملـی اسـلحه امریـکا و حامیانـش همواره 
بعـد از ایـن کشـتارها می گوینـد بـه این امیـد که همه 
را سـاکت کننـد اما دقیقا چـه زمانی بـرای صحبت در 
ایـن بـاره مناسـب اسـت؟ به طـور میانگیـن در امریکا 
در هر روز 85 نفر توسـط اسـلحه کشـته می شـوند. در 
مقـام مقایسـه امـا در بریتانیا در هر سـال فقـط 32 نفر 
توسـط اسـلحه کشته می شـوند و در ژاپن شـاید دو یا 
سـه نفـر باشـد.  امـا در امریـکا در هـر سـال 32 هزار 
نفـر بـا اسـلحه کشـته می شـوند و 70 هزار نفـر دیگر 

می شـوند. زخمی 
ایـن رقـم خیلـی بیشـتر از مجمـوع تلفـات ناشـی از 
اسـلحه در 20 کشـور ثروتمند بعد از امریکا در جهان 

ست. ا
ایـن کشـتار بـزرگ در الس وگاس باید یـک بیدارباش 
بـرای امریکایـی  باشـد که شـدیدا نیاز به انجـام کاری 
بـه منظـور تغییر ایـن فرهنـگ منزجر کننده خشـونت 
مسـلحانه دارد. بـا ایـن حـال تجربه نشـان داده که این 
بیداربـاش دوبـاره بـه محاق خواهد رفـت، چون وقتی 
کـه کشـتار دانش آموزان کاس اولـی در کاس درس 

و مشـاهده حفره هـای گلولـه ای بـه انـدازه یـک توپ 
گلـف روی دیـوار ایـن کاس نتوانـد تغییـر ناگهانـی 
و تاثیرگـذار در قوانیـن مربـوط بـه مالکیـت سـاح 
ایجـاد کنـد، اینجا نیـز همین اتفـاق خواهد افتـاد. این 
واقعیـت عملی و وحشـتناک در امریـکا وجود دارد که 
امریکایی هـا نسـبت به اسـلحه و تاثیر وحشـتناکش بر 

جامعـه آن بی حـس شـده اند.
تنهـا در دو هفتـه گذشـته موارد متعددی وجود داشـته 
کـه کـودکان خردسـال بـا تفنگ هایـی کـه والدین بی 
خیـال آنهـا در جایـی رهـا کرده انـد کـودکان دیگـری 
را کشـته اند و هیـچ کـدام از آنهـا تبدیـل بـه یک خبر 
جنجالـی نشـده اسـت. ایـن دیگر عـادی شـده که در 
امریـکا هـر سـاله 500 کـودک در اثـر اسـلحه کشـته 
یـک  کشـتار الس وگاس  عامـل  اگـر  امـا  می شـوند. 
مسـلمان و افـراط گـر بـود ترامـپ بـی درنـگ آن را 
یـک حمله تروریسـتی می خواند و از آن بـرای توجیه 
ممنوعیـت مسـافرتی خـود اسـتفاده می کـرد و مسـلما 
ایـن ممنوعیـت را گسـترده تر می سـاخت و بعـد از آن 
قوانیـن سـختگیرانه جدیـدی بـه بهانـه جلوگیـری از 

رخـداد دوبـاره ایـن اتفـاق تصویب می شـد.
یـک  فقـط  حملـه  ایـن  عامـل  آن  جـای  بـه  امـا 
سفیدپوسـت امریکایـی سـبک مغـز بود که بـه دالیلی 
کـه مـا هرگـز نخواهیـم فهمیـد در ذهنـش بـه دنبـال 
قتـل بـود؛ بنابرایـن اینجا ترامـپ انگشـت هایش را در 
گوش هایـش فـرو می کنـد و وانمود می کنـد که هرگز 
ایـن اتفاق رخ نـداده تا کوچکتریـن نگرانی و ناراحتی 
بـرای اربابانـش در انجمـن ملـی اسـلحه ایجـاد نکند.
پـداک فقـط بـه ایـن خاطـر تا بـن دنـدان مسـلح بود 
چـون در امریکا شـهروندان اجـازه دارند تـا بن دندان 
مسـلح باشـند. حقـوق افـرادی کـه او کشـت و دچار 
نقـص عضو کـرد ابـدا در مقابل حق او بـرای مالکیت 
و شـلیک سـاح اهمیت بیشـتری نداشـته و در درجه 

دوم اهمیت قـرار دارد!
دشـوار  و  رحـم  بـی  واقعیـت  مـدرن  امریـکای  در 
ایـن اسـت کـه شـما ممکـن اسـت در هـر زمانـی و 
در هـر جایـی مـورد اصابـت گلولـه قـرار بگیریـد. 
ایـن یـک مشـکل تنهـا منحصـر بـه امریکاسـت امـا 
بـه نظـر نمی رسـد در ایـن کشـور هیـچ اراده ای و یـا 
هیـچ راهـی بـرای درسـت کـردن ایـن مشـکل وجود 
داشـته باشـد. چـون دونالـد ترامـپ تاش کـرد برای 
واکنـش در برابـر ایـن کشـتار بـه خـدا متوسـل شـود 
بنابرایـن مـن هـم ایـن کار را کرده و می گویـم: جناب 
رئیس جمهـور محـض رضـای خـدا چشـمانت را بـه 
روی ایـن ناهنجـاری نفـرت انگیـز در قلب کشـورت 

بـاز کـن و کاری دربـاره آن انجـام بـده.

شورای تفاهم جریان های سیاسی:

اعضای کمیسیون های انتخاباتی برکنار شوند

وليس جرګه د ارزګان چارواکي د چورې د وروستۍ 

پېښې په اړه جرګې ته وربويل

روح اهلل بهزاد
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ورزش
همايون محتاط

درج اسم مادر در تذکره!
ــای  ــادر در تذکره ه ــام م ــورد درج ن ــه در م ــی ک ــا جای ت
ــس  ــادر در دیتابی ــم م ــود، اس ــوط می ش ــی مرب الکترونیک
ــکل  ــچ مش ــورد هی ــن م ــود. در ای ــت می ش ــی ثب ــای الکترونیک تذکره ه
ــت،  ــده اس ــی نش ــون پیش بین ــه در قان ــا آنچ ــدارد، ام ــود ن ــی وج قانون
ــدر  ــه پ ــی ک ــت. در حاالت ــادر اس ــرۀ م ــاس تذک ــر اس ــره ب ــع تذک توزب
ــر  ــخصًا حاض ــره ش ــت تذک ــن در خواس ــا حی ــد، ی ــات نباش ــل حی طف
نباشــد و یــا نــزد مــادر اســناد تذکــرۀ شــوهر و یــا قریــب فامیلــی شــوهر 
ــون ثبــت احــوال نفــوس  موجــود نباشــد. در ایــن مــورد اســت کــه قان
صراحــت الزم نــدارد و در این جاســت کــه مــادران دچــار مشــکل انــد؛ 
گرچــه کــه مــن هدایــت رســمی بــه تمــام شــعبات داده ام کــه در همچــو 
ــر  ــه خاط ــد، ب ــادر کنن ــرۀ م ــاب اســاس تذک ــت کت ــودک را ثب ــوارد ک م
ــد؛ ادارۀ  ــار کن ــه خــود اختی ــی و دایمــی ب این کــه ایــن امــر شــکل قانون
مــا در مــورد کار را آغــاز کــرده و بعــد از مشــوره بــا نهادهــای حقوقــی، 

ــون را ترتیــب خواهــد کــرد. ــل قان طــرح تعدی
مــن از احســاس نیــِک تک تــک هم وطنانــم در ایــن مــورد خــاص ابــراز 
امتنــان می کنــم و ایــن را جــز مســوولیت خــود می دانــم تــا هــر نقیصــۀ 
قانونی یــی کــه در ایــن مــورد موجــود باشــد، رفــع گــردد. موضــوع را بــا 
رییــس صاحــب جمهــور در حاشــیۀ بعضــی مجالــس دیگــر نیــز مطــرح 
کــرده ام و ایشــان حمایت شــان را از همچــو یــک طرحــی در صورتــی کــه 

در تضــاد بــا ســایر قوانیــن افغانســتان نباشــد، اعــان داشــته انــد.

داوود عرفان

نظم جدید جهانی و جایگاه افغانستان 
ــوروی در  ــر ش ــاد جماهی ــر اتح ــن رهب ــف، آخری گورباچ
دهــۀ 1۹۹0 در دیــدار بــا بــوِش پــدر از نظــم نویــن جهانــی 
ــه  ــود ک ــدر ب ــوِش پ ــن ب ــدی بعــد ای ــا چن ــه ســخن گفــت،  ام چندجانب
نظــم جهانــی جدیــد را بــا تأکیــد بــر هژمونــی امریــکا پایه ریــزی کــرد. 
اکنــون بعــد از دو دهــه، ایــن پوتیــن اســت کــه آســتین بــاال زده تــا بــه 
ــاند. ــل بپوش ــۀ عم ــل، جام ــط بین المل ــۀ رواب ــی در عرص چندجانبه گرای

ــل  ــۀ ثق ــه را نقط ــیه، خاورمیان ــدار روس ــۀ نام ــر خارج ــف، وزی پریماک
چندجانبه گرایــی معرفــی کــرد و امــروز پوتیــن بــازی را در ایــن منطقــه 
ــار  ــرای اولین ب ــیه، ب ــد روس ــش جدی ــت نق ــت. اهمی ــرده اس ــروع ک ش
پــای پادشــاه عربســتان را بــه روســیه بــاز کــرده اســت. در بــازی شــطرنج 
ــه  ــیای میان ــه و آس ــز خاورمیان ــوان دهلی ــه عن ــتان ب ــکی، افغانس برژینس
جایــگاه ویژه یــی دارد . در بــازی بــزرگ جدیــد، افغانســتان محــل تاقــی 
ــا  ــی م ــت خارج ــت. سیاس ــی اس ــزرگ و منطقه ی ــای ب ــع قدرت ه مناف
ــد  ــتان بای ــاس افغانس ــت حس ــد، از موقعی ــرایط جدی ــا درک ش ــد ب بای
ــدون  ــت . ب ــی اس ــجام داخل ــدام، انس ــتین اق ــد. نخس ــرداری کن بهره ب
انســجام داخلــی در بازی هــای بــزرگ شکســت خواهیــم خــورد. دولــت 
افغانســتان بایــد بــا دیــدی وســیع، جهــت حــل مشــکات داخلــی اقــدام 
کنــد و بــه نماینده گــی از کشــوری متحــد، گام در بــازی بــزرگ بگــذارد. 
فرصــت بــرای مــا مهیــا اســت. بــا ُهشــیاری سیاســی نگذاریــم کــه ایــن 

فرصــت بــه بحــران تبدیــل شــود.

حنیف فرزان

روزانه در کابل چه می گذرد؟
ــا  ــد، ام ــل رخ می ده ــف در کاب ــم مختل ــا جرای ــه ده روزان
کمتــر انعــکاس می یابــد. در ایــن اواخــر، ســارقاِن تلفن های 
ــه بیــش از  همــراه افزایــش بی ســابقه یافتــه و گفتــه، می شــود کــه روزان
ــۀ  ــا هم آهنگــی الزم و برنام ــارقان ب ــی رود. س ــرقت م ــه س ــن ب 100 تلف
ــه  ــا دقــت و ســرعت برعــاوۀ تلفــن همــراه، ب از قبــل طراحــی شــده ب
ــد و  ــا و... می پردازن ــا، موتره ــکونی، دکان ه ــازل مس ــول، من ــرقت پ س
ــن  ــازند. ای ــود می س ــه مفق ــل حادث ــود را از مح ــری خ ــن و پ ــد ج مانن
ــروح  ــوب، مج ــت، لت وک ــبب آزار، اذی ــه س ــه روزه آزادان ــارقان هم س
ــرگ  ــب م ــد، موج ــت کنن ــان مقاوم ــا آن ــی ب ــر کس ــا اگ ــاختن و حت س

ــوند. ــان می ش آن
ــب  ــرف ش ــهر از ط ــاط ش ــن نق ــا در مطمین تری ــل حت ــهروندان کاب ش
ــه  ــه جــای دیگــر ب ــا از یکجــا ب ــرون شــوند و ی ــه بی ــد از خان نمی توانن
ــد. پولیــس  ــن ان ــرا ســارقان همیشــه در کمی ــد، زی ــان خاطــر برون اطمین
ــی  ــا گفته های ــد و حت ــز ان ــارقان عاج ــاری س ــت از گرفت ــت وق اکثری

ــد. ــان دســت دارن ــا آن ــس ب ــه بعضــی از عناصــر پولی وجــود دارد ک
عملکــرد پولیــس در قســمت بازداشــِت ســارقان و تأمیــن امنیــت 
ــدم  ــر، ع ــب دیگ ــت و از جان ــف اس ــیار ضعی ــهروندان بس ــن ش مطمی
مجــازات ســارقان و رهایــی آنــان از زنــدان، ســبب شــده تــا ســارقان بــا 
جــرأت کامــل دســت بــه ســرقت بزننــد. روزانــه دهــا بی بنــد و بــاری، 
حقــوق  نقــِض  بدرفتــاری،  قانون شــکنی،  بی نظمــی،  زورســاالری، 
ــکان  ــا آب از آب ت ــد، ام ــاق می افت ــل اتف ــز در کاب ــر نی بشــری و... دیگ
ــن  ــٌا در ای ــر واقع ــت؛ اگ ــان اس ــهر بی پرس ــل ش ــهر کاب ــورد. ش نمی خ
ــن  ــاهد بدتری ــروز ش ــا ام ــت، م ــود می داش ــان وج ــون و پرس ــهر قان ش
ــور  ــک کش ــت ی ــه پایتخ ــهر ک ــن ش ــف در ای ــم مختل ــات و جرای واقع

اســت، نمی بودیــم.

تیم کریکت ۱۹ سال افغانستان 
بنگالدیش را شکست داد

تالش نیمار برای اخراج بارسلونا 
از لیگ قهرمانان نافرجام ماند

سانتوس:
هـر تیـمی با داشتـن 

رونـالـدو قـوی تر مـی شـود

فیـسبـوک نـــامــه

تیــم کریکــت 1۹ ســال افغانســتان، توانســت در پنجمیــن دیــدار یــک 
روزه، تیــم 1۹ ســال کریکــت بنــگادش را شکســت بدهــد و بــه ایــن 
ــوزده ســال افغانســتان فاتــح جــام رقابت هــا  ترتیــب، تیــم کریکــت ن

میــان افغانســتان و بنــگادش شــد.
ــش  ــش دروی ــا درخش ــتان ب ــازاِن افغانس ــدار، کریکت ب ــام دی در فرج
رســولی و ابراهیــم زدران توانســت 240 دوش را بــرای بنــگادش 
هــدف تعییــن کنــد. در مقابــل، تیــم کریکــت بنــگادش، امــا نتوانســت 
هــدف داده شــده تیــم 1۹ ســال کریکــت افغانســتان را بــرآورده ســازد.
ایــن بــازی، بــا تفــاوت 33 دوش بــه تیــم کریکــت 1۹ ســال افغانســتان 
ــا  ــدار ب ــج دی واگــذار شــد و ورزشــکاران افغانســتان  توانســتند در پن
ســه بــرد، یــک تســاوی و یــک شکســت، جــام ایــن رقابت هــا را بــه 

دســت بیاورنــد.

شــکایت بازیکــن برزیلــی پاری ســن ژرمن از تیــم ســابقش فایده یــی 
بــه حــال او نداشــت. بــه نقــل از نشــریۀ »آس« اســپانیا، شــکایت  نیمــار از 
بارســلونا بــه یوفــا بــه دلیــل پرداخــت نشــدن حــق و حقــوق او و پــدرش 

بــه جایــی نرســید.
ــلونا  ــور در بارس ــال حض ــس از 4 س ــال پ ــوالی امس ــاه ج ــه م ــار ک نیم
ــته  ــال گذش ــر س ــاه اکتب ــرد، م ــرک ک ــس ت ــد پاری ــه مقص ــم را ب ــن تی ای
ــت  ــود و باب ــرده ب ــد ک ــال 2021 تمدی ــا س ــلونا ت ــا بارس ــراردادش را ب ق
ایــن کار، پــدر او از باشــگاه وعــدۀ دریافــت پاداشــی 26 میلیــون یورویــی 

ــود. ــه ب گرفت
بــا رفتــن غیرمنتظــرۀ نیمــار بــه PSG پــس از فســخ قــرارداد 222 میلیــون 
ــم  ــلونا ه ــوی، بارس ــگاه فرانس ــری باش ــکان قط ــط مال ــی اش توس یوروی
اعــام کــرد رقمــی کــه قــرار بــود بــه عنــوان پــاداش وفــاداری بــه پــدر 
نیمــار بپــردازد را بــه او نخواهــد داد. بــه همیــن دلیــل نیمــار بــه وکایــش 
دســتور داد کــه از باشــگاه بارســلونا بــه یوفــا شــکایت کننــد و هدفــش از 
ــا  ــان اروپ ایــن شــکایت هــم حــذف شــدن آبی و اناری هــا از لیــگ قهرمان
بــود، امــا نهــاد حاکــم بــر فوتبــال اروپــا، بــه خواســته آنــان ترتیــب اثــر 
ــی  ــن اهمیت ــه درخواســت نیمــار کوچک تری ــا ب ــداده اســت. ظاهــراً یوف ن
نــداده و بــه ایــن ترتیــب بازیکــن برزیلــی در اولیــن تــاش خــود بــرای 

ضربــه زدن بــه تیــم ســابقش نــاکام مانــد.

ســکاندار تیــم ملــی پرتغــال از شــاگردانش انتظــار دارد بــا حواســی جمــع 
بــه مصــاف آنــدورا برونــد. فرنانــدو ســانتوس، ســرمربی تیــم ملــی پرتغــال 
در آســتانۀ بــازی تیمــش مقابــل آنــدورا در دور نهــم انتخابــی جام جهانــی 
2018 در قــارۀ اروپــا دربــارۀ شــانس فــراوان قهرمــان یــورو 2016 صعــود 

ســخن گفــت.
او در ایــن بــاره اظهــار داشــت: مــا شــانس اول صعــود هســتیم و تفاضــل 
ــه شــکل مســتقیم صعــود کنیــم و  ُگل خیلــی خوبــی هــم داریــم. بایــد ب
ــه  ــا ب ــه بازی ه ــت. هم ــان اس ــتان خودم ــت در دس ــه سرنوش خوش بختان
یــک انــدازه اهمیــت دارنــد و نــام رقبــا در عــزم مــا تأثیــری نمی گــذارد. 
ــد.  ــان رقیــب دارن ــان تیــم مــن اطاعــات کافــی را از بازیکن همــه بازیکن
ــردازد.  ــاع می پ ــه دف ــش ب ــی نفرات ــام و تمام ــدرت تم ــا ق ــا ب ــب م رقی
بــا حضــور رونالــدو هــر تیمــی قوی تــر می شــود. مــا هــم بــا او 

قدرت مندتــر هســتیم.

محـمدگـل خان مومنـد
 در آیینـۀ تاریـخ

محمد مرادی
شــاید بســیاری از خواننــده گان عزیــز اســم »محمــدگل خــان مومنــد« 
ــل  ــه کاب ــاه ب ــدر ظاهرش ــان، پ ــه نادرخ ــی ک ــند. زمان ــنیده باش را ش
آمــد و بــه حاکمیــت کوتــاه و نوپــای »حبیــب اهلل کلکانــی« پایــان داد، 
اســم محمــدگل خــان مومنــد مطــرح شــد، چــون او یکــی از حامیــان 
ــد پــس از  ــه شــمار می رفــت. مومن ــوان او ب ــازوی پُرت نادرخــان و ب
ــه  ــاه، ب ــاز دورۀ ســلطنت محمدظاهرش کشــته شــدن نادرخــان و آغ
مقامــات بــاالی دســت یافــت کــه تقــرر او بــه عنــوان وزیــر داخلــه 
ــاه،  ــوی ظاهرش ــم و عم ــان« صدراعظ ــم خ ــۀ »محمدهاش در کابین
ــار،  ــه درب ــراوان ب ــی ف ــس از خوش خدمت ــود. او پ ــان ب ــی از آن یک
ــن  ــدی در چندی ــال های مدی ــید و س ــری رس ــمت های باالت ــه س ب
ــان،  ــرات، بدخش ــراه، ه ــار، ف ــه قنده ــتان از جمل ــت افغانس والی
ــک  ــان ی ــه در آن زم ــوان رییــس تنظیمــه ک ــه عن ــخ، ب ــاب و بل فاری
پُســت و مقــام مافــوق بــود، فعالیــت کــرد. مومنــد مدتــی در هــرات، 
ــع  ــر از توق ــز حضــور داشــت و فرات ــل و ننگرهــار نی ســمنگان، کاب
دولــت مرکــزی، اهدافــی را کــه بــرای آن مأمــور شــده بــود، به ســر 
ــاران  ــکان هم تب ــی و اس ــان جابه جای ــی از طراح ــد یک ــاند. مومن رس
ــس از  ــت او پ ــود. در حقیق ــر ب ــۀ دیگ ــک منطقه به منطق ــود از ی خ
ــا در  ــتقرار کوچی ه ــه اس ــه ب ــود ک ــری ب ــن نف ــان، دومی عبدالرحم
ــن  ــا ای ــه ب ــد؛ البت ــادرت ورزی ــتان مب ــمالی افغانس ــای ش والیت ه
ــگ  ــه »جن ــون ب ــه اکن ــۀ آرام ک ــک برنام ــد، در ی ــه مومن ــاوت ک تف

ــرد. ــی ک ــن جابه جای ــه ای ــدام ب ــهرت دارد، اق ــرم« ش ن
کســانی کــه بــا ســبک نوشــتن نگارنــده ایــن ســطور آشــنایی دارنــد، 
تمــام اشــکال قوم گرایــی و تعصــب حتــا از نــوع دینــی و مذهبــی آن، 
در نوشــته هایش مــردود و محکــوم اســت. اگــر در ایــن یادداشــت از 
عصبیــت و تعصــب محمــدگل خــان مومنــد ســخن بــه میــان آمــده 
ــۀ  ــه در جــای دیگــری از کارنام ــا نیســت ک ــدان معن ــن ب اســت، ای

دیگــران مثــل حبیــب اهلل کلکانــی انتقــاد نکنــد و نکــرده باشــد.
ــد از  ــان مومن ــدگل خ ــه محم ــی ک ــی از تعهدات ــال، یک ــر ح ــه ه ب
ــذاری  ــتان و واگ ــمال افغانس ــه ش ــال ب ــرای انتق ــود ب ــاران خ هم تب
و  زراعتــی  زمین هــای  و  و چــراگاه  مثــل علف چــر  امتیازاتــی 
ــه  ــد ب ــی و تعه ــنت های قبیله ی ــظ س ــت، حف ــاورزی، می گرف کش
فرهنــگ »پشــتون ولی« بــود. مومنــد چنــان بــه زبــان پشــتو تعصــب 
ــت  ــه فارســی صحب ــا او ب ــه اگــر یکــی از پشــتون ها ب ــد ک می ورزی
ــر  ــر س ــر ب ــا اگ ــد و ی ــود را از او برمی گردان ــرۀ خ ــرد، چه می ک
ســفره اش نشســته بــود، برمی خاســت و خانــۀ میزبــان خــود را 
ــان  ــان جری ــه از حامی ــازه« ک ــد = ت ــایت »تان ــرد. وب س ــرک می ک ت
محمــدگل خــان مومنــد بــه شــمار مــی رود، روز سه شــنبه 11 
ــر  ــتون ذک ــان پش ــه زب ــبت ب ــت او را نس ــتانی از عصبی ــزان، داس می
کــرده اســت. نخســت اصــل داســتان را کــه بــه زبــان پشــتو اســت، 

ــم: ــه می کن ــپس ترجم ــی آورم و س م
ــفر  ــه س ــت ت ــوم والی ــال ک ــواد د ش ــان د هې ــدګل خ ــر محم »وزی

کــړی وو؛ هلتــه د ناقلینــو لــه ډلــې د کــوم پښــتون میلمــه شــوی وو، 

ــم  ــرو بچی ــه وویل:)ب ــل زوی ت ــتون خپ ــل پښ ــال ناق ــر مه د ډودۍ پ

دســرخوان بیــار( پــه وزیــر محمــد ګل خــان ډېــره بــده ولګېــده؛ لــه 

ځایــه پاڅیــد ویــې ویــل: تــه مــوږ دلتــه را اســتولی یــې، ځمکــه پولــه 

پټــی مــو درکــړی تــر څــو پــه شــال کــې پښــتانه میشــت يش، د دې 

هېــواد قومونــه رسه پــه دې هېــواد کــې وپاشــل يش، تــه پــه ځــای د دې 

چــې پښــتو او پښــتونوالې وپــايل پښــتو دې هېــره کــړي او غیــر پښــتون 

شــوی یــې.«

ترجمه:
)وزیــر محمــدگل خــان بــه یکــی از والیت هــای شــمال ســفر کــرده 
ــل  ــتون های منتق ــتون های ناقل]پش ــی از پش ــان یک ــا میهم ــود، آنج ب
شــده و مهاجــر[ شــد. پشــتون ناقــل موقــع صــرف غــذا ]بــه فارســی[ 
ــن ســخن[  ــاور. ]ای ــرو پســرم ســفره را بی ــه پســر خــود گفــت: ب ب
ــت:  ــت و گف ــا برخاس ــد، از ج ــوش نیام ــان را خ ــر محمدخ وزی
مــا تــو را این جــا آورده و زمیــن در اختیــارت گذاشــته ایم تــا 
ــه  ــتان ب ــای افغانس ــت و قوم ه ــتقر و تثبی ــمال مس ــتون ها در ش پش
ــه  ــن ک ــای ای ــو به ج ــا ت ــوند، ام ــرق ش ــور متف ــکل در کش ــن ش ای
ــرده و  ــوش ک ــا را فرام ــداری، آن ه ــاس ب ــتون ولی را پ ــتو و پش پش

غیرپشــتون شــده یی.(
ایــن نمونه یــی بــود از سیاســت حاکمــان وقــت بــرای کاشــتن تخــم 
تفــرق و تعصــب کــه تاکنــون افغانســتان از آن رهایــی نیافتــه اســت. 
ــتون  ــت پش ــه قومی ــق ب ــان متعل ــدگل خ ــه محم ــت ک ــت اس درس
بــود، امــا ایــن بدیــن معنــا نیســت کــه اقــوام دیگــر در داخــل خــود 
ــاد  ــان، نم ــدگل خ ــد. محم ــته و ندارن ــی نداش ــدگل خان« های »محم
ــن  ــش در بی ــه کم وبی ــی ک ــان جریان ــود؛ هم ــان فکــری ب ــک جری ی
ســایر کتله هــای افغانســتان توســط محمــدگل خان هــا متبلــور اســت 
و تنهــا راه نجــات ملــت افغانســتان از بیمــاری تعصــب و تفــرق، نــه 
گفتــن بــه ایــن »محمــدگل خــان« و »محمــدگل خان« هــای دیگــر و 
عــدم دنبالــه روی از آن هــا اســت. البتــه در حــال حاضــر، ایــن یــک 

آرزوســت، امــا تحقــق آن در آینــده محــال نیســت.

ACKU



روزنامه ديلی میل 
در سـال های اخیـر کشـتارهای دسـته جمعی در 
امریـکا بـه شـکلی پایـدار هم بـه لحـاظ تعداد 
و هـم بـه لحـاظ ابعـاد افزایش پیدا کرده اسـت 
و مـا شـاهد بودیم که در سلسـله این کشـتارها 
اعـم از کشـتارهای اورورا، نیوتـاون، اورالنـدو 
و ... هـر حملـه جدیـد بزرگتـر و چشـم گیرتر 
اخیـر در الس وگاس  امـا حملـه  اسـت  بـوده 
قبـل  از  متفاوت تـر  و  بزرگتـر  بسـیار  ابعـادی 
حتـی بـه لحـاظ اسـتانداردهای خشـونت های 
مسـلحانه در امریـکا داشـت. بـا این حـال بعد 
از هـر یـک از ایـن کشـتارها هیـچ کاری بـرای 
متوقـف کـردن آنهـا انجام نشـده و این بـار نیز 

شـد. نخواهد 
بـه رغـم رخ دادن تمامی این کشـتارهای دسـته 
جمعـی کـه علـت اصلـی آنهـا آزادی خریـد و 
فروش سـاح اسـت، مطلقا هیـچ کاری و حتی 

کوچکتریـن تغییـری در قوانیـن فـدرال امریکا 
نگرفتـه  صـورت  آنهـا  کـردن  متوقـف  بـرای 
اسـت. اکنـون نیـز همیـن رونـد ادامـه خواهـد 

داشت.
در  امریـکا  رئیس جمهـور  ترامـپ،  دونالـد 
واکنـش بـه کشـتار الس وگاس تـاش کـرد تا 
از  کلمـات  حزن انگیزتریـن  و  جدی تریـن  بـا 
خـدا سـخن گفت امـا او هیـچ صحبتـی درباره 
کنتـرل و محدودیـت خریـد و فـروش سـاح 
مطـرح نکـرد! در حقیقـت چطور ممکن اسـت 
بتوانـد ایـن صحبـت را مطـرح کنـد؟  کـه او 
انجمـن ملـی اسـلحه امریـکا بـه عنـوان یـک 
سـازمان بـد طینـت کـه بـه طـرزی وحشـتناک 
و مرگبـار قانونگـذاران امریکایـی را در تسـلط 
خـود دارد هنگامـی کـه در کمپیـن انتخابـات 
ریاسـت جمهـوری از دونالـد ترامـپ حمایـت 
کـرد همـان زمـان توانسـت سـکوت ترامپ را 

بخرد. بـرای خـود 
ترامـپ تـا پیـش از ایـن تـاش داشـت تـا بـا 
امریـکا  در  اسـلحه  دربـاره  کافـی  معقولیـت 
صحبـت کنـد و با خریـد و فروش سـاح های 
مرگبـار و دارای خشـاب های بـزرگ مخالفـت 
می کـرد امـا زمانـی کـه فهمیـد انجمـن ملـی 
انتخابـات  در  را  او  می توانـد  امریـکا  اسـلحه 
پیـروز کنـد بـه طـرزی شـرم آور موضعـش را 
تغییـر داده و تبدیـل به کاندیدای حامی اسـلحه 

. شد
او بعـد از آنکـه در انتخابـات پیـروز شـد در 
کنفرانـس انجمـن ملـی اسـلحه امریـکا گفـت: 
شـما اکنـون یـک دوسـت و حامـی واقعـی در 
کاخ سـفید داریـد و حمـات هشـت سـاله بـه 
آزادی های شـما بـر مبنای اصاحیـه دوم قانون 
رسـیده  خفت بـار  پایانـی  بـه  اکنـون  اساسـی 
اسـت. دیگر آژانس هـای فدرال مالکان اسـلحه 
»مطیـع قانـون« را تحـت تعقیب قـرار نخواهند 

داد.
یـک  الس وگاس  کشـتار  در  حـال  ایـن  بـا 
کـه  داشـت  دسـت  قانـون«  »مطیـع  شـهروند 
هیـچ سـابقه کیفـری نداشـته اسـت. او یک فرد 
معمولـی پـا بـه سـن گذاشـته بـوده که عاشـق 
شـکار و قماربـازی بـود؛ البتـه او تفنگ هـا را 
هـم خیلی دوسـت داشـت و تفنگ هـای خیلی 

زیـادی داشـته اسـت.
بـا ایـن حـال چنیـن چیـزی در امریـکا ابـدا 
تردیـد  بـی  می توانیـد  شـما  نـدارد!  مشـکلی 

هرچقـدر کـه اسـلحه دلتـان خواسـت داشـته 
باشـید چـون در قانـون اساسـی نوشـته شـده 
اسـت، پـس این »حـق« این شـهروند بـوده که 

سـاح داشـته باشـد!
امـا یک روز دل انگیز »اسـتفان پـداک« که مالک 
اسـلحه مطیـع قانـون و معمولـی مثل بقیـه بود، 
یکدفعـه دیوانـه شـد! مسـلما شـما زمانـی کـه 
کامـا دیوانـه شـده باشـید تصمیـم می گیریـد 
کـه بـا مسلسـل بـه روی 22 هـزار نفـر آتـش 
بگشـایید. بنابرایـن در اینجـا »یـک آدم خـوب 
صاحـب سـاح« یکدفعـه تبدیـل شـد بـه یک 
»آدم بـد صاحـب سـاح«! درسـت بـه همیـن 

دگی! سا
ادعاهـای  چـرا؟  کـه  اسـت  ایـن  سـوال  امـا 
بی اسـاس و منزجـر کننـده داعش دربـاره اینکه 
او یکـی از سـربازان این گروه تروریسـتی بوده 
را فرامـوش کنیـد البتـه کـه او هیـچ ربطـی بـه 
داعـش نداشـته و اف بـی آی هـم سـریعا چنین 
چیـزی را تایید کـرد. او فقط یک سفیدپوسـت 
امریکایـی دیوانـه بـوده کـه یـک روز صبـح از 
خـواب بیدار شـد و خیلی زیاد دلش خواسـت 
کـه بـه همه شـلیک کنـد! حتی بـرادر خـود او 
هـم هیـچ توضیحی بـرای ایـن اتفاق نداشـت.
اریـک پـداک، بـرادر او تنهـا توانسـت بگویـد 
»مـن حتـی نمی توانم هیـچ دلیلی بـرای آن پیدا 
کنـم« و سـرش را به نشـانه بهت تـکان داد البته 
یـک حـدس می تـوان در این بـاره زد و آن این 
اسـت کـه اسـتفان پـداک می خواسـته تبدیل به 

یـک چهـره مشـهور شـود، چـون داشـت پیـر 
می شـد و حوصلـه اش سـر رفته بود و دوسـت 
داشـت کـه بـه یکبـاره اسـم و چهـره اش در 
سـطح جهانی مشـهور شـود! بنابرایـن یک اتاق 
در هتـل اجـاره کـرد و آن را بـا 22 اسـلحه پـر 
کـرده و بـا برنامه ریـزی زمانـی منتظـر مانـد که 
هـزاران زن، مـرد و کـودک بـی گنـاه در مقابل 
هتـل او جمـع شـوند. بعـد از آن اسـلحه خـود 
را نشـانه گرفته و سـریع و دیوانه وار شـروع به 

کرد. شـلیک 
ویدئوهـای وحشـتناک این اتفاق در شـبکه های 
 Call of Duty اجتماعـی بـه آدم حس بـازی

را می دهـد.
بـا ایـن حـال در کشـورهای دیگـر نیـز افـراد 
امـا  می شـوند  پیـدا  پـداک  مثـل  دیوانـه ای 
اجـرای  بـرای  او  آسـانی  بـه  نمی تواننـد  آنهـا 
در  آورنـد.  دسـت  بـه  سـاح  نقشه هایشـان 
امریـکا خریـدن یک سـاح بـه آسـانی خریدن 
یـک سـگ خانگـی اسـت و حتـی در برخـی 
ایالـت  اسـت.  آسـان تر  هـم  ایـن  از  ایالت هـا 
نـوادا یکـی از آسـان ترین مکان هـا بـرای خرید 
و اسـتفاده از سـاح اسـت. در این ایالت حمل 
یـک مسلسـل قانونی اسـت و هیـچ محدودیتی 
بـرای ظرفیـت خشـاب ها وجـود نـدارد. نیـاز 
بـه هیچگونـه مجـوزی بـرای خرید آن نیسـت 
و هیـچ دوره انتظـاری نیـز بـرای خرید سـاح 
الـزام نبـوده و فروش شـخصی سـاح نیز هیچ 
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اگر عامل کشتار الس  وگاس، مسلمان بود

پا  یتخت               فراموشیدر 
مستندســازان  از  جعفریــان،  محمدحســین 
معــروف ایــران اســت کــه نــام او گــره خــورده 
ــا افغانســتان و مســتندهای درخشــانی  اســت ب
کــه از زنده گــی و مبــارزۀ قهرمــان ملــی 

ــت. ــرده اس ــه ک ــتان تهی افغانس
و  مقــاالت  شــعر،  جعفریــان  آقــای 
و  شــناخت  از  بی شــماری  گفت وگوهــای 
خاطراتــش بــا شــهید احمدشــاه مســعود دارد. 
ــوده و  ــتان ب ــی در افغانس ــال های طوالن او س
شــناخت عمیقــی از مــردم، فرهنــگ، رســوم و 

قهرمــان ملــی کشــور دارد.
آقــای جعفریــان در نخســتین ســالروز شــهادت 
احمدشــاه مســعود بــه کابــل دعــوت می شــود 
و در ایــن دعــوت او را آقــای بهــروز افخمــی 
ــد حاصــل  ــد. ســال ها بع ــی می کن ــز همراه نی
پایتخــت  »در  مجموعــۀ  در  را  ســفر  ایــن 
ــه  ــه چــاپ دوم آن ب فراموشــی« می نویســد ک
ســال 13۹1 خورشــیدی از نشــانی ســورۀ مهــر 

نشــر شــده اســت.
ســفرنامۀ »در پایتخــت فراموشــی« در 264 
ــاپ  ــخه چ ــد نس ــزار و پنج ص ــرگ و دو ه ب
شــده اســت. حســین جعفریــان بــا نثــری زیبــا، 
قهرمــان  از  دانســتنی هایش  و  چشــم دیدها 
ملــی کشــور را در البــه الی ایــن ســفرنامه بــه 
ــن و  ــی از مت ــزارش مکمل ــرد و گ ــان می گی بی
ــی  ــس بین الملل ــتین کنفران ــیه های نخس حاش

ــی آورد. ــز م ــی را نی مسعودشناس
ایــن ســفرنامه کــه پــس از مقدمــۀ کوتــاهِ 
ــان  ــاد گل رخ ــه ی ــا ک ــام »ت ــا ن ــان ب جعفری

شــهر کابــل می کنــد«، شــامل 6 فصــل اســت؛ 
ــل، کابــل چنــد مــاه پــس از  ــه کاب از تهــران ب
ــود، از  ــاز می ش ــمینار آغ ــان، س ــروج طالب خ
ــه  ــفر ب ــگار، س ــارک زرن ــا پ ــنگی ت ــۀ  س کوت
ــت  ــل و حکای ــه کاب ــت ب ــیر و بازگش پنجش
ایــن  فصل هــای  عنــوان  روزهــا  آخریــن 

ــت. ــاب اس کت
جعفریــان در مقدمــۀ ایــن کتاب نوشــته اســت: 
ــۀ 11 ســپتامبر  ــرور مســعود،  حادث ــد ت در پیام
ــتان  ــه افغانس ــکا ب ــس از آن، امری ُرخ داد و پ
ــار  ــش توم ــکا و هم پیمانان ــرد. امری ــه ک حمل
طالبــان را در هــم پیچیدنــد و در کنفرانــس بـُـن 
ــور  ــرزی رییس جمه ــد ک ــا حام ــد ت ــرر ش مق
افغانســتان شــود. در مــاه ســنبلۀ 1381 دولــت 
افغانســتان و بنیــاد احمدشــاه مســعود نخســتین 
ــکوه  ــمی باش ــهادت او را در مراس ــالگرد ش س
ــد  ــا چن ــه تنه ــی ک ــتند؛ در جای ــی داش گرام
ــل  ــد در کاب ــی جدی ــتقرار حکومت ــاه از اس م
می گذشــت و ایــن مراســم در ســال های بعــد 
ــن  ــور در ای ــا حض ــن ب ــت. م ــه یاف ــم ادام ه
مراســم، وقایــع روزانــه را یادداشــت می کــردم؛ 
شــاید گاه گاه نثــر رونوشــت نامایماتی داشــته 
اظهارنظرهــای  و  داوری هــا  گاه  و  باشــد 
عجوالنه یــی در مــورد افــراد یــا اتفاقــات 
ــاپیش  ــه را پیش ــن هم ــد؛ ای ــده باش ــت ش ثب

می پذیــرم.
و  دعــوت  دریافــت  لحظــه  از  یادداشــت 
آماده گــی بــرای ســفر تــا آخریــن شــب 
ــر  ــل را در ب ــان در کاب ــای جعفری ــور آق حض

می گیــرد. محمــد کاظــم کاظمــی از شــاعران و 
ــس از  ــتان پ ــام افغانس ــران خوش ن پژوهش گ
نشــر ایــن کتــاب در مقالــۀ نوشــته بــود:  پیــش 
ــه  ــتود، ک ــان را س ــر جعفری ــد نث ــه بای از هم
ــفاف، جــذاب  ــا، ش ــری اســت موجــز، رس نث
ــه  ــیار ب ــی. بس ــیرینی های قلم ــار از ش و سرش
ــن ویژه گــی  ــک اســت و ای ــار نزدی ــان گفت زب
ــن  ــم در چنی ــر، آن ه ــرای نث ــت ب ــی اس خوب
ــی  ــاب یک ــۀ کت ــر صفح ــًا در ه ــی. تقریب کتاب
ــیرین کاری  ــا ش ــز ی ــین طنزآمی ــر دلنش دو تعبی
قلمــی دیــده می شــود کــه آدمــی را بــه ادامــۀ 

ــد. ــب می کن ــاب ترغی ــدن کت خوان
آقــای کاظمــی: حتــا می تــوان  بــاور  بــه 
ــن  ــز و ای ــای طنزآمی ــن ماجراه ــه ای ــت ک گف
ــات  ــه نج ــدودی ب ــا ح ــر، ت ــیرینی های نث ش
کتــاب هــم آمــده و آن را از مــال آوری بــه در 
آورده اســت، چــون حقیقــت ایــن اســت کــه 
ســفری چنــد روزه بــه نیــت شــرکت در یــک 
ــردن  ــرای درگیرک ــی ب ــدان مجال ــش، چن همای
ــای  ــون، فضاه ــای گوناگ ــا ماجراه ــده ب خوانن
ــدارد. شــاید از  ــاوت و اشــخاص بســیار ن متف
همیــن روی اســت کــه جعفریــان گاهــی بــرای 
ــه نقــل خاطراتــی از  جــذاب ســاختن متــن، ب
ــردازد،  ــته اش می پ ــرای گذش ــفرهای پُرماج س
ســفرهایی کــه کاش آنــان چنیــن ســفرنامه های 

پروپیمانــی می داشــتند.
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