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که  می گوید  ملی  وحدت  دولت  رییس 
حل  راه  دنبال  به  آن  حامیان  و  تروریستان 
تالش  افغانستان  دولت  و  نیستند  سیاسی 
را  صلح  هم  و  ببرد  را  جنگ  هم  تا  می کند 

تأمین کند.
آقای غنی که روز شنبه )14 دلو( در مجمع 
عمومی شورای عالی صلح افغانستان صبحت 
می کرد، گفت: »ما دو هدف واضح داریم و آن 
این است که هم باید جنگ را ببریم و هم را 

صلح کمایی کنیم؛ جنگ را از خاطر آنهایی که 
این  از  غیر  دارند  دست  شنیع  عمل  این  به 
به خاطری که خواست  و صلح  نیست  راهی 

ملت است به پیش می بریم«.
حامیان  و  طالبان  وقت  که  گفت  غنی  آقای 
بعد  روز   24 بنًا،  است؛  رسیده  پایان  به  آن 
می شود  برگزار  کابل  در  کابل  دوم  کنفرانس 
نظر  باید  با شورای عالی صلح  و در مشوره 
منسجم و واحدی را با جهانیان شریک شود.

با اشاره حادثه چهار راهی صدارت کابل  او 
می پذیرند  را  صلح  کسانی که  »بین  گفت: 
بعد  شود.  تفکیک  می کنند  رد  کسانی که  و 
شد.  آسان  کار  این  گذشته  هفته  حادثه  از 
کسانی که مسوول این فاجعه هستند صلح پذیر 
نابودی  برای  را  ما  تنها عزم  این ها  و  نیستند 
آنان در هر سوراخ  کامل خود خواهند دید؛ 
که بروند از سوراخ می کشیم شان و عدالت را 

باالی آنان تطبیق خواهیم کرد«.
تا  داشت،  بیان  ملی  وحدت  دولت  رییس 
نداشته  صلح  برای  جامعه  طرح  زمانی که 
پایدار  صلح  که  کنیم  فکر  چطور  باشیم، 
می آید که 60 درصد مردم ما گرسنه باشند و 
مردمی که در روز یکبار نان می خورد و اوالد 

غریب به آینده خود اطمینان نداشته باشد.
باید  دوم  مساله  که  شد  یادآور  غنی  آقای 
فضای اعتماد باشد، اگر سال ها جنگیدیم ختم 
جنگ حوصله می خواهد و اعتماد سازی هم 
زمان بندی دقیق می خواهد و اگر روند صلح 
زمان بندی واضح نداشته باشد به صلح نمی 
شروع  از  باید  صلح  مخرب  عوامل  انجامد. 

مذاکرات صلح سنجیده شود.
او گفت که مهم ترین مساله موضوع مهاجرین 
و  کلی  شکل  به  باید  را  مساله  این  است، 
اساسی حل کنیم؛ چطور صلح می خواهیم که 
نیمی از جامعه ما در هجرت زندگی می کنند. 
این مساله غور شود و تمام منابع  باید روی 
دولت تمرکز کنند که در مدت کوتاه تمامی 

مهاجران از پاکستان به کشور برگردند.
که  گفت  نیز  صلح  مراحل  خصوص  در  او 
در این روند سه مرحله ضرور است؛ مرحله 
مذاکرات  مرحله  مذاکرات،  از  پیش  آمادگی 
دو  صلح؛  پیمان  ضمانت  و  تثبیت  مرحله  و 
مرحله اول مطلق بین االفغانی باشد و هرچه 
به نفع مردم است به کار اندازیم و در این دو 
مرحله متحدین بین المللی ما خبر باشند اما 

دخیل نباشند.
که  سوم  مرحله  در  که  گفت  غنی  آقای  اما 
جامعه جهانی نیز باید دخیل باشند و در این 
در  جنگ  بگیریم  غلط  تصمیم  اگر  مرحله 

کشور ختم نمی شود.
کرد،  تصریح  ملی  وحدت  دولت  رییس 
کنفرانس کابل از نگاه پیام رسانی مهم است. 
واضح  جهانی  جامعه  با  ما  کنفرانس  این  در 
می سازیم که تروریستان و حامیان آن به دنبال 

راه حل سیاسی نیستند.
سه  کابل،  کنفرانس  تعقیب  به  وی،  گفته  به 
بزرگ  نشست  تاشکن،  در  دیگر  کنفرانس 
علمای اسالمی در اندونیزیا  و سوم کنفرانس 

دیگر در خلیج برگزار خواهد شد.
قسمت  در  ما  اراده  و  نیت  که  کرد  تاکید  او 
این  در  ما  است؛ ضعف  تر شده  قوی  صلح 
تابع طرح دشمن شویم و طرح  ما  است که 
شورای  و  صلح  روند  که  است  این  دشمن 
عالی صلح بی اعتبار شود ولی ملت افغانستان 

چنین اجازه ای به دشمن نخواهد داد.
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اظهاراتی  در  امریکا  خارجه  امور  وزیر  معاون 
افغانستان به خبرنگاران  به  درخصوص سفر اخیرش 
گفت، همه گروه های شبه نظامی در افغانستان به جز 
و  هستند  فرایند صلح  به  پیوستن  آماده  طالبان  گروه 
ادامه دار طالبان علیه غیرنظامیان  حمالت تروریستی 
کنار  برای  تمایلی  آنها  می دهد  نشان  افغانستان  در 

گذاشتن خشونت ندارند.
جی .سالیوان،  جان  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
معاون وزیر امور خارجه امریکا به خبرنگاران گفت: 
راهبرد امریکا برای جنوب آسیا تمرکزش بر این بوده 
که گروه شبه نظامی طالبان را تحت فشارهای سیاسی، 
به  نهایتا  گروه  این  تا  دهد  قرار  نظامی  و  اقتصادی 

فرایند صلح افغانستان بپیوندد.
سالیوان خاطر نشان کرد: امریکا کامال به حمایت از 
افغانستان تالش های دولتشان برای دستیابی به  مردم 

صلح، امنیت و موفقیت در این کشور پایبند است.
او ادامه داد: من زمانی که در کابل بودم فرصت دیدار 
همراه  به  را  افغانستان  رییس جمهور  غنی،  اشرف  با 
ربانی،  صالح الدین  اجرایی،  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
وزیر امور خارجه و دیگر مقام های دولت این کشور 

پیدا کردم.
دیدارهای من رهبران  این  از  افزود: در هر یک  وی 
دولت  که  کردند  تصریح  من  به  خطاب  افغانستان 
به  همچنان  اخیر  انگیز  غم  وقایع  رغم  به  افغانستان 
برای  الزم  شرایط  تا  داد  خواهد  ادامه  تالش هایش 
محیط  یک  ایجاد  مذاکره،  میز  پای  به  طالبان  آوردن 
تنفر  فراهم شود. حمالت  پایدار  برای صلح  مناسب 
نشان  گناه  بی  غیرنظامیان  علیه  طالبان  اخیر  برانگیز 
به  نیت  حسن  با  نیستند  حاضر  آنها  که  می دهد 

مذاکرات صلح وارد شوند.
او همچنین گفت: امریکا خواهان آن است که پاکستان 
پناهگاه های امن تروریست ها را در خاک خود از بین 

ببرد تا درگیری ها در افغانستان متوقف شود.
کردیم  تصریح  پاکستان  دولت  به  ما  گفت:  سالیوان 
که از آنها توقع داریم علیه تروریست هایی که در این 
آن  موجب  به  تا  کنند  برخورد  دارند  پناهگاه  کشور 
افغانستان  در  به خشونت  تهدید  از شدت فشارها و 
کاسته شده و از یک صلح پایدار و مداوم در افغانستان 

و منطقه حمایت شود.
نیز  پنتاگون  سخنگوی  وایت،  دانا  حال  عین  در 
که  می خواهد  آباد  اسالم  از  امریکا  مقام های  گفت: 
از  آنکه  رغم  به  تروریسم  با  مبارزه  تالش های  در 
گروه های تروریستی حمایت کرده به امریکا بپیوندد.

گفته ایم  زیادی  دفعات  ما  کرد:  نشان  خاطر  وایت 
قربانی  کشور  این  دارد.  را  شانس  این  پاکستان  که 
است و  تروریسم حمایت کرده  از  و  بوده  تروریسم 
تالش های  به  فعاالنه  که  داریم  انتظار  پاکستان  از  ما 
مبارزه با تروریسم بپیوندد. آنها می توانند کارهایی که 
ما انتظار انجامش را از آنها داریم در راستای مبارزه با 

تروریسم انجام دهند.
دونالد  کرده  اعالم  سفید  کاخ  اخیر  روزهای  طی 
ترامپ،  رئیس جمهور امریکا منابع و اختیارات بیشتری 
با  آنها  تا  امریکا گذاشته  نظامی  اختیار فرماندهان  در 
استفاده از آنها پناهگاه های تروریست ها در افغانستان 

و پاکستان را هدف قرار دهند.

امریکا:

پـاکستانباپنـاهگاههـای
تـروریستـانبرخـوردکنـد

کــــــــابل:

اسالمآبادبهکارمشترکتعهدسپرد

و  افغانسـتان  نظامـی  و  سیاسـی  مقام هـای 
پاکسـتان دیـروز )شـنبه( پشـت درهای بسـته 

در کابـل دیـدار و مالقـات کردنـد.
تهمینـه  ریاسـت  بـه  پاکسـتان  هیـأت  یـک 
جنجـوا معین وزارت خارجۀ پاکسـتان و یک 
جنرال چهارسـتارۀ آی اس آی  دیـروز به کابل 

مد.  آ
وزارت خارجـۀ افغانسـتان می گوید که هیأت 
افغانسـتان خواسـتار اقدامات عملی پاکسـتان 
در زمینـۀ پیشـنهادها و خواسـت های رییـس 
امنیـت ملـی و وزیـر داخلـه در سفرشـان بـه 

پاکسـتان، شـده اند. 
احمـد شـکیب مسـتغنی، سـخنگوی وزارت 
خارجـۀ افغانسـتان، دیـروز در یـک نشسـت 

تعهـد  پاکسـتان  مقامـات  خبـری گفـت کـه 
سـپرده اند کـه در پیونـد بـه اسـناد و مـدارک 
حمـالت اخیـر در کابـل حاضر به بررسـی و 

کار مشـترک هسـتند.
دولـت افغانسـتان مدعـی اسـت کـه حمالت 
اخیـر در خـاک پاکسـتان سـازمان دهی شـده 

ست.  ا
وزارت  سـخن گوی  فیصـل،  محمـد  امـا 
خارجـه پاکسـتان در صفحـه ی توئیتـر خـود 
نوشـته اسـت کـه هیـأت پاکسـتانی در ایـن 
مدیریـت  تقویـت  بـرای  نیـاز  بـر  نشسـت 

کـرد. تأکیـد  افغانسـتان  طـرف  در  مـرزی 
پاکسـتان  هیـأت  کـه  افـزوده  فیصـل  آقـای 
هم چنـان دولـت افغانسـتان را تشـویق کـرد 

پاکسـتانی  ضـد  تروریسـت های  علیـه  کـه 
اقـدام کنـد.

او هنـگام ورود ایـن هیـأت بـه کابل نوشـت 
انتظـار مـی رود که این سـفر باعث اسـتحکام 

بیشـتر روابط با افغانسـتان شـود.
سـفر ایـن هیأت در حالی سـت که چهارشـنبه 
هفتـۀ گذشـته رییـس عمومـی امنیـت ملی و 
وزیـر داخلـۀ افغانسـتان بـه پاکسـتان رفتنـد. 
در  پاکسـتان  سـفر  از  پـس  مقام هـا  ایـن 
و  اسـناد  گفتنـد،  کابـل  در  خبـری  نشسـت 
مـدارک غیرقابـل انـکار در مـورد پناه گاه های 
در  طالبـان  رهبـران  حضـور  هراس افگنـان، 
پاکسـتان را بـا مقام هـای ارشـد ایـن کشـور 

کرده انـد. شـریک 
جرایمجنگـیدرافغانستان
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بــه  حکمتیــار  گلبدیــن  اخیــر  ســخنان 
ــا  ــه تنه ــالمی ن ــزب اس ــر ح ــالح رهب اصط
ــه  ــه شــدت نفــاق افکنان ــل ب منزجرکننــده ب
ــه  ــارات ک ــن اظه ــود. ای ــود ب ــب آل و تعص
در یــک گفت وگــوی ویــژه بــا یکــی از 
ــام  ــی انج ــری خصوص ــای تصوی ــانه ه رس
شــد، نشــان داد کــه چگونــه عــدۀ هنــوز در 
خــواب خرگوشــی بــه ســر مــی برنــد و از 
ــه و  ــورت گرفت ــور ص ــه در کش ــه ک آن چ
صــورت مــی گیــرد بــی اطــالع انــد. حافظــۀ 
ایــن گونــه افــراد در جایــی از تاریــخ منجمد 
باقــی مانــده و اصــال نمــی توانند کــه تحلیل 
واقعــی و درســت از اوضــاع پیرامــون شــان 
و ســال هــای کــه بــرآن هــا گذشــته اســت 
ــت  ــا گذش ــی ه ــرای برخ ــند. ب ــته باش داش
ــر از درس هــای اســت  ــده و پ زمــان آموزن
ــی  ــره م ــود به ــروز خ ــه از آن در کار ام ک
برنــد، امــا بــرای برخــی هــا گذشــت گــرد 
ــا  ــی پاشــد، ام ــان م ــره ش ــر چه ــفیدی ب س
در عمــل همــان چیــزی بودنــد کــه هســتند. 
ــد  ــی دانن ــب م ــودکان مکت ــا ک ــروز حت ام
کــه تاریــخ افغانســتان در ســال هــای اخیــر 
چگونــه رقــم خــورده اســت، کــی هــا 
بــرای عدالــت و آزادی رزمیــده انــد و کــی 
ــد  ــام کردن ــردم شــان قی ــع م ــه مناف ــا علی ه
ــا  ــرگ صده ــور و م ــی کش ــث ویران و باع
انســان بــی گنــاه ایــن ســرزمین شــده انــد. 
ــا  ــه م ــه ک ــود آن گون ــی ش ــخ را نم تاری
ــن  ــخ در ذه ــت. تاری ــندیم، نوش ــی پس م
ــورد  ــاوت در م ــان دارد و قض ــردم جری م
عملکــرد کنــش گــران آن بــه خواســت 
ــرد.  ــی گی ــورت نم ــخاص ص ــراد و اش اف
ــال  ــه در س ــد ک ــی گوی ــار م ــای حکمتی آق
ــل  ــون در کاب ــوی خ ــه ج ــاد ک ــای هفت ه
ــت  ــته اس ــی نداش ــچ نقش ــاد، هی ــه راه افت ب
ــا ایــن جمعیــت اســالمی و متحــدان  و گوی
ــای  ــم ه ــا و تنظی ــاح ه ــر جن ــه اکث آن ک
ــی  ــی ویران ــل اصل ــد، عام ــوده ان ــادی ب جه
هــای پایتخــت و برخــی از شــهرهای دیگــر 
ــه  ــود ک ــی ش ــه م ــا چگون ــد. ام ــور ان کش
ــوز  ــر هن ــت؟ مگ ــای را پذیرف ــن ادع چنی
بســیاری از شــاهدان عینــی آن زمــان همیــن 
ــا  ــا نیســتند؟ مگــر خودم ــان م لحظــه در می
جــز شــاهدان آن دوره نبــوده ایــم؟ آیــا 
فرامــوش کــرده ایــم کــه چــه ســان پیــش از 
تشــکیل حکومــت موقــت و انتقــال قــدرت 
بخــش  وارد  اســالمی  نیروهــای حــزب 

ــی  ــل شــدند و م ــای مهمــی از شــهر کاب ه
ــن  ــخ و ب ــن شــهر را از بی ــه ای خواســتند ک
ویــران کننــد؟ مگــر گفتگــوی زنــدۀ قهرمــان 
ملــی کشــور کــه بــا آقــای حکمتیــار بــرای 
ــد و  ــی گوی ــل ســخن م ــردم کاب ــاع از م دف
ــار  ــه ســخن مــی گویــد، در اختی چــه مردان
ــار برچــه  ــدارد؟ آقــای حکمتی همــه قــرار ن
اساســی مــی توانــد کــه خــود را از جنایــات 
آن ســال هــا مبــرا نشــان دهــد؟ اگــر جنــگ 
ــک  ــدون ش ــود ب ــی ب ــان نم ــدرت ایش ق
قطــره خونــی در کابــل و دیگــر شــهر 
هــای کشــور ریختانــده نمــی شــد و انتقــال 
ــه صــورت مســالمت آمیــز و آرام  قــدرت ب
ــا از  ــار حت ــای حکمتی ــد. آق ــی ش ــام م انج
جنایاتــی کــه در ســال هــای پیســین انجــام 
داده، انــکار مــی ورزد و بــه صــورت شــرم 
ــه  ــود ک ــده ش ــد دی ــد بای ــی گوی آوری م
ــه  ــان چگون ــزب ایش ــوط ح ــاری مرب انتح
عمــل انتحــاری را کــه منجــر بــه قتــل یــک 
ــت.  ــام داده اس ــد، انج ــل ش ــواده مکم خان
ــی  ــه نم ــچ وج ــه هی ــخنان ب ــه س ــن گون ای
ــند  ــی باش ــی بــرای جنایات تواننــد توجیه
ــف  ــای مختل ــول دوره ه ــان در ط ــه ایش ک
مبارزاتــی خــود علیــه مــردم بــی گنــاه و بــی 
دفــاع صــورت داده اســت. آقــای حکمتیــار 
ــا مشــروعیت  ــه شــکل پارادکســیکالی حت ب
ــرد. او  ــد بپذی ــی خواه ــی را نم ــام فعل نظ
ضمــن ایــن کــه مدعــی اســت دولــت فعلــی 
ــا  ــت، ام ــانده اس ــت نش ــت دس ــک دول ی
مــی گویــد قانــون اساســی را رعایــت مــی 
ــری  ــه فک ــان در منظوم ــه ایش ــد. چگون کن
ــد  ــی توان ــاد م ــن دو متض ــان ای ــود می خ
جمــع ســازد. از یــک طــرف دولــت بــدون 
مشــروعیت ولــی از یــک طــرف دیگــر 
ــای  ــروعیت. آق ــی دارای مش ــون اساس قان
ــی  ــرایط تاریخ ــه ش ــدون آن ک ــار ب حکمتی
ــس از  ــت پ ــت موق ــدن دول ــود آم ــه وج ب
ــت  ــه دول ــد ک ــی گوی ــد م ــان را بدان طالب
ــه ایــن دلیــل نامشــروع اســت کــه  فعلــی ب
از بــن بــه کابــل منتقــل شــد و آقــای کــرزی 
هــم از راه پاکســتان وارد کشــور شــد. مگــر 
ــود  ــا در کجــا ب ــن ســال ه خودشــان در ای
افغانســتان شــد؟  وارد  راهــی  از چــه  و 
ــن  ــه در ب ــردم ک ــر اراده م ــدن در براب جنگی
ــا حضــور  ــم خــورد مشــروعیت دارد ام رق
در کنــار داعــش و طالبــان کــه هــر روز 
ــن  ــا رنگی ــردم م ــون م ــه خ ــان ب دســت ش

ــزد؟  ــی انگی ــوالی برنم ــچ س ــود، هی ــی ش م
ــود  ــوی خ ــن گفتگ ــار در ای ــای حکمتی آق
ــکل  ــدت مش ــه ش ــه ب ــان داد ک ــال نش عم
روانــی دارد و پــر از عقــده و تعصب اســت. 
ــه  ــای اســت ک ــوز در حســرت روزه او هن
ــه  ــن ک ــد و از ای ــت کن ــد بازهــم جنای بتوان
ــق  ــی مجــال تحق ــد در فضــای فعل ــی بین م
ــی  ــود م ــه خ ــدارد ب ــی را ن ــن رویای چنی
پیچیــد و بــه هــر طــرف چنــگ مــی انــدازد. 
چنــگ انداختــن او بــه زبــان فارســی از روی 
همیــن عقــده حقــارت ناشــی مــی شــود. او 
ــف  ــوز صن ــش آم ــک دان ــدازه ی ــه ان ــه ب ک
اول مســایل زبانــی را نمــی دانــد، در مــورد 
ــر  ــد و بدت ــی گوی ــخن م ــی س ــان فارس زب
ــن  ــت در ای ــی اس ــه مدع ــن ک ــه ای از هم
ــاب  ــک کت ــدازه ی ــه ان ــد ب ــی توان ــه م رابط
ــی  ــد کتاب ــاید 118 جل ــد. ش ــخن بگوی س
ــنده آن  ــود را نویس ــان خ ــه ایش ــم ک را ه
ــه از  ــن گون ــد، همی ــی مــی کن ــا معرف ه
ــا  ــد. او حت ــرده باش ــراوش ک ــان ت ــن ش ذه
ــان  ــش و زب ــان لهجــه، گوی ــد می نمــی توان
ــای  ــل معن ــا حداق ــود و ی ــل ش ــاوت قای تف
ــی  ــت م ــد. آن وق ــن اصطالحــات را بدان ای
آیــد و در هیــات یــک زبــان شــناس حــرف 
ــد  ــی توانن ــط م ــه فق ــد ک ــی زن ــای م ه
باعــث خنــده شــوند. آقــای حکمتیــار قبــل 
ــل  ــخنانی حداق ــن س ــردن چنی ــرح ک از مط
ــان  ــتادان زب ــی از اس ــه از یک ــود ک الزم ب
مــی پرســید کــه معنــای چنیــن اصطالحاتــی 
چیســتند و چگونــه زبــان هــا مــی تواننــد از 
هــم متفــاوت باشــند و چــه چیزهــای ســبب 
مــی شــوند کــه مــا دو زبــان را از هــم 
ــار  ــای حکمتی ــخنان آق ــم. س ــاوت بدانی متف
بــه ایــن مــی مانــد کــه میــان انگلیســی کــه 
ــی  ــه م ــخن گفت ــف س در کشــورهای مختل
ــم و مدعــی شــویم کــه  شــود فــرق بگذاری
ــده  ــان علحی ــک زب ــا ی ــن ه ــک از ای ــر ی ه
اســت. کانادایــی یک زبــان اســت، امریکایی 
زبانــی دیگــر، اســترالیایی زبانــی دیگــر قــس 
علــی هــذا. وقتــی کســی چنیــن قضاوتــی در 
مــورد یــک زبــان کــه هیــچ فهمــی در مــورد 
ــن اندیشــمندانه! ســخن مــی  ــدارد چنی آن ن
ــخنان او در  ــه س ــت ک ــخص اس ــد مش گوی
مــورد مســایل سیاســی چقــدر مــی تواننــد 
اندیشــه  و  پایــگاه و جایــگاه علمــی  از 
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دیــروز هیاتــی از پاکســتان وارد کابــل شــد و تــا روی 
ــن  ــر از ای ــد. پیش ت ــو کن ــتان گفت وگ ــایل افغانس مس
مقامــات امنیتــی کــه بعــد از یــک رویــداد تروریســتی 
ــت  ــد و در بازگش ــده بودن ــتان ش ــل، وارد پاکس در کاب
گفتنــد کــه پاکســتان معتــرف بــه حضــور طالبــان در آن 
کشــور اســت و تعهــد داده اســت کــه دولــت افغانســتان 
ــد کــه قــرار  را همــکاری می کنــد. مقامــات گفتــه بودن
اســت روز شــنبه هیاتی از پاکســتان وارد افغانســتان شود 
و روی معلوماتــی کــه هیــات افغانســتانی بــه پاکســتان 
داده اســت، صحبــت کنــد. امــا واضــح اســت کــه ســفر 
ــرح  ــته مط ــتان، از گذش ــه افغانس ــتانی ب ــات پاکس هی
ــات  ــر مقام ــفر اخی ــم س ــی ه ــا ربط ــت و ام ــوده اس ب
افغانســتانی بــه پاکســتان یافتــه اســت؛ اگرچــه ســاعتی 
ــل،  ــی در کاب ــات امنیت ــری مقام ــس خب ــد از کنفران بع
ــای  ــارات مقام ه ــی اظه ــتان در اعالمیه ی ــفارت پاکس س
ــه  ــود ک ــه ب ــود و گفت ــرده ب ــی افغانســتان را رد ک امنیت
ــه دولــت افغانســتان نداشــته  پاکســتان هیــچ تعهــدی ب
اســت در آن اعالمیــه همچنــان آمــده بــود کــه ســفر یک 
هیــأت پاکســتانی بــه کابــل کــه قــرار اســت روز شــنبه 
ــِی  ــه مســایل امنیت ــچ ربطــی ب ــم هی ــرد ه صــورت گی
تــازۀ کابــل و ســفر مقامــات افغانســتانی بــه اســالم آبــاد 
ــه از  ــت ک ــاِت دیگری س ــه موضاع ــوط ب ــدارد و مرب ن

ســال گذشــته روی آن صحبــت شــده بــود. 
ــی واضــح می ســازد کــه ســفر  ــه خوب ایــن مواجهــه، ب
اخیــر مقامــات پاکســتانی بــرای امنیــت افغانســتان 
ــت  ــر وضعی ــی ب ــر چندان ــم دارد تاثی ــی ه ــر ارتباط اگ
البتــه در شانزده ســال گذشــته  نخواهــد گذاشــت؛ 
ــاد صــورت  ــل و اســالم آب ــان کاب ــادی می ســفرهای زی
ــوده  ــتان نب ــع افغانس ــه نف ــدام ب ــچ ک ــه هی ــت ک گرف
ــه از آن  ــود ک ــتان ب ــن پاکس ــورادی ای ــت و در م اس
ــرده اســت. دســتگاه دیپلوماســی  ــن اســتفاده را ب بهتری
ــال از  ــه س ــن هم ــی ای ــه ط ــتان ک ــت افغانس و سیاس
ــوده و  ــاکارا ب ــت ن ــده اس ــت می ش ــرف ارگ مدیری ط
ــد. از  ــره بجوی ــن ســفرها به ــه از ای نتوانســته اســت ک
جانــب دیگــر افغانســتان در محــراق عمــق اســتراتیژیک 
پاکســتان اســت و تــا زمانــی کــه تغییــری در سیاســت 
خارجــی پاکســتان رو نمــا شــود و انعطافــی در عمــق 
اســتراتِژیک آن ایجــاد نشــود، مســالۀ امنیتــی افغانســتان 
ــالِت  ــر حم ــت در براب ــد موفقی ــردد. کلیـ ــل نمی گ ح
ــد  ــه بع ــه ب ــن توج ــه ضم ــت ک ــن  اس ــتی ای تروریس
ــی  ــی و بین المل ــارهای مل ــد فش ــآله، بای ــی مس داخل
ــت  ــور سیاس ــا آن  کش ــود ت ــاد ش ــتان ایج روی پاکس
ــن  ــر ای ــا تغیی ــد. ب ــر بده ــودش را تغیی ــی خ خارج
سیاســت خارجــی، بایســتی انعطافــی در مســالۀ عمــق 
ــوان  ــگا می ت ــردد؛ آن ــا گ ــتان رو نم ــتراتیژیک پاکس اس
انتظــار داشــت کــه پاکســتان در رونــد صلــح همــکاری 

ــد.  کن
ــا  ــت ت ــاعد اس ــی مس ــت خاص ــون فرص ــن اکن همی
ــد و  ــازی نکن ــردم ب ــان م ــا اذه ــتان ب ــت افغانس دول
بایســتی از شــورای امنیــت بــه شــکل جــدی بخواهــد 
ــرا  ــد؛ زی ــه کن ــتان مداخل ــی افغانس ــور امنیت ــه در ام ک
حرکت هــای  تــوان  از  دیگــر  افغانســتان  بحــث 
دیپلوماتیــک کشــوری عبــور کــرده اســت و بــه مســاله 
ــت  ــت و الزم اس ــورده اس ــره خ ــان گ ــه و جه منطق
ــود  ــه ش ــاله در آن ســطح ها جــدی گرفت ــن مس ــه ای ک
ــن  ــتفاده از ای ــوان اس ــاده گی ت ــه س ــتان ب ــه پاکس ورن
ســفر هــا و وضعیــت موجــود را بــه نفــع خــودش در 
ــه اســت،  ــرار گرفت ــر فشــار بیشــتر ق ــه زی شــرایطی ک
دارد. همانگونــه کــه ســفر اخیــر مقامــات افغانســتان بــه 
پاکســتان و ســفر هیــات پاکســتانی بــه کابــل می توانــد 
ــرا  ــد؛ زی ــتان باش ــر پاکس ــارها ب ــع فش ــت رف در جه
ــر  ــه دارد در ام ــد ک ــان بده ــد نش ــتان می خواه پاکس

ــد. ــکاری می کن ــزم هم ــا تروری ــارزه ب مب

سفرهاییکهبهنفعپاکستان
تماممیشود
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دروغ گفتن و ریاکاری، به فرهنِگ نانوشـته شـده 
در دسـتگاه دولت افغانسـتان در حال تبدیل شدن 
اسـت. دروغ گویـی بـه عنـوان یـک ناهنجـاری 
اجتماعـی، هرچنـد از سـوی دیـن، گنـاه بـزرگ 
دانسـته شـده و دروغ گویان هم به عنوان دشمنان 
خـدا شـناخته شـده انـد، امـا سـران حکومـِت 
دوربیـن   مقابـل  در  کـه  هرازگاهـی  افغانسـتان 
و  می گوینـد  دروغ  می گیرنـد،  قـرار  رسـانه ها 

تظاهـر بـه راسـت گویی می کننـد.
از  بخشـی  دروغ گویـی  کـه  می شـود  دیـده 
از  عده یـی  اجتماعـی  زنده گـی  روزمـرۀ  رفتـارِ 
حکومت گـران و مسـووالن دولتـی را تشـکیل 
و  فرهنگـی  »بیمـاری«  ریـا،  و  دروغ  می دهـد؛ 
اجتماعـی امـروز حکومت گران افغانسـتان شـده 
و ایـن بیمـاری روزبـه روز رو بـه افزایش اسـت. 
شـگفت آنکـه هـم آنـان و هـم مـردم، می داننـد 
کـه ایـن عـده دروغ می گوینـد، امـا چـون تبدیل 
شـده  روزمرۀشـان  رفتـار  جـزء  و  عـادت  بـه 
اسـت، نـه خودشـان و نـه هـم مـردم، خمـی به 
ابـرو نمی آورنـد! از رییـس حکومـت گرفتـه تـا 
سـخنگویان وزارت خانه هـا و ریاسـت خانه های 
و  دروغ  جـز  اوقـات«،  »بیشـتر  در  دولـت 
سـخن پراکنی های بی عمـل، چیـزی نمی گوینـد. 
به نظر می رسـد مسـووالِن حکومتـی و کارمندان 
دولت تصـور می کننـد وظیفۀشـان دروغ گویی و 
فریبـکاری و بـه اصطالحی، خاک به چشـم زدن 
اسـت و بـا پیش زمینـۀ دروغ گویـی و توجیهـات 
فریب کارانـه، وارد عرصـۀ دولـت داری و وظیفـه 
می شـوند؛ بی آنکه بـه پیامدهای جنیـن رفتاری و 

گفتـاری اندکـی تأمـل کنند.
محمـد اشـرف غنـی در اکثر سـخنرانی های خود 
وعده هایـی  و  مـی آورد  زبـان  بـه  حرف هایـی 
می سـپارد کـه هیچ گونـه ضمانـت اجرایـی برای 
سـخنرانی  در  او  باشـد.  نمی داشـته  وجـود  آن 

بـه  بـار دیگـر دسـت  روز جمعـه خـود یـک 
دورغ پراکنـی زد و گفـت که »پیام دین اسـالم این 
اسـت کـه هیچ گونـه تبعیضی بین سـیاه و سـفید 
و سـرخ وجـود نـدارد«. بارهـا شـاهد بوده ایـم 
کـه رییـس حکومـت وحـدت ملـی از انجـام 
ابتدایی تریـن مناسـک دینـی عاجـز مانـده اسـت 
و نیـز در عرصـۀ حکومـت داری، بـه جـز حلقـۀ 
محـدودی از افـراد خـودی مربوط بـه قومش، به 
هیچ کـس دیگـری اعتمـاد نکـرده و در برابر آنان 
نوعی »تبعیض« روا داشـته اسـت. محمد اشـرف 
غنـی تظاهـر بـه دیـن داری می کنـد، در حالی که 
بـه سـنگ و چوب ایـن مملکت هویدا اسـت که 
او یـک سـیکوالر اسـت. او تظاهـر بـه باورمندی 
بـه »کثرت گرایـی« می کنـد، در حالـی کـه مـردم 
بـا پوسـت و گوشت شـان اطمینـان پیـدا کـرده 
انـد که اشـرف غنـی یـک تکنوکـراِت قوم محور 
و قوم گـرا اسـت. چنیـن طـرزِ رفتـار و گفتـاری، 
جـز ریـاکاری و دورغ پراکنـی، چیز دیگـری را به 

القـا نمی کند. جامعـه 
غنـی در سـخنرانی روز جمعـه هم چنان گفت که 
او رییـس جمهـور »منطق« و »اراده« اسـت و هیچ 
»تردیـدی« در این زمینه وجود نـدارد. او هم چنان 
از »تعهد« و »کیفیت« مسـووالن امنیتی اش سـخن 
گفـت و تأکید کرد کـه در مـورد فرماندهان امنیۀ 
والیت هـا در هفتـۀ آینده تصمیم می گیـرد. با این 
وجود، هرکسـی این سـخنرانی را دیده باشـد، به 
خودشـیفته گی  و  ریـاکاری  دروغ گویـی،  اوج 
محمـد اشـرف غنـی پـی می بـرد؛ چـه کسـی 
گفتـه می توانـد کـه تکیـه زدن یـک مهنـدس بـه 
کرسـی وزارت داخلـه »کیفیـت« اسـت؟ چگونه 
منطـق بپذیـرد آدمـی کـه تحصیـالِت در زمینـۀ 
ریاسـت  در  روز  یـک  و  دارد  »کانالیزاسـیون« 
عمومـی امنیـت یا دیگـر نهـادِ امنیتـی کار نکرده 
اسـت، آدم بـا کیفیـت در ریاسـت امنیـت ملـی 
باشـد؟ هیچ منطقـی نمی تواند بپذیـرد که تبدیلی 

همزمـاِن ده هـا فرمانـده امنیـه از والیت هـا بـه 
تأمیـن امنیـت کمـک کند. تأمیـن امنیـت نیازمنِد 
ارادۀ جـدی سـران یـک حکومـت در امـر مبارزه 
بـا تروریسـم و برخود مسـووالنه با جـان مردم و 

نهادهـای مهـم یک نظـامِ مردمی اسـت.
در عیـن حـال، وزیـر داخلـه و رییـس عمومـی 
امنیـت ملی پـس از سفرشـان به پاکسـتان گفتند 
که مسـووالن ارشـد حکومت پاکسـتانی، استفادۀ 
خـاک آن کشـور از سـوی طالبـان را پذیرفتنـد و 
تأکیـد کردنـد کـه بـرای پاسـخ گویی بـه کابـل 
می آینـد، امـا سـفارت پاکسـتان ایـن ادعـا را رد 
کـرد و گفـت که آنان چنیـن حرفی و چنین قولی 
بـه مسـووالن امنیتـی افغانسـتان نداده انـد؛ چنین 
ادعایی، تنها بیانگر عادی شـدِن دروغ در دسـتگاه 
حکومـت افغانسـتان می توانـد باشـد. بـه نظـر 
می رسـد، مسـووالن ارشد امنیتی سـاعتی نشسته 
و بـرای پوشـاندن سـفر بی نتیجۀشـان بـرای این 
ادعـای دروغیـن، واژه هـای و اصالحات سـرهم 
کـرده انـد؛ بی آنکـه بـه پیامدهـای چنین سـخنی 

فکـر کنند.
بـه هـر صـورت، ایـن قبیـل کارهـا،  دروغ گفتن 
را ابتـدا بـه یـک امـر اضطـراری و سـپس به یک 

عـادت تبدیل می کنـد. این که افراد ناگزیر شـوند 
خـود را غیـر از آنچـه هسـتند، معرفـی کننـد،  
جامعـه  و  افـراد  درون  در  دروغ  نهادینه سـازی 
اسـت. دروغ گویـی یک آسـیب اجتماعی اسـت 
کـه اکثـر اوقات از سـوی یـک فـرد وارد اجتماع 
شـده و گسـترش پیـدا می کنـد؛ اگر این فـرد در 
رأس حـرم قـدرت قرار داشـته باشـد و حرف و 
سـخنش در جامعـه تأثیرگذار باشـد، بدون شـک 
بسـتر آسـیبی کـه قـرار اسـت بـه پیکـر جامعـه 
وارد شـود، گسـترده تر و جدی تـر خواهـد بـود. 
ایـن مسـأله یـک ضعـف بـرای جوامـع از جمله 
جامعۀ افغانستان اسـت. دروغ گویی و ریا، ضعف 
افـرادی را نشـان می دهـد کـه به هدف پوشـاندن 
معایـب خـود، از طریـق بـزرگ کـردن، کوچـک 
کـردن و یـا عـوض کـردن موضوعـی، گفته های 
نادرسـت را بـه دیگـران القا می کننـد. وقتی مردم 
می بیننـد کـه بلندپایه ترین مقام هـای حکومت به 
راحتـی دروغ می گوینـد و بـر دروغ شـان اصـرار 
هـم می ورزنـد،  ناخـودآگاه دروغ هـای خودشـان 
را هـم موجـه می انگارنـد؛ و این کار بـرای جامعه 
کشـنده اسـت. مـردم هـم نبایـد بـه شـایعات و 
بایـد بـا  دروغ پردازی هـا توجـه کننـد و صرفـاً 

کسـب اعتمـاد و اطمینان، در پی راسـت گویی در 
جامعـه باشـند و از افـرادی حرف شـنوی داشـته 
جـزو  امانـت داری  و  راسـت گویی  کـه  باشـند 

اخالق شـان اسـت.
آنچه ذکر شـد،  تنها بخشـی از دالیل پُر شـماری 
اسـت کـه سـبب شـده، دروغ و ریـا در جامعۀ ما 
گسـترش یابد و اعتماد عمومی در همه سـطوح، 
 بـه نازل تریـن حد خود برسـد. البتـه ناگفته نماند 
کـه هنـوز راسـت گویی هـم زنـده اسـت، ولـی 
اندکـش هـم مهلـک اسـت. دروغ؛  دروغ  حتـا 
 کلیـد صنـدوق زشـتی های دیگـر اسـت و اگـر 
در جامعه یـی شـیوع پیـدا کنـد،  پشـت سـرش،  
ریـاکاری،  خیانـت در امانـت ،  دزدی و اختـالس، 
 بی عفتـی،  الابالی گـری و...، هـم می آیـد. بـر همۀ 
مـا اسـت که ابتـدا  خـود را ملزم به راسـت گویی 
کنیـم و سـپس بـدان حـد کـه از دسـت مان بـر 
می آیـد،  صداقـت را ترویـج دهیـم؛ در غیـر ایـن 
صـورت،  خودمـان هم در منجـالب جامعه یی که 
بـه دروغ و عـوارض بعـدی گرفتـار شـده،  غرق 

خواهیم شـد.

شـماری از آگاهـان مسـایل روابـط بین الملـل و اعضـای 
مجلـس نماینـده گان می گوینـد کـه »مـاه عسـل« روابـط 
پاکسـتان و امریکا به سـرانجام رسـیده و این رابطه کمترین 

حـد ممکـن آن رسـیده اسـت.
بـه گفتـۀ آنان، حکومت بایـد به دور از عالیـق ایدیولوژیک 
و ذوق زده گـی سیاسـی، منافـع ملـی را در اولویـت قـرار 
دهـد کـه نه هند دوسـت همیشـه گی و نه پاکسـتان دشـمن 

همیشـه گی ما اسـت.
دکتـر فرامرز تمنا، رییس مرکز مطالعات اسـتراتژیک وزارت 
تدریجـی  از خـروج  پـس  افغانسـتان می گویـد:  خارجـۀ 
نیروهـای خارجـی از کشـور، اهمیت تاکتیکی پاکسـتان در 
سیاسـت خارجی ناتـو و امریکا کاهش بسـیار ملموس پیدا 
کـرد و در ایـن فرصـت، نیاز ناتو و امریکا به پاکسـتان اندک 

شـده است.
او در ادامـۀ سـخنانش گفـت: امریـکا بـه نتیجه رسـیدند که 
پاکسـتان همـکار جـدی و صـادق در مبـارزه بـا تروریسـم 
نیسـت و حـاال رابطۀ این دو کشـور به کمتریـن حد ممکن 
رسـیده اسـت. آقـای تمنـا می گویـد کـه رابطـۀ مـاه عسـل 

امریـکا بـا پاکسـتان به پایان رسـیده اسـت.
بـه باور رییـس مرکز مطالعات اسـتراتیژیک وزارت خارجه، 
در فصـل کاهـش همـکاری پاکسـتان بـا امریـکا، بی نیـازی 
امریکا به پاکسـتان، نزدیک شـدن رابطۀ افغانسـتان با امریکا، 
نزدیکـی روزافـزون هند با امریکا و نزدیکـی روزافزون هند 

بـا اسـراییل از علت های عمـده در این فصل اسـت.
خارجـۀ  وزارت  اسـتراتژیک  مطالعـات  مرکـز  رییـس 
افغانسـتان، رابطـۀ جدیـد امریکا بـا پاکسـتان در پنج مرحله 
چنیـن خالصـه می کنـد: »مباحـث لفظی بـود کـه از تویت 
آقـای ترامپ آغاز شـد. قطـع کمک های نظامی با پاکسـتان، 
قطـع کامـل کمک هـای اقتصـادی خواهـد بـود و پیـش 
می شـود کـه در مرحلـۀ چهارم وضـع تحریم های گسـترده 
در برابر پاکسـتان خواهد بود و مرحلۀ پنجم که شـدیدترین 
ضربـه در رابطـۀ ایـن دو کشـور خواهـد بود، حملـۀ امریکا 
بـر پایگاه های تروریسـتان در قلمرو خاک پاکسـتان خواهد 

بود«.
آقـای تمنـا در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه در ایـن میـان 
افغانسـتان چـه بایـد کنـد؟، می گویـد: »تنهـا راه گریـز از 
وضعیت نامناسـب امنیتی افغانسـتان، قفل شـدن ما با امریکا 
و ناتـو اسـت، تنهـا ارتباط نداشـته باشـیم، اقتصـاد و امنیت 
مـا باید قفل شـود تا تهدیـد در برابر افغانسـتان، تهدیدی در 
برابر امریکا، فرانسـه و کشـورهای دیگر شـمرده شود و این 

پیونـد بـا هنـر و مهـارت ویژه یی سـاخته می شـود«.
در ایـن حـال، دکتر جعفـر مهـدوی، نمایندۀ مـردم کابل در 
مجلـس نماینـده گان، می گویـد: حکومـت بایـد بـه دور از 
عالیـق ایدیولوژیـک و ذوق زده گـی سیاسـی، منافـع ملی را 
در اولویـت قـرار دهـد. او تصریـح کـرد که نه هند دوسـت 

همیشـه گی و نـه پاکسـتان دشـمن همیشـه گی ما اسـت.

بـه بـاور آقای مهـدوی: مسـووالن حکومت بایـد در تنظیم 
سیاسـت خارجی کشـور، عالیـق ایدیولوژیـک و رفتارهای 
سـلیقه یی را کنـار گذاشـته و منافـع ملـی را در اولویت قرار 

دهند.
دکتـر مهـدوی بـا بیـان این کـه حـوزۀ روابـط بین الملـل بـا 
محاسـبات ریاضیکی قابل محاسـبه و سنجش نیست، تأکید 
کـرد کـه در ایـن عرصه نمی تـوان نتایـج روابط انسـان ها را 
از قبـل پیش بینـی کرد. بنابراین، دشـوار اسـت که بـدون در 
نظـر گرفتن مناسـبات کلـی منطقه یـی، صرفاً سیاسـت های 
دولت ترامپ را در قبال افغانسـتان و پاکسـتان بررسـی کرد.
ایـن عضـو مجلـس بـا اشـاره بـه عملکردهـای یک سـاله 
دولـت ترامـپ در مسـایل سیاسـت خارجـی و بـا اسـتناد 
بـه نظریـات تیورسـین های مطرحی چـون »بنر« و »یوشـکا 
فیشـر«، تصریـح کرد که عـدم قطعیت در سیاسـت خارجی 
بـه یکـی از ویژه گی هـای اصلـی سیاسـت دولـت امریـکا 

تبدیل شـده اسـت.
آقـای مهـدوی با بیان این کـه به ناهم آهنگـی و اختالف نظر 
در سیاسـت خارجـی میـان رییس جمهـور و وزیـر خارجۀ 
امریـکا، گفـت: »در موضـوع جنگ بـا طالبان، آقـای ترامپ 
بـه صراحـت اعـالم کرد کـه بـا طالبـان مذاکـره نمی کند و 
دیگـر باب گفت وگو بسـته شـده و آن ها با طالبـان در میدان 
جنـگ تصفیـه حسـاب می کنند، اما یک سـاعت بعـد آقای 
تیلرسـون گفـت که مـا همچنـان بـر سیاسـت گفت وگو با 

طالبان پافشـاری داریم«.
دکتر مهدوی جایگاه افغانسـتان در سیاسـت خارجی امریکا 
مناسـبات  در  مـا  »ای کاش  دانسـته گفـت:  را حاشـیه یی 
سیاسـت خارجی امریکا به عنوان یک شـریک اسـتراتژیک 
جایـگاه می داشـتیم. مشـکل این اسـت که توجـه امریکا در 
مـورد افغانسـتان در راسـتای ایدۀ »ایندیا پاسـیفیک« اسـت. 
یعنـی اهمیت افغانسـتان بـرای دولت ترامپ بـه دلیل جدی 
بـودن تهدیـد چین به عنوان یک رقیب اسـتراتژیک اسـت«.
او بیـان داشـت کـه مطابـق بررسـی های انجـام شـده، چین 

تنها کشـوری اسـت کـه می توانـد در آیندۀ هژمونـی امریکا 
را در جهـان تهدیـد کند.

ایـن نمایندۀ مردم کابل در پارلمان، برآیند سیاسـت خارجی 
دولـت کنونـی امریـکا باتوجـه بـه اعـالن اسـتراتژی جدید 
آن کشـور در جنوب آسـیا و افغانسـتان را فشـار بیشـتر بر 
پاکسـتان دانسـت و اظهار داشـت که تا حدودی معادله را به 
نفع افغانسـتان تغییر داده اسـت، اما در صورتی که حکومت 
بـه جـای توجـه بـه منافـع ملـی و وحـدت ملـی همچنان 
بـر طبـل نفـاق سیاسـی و اجتماعـی و انحصار بکوبـد، این 

فرصـت محـدود نیز از دسـت خواهـد رفت.
همزمـان بـا این، اسـالم آباد نگرانی خـود را در مورد احتمال 
حملـۀ نظامـی امریـکا بر پناهگاه امـن تروریسـتان در داخل 

خاک پاکسـتان ابراز کرده اسـت.
قصـر سـفید با نشـر اعالمیه یی گفته بـود که دونالـد ترامپ 
بر بنیاد راهبرد جدید واشـنگتن برای جنوب آسـیا به ارتش 
امریـکا اجـازه داده تا بـه پناهگاه های امن دهشـت افگنان در 

داخل خاک افغانسـتان و پاکسـتان حمله کند.
خرم دسـتگیر خـان، وزیر دفاع پاکسـتان در واکنـش به این 
اعالمیـه قصـر سـفید گفت: »مـا می خواهیـم به امریـکا این 
را تصریـح کنیـم که پاکسـتان یک کشـور مسـتقل اسـت و 

اسـتقالل آن باید احترام شـود.«
وزیـر دفـاع پاکسـتان در صحبـت بـا رسـانه ها می گویـد 
کـه کشـور اعالمیـه قصـر سـفید را »به گونـۀ بسـیار جدی« 
بررسـی می کند. خرم دسـتگیر خان گفت کـه صدور چنین 
را  افغانسـتان  در  صلـح  تالش هـای  می توانـد  اعالمیه هـا 

کند. »منحـرف« 
ایـن مقام ارشـد حکومت پاکسـتان اضافه کرد کـه امریکا به 
جـای صـدور همچـو اعالمیه کـه بـه گفتـۀ او، می تواند هر 

گونه تعبیر شـود، باید با پاکسـتان مشـوره کند.
در همیـن حال، جنـرال کینیت مک کینزی، یک مقام ارشـد 
اردوی ایـاالت متحـده می گویـد کـه در حال حاضـر ارتش 
آن کشـور طرحـی بـرای انجـام عملیـات نظامـی در داخل 

خاک پاکسـتان ندارد.

وعده هایی که 
در حد»گپ« می ماند

امریکا رابطۀ  ماه عسل 
یافته است؟ پایان    پاکستان    با    

روح اهلل بهزاد

ACKUهارون مجیدی
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تحصیالت عالی مدرن و معیاری به حیث بستر 
اصلی پیشرفت و شگوفایی جوامع بشری، در 
میان ملل و کشورهای جهان از جایگاه ویژه 
و سازنده یی برخوردار است. دانش تخصصی 
و کاربردی و نیروی کار متخصص و مجهز 
با دانش و مهارت های مبتنی بر نیازمندی های 
بازار کار از جمله نیازهای اصلی برای مبدل 
شدن انسان ها به سرمایه های انسانی و مبدل 
شدِن جوامع انسانی به بسترهای با ظرفیت، 
و  اساسی  نقش  انسانی،  ارزش مدار  و  پویا 
هیچ  انسانی  مدرن  تاریخ  دارند.  تعیین کننده 
جامعه یی را سراغ ندارد که بدون ارزش قایل 
و  معیاری  به گونۀ  تحصیل  و  تعلیم  به  شدن 
دانش  تولید  و  ظرفیت سازی  بدون  و  مفید 
به  روز،  نیازمندی های  بر  مبتنی  کاربردی 
باشد  یافته  تعالی و آسایش دست  پیشرفت، 
و در زمرۀ جوامع مهم، ایجادگر و تأثیرگذار 
با  که  انسانی  جوامع  شود.  قلمداد  انسانی 
تولید  به  ظرفیت سازی،  به  جستن  توسل 
متخصِص  نیروی  تولید  و  کاربردی  دانش 
شایسته گی های  و  مهارت ها  به  مجهز 
و  فرصت ها  از  پُر  زنده گی  برای  نیاز  مورد 
از  و  پرداختند  امروزی  دنیای  چالش های 
فرصت های ممکن به خوبی استفاده نمودند، 
استفادۀ  فرصت های الزم  از  می توانند  امروز 
به مورد نموده، چالش های احتمالی را به گونۀ 
الزم مدیریت کنند و به  جایی که می خواستند 
کشورهایی که  اما  برسند.  می خواهند،  و 
و  مسلکی  ظرفیت های  ارزشمندی  حِد  به 
و  نپرداخته  در عصر حاضر  کاربردی  دانش 
هم مسیر  ایجادگر  و  پویا  دنیای  با  نتوانستند 
از  را  زیادی  فرصت هاِی  شوند،  هم سفر  و 
دست دادند و مجبور شدند که با چالش های 

فراوانی دست و پنجه نرم کنند. 
انسانی  مشخِص  و  ارزشمند  تجارب  البته، 
یک  اگر  که  می کند  نمایان  و  بیان  این  را 
ملت و یک مملکت تمام پول و دارایی های 
داشته  اختیار  در  هم  را  دنیا  در  موجود  نقِد 
باشند، بدون توسل جستن به ظرفیت سازی، 
بر  مبتنی  کاری  متخصص  نیروی  تولید 
نیازمندی های زنده گی مدرن انسانی و بدون 

تولید دانش کاربردی و دست یافتن به توسعۀ 
ثبات  پیشرفت،  به  نمی توانند  انسانی،  کیفی 
دست  پایدار  و  متوازن  عمیق،  آسایش  و 
یابند؛ چون ظرفیت و مهارت های مسلکی و 
دانش کاربردی از جمله نیازهای جدی برای 
پایدار محسوب  و  متوازن  ترقی  و  پیشرفت 
بسترهایی که  و  مراجع  عمده ترین  می شوند. 
در  را  کشورها  و  انسانی  جوامع  انسان ها، 
با  مجهز  و  مسلکی  کار  نیروی  تولید  قبال 
روز  نیازمندی های  بر  مبتنی  مهارت های 
و  تخنیک  و  کاربردی  دانش  همچنان  و 
تکنالوژی مورد نیاز برای فراهم کردن نیازها 
و فرصت های بهتر زیستن در زنده گی مدرن 
و پُر رقابت امروزی را فراهم می کنند، عرصۀ 
تحصیالت عالی و مراکز و نهادهای تحصیلی 
دارای  کشورهایی که  می باشند.  دانشگاه ها  و 
ایجادگر،  مدرن،  معیاری،  عالی  تحصیالت 
همه گی  اند،  مفید  و  دستاورد  بر  مبتنی 
برخوردار از پیشرفت، ثبات، اقتصاد قوی و 

زنده گی مرفه و مفید اند. 
برای دست یافتن مردم افغانستان به پیشرفت، 
ثبات و آسایش پایدار نیز به جز توجه نمودن 
تالش  و  عالی  تحصیالت  معیاری سازی  به 
مجهز  متخصص  نیروی  تولید  و  تربیه  برای 
و  حاضر  در عصر  نیاز  مورد  مهارت های  با 
تولید و گسترش دانش کاربردی و برنامه های 
مفید مبتنی بر دانش و مهارت های مسلکی، 
از  بیشتر  در  البته،  ندارد.  وجود  دیگری  راه 
در همۀ  تازه یی  یک و نیم دهۀ گذشته، فصل 
عرصه ها در افغانستان رقم خورد که از جمله 
توسعه  سلسله  یک  عالی  تحصیالت  عرصۀ 
ساختاری  و  کمی  پیشرفت های چشمگیِر  و 
را شاهد بوده است. به گونۀ بی سابقه، ده ها 
و  دولتی  عالی  تحصیالت  نهاد  و  دانشگاه 
خصوصی در کشور فعال گردید و بیشتر از 
تحصیالت  نهادهای  در  محصل  دوصدهزار 
سپری  مصروف  خصوصی  و  دولتی  عالی 
می باشند.  خود  آموزشی  دوره هاِی  نمودن 
و  تجهیزات  و  مالی  لحاظ  از  همچنان 
عالی  تحصیالت  نیز  زیربنایی  ساختمان های 
افغانستان به مبالغ و امکانات هنگفت و قابل 
نهادهای  از  بعضی  یافت.  دست  مالحظه یی 
میلیون  ده ها  جهانی،  بانک  مانند  بین المللی، 
دالر را برای رشد و متحول سازی تحصیالت 
عالی افغانستان هزینه نموده و مصرف نمودند 
چشمگیِر  بودجه های  مصرف  حاِل  در  و 
عالی در کشور  برای رشد تحصیالت  دیگر 
کشورهای  همکاری  با  همچنین  می باشند. 
اختصاص  و  بین المللی  نهادهای  و  خارجی 
به  افغانستان  ملی  بودجۀ  از  قسمتی  دادِن 
کارمندان  عالی  تحصیالت  سطح  بردن  بلند 
و  کشورها  در  توانستند  تن  صدها  دولت، 
عالی  تحصیالت  دنیا  متفاوِت  دانشگاه های 
خود را در سطوح ماستری و دکتورا به پایان 
وطن  به  دوباره  موارد،  اکثر  در  و  برسانند 

برگردند. 
تحصیالت  محتوایی،  و  کیفی  لحاظ  از  اما 
عالی افغانستان شاهد کدام تحول و پیشرفت 
است.  نبوده  معیاری  و  منطقی  چشمگیر، 
عالی  تحصیالت  امروز  تا  همین،  برای 
تربیه  راستای  در  است  نتوانسته  افغانستان 
ظرفیت های  و  متخصص  نیروی  تولید  و 
تولید  همچنان  و  جامعه  و  کشور  نیاز  مورد 
دانش کاربردی به گونۀ واقعی آن و فراتر از 
ترویج سواد سنتی و توزیع اسناد تحصیلی، 
نقش برجسته و مفید داشته باشد. همچنان، 

است  نتوانسته  افغانستان  عالی  تحصیالت 
به  افغانستان  مردم  یافتن  دست  راستای  در 
پیشرفت، ثبات و آسایش کدام نقش جدی یی 
دالیلی که  عمده ترین  باشد.  کرده  بازی  را 
امکانات،  داشتن  قرار  اختیار  در  وجود  با 
ظرفیت  با  و  متخصص  کادرهای  از  عده یی 
عالی  تحصیالت  نیاز،  مورد  فرصت های  و 
افغانستان نتوانسته است شاهد تحول و رشد 
کیفی و محتوایی به گونۀ واقعی و معیاری آن 
باشد، نبود یک برنامۀ منسجم، حساب شده، 
متحول سازی  برای  ملی  کاربردی  و  معیاری 
تحصیالت عالی در افغانستان و نبود ظرفیت 
و  توان  تخصص،  بر  مبتنی  کاری  ذهنیت  و 
تصمیم گیری  جایگاه  در  و  رأس  در  تعهد 
و  است  بوده  افغانستان  عالی  تحصیالت  در 

می باشد. 
با آن که تحصیالت عالی افغانستان برای تقلید 
کشورهای  در  که  متعددی   برنامه هایی  از 
پیشرفته،  و  معیاری  عالی  تحصیالت  دارای 
مانند ایاالت متحدۀ  امریکا، مالیزیا، سنگاپور 
سیستم  این که  از  اما  کرده اند،  استفاده  و... 
فاقد  عالی  تحصیالت  رهبری کنندۀ  و  کاری 
ظرفیت الزم تخصصی برای درک ماهیت و 
نحوۀ تطبیق برنامه های تجربه شده از سوی 
همچنان  و  متفاوت  دانشگاه های  و  کشورها 
معیاری،  میکانیسم  و  سیستم  یک  فاقد 
شفاف و پاسخ گو بوده است، از خوب ترین 
تحصیلی  تجارِب  و  برنامه ها  مفیدترین  و 
در  خارجی  معتبِر  دانشگاه های  و  کشورها 
و  است  شده  استفاده  تمثیل  و  شعار  سطح 
مهم  موارد، فرصت های  از  بسیاری  در  بس. 
نام ظرفیت سازی  زیر  بودجه های هنگفت  و 
در  افغانستان،  عالی  تحصیالت  انکشاف  و 
که  شده اند  مصرف  شیوه هایی  با  و  راه ها 
هرگز در چارچوب معیارها و میکانیسم های 
نمی توانند  مفید،  و  معیاری  عالی  تحصیالت 

توجیه پذیر باشند. 
به  شمول  افغانستان  دانشگاه های  امروز،  تا 
عمر خود  نیم قرن  از  بیشتر  با  کابل  دانشگاه 
که  اشرف غنی،  دکتور  ریاست  دوره  یک  و 
با معیارهای علمی و اکادمیک معتبِر دنیا نیز 
دانشگاه های  لیسِت  شامل  هنوز  است،  آشنا 
اکادمیک  رده بندی های  شامل  و  دنیا  معیاری 
عالی  نشده اند و هنوز تحصیالت  بین المللی 
ژورنال  یک  کابل،  دانشگاه  به شمول  کشور، 
نهادهای  برای  قبول  قابل  و  معیاری  علمی 
اکادمیک دنیا را در اختیار ندارد. هنوز بحث 
تازه گی، کارایی آثار و سرقت ادبی از جمله 
مباحث و فکتورهای قابل بحث و از جمله 
عالی  تحصیالت  استادان  کارِی  الزامات 
به  متعلق  و  بلندرتبه  استادان  حتا  افغانستان، 
نمی شوند  حساب  هم  مرکزی  دانشگاه های 
و  ترفیع  شیوۀ  و  کار  روی  می توان  هنوز  و 
هنوز  کرد.  شک  علمی  کادرهای  پیشرفت 
دانشگاه  به شمول  افغانستان،  دانشگاه های 
کابل، که آقای دکتور غنی یک  دوره ریاست 
آن را به عهده داشته است، توانایی تولید دانش 
بازار  در  نیاز  مورد  ظرفیت های  و  کاربردی 
کار مبتنی بر معیارهای تحصیلی دنیار را، در 
هنوز  ندارند.  حساب شده  و  چشمگیر  حد 
اکثر قاطِع بخش ها و فاکولته های دانشگاه های 
افغانستان،  به شمول دانشگاه کابل، توان تدویر 
مقطع های   تحصیلی  برنامه های  مدیریت  و 
ماستری و دکتورا و تربیۀ کادرهای متخصص 

به  سویه های ماستر و دکتور را ندارند. 

تحصیالت
عالی

افغانستان
درگرِو
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وتقلب
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دكتور عبدالقهار سروری 

نغمه های بارانی
فردریـک شـوپن )184۹ 1810میـالدی( یکـی از مشـهورترین آهنگ سـازان لهسـتانی و 
نوازنـدۀ پیانـو اسـت. شـوپن تمام قطعـات و آثـار موسـیقایی اش را برای پیانو نوشـت و 

چنـد اثـر ارکسـتراِل او نیـز در واقـع همراهـی ارکسـتر بـزرگ با پیانـو بود.
او بیـن سـال های 18۳۵ تـا 18۳۹میـالدی، 24 پیش درآمد یـا پرلود برای پیانو نوشـت که 

پیش درآمـد شـماره 1۵ از ایـن مجموعه »پرلود قطرات بـاران« نام دارد.
ایـن قطعـه در اجراهـای گوناگـون بسـته بـه تنـد یـا کنـد نواختـن قطعـه، پنج تـا هفت 
دقیقـه اسـت. چیدمـان نُت هـای موسـیقی و تکـرار یـک نت در سراسـر قطعـه تداعی گر 

قطره هـای بـاران برای شـنونده اسـت. 
در بعضـی منابـع تاریخـی گفتـه شـده کـه جـرج سـند، رمان نویس و شـرح حـال نویس 
مشـهور فرانسـوی در عصـر روزی بارانـی در خانۀ شـوپن مهمـان بوده و شـاهد نواختن 

ایـن قطعـۀ زیبا توسـط او بوده اسـت.

باران، نماد خشم و شادی
نیـاز و  اسـت.  بـوده  برخـوردار  از جایـگاه ویژه یـی  بشـر  بـاران همیشـه در زندگـی 
وابسـته گی شـدید بـه بـاران از نیـاز بـه حفـظ حیات، سرچشـمه گرفته اسـت. بـه همین 
دلیـل انسـان همیشـه در نمادهـای فرهنگـی و آثـار هنـری از یک سـو و در آیین هـا و 

باورهایـش از سـوی دیگـر همـواره از بـاران یـاد کـرده اسـت.
شـیوۀ زنده گـی انسـان و رابطـۀ مسـتقیم یا غیرمسـتقیمی که زنده گـی او با بـاران دارد در 
نـوع نـگاه او بـه ایـن پدیدۀ طبیعـی تأثیرگـذار بوده اسـت. برای مثـال، برای کشـاورزی 
کـه در زمان مشـخصی از سـال چشـم انتظار بارنده گی بـرای به ثمر رسـیدن محصوالتش 
اسـت، بارنده گـی شـاید یکـی از مهم تریـن رخدادها به شـمار آید، در صورتـی که همین 
بـاران بـرای شـخصی که در شـهر زنده گـی می کند و بارندگـی ترافیک شـهری را برایش 
بـه همـراه دارد، باعـث بـروز اختـالل در رونـد طبیعـی زنده گـی روزمـره او گردیـده و 

امـری ناخوشـایند به حسـاب می آید.
گاهـی اوقـات بارنده گی هـای شـدید کـه منجـر بـه سـیل می شـود، نمـادی از خشـم 
طبیعـت بـه حسـاب می آیـد. بنابرایـن بـاران همزمـان می توانـد باعـث شـادی و خشـم 

افراد شـود. بـرای 
این نقطه از کرۀ زمین بارانی است

منطقـۀ »ِچراپونجی« یا »سـوهرا« در ایالت مگاالیا در شـمال شـرقی شـبه قاره هندوسـتان 
پُربـاران تریـن نقطـۀ کـرۀ زمیـن اسـت. چراپونجـی در زبـان محلـی بـه معنی سـرزمین 

پرتقـال اسـت. میانگیـن بارنده گـی سـاالنه آن حـدود 11 هـزار و ۷00 میلی متـر اسـت.
گیاهـان گوناگـون اسـتوایی و جنگلـی در این منطقه روییـده و دره ها و آبشـارهای پُرآب 
آن را بـه منطقه یـی خـاص تبدیـل کـرده اسـت. ابرهـای بـاران زا از خلیـج بنـگال به این 
منطقـه رسـیده و هـوای آن را بارانـی می کننـد. نکتـه جالب این کـه میـزان بارنده گی این 

منطقه در شـب بیشـتر است.
ایـن منطقـه فقـط یک فصـل دارد و آن هم فصل بارانی اسـت. بـه این معنی کـه تقریبًا در 
بیشـتر روزهـای سـال بـاران می بـارد. وجود رودهـا و جویبارهـای فراوان در ایـن منطقه 

باعـث شـده کـه فناوری سـاخت پل در طول تاریخ آن رونق بسـیاری داشـته باشـد.
ابر پیام آور

مشـهورترین شـاعر هندوسـتان بـه نـام »کالیداسـا« کـه احتمـاالً در قـرن پنجـم یا ششـم 
میـالدی زنده گـی می کـرده، ترانـۀ »ابـر پیـام آور« یـا »مگادوتـا« را بـه زبـان سانسـکریت 
سـرود. ایـن شـعر 111 بنـد اسـت و داسـتان شـخصیتی اسـاطیری را بازگـو می کنـد که 

بنابـر دالیلـی بـه مـدت یـک سـال در منطقه یـی زندانی شـده اسـت. 
ایـن شـخص در زمـان دوری از همسـرش، پیامـش را بـه ابـر باران زایی کـه از آن منطقه 
می گـذرد، می سـپرد تـا ابـر پس از رسـیدن بـه کوه هـای هیمالیا، پیـام او را به همسـرش 
برسـاند. از نـکات جالـب توجـه این شـعر، بیـان دقیـق و ظریف مسـیر حرکـت این ابر 
از مناطق مختلف هندوسـتان اسـت. این شـعر در سـال 181۳ میالدی به زبان انگلیسـی 

ترجمه شـد.

مردم دنیا 
در مورد »باران« 

چه می گویند؟

بخش دوم

 رامیــن حاجیان فرد
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پیاپـی  به طـور  کهن الگوهـا  و  اسـطوره ها 
در زنده گـی آدمیـان ـ در هـر نقطـه، نـژاد و 
فرهنگـی ـ تکـرار و بـاز تولیـد می شـوند. بـه 
اسـطوره  بـا  انسـان  گفـت  می تـوان  عبارتـی 
و  اسـطوره  بـا  زنده گـی  می کنـد.  زنده گـی 
الگوهای پیوسـته تکرارشـونده، چیزی نیسـت 
کـه مطابـق میل و اراده به دسـت بیایـد، بلکه از 
آن جـا که انسـان به واسـطۀ انسـانیتش زیسـتی 
ایـن رو همراهـی  از  دارد،  پیوسـته  و  یکسـان 
ناگزیـرش بـا انگاره هـای اسـاطیری و مفاهیـم 
بدیهـی  و  درون نهـاد  امـری  ابـدی،  و  ازلـی 

می نمایـد.
جبـر،  نفـرت،  عشـق،  پیـروزی،  شکسـت، 
آزادی و... همـه از جملـه نمونه های بشـری و 
غیرقابـل گریـزی هسـتند که انسـان بـا وجود 
بزرگـی  و  جهتـی(  )از  حقـارت  و  کوچکـی 
و شـرافت )از جهتـی دیگـر( از طریـق آن هـا 
رویارویـی بـا حقیقت، واقعیـت رویا و کابوس 
را تجربـه کـرده و از قبـال مجمـوع تجربیـات 
عینـی و شـنیدنی و ذهنی اش، خـود به تاریخی 

منتقـل و منحصـر بـه فـرد بدل شـده اسـت.
آلبـوم خاطرات هانـس هرلین ـ داسـتان نویس 
خاطره گویـی،  بـر  متکـی  داسـتانی  ـ  آلمانـی 
دایـره وار و بـا پایانـی بـاز اسـت کـه بـا بـه 
آینـدۀ  و  امـروز  و  دیـروز  کشـیدن  تصویـر 
تاریخـی  پیکـوال،  هانـس  نـام  بـه  شـخصیتی 
فراتـر از بشـر معاصـر خـود را بازتـاب داده 
اسـت. گرچـه رمـان از منظـر زمـان و مـکان 
از جنـگ  بعـد  بـه وقایـع حیـن و  داسـتانی، 
جهانـی دوم در آلمـان می پـردازد، امـا با توجه 
بـه ترسـیم نقـش برجسـته یي از قهرمـان )ضد 
قهرمـان( خـود در تـار و پـود گرفتاری هـا و 
دشـواری های ازلـی و بشـری، نمایـی روشـن 
و در عیـن حـال تیـره و تراژیـک از وضعیـت 

انسـان بـه دسـت داده اسـت.
 شـاید بتـوان هانس پیکـوالی آلبـوم خاطرات 
انسـان  تمام عیـار  شکسـت  از  نمـادی  را 
اضمحـالل  و  تدریجـی  فروپاشـی  اروپایـی، 
دردنـاک انسـانیت پـس از جنـگ و هم چنیـن 
ارادۀ مخـدوش و متزلـزل بشـر قـرن بیسـتمی 
بـه شـمار آورد؛ امـا همۀ ایـن تعابیر و تفاسـیر 
را تنهـا تـا فصل مـا قبـل پایانی رمـان می توان 
کافـی و گویـا دانسـت. بـدون شـک بهـت و 
کـه  ضربه یـي  از  بعـد  خواننـده  سـرگیجۀ 
نویسـنده - راوی در فصـل انتهایـی بر او فرود 

مـی آورد، بـه آسـانی قابـل تقلیـل نیسـت.
 آنجـا نقطه یـي اسـت که می تـوان آن را نه تنها 
نقطـۀ اوج هنرنمایـی نویسـنده در ارایۀ سـبک 
خواننـده،  غافل گیرسـازی  و  خـاص  روایـی 
بلکـه تمام کننـدۀ یک تـراژدی نـو و هاراگیری 
مـدرن دانسـت. راوی رمـان عکاسـی خبـری 
اسـت کـه گذشـته را مثـل آدم هـای معمولـی 
بـه یـاد نمـی آورد، بلکـه گذشـته همـواره بـا 
او و درون اوسـت و او از خاطـرات حرکـت 
می کنـد تـا بـه حـال برسـد. حکایـت زنده گی 
فعلـی او، حکایـت سـرد و نومید کننده اسـت. 
او بـا همسـرش »تـه آ« بـه بن بسـت رسـیده و 

هـر دو نیـک می داننـد کـه جدایـی رسـمی از 
یک دیگـر دیـر یا زود روابط سـرد و تیره شـان 
را پایـان خواهـد داد. زنده گی ایـن دو به تعبیر 
پیکـوال از همـان آغـاز، گسسـته و شکسـت 
خـورده بـود، چـرا کـه پیکـوال نـه فقـط حاال 
و آینـده، بلکـه گذشـته اش را نیـز بـا عشـق 
دختـری بـه نـام جولیـا زیسـته و حـاال هم که 
جولیایـی در میـان نیسـت، خاطـرات و فرزند 
او )بـا نـام جولیـا( جایگزین شـده اند و عشـق 

و بی قـراری  هانـس را تـداوم می بخشـند. 
هانس عکاسـی کهنه کار و سازندۀ کارت پستال 
اسـت کـه از این طریق هم پیوسـته با گذشـته 
پیونـد می خـورد. آلبوم، عکس و کارت پسـتال 
خـود نمـاد گذشـته، روزگار قدیـم و خاطرات 
بـه حسـاب می آیـد و این مسـاله بـرای هانس 
در جنـگ  داده یـي  از دسـت  و  کـه گم شـده 
توامـان  جهنمـی  و  بهشـت  هم چـون  دارد، 
بـه  مربـوط  او،  خاطـرات  از  بخشـی  اسـت. 
و  جولیـا  بـا  آشـنایی اش  و  جوانـی  دوران 
بخـش عمده یـي مربـوط بـه سـال های جنگ، 
جـدا افتـادن از جولیـا و سـر آخـر مـرگ او 
در اردوگاه هـای نازی هاسـت. بخـش دیگـری 
آدم هایـی  بازتاب دهنـدۀ جهـان  نیـز  از رمـان 
اسـت کـه می خواهند گذشـتۀ ناپاک شـان را با 
نازی هـا پـاک کننـد و بـه فراموشـی بسـپارند. 
اینـان نیـز ماننـد پیکـوال متصـل به گذشـته اند 
آن هاسـت. همـزاد  گذشتۀ شـان  واقـع  در  و 
)همان طـور کـه مشـروب همـزاد ته آ اسـت.( 
از  دوری  سـال ها  از  بعـد  پیکـوال  هانـس 
معشـوقه، از حضـور جولیـا در یـک اردوگاه 
مطلـع می شـود و بی درنگ سـراغ او می رود و 
تـالش می کنـد از طریق یک رابـط جولیا را از 

اردوگاه خـارج کنـد. 
تنهـا  و  می زنـد  بـاز  سـر  آمـدن  از  جولیـا 
چیـزی کـه از هانـس طلـب می کنـد، نجـات 
جـان دختـرش اسـت؛ دختـری که سـخنی از 
پـدرش بـه میـان نمی آیـد و هانس نیز تالشـی 
بـرای دانسـتن آن بـه خـرج نمی دهـد. هانـس 
دختـر- جولیـا- را در حالـی بـزرگ می کنـد 
کـه شـوق انتقام جویی از مسـبب مـرگ جولیا 
همـواره بـا اوسـت و حسـرت می خـورد کـه 
چـرا قاتـل )بوچر( در یک سـانحه کشـته شـد 

و از تیـررس کینـه او در امـان مانـد.
 حـال جولیـا بـزرگ شـده و هانـس بـه جای 
مـادر، عاشـق دختـر شـده اسـت؛ در حالی که 
دختـر نـه خبـر از پـدر نبـودن هانـس دارد و 
نـه فریتـس پـدر واقعـی اش را می شناسـد. در 
حقیقـت پیکوال بـه جای جولیای مادر، عاشـق 
واقعـًا  بی آن کـه  اسـت  دختـر شـده  جولیـای 
بدانـد یـا بتوانـد بدانـد که آیـا این عشـق جدا 
از عشـق جولیاسـت یـا ادامـۀ همـان خواهش 
از یک سـو  او  تمنـای فرومانـده اش اسـت.  و 
خـود را بابـت ناتوانـی از نجـات جـان جولیـا 
اردوگاه  از  بـه گریـز  و مجـاب سـاختن وی 
مقصـر می پنـدارد و از سـوی دیگـر، عشـق او 
را یـک لحظـه وانمی گذارد و ناخـودآگاه دختر 
بازمانـده اش را بـه جـای او می نشـاند و زخـم  

کهنـه را تـازه نگه مـی دارد. 
قهرمانـی   قهرمانـش-  ضـد  هرلیـن  هانـس 
شکسـت خورده و وامانـده- را در مـرز میـان 
پیـش  جایـی  تـا  متفـاوت  احساسـات  ایـن 
می بـرد کـه خـود پیکـوال نیـز اعتـراف می کند 
کـه بـرای آن تعریـف و مرزبنـدی خاصـی در 
ذهـن نـدارد و سراسـر بـی اراده و بی تصمیم و 

مردد است. 
بی اراده گـی و تردیـد هملـت وار هانـس لحظه 
بـه جلـو  را  او  و  بیشـتر می شـود  لحظـه  بـه 
می راننـد و در انتهای کار هانس را به سـرمنزل 
حقیقـت می رسـاند؛ جایـی کـه رو در رو بـا 
مسـبب مـرگ جولیـا بـه مثابـه نابودگـر تمـام 
آمـال و هسـتی اش اسـلحه را از جیـب بیـرون 
می گیـرد.  درسـت تری  تصمیـم  و  نمـی آورد 
بوچـر کسـی اسـت کـه تمـام نفـرت و کینـۀ 
پیکـوال از ابتـدا متوجـه اوسـت بـه گونه یـي 
کـه خواننـده هـر لحظه تصـور می کنـد که اگر 
بوچـر زنده باشـد تاوان سـختی بابـت فالکت 
و دربـه دری و شکسـت روحـی هانس خواهد 

پرداخت. 
هانـس او را عامـل سـقوط و ناکامـی ابدی اش 
و  گذشـته  انتهایـش  کـه  سـقوطی  می دانـد؛ 
یادآوری گذشـته و بر دوش کشـیدن سـنگی تا 
انتهـای تاریـخ خویـش اسـت. بـا ایـن ذهنیت 
فـاش  را  حقیقـت  لهـر  فریتـس  کـه  زمانـی 
زنـده  بوچـر  کـه  می شـود  محـرز  و  می کنـد 
اسـت و از فریتـس و گناهـکاران سـابق عهـد 
نازیسـم، حق السـکوت می گیـرد و حـاال هـم 
فریتـس- بـه عنـوان فرد پشـیمان از گذشـته- 
و هـم پیکـوال- بـا زخم هـای مانـده بـر تـن- 
انگیزه یـي مشـترک یعنی قتـل بوچـر را دارند، 

هانـس خـود را در موقعیتـی تـازه می بینـد. 
ایـن موقعیت بـرای ضد قهرمانی چـون پیکوال 
کـه هم چـون قهرمانـان تـراژدی فاقـد توانایی 
مبـارزه با سرنوشـت مقدر و رهایـی از کابوس 
خاطـرات اسـت، حکم فروپاشـی نهایـی و تیر 
خـالص را دارد. ایـن تیـر خـالص در جریان 
مالقـات کوتـاه او بـا بوچـر و رو در رو شـدن 

بـا کنـِه حقیقت بـر جانش می نشـیند. 
او بـه مالقـات صاحـب کینه و نفـرت می رود، 
در حالـی کـه در یک دسـتش اسـلحه اسـت و 
در دسـت دیگـرش کیفی پـر از پـول از طرف 
فریتـس. هانـس یـا بـا دادن پـول بـه بوچر به 
عمـر ذلـت و فالکـت خـود و فریتـس خواهد 
افـزود و یـا بـا نثـار گلوله یـي، انتقـام جولیا و 
گذشـتۀ خـودش را گرفته و بـا جولیای حاضر 
جدیـدی  زنده گـی  رهسـپار  همیشـه  بـرای 

شـد. خواهد 
پیکـوال هـر آن چـه را از بوچر در ذهن داشـت 
و هـر قـدر کـه او را در ذهنـش کشـته بود، در 
لحظـۀ اول دیـدار فراموش می کنـد و بی این که 

حتـا کلمه یـي رد و بـدل شـود، در ظاهـر خود 
را می بـازد و میـدان را خالـی می کنـد. اکنـون 
آن چـه از بوچـر در برابر اوسـت، کوچک ترین 
قرابتـی با مجسـمۀ پلیدی و خیانـت و جنایت 
نـدارد. او حـاال پیرمـردی اسـت بـا ظاهـری 
ترحم انگیـز  بسـا  چـه  صورتـی  و  نامرتـب 
کـه عمـری را بـا تـرس، حقـارت، پسـتی و 
دون مایه گـی در غربـت زنده گـی کرده اسـت. 
شـاید بتـوان گفـت بـه مرده یـی می مانـد کـه 
هیـچ نـدارد تـا از او بسـتانند و با سـتاندن آن، 
آتـش خشـم و کینه یـي را فـرو بنشـانند. حتـا 
پیـدا نیسـت.  تـرس هـم در صـورت بوچـر 
گویـی منتظـر منتقمی بـوده تا با گـذاردن نوک 
اسـلحه بـر شـقیقه اش رسـتگاری را برایش به 
ارمغـان بیـاورد و از یـک عمر منفـور و منزوی 
و گریـزان بـودن و یـک عمـر زنده گـی همراه 
بـا رسـوایی و غربت خالصی یابد. بـا دیدِن او 
هیـچ پرسشـی دیگر در ذهن هانـس برانگیخته 

نمی شـود. 
دیگـر جایـی بـرای رویا پـردازی و بازگرداندن 
سـاحل  بـه  رسـیدن  و  عاشـقانه  حس وحـال 
ثانـی  جولیـای  کنـار  در  زنده گـی  آرامـش 
نیسـت. در نظـر او کشـتن موجـود از پـا افتاده 
و مفلوکـی کـه در برابـرش نشسـته، هیچ بویی 
از انتقـام نخواهـد داشـت. دیگـر حتـا نیـازی 
بـه زیسـتن هم نیسـت، چـرا کـه انگیزه یي در 

میـان نیسـت. اینجـا ایسـتگاه آخـر اسـت. 
در واقـع در جایـی کـه کورسـوی انگیزه هـا و 
کشـش های حیات بخـش، پـوچ و فـرو ریخته 
بـه نظـر می آیند، دیگـر احتیاجی بـه ادامه دادن 
نیسـت. پـس هانس کـه خـود را پیـش از این 
مهیـای سـفر بـا جولیـا کـرده و از تـه آ جـدا 
شـده و تمـام دارایی اش را به او بخشـیده، تنها 
بـه یـک قلـم و دفتـر نیـاز دارد تا همـۀ حقایق 
را بـر آن ثبـت کنـد و بـا آسـوده گی مقابل آینه 

بایسـتد و مـرگ را فـرا بخواند.
مـرگ  کـه  پیکوالسـت  ایـن  گفـت  می تـوان 
را زودتـر از بوچـر می قاپـد و آن را خریـدار 
می شـود؛ همان گونـه کـه جولیـا معشـوقه اش 
نیـز آن را طلـب کـرد و دسـت رد بـر سـینۀ 
آلبـوم  آخـر  برگ هـای  در  او  زد.  هانـس 
را  خـود  تصویـر  عکس هایـش،  و  خاطـرات 
از  بعـد  نظـاره می کنـد و سـرانجام  آینـه  بـر 
سـال ها کشـمکش درونی با عشـق، گذشـته و 
نداشـته ها و حسـرت ها صاحـب اراده و قـوۀ 

می شـود.  تصمیم گیـری 
هانـس تـا پیـش از مالقـات بـا بوچـر، درگیر 
تصـورات و توهماتـی بود که از گذشـتۀ درهم 
شکسـت آلودش  و  تلـخ  خاطـرات  و  ریختـه 
زمـان  بـه  سـفر  بـا  امـا  می گرفـت،  ریشـه 
حـال و ایسـتادن در برابـر حقیقـت، بـه نوعی 
بـه مبـارزه بـا خـود برمی خیـزد و در مصـاف 

بـا همـۀ گذشـته اش )بوچـر( بـرای اولیـن و 
می کنـد.  اتخـاذ  ارادی  تصمیمـی  واپسـین بار 
عالقـۀ  دربـارۀ  آ  تـه  همسـرش  نیـز  بیشـتر 
هانـس بـه جولیای دختـر گفته بـود: »تو گمان 
می کنـی عاشـق او هسـتی، امـا حقیقـت ندارد. 
عاشـق  کـه  او هسـتی  عاشـق  همان قـدر  تـو 
منـی... ایـن چیزی اسـت کـه باالخـره مجبور 
خواهـی شـد قبولش کنـی. تو فقط یـک زن را 
دوسـت داشـته ای و هنوز هـم داری. غیرعادی 
بـه نظـر می رسـد امـا مـن می دانـم که راسـت 
اسـت. شـاید هـم حق بـا توسـت. شـاید تنها 
راه عاشـق بودن همین اسـت و دانسـتن این که 
این عشـق ورزیـدن هیچ گاه از سـرت نخواهد 

افتاد...« 
فرزنـد  جولیـای  در  را  مـادر  جولیـای  او 
می بینـد و نمی دانـد چـرا ایـن را بـه جـای آن 
می پرسـتد؛ در واقـع جولیـای دختـری برای او 
نـه بـه واسـطۀ جاذبه هـای ظاهـری و باطنـی 
خـود، بلکـه صرفـًا به  دلیـل دختر جولیـا بودن 
و زنـده کردن یاد اوسـت که اهمیـت دارد. این 
همان سـنگی اسـت کـه تا ابد بـر دوش هانس 
خواهـد بـود، مگـر آن کـه از جهـان گذشـته 
دسـت بشـوید و بـرای لحظه یـي کوتـاه ارادۀ 
خـود را در رویارویـی بـا حقیقـت بـه محـک 
آزمـون بگـذارد. حقیقت بـرای هانـس پیکوال 
همـان بوچری اسـت که نماد نفـرت و جنایت 
بـه حسـاب می آمـد، ولـی از خـود هانـس نیز 
می رسـد.  نظـر  بـه  ترحم انگیزتـر  و  خردتـر 
او  برابـر  را در  بنابرایـن وقتـی هانـس خـود 
خلـع سـالح می بینـد، دیگـر اشـتباه نمی کند و 

صادقانـه بـرای خـود تصمیـم می گیـرد.
آدم هایـی سـخن  از  رمـان  ایـن  در  نویسـنده 
بـار گذشـتۀ فـردی و جمعـی  می گویـد کـه 
را  عده یـي  می کشـند.  دوش  بـر  را  خویـش 
را  عده یـي  و  کوته نظـری  را  عده یـي  جنـگ، 
جاه طلبـی متاثـر سـاخته و هیچ یـک توانایـی 
را  خـود  بـر  حاکـم  شـرایط  از  برون رفـت 
ندارنـد. در ایـن رمـان آدم هـا بارها بـه عکس 
و تصاویـر رجـوع می کننـد، یـا بـه بیـان دیگر 
ایـن عکس ها هسـتند کـه حضوری مـداوم در 
زنده گـی آنـان داشـته و آن هـا را بـه یـادآوری 
گذشـته، بازروایـی وقایـع و قضـاوت دربـارۀ 

می دارنـد.  وا  تصاویـر  صاحبـان 
همیـن  جنـس  از  نیـز  ذهنـی  تصاویـر 
عکس هاسـت کـه در پـس ذهـن بازمانـده گان 
نقـش بسـته و حرکـت و پویـش و اراده را از 
آنـان سـتانده اسـت. پیکـوال زمانـی کـه خـود 
را از چنبـرۀ خاطـرات و احساسـات متناقـض 
عشـق و نفـرت و تردیـد و ... رها می کند و راه 
بـه اتـاق بوچـر می یابـد، می تواند مسـیر سـرد 
و سرنوشـت مبهـم خـود را به دسـت خویـش 
تغییـر دهـد؛ حتـا اگـر آن مسـیر و سرنوشـت 

هملـت وار بـه مـرگ منتهـی شـود.
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د مخـدره مـوادو پر وړانـدې د مبـارزې وزارت 

کښـت،  د  کوکنـارو  د  عاملـان  دینـي  وايـي، 

د  برخـه کـې  پـه  اسـتعامل  او  قاچـاق  توليـد، 

تبليغاتـو لـه الرې مؤثـر او ګټـور رول لوبوالی 

. يش

دا خـره د دې وزارت د سـراتېژۍ او پالېسـۍ 

مرسـتیال، جاویـد احمـد قایـم پـرون د نشـه يي 

د  او ولسـوالیو  کابـل ښـار  د  پـر ضـد  مـوادو 

علـاموو پـه ناسـته کې مطـرح کړه او لـه هغوی 

يـې وغوښـتل چې پـه دې مبارزه کـې د دوی له 

وزارت رسه یوځـای يش.

ښـاغيل قایـم وویـل، دینـي علامء کـوالی يش 

د اسـام پـه رڼـا کـې د منرونـو او جوماتونو له 

الرې د مخـدره مـوادو د زیانونـو پـه اړه خلکـو 

تـه معلومـات ورکړي.نومـوړی وايي:

»زمـوږ غوښـتنه لـه تاسـو دا ده او اعـراف کوو 

چـې ستاسـې د همـکارۍ پرته د مخـدره موادو 

پـر ضـد مبـارزه امـکان نه لـري، مـوږ لـه تاسـو 

مـيل  او  اسـامي  پـه دې  کـوو چـې  غوښـتنه 

لـه  شـئ!  یوځـای  رسه  مـوږ  لـه  کـې  وجیبـه 

همـدې ځایـه رشوع وکـړئ، د جمعـې په خطبه 

او بـل هـر ځـای کـې چـې ستاسـې نصیحتونه 

او  پـر خـاف  مـوادو  د مخـدره  اوري  خلـک 

لـه دې عمـل نـه د ځوانانـو د خاصـون پـه اړه 

خلکـو تـه پوهـاوی ورکـړئ.«

د مخـدره مـوادو پر وړانـدې د مبـارزې وزارت 

داسـې مهـال د نشـه يي مـوادو پـر ضـد د دیني 

تـردې  چـې  کـوي  ټینـګار  ونـډه  پـر  علـاموو 

وړانـدې دې وزارت ویـيل وو چـې د حـج او 

اوقافـو وزارت د نشـه یي مـوادو پر ضـد د عامه 

پوهـاوي پـه برخه کې خپل مسـؤلیتونه په سـمه 

توګـه نـه دي ادا کـړي.

له نشـه يي مـوادو رسه د مبـارزې وزارت د پنځه 

کلـن مـيل عمل پان لـه مخې د حـج او اوقافو 

وزارت مسـؤلیت لـري چې د نشـه يي مـوادو په 

برخه کـې خلکو تـه عامه پوهـاوی ورکړي.

د جوماتونـو او تکیـه خانـو لـه منرونـو څخـه 

د نشـه يي مـوادو پـر خـاف غـږ پورته کـول او 

د نشـه يي مـوادو د زیانونـو پـه اړه عـام خلـک 

پوهـول هغـه مهـم کارونه دي چـې د ميل عمل 

د پنځـه کلـن پـان لـه مخـې د حـج او اوقافـو 

وزارت وربانـدې مکلـف ګڼـل شـوی دی.

خـو دینـي علـامء بیـا وايـي چـې دوی تـل د 

تـه  خلکـو  اړه  پـه  زیانونـو  د  مـوادو  نشـه یي 

پوهـاوی ورکـړی او پـه دې برخـه کـې یې خپل 

دی. کـړی  ادا  مسـؤليت  او  رسـالت 

یـو دینـي عـامل او د کابـل د والیتي شـورا غړی 

وویل: فیضـاين  عطاالله 

»له علـاموو رسه دغه مجلس ګټـور او اغېزناک 

او  جوماتونـو  پـه  تـل  علـاموو  دی،  مجلـس 

غونـډو کـې خپـل رسـالت ادا کـړی او هغه څه 

چـې خـدای او رسـول ویـيل، دوی خلکـو تـه 

رسـويل دي. کوکنـار، چـرس او رشاب حـرام 

دي. راځـئ هـر هغـه څـه چـې عقـل خرابوي، 

پـه مقابـل کـې یـې عميل اقـدام وکـړو. »

په دې ناسـته کـې د کابـل وايل یعقوب حیدري 

هـم ګډون کـړی و او د کابل په ځینو ولسـوالیو 

کـې یـې د کوکنـارو د کښـت پـه اړه اندېښـنه 

وښوده.

ده پاکسـتان پـه افغانسـتان کې د مخـدره موادو 

د رواجولـو او عامولـو سـر المـل یاد کـړ او له 

دینـي علـاموو، عامو خلکـو او نړېوالـې ټولنې 

څخـه یـې وغوښـتل چـې پـه دې مبـارزه کې د 

افغـان حکومـت ترڅنـګ ودرېـږي او پـه ګـډه 

د مخـدره مـوادو او مسـکراتو پـر ضـد مبـارزه 

وکړي.

قضـات دادگاه کیفـری بین المللـی آغاز تحقیقات رسـمی 
در مـورد احتمـال وقـوع جرائـم جنگـی در افغانسـتان را 

بررسـی می کننـد.
بـه گـزارش خبرگـزاری رویتـرز، قرار اسـت ایـن قضات 
نامه هـا و تقاضاهـای ارسـال شـده از سـوی قربانیـان در 

افغانسـتان را بررسـی کـرده و سـپس تصمیـم بگیرنـد.
کیفـری  دادگاه  دادسـتان  بنسـودا  فاتـو   201۷ سـال  در 
بین المللـی اعـالم کـرد کـه دالیـل منطقـی مبنی بـر اینکه 
جرائـم جنگـی اتفـاق افتـاده اسـت وجـود دارد. برخی از 

محکومـان از طالبـان، سـیا و نیروهـای افغـان هسـتند.
بی بی سـی مطلـع شـده اسـت کـه نـام یکـی از مقامـات 
سـطوح عالـی افغانسـتان نیـز در ایـن دادگاه مطرح شـده 

کـه  ایـن فـرد جنـرال عبدالرشـید دوسـتم اسـت.
ادعاهایـی مبنی بر سوءاسـتفاده های حقوق بشـری توسـط 

معـاون اول رییس جمهـور وجود دارد.
وی در حال حاضر در ترکیه به سر می برد.

در اواخـر سـال 2016 احمـد ایشـچی، رقیـب سیاسـی 
جنـرال دوسـتم اعالم کـرد که وی بنـا به دسـتور او مورد 
ضـرب و شـتم قرار گرفتـه و همچنین وی بـه محافظانش 

گفتـه اسـت کـه بـه او تجـاوز و از او فیلمبـرداری کنند.
جنـرال دوسـتم ایـن اتهامـات را رد کـرد و در مـاه مـی 
201۷ بـرای درمـان پزشـکی به ترکیـه رفت امـا برخی از 
تحلیلگـران بـر این باورند که وی تحت فشـار افغانسـتان 

را تـرک کرده اسـت.
جنـرال دوسـتم تـالش کرد کـه در مـاه جـوالی 201۷ به 
افغانسـتان بازگـردد اما بـه هواپیمای وی اجـازه فرود داده 

نشـد و اکنـون او هنـوز در ترکیـه به سـر می برد.

همچنیـن یکی دیگر از متهمان، طالبان اسـت. بسـیاری در 
افغانسـتان امیدوارنـد کـه دادگاه کیفری بین المللـی بتواند 
بـه آنهـا کمک کند کـه فعالیـت گروه های شورشـی را در 

کشـور متوقـف کرده و آنهـا را به پای دادگاه بکشـاند.
سـمیرا ۳2 سـاله در یک بمب گـذاری انتحـاری طالبان در 

جنوری 201۷ کشـته شد.
فاطمـه 1۷ سـاله دختـر وی یکـی از کسـانی اسـت که به 
دادگاه کیفـری بین المللـی نامـه نوشـته اسـت زیـرا او بـر 
ایـن بـاور اسـت کـه مقامـات افغانسـتان در ایـن عدالـت 

کاری انجـام نمی دهنـد.

رییـس جبهه ملـی مـردم افغانسـتان، وضعیـت موجود در 
کشـور را ناشـی از ضعـف مدیریـت رهبـران حکومـت 
دانسـته و می گویـد کـه از ایـن وضـع نـه تنهـا مـردم کـه 

جامعـه جهانـی بـه سـتوه آمده اسـت.
اپوزیسـیون  عنـوان  بـه  افغانسـتان،  مـردم  ملـی  جبهـه 
حکومـت بـه هـدف تحکیـم وحـدت ملـی، روز شـنبه 

کـرد. موجودیـت  اعـالم  کابـل  در  )14دلـو( 
مسـووالن ایـن جبهـه، سیاسـت های حکومـت را بـه دلیل 
تشـدید اختالفـات قومـی و مدیریـت ضعیـف ارگان های 

حکومتـی به شـدت مـورد انتقـاد قـرار دادند.
نورالحـق علـوم وزیـر پیشـین امـور داخله و رییـس جبهه 
ملـی مـردم افغانسـتان در ایـن نشسـت با اشـاره بـه وضع 
نـا بسـامان کنونـی بیـان داشـت کـه ایـن وضعیـت کـه 
نتیجـه عدم انتخـاب مدیران بـا کفایـت در راس حکومت 
افغانسـتان اسـت مردم و جامعـه جهانی را به سـتوه آورده 

ست. ا
وی بـا اشـاره بـه عوامـل بیرونـی جنـگ افغانسـتان گفت 

کـه قدرت هـای جهانـی و منطقـه ای همیشـه بـه دالیـل 
ذخایـر انبـوه زیـر زمینی و موقعیـت حسـاس ژئوپولیتیک 
بـا اسـتفاده از ابزارهای مختلـف همچون تروریـزم و مواد 
مخـدر افغانسـتان را مـورد تاخت و تاز قـرار داده و ناامنی 

را دوام بخشـیده اند.
در  جنـگ  دوام  و  آغـاز  در  را  پاکسـتان  نقـش  علومـی 
افغانسـتان برجسـته خوانـده تصریـح کـرد که این کشـور 
کـه از بـدو تولـد تـا کنـون سردشـمنی بـا افغانسـتان و 
کشـورهای منطقـه داشـته در جریـان چهـل سـال اخیـر 
بنیـاد گرایـی را به افغانسـتان صـادر کـرده و از این جهت 
خواسـته اسـت که افغانسـتان را به عمق اسـتراتیژیک خود 

کند. تبدیـل 
بـه گفتـه وی خـط دیورند که یکـی از عمده تریـن عوامل 
جنـگ بـوده و میراث برجای مانده از اسـتعمار به حسـاب 
بـرای  پاکسـتان  بـرداری  بهـره  مـورد  آیـد همـواره  مـی 

حمایـت از تروریـزم در کشـور بـوده اسـت.
آقـای علومـی بـا بیـان آنکه دیورنـد یکـی از عوامل اصلی 

جنـگ در افغانسـتان اسـت اظهـار داشـت که ایـن معضل 
زمینـه دخالـت پاکسـتان را فراهـم کـرده اما حل شـدن آن 

منجـر به ختـم جنگ نیـز نخواهد شـد.
وی، سـفر مسـووالن امنیتی افغانسـتان به پاکستان به خاطر 
ارائـه اسـناد وشـواهد در پیونـد بـه حمایـت پاکسـتان از 
گروه هـای تروریسـتی که چنـد روز پیش صـورت گرفت 
را مـورد انتقـاد قـرار داده گفـت کـه این هم اکنـون جامعه 
جهانـی متقاعد شـده که پاکسـتان از گروه های تروریسـتی 
حمایـت مـی کند، اسـناد یاد شـده نیـز در شـورای امنیت 

سـازمان ملـل مطـرح می شـد نه به پاکسـتان.
آقـای علومـی همچنـان، اسـتراتیژی جدید جنگـی امریکا 
در امور افغانسـتان و جنوب آسـیا را فرصتـی برای کاهش 
دامنـه جنـگ در افغانسـتان خوانـد، امـا تصریـح کـرد کـه 
مشـکل کشـور راه حـل جنگـی نـدارد و بایـد حامیـان 
تروریـزم به صلح کشـانده شـده و از این طریـق گروه های 

مسـلح نیـز به صلح تشـویق شـوند.
سـران  گذشـته  سـال  سـه  سیاسـت های  ادامـه  در  وی 
حکومـت را مـورد انتقـاد قـرار داده اظهارداشـت کـه در 
جریـان ایـن سـه سـال رهبـران حکومـت سیاسـت تفرقه 
بیانـداز و حکومـت کـن را بـه پیـش گرفتـه انـد کـه ایـن 
سیاسـت نتیجه مثبت نـداده بلکه اختالفات را بیشـتر کرده 

و باعـث تقویـت گروه هـای تروریسـتی شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه تنش هایـی کـه بیـن رهبـری حکومت و 
سیاسـیون هـر از چنـد گاهـی باال میگیـرد بیان داشـت که 
ایـن تنـش ها نتیجه تطبیق نشـدن مـواد توافقنامه حکومت 
حکومـت  رهبـری  ضعیـف  مدیریـت  و  ملـی  وحـدت 
بـوده وهمـه روزه زمینـه سـربازگیری را بـرای گروه هـای 

تروریسـتی مسـاعد کرده اسـت.

رهبـری  اگـر  کـه  سـاخت  نشـان  خاطـر  اخیـر  در  وی 
حکومـت و جریـان هـای مختلف سیاسـی به یـک تفاهم 
و وفـاق ملی دسـت نیابند و منافع ملـی را در اولویت قرار 
ندهنـد، دخالـت قدرت هـا در کشـور ادامـه یافتـه و جنگ 

پایـان نخواهـد یافت.
رییـس جبهـه ملـی مـردم افغانسـتان خوهـان راه انـدازی 
انتخابـات شـفاف و بـه موقع  شـده و از تمـام جریان های 
سیاسـی و اقشـار مختلـف مـردم خواسـت که بـرای ختم 

جنـگ در کشـور همـه دسـت به دسـت هـم دهند.
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قـرار اسـت که میـان افغانسـتان و پنج کشـور دیگر جهت رشـد 
صادرات کشـور دهلیزهـا هوایی گشـایش یابد.

خـان جـان الکـوزی، معـاون اتاق تجـارت کشـور بـه تلویزیون 
قزاقسـتان،  بـه  را  افغانسـتان  دهلیزهـای  ایـن  کـه  گفـت  یـک 
آذربایجـان، اندونیزیـا، امارات متحده عربی و عربسـتان سـعودی 

کند. وصـل 
آقـای الکـوزی هـدف از ایجـاد ایـن دهلیزهـا را رشـد میـزان 
صـادارت کشـور خوانـد و بیـان داشـت کـه بـرای عملـی کردن 
آن بیـش از پنـج میلیـون دالـر بودجه در نظر گرفته شـده اسـت.
او گفـت کـه ایـن پروژه هـا در حـال جریان اسـت و سـال آینده 
بـا فـرا رسـیدن فصل میـوه، همه  ایـن دهلیزها بـه روی صادرات 

کشـور گشـایش خواهد یافت.
از سـویی هـم سـید عظیـم مصطفـی هاشـمی، رییـس انکشـاف 
صـادرات کشـمش، میوه هـای خشـک و تـازه  کشـور گفـت کـه 
افـزون بر افزایش صـادرات؛ دهلیزهـای هوایـی بازارهای جدید 

را بـرای میوه هـای کشـور ایجـاد کرده اسـت.
نخسـتین دهلیـز هوایـی افغانسـتان کـه امسـال گشـایش یافـت، 
افغانسـتان را به سـه شـهر عمده  هند وصل کرد. گشـایش دهلیز 
هوایـی کابـل – دهلی نـو و کابل - ممبی صادرات کشـور را 44 

درصـد افزایش داده اسـت.
از طریـق دهلیزهـای هوایـی کابل-دهلـی و کابل ممبـی تا اکنون 
بیـش از 20 هـزار تـن میـوه تـازه بـه بازارهـای دهلـی و ممبـی 
انتقـال یافتـه اسـت و در حـال حاضـر نیـز میوه هـای خشـک و 

نباتـات طبـی افغانسـتان بـه هنـد انتقال مـی یابد.
بـر بنیـاد آمار اتـاق تجارت کشـور، در نه ماه گذشـته افغانسـتان 
بـه ارزش بیـش از ششـصد میلیـون دالـر فرآورده هایـش را بـه 

کشـورهای خارجـی صـادر کرده اسـت.

محکمهصحرایییکبانوی... 
نیـز در شـماری از والیت هـا از جملـه والیـت غـور رخ داده 
اسـت. حـدود دوسـال پیـش یـک دختر جـوان به نام رخشـانه 
بـه اتهـام فـرار بـا یـک مـرد از سـوی سـاکنان محـل در شـهر 

فیـروز کـوه سنگ سـار شـد.
نشـر ویدیوی سنگسـار رخشـانه واکنش های زیادی در شـبکه 
هـای اجتماعـی داشـت و مقـام هـای دولتـی آن را جنایـت 

ندند. خوا
در کنـار رخشـانه، چندیـن دختـر جـوان دیگـر در ایـن والیت 
از سـوی افـراد مسـلح غیر مسـوول و بـزرگان و عالمـان دینی 
محلـی بـه گونـه صحرایـی سنگ سـار و یا تیـر باران شـده اند.

پس از دسـت به دسـت شـدن ویدیـوی محکمـه صحرایی این 
بانـوی جـوان در تخـار، اداره مسـتقل ارگان هـای محلـی نیـز 
در خبرنامـه ای گفتـه اسـت کـه مقـام هـای محلی ایـن والیت 
موضـوع را بـا جدیـت بررسـی کننـد و عامالن این قضیـه را به 
پنجـه قانون بسـپارند. در خبرنامه اداره ارگان هـای محلی آمده 
اسـت کـه بررسـی این مسـاله بـرای آنها مهم اسـت و بـه مقام 
هـای محلی دسـتور داده شـده اسـت کـه آن را پی گیـری کنند.
والیـت هـای شـمالی، غربـی و والیـت هـای شـرقی همـواره 
مـکان هـای غیر مطمیـن برای زنـان و بـه ویژه دختـران جوان 
انـد. در سـال جـاری، ده ها مـورد قتل، خودکشـی و خشـونت 
هـای تـکان دهنـده با زنـان در والیت های شـمالی، سـمنگان، 
سـرپل، جوزجـان، فاریـاب و همین والیت تخار گزارش شـده 

است.

ACKU
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ورزش
عبدالشکور واقف حکیمی

آقــای حکمتیــار در مصاحبــه بــا طلــوع: »...اگــر کســی 
ــگ معــذرت  ــرا نشــان بدهــد، مــن بی درن ــک اشــتباه م ی
ــن  ــار بدی ــای حکمتی ــن ســخن آق ــم خواســت«. ای خواه
معنــا اســت کــه ایشــان یــک بــار هــم اشــتباه نکــرده انــد. ایــن مقــاِل 
آقــای حکمتیــار مــرا بــه یــاد زمانــی انداخــت کــه در اوایــل حکومــت 
آقــای کــرزی، تلویزیــون طلــوع در یکــی از برنامه هایــش گفت وگویــی 
در بــارۀ کارکردهــای احــزاب سیاســی در افغانســتان برگــزار کــرده بــود 
ــنجر،  ــت اهلل س ــوم صبغ ــت و مرح ــی از جمعی ــه نماینده گ ــن ب ــه م ک
ایــن  در  افغانســتان  از حــزب جمهوری خواهــان  نماینده گــی  بــه 

ــم. ــرده بودی ــرکت ک ــو ش گفت وگ
ــا  ــدام م ــر ک ــش ها، از ه ــالل پرس ــت در خ ــه نوب ــه ب ــدۀ برنام گردانن
پرســید: »حــزب شــما تاکنــون مرتکــب چــه اشــتباهاتی شــده اســت؟« 
ــتباهی  ــچ اش ــا مرتکــب هی ــت: »حــزب م ــخ گف ــنجر در پاس ــای س آق
نشــده اســت« و مــن در پاســخ ایــن پرســش گفتــم: حــزب ما)جمعیــت 

ــاد اشــتباه کــرده اســت. اســالمی افغانســتان( زی
-چقدر؟

-به حدی که حساب ندارد
-آقای سنجر می گوید که حزب آنان اشتباهی نکرده است.

ــد  ــم مانن ــا ه ــزب م ــر ح ــد؛ اگ ــت می گوین ــان درس ــخ دادم: ایش پاس
حــزب آنــان بــود، شــاید اشــتباهی نمی کــرد. جمعیــت در نزدیــک بــه 
چهــار دهــۀ تاریــخ معاصــر کشــور، یــا ســازندۀ حــوادث بــزرگ بــوده 
ــاد کار کنــد، الجــرم  ــا شــریک در ســاختن آن هــا؛ هرکــس زی اســت ی
ــا کــه ایــن بحــث را  ــد. برخــی از دوســتان جمعیتــی م اشــتباه هــم کن
ــد، اعتــراض داشــتند کــه چــرا مــن ایــن ســخن را گفتــه ام  دیــده بودن
کــه حــزب مــا مرتکــب اشــتباهاتی شــده اســت. آنــان بــه ســان آقــای 
ــا  ــد. از قض ــتباه نکنن ــاید اش ــان ش ــه آن ــد ک ــان می بردن ــار گم حکمتی
اســتادِ شــهید هــم ایــن برنامــه را دیــده بــود. اســتاد بــه دفــاع از موضــع 
پرداخــت و گفــت مــا بایــد اشــتباهات مان را پیــش از دیگــران خودمــان 

بــاز گوییــم.
ــش  ــات مدعــای خوی ــرای اثب ــه ب ــن برنام ــه در ای ــاد دارم ک ــه ی ــن ب م
بــه ایــن حدیــث پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم، استشــهاد کــرده 
بــودم: کل بنــی آدم خطــاؤون و خیــر الخطائیــن التوابــون«. همــه آدمیــان 
ممکــن اســت خطــا کننــده باشــند و بهتریــن خطــا کننــده گان، توبــت 
ــا  ــد کــه گوی ــان ســخن گفتن ــار چن ــای حکمتی ــا آق ــد«. ام ــده گان ان کنن
دارای مرتبــت عصمــت بــوده و از ایشــان لغزشــی ســر نــزده و نخواهــد 
زد. در حالــی کــه همــۀ آدمیــان جایزالخطــا انــد و جــز پیامبــران، هیــچ 
کســی از مرتبــت عصمــت برخــوردار نیســت و میــان علمــای مســلمانان 
حتــا در بــارۀ چگونه گــی عصمــت پیامبــران اختــالف نظــر وجــود دارد 
ــا تنهــا از کبایــر؟  ــد ی ــر معصــوم ان ــران از کبایــر و صغای ــا پیامب کــه آی
ــه  ــن ب ــه پرداخت ــت؟ ک ــس از بعث ــا پ ــد ی ــوم ان ــت معص ــش از بعث پی

ــل می خواهــد. ــی طوی ــن موضــوع، مقالت ــل ای تفاصی
این کــه پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم- در حدیثــی کــه بخــاری 
ــي  ــه ف ــوب إلی ــتغفر اهلل و أت ــي ألس ــد :«إن ــد، می گوین ــت می کن روای
ــار  ــاد ب ــر روز هفت ــدا در ه ــن از خ ــرۀ. م ــبعین م ــن س ــر م ــوم أکث الی
ــه دو  ــمندان ب ــۀ آن دانش ــم؛ در توجی ــه می کن ــم و توب ــرت می طلب مغف
قــول رفتــه انــد؛ شــماری آن را توبــت و مغفــرت از خــالف اولــی گفتــه 
ــر از  ــی پیامب ــد. وقت ــده ان ــت خوان ــه ام ــم ب ــی آن را تعلی ــد و عده ی ان
ــی  ــق اول ــه طری ــد، انســان های عــادی ب ــی مغفــرت می طلب خــالف اول
ــرت  ــد و مغف ــت کنن ــان توب ــتباهات و گناهان ش ــا و اش ــد از خطاه بای

ــد. بخواهن

وحید عمر

لـه هغـو څخه چې وايـي دري او فـاريس دوه جـدا ژبې دي، 

زه یـوه لنـډه پوښـتنه لـرم. ټـول تاریخـی او ادبـی او سیاسـی 

بحثونـه پرېـږدئ، بـس دغه یـو ډیر عادی پوښـتنې تـه ځواب 

راکـړئ. کـه مـو ځـواب راکـړ، زه به هم له تاسـو رسه شـم.

احمـد ظاهر افغـان وو. فروغ فرخزاد ایرانـۍ وه. اوس که چیرې احمدظاهر 

د فـروغ فرخـزاد په شـعر سـندره جـوړه کړې وي، دا سـندره فاريس شـوه که 

دري؟ مثـال: د احمـد ظاهـر مشـهوره سـندره »مرگ مـن روزی فـرا خواهد 

رسـید« چـې شـعر ېې د ایرانـۍ فروغ فرخـزاد دی، فـاريس ده که دري؟

نـوټ: پـه دې اړه مـا تحقیـق ډیر کړی. پـه دغه بحـث کې منطق نشـته. باید 

ختم ېـې کړو.

یاسین رسولی

دیپلوماســی اقــدام مناســب در زمــان مناســب اســت. 
ــه  ــای این ک ــه ج ــرد؛ ب ــازی ک ــط ب ــی غل ــرف غن اش
ــل  ــتان منتق ــار پاکس ــردم را از رفت ــرت م ــم و نف خش
کنــد، وزیــران امنیتــی را بــه اســالم آباد فرســتاد، آنــان هــم 
گــزارش غلــط از ســفر بی نتیجۀشــان بــه مــردم دادنــد کــه 
ســفارت پاکســتان در کابــل همــه اش را رد کــرد. بهتریــن واکنــش 
ــی و  ــبات سیاس ــل مناس ــع کام ــتان، قط ــر پاکس ــتان در براب افغانس
ــۀ  ــی و در مرحل ــادی و تجارت ــم اقتص ــدی، تحری ــۀ بع در مرحل
بعــدی هــم مقابلــه بــه مثــل امنیتــی بایــد باشــد. هــزار بــار ســفر 
ــن  ــری در سیاســت ای ــچ تغیی ــه پاکســتان هی ــا ب تشــریفاتی بی معن

ــد. ــاد نمی کن ــور ایج کش

حقـوقرونالـدو
بانیـماربـرابرمـیشـود

پیشنهاد6۰میلیونپوندییکتیم

ایتالیاییبرایخریدایکاردی

فیـسبـوک نـــامــه

ظاهــراً تالش هــای رونالــدو بــرای متقاعــد کــردن رییــس کهکشــانی ها 
 ABC ــریۀ ــت. نش ــوده اس ــش ب ــش ثمربخ ــش حقوق ــت افزای جه
ــوق  ــد حق ــگاه رئال مادری ــه باش ــده ک ــی ش ــی مدع ــپانیا در گزارش اس

ــد. ــش می ده ــاری افزای ــل ج ــان فص ــدو را در پای ــتیانو رونال کریس
ــورو  ــون ی ــر 21 میلی ــال حاض ــانی ها در ح ــی کهکش ــم پرتغال مهاج
ــن  ــا، ای ــاب پاداش ه ــا احتس ــه ب ــرد ک ــوق می گی ــل حق ــر فص در ه
رقــم بــه 2۵ میلیــون یــورو می رســد. فلورنتینــو پــرس، رییــس 
ــون  ــه ۳0 میلی ــم را ب ــن رق ــد دارد ای ــا قص ــد، ام ــگاه رئال مادری باش
ــم  ــدو ه ــوق رونال ــورت حق ــن ص ــه در ای ــد ک ــش ده ــورو افزای ی
ــی می شــود کــه نیمــار در هــر فصــل از پاری ســن ژرمن  ــدازۀ حقوق ان

دریافــت می کنــد.
بــه ایــن ترتیــب، افزایــش حقــوق رونالــدو در تابســتان بــه میزبــان ۹ 
میلیــون در هــر فصــل خواهــد بــود. طبــق اعــالم ABC، رونالــدو در 
ــه اســت  ــان گفت ــه آن ــران باشــگاه داشــته، ب ــا مدی ــه ب ــی ک گفت و گوی
ــد،  ــه ده ــد ادام ــه دوران بازیگــری اش در رئال مادری ــد ب ــه می خواه ک
ــن در  ــد. ای ــش دهن ــوق او را هــم افزای ــه حق ــان خواســته ک ــا از آن ام
ــل  ــن فص ــردن بدتری ــپری ک ــال س ــدو در ح ــه رونال ــت ک ــی اس حال
ــی اســت. ــد از حیــث آمــار گلزن دوران بازیگــری خــود در رئال مادری

ــرص  ــا ق ــتری پروپ ــد مش ــود رئال مادری ــه می ش ــه گفت ــی ک در روزهای
ــرای  ــالش ب ــم از ت ــی ه ــم ایتالیای ــک تی ــس ی ــت، ریی ــر اس ــم اینت مهاج
ــس  ــس، ریی ــو دلورنتی ــر داد. اورلی ــی خب ــن آرژانتین ــن بازیک ــد ای خری
باشــگاه ناپولــی تأییــد کــرد کــه او بــرای خریــد مائــورو ایــکاردی از اینتــر 
ــنهادش رد  ــا پیش ــرده، ام ــنهاد ک ــورو پیش ــون ی ــگاه 60 میلی ــن باش ــه ای ب

شــده اســت.
ــه  ــی ب ــن از ناپول ــالو ایگوای ــی گونس ــون یوروی ــال ۹0 میلی ــد از انتق بع
ــر  ــی ب ــد مبن ــر ش ــاری منتش ــال 2016، اخب ــتان س ــوس در تابس یوونت
این کــه ناپولــی بــرای خریــد ایــکاردی دســت بــه کار شــده اســت. اکنــون 
ــکاردی جلســه یی  ــر برنامه هــای ای ــا مدی ــراف کــرده کــه ب دلورنتیــس اعت
ــت  ــی صحب ــش در ناپول ــازی موکل ــوص ب ــا او در خص ــته و ب ــم داش ه

کــرده اســت.
ناپولــی در ایــن بــاره گفــت: مــن یــک روز بــا  رییــس باشــگاه 
ــه  ــم ک ــردم و گفت ــت ک ــر کارش صحب ــکاردی در دفت ــای ای مدیربرنامه ه
ــا در  ــا حت ــردازم. م ــورو بپ ــون ی ــا 60 میلی ــد او حاضــرم ۵۵ ت ــرای خری ب

ــم. ــت کردی ــم صحب ــرارداد ه ــروط ق ــایر ش ــارۀ س ب
ــکاردی یــک مهاجــم طــراز اول اســت کــه اگــر  ــه داد: ای دلورنتیــس ادام
ــد  ــد، می توان ــازی کن ــی( ب ــر نظــر مائوریســیو ســاری )ســرمربی ناپول زی
در هــر فصــل 40 گل بزنــد. او پتانســیل تبدیــل شــدن بــه بازیکنــی ماننــد 

ــدو را دارد. رونال

تجاربوپیامهایاندونزیا
برایافغانستان

کشــور اندونیــزی در روزگار نچنــدان دور، مشــابهت های بســیاری 
بــا افغانســتان داشــت؛ ســابقۀ اشــغال توســط کشــورهای خارجــی، 
ــروت  ــازمان یافته، ث ــیع و س ــاد اداری وس ــی، فس ــای داخل جنگ ه
ــی و...  ــالت منطقه ی ــی، مداخ ــترده، تجزیه طلب ــر گس ــراوان و فق ف
امــا امــروز اندونزیــا، یکــی از کشــورهای موفــق جهــان و ممالــک 
اســالمی اســت کــه بــه ســرعت در حــال رشــد و تبدیــل شــدن بــه 

ــک الگــو می باشــد. ی
مبارزه بافساد اداری:

ــود؛  ــان ب ــورهای جه ــدترین کش ــی از فاس ــزی یک ــی اندون زمان
ــترده  ــد گس ــف درح ــای مختل ــترده در بخش ه ــوه خوری گس رش
رواج داشــت، امــا در حــال حاضــر، ایــن کشــور بــه صــورت قابــل 
ــا  مالحظه یــی موفــق شــده کــه وجهــۀ جهانــی خــود در مبــارزه ب
فســاد اداری را ترمیــم کــرده و جایــگاه بهتــری در رده بنــدی جهانی 
ــرای  ــای خــود ب ــد در برنامه ه ــه دســت آورد. افغانســتان می توان ب
ــن کشــور  ــای ای ــا فســاد اداری، از تجــارب و اندوخته ه ــارزه ب مب

اســتفاده کنــد.
نبرد موفقانه با افراط گرایی و تروریسم:

ــه در آن  ــال 2002 ک ــی در س ــرۀ بال ــتان در جزی ــت تروریس جنای
ــۀ فرامــوش  بیــش از 200 تــن کشــته شــد، هنــوز هــم یــک حادث
نشــدنی تلقــی می شــود. اندونزیــا بارهــا شــاهد اقدامــات و 
حمــالت تروریســتی بــوده، امــا موفقیــت نیروهــای ضــد تروریــزم 
ــه  ــده، ب ــوزش دی ــکا آم ــب امری ــر از جان ــه اکث ــور ک ــن کش ای
خوبــی توانســته اســت امنیــت را در هفــده هــزار جزیــرۀ پراکنــده 
ــۀ  ــن تجرب ــد و ای ــن کن ــر، تأمی ــزار کیلومت ــاحت ۵000 ه ــا مس ب
ــتان را  ــی افغانس ــای امنیت ــد نهاده ــه می توان ــت ک ــی اس گران بهای

ــد. ــک کن ــزم کم ــا تروری ــه ب در مقابل
اشتغال زایی و مبارزه با فقر:

ــای  ــله برنامه ه ــک سلس ــاذ ی ــی اتخ ــد در پ ــق ش ــزی موف اندون
ــی  ــه خوب ــر ب ــا فق ــت ســوهارتو، ب اصالحــی در دورۀ دوم حاکمی
مبــارزه کــرده و میــزان بیــکاری در ایــن کشــور را بــه شــدت تغییــر 
ــال،  ــت س ــدود بیس ــان ح ــدت زم ــی م ــور در ط ــن کش ــد. ای ده
ــن تجــارب در کشــوری  ــه ای ــر داشــت ک ــا فق ــه ب ــارزۀ موفقان مب
ــر  ــه خاط ــم ب ــر گســترده و ه ــل فق ــه دلی ــم ب ــل افغانســتان، ه مث
ــود. ــد ب ــت نخواه ــرات مثب ــی از اث ــکاری، خال ــودن بی گســترده ب

کثرت فرهنگی- قومی و وحدت ملی:
در اندونزیــا بــه بیــش از ۷00 زبــان تکلــم می شــود. بیشــتر از ۳00 
ــم  ــار ه ــاوت در کن ــب متف ــن و مذه ــا شــش دی ــف ب ــوم مختل ق
ــن  ــاد در عی ــز »اتح ــا نی ــت آن ه ــعار دول ــد و ش ــی می کنن زنده گ
تفــاوت« اســت. موفقیــت ایــن کشــور در ایجــاد چنیــن زنده گــی 
مســالمت آمیز بــرای افغانســتان کــه دارای اقــوام، زبان هــا و خــرده 

ــی دارد. ــکات آموختن ــًا ن ــد، قطع ــاوت می باش ــای متف فرهنگ ه
منازعات داخلی به خاطر دخالت های خارجی:

اندونزیــا تجــارب تلخــی از منازعــات داخلــی نیــز دارد کــه 
حاصــل دســت درازی هــای منطقه یــی و فرامنطقه یــی اســت. 
ــال  ــل س ــش از چه ــه بی ــابهی دارد ک ــۀ مش ــز تجرب ــتان نی افغانس
ــن  ــد ای ــا می توان ــه و حــاال اندونزی ــان کشــور را گرفت اســت گریب
ــت در  ــه توانس ــه چگون ــد ک ــریک کن ــتان ش ــا افغانس ــه را ب تجرب
ــت  ــد دس ــق ش ــرد و موف ــه ک ــت اندازی ها مقابل ــن دس ــر ای براب

ــد. ــاه کن ــان کوت ــور داخلی ش ــه در ام ــان را از مداخل آن
رشد اقتصادی:

ــن  ــادی دارد؛ ای ــد اقتص ــر در رش ــق و موث ــۀ عمی ــا تجرب اندونزی
اواســط دهــه 1۹۹0، فــراز و نشــیب های ســخت  از  کشــور 
اقتصــادی را پشــت سرگذاشــت و در نهایــت موفــق شــد کــه بــه 
یــک اقتصــاد بــا ثبــات و متحــرک دســت پیــدا کنــد. ایــن کشــور 
ــادی  ــای اقتص ــور از بحران ه ــرای عب ــود ب ــارب خ ــد تج می توان
ناشــی از مشــکالت چــون ناامنــی، مداخلــه خارجــی، فقــر و... بــا 

ــد. ــریک کن ــتان ش افغانس
صلح و ثبات:

اندونزیــا بــا بخشــی از مناطــق ایــن کشــور بــه مــدت بیــش از ســی 
ــح  ــه صل ــه ب ــد ک ــق ش ــرانجام موف ــت و س ــری داش ــال در گی س
پایــدار و دایمــی دســت پیــدا کنــد. در حــال حاضــر، ایــن کشــور 
حتــا بــرای برقــراری صلــح و ثبــات در منطقــۀ جنــوب آســیا، طرح 
صلــح پایــدار ارایــه کــرده و بــرای کشــورهای جهــان، بــه عنــوان 
ــمندی  ــارب ارزش ــه تج ــود ک ــناخته می ش ــورهای ش ــی از کش یک
ــه چشــم  ــه همیــن تجرب در ایجــاد صلــح دارد. افغانســتان دقیقــاً ب
ــح  ــن صل ــه در تأمی ــت ک ــته اس ــور خواس ــن کش ــه و از ای دوخت

پایــدار کمــک کنــد.
البتــه مــواردی دیگــری نیــز هســت مثل تجــارب کافــی در اســتفاده 
از معــادن، زراعــت، آمــوزش و تحصیــالت، پیشــرفت های تخنیکــی 
ــلمان و  ــور مس ــک کش ــوان ی ــه عن ــد ب ــا می توان ــه اندونزی و... ک
ــا  ــار م ــا سرگذشــت مشــابه افغانســتان، در اختی ــن حــال، ب در عی

بگــذارد.

ضیا دانش
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ابوبکر صدیق
ملـی  تیـم  عضـو  پریانـی،  رزیـاب  تمنـا 
کمیتـۀ  کـه  می گویـد  بـردار،  وزن  بانـوان 
ملـی المپیـک و ریاسـت تربیـت بدنی هیچ 
راهبـردی بـرای انکشـاف و تشـویق بانوان 

ندارنـد. کار  ورزش  
بانـو رزیـاب کـه عضـو تیـم ملـی بانـوان 
اسـت،  بـرداری  یـا وزن  لیفتنـگ«  »وایـت 
می گویـد: بیـش از یک سـال و نیم می شـود 
کـه در رشـته وزن بـرداری تمریـن می کنـد 
و از یـک سـال بـه این طـرف عضویت تیم 

ملـی بانـوان وزن بردار کشـور اسـت.
بـرداری  وزن   مسـابقات  کـه  می گویـد  او 
بانـوان کـه بـرای نخسـتین بـار در اول مـاه 
دلـو سـال جـاری در کابـل برگـزار  شـده 
اشـتراک  کشـور  سراسـر  از  بانـو   12 بـود 

کـرده بودنـد.
بانـو زریاب کـه در این دور مسـابقات مقام 
نخسـت را در وزن ۵2 کیلـو کسـب کـرده 
اسـت و مـدال طـال گرفتـه می گویـد: ایـن 
اولیـن مسـابقه وزن بـرداری در میـان بانوان 
در افغانسـتان برگـزار شـده بـود و پیـش از 
ایـن هیچ مسـابقۀ در این رشـته میـان بانوان 

برگـزار نشـده بود. 
بـردار  وزن   بانـوان  ملـی  تیـم  ایـن عضـو 
بانـو عضویـت  می گویـد کـه بیـش از 1۵ 
تیـم ملـی رشـته وزن برداری را در ریاسـت 
تربیت بدنـی دارنـد، اما بـا انتقاد از ریاسـت 
المپیـک،  ملـی  کمیتـۀ  و  بدنـی  تربیـت 
بـرای  برنامه یـی  نهادهـا  ایـن  می افزایـد: 

ارتقـای ظرفیـت بانـوان ورزش کار نـدارد. 
بانـو رزیـاب بـا اشـاره بـه چالش هـای کـه 
فـرا راه بانـوان ورزش کار بـه ویـژه بانوانـی 
که در رشـته وزن بـرداری تمریـن می کنند، 
خانواده گـی  چالش هـای  کـه  می افزایـد 
راه  فـرا  سـد  بزرگ تریـن  اجتماعـی  و 
بانـوان ورزش کار اسـت. امـا بـا تمـام این  
اهـداف  کـه  توانسـته اند  بانـوان  چالش هـا 

خـود دنبـال کننـد. 
تمنـا زریـاب می گویـد: حتا رفتـن به طرف  
ورزش گاه برایـش چالـش آفرین اسـت و با 
مشـکالت زیـاد در این مسـیر مواجه  شـده 

اسـت، اما هیچ گاه متوقف نشـده اسـت.
در  ورزش کار  یـک  وقتـی  او،  گفتـۀ  بـه 
داخـل افغانسـتان مصوونیـت نـدارد، ایـن 
همـۀ  کـه  حالـی  در  اسـت،  چالـش  یـک 
تـالش  رشـته یی  هـر  از  و  ورزش کاران 
افتخـار  خـود  کشـور  بـرای  تـا  می کننـد 
کمایـی کننـد، امـا توجـه دولـت درعرصـۀ 
به ویـژه  ورزش کاران  بـا  مالـی  همـکاری 

اسـت. انـدک  نهایـت  ورزشـکار  بانـوان 
سـبب  اقتصـادی  چالش هـای  گفـت:  او 
بـه  نتواننـد  ورزش کاران  تـا  می شـود 
درسـت  شـکل  بـه  خـود  تمرین هـای 

رسـیده گی کننـد. زیر دولـت در این عرصه 
نمی کنـد. همـکاری  ورزش کاران  بـا 

بانـو زریـاب می گویـد کـه از خانـوادۀ بـه 
برایـش“  کـه  اسـت  آورده  روی  ورزش 
گرفتـن نـام ورزش  در آنجـا چالـش ایجـاد 
بـرای  چالش هـا  تمـام  بـا  امـا  می کنـد”، 
پیش بـرد اهـداف خود مبـارزه کرده اسـت. 
موفقیـت  گزینـۀ  تنهـا  کـه  دارد  بـاور  او 
چالش هـای  برابـر  در  ایسـتاده گی  او 
او  اسـت.  بـوده  اجتماعـی  و  خانواده گـی 
بـا  کل  در  خانـواده   هرچنـد  می گویـد: 
بـه مـرور  نبوده اند،امـا  او موافـق  کارهـای 
زمـان ایـن قناعـت برایشـان حاصـل شـده 
اسـت تـا با او در شـته های مـورد عالقه اش 

باشـند. داشـته  همـکاری 
طـرف  از  مرتبـه  چنـد  کـه  می گویـد  او 
افـرادی تهدیـد بـه تیـزآب پاشـی بـه چهره 
شـده اسـت، امـا هیـچ گاه ایـن موضوعـات 
سـبب متوقـف شـدن فعالیت های او نشـده 

  . ست ا
بانـو زریاب می گویـد: تاهنـوز در زنده گی 
نگرفتـه  الگـو  ورزش کاری  هیـچ  از  خـود 

ست. ا
او بـه کمیتۀ ملـی المپیک و ریاسـت تربیت 
راهبردهـای  تـا  می کنـد  پیشـنهاد  بدنـی 
تشـویقی بـرای جـذب بانوان در رشـته های 
مختلـف ورزشـی راه انـدازی کنند تـا بانوان 
در  وزرش کاران  سـایر  ماننـد  بتواننـد  نیـز 
رشـته ها مـورد عالقـۀ خویـش بـه تمریـن 

بپردازند.

یکعضوتیمملیبانوانوزنبردار:

بامشکالتزیادمواجهام

Year 9 y NO 2198 y Sunday 4 February 2018

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب اهلل احمدی- 0795067463 

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده

مدير خبر : جمشید يما

گزارشگران: ناجیه نوري، هارون مجیدی، ابوبکر 
صديق و روح اهلل بهزاد

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152

     صاحب امتیاز: احمد ولی مسعود

nazari.paryani@yahoo.com

& شماره تماس:  0752044210

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: نادری -  0744600630 

به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان برمي گردد.

 چاپ: مطبعه امام - 0799142999 

نشاني: سرک 13 وزيراکبرخان، کوچه چهارم 
دست چپ

بـه دنبـال نشـر ویدیویـی از محکمـه صحرایـی یـک 
بانـوی جـوان در والیـت تخـار، مسـووالن محلی این 
والیـت می گوینـد که ایـن محکمه صحرایی از سـوی 
خانـواده ایـن بانـو در منطقـه ای دور افتـاده ای بـه نـام 

»ربـاط« در ولسـوالی چـاه آب صـورت گرفته اسـت.
محکمـه  ایـن  جریـان  از  شـده  نشـر  ویدیـوی  در 
صحـرای دیده می شـود کـه بانویی از سـوی چند فرد 
بـا خمچه هـای چـوب در انظـار عمومـی مـورد لت و 
کـوب قـرار می گیـرد. مسـووالن محلـی می گویند که 
ایـن بانـو کـه بیـش از 20 سـال سـن دارد و عروسـی 

کـرده اسـت امـا شـوهرش در ایران اسـت.
خلیـل اسـیر سـخنگوی فرماندهـی پولیـس تخـار بـه 
هشـدار می گویـد کـه براسـاس تحقیقـات اولیـه آنان، 
خانـواده ایـن دختر خبر می شـوند که یک پسـر جوان 
در خانـه ایـن بانو داخل شـده و اعضای خانواده پسـر 
و خانـم را تنهـا می بیننـد و پـس از آن، ایـن بانـو اول 
از سـوی خانـواده اش لـت و کوب می شـود و سـپس 
از سـوی اقـارب نزدیکش محکمه صحرایی می شـود.
نیـز در  بانـو  ایـن  اسـیر می گویـد کـه خسـر  آقـای 
محکمـه صحرایـی ایـن بانـو حضـور دارد. بـه گفتـه 
او، ایـن بانـو خواهـرزاده یکـی از قوماندان هـای قریه 
ربـاط بـه نـام »قومانـدان فیض« اسـت و گویا با پسـر 
ایـن قومانـدان محلـی رابطـه عاشـقانه داشـته  انـدر 
اسـت. آقـای اسـر می گویـد، کـه موضـوع هنـوز هـم 

بـرای آنـان تثبیـت نشـده اسـت.
کـه  می گویـد  تخـار  پولیـس  فرماندهـی  سـخنگوی 
ایـن قضیـه در مـاه قـوس سـال جـاری اتفـاق افتـاده 
اسـت؛ امـا هنـوز کـه بیشـتر از دو مـاه از ایـن رویداد 
می گـذرد بـرای پی گیـری آن اقـدام عملـی صـورت 
نگرفتـه اسـت. او می گویـد کـه به دلیـل دوری قریه و 
زمسـتان، آنـان نتوانسـته انـد هنوز بـه سـاحه بروند و 

قضیـه را از نزدیـک بررسـی کننـد.
در همیـن حـال، سـنت اهلل تیمـوری سـخنگوی والـی 
تخـار می گویـد کـه بـرای بررسـی هرچه زودتـر این 
قضیـه هیاتـی از سـوی مسـووالن این والیـت موظف 
شـده اسـت تـا موضـوع را به صـورت جـدی پیگری 

. کند
سـخنگوی والـی تخـار به نقـل از بانویی که از سـوی 
مـردم محـل محکمـه صحرایی شـده اسـت، می گوید 
کـه او بـا بـاز شـدن راه مواصالتـی در فصـل بهـار به 
مرکـز ایـن والیـت خواهد آمد و شـکایت خـود را به 

نهادهـای عدلـی و قضایی خواهد سـپرد.
بـا ایـن حـال،  کـه رزم آرا حـواش، رییس امـور زنان 
والیـت تخـار به هشـدار می گویـد، که اطالعـات این 
قضیـه هنـوز تاییـد نشـده اسـت و جزیـات دقیقی در 
دسـت نیسـت. بـه گفتـه او، ایـن نخسـتین محکمـه 
صحـرای در والیت تخار در جریان امسـال اسـت. در 
حالـی کـه از ایـن قضیـه بیشـتر از دو مـاه مـی گذرد، 
امـا مسـووالن محلـی بـا بهانـه کـردن دوری راه و بند 
بـودن آن در زمسـتان می گوینـد که هنوز بـه این قضیه 
رسـیدگی نتوانسـته انـد و حتـا اطالعـات دقیقـی هـم 
ندارنـد. گفتـه می شـود که ولسـوالی چـاه آب یکی از 

مناطـق نسـبتا ناامـن در این والیت اسـت.
تـازه ای  پدیـده ای  افغانسـتان  در  صحرایـی  محکمـه 
نیسـت و پیـش از ایـن...            ادامـه صفحـه 6

همـکاری  بـا  را  زن  یـک  غـور،  در  طالبـان 
بـرادرش از خانـه شـوهر فـراری داده و او را 

بـه قتـل رسـاندند.
فرماندهـی  سـخنگوی  نظامـی،  محمداقبـال 
پلیـس هـرات بـه جمهورنیـوز گفـت: چنـدی 
پیـش طالبان یـک زن را به همـکاری برادرش 
در روسـتای »یخـن سـفالی«  ولسـوالی تیوره 

ربودند.
پـس از ربـودن ایـن زن، طالبـان او را شـب 

هنـگام در کـوه خفـه کردنـد.
بـه گفتـه سـخنگوی پلیـس غـور، دو تـن از 
طالبـان به شـمول عبدالظاهر خاکسـار، یکی از 
فرماندهـان ایـن گـروه در قتـل این زن دسـت 

داشتند.
آقـای نظامـی می گویـد: پلیـس توانسـته ایـن 

افـراد را بازداشـت کنـد.
همـراه بـا آنان یک میل سـالح، دو عـدد ماین، 
دو پایـه مخابـره و یـک بـم دسـتی بـه دسـت 

پلیـس افتاده اسـت.
سـخنگوی پلیـس غـور افـزود که آثـار خفگی 

بـر روی بـدن فـرد مقتـول دیده می شـود.
پیـش از ایـن هـم بارهـا چنیـن رویدادهـای 
عجیـب و خونیـن برای زنـان و دختـران غور 
دیگـر  در  کمتـر  آن  نظیـر  کـه  افتـاده  اتفـاق 

اسـت. شـده  گـزارش  کشـور  بخش هـای 
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