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در  ننگرهار  مردم  نمایندۀ  قدیر،  عبدالظاهر 
انگلستان  سفیر  حرف  که  می گوید  پارلمان 
میان  دیورند  مرز  بودن  رسمی  بر  مبنی 
مردم  و  نیست  بی جا  پاکستان  و  افغانستان 

نباید در این زمینه عصبانی شوند.
رییس  شهیم،  قدم شاه  می گوید:  قدیر  آقای 
پیشین ستاد ارتش کشور در انگلستان سندی 
را به نام »بدر منجمنت« امضا کرده است که 
رسمیت مرز دیورند را تأیید می کند. او بیان 
داشت که آقای شهیم این سند را به دستور 
و اجازۀ محمد اشرف غنی امضا کرده است 
و پاکستان می تواند این مرز را با سیم خاردار 

بسته کند.
همواره  که  ننگرهار  مردم  نمایندۀ  این 
است،  داشته  واکنش برانگیزی  اظهارات 
مسأله  این  باید  که  ساخت  خاطرنشان 

بررسی شود.
رییس  و  ریاست جمهوری  که  است  گفتنی 
در  به حال  تا  افغانستان  ارتش  پیشین ستاد 
مورد این اظهارات ظاهر قدیر اظهار نظری 
نیز  نماینده گان  مجلس  در  البته  اند.  نکرده 
یک سان  دیورند  خط  مورد  در  دیدگاه ها 

که  نماینده گان  از  شماری  هستند  و  نیست 
رسمی  مرز  عنوان  به  خط  این  دارند  باور 

میان افغانستان و پاکستان است.
از  هم چنان  دیروز  نشست  در  قدیر  ظاهر 
مسدود  بابت  ملی  رییس حکومت وحدت 
سفرهای  زمان  در  کابل  فرودگاه  ساختن 
"محمد  گفت:  و  کرد  انتقاد  خارجی اش 
فرودگاه  یک  خود  برای  باید  غنی  اشرف 
برای  را  کابل  فرودگاه  و  بسازد  شخصی 

شهروندان مسدود نسازد".
نمایندۀ  مصطفوی،  کبرا  دیگر،  سوی  در 
لویه  برگزاری  برای  دیگر مجلس، تالش ها 
که  گفت  و  کرد  نکوهش  را  سنتی  جرگۀ 
سیاست مداران نباید به خاطر منافع شخصی 
خود کشور را به سوی بحران سوق بدهند.

کشور  در  ما  کرد:  نشان  خاطر  مصطفوی 
خود جرگۀ مشروع و قانونی داریم و هیچ 
نیازی برای برگزاری جرگه های غیر مشروع 

دیده نمی شود. 
از سران حکومت وحدت ملی  او هم چنان 

گروگان گیری«  و  »یکه تازی  به  تا  خواست 
کابینه خاتمه بدهد و هر چه زودتر اعضای 
معرفی  به مجلس  را  کابل  کابینه و شهردار 

کند.

مقام هـای کنـر می گوینـد کـه نظامیـان پاکسـتانی 
از دیـروز بـه ایـن سـو موشـک پرانـی را بـه این 

منطقـه آغـاز کردند.
محمـد رحمـان دانش، ولسـوال دانـگام می گوید 
دانـگام  ولسـوالی  بـه  موشـک  صدهـا  تاکنـون 

شـلیک شـده اسـت.
بـه گفتـه وی، در جریـان ایـن حمالت موشـکی 
خانه هایـی کـه قبال سـاکنان آن فرار کـرده بودند، 
تخریـب شـده و شـماری دام نیـز از بیـن رفتـه 

ست. ا
تاکنـون از تلفـات جانـی در ایـن حمـالت، یـک 
زخمـی گـزارش شـده اما بـه دلیـل دوری منطقه 

اطالعـات دقیقی در دسـترس نیسـت.
حاجـی مزمـل یکـی از بـزرگان منطقـه نیـز بـه 
موشـکی  نتیجـه حمـالت  در  گفـت  بی بی سـی 
پیشـین، شـمار زیـادی از خانواده هـا ایـن منطقه 
را تـرک کـرده بودنـد و تعـدادی هـم کـه باقـی 
مانـده بودنـد از ایـن حمـالت تـازه، مجبـور بـه 

شـدند. فرار 
در چنـد سـال گذشـته، مناطق مـرزی والیت کنر 
بارهـا هـدف حمـالت موشـکی پاکسـتان قـرار 
گرفتـه بـود کـه در مـواردی تلفات جانـی هم به 

داشـت. دنبال 
گواهـان می گوید پاکسـتان بـه تازه گـی نیروهای 
نظامـی خـود را در محـالت مـرزی جـا بـه جـا 

اسـت. کرده 
مقام هـا در سـال های اخیر هر از گاهی از شـلیک 
موشـک از پاکسـتان بـه شـرق افغانسـتان خبـر 
داده انـد و این مسـاله در مـواردی منجر به تیرگی 

روابـط این دو کشـور شـده اسـت.
مـورد  چنـد  در  پاکسـتان  از  موشـک  شـلیک 
برخـی  و  کابـل  در  را  معترضـان  تظاهـرات 
داشـته  دنبـال  بـه  افغانسـتان  شـرقی  شـهرهای 

اسـت.
دولـت پاکسـتان تاکنـون در مـورد ادعـای تـازه 
امـا پیـش  مقامـات کنـر واکنشـی نشـان نـداده 
ایـن  هـدف  کـه  اسـت  گفتـه  همـواره  ایـن  از 
موشـک ها مواضع شورشـیان و طالبان پاکسـتانی 
کشـور  دو  میـان  مـرزی  مناطـق  در  کـه  اسـت 

هسـتند. مسـتقر 
حمـالت موشـکی تـازه پاکسـتان نیـز در حالـی 
گفتـه  پاکسـتان  ارتـش  کـه  می گیـرد  صـورت 
شـبه نظامیان  حملـه  در  سـربازش  دو  دسـت کم 
بـه یـک پاسـگاه در باجـاور اجنسـی در نزدیکی 
مرز با کنر افغانسـتان کشـته شـده  و چهار سـرباز 

دیگـر زخـم برداشـته اند.
تحریـک طالبان پاکسـتان مسـئولیت ایـن رویداد 

را پذیرفته اسـت.
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درحالـی کـه مقام هـای نظامـی ناتـو در افغانسـتان 
دلیـل افزایـش تحـرکاِت طالبـان را شکسـِت ایـن 
کارشناسـان  برخـی  می داننـد،  جنـگ  در  گـروه 
بـاور دارنـد کـه ناتـو در این محاسـبه دچار اشـتباه 
شـده اسـت. اخیراً یکـی از سـخنگویاِن ناتـو اعالم 
از  ناشـی  طالبـان  درگیری هـای  تشـدید  کـه  کـرد 
دسـت پاچه گِی ایـن گـروه و جبران شکسـت  هایش 

در جنـگ اسـت. 
ایـن اظهـارات واکنش هایـی را بـه دنبـال داشـت و 
عده یـی از کارشناسـاِن مسـایل سیاسـی و نظامـی 
کشـور، ایـن سـخنان را نوعـی تبلیغـاِت رسـانه یی 
عنـوان کردنـد. ایـن کارشناسـان بـاور دارنـد کـه 
نیروهـای خارجـِی مسـتقر در افغانسـتان تـا هنـوز 
موفـق نشـده اند کـه گروه هـای دهشـت افکن را بـه 
صـورت کامـل شکسـت بدهنـد. بـه همیـن دلیـل، 
شـاید ناتـو تصمیـم گرفت کـه 3هزار نیـروی دیگر 

را نیـز بـه افغانسـتان بفرسـتد.
 بـا اعزام سـه هزار نیـروی تازه نفس، شـمار نظامیان 
بیسـت هزار  بـه  نزدیـک  بـه  افغانسـتان  در  ناتـو 
تـن افزایـش می یابـد. البتـه ایـن شـمار از نظامیـان 
بـا آن چـه کـه در سـال های  خارجـی در مقایسـه 
نخسـِت حضـور ایـن نیروهـا در افغانسـتان بـود، 
بسـیار انـدک اسـت؛ ولـی فرامـوش نبایـد کـرد که 
در حـال حاضـر بیش از 300هزار نیـرو در چوکاِت 
کـه  دارنـد  وجـود  افغانسـتان  پولیـس  و  ارتـش 

می توانـد رقمـی قابـل مالحظـه باشـد. 
از طـرف دیگـر، طـی سـال های گذشـته بـارِ جنگ 
عمدتـًا بـر شـانه های نیروهـاِی خـودی بوده اسـت 
کـه آب دیده گـی و تجربـۀ آن هـا را در رویارویـی 
اسـت،  داده  افزایـش  هراس افکـن  گروه هـای  بـا 
ولـی بـا ایـن حـال هنـوز تـا ایسـتاده شـدن روی 
پاهـای خود، افغانسـتان راه درازی را در پیش دارد. 
تجربـۀ سـال های اخیـر در میدان هـای نبـرد نشـان 
داده کـه نیروهـای خـودی بـرای گرفتـن بـار کامِل 
مسـوولیت ها نیـاز به زمـان و امکاناِت بیشـتر دارند. 
دولـت افغانسـتان در شـانزده سـال گذشـته موفـق 
نشـد که نیروهای مسـلِح کشـور را تا سـطحی ارتقا 
دهـد کـه دیگـر بـه نیروهـای خارجـی در تأمیـن 

امنیـت نیاز نباشـد. 
دلیـل این کـه هنـوز نیروهای افغانسـتان بـه حمایت 
آیـا  نیروهـای خارجـی احتیـاج دارنـد، چیسـت؟ 
آن گونـه  افغانسـتان  حمایت کننـدۀ  کشـورهای 
جنـگ  پایـان  خواهـان  می گوینـد،  برخی هـا  کـه 
افغانسـتان بـه دلیـل منافع شـان نیسـتند و یـا این که 
پیچیده گی هایـی  چنـان  وارد  افغانسـتان  جنـگ 

شـده اسـت کـه چنیـن امـری را در وضعیـِت فعلی 
می سـازد؟ دسـت نیافتنی 

برخـی از کشـورهای منتقـِد سیاسـت های غرب در 
منطقـه و جهـان از سـال ها بـه این سـو ایـن شـایعه 
را تقویـت می بخشـند کـه غربی هـا در پـی تأمیـن 
امنیـت و صلـح در افغانسـتان نیسـتند و چـه بسـا 
کـه گروه هـای مخالـِف دولـت نیـز از سـوی همین 
کشـورها بـرای ادامـۀ جنـگ تمویـل می شـوند. بـه 
بـاور ایـن منتقـدان، کشـورهای غربـی و در رأس 
آن هـا امریـکا منافعـی در منطقـه دارند کـه از طریق 

ادامـۀ جنـِگ افغانسـتان بـه دسـت می آیـد. 
اسـتدالل های  بـا همـۀ  ایـن سـخنان  امـا صحـِت 
دلپسـندی کـه می تـوان برای آن هـا دسـت وپا کرد، 

بـه نظـر می رسـد؛ زیـرا کشـورهای غربـی  بعیـد 
این همـه هزینـه را صـرِف منافعـی نمی کننـد کـه 
هنـوز تعریِف روشـن پیـدا نکرده اسـت. آیـا آن ها 
افغانسـتان  جنـگ  شـدِن  طوالنـی  کـه  نمی داننـد 
باشـد  دردسـرآفرین  خودشـان  بـرای  می توانـد 
امریـکا  آیـا  سـازد؟  ثابـت  را  ناکارآمدی شـان  و 
نمی دانـد هـر روزی را کـه در افغانســتان سـپری 
کشـور  ایـن  مـردمِ  کـه  می شـود  باعـث  می کنـد، 
نسـبت بـه هدف های آن بیش از گذشـته مشـکوک 
شـوند؟ بـه ویـژه این کـه امریـکا و متحـدان غربـی 
آن، دشـمناِن ضعیفـی هم در افغانسـتان بـرای خود 
نتراشـیده اند. از رییس جمهوری پیشـیِن افغانسـتان 
شـروع تـا سیاسـت مداراِن درجه سـومِ این کشـور، 
و  می کننـد  انتقـاد  امریـکا  سیاسـت های  از  همـه 
حتـا بـاور دارنـد کـه ایـاالت متحـده هدف هـاِی 

غیراعالمـِی دیگـری را در افغانسـتان و منطقه دنبال 
می کنـد. 

از جانـب دیگـر، ایـن پیش فـرض نیـز قابـل قبـول 
چنـان  افغانسـتان  جنـگ  کنیـم  فکـر  کـه  نیسـت 
پیچیـده شـده و ابعاد تازه کسـب کرده کـه پیروزی 
در ایـن جنگ را ناممکن سـاخته اسـت. اگر طالبان 
بـا حامیان شـان چنان نیـروی قدرتمنـدی می بودند، 
چـرا در ظـرف کمتـر از یک ماه از اریکـۀ قدرت به 
زور نیروهـای ایتـالف بین المللـی کنـار زده شـدند 
ولـی نابـودی آن هـا در جنگ هـای چریکـی چنیـن 
طوالنـی و هزینه بردار شـده اسـت؟ این جاسـت که 
گاهـی سـخنان منتقداِن غـرب می توانـد قابل درنگ 

باشد!  
موضـوع قابـل مکـِث دیگـر اما نقـش پاکسـتان در 
جنـگ افغانسـتان اسـت. در ایـن البتـه حـاال دیگـر 
جـای شـک باقـی نمانده اسـت کـه یکـی از عوامل 
در  دهشـت افکن  گروه هـای  اساسـِی سـخت جانِی 
جنـگ افغانسـتان، حمایت هـای منطقه یـی از ایـن 
از  کـه  اسـت  حمایت هایـی  به ویـژه  و  گروه هـا 
جانـب پاکسـتان دریافـت می کننـد. ایـن موضـوع 
حـاال مثـل روز، هـم بـرای دولت مـرداِن افغانسـتان 
روشـن شـده و هـم بـرای متحـدان بین المللـی آن.
سـال های  در  کـه  اتفاقاتـی  مهم تریـن  از  یکـی   
پســین افتاد، همین درِک کشـورهای غربی از میزان 
حمایـِت پاکسـتان از گروه هـای تروریسـتی اسـت. 
شـاید در گذشـته نیـز این کشـورها می دانسـتند که 
پاکسـتان بـه گونه هایـی از مخالفـان مسـلِح دولـت 
نمی دانسـتند  ولـی  می کنـد  حمایـت  افغانسـتان 
کـه ایـن حمایـت تـا سـقوط دولـت کابـل بـرای 
اسـال م آباد مطـرح اسـت. شـاید تغییـر دیدگاه هایی 
را کـه در ماه هـای اخیـر در سیاسـت های امریکا در 
قبـال پاکسـتان شـاهد هسـتیم، نتیجۀ همیـن فهم از 

سیاسـت های ایـن کشـور باشـد. 
امریـکا در ماه هـای اخیـر بـه انـدازۀ قابـل توجـه 
پاکسـتان را در مضیقـه قـرار داد و انتظـار می رفـت 
کـه ایـن سیاسـت تـا رسـیدن بـه نتیجـۀ معقـول از 
دیـده  ولـی  کنـد.  پیـدا  ادامـه  پاکسـتان،  جانـب 
می شـود کـه تصویـب کمـِک 700 میلیـون دالـری 
بـرای پاکسـتان از سـوی کانگـرس امریـکا، یک بار 
دیگـر ایـن کشـور را از مضیقه یـی کـه در آن قـرار 
گرفتـه بـود، نجات بخشــید. هرچند کـه این کمک 
مشـروط اعـالم شـده، ولی بدون شـک نتایـج منفی 

آن می توانـد بـرای افغانسـتان فاجعه بـار باشـد. 
امریکایی هـا بایـد متوجه باشـند کـه کمک های این 
کشـور بـه پاکسـتان عمـاًل می توانـد همـان فرضیـه 
را تقویـت بخشـد کـه منتقـدان سیاسـت های ایـن 
کشـور از آن حمایـت می کننـد؛ یعنـی کمـک بـه 

پاکسـتان کمـک بـه طالبان اسـت! 
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احمــد عمران

افغانستان 
و جنـگی بـی انتـها

 

و  سرتاسـری  چنـان  افغانسـتان  در  توسـعه نیافته گی  و  فقـر 
درازدامـن اسـت که نمی تـوان هیـچ والیت و ولسـوالی یی را 
از آن مسـتثنا کرد. کابل که پایتخِت کشـور محسـوب می شود 
و حسـِب معمـول پایتخت ها  بایـد مرفه تر و توسـعه یافته تر از 
دیگر شـهرها باشـند، چنـان در مظاهـِر فقر و بی سروسـامانی 
سـایر  وضعیـِت  می تـوان  به راحتـی  کـه  می زنـد  دسـت وپا 
والیات و شـهرهاِی افغانسـتان را از آن قیاس و اسـتنتاج کرد.
چنـد روز پیـش، شـماری از سـاکناِن والیـت غـور همایشـی 
اعتراضـی زیـر عنـوان »راه روشـنی« برگـزار کردند و دسـت 
بـه تحصن زدنـد. اعضای شـورای والیتی غور نیز روز شـنبه 
)20 عقـرب( بـه این جمع پیوسـتند و همه گـی تأکید نمودند 
کـه اهالـی غور از محروم ترین و فقیرترین شـهرونداِن کشـور 
هسـتند کـه نه از نعمِت بـرق برخوردارند و نه از حِق داشـتن 
جـادۀ اسـفالت برای ارتبـاط با کابل و سـایر شـهرهاِی مهم. 

سـرِک  کیلومتـر  ده  تنهـا  غـور  والیـت  کـه  گفتنی سـت 
اسفالت شـدهـ  آن هـم در مرکـِز خودـ  دارد و به دلیل نداشـتن 
جـادۀ پخته با شـهرهای بزرگ، هزینۀ انتقـال کاالهای تجاری 
و به صـورت ُکل هزینۀ زنده گی در این شـهر، سـنگین اسـت.

وقتـی ایـن اعتـراض  را در کنـار اعتـراض اهالـِی والیت های 
و  بامیـان  و  هلمنـد  و  بدخشـان  و  نیمـروز  ماننـد  ـ  دیگـر 
خوسـت و  نورسـتان ـ بـه مطالعـه بگیریـم، درمی یابیـم کـه 
فقـر و محرومیـت مخرج مشـترِک همۀ اعتراضـاِت مردمی در 
سراسـر افغانسـتان اسـت و پاسـِخ حکومت به این اعتراض ها 
نیـز شـعارهایی پـوچ و جمـالِت کلیشـه یِی عـاری از آگاهی، 

برنامـه و عمـل می باشـد.
 »توسـعۀ متـوازن« و »تطبیـق پالن های انکشـافی در والیات« 
وقتـی اساسـًا هیـچ توسـعه و پـالِن سـازنده گی یی بـه معناِی 
واقعِـی کلمـه وجـود نداشـته باشـد، عباراتـی زینتـی بـرای 
محافـِل رسـمِی حکومتـی هسـتند تـا آن را خوراِک رسـانه ها 

و از آن طریـق، خـوراِک مـردم بسـازند.
»توسـعه« و از آن مهم تر »توسـعۀ متوازن«، مفهومی با یک دنیا 
حـرف و معناسـت کـه نه تنها فقط بـا حّرافـی و طوطی صفتِی 
حکومـت محقـق نمی گـردد، بلکـه تنهـا بـا اتـکا بـه دانش و 
آگاهـی نیـز نمی تـوان آن را عملـی سـاخت. توسـعۀ متـوازن 
در یـک تعریـِف کوتـاه یعنـی دیـدی همه جانبـه، چندبُعـدی 
)اجتماعـی، سیاسـی و اقتصـادی(، علمـی و غیرتقلیـدی بـه 
پدیدۀ پیشـرفت داشـتن و بـر اسـاس آن، برنامه ریزی کردن و 

بـا ارادۀ صـادق و راسـخ، آن را اجرایی سـاختن. 
در افغانسـتان، بدبختانـه نـگاه بـه همـۀ عرصه هـا و مفاهیـِم 
علمـی، قومـی و متعاقبـًا سیاسـی اسـت؛ چنان کـه از توسـعۀ 
متـوازن نیـز بیشـتر تعبیری قومی و سیاسـی در اذهـان وجود 
دارد و همـۀ زحمـات و اندیشـه های سـازنده پـس از عبـور 
از فیلتـِر عدالـِت قومـی، بـه رسـوایی و درجازده گـی محکوم 
می شـوند؛ دقیـق از همین روسـت کـه مـا از کابـل گرفتـه تـا 
بدخشـان و قندهار، کمتر نشـانی از توسـعه و به ویژه توسـعۀ 
متـوازن بـه چشـم می بینیـم.  آن چـه مـا در کابـل و برخـی 
بـه  شـهرهای بـزرِگ کشـور مالحظـه می کنیـم و خیلی هـا 
اشـتباه آن را توسـعه و پیشـرفت قلمـداد می کننـد، تراکِم پول 
و سـرمایۀ سـیاه و پیونـِد جهـل و بی وجدانـی بـا ثـروت و 
قـدرت اسـت. پایتخـت و شـهرهای بـزرگ به جـای توسـعۀ 
متـوازن و پایـدار، بـا توسـعۀ سـمارقی و شـکننده مواجه اند 
و از برخـی جهـات، مظلوم تـر از غـور و بامیـان بـه حسـاب 

می آینـد. 
و  عقب مانـده  افغانسـتاِن  در  متـوازن  توسـعۀ  کلیـد  مسـلمًا 
بهره منـدِی همـۀ والیت هـاِی آن از بـرق و آب و خدمـات 
شـهری و روسـتایی از جملـه جاده هـای اسـفالت، نخسـت 
از همـه: تقویـت فرهنـگ و اخـالِق عمومـی و مبـارزه بـا 
بی وجدانـی و فسـاد اداری و دولتـی اسـت. چنیـن عاملـی به 
تنهایـی، هرگـز اجـازه نمی دهـد در جایـی کوهی از سـرمایه 
ایجـاد شـود و در جـاِی دیگـر گودالـی از فقـر و بدبختـی 
پدیـدار گـردد. دوم این کـه بایـد بـا اتـکا بـه دانـش روز، بـه 
این کـه  متـوازن رو آورد، و سـوم  ظرفیت سـازی و توسـعۀ 
می بایـد بـرای رسـیدن به توسـعۀ متـوازن بـه معنـای واقعی، 
از عالیـق و عصبیت هـای قومـی به طـورِ کامـل گـذار کـرد؛ 
زیـرا توسـعه و نوسـازی مفهومـی مـدرن اسـت و جـداً بـا 

نیسـت!   قابـِل جمـع  قبیله گرایـی و دگم اندیشـی 

بی برقـی و محـرومیت
 از غور تا بامیان

این پیش فرض نیز قابل قبول نیست 
که فکر کنیم جنگ افغانستان چنان 
که  کرده  کسب  تازه  ابعاد  و  شده  پیچیده 
ساخته  ناممکن  را  جنگ  این  در  پیروزی 
چنان  حامیان شان  با  طالبان  اگر  است. 
ظرف  در  چرا  می بودند،  قدرتمندی  نیروی 
زور  به  قدرت  اریکۀ  از  ماه  یک  از  کمتر 
نیروهای ایتالف بین المللی کنار زده شدند 
چریکی  جنگ های  در  آن ها  نابودی  ولی 
است؟  شده  هزینه بردار  و  طوالنی  چنین 
این جاست که گاهی سخنان منتقداِن غرب 

می تواند قابل درنگ باشد! 

ACKU
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یـک عضو شـورای والیتـی غـور می گوید: 
تنهـا در شـهر فیروزکـوه مرکـز ایـن والیت 
یـک جنراتـور تولیـد بـرق وجـود دارد کـه 
هر کیلـووات برق را ۴0 افغانـی باالی مردم 

می فروشـد.
معـاون احمـد، یـک عضـو شـورای والیتی 
و یکـی از اشـتراک کننده هـای راه پیمایـی 
در  غـور،  والیـت  در  روشـنی«  »جنبـش 
گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار بـا اشـاره 
بـه بـه راه انـدازی تظاهـرات در ایـن والیت 
می گویـد: تنها در شـهر فیروز کـوه یک پایه 
جنراتـور بـرای تولیـد برقی وجـود دارد که 
از سـر شـام تـا ۱0 – ۱۱ بجـۀ شـب بـرای 
مـردم بـرق تولیـد می کنـد و از طـرف روز 
تنهـا نهادهـای دولتـی از بـرق آن اسـتفاده 

می کننـد.
ایـن در حالی اسـت که از چهـار روز به این 
طرف در شـهر فیروزکوه مرکـز والیت غور 

جنبش موسـوم به روشـنی تظاهراتـی را بر 
پا کرده اسـت. 

خواسـت اصلـی ایـن تظاهـرات کننـده گان 
اعمـار جـادۀ کابـل - غـور و دسـتگاه برق 
ایـن والیـت اسـت کـه چهـار سـال پیـش 
بـه بازسـازی آن شـروع کـرده  بودنـد ، اما تا 
هنـوز به گفتـۀ مظاهـر چیـان ده درصد کار 

آن پیـش نرفته اسـت.
آقـای معـاون احمـد بیان داشـت کـه از هر 
کیلـووات برق باالی مـردم 3۵ – ۴0 افغانی 
هزینـه می یایـد کـه پرداخت آن بـرای مردم 

نهایت گران اسـت. 
افـزود کـه مـردم  هم چنـان، آقـای احمـد 
والیـت غـور به خاطـر بی توجهـی دولـت 
از  غـور  والیـت   “ انـد،  کـرده  راه پیمایـی 
والیت هـای دور افتـاده اسـت” . او گفـت: 
جـاده مرکـزی کابل - غور مدت چند سـال 

می شـود کـه بازسـازی نشـده اسـت.  

بـه گفتـۀ او، تنها در مرکز والیت غور شـهر 
فیـروز کـوه ۱ – 2 دوکیلومتـر جـادۀ پختـه 
وجـود دارد و ولسـوالی های ایـن والیت از 

جاده هـای خامه  هـم محروم هسـتند.  
او گفـت: راه پیمایـی در والیت غور نشـأت 
گرفته از احساسـات مردم این والیت اسـت 
دادخواهانـه  به شـکل  خواست های شـان  و 

به پیـش می رونـد.
 ایـن عضـو شـورای والیتـی غـور ابـراز 
امیـدواری کـرد که مسـووالن ارشـد دولتی 
مـردم والیـت غور توجـه کننـد در غیر این در رابطـه بـه راه پیمایـی و خواسـت برحـق 

صـورت آنـان به ایـن رونـد ادامـه خواهند 
داد.

مـردم  کـه خواسـت  افـزود  احمـد  آقـای 
والیـت غـور )جنـش روشـنی / تظاهـرات 
کننده هـا( بازسـازی های جادۀ کابـل – غور 
و دسـتگاه  تولیـد بـرق در این والیت اسـت 
کـه تا هنـوز روی آن هیـچ توجهی صورت 

نگرفته اسـت.
در راهپیمایی کـه چهـار روز پیش در والیت 
غـور راه اندازی شـد علما، جوانـان، فعاالن 
مدنی، پزشـکان، اهل خبیره و دانشجویان به 
خیابـان ریختند و بـرای چندمین بار خواهان 

بـرق  و جـاده در این والیت شـدند.
مرکـزی  حکومـت  بـه  هشـدار  بـا  آنـان 
می گوینـد: اگر بـه خواست های شـان توجه 
بیـرون  خیابان هـا  از  نشـود  رسـیده گی  و 

نمی رونـد. 
محمـد گل پویـا، یـک فعـال جامعـه مدنی 
در ایـن والیـت می گویـد:» مـدت سـه روز 
می شـود کـه در خیابان هـای ایـن والیـت 
خیمه تحصـن برپا نموده ایم و بـرق و جاده 

می خواهیـم«. 
رهبـران  بـزودی  اگـر  کـه  داد  هشـدار  او 

حکومـت بخواست های شـان پاسـخ ندهند 
مـردم ایـن والیت از کنترول خـارج گردیده 
حکومـت  بـا  را  ارتباطات شـان  تمـام  و 
شـاهد  و  کـرد  خواهنـد  قطـع  مرکـزی 
حرکت هـای بـزرگ مدنـی دیگـر در ایـن 

والیـت خواهیـم بـود.
در همیـن حال، قدیر سـلیمی نیـز می گوید: 
مـوج بـزرگ از مـردم غـور اعـم از اهـل 
دولتـی،  ادارات  دانشـگاه،  اهـل  معـارف، 
بـر  خواسـت های  به خاطـر  و…  جوانـان 
حق شـان کـه همانـا بـرق و جـاده اسـت، 
مرکـزی  حکومـت  از  و  آمدنـد  گردهـم 
های شـان  بخواسـت  بـزودی  می خواهنـد 
پاسـخ مثت بدهنـد در غیـر آن، این حرکت 

شـان همـه روزه ادامـه خواهـد داشـت.
بـه گفتـه او، والیـت غـور شایسـته چنیـن 
دولـت  حاشـیه  در  کـه  نیسـت  وضعیـت 

افغانسـتان قـرار داشـته باشـد.
راهپیمایـی  ایـن  در  کـه  دانش جویانـی 
اشتراک داشـتند خواست شـان برق و جاده، 

در ایـن والیـت بـود.
گفته هـای وجـود دارد کـه در ایـن راپیمایی 

بیـش از دوهـزار تـن اشـتراک کرده اند.

ــل  ــازمان مل ــودکان س ــت از ک ــدوق حمای صن
ــه  ــرای ریش ــد: ب ــف( می گوی ــد )یونیس متح
کــن کــردن بیمــاری فلــج کــودکان در دوطــرف 
گــذرگاه مــرزی دیورنــد بایــد گروه هــای 
صحــی افغانســتان و پاکســتان باهــم همــکاری 

کننــد.
ــرای ریشــه کن  ــه ب ــر ده ک ــد ک یونیســف تأکی
ــودکان،  ــج ک ــا فل ــو ی ــاری پولی ــاختن بیم س
همــکاری و هماهنگــی میــان تیم هــای صحــی 
افغانســتان و پاکســتان یــک نیــاز جــدی اســت.
ــیا  ــوب آس ــوزه جن ــس ح ــن گاوف، ریی جی
یونیســف کــه اخیــراً از نقــاط صفــری در 
در ســپین بولدک  دیورنــد  مــرزی  گــذرگاه 
ــه کــه بیمــاری فلــج  ــدن کــرده اســت، گفت دی
ــژه دور  ــاحات دور دســت به وی ــودکان در س ک
طــرف گــذرگاه مــرزی دیورنــد بــه همــکاری و 
ــاز  هماهنگــی گروه هــای صحــی دو کشــور نی

دارد.
بانــو گاوف کــه از رونــد تطبیــق واکســین 
»پولیــو« بــر کودکانــی کــه از پاکســتان بــا 
برگشــت  افغانســتان  بــه  خانواده های شــان 
می کردنــد را ارزیابــی کرده اســت، می گویــد 
کــه واقعــات از بیمــاری فلــج کــودکان در هردو 
کشــور )افغانســتان- پاکســتان( به ثبــت رســیده 

ــت. اس
صنــدوق  آســیا  جنــوب  حــوزۀ  رییــس 
ــی  ــودکان، در بیانیه  ی ــت از ک ــی حمای بین الملل
گفتــه اســت کــه در ســال جــاری افغانســتان و 
پاکســتان شــاهد واقعــات بیشــتر بیمــاری فلــج 
ــۀ  ــه گفت ــت و ب ــوده اس ــو ب ــا پولی ــودکان ی ک
ــروس  ــه وی ــد ک ــأله نشــان می ده ــن مس او، ای
ــه کن  ــرای ریش ــد و ب ــرز نمی شناس ــو م پولی
کــردن آن نبایــد موضوعــات سیاســی ممانعــت 

ــد. کن
ــت  ــرده اســت: "حقیق ــد ک ــم گاوف، تأکی خان
ــو را  ــد پولی ــما نمی توانی ــه ش ــت ک ــن اس ای
ــی در  ــای صح ــان تیم ه ــی می ــدون هماهنگ ب
داخــل افغانســتان و پاکســتان و یــا هــم بــدون 
پاســخ دهــی میــان مــرزی در ســاحاتی چــون 

ــازید". ــه کن س ــدک، ریش ــپین بول س
ــت  ــوز دول ــا هن ــه ت ــت ک ــی اس ــن در حال ای
افغانســتان و پاکســتان در ایــن مــورد هیچ گونــه 
ــدازی  ــن راه ان ــش از ای ــای مشــترک پی برنامه ه

نکرده انــد.

از  کــه  می دهــد  نشــان  یونیســف  ارقــام 
ــش از  ــون بی ــا اکن ــالدی ت ــاز ســال روان می آغ
ــه از  ــال ک ــن ده س ــر س ــودک زی ــزار ک ۴۴ه
ــت  ــگام برگش ــت  کرده اند، هن ــتان برگش پاکس
بــه افغانســتان در ۱۹ مرکــز تطبیــق واکســین در 
امتــداد گــذرگاه مــرزی دیورنــد واکســین پولیو 

را دریافــت کرده انــد.
امــا، صنــدوق بین المللــی حمایــت از کــودکان، 
تأکیــد می کنــد کــه هنوزهــم افغانســتان و 

ــه  ــتند ک ــان اس ــوری در جه ــتان دو کش پاکس
ــرد. ــی می گی ــودکان قربان ــو از ک ــروس پولی وی
بــر اســاس آمــار ایــن اداره، از آغــاز ســال روان 
میــالدی تــا اکنــون ۹ واقعــۀ مثبــت ایــن بیماری 
در افغانســتان و پنــج واقعــۀ آن نیــز در پاکســتان 

ثبت شــده اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه وزارت صحــت 
ــه در  ــود ک ــرده ب ــالم ک ــش از اع افغانســتان پی
والیت هــای جنــوب شــرقی بیــش از ده واقعــۀ 

بیمــاری فلــج کــودکان بــه ثبــت رسیده اســت. 
ــرده   ــالم ک ــان اع ــه هم چن وزارت صحــت عام
بــود کــه 2۵ هــزار واکســیناتور بیــش از شــش 
ــای زون   ــودک را در والیت ه ــون ک ــم میلی ونی
جنــوب، شــرق، جنوبــی و شــرقی و هم چنــا ن، 
ــن  ــاال ای ــر ب ــه خط ــوالی های  ک ــام ولس در تم
بیمــاری بــه ثبــت رسیده اســت، واکســین 

می کننــد.
ــتان و  ــان افغانس ــرزی می ــاحات م ــی س برخ

پاکســتان بــه دلیــل ناامنــی و حضــور طالبــان از 
تطبیــق واکسیناســیون فلــج کــودکان در مــدت 
چنــد ســال بــاز مانــد و به همیــن دلیل شــماری 
ــوند.  ــد می ش ــوب متول ــودکان معی ــاد از ک زی
گــروه طالبــان و برخــی از گروه های تروریســتی 
در برخــی مناطــق به ویــژه ســاحات جنوبــی از 
تطبیــق واکسیناســیون جلوگیــری می کننــد و آن 
برنامــۀ بــه اصطــالح آنــان »کفــری« می نامنــد.

صندوق بین المللی حمایت از کودکان:

گروه های صحی افغانستان و  پاکستان
 در ساحات مرزی همکاری کنند

یک عضو شورای والیتی غور:

»برق و جاده می خواهیم« 

صدیق

ابوبکر صدیق

رییــس حــوزۀ جنــوب آســیا صنــدوق بین المللــی حمایــت از کــودکان، در بیانیه  یــی گفتــه 
اســت کــه در ســال جــاری افغانســتان و پاکســتان شــاهد واقعــات بیشــتر بیمــاری فلــج 
کــودکان یــا پولیــو بــوده اســت و بــه گفتــۀ او، ایــن مســأله نشــان می دهــد کــه ویــروس 
پولیــو مــرز نمی شناســد و بــرای ریشــه کن کــردن آن نبایــد موضوعــات سیاســی ممانعــت 

. کند
خانــم گاوف، تأکیــد کــرده اســت: "حقیقــت ایــن اســت کــه شــما نمی توانیــد پولیــو را 
بــدون هماهنگــی میــان تیم هــای صحــی در داخــل افغانســتان و پاکســتان و یــا هــم بــدون 

پاســخ دهــی میــان مــرزی در ســاحاتی چــون ســپین بولــدک، ریشــه کن ســازید

خواســت اصلــی ایــن تظاهــرات کننــده گان اعمــار جــادۀ کابــل - غــور و دســتگاه بــرق 
ایــن والیــت اســت کــه چهــار ســال پیــش بــه بازســازی آن شــروع کــرده  بودنــد ، امــا تــا 

هنــوز بــه گفتــۀ مظاهــر چیــان ده درصــد کار آن پیــش نرفتــه اســت.
آقــای معــاون احمــد بیــان داشــت کــه از هــر کیلــووات بــرق بــاالی مــردم 3۵ – ۴0 افغانی 

هزینــه می یایــد کــه پرداخــت آن بــرای مــردم نهایــت گــران اســت. 
ــت  ــی دول ــر بی توجه ــور به خاط ــت غ ــردم والی ــه م ــزود ک ــد اف ــای احم ــان، آق هم چن
راه پیمایــی کــرده انــد، “ والیــت غــور از والیت هــای دور افتــاده اســت” . او گفــت: جــاده 

مرکــزی کابــل - غــور مــدت چنــد ســال می شــود کــه بازســازی نشــده اســت
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به  زیادی  حد  تا  کرده اند،  ازدواج  تازه گی  به  که  کسانی 
دانشجویاِن ساِل اولی شباهت دارند. آن ها نیز انسان هستند 
و مرتکب اشتباه می شوند، اما می توانند اشتباهات خود را 
به حداقل برسانند. در این نوشته، چند توصیۀ مفید راجع 

به اشتباهات رایج نوعروس ها و تازه دامادها می آید:
◄ 1ـزوجینفراترازمراسمعروسیرانمیبینند!

برخی از زوجین آن چنان غرق در مراسم عروسی می شوند 
مراسم  که  درحالی  نمی کنند،  فکر  دیگر  مسایل  به  که 
بیشتر  باشد، یک روز  باشکوه  عروسی هرچه قدر هم که 
باید زنده گی نوینی را  طول نمی کشد و پس از آن، شما 

آغاز کنید.
◄ ۲ـزوجیندرصددتغییریکدیگربرمیآیند

ازدواج  همسرتان  با  علت  این  به  شما  قوی،  احتمال  به 
دلیلی  صورت  این  در  دارید،  دوست  را  او  که  کرده اید 
برای تغییر دادِن او وجود ندارد. راستش را بخواهید، بیشتر 
است  بهتر  بنابراین  نمی کنند؛  چندانی  تغییر  بزرگ ساالن 
شما همسرتان را آن گونه که هست، 
ویژه گی های  علت  به  و  بپذیرید 
باشید.  داشته  دوستش  او  خاِص 
همسرتان،  دادن  تغییر  برای  تالش 
شدِن  سست  و  او  رنجِش  باعث 

پایه های ازدواج تان می شود.
خویشاوندان با زوجین 3ـ  ◄
همسرِخودرفتارشایستهییندارند
اگر در ارتباط با خویشاوندان همسِر 
هرچه  شدید،  مشکل  دچار  خود 
زودتر به فکر اصالِح آن باشید و در 
آشتی کردن پیش قدم شوید. زیرا تنها 
کسی که در این میان آسیب می بیند و 
خود را تحت فشار احساس می کند، 

همسرتان است.
◄ ۴ـزوجیندرمشاجراْتاحساساتخودراکنترلنمیکنند

داشتن روحیۀ پرخاش گرانه یا فریاد کشیدن، کمکی به حل مشکالت 
بسیار  نتایج  آرامش  با  توأم  و  منطقی  مذاکرات  آن که  نمی کند؛ حال 
را  خود  احساسات  نتوانید  مشاجره  بروز  زمان  در  اگر  دارد.  مثبتی 
هر  بنابراین  می افتد،  خطر  به  شما  زناشویِی  زنده گی  کنید،  کنترل 
کاری که از دست تان برمی آید انجام دهید، از قطع مشاجره گرفته تا 

مشورت با یک متخصص.
◄ ۵ـزوجینازبحثهایضروریاجتنابمیکنند

بزند،  حرف  ناخوشایند  مسایل  به  راجع  ندارد  دوست  کس  هیچ 
ولی پس از ازدواج چاره یی جز این کار ندارید! یادتان باشد هرگز 

مشکالت را نادیده نگیرید.
◄ ۶ـزوجیندربارۀمسایلپیشپاافتادهمشاجرهمیکنند

تمام زوجین گاهی در مورد مسایل پیش پا افتاده جروبحث می کنند، 
از باز گذاشتن درِ خمیر دندان گرفته تا قرار دادن لباس ها بر روی 
بدترین  اگر  واقع  در  کنید.  مهم تر  امور  را صرف  خود  وقت  کوچ. 
کاری که همسرتان انجام می دهد این است که جوراب ناپاِک خود 
را روی اتاق می اندازد، شما باید خودتان را آدم خوش شانسی بدانید!

◄ ۷ـزوجینگاهیحسادتمیکنند
یادتان باشد همسرتان شما را به عنوان شریک زنده گی خود انتخاب 
کرده و حسادت، وقت تلف کردن است. با این کار همسرتان به این 

باور می رسد که به او اعتماد ندارید و رنجیده خاطر می شود.
فراموش نکنید حسادت، در زنده گی زناشویی حکم سم را دارد!

◄ ۸ـزوجینگاهیمثلافرادمجردرفتارمیکنند
پس از ازدواج، وقت آن فرا می رسد که بزرگ شوید! شاید شما در 
از  با دوستان تان می گذراندید؛ ولی پس  را  اوقات خود  زمان تجرد 
ازدواج این کار، قابل قبول نیست. اکنون شما می دانید که چه کاری 
درست است و چه کاری نادرست. بنابراین کار درست را انجام دهید!

◄ ۹ـزوجیندستازغرورخودبرنمیدارند
اگر یکی از طرفین تمایلی به عذرخواهی کردن نداشته باشد و عالیق 
غرور،  می گردد.  ازدواج سست  پایه های  بگیرد،  نادیده  را  همسرش 
مانع از حل مشکالت می شود. در واقع شما باید مسوولیت اقداماِت 

خود را بپذیرید.
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◄1-اندیشۀسیاسیمسعود
باورهـای  سیاسـت ورزان،  و  پژوهش گـران 
سیاسـِی شـخصیت ها را بـا معیارهای سیاسـی 
توزیـن  دموکراسـی  ارزش هـای  و  معاصـر 
می نماینـد؛ این کـه: بـاور شـخصیت ها پیرامون 
ایـن ارزش هـا چیسـت و ارزش هایـی چـون: 
انتخابـات، آزادی احـزاب، جامعۀ مدنی، آزادی 
بیـان، پلورالیسـم، تجزیۀ قوا، حاکمیـت قانون، 
حقـوق بشـر، حکومـِت خودگـردان و تقسـیم 
نگاه شـان در  قـدرت را چگونـه می نگرنـد و 
زمینـۀ این ارزش ها و باورهای سیاسـِی مسـلط 

چیسـت.  زمان 
ایـن  در  را  مسـعود  احمدشـاه  دیدگاه هـای 
یـاد  بـه  می گیریـم.  شناسـایی  بـه  زمینه هـا 
داشـته باشـیم کـه شـهید مسـعود دیدگاه هـای 
خـود را در ایـن زمینه هـا، زمانـی ابـراز نمـوده 
اسـت که فـراوان افـرادِ امروزی با ایـن مفاهیم 
آشـنا نبودنـد. اصـاًل ایـن ارزش هـا در جامعـه 
ناشـناخته و یـا کم آشـنا بـود. حتـا شـماری از 
منادیـاِن امروزیـِن این ارزش هـا، در آن زمان در 

خـط مقابـِل ایـن ارزش ها قـرار داشـتند.
◄خطـوطروشـِنسیاسـیدرمخالفتبا

ن لبا طا
در بررسـی اختـالف خـود بـا طالبان، مسـعود 

می گویـد: 
مـا بـه انتخابـات معتقـد هسـتیم. بیـا برویـم 
طـرف انتخابـات. طالبـان بـه انتخابـات هیـچ 

نـوع بـاوری ندارنـد.
مـا بـه حقـوق بشـر پـای بندیـم و طالبـان بـه 

حقـوق بشـر بـاور ندارنـد.
مـا مخالـِف هـر نـوع افـراط و تفریط هسـتیم. 
اسـالمی،  مسـایل  در  ولـو  را  چیـز  بهتریـن 
طالبـان  درحالی کـه  می دانیـم.  میانـه روی 

انـد. افراطـی 
مـا نمی خواهیم کشـور مـا مرکز تروریسـت ها 
باشـد. هرکـس جهـاد می کنـد، برود به کشـور 
خـود. طالبـان کشـور را مرکز ترور سـاخته اند.
مـا مخالـف تولیـد، زرع و تجارِت مـواد مخدر 
هسـتیم و ایـن را حـرام می دانیـم. )امید، صص 

)7۹ ،۴7۴
◄ مسعودودموکراسی

-   مـا یـک رژیـم اسـالمی می خواهیـم. در 
سیسـتم اسـالمی، آزادی، بـرای مـردم محفوظ 
رسـمیت   بـه  اسـالم  را  آزاد  بـازار  اسـت. 
شـناخته. اصاًل در این قسـمت مشـکلی وجود 

نـدارد. )مـرد اسـتوار، ص 2۵0(
بارهـا گفتـم کـه مـا سـِر ملـِت خـود،      -
سـِر مـردمِ خـود کامـاًل بـاور داریـم. در هـر 
مجلسـی کـه نماینـده گان واقعـی ملـت بیاینـد 
سـِر هـر کسـی بـه توافـق برسـند، مـا هیـچ 
مشـکلی نداریـم و از او همـۀ مـردمِ مـا و همۀ 
مـا اطاعـت خواهیـم کـرد. )مسـعود فراتـر از 

)۱06 مرزهـا، ص  
◄ دموکراسیوتطبیقعاقالنه

مـا بـه تطبیـق تدریجـی تغییـر معتقد هسـتیم. 
اول بایـد مـردم بـه ایـن مفکوره جلـب گردند 
و بـه دموکواسـی باور پیـدا کنند. تطبیـق تغییر 
بایـد قـدم بـه قدم ولـی به صـورِت متـداوم در 

عمـل پیـاده گـردد. )امید، صـص ۵0،3،۴(

◄ مسعودواعتدال
مـن گرویده و معتقد به یک اسـالم بـا اعتدال، 
بـا سـنجش و راسـتین هسـتم کـه بـه عنعنات 
افغانـِی خـود احتـرام داشـته، تجـدد و اسـاس 
پدیده هـای نویـِن عصرجدید را بـه آغوِش باز 

پذیرا می باشـم. )مـرد اسـتوار، ص ۴70(
◄    اسالممبنایوحدتماست

رمـز وحـدِت مـا اسـالم اسـت. در افغانسـتان 
اقـوام مختلـف زنده گـی می کننـد. در گذشـته 
هـم فقط اسـالم بـوده کـه ایـن اقـوام را مانند 
یـک حلقـۀ زنجیـر بـا هـم وصـل می کـرد و 
امـروز هـم اسـالم ایـن اقـوام را دور هـم نگه 

مـی دارد. )مـرد اسـتوار، ص ۱۹۵( 
◄   باورملی

-    مسـالۀ ملیت هـای مختلـف، یـک مفکورۀ 
بیگانـه اسـت. در افغانسـتان دو اصـل وجـود 
دارد: اوالً الحمداهلل همه مسـلمان هسـتیم، بهتر 
اسـت بـه دور آن جمـع شـویم. دوم همـه از 
افغانسـتان هسـتیم؛ چه هـزاره، پشـتون، ازبک. 

)احمدشـاه مسـعود شـهید، ص 2۴(
سـِر  امـروز جـداً  کـه  از مسـایلی  یکـی     -
داخـل  در  دوبـاره  این کـه  داریـم،  توجـه  آن 
افغانسـتان برویـم طـرِف یـک وحـدت ملـی. 
بیاییـد مشـترکًا در برابر تجاوز ایسـتاده شـویم. 
در آینده هم حکومِت مشـترکی داشـته باشـیم.

وظیفـۀ  هـم  قوم گرایـی  بـا  ارتبـاط  در     -
و  روشـن فکران  عـامِ  وظیفـۀ  هـم  و  ماسـت 
تحصیل کرده هـا کـه خودشـان قـدم بردارنـد. 
مـردم افغانسـتان در سـطح پاییـن بیـِن خـود 
مشـکل ندارند. متأسـفانه این مشـکل از طرِف 
یـک تعـداد روشـن فکران ایجـاد شـده اسـت. 

 )3۵۴ شـهید، ص  )مسـعود 
◄ مسعودوصلح

-    خطـاب بـه چکـری کـه گفت: جنـگ راه 
نیسـت. حل 

مسـعود: بـه خدا قسـم طـرف دار جنگ نیسـتم 
و نمی خواهـم یـک شـخص بـه ناحـق از بیـن 
بـرود، اوالدش یتیم شـود. نمی خواهم خشـتی 
ویـران  و خانه یـی  کـم شـود  دیـوار  یـک  از 

گردد.
اسـتقرار صلـح و  به خاطـر  همـۀ جدوجهـدم 
آرامـش مردم، وحـدت ملـی و تمامیت ارضی 
کشـور اسـت. جنـگ به خاطـر صلـح اسـت، 
نـه به خاطـر جنگ. )احمدشـاه مسـعود شـهید 

صلـح، ص ۵۴3(
-    مـا خواسـتار ایجـاد سیسـتمی می باشـیم 
کـه هـم بتوانیم بـا خودمـان زنده گـی نماییم و 
هـم با جهان. )مسـعود فراتـر از مرزها، ص ۴(
-    برای پسـرتان کدام شـغل را در نظردارید؟ 

دیپلمات بهتر اسـت. 
حیـف  فامیل تـان  و  شـما  بـودن  نظامـی 

؟ د نمی شـو
صلـح  عـوض  در  باشـد،  حیـف  بگـذار 
مـا  مـردمِ  می یابـد.  اسـتقرار  افغانسـتان  در 
داشـته  انسـانی  زنده گـی  یـک  می خواهنـد 
باشـند. )احمدشـاه مسـعود شـهید، ص 227(

◄    صـلح
-     بـرای مـن ایـن مهم نیسـت کـه قدرت را 
مـن در دسـت بگیـرم و یـا کس دیگـر، تالِش 

مـا همیـن اسـت کـه صلـح پایـدار به وجـود 
بیایـد. )احمدشـاه مسـعود شـهید صلـح، ص  

)6۱3
-    بـه طالبـان کـه قصـد حملـه بـه کابـل را 
داشـتند، گفتـم: بهتـر اسـت بـه داوری خـدا و 
رسـوِل او مراجعـه کنـم تـا ببینم چـه کار کنیم 
کـه مـورد قبـول ملـت افغانسـتان باشـد. مـن 
خواسـتۀ ملـت را می پذیـرم ولی هرگز تسـلیم 

زور نمی شـوم. )مـرد اسـتوار، ص ۴۵0(
◄    حقوقبشر

در پاسـخ حکمتیـار که از حمله به کابل سـخن 
می گویـم  حـاال  همیـن  می گویـد:  داشـت، 
جنگـی  شـاید  و  می شـود  درگیـری  شـدیداً 
صـورت گیرد که خـوِن صدها مسـلمان بریزد. 
مـن همیـن حـاال می گویم کـه فردا پیـش خدا 
مأخـوذ نیسـتم و نـزد ملـِت مسـلمان و مجاهد 
افغانسـتان هـم مأخـوذ نخواهیـم بـود. )مـرد 

اسـتوار، ص 270(
◄   حقوقزن

-    زنـان نیمی از پیکر جامعۀ بشـری هسـتند، 
در جامعـۀ مدنـی حـق و حقوقی دارنـد. خیلی 
از زنـان فـداکار بـه خاطـر دارم کـه  خاطـره 
در شـرایط سـخت زیـر بمبـاران  بـه مـا نـان 
مکاتـب  بازگشـایی  مخالـِف  مـا  می پختنـد. 

دخترانـه نیسـتیم. )مـرد اسـتوار، ص۱8(
-   پیـش مـا زن و مـرد هر دو از نقطۀ انسـانی 
ارزِش برابـر دارنـد، هیـچ یکـی را بـر دیگـری 
می تواننـد  زن هـا  آینـده  در  نیسـت.  برتـری 
تحصیـل کننـد، در کارهـای اجتماعـی سـهم 
بگیرنـد، در انتخابـات آینـده و در تعییـن نـوع 
رژیـم رأی بدهنـد و یـا کـه خـود را کاندیـد 

بکننـد. )امیـد، صـص ۴72، ۹(
-    زنان کشـور ما در دوران جهاد دوشـادوِش 
فداکاری هـا  بودنـد،  ایسـتاده  صحنـه  در  مـا 

کردنـد. )مـرد اسـتوار، ص ۹7(
-   از نظـر اسـالم، اشـتراک زنـان در انتخابات 
ممنوع نمی باشـد. مـا هم از آن پیـروی  نموده، 
ص  اسـتوار،  )مـرد  نمی باشـیم.  آن  مخالـِف 

)2۵2
◄   موادمخدر

نظـر  از  آن،  از  اسـتفاده  و  مخـدرات  کشـت 
نه تنهـا  مـا  مناطـق  در  اسـت.  حـرام  اسـالم 
تریاک نیسـت، سـگرت کشـیدن را هـم ممنوع 

قـرار داده ایـم.
◄مسعودواسیران

داشـتند،  اسـیران  کـه  را  حقوقـی   -
ص   اسـتوار،  )مـرد  کردیـم.  مراعـات  دقیقـًا 

)2 6 8
-    وارینکـوف جنـرال روسـی کـه علیه شـما 
جنگیـده بـود، گفتـه: اگر  شـما را مالقات کند، 

بـه دار بیاویزد. 
مسـعود: اگـر وارنیکـوف نزد من اسـیر می بود، 
آسـیبی به او نمی رسـید. شـمار زیاد از افسـران 
حتـا جنـراالن شـوروی نـزد  مـا اسـیر بـود، با 
همۀ مشـکالت کوشـیدیم رفتار ما بشردوستانه 

باشـد. )مرد اسـتوار، ص 386(
-    یـک نفـر اسـیر را نکشـته ام نه بـه امر و نه 
بـه مرمـی، نـه روس و نه غیـر روس را.   )مرد 

استوار، ص 38۹(
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◄ 1ـزوجینفراتراز
مراسمعروسیرانمیبینند!
برخی از زوجین آن چنان غرق 
در مراسم عروسی می شوند 
که به مسایل دیگر فکر 
نمی کنند، درحالی که مراسم 
عروسی هرچه قدر هم که 
باشکوه باشد، یک روز بیشتر 
طول نمی کشد و پس از آن، 
شما باید زنده گی نوینی را 
آغاز کنید.
◄ ۲ـزوجیندرصدد
تغییریکدیگربرمیآیند

به احتمال قوی، شما به این 
علت با همسرتان ازدواج 
کرده اید که او را دوست 
دارید، در این صورت دلیلی 
برای تغییر دادِن او وجود 
ندارد. راستش را بخواهید، 
بیشتر بزرگ ساالن تغییر 
چندانی نمی کنند؛ بنابراین 
بهتر است شما همسرتان را 
آن گونه که هست، بپذیرید و 
به علت ویژه گی های خاِص او 
دوستش داشته باشید. تالش 
برای تغییر دادن همسرتان، 
باعث رنجِش او و سست 
شدِن پایه های ازدواج تان 
می شود.

ACKU
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نیست که در  روشن است که حدیث صحیح فقط حدیثی 
صحیحین هست؛ بلکه تصحیح حدیث و معتبر دانستن آن، 
راه های مختلفی دارد که یکی از آن راه ها، وجود حدیث در 
صحیحین است؛ ولی این راه، راه انحصاری نیست. نووی در 
تقریب چنین می گوید: »هر آنچه را که حاکم در مستدرک 
نه  و  نه تضعیف  بزرگان حدیث  از  او  بداند و جز  صحیح 
توثیقی در رابطه با آن ذکر نکرده باشند، آن حدیث، حسن 

است«. 
به  آن،  در  که  حدیثی  در صحیحین،  که  است  درست  ثالثًا 
صراحت اسم امام مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشریف ذکر 
در صحیح  حدیث  چند  ولی  است؛  نشده  وارد  باشد  شده 
بخاری و مسلم آمده است که با توجه به برخی شواهد و 
قرائن، تردیدی نیست که منظور از این احادیث، امام مهدی 
عجل اهلل تعالی فرجه الشریف است و جز این، امکان تطبیِق 
صحیح  در  احادیث،  این  از  تعدادی  ندارد.  وجود  دیگری 
و  بخاری  صحیح  در  هم  نیز،  حدیث  یک  و  است  مسلم 
موضوع  اهمیت  به خاطر  که  است  آمده  مسلم  صحیح  هم 
این  و روشن شدن مطلب به صورت عیني و مستند، عین 

احادیث را نقل مي کنیم:
عن  یونس  عن  حدثنا  بکر،  ابن  حدثنا  بخاری:   .۱
ابا هریره  ابی قتاده االنصاری ان  نافع مولی  ابن شهاب عن 
قال: »قال رسول اهلل صلي اهلل علیه و آله و السلم«: »کیف بکم 
اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم؛« حضرت مي فرماید: 
چگونه خواهید بود هنگامی که فرزند مریم میان شما فرود 

آید و امام شما از خود شما باشد؟ 
عین همین حدیث را مسلم ذکر کرده است و سند او، غیر 
از اولین نفری که مسلم از او نقل کرده؛ همانند سند بخاری 

است. 
شنیدم  که  کرده  نقل  عبداهلل  بن  جابر  از  مسلم   .2

پیامبر صلي اهلل علیه و آله و السلم می فرمود:
الی  ظاهرین  الحق  علی  یقاتلون  امتی  من  طائفه  تزال  »ال 
یوم القیامه قال: فینزل عیسی بن مریم )فیقول امیرهم: تعال 
اهلل  تکرمه  امراء  بعض  علی  بعضکم  ان  ال،  فیقول  لنا،  صل 
هذه االمه«  گروهی از امت من، پیوسته تا قیامت برای حق 
پیروزمندانه می جنگند و سپس فرمود: آن گاه عیسی بن مریم 
فرود خواهد آمد و امیر و پیشوای این گروه، به وی می گوید 
»بیا برای ما نماز بگزار«. او جواب خواهد داد: نه، برخی از 
شما بر برخی دیگر امیرند و این، به سبب گرامی داشت این 

امت، از جانب خداوند است.
دومی  و  آمده  مسلم  و  بخاری  در صحیح  نخستین حدیث 
تنها در صحیح مسلم ذکر شده است. هر دو تصریح دارند 
امام  هنگام،  آن  ولی  آمد؛  فرود خواهد  مریم  بن  عیسی  که 
این که  از  کنایه  دیگران.  از  نه  است،  از خودشان  مسلمانان 
عیسی، امام مسلمانان نخواهد شد؛ بلکه امام آنان از خودشان 
است. حال این پرسش پیش می آید این امام که در این دو 
نیامده، چه  میان  به  او  از  اسمی  اشاره شده و  بدان  حدیث 
کسی است؟ جواب این پرسش را می توان به راحتی از دیگر 
روایاتی که همین مضمون را نقل کرده و به نام آن حاکم و 
امام تصریح دارند، به دست آورد و از این راه فهمید مراد از 

امام در این دو حدیث چه کسی است. 
اسناد صحیح  با  اسامه  ابی  بن  حارث  و  اصفهانی  نعیم  ابو 
آله  از جابر بن عبداهلل و او از رسول خدا صل اهلل علیه و 

مریم  بن  عیسی  »ینزل  فرمود:  که  است  کرده  نقل  سلم  و 
بنا فیقول: ال، ان بعضکم  المهدی: تعال صل  امیرهم  فیقول 
امیر بعض، تکرمه اهلل لهذه االمه« عیسی فرود می آید و امیر 
آنان )مسلمانان( مهدی می گوید: »بیا برای ما نماز بخوان«. 
عیسی می گوید: نه، برخی از شما امیر برخی دیگر است که 

خداوند، او را برای این امت، کرامت بخشیده است. 
از  منظور  می شود  معلوم  حدیث،  این  تصریح  به  توجه  با 
امیری که در دو حدیث منقول از بخاری و مسلم ذکر شد، 
همان حضرت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشریف است. 
به همین سبب است که ابن حجر عسقالنی در فتح الباری در 
ذیل حدیث اول که در بخاری نیز ذکر شده بود، از ابوالحسن 
االخبار  »تواترت  نقل کرده است:  الشافعی  مناقب  آبری در 
بان المهدی من هذه االمه و ان عیسی یصلی خلفه«  اخبار، 
متواترند بر این که مهدی، از این امت است و عیسی، پشت 

سر وی نماز می گزارد. 
مي بینیم که شارح صحیح بخاری؛ یعنی ابن حجر عسقالنی 
بخاری  صحیح  بر  شرح  معروف ترین  وی  شرح  شاید  که 
باشد، در ذیل حدیث مذکور همین برداشت را داشته و آن را 
بر مهدی موعود عجل اهلل تعالی فرجه الشریف منطبق دانسته 
را  برداشت  اهل سنت همین  علمای  از  دیگر  برخی  است. 
داشته اند و در ذیل این حدیث تصریح دارند که منظور از 
الشریف  تعالی فرجه  اهلل  امام، جز مهدی عجل  امیر و  این 

کس دیگری نیست.
مسلم در صحیح در سه حدیث، از پیامبر اکرم   .3
صل اهلل علیه و آله و سلم یک مضمون را روایت کرده که 
خلیفه  امتی  آخر  فی  »یکون  است:  چنین  آن  از  یکی  متن 
امت  روزگار  واپسین  در  عدا«   یعده  ال  حثیثا  المال  یحثی 
من، خلیفه ای خواهد آمد که مال را فراوان بخشش نموده و 

شمارش نخواهد کرد.
از  به صراحت   ، این حدیث و حدیث هم مضمون آن  در 
نامی برده نشده  الشریف  امام مهدی عجل اهلل تعالی فرجه 
است؛ ولی ویژگی مذکور در این حدیث، در روایات دیگر، 
به صراحت به آن حضرت نسبت داده شده است که بیانگر 

آن است که حدیث صحیح مسلم نیز، گویای همین است.
ترمذی با سند خود، از ابوسعید خدری از رسول خدا صل 
اهلل علیه و آله و سلم روایتی نقل کرده و سند آن را هم حسن 
دانسته است که در این حدیث رسول خدا صل اهلل علیه و آله 
و سلم چنین می فرماید: » مهدی در اّمت من خواهد بود. . . 
هر فردی نزد او می آید و مصرانه از او چیزی می خواهد، آن 

قدر از اموال، در دامن وی می ریزد که بتواند حمل کند«. 
با این توضیحات، روشن می شود که هر چند در صحیحین 
تصریح  الشریف  فرجه  تعالی  اهلل  عجل  مهدی  امام  نام  به 
نشده است، ولی شواهد و قراینی که ذکر شد، معلوم کرد 
دست کم این چند حدیث، همانند احادیث صریح هستند و 
اثبات  را  مهدویت  موضوع  می توان  آن  وسیلۀ  به  به خوبی 

کرد.
رابعًا، نکتۀ مهمی که به نوبه خود تأمل برانگیز است و برخی 
از نویسنده گان معاصر نیز به آن توجه کرده اند این است که 
برخی عالمان اهل سنت که دست کم دو نفر از آنان، یعنی ابن 
برخوردارند،  از شهرت خوبی  متقی هندی  حجر هیتمی و 
در کتاب های خود حدیثی را از صحیح مسلم نقل می کنند 
که در آن، با صراحت از امام مهدی عجل اهلل تعالی فرجه 

علیهم  فاطمه  فرزندان  از  را  وی  و  شده  برده  نام  الشریف 
السالم دانسته است؛ ولی اکنون هیچ اثری از این حدیث در 
صحیح مسلم وجود ندارد. برای روشن شدن مطلب، عین 

حدیث و عبارات این افراد را ذکر می کنیم:
ذلک  من  و   « مي کند:  نقل  هیتمی  حجر  ابن   .۱
ابوداود  و  مسلم  اخرجه  ما  بالمهدی(  المبشره  )االحادیث 
والنسائی و ابن ماجه و البیهقی و آخرون: المهدی من عترتی 
من ولد فاطمه«  بشارت دهنده به وجود مهدی، حدیثی است 
نقل  بیهقی و دیگران  ماجه،  ابن  نسائی،  که مسلم،  ابوداود، 

کرده اند که: »مهدی از عترت من، از فرزندان فاطمه است.
متقی هندی از رسول خدا صل اهلل علیه و آله و   .2
سلم نقل مي کند: »المهدی من عترتی من ولد فاطمه«  مهدی 

از عترت من و از فرزندان فاطمه است.
شیخ محمد علی صبان نیز چنین نقل کرده است:   .3
»ان منهم )اهل بیت( مهدی آخر الزمان اخرج مسلم و ابوداود 
و النسائی و ابن ماجه و البیهقی و آخرون: المهدی من عترتی 
من ولد فاطمه«  مهدی آخرزمان، از اهل بیت است. مسلم، 
ابوداود، نسائی، ابن ماجه، بیهقی و دیگران روایت کرده اند: 
مهدی از عترت من رسول خدا صل اهلل علیه و آله و سلم از 

فرزندان فاطمه است.
می کند:  نقل  کتاب خویش  در  مالکی  حمزاوی   .۴
البیهقی و  » ففی مسلم و ابی داود والنسائی و ابن ماجه و 
آخرین: »المهدی من عترتی من ولد فاطمه«  در کتب مسلم، 
بیهقی و دیگران آمده است که:  ابن ماجه،  ابوداود، نسائی، 

»مهدی از عترت من، از فرزندان فاطمه است.
با عنایت به روایات فوق که در منابع روایي اهل سنت محترم 
آمده اند، به راحتی می توان ادعا کرد تصریح به نام مهدی عجل 
مسلم وجود  در صحیح  الشریف دست کم  فرجه  تعالی  اهلل 
داشته است، که این چهار نفر،  آن را با صراحت، از مسلم 
نقل کرده اند. بنابراین نویسندۀ مقاله بدون تحقیق و مراجعه 
به منابع معتبر روایي اهل سنت، فقط با تقلید از رشیدرضا به 
سخنان او اکتفاء کرده و یک امر مسلِم اسالمي را که روایات 
متواتر از پیامبر مکرم اسالم صلوات اهلل وسالمه علیه بر آن 

داللت دارد، منکر شده است! 

◄ج(تبعاتوعوارضمنفياعتقادبهمهدویت
بخش سوم اشکال و ایراد بر روایات مهدي)عج( و اندیشۀ 
مهدویت یا سومین دلیلی که برای رد احادیث مهدویت از 
مطرح شده  او  برخی همفکراِن  و  رشید رضا  سوی محمد 
اندیشۀ  و  فکر  که  است  این  یافته،  انعکاس  روزنامه  در  و 
را  فراوانی  منفِی  آثار  و  تبعات  اسالم،  جهان  در  مهدویت 
از خود برجای گذاشته است. اندیشۀ ظهور مهدی موعود، 
باعث نوعی خمودی و رکود اجتماعی میان مسلمانان شده 
است. آن گاه آنان، از این تبعات و نتایج ادعایی، چنین نتیجه 
گرفته اند که چون اعتقاد به مهدی این تبعات و عوارض را 
اندیشه، ساخته گی  به دنبال داشته است، اساس این فکر و 
اغراض  با  واضعان،  و  جاعالن  توسط  که  است  جعلی  و 
خاصی جعل شده است. رشید رضا اظهار داشته است که: 
آنان در  باعث سستی  میان مسلمانان،  اندیشه  این  گسترش 
واجبات الهی شده است.  همچنین همین ایراد را به گونه یي 
دیگر بیان کرده که: اعتقاد به مهدی، باعث پیدایش فتنه های 
عظیمی شده است که در مناطق و زمان های مختلف، افرادی 

به پا خاسته و مدعی مهدویت شده اند. آنان بر اهل و نزدیکان 
را  وی  نیز  فریب خورده گانی  کرده اند.  وقت خروج  سلطان 
افتاده  به راه  خون  جوی  حاکمان،  و  آن  میان  کرده،  اجابت 

است. 
◄نقدوپاسخاشکال

باید گفت این اشکال، در واقع مصداق سخن معروف »به جای 
حل مساله، صورت مسأله پاک کردن« است. آیا این منطق 
پذیرفتنی است که اگر از اندیشه یی صحیح، سوءاستفاده یی 
شد، به جای تصحیح سوءاستفاده و جلوگیری از آن، و از 
بین بردن راه های این بهره برداری غلط، به طور کامل، اصل 

مسأله را منکر شویم؟
هیچ منطقی چنین فکر و عملی  را نمی پذیرد؛ اما با تأسف 
برخی افراد، درباره اعتقاد به امام مهدی عجل اهلل تعالی فرجه 
و  دستورها  همۀ  باید  که  کرده اند  برداشت  چنین  الشریف 
گرو  در  را  الهی  قوانین  اجرای  و  زد  کنار  را  الهی  احکام 
آمدن امام مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشریف و تکلیف و 
حرکت و تالش را ساقط شده دانست یا به جای تصحیح 

و مقابله با سوءاستفاده ها باید مسأله را از اساس منکر شد.
اما حقیقت غیر این است؛ زیرا باید مقابل آنان ایستاد و با 
استدالل و منطق،  این طرز برداشت را تصحیح کرد و دانست 
که در هیچ یک از احادیث مهدویت، چنین آموزه های غلطی 

وجود ندارد. 
مطابق برخي آیات قرآن کریم و احادیث، فلسفه و حقیقت 
مبارزۀ  حلقات  از  است  حلقه یی  مهدي)عج(،  ظهور  انتظار 
اهل حق و باطل که به پیروزی نهایی اهل حق منتهی می شود. 
سهیم بودن یک فرد در این سعادت، موقوف به این است 
که آن فرد، عماًل در گروه اهل حق باشد. . . از نظر روایات 
اسالمی ، در مقدمه قیام و ظهور امام، یک سلسله قیام هایی 
از طرف اهل حق صورت می گیرد. آنچه به نام قیام یمانی 
قبل از ظهور بیان شده است، نمونه یی از این سلسله قیام ها 
است. . . .  اینکه پاره یی از کج اندیشی ها و کژگرایی ها مفهوم 
از ظلم و جور  پر  دنیا  که  مي گیرد  این  معناي  به  را  انتظار 
شود ... تا یک دفعه انقالب گردد و پر از عدل و داد بشود. . . 
حقیقت انتظار ظهور هرگز چنین نیست، بلکه بدون شک این 
برداشت از مفهوم انتظار برخالف یک اصل قطعی اسالمی 
است؛ یعنی با انتظار ظهور حضرت حجت، هیچ تکلیفی از 
ما ساقط نمی شود، نه تکلیف فردی و نه تکلیف اجتماعی.  
حقیقت انتظار حرکت، تالش و پویایي در راستایي ترویج، 
که  است  اسالمي  آموزه هاي  حاکمیت  و  تحکیم  گسترش، 
مورد تأیید قرآن کریم و احادیث نبي مکرم اسالم نیز هست. 
به این ترتیب، راه حل جلوگیری و مبارزه با افکار انحرافی و 
خموده گی مسلمانان را نباید در اعتقاد به امام مهدی عجل 
اهلل تعالی فرجه الشریف دانست؛ بلکه برعکس، اگر تحلیلی 
درست از حقیقت انتظار و مهدویت ارایه شود، نه تنها این 
امید، نشاط  اعتقاد، مایۀ رکود و سکون نیست، بلکه باعث 
و رویش است. نباید کوتاهی ها و تقصیرهای مسلمانان در 
با  را  آن  و  گرفته  نادیده  را  اسالمی  و  الهی  وظایف  انجام 
اعتقاد به امام مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشریف و مسألۀ 
یا قصور در فهم درست  مهدویت مرتبط دانست و تقصیر 
مسایل  در  مسلمانان  کوتاهي  و  اسالمي  اعتقادي  امري  از 

اسالمي را به اندیشۀ مهدویت مرتبط کرد.

داكتر عيدمحمد احمــدي   -----------------------------------------  بخش دوم

نقد و بررسِي دیدگاه 
رضا  محمدرشید 
در مورد اندیشۀ 
مهدویت

ACKU



عبدالرشـید دوسـتم ښـايي تر راتلونکـو ۲ اوونیو پـورې کابل 

رايش ته 

د افغانسـتان د مـي اسـامي غورځنـګ ګونـد چـې مـري 

یـې د افغـان ولسـمر لومـړی مرسـتیال عبدالرشـید دوسـتم 

کـوي، وايـي چـې جـرال دوسـتم بـه کابل تـه په راتـګ رسه 

د ولسـمر د لومـړي مرسـتیال پـه توګـه خپل کار پیـل کړي.

د دغـه ګونـد ویانـد بشـیر احمـد ته ینـج د دوشـنبې پـه ورځ 

تـر  ښـايي  دوسـتم  ښـاغلی  چـې  وویـل  تـه  راډیـو  ازادي 

رايش. تـه  کابـل  پـورې  اوونیـو  دوو  راتلونکـو 

د نومـوړي پـه خربه، ښـاغلی دوسـتم بـه کابل ته په رارسـېدو 

رسه سـم، خپل کاري دفـر ته والړ يش.

نوموړي وویل:

"مـوږ هېـواد تـه د جـرال دوسـتم د راتللـو پـه متـه یـوو، کـه 

خـدای غوښـتي وي، تر راتلونکو دوو اونیـوو پورې به رايش، 

یـو شـی مشـخص دی، هغـه دا چې هغـه د ولسـمر لومړی 

مرسـتیال دی او د حکومـت تـر پایـه بـه لـه حکومتـه ماتـړ 

کـوي، بیـا چې تـر هغـې ورسـته د انتخاباتو موضـوع رامخته 

کېـږي، کومـه پرېکـړه چـې کېږي، هغـه بیـا بېله مسـئله ده."

یـوه معتـربه حکومتـي رسچینـه هـم افغانسـتان تـه د جـرال 

دوسـتم د راتـګ راپورونـه تائیـدوي، خـو پـه دې اړه جزیـات 

ورکوي. نـه 

مخکـې تـر دې د ولسـمر د ویانـد د دفـر رسپرسـت شـاه 

حسـین مرتضـوي یـوې خـربي غونـډې تـه ویـي وو، دوی 

هیله منـد دي چـې د ښـاغي دوسـتم روغتیايـي وضیعـت ژر 

ښـه او بېرتـه هېـواد تـه راسـتون يش.

د اجرائیـه ریاسـت دوهـم مرسـتیال محمـد محقق پـه دې اړه 

ازادي راډیـو تـه وویـل چـې دولـت هـم اعـان کـړی چـې د 

راتـګ پـه وړانـدې یـې خنډ نشـته.

لـه ښـاغي محقـق مو وپوښـتل چـې له جـرال دوسـتم رسه 

مـو چـې کتـي وو، ایـا هغـه تصمیـم درلـود چـې کابـل تـه 

رايش؟

نوموړي وویل:

"مشـخصًا داسـې څـه نشـته، خـو کومې خـربې چې مـوږ په 

دولـت کـې پـه دې ورځو کـې واورېـدې، هغه دا چـې جرال 

راځـي او کـوم خنـډ یې پـه وړاندې نشـته."

عبدالرشـید دوسـتم د جوزجان د پخواين وايل احمد ایشـچي 

پـه جنيس ځورونـه تورن دی.

د نومـړي پـه اړه تر دغـو تورونو وروسـته، د ده د دفـر له خوا 

وویـل شـول چې ښـاغلی دوسـتم د روغتیايي معایناتـو لپاره، 

ترکیې تـه تللی دی.

د احمـد ایشـچي د دوسـیې د څرنګـوايل پـه اړه، د اختافاتـو 

تـر شـدت ورسـته عبدالرشـید دوسـتم، د اجرائیـه ریاسـت د 

دوهـم مرسـتیال محمد محقـق، د بهرنیو چـارو د وزیر صاح 

الدیـن ربـاين او د بلـخ د وايل عطـا محمـد نور رسه پـه ترکیه 

کـې د افغانسـتان د ژغورنـې ائتـاف اعـان کړ.

ښـاغلی ته ینـج وايـي، کابل ته د جرال دوسـتم پـه راتګ رسه 

بـه دغـه ائتاف خپل نـور فعالیتونه هـم ولري.

کابـل تـه د جـرال دوسـتم د راتـګ خـربې پـه داسـې حـال 

کـې کېـږي چې پـه لویـې څارنوالـۍ کـې د احمد ایشـچي د 

قضیـې په اړه وروسـتی حـال دا دی چې محکمې د ولسـمر 

د لومـړي مرسـتیال یـو شـمېر سـاتونکي پـه حبـس محکـوم 

کـړي دي.

پـه ورتـه وخـت کـې د افغانسـتان د حقـوق پوهانـو د ټولنـې 

مرسـتیال سـبحان مصبـاح وايـي، دا چـې لويـې څارنوالـۍ 

او محکمـې پـه ځانګـړي ډول جـرال دوسـتم مجـرم نـه دی 

بللـی، هېـواد ته د هغـه د راتللو پـه وړاندې هېـڅ قانوين خنډ 

. نشته

ښاغلی مصباح وایي:

"کـه چېـرې د ولسـمر لومـړی مرسـتیال راځـي او خپل کار 

تـه دوام ورکـوي، حقوقي خنډ نشـته، خـو قضیه شـته او باید 

د قانـون لـه مخـې پـه څارنوالـۍ او محکمـه کـې د تورونو په 

اړه ځـواب ووايي."

د افغانسـتان د مـي اسـامي غورځنـګ د ویانـد پـه خـربه، 

عبدالرشـید دوسـتم اوسـمهال پـه انقـره کـې دی او روغتیايي 

وضعيـت یـې هـم ښـه دی.

ښـاغلی ته ینـج وايـي، د جرال دوسـتم او یو شـمېر حکومتي 

چارواکـو تـر منـځ پـه مسـتقیم او غیـر مسـتقیم ډول اړیکـې 

موجـودې وې.

دی وايـي، د ورسـتیو ټاکنـو پـه ځانګـړي ډول، د مـي امنیت 

شـورا د مرسـتیال پـه توګـه د سـید انـور سـادات د ګامرنې په 

برخـه کې، عبدالرشـید دوسـتم شـین څـراغ بل کـړی و.
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اعضای مجلس:

حکمتیار به خون شهدای 

افغانستان بی احترامی کرده است

تعرفۀ سگرت 
100 درصدی شد

عبدالرشید دوستم ښايي تر راتلونکو 

۲ اوونیو پورې کابل ته رايش

رهبـر  اخیـر  اظهـاراِت  برابـر  در  واکنش هـا  ادامـۀ  در 
حـزب اسـالمی، شـماری از اعضـای مجلس نماینـده گان 
می گوینـد، گلبدیـن حکمتیـار بـه مـردم افغانسـتان توهین 

کـرده اسـت.
آنـان کـه در نشسـت عمومـی دیـروز دوشـنبه 22 عقـرب 
ایـن اتـاق صحبـت می کردنـد، بیـان داشـتند کـه گلبدیـن 
حکمتیـار در تـالش اسـت تـا جنـگ قومـی را در کشـور 

بزند. دامـن 
اعضـای مجلـس نماینـده گان هم چنـان از تالش هـا بـرای 
رییس جمهـور  سـوی  از  سـنتی  جرگـۀ  لویـه  برگـزاری 
پیشـین کشـور انتقـاد کردند و گفتنـد که پارلمـان خود در 
نقـش لویـه جرگه فعالـت دارد و نیـازی به برگـزاری لویه 

جرگـه دیـده نمی شـود.
حکمتیار و تالش برای واگرایی قومی

عبدالظاهـر قدیـر، نمایندۀ مردم ننگرهـار در مجلس گفت: 
"مـن شـخصاً صـدا می کنـم بـه آقـای حکمتیـار کـه ایـن 
جنـگ قومی نیسـت؛ جنـِگ افغانسـتان، جنگ دنیا اسـت، 

شـما نباید چنیـن حرفـی را بزنید".
توقعـات  از حکمتیـار  مـردم  کـه  قدیـر می گویـد  آقـای 
دیگـری دارنـد و بهتـر اسـت کـه او از این گونـه اظهارات 

خـود داری کنـد. چـون بـه گفتـۀ او: این اظهـارات جدا از 
این کـه بـه نفـع خـودش نیسـت، مـردم را نیـز از هم دیگر 

جـدا می سـازد.
دکتـر عبدالقیـوم سـجادی، نمایندۀ مردم غزنـی در مجلس 
یادآور شـد که پایین آوردن جنگ کشـور در سـطح قومی، 
زحمـات نیروهـای ارتـش را هیـچ می سـازد و سیاسـیون 

نبایـد چنیـن اظهـارات تنش زا را مطـرح کنند. 
آقـای سـجادی بیـان داشـت کـه حکومـِت وحـدت ملـی 
بایـد اسـتراتژی مشـخصی را بـرای مهـار تروریسـم روی 
موضـع  و  خـارج  انفعالـی  موضـع  از  و  بگیـرد  دسـت 

تهاجمـی را اختیـار کنـد.
از  دیگـر  یکـی  درزابـی،  عبدالسـتار  حـال،  همیـن  در 
نماینـده گان مـردم در مجلـس بیـان داشـت: شـماری از 
کشـور  در  سیاست های شـان  کـه  کشـور  سیاسـت مداراِن 
جنـگ  می خواهنـد  دیگـر  بـار  اسـت،  شـده  آزمایـش 
افغانسـتان را کـه نه جنـگ من و تو، بلکه جنگ تروریسـِم 
بین المللـی و قدرت هـا اسـت را قومـی جلـوه دهنـد. این 

کار توهیـن بـه خـون شـهدای افغانسـتان اسـت.
آقـای درزابـی افـزود که آنـان به عنـواِن نماینـده گان مردم 
بـه هیـچ  یـک از افـراد و اشـخاص سیاسـی کـه مکـرراً 

وحـدت ملـی را ضربـه می زننـد، اجـازه نخواهیـم داد تـا 
جنـگ قومـی را در کشـور دامـن بزننـد.

صادقـی زاده نیلـی، عضـور دیگـر مجلـس بـه ایـن بـاور 
اسـت کـه قومـی خوانـدن جنـِگ افغانسـتان، توهیـن بـه 
مـردم افغانسـتان، نیروهـای مسـلح، شـهدا و معلـوالن و 

نظـام کشـور اسـت.
انفجـار  نیلـی افـزود کـه مـردم مـا بـه هیچ وجـه  آقـای 
در ننگرهـار، خوسـت، کابـل و سـایر والیـات را قومـی 
نمی دانـد و افـرادی کـه جنگ کشـور را قومـی می پندارند 
باید پاسـخگو باشـند که کـدام قوم در پشـت این حمالت 

قـرار دارد؟
حرف هـای  بـا  حکمتیـار  کـه  اسـت  بـاور  ایـن  بـه  او 
حساسـیت برانگیز، در پـی مطـرح کـردن خـود و حزبـش 
اسـت. بـه گفتـۀ آقای نیلـی: نباید شـخصیت های سیاسـی 
مـا بـرای مطـرح شـدن از ایـن روش اسـتفاده کننـد، زیرا 

ایـن موضـوع شایسـته مـردم کشـور نیسـت.
کبـرا مصطفـوی، عضو دیگـر مجلس نیز تأکیـد کرد که در 
افغانسـتان هیـچ قومـی بـا قـوم دیگر نـزاع نـدارد و جنگ 

کشـور جنگ بین المللی اسـت.
بانـو مصطفـوی می گویـد کـه اظهاراتـی مبنـی بـر قومـی 
خوانـدن جنـگ کشـور از هـر حنجر ه یـی که بیرون شـود، 
به خاطـر جـدا سـاختن مردم کشـور و نابودی نظام اسـت.
ایـن گفته هـا در حالـی مطـرح می گـردد که هفتۀ گذشـته، 
نشسـت  در  اسـالمی  حـزب  رهبـر  حکمتیـار،  گلبدیـن 
شـورای مرکـزی ایـن حـزب، جنـگ افغانسـتان را قومـی 
خوانـده و گفـت کـه در افغانسـتان جنـگ میـان دو قـوم 

جریـان دارد.
ایـن اظهـاراِت آقای حکمتیـار چندین روز اسـت که مورد 
انتقاد هـای تنـدی مقام هـای حکومتـی و شـهروندان قـرار 
می گیـرد. داکتـر عبـداهلل عبـداهلل، رییس اجرایی کشـور نیز 
در واکنـش بـه ایـن گفته هـای حکمتیـار گفـت کـه جنِگ 
افغانسـتان، جنـگ قومـی نیسـت، بلکـه در یک سـو گروه 
جهـل و تاریکـی و در سـوی دیگـر، گـروه اسـتقامت و 

روشـنایی قرار دارد.
در آخریـن مـورد هـم دو روز پیـش طارق شـاه بهرامـی، 
سرپرسـت وزارت دفـاع کشـور گفت که جنگ افغانسـتان 
قومـی نـه، بلکه جنگی سـت کـه نیروهـای امنیتـی از مردم 

و از افغانسـتان دفـاع می کننـد.
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محصوالت  از  استفاده  منع  قانون  تعدیل  با  نماینده گان  مجلس 
تنباکو، تعرفۀ سگرت را ۱00 درصد از اصل قیمت افزایش داد.

طرح تعدیل قانون محصوالت تنباکو از سوی کمیسیون مالی و 
بودجه به نشست روز دوشنبه )22 عقرب( مجلس ارایه شد که 
قیمت  اصل  بر  مالیه ۱00 درصدی  با وضع  نماینده گان  اکثریت 

سگرت، موافقت کردند.
افزایش تعرفه گمرکی سگرت از سوی برخی نماینده گان مجلس 
محسنی  عظیم  اما،  بود؛  شده  پیشنهاد  قیمت  اصل  درصد   300
کمیسیون  در  که  گفت  مجلس  بودجه  و  مالی  کمیسیون  معاون 
گرفت  صورت  زیاد  بحث  مساله  این  روی  مجلس  مشترک 
توافق  گمرکی  محصول  صدی  در   ۱00 افزایش  به  سرانجام  و 

صورت گرفته است.
گمرکی  تعرفه  درصدی   300 افزایش  که  افزود  محسنی  آقای 
سگرت زمینه قاچاق را در کشور فراهم کرده و در آن صورت 
دولت نمی تواند هیچ درآمدی از واردات سگرت به دست آورد.

سر انجام رییس مجلس افزایش ۱00 درصدی و 300 درصدی را 
به رای گیری گذاشت که اکثر نماینده گان به ازدیاد صد درصدی 

تعرفه سگرت رای موافق دادند.
گفتنی است که قانون منع استفاده از محصوالت تنباکو در سال 
۱3۹3 از سوی شورای تصویب شده است و پس از آن، این قانون 

دوبار تعدیل شده است.
در ابتدا، محصول سگرت الی ۵0 درصد تعیین شده بود که وزارت 
مالیه 20 درصد تعرفه گمرکی را تعیین کرده بود؛ اما پس از آن، 
درصدی  افزایش صد  تعدیلی  طرح  یک  در  مجلس  نماینده گان 
از سوی مجلس  پیشنهاد کردند که  بر تعرفه گمرکی سگرت را 
حکومت  و  مجلس  میان  راه  مسیر  در  طرح  این  شد.  تصویب 

نادرک شد و هنوز به اجرا گذاشته نشده است.
نماینده گان  سوی  از  نیز  شد  پیشنهاد  امروز  که  تعدیلی  طرح 

پیشنهاد شده است.
مردم  اکثر  و  دارد  زیادی  آمد  در  افغانستان  در  سگرت  تجارت 
افغانستان از این محصول تنباکو استفاده می کنند؛ اما نماینده گان 
مجلس می گویند که برای کاهش مصرف سیگار باید تعرفه این 
محصول بلند برده شود. تعرفه سگرت در سایر کشورهای جهانی 

نیز چندین برابر افغانستان بلند است.

روح اهلل بهزاد

ACKU
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ورزش
رحمت اهلل بيگانه

خانهویران!
مسـعود رحمت اهلل علیه، افغانسـتان را خانۀ خود می دانسـت 
و از دل و جـان، بـرای آزادی و آبـادی ایـن خانـه تـالش 
کـرد. یکـی از برازنده گی هـای کار آمرصاحـب ایـن بـود کـه بـا جزیات و 
دقـت، روی برنامه هـای کالن، عاشـقانه و خسـته گی ناپذیر کار می کـرد. 
آمرصاحـب در دورۀ جهـاد و بـه ویـژه مقاومـت، روزانـه تعـداد زیادی از 
مـردم عـادی، قوماندانان، کارمنـداِن ارتباطی، نویسـنده گان و خبرنگاران را 

مالقـات می کـرد و هیچـگاه احسـاس خسـته گی نمی کـرد.
زمـان مقاومـت، شـب ها وقتـی در تالقـان و خواجـه بهاوالدیـن والیـت 
تخـار بـه مالقاتـش می رفتـم، آن قـدر سـِرحال و با انـرژی می بـود که فکر 
می کردیـم اول صبـح اسـت و تـازه کار را آغاز کرده اسـت. او کـه از آغاز 
صبـح بـا وضـو دریشـی می پوشـید، در واقـع کمر خـود را بـرای خدمت 
صادقانـه بـه افغانسـتان می بسـت. کار عـادی روزانـۀ او از سـاعت 8 صبح 
آغـاز می شـد و تـا ۱2 شـب دوام می کـرد. آمرصاحـب بـه تمـام کارهـا 
رسـیده گی می کـرد؛ او شـاهِ بی مقـام، رییـس بی لقـب و وزیـر بـی وزارت 
بـود. در سـخت ترین روزگار و دشـوارترین سـال ها، ناامیـدی را بـه خـود 
راه نـداد. مسـعود امیـدی بـود در بحرانی ترین شـرایط و زمان بـرای مردم 

افغانستان. 
یکـی از مشـکالت اساسـی و اصلی مردم افغانسـتان، به صـورت عمومی، 
کـم کاری، اسـتراحت طلبی، تنبلـی، بیکاره گـی و بـه مـه چی گفتن اسـت. 
در ایـن کشـور، مـردم همـه در فکـر تغییر افغانسـتان اسـتند، اما بـرای کار 
کوچکـی از جـا نمی جنبنـد؛ همـه معتقـد انـد کـه از یـک دسـت صـدا بر 
نمی آیـد، بـرای همیـن، بـه کار نمی شـورند. امـا مسـعود بـه تنهایـی و در 
جمـع در امیـد، در پیـروزی و شکسـت، دسـتانش برای خدمـت آماده بود 
و بـدون این کـه از کسـی و یـا جایـی دسـتور داشـته باشـد، کار می کـرد. 
مسـعود، انگیزه یـی بـود بـرای کار و خدمـت، امیـدی بـود بـرای آزادی و 

آبـادی ایـن سـرزمین، او خـود را صاحـب ایـن خانـۀ ویران می دانسـت!

جاوید فرهاد

کود/ُکد
ــه  ــی از سی و س ــور، مجموعه ی ــۀ کش ــرم عدلی وزارت محت
قانــون را در »جریــدۀ رســمی« زیــِر نــام »کــودِ جزا« منتشــر 
کــرده ؛ امــا شــوربختانه بــه ایــن دقــت نکــرده اســت کــه در نــگارش ایــن 

دو واژه )کــود و ُکــد(، کــدام یــک درســت اســت.
»کــود« در لغــت بــه معنــای تــودۀ چیــزی، خرمــن و کــوت آمــده اســت. 
ــا  ــان ی ــرگیِن چهارپای ــوم »س ــه مفه ــود( ب ــن واژه )ک ــم، ای ــویی ه از س
ــه، علف هــای پوســیده و ســایر مــواد ماننــد: پــارو« کــه  ــه، ُزبال خاک روب

ــد، اســت. ــزارع می ریزن ــن در م ــوت دادن زمی ــرای ق ب
ــا  ــت. ام ــز اس ــیمیایی(« نی ــی )ش ــودِ کیمیای ــان »ک ــف هم ــود« مخف »ک
ــور اختصــار،  ــه منظ ــاری ب ــم اختی ــگ.[ )اِ.( عالی ــد« )ُک( ]ان ــای »ُک معن
ــه  ــت ک ــده اس ــوارد در برگیرن ــی از م ــز مجموعه ی ــز و نی ــه، رم شناس
ــرم  ــن، وزارت محت ــود. بنابرای ــر می ش ــردآوری و نش ــد ِگ ــک مجل در ی
عدلیــه بایــد ایــن نارســایی را در چاپ هــای بعــدی ایــن مجموعــه }ُکــِد 
جزایــی{ رفــع ســازد؛ زیــرا یکــی  از ویژه گی هــای قانــون، داشــتِن زبــاِن 

ــاعر: ــل از ش ــه نق ــت. ب ــای فاحــش اس ــاری از غلطی ه درســت و ع
»من از مفصِل این نکته ُمجملی گفتم

تو خود حدیِث مفصل بخوان ازین ُمجمل«

سميع مهدی

خطــوط  بین المللــی ماننــد امــارات کــه بــه کابــل و از 
کابــل بــه جاهــای دیگــر پــرواز دارنــد، بــه زبان هــای 
نمی دهنــد.  معلومــات  مســافران  بــه  افغانســتان 
پیام هــای ایمنــی پــرواز تنهــا بــه عربــی و انگلیســی ارائــۀ 
ــا،  ــن پرواز ه ــافران در ای ــترین مس ــه بیش ــی ک ــود. در حال می ش
ــه هــر کشــوری دیگــری کــه  ــد. شــما ب شــهروندان افغانســتان ان
ــی  ــه شــرکت خطــوط هوای ــه این ک ــدون توجــه ب ــد، ب ــرواز کنی پ
ــی آن  ــایل امنیت ــرواز و مس ــورد پ ــت، در م ــور اس ــدام کش از ک
ــا کشــوری کــه از خــاک آن  ــان محلــی کشــور مقصــد و ی ــه زب ب
پــرواز انجــام می شــود، بــه مســافران معلومــات می دهنــد. وزارت 

ــوردی؟ ــپورت و هوان ترانس

فرید مزدک

در کشــورهای چندزبانــه، همــه زبان هــا بایــد رعایــت 
شــوند، در چنیــن کشــورهایی، پارلمــان، دادگاه و 
ــه و  ــند. ترجم ــه باش ــک زبان ــد ی ــانه ها نمی توان رس
ــی دو  ــره ک ــن و ت ــتان امی ــم. در افغانس ــد بپذیری ــان را بای ترجم
زبانــه گفتــن را آغــاز کردنــد و کــرزی و غنــی بــه بدتریــن گونــه 
ــانه ها، بعضــی از پشــتو  ــِی رس ــای فارس ــد. در برنامه ه ــه دادن ادام
ــا  ــت، ام ــان اس ــن حق ش ــد، ای ــپ می زنن ــتو گ ــط پش ــا فق زبان ه
بــرای فهمیــدِن آنچــه می گوینــد، ترجمــه ضــرور اســت. بگذاریــم 
پارســی، پارســی باشــد و پشــتو، پشــتو! و هــر زبانــی دیگــری هــم 

خــودش باشــد.

افغانستان-ویتنام؛
نبرِد سنگین مردان فیستر در هانوی

فيـسبـوک نـــامــه

فيروز مشعوف
ــروز  ــاس ام ــابقۀ حس ــرای مس ــود را ب ــتان خ ــال افغانس ــی فوتب ــم مل تی
ــرای  ــروزی، ب ــورت پی ــا در ص ــد ت ــاده می کن ــام آم ــر ویتن ــنبه براب سه ش

ــد. ــدوار باش ــیا امی ــای آس ــام ملت ه ــه ج ــیدن ب رس
افغانســتان کــه در آغــازِ دور برگشــت ایــن مســابقات بــا تســاوی ارزشــمند 
برابــر تیــم قدرتمنــد اردن، شــانس را بــرای صعــود زنــده کــرد، در دومیــن 
مســابقۀ حســاس و سرنوشت ســازش در دور برگشــت رقابت هــا در 

خانــۀ حریفــش بــه مصــاف تیــم دوم جــدول ویتنــام خواهــد رفــت.
پــس از نمایــش نامطلــوب در دور رفــت و پــس از کســب تســاوی مقابــل 
ــو  ــت اوت ــم تحــت هدای ــوج و اردن، تی ــر کامب ــام و دو شکســت براب ویتن
ــروزی صــد  ــه کســب 2 پی فیســتر در دور برگشــت مســابقات محکــوم ب
در صــد و دســتِ کم یــک تســاوی بــود کــه البتــه یکــی از ایــن گزینه هــا 
ــرو  ــابقۀ پیش ــد دو مس ــت، می مان ــل اردن رخ داده اس ــاوی در مقاب ــا تس ب
کــه سرنوشــت صعــود و یــا حــذف افغانســتان را مشــخص خواهــد کــرد.
ــه افغانســتان در دو  ــی محقــق می شــود ک ــا در حال صعــود افغانســتان تنه
ــم  ــاوی ه ــا تس ــد. حت ــری برس ــه برت ــوج ب ــام و کامب ــل ویتن ــازی مقاب ب
ــوم  ــروه س ــدول گ ــت. در ج ــد گرف ــم را خواه ــن تی ــانس ای ــدک ش ان
ــا 3  ــوج ب ــتند. کامب ــاز اول و دوم هس ــا 8 امتی ــام ب ــای اردن و ویتن تیم ه
امتیــاز ســوم اســت و افغانســتان بــا 2 امتیــاز در جایــگاه آخــر قــرار دارد.

بنابرایــن، حتــا پیــروزی در دو بــازی آینــده بــرای صعــود افغانســتان کافــی 
نیســت، بلکــه ویتنــام هــم بایــد از کامبــوج شکســت بخــورد تــا افغانســتان 

بتوانــد صعــود کنــد.
ــد  ــتان می توان ــد، افغانس ــا رخ ده ــن فرضیه ه ــی ای ــه تمام ــی ک در صورت
خــودش را 8 امتیــازی کنــد و بــا ویتنــام هــم امتیــاز شــود. در ایــن صورت، 
افغانســتان بــه دلیــل پیــروزی در بــازی رودررو مقابــل ویتنــام، بــه عنــوان 
تیــم دوم ایــن گــروه مســافر جــام ملت هــای آســیا خواهــد شــد. اتفاقــی 

کــه البتــه ســخت اســت، امــا محــال نیســت.
بازی با ویتنام

بــازی رفــِت دو تیــم در شــهر دوشــنبۀ تاجیکســتان و بــه میزبانی افغانســتان 
ــد. مســابقه  ــت دادن ــر ۱ رضای ــه تســاوی ۱ ب ــم ب ــه دو تی برگــزار شــد ک
ــم فیســتر دارد.  ــرای تی ــۀ مهــم ب ــد نکت ــام از لحــاظ تاکتیکــی چن ــا ویتن ب
ــازی می کنــد و  ــه ب مهم تریــن موضــوع ایــن اســت کــه ایــن تیــم در خان

ــرد. ــره می ب ــاگرانش به ــت تماش از حمای
ــه جــام  ــا کســب یــک تســاوی هــم می تواننــد صعودشــان ب ویتنامی هــا ب

ملت هــای آســیا را قطعــی کننــد و افغانســتان را از مقدماتــی کنــار بزننــد، 
پــس تیــم اوتــو فیســتر در ایــن مســابقه بایــد خیلــی ســنجیده و بــا برنامــه 

کار کنــد.
مهم تریــن موضــوع ایــن اســت کــه ســبک فوتبــال ویتنــام هماننــد ســایر 
ــرعتی  ــی و س ــن، تکنیک ــه روی زمی ــیا، ب ــرقی آس ــوب ش ــورهای جن کش
ــی  ــل تاکتیک ــابقه، تقاب ــن مس ــه ای ــت ک ــوان گف ــی می ت ــه نوع ــت. ب اس
ــش و  ــز نق ــان ری ــتان و بازیکن ــی افغانس ــت و هیکل ــد قام ــن بلن بازیک

ــت. ــام اس ــی ویتن تکنیک
یکــی از دیگــر از نــکات مهمــی کــه افغانســتان بایــد در ایــن دیــدار مــد 
نظــر داشــته باشــد، اختــالف گول هــا اســت. طبیعتــًا بــا توجــه بــه این کــه 
افغانســتان چیــزی بــرای از دســت دادن نــدارد، بایــد منتظــر یــک مســابقۀ 
ــود. اختــالف یــک گــول یعنــی نتیجــۀ  هجومــی از جانــب تیــم فیســتر ب
یــک بــر صفــر می توانــد بــرای افغانســتان در ده دقیقــۀ پایانــی خطرنــاک 

باشــد.
ــته  ــازی گذش ــد ب ــد همانن ــه بتوان ــدارد ک ــم اردن را ن ــدرت تی ــام ق ویتن
مقابــل اردن، برنامــه و تاکتیــک تیــم فیســتر را بــه هــم بزنــد، امــا می توانــد 
ــار، دروازه  ــاد فش ــا ایج ــد، ب ــازی بکن ــه ب ــه در خان ــه این ک ــه ب ــا توج ب

ــد. ــاز کن ــدار ب افغانســتان را در لحظــات واپســین دی
بنابرایــن، افغانســتان در صــورت زدِن گــول اول، بایــد تــالش کنــد ضمــن 
ــا  ــم ب ــر ه ــول دیگ ــک گ ــتِ کم ی ــجم، دس ــاع منس ــازی و دف ــظ ب حف
اســتفاده از ضــد حملــه بــه ثمــر برســاند تــا بتوانــد مطمین تــر بــه بــازی 

ادامــه دهــد.
یکــی دیگــر از اتفاقــات مثبــت و ویــژۀ افغانســتان در ایــن مســابقۀ مهــم، 
برگشــت دو بازیکــن کلیــدی - حســن امیــن و میــالد ســالم- بــه ترکیــب 
ــه  ــادی ب ــد کمــک زی ــود. قطعــا برگشــت ایــن دو بازیکــن می توان ــم ب تی
ــاده کار  ــرۀ فوق الع ــی مه ــط دفاع ــپ خ ــمت چ ــن در س ــد. امی ــم بکن تی
آمــدی بــرای افغانســتان اســت، ســالم نیــز بــا توجــه بــه تجربــه و تکنیکــی 
ــد. ــادی بکن ــی کمــک زی ــم فیســتر را از لحــاظ فن ــد تی ــه دارد، می توان ک

انگلستان برای بار دوم بین ایران 
و افغانستان جدایی افگند
)پشت پردۀ شیطنت بی بی سی(

افغانســتان  صفحــۀ  نــام  »بی بی ســی«،  شــبکۀ  تازه گــی  بــه 
ــارِ  ــن رفت ــت. ای ــر داده اس ــی دری« تغیی ــه »بی بی س ــود را ب خ
رســانۀ بی بی ســی بــا واکنش هــای منفــی بســیاری از ســوی 
ــا آنالیــک کــردن ایــن  ــًا ب ــه رو شــد کــه عمدت افغانســتانی ها روب
ــف  ــعار مختل ــادآوری اش ــی و ی ــبکه های اجتماع ــه در ش صفح
ــاره  ــی اش ــان فارس ــه زب ــه ب ــتان ک ــته از افغانس ــعرای برخاس ش
داشــته یــا فارســی و دری را دو نــام بــر یــک زبــان دانســته انــد، 
ــا  ــان در افغانســتان هــم ت ــن زب ــام ای ــد. اصــوال ن ــراض کردن اعت
ســال ۱3۴3 فارســی بــود و روی کتاب هــای درســی و دانشــگاهی 
و احــکام دولتــی و... نیــز از واژۀ »فارســی« اســتفاده می شــد، امــا 
ــر  ــه »دری« تغیی ــان را ب ــن زب ــام ای ــاره، ن ــه یکب ــال و ب در آن س
دادنــد تــا بــر جدایــی فارســی زبانان آن کشــور از ایرانیــان تأکیــد 

ــد. کنن
ــی  ــاِن فارس ــتادان زب ــیاری از اس ــد، بس ــه بع ــان ب ــان زم از هم
ــگاران و...،  ــن فکران و روزنامه ن ــتان و روش ــگاه های افغانس دانش
ــام زبان شــان فارســی اســت  ــه ن ــادآور می شــدند ک هرازگاهــی ی
و دری نــام زبــان نیســت، بلکــه نامــی دیگــر بــرای زبــان فارســی 
اســت و بنابرایــن، هیــچ تفاوتــی بــا زبــان فارســی نــدارد و یــا در 
ــی  ــان فارس ــی از زب ــوان آن را لهجه ی ــت، می ت ــن حال منفی تری
دانســت کــه بــا لهجه یــی کــه در ایــران کاربــرد دارد، هــر دو زیــر 

ــد. ــان فارســی جــای می گیرن ــام زب ن
ــه بیشــتر جمعیتــش  ــن در شــهرهایی همچــون قندهــار ک همچنی
ــد  ــی وان« می گوین ــی زبان ها »فارس ــه فارس ــم ب ــت، ه ــتون اس پش
نــه مثــاًل »دری وان«. ســالخوره گان افغانســتان هــم زبان شــان 
را فارســی می داننــد، نــه دری. در برابــر اعتراضــات فــراوان 
ــر  ــیطنت آمیز انگلســتان، مدی ــن اقــدام ش ــه ای افغانســتانی ها ب
بخــش افغانســتان ایــن رســانه می گویــد کــه بــه دو دلیــل چنیــن 
کاری را کــرده انــد: نخســت این کــه نــام زبــان رســمی در قانــون 
ــرای  ــی« و دوم ب ــه »فارس ــت، ن ــتان »دری« اس ــی افغانس اساس

ــان.« ــا مخاطب نزدیکــی هرچــه بیشــتر ب
جــدا از این کــه مدیــر صفحــۀ افغانســتان در بی بی ســی هــم 
ــان  ــن زب ــوز ای ــن، دلس ــت )و بنابرای ــان نیس ــودش فارس زب خ
هــم نیســت(، بــه هــر دو اســتدالل او ایــراد وارد اســت. نخســت 
این کــه بــه قــول عزیــز حکیمــی، روزنامه نــگار افغانســتانی 
)کــه از قضــا، هفــت ســال ســابقۀ همــکاری بــا بی بی ســی 
ــرای محــدود  ــانه ب ــن رس ــارهای ای ــه یی فش ــته و از گوش را داش
ــرده برداشــته(، بی بی ســی  ــان فارســی پ ــردن هرچــه بیشــتر زب ک
نمی توانــد ادعــا کنــد بــرای احتــرام بــه قانــون اساســی افغانســتان 
ــۀ  ــر پای ــی ب ــه بی بی س ــون این ک ــرده، چ ــتفاده ک ــام دری اس از ن
قانــون ایــران، رســانه یی غیرقانونــی و ممنــوع اســت و بنابرایــن، 
ــد  ــد، بای ــروی کن ــون اساســی کشــورها پی اگــر می خواهــد از قان

ــران متوقــف شــود. ــارۀ ای فعالیتــش درب
دوم این کــه ادعــای نزدیکــی هرچــه بیشــتر بــه مخاطبــان بــر پایــۀ 
ــان فارســی زبان  ــان فارســی و مردم ــامل زب ــا ش لهجــه، چــرا تنه
فرانســوی زبان،  انگلیســی زبان،  کشــورهای  بــرای  و  شــده 
اســپانیایی زبان و... ایــن لهجه هــا در نظــر گرفتــه نمی شــود؟ 
ســابقۀ تاریخــی انگلســتان نشــان می دهــد کــه بــرای پارچه پارچــه 
ــان  ــا زب ــه، در دشــمنی آشــکارا ب ــوذ بیشــتر در منطق ــردن و نف ک
ــان فارســی در  ــن رســمیت زب ــوده و هســت. برانداخت فارســی ب
هنــد یــا در ســلیمانیۀ عــراق )کــه تــا ســال ۱۹2۱، زبــان آموزشــی 
مکاتــب ایــن منطقــۀ ُکردزبــان همچنــان فارســی بــود( گواهــی بــر 

ایــن ادعــا اســت.
ــا  ــان ب ــد روزه و همزم ــن چن ــاًل در ای ــه مث ــن رو اســت ک از همی
ــزارش  ــن گ ــیه، چندی ــر روس ــالب اکتب ــالگرد انق ــن س یکصدمی
ــیای  ــی در آس ــان فارس ــف زب ــیه در تضعی ــش روس ــارۀ نق درب
ــش  ــارۀ نق ــا درب ــت، ام ــده اس ــش ش ــی پخ ــه در بی بی س میان
خــود انگلســتان در محــدود کــردن زبــان فارســی، کســی چیــزی 

نمی گویــد.
نقــش فعــال انگلیــس در جدایــی مردمــان بخشــهایی از دو کشــور 
ــا دو روایــت  ایــران و افغانســتان )کــه البتــه در ایــن دو کشــور ب
ــز  ــه بوشــهر و... نی ــا لشکرکشــی اش ب ــان می شــود( ب متفــاوت بی
آشــکارا در همیــن راســتا جــای گرفتــه اســت. حــاال هــم بــر آن 
اســت کــه ایــن فراینــد و فشــار از بیــرون را بــه شــیوه یی دیگــر 

و مطابــق بــا نیازهــای روز پیــش ببــرد.

امير هاشمی مقدم //////////////  بخش نخست
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تنهایـی  بـه  کـه  می دانـد  خوبـی  بـه  سـلمان  بـن  محمـد 
گروهـی  وی  دلیـل  همیـن  بـه  کنـد  حکومـت  نمی توانـد 
از شـاهزادگان جـوان را بـرای حضـور در قـدرت تربیـت 

. می کنـد
بـه گزارش دیلـی میل، محمد بن سـلمان، ولیعهد عربسـتان 
تمـام پیـش فرض هـا دربـاره چگونگـی حکومت عربسـتان 
سـعودی را از بیـن بـرد. وی بـا هـدف تحکیم قـدرت خود 
تکنیک هـای سـنتی رهبـری سـعودی را کنـار گذاشـت و به 
جـای آن بـا یک سـرعت باال و بـدون توجه برای به دسـت 
سیاسـت های  پسـرعموهایش،  و  عموهـا  حمایـت  آوردن 

خـود را اعمـال می کند.
کـه  می دهـد  نشـان  فسـاد  اتهـام  بـه  اخیـر  بازداشـت های 
خانـدان حاکم سـعودی دیگـر در حاشـیه امن قـرار ندارند. 
تفسـیرها دربـاره اقدامـات اخیـر محمـد بـن سـلمان بـه دو 
طیـف تقسـیم می شـود. اولیـن طیـف معتقدند که او کشـور 
ایـن  دیکتاتـوری کشـانده و دومیـن طیـف  بـه سـمت  را 
اقدامـات را در راسـتای یـک شـورش خانوادگـی می داننـد.

اما بررسـی موشـکافانه و دقیـق اقدامات و اظهـارات محمد 
بـن سـلمان در طـول سـال گذشـته نشـان می دهـد کـه وی 
تمـام اقدامـات خود را بیشـتر از اینکه عجوالنـه انجام دهد، 

براسـاس محاسـبات انجام داده اسـت.
چند روز گذشـته دادسـتان عمومی عربسـتان سـعودی اعالم 
کـرد: تحقیقات فسـاد در طول سـه سـال پیش انجـام گرفته 
اسـت و محمـد بـن سـلمان دربـاره دسـتگیری های انجـام 
شـده بـرای مبـارزه بـا فسـاد اعـالم کـرد "هیـچ کـس در 
پرونـده فسـاد حتـی وزیـر و  شـاهزاده ه در امـان نخواهنـد 

بـود و نمی تواننـد از ایـن امـر فـرار کنـد."
در رونـدی مـوازی، محمـد بن سـلمان کـه اکنون 32 سـاله 
از  انتصـاب طیفـی  بـه طـور کامـل  مـاه آوریـل  از  اسـت 
شـاهزادگان جـوان را در پسـت های کلیدی کشـور مدیریت 
کـرده اسـت. ایـن افـراد بـه احتمال بسـیار بـرای بازسـازی 
سیسـتم پادشـاهی عربسـتان نقـش اساسـی خواهند داشـت. 
همـه ایـن افـراد نوه هـا و نتیجه هـای بنیانگـذار پادشـاهی 

عربسـتان هسـتند.
محمـد بـن سـلمان کامـاًل محتاطانه  ایـن جوان ها را بر سـر 

کار گذاشـته کـه وفاداری آنها تضمین شـده اسـت.
بـه طـور کلـی می تـوان گفـت اقدامـات اخیـر محمـد بـن 
سـلمان بـرای جلوگیری از یک شـورش جمعـی خانوادگی 
بـوده اسـت. هماننـد دیگـر پادشـاهی ها، بـرای محمـد بـن 
سـلمان نیـز پیونـد خونـی بسـیار مهمتـر از شایسـتگی و 
آینـده در عربسـتان بـوده  انتخـاب رهبـران  صالحیـت در 

. ست ا
محمـد بـن سـلمان بـه احتمـال بسـیار بـه دنبـال توسـعه 
استعدادهاسـت امـا بـه ایـن مسـاله نیـز توجـه می کنـد کـه 

یـا  و  کـرده  منحـرف  را  موجـود  نارضایتی هـای  چگونـه 
مخالف هـا را بـه سـکوت وادار کنـد. ممکـن اسـت انتخاب 
پسـران تـا حـدودی درد پـدران را کـه بـه حاشـیه رانـده 

دهـد. تسـکین  شـده اند، 
گـذار  دوران هـای  نیـز  گذشـته  در  عربسـتان  پادشـاهی 
دشـواری را شـاهد بـوده اسـت ایـن بـار جوانـان سـعودی 
بـدون تجربـه بر سـر کار آمدنـد و این خطری بـرای محمد 
بـن سـلمان اسـت که بـه نظـر می رسـد می دانـد چگونه آن 

را مدیریـت کنـد.
در ادامـه بـه برخـی از جوانان سـعودی کـه تازه بر سـر کار 

آمـده می تـوان اشـاره کرد.

عبدالعزیزبنفهد
وی نتیجـه بنیانگـذار عربسـتان و معـاون فرمانـدار منطقـه 
الجـوف در مـرز اردن اسـت. پدر وی فرمانـده نیروی زمینی 

عربسـتان سـعودی در آوریـل 20۱7 بوده اسـت.

فیصلبنسطام
او در مـاه جـون 20۱7 بـه عنـوان سـفیر عربسـتان در ایتالیا 
منصـوب شـد. وی از همـان ابتـدا عالقـه خود را بـه محمد 
بـن سـلمان نشـان داد و بـه عنـوان عضـوی از هیـات بیعت 
عربسـتان علیه شـاهزاده مقـرن رای داده بود و همین مسـاله 
نشـان دهنـده حضـور او در کمـپ طرفـداران سـلمان بـوده 

است.

عبدالعزیزبنسعود
30 سـاله و وزیـر کشـور اسـت کـه در جـون 20۱7 بـه این 
سـمت انتخـاب شـده اسـت. وی بـه جـای عمویش بر سـر 
کار آمـده اسـت. پـدر عبدالعزیـز بـن سـعود فرمانـدار یـک 

اسـتان شـرقی نفـت خیز در عربسـتان سـعودی اسـت.

عبدالعزیزبنترکی
3۴ سـاله معـاون رئیس سـازمان ورزش عربسـتان سـعودی 
کـه در جـون 20۱7 انتخـاب شـده اسـت. پـدر وی ترکـی 
بـن فیصـل اسـت کـه سـال ها به عنـوان سـفیر عربسـتان در 
واشـنگتن و لنـدن فعالیت کـرده و رئیس سـاختار اطالعات 

خارجـی پادشـاهی عربسـتان بوده اسـت.

احمدبنفهد
نتیجـه دیگـر بنیانگذار آل سـعود اسـت که به عنـوان معاون 
فرمانـدار یکـی از اسـتان های شـرقی عربسـتان سـعودی در 
آوریـل 20۱7 انتخـاب شـد. پدر وی از سـال ۱۹86 تا سـال 
۱۹۹3 معـاون فرمانـدار ایـن اسـتان بـوده و در سـال 200۱ 

درگذشت.

صحـت  وزارت  در  مسـووالن 
عامـه از فـروش داروهـای ضـد 
میکـروب بـدون تجویـز داکتران 
داروخانه هـای  در  متخصـص 
کشـور بـه شـدت ابـراز نگرانـی 

. می کننـد
داروهـای  فـروش  بـازار 
در  کیفیـت  بـی  و  غیرقانونـی 
افغانسـتان و تجویـز داروهای که 
سـبب تقویـت امـراض در وجود 
بـه  اکنـون  می شـود،  انسـان ها 
یـک چالش جـدی بـرای وزارت 
صحـت عامـه مبدل شـده اسـت. 
داروهـای ضد میکـروب که بهانه  
مسـکن یـا کاهش دهنـده امراض 
کـه  آنگونـه  می شـود،  اسـتفاده 

نیسـت. می شـود،  گفتـه  مفیـد 
حفیـظ قریشـی رییـس خدمـات 
دارویـی کشـور در محفـل افتتاح 
هفتـه جهانـی آگاهی دهـی ادویه 
ضـد میکروبـی کـه روز دوشـنبه 
) 22 عقـرب ( در کابـل برگـزار 
شـده بـود، بـر آگاهی دهـی مردم 
تاکیـد کـرده می گویـد کـه تجویز 
ضـد  داروهـای  از  اسـتفاده  و 
میکـروب بـرای صحت انسـان ها 

خطرنـاک اسـت.
ضـد  داروهـای  اسـتفاده  وی 
میکـروب را یـک تهدیـد جهانی 
کـه  می گویـد  نمـوده  عنـوان 
اسـتفاده غیـر معمـول آن سـبب 
غیـر  مقاومت هـای  افزایـش 

میکروبـی در بـدن می شـود. وی 
بـی  اسـتفاده  کـه  تاکیـد می کنـد 
رویـه از داروهـای ضـد میکروبی 
در افغانسـتان یـک چالـش جدی 

اسـت.
از  اسـتفاده  کاهـش  آنکـه  بـا 
تجویـز داروهـای ضـد میکروب 
در شـرایطی کـه مـردم دسترسـی 
کمتـر بـه خدمـات خـوب صحی 
دارنـد، دشـوار بـه نظـر می رسـد 
دارویـی  خدمـات  رییـس  امـا 
آنـان  کـه  می گویـد  کشـور 
داروهـای  تجویـز  انـد  توانسـته 
را  افغانسـتان  میکروبـی در  ضـد 
کاهـش  صـد  در   ۴3 بـه   ۵0 از 
دهـد. آقـای قریشـی تاکیـد کـرد 
کـه آنـان تـالش می کنند تا شـیوه 
درسـت اسـتفاده از داروهای ضد 
آگاهـی  مـردم  بـه  را  میکروبـی 

دهنـد.
در همیـن حال، نجیـب اهلل صافی 
مسـوول سـازمان صحـی جهـان 

در افغانسـتان، داکتـران را بـه بـی 
بـی  تجویـز  زمینـه  در  توجهـی 
رویـه ادویه هـای ضـد میکروبـی 
کـرده  متهـم  افغانسـتان  در 
داروهـا  بایـد  داکتـران  می گویـد 
را بـه اسـاس نسـخه و بـه گونـه 
بیمـاران  بـه  درسـت  و  قانونـی 

کننـد. تجویـز 
آقـای صافی با اشـاره به خطرناک 
بـودن اسـتفاده از داروهـای ضـد 
میکروبـی می گویـد کـه اسـتفاده 
از داروهـای ضد میکروب سـبب 
تقویـت امـراض در وجود انسـان 
شـده و زمینه تـداوی بعدی بیمار 

را دشـوار می کنـد.
عامـه  صحـت  وزارت  بـه  وی 
سـازمان  کـه  می دهـد  وعـده 
وقایـع  زمینـه  در  جهـان  صحـی 
داروی بـا حکومـت افغانسـتان و 
بـه گونـه  وزرات صحـت عامـه 
کـرد. خواهـد  همـکاری  جـدی 

زلزله ای به بزرگی هفت و سه دهم 
بخش های وسیعی از شمال شرقی 
لرزانده  را  ایران  غرب  و  عراق 
شده  نفر  صدها  مرگ  باعث  و 
لرزه نگاری  شبکه  مقامات  است. 
از  که  می گویند  ایران  کرمانشاه 
تاکنون  زمین لرزه  این  وقوع  زمان 
بیش از یکصد پس لرزه ثبت شده 

است.  
عزای  روز  سه  کرمانشاه  در 
عمومی اعالم شده است. مدارس 
)سه شنبه  امروز  ایالم  و  کرمانشاه 
23 آبان( تعطیل اعالم شده است.

فرماندار داالهو در کرمانشاه اعالم 
کامال  روستاها  بعضی  که  کرده 

ویران شده اند.
که  است  شده  گزارش  همزمان 
جعفری،  محمدعلی  سرلشکر 

به  پاسداران،  سپاه  کل  فرمانده 
کرمانشاه رفته است و قرار است 
جمهور  رئیس  روحانی،  حسن 
ایران، هم امروز به کرمانشاه سفر 

کند.
آمار اعالم شده کشته ها در ایران از 
زمان وقوع زلزله به تدریج درحال 
افزایش بوده است و در تازه ترین 
گزارشها شبکه خبر ایران می گوید 
تاکنون "3۴۵ نفر" کشته شده  اند. 
به  به گفته همین گزارش نزدیک 
بیش از 6000 نفر مجروح نیز ثبت 

شده است.
عراق  مقام های  دیگر  سوی  از 
می گویند که حداقل 6 نفر در آنجا 
زخمی  نفر   ۵0 حداقل  و  کشته 

شده اند.
مرکز  رییس  مرادی،  علی 

ایران  نزدیکترین شهر  لرزه نگاری 
شهر  را  لرزه  زمین  محور  در 
در  ذهاب  سرپل  شمال  در  ازگله 
مرکز  کرد.  اعالم  کرمانشاه  استان 
آمریکا  زمین شناسی  مطالعات 
نیز گفته است که مرکز زلزله که 
گذشته  شب  دیروقت  ساعات 
)یکشنبه 2۱ آبان( به وقت محلی 
است.  بوده  "ازگله"  داد  روی 
از  کیلومتری   33.۹ زلزله  عمق 

سطح زمین اعالم شد.
داده  رخ  زلزله  گزارشها  براساس 
شدید بوده و مردم ساکن در کل 
منطقه شمال غرب ایران تا ساکنان 
این  تهران  در  بلند  ساختمان های 

زمین لرزه را احساس کرده اند.
بیشترین  که  می دهد  نشان  آمارها 
بعد  و  ذهاب  سرپل  به  کشته ها 
می شود.  مربوط  شیرین  قصر 
علت آمار باالی کشته ها در سرپل 
زلزله  کانون  به  نزدیکی  ذهاب 

است.

نگاه متفاوت نسل جدید خانوادۀ 
شاهی عربستان به دولت داری

وزارت صحت عامه:

 از فروش خودسرانۀ دارو نگرانیم

زلزله در غرب ایران صدها 
قربانی برجا گذاشت
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