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مرکز  که  می گوید  کشور  کل  دادستان  حمیدی،  فرید 
با فساد اداری، کار روی چند  عدلی و قضایی مبارزه 
این  زودی  به  و  کرده  آغاز  را  فساد  بزرگ  پرونده 

پرونده ها به محاکم فرستاده می شود.
حاکمیت  عالی  شورای  جلسه  در  که  حمیدی  آقای 
قانون و مبارزه علیه فساد اداری سخن می گفت بیان 
داشت که مرکز عدلی و قضایی کار خود را رسمًا آغاز 

کرده است.

کامل  آماده گی  مرکز  این  که  نشان ساخت  وی خاطر 
برای رسیدگی به دوسیه های متهم ها دارد.

برای  نامه ها  اتهام  قضیه،  چند  در  که  گفت  حمیدی 
به  دوسیه ها  زودی  به  و  است  شده  ترتیب  متهمین 

محاکم فرستاده می شود.
در این جلسه روی هماهنگی و انسجام بیشتر نهاد های 
پالیسی و دیدگاه  اداری و تدوین یک  با فساد  مبارزه 
صورت  نظر  تبادل  و  بحث  راستا،  این  در  مشخص 

گرفت.
رییس جمهور غنی گفت که در بخش مبارزه با فساد 
اعتماد  باشد و  اقدامات عملی می  به  اداری ضرورت 
مردم نسبت به حکومت صرفًا با اقدامات عملی بیشتر 

می گردد.
در این جلسه نمایندۀ خاص دبیرکل سازمان ملل متحد 
افغانستان و همچنان نماینده اتحادیه اروپا برای  برای 
افغانستان و نماینده سفارت بریتانیا، از اقدامات عملی 

با  مبارزه  قضایی  و  عدلی  مرکز  بخصوص  حکومت 
و  ها  نهاد  حمایت  از  و  کردند  استقبال  اداری،  فساد 

دولت های مربوطه شان اطمینان دادند.

دادستان کل:

مرکز عدلی و قضایی کار روی چند پرونده بزرگ فساد را آغاز کرده است

آنان كه خود را باور دارند و لحظه ]=َدم[ را باور مي كنند، از زنده گي لذت فراوان مي برند؛ آنان 
آموخته اند كه گذشته انبان خاطره هاست نه انبار افسوس ها.
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توافق نامۀ صلح با حزب اسالمی امضا شد 
امین کریم:

تاخروجآخرینسربازخارجیمبارزهمیکنیم

از مواد توافق نامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی 
یک حبه عقب نشینی قابل قبول نیست

متن كامل سخنرانی احمدولی مسعود، رییس بنیاد شهید احمدشاه مسعود كه به مناسبت پانزدهمین 
سال روز شهادت قهرمان ملی كشور شهید احمدشاه مسعود در تاالر لویه جرگه ایراد شد.

ډنفورډ: 

افغانستان حکومت پر خپل ٪۷۰ 

قلمرو حاکمیت لري

صلحی که پیامد آن »جنگ« است!



سرانجام پس از چند سال رای زنی و گفت وگو، 
صلح  توافق نامۀ  شد  موفق  ملی  وحدت  دولت 
به  را  اسالمی  حزب  رهبر  حکمتیار  گلبدین  با 
امضا رساند. این توافق نامه هرچند هنوز به دلیل 
اسالمی  حزب  رهبر  و  رییس جمهوری  این که 
حقوقی  مشروعیِت  نکرده اند،  امضا  آن  پای  در 
یک  در  ریاست جمهوری  ارگ  ولی  نگرفته، 
بروکسل،  کنفرانس  آستانۀ  در  رسانه یی  نمایِش 
آن را به وسیلۀ هیأت گفتگوکنندۀ این مذاکرات 

به امضا رساند.  
به این صورت نشان می دهد  امضای توافق نامه 
که ارگ بیش از حزب اسالمی، خواهان امضای 
چنین توافقی بوده است. در مراسم رسمی امضای 
انسجام یافته یی  مراسم  چندان  که  توافق نامه، 
که  کردند  تالش  طرف  دو  نمی رسید،  نظر  به 
مواضع برتِر خود را به نمایش بگذارند. از سوی 
حزب اسالمی، این کار را امین کریم  مسوول 
دفتر سیاسی این حزب و از سوی دولت وحدت 
ملی  امنیت  شورای  مشاور  اتمر  حنیف  ملی، 
آقای  بودند.  گرفته  عهده  به  را  وظیفه یی  چنین 
به  می کرد  تالش  عمدتًا  سخناِن خود  در  کریم 
زیادی  تماس  مسایل  حساسیت برانگیِز  جوانِب 
پیدا نکند، ولی در عیِن حال امضای توافق نامه را 
یک دستاورد گرانبار و به سود افغانستان تعریف 
کرد و همچنان از مواضع اصلِی این حزب در 
سربازاِن  و حضور  کشور  قبال وضعیت جاری 
اسالمی  که حزب  او گفت  کرد.  دفاع  خارجی 
آخرین  بیرون شدِن  تا  مبارزۀ خود  به  همچنان 

سرباز خارجی از افغانستان ادامه خواهد داد. 
آن گونه  نیروهای خارجی  بحث جدول خروِج 
در  است  قرار  برمی آید،  توافق نامه  متن  از  که 
گفت وگوهای آینده میان رییس جمهوری کشور 
نهایی  اسالمی  حزب  رهبر  حکمتیار  آقای  و 
راه  دشواری های  به  همچنین  کرزم  آقای  شود. 
و  کرد  اشاره  صلح  گفت وگوهای  در  طی شده 
چنین وانمود کرد که گویا دولت با قانع ساختِن 
به  به روند صلح،  پیوستن  برای  حزب اسالمی 
اخیر  ساِل  پانزده  طی  بزرگی  بسیار  دستاورد 

دست یافته است. 
از آن طرف، حنیف اتمر مشاور شورای امنیت 
مناسبت  این  به  خود  سخنرانِی  در  کشور  ملِی 
کریم  آقای  سخناِن  آتش  روی  که  کرد  تالش 
به حزب  نسبت  را  دولت  مواضع  و  بریزد  آب 
اسالمی برتر نشان دهد. برای این کار آقای اتمر 
به صورت سنجیده شده، به روند گفت وگوهای 
صلح که منجر به امضای توافق نامه شده، اشاره 
باعث  که  چیزی  هیچ  آن  در  که  گفت  و  کرد 
نگرانی مردم شود، وجود ندارد و متن توافق نامه 
کاماًل با ارزش ها و قانون اساسی کشور مطابقت 

دارد. 
صلح  گفت وگوهای  در  همواره  که  چیزی 
دولت  ارزش های  می شود،  مردم  نگرانی  باعث 
در  که  است  گذشته  سال  پانزده  طی  افغانستان 
چنین توافقاتی، در معرض معامله قرار نگیرند. 
البته بی جا هم نیست و همین متن  این نگرانی 
موجود توافق نامۀ صلح با حزب اسالمی، نشان 
می دهد که دولت چگونه از موضع ضعف با آن 
برخورد کرده است. متن توافق نامۀ فعلی هرچند 
که تالش شده با وسواِس زیاد تهیه گردد و گویا 
حربه یی به دسِت مخالفان و منتقدان ندهد، ولی 
از لحاظ حقوقی با مشکالِت زیادی مواجه است 
که ارگ ریاست جمهوری موفق به پنهان کردِن 
آن ها به ساده گی نمی شود. در متن توافق نامه، از 
شانزده مورد تعهداِت دو طرف، دوازده مورد به 
تعهداِت دولت و چهار مورد به تعهداِت حزب 
اسالمی اختصاص یافته که با توجه به حجم و 
نوع تعهداِت سپرده شدۀ دولت، می توان از حاال 

نسبت به آینده ابراز نگرانی کرد. 
یک جانبه  به صورِت  ریاست جمهوری  ارگ 
کرده  مدیریت  را  اسالمی  حزب  با  مذاکرات 
این  در  شده  پذیرفته  و  قانونی  مکانیزم های  و 
اساِس  بر  است.  نکرده  رعایت  را  خصوص 
از  باید  توافقی  هر  کشور،  در  موجود  قوانین 
اعضای  آیا  بگذرد.  کشور  ملی  شورای  مجرای 
شورای ملی، پیش از آن که متن توافق نامه رسمی 
و رسانه یی شود، از محتوای آن خبر داشته اند؟ 

گمان نمی رود که اکثریت اعضای شورای ملی 
در جریان مذاکرات صلح با حزب اسالمی قرار 
مفاد  از  به بخشی  این که برخی ها  باشند.  گرفته 
این قرارداد دسترسی یافته اند، بدون شک دالیِل 
تعهداِت  است.  داشته  وجود  آن  برای  دیگری 
دولت در قبال حزب اسالمی، بیشتر از چیزهایی 
است که می توان برای یک گروه مسلِح مخالف 
در نظر گرفت و این مسأله تبعاِت خطرناکی را 
جمهوری  رییس  زند.  رقم  می تواند  نظام  برای 
جایگاهی  در  اسالمی  حزب  رهبر  و  افغانستان 
خارجی  نظامیاِن  خروج  معیاد  که  ندارند  قرار 
توافق نامۀ  متن  در  چیزی  چنین  کنند.  تعیین  را 
صلح با حزب اسالمی وجود دارد که می  تواند 
شرایط بدی را به وجود آورد. هرچند که گمان 
نمی رود چنین تعهدی بیرون از متن توافق نامه، 
عوام فریبی  برای  بیشتر  و  کند  پیدا  عملی  جنبۀ 
صورت گرفته، ولی موقعیت حزب اسالمی را 

به شدت ارتقا داده است. 
در همین حال، دولت افغانستان متعهد شده که 
در مسایل کشوری، تصمیم گیری های حکومت، 
مشوره  اسالمی  حزب  با  انتخاباتی  اصالحات 
صورت دهد و در جذب اعضای حزب اسالمی 

و  دولت  بدنۀ  به 
اقدام  امنیتی  نیروهای 
تعهدات  این  شود. 
از  بیشتر  و  فراتر  نیز 
دولت  یک  تعهداِت 
است  نیرویی  برابر  در 
صلح  روند  به  که 
پیوسته است. فراموش 
و  موقعیت  که  نکنیم 
حکمتیار  آقای  جایگاهِ 
در  که  هرچند  ـ 
گذشته  سال  پانزده 
بدنۀ  در  آن  اعضای 
داشتند  حضور  دولت 
با  برابر  و  همسان  ـ 
جایگاهِ  و  موقعیت 
سیاسی  رهبران  دیگر 
افغانستان  جهادی  و 
آقای  نمی تواند.  بوده 
حکمتیار در پانزده سال 
کسانی  خالِف  گذشته 
نظام  پایه گذاراِن  از  که 
فعلی خوانده می شوند، 
با نظام فعلی در جنگ 
قرار داشته است. یکی 
دولِت  تعهدات  از 
افغانستان به مردم وقتی 

پای گفت وگوهای صلح به میان آمده، این بوده 
است که هرگز عدالت را قربانی گفت وگوهای 
صلح نخواهد کرد. آیا ارگ ریاست جمهوری که 
به تنهایی عهده دار مدیریِت گفت وگوهای صلح 
که  دهد  نشان  می تواند  بوده،  اسالمی  با حزب 
عدالت  حزب،  این  با  فعلی  توافق نامۀ  متن  در 

رعایت شده است؟
حزب  با  توافق  در  ریاست جمهوری  ارگ   
اسالمی، عماًل قانون اساسی و ارزش های نظام 
کوچکی نیست  امتیازِ  این  برده و  را زیر سوال 
که به این حزب داده می شود. از جانب دیگر، 
به  اسالمی  حزب  پیوستن  که  معلوم  کجا  از 
بگذارد.  روند  این  بر  مثبتی  اثراِت  روند صلح، 
حزب  پیوستن  که  دارد  وجود  نیز  احتمال  این 
اسالمی با شروط فعلی به روند صلح، زمینه را 
برای امتیازخواهی ها و جنِگ بیشتِر گروه های رو 

به ازیادِ مخالفاِن مسلح فراهم سازد. 
حزب  برای  که  امتیازهایی  با  غنی  آقای  البته 
خاِص  اهداِف  دنبال  به  شده،  قایل  اسالمی 
او  برای  آینده  در  می تواند  ولی  است،  خودش 
نیز دردسرهای زیادی را به بار آورد که در حال 

حاضر نمی خواهد واقعیِت آن ها را قبول کند.

2 www.mandegardaily.com

احمــد عمران

صلحی که پیامد آن 
»جنگ« است!

 

محمـد اشـرف غنی، رییس جمهـوری، روز پنجشـنبه پـس از 
امضـای مقدماتـِی توافق نامـه با حـزب اسـالمی حکمتیار، در 
دیـدار با شـماری از اعضای حزب اسـالمی و هیأت سیاسـِی 
آن حـزب در ارگ ریاسـت جمهوری، حرفی را بـه زبان آورد 
کـه از آینـدۀ ترسـناِک توافق نامـۀ سیاسـی بـا حکمتیـار خبـر 
مـی داد. سـخناِن آقای غنـی نشـان داد کـه آوردِن حکمتیار به 
کابـل، تنهـا به هـدِف ایجـاد ثبـات نیسـت، بلکه یک سلسـله 
اسـتفاده های سیاسـی در پـِی آن اسـت و حکمتیـار در ایـن 

میانـه بـه عنـواِن یـک ابزار مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد. 
کـه  گفـت  سـخنانش  از  بخشـی  در  غنـی  رییس جمهـور 
شـریکان و رقیبـان بـرای امضـای ایـن موافقت نامـه منتظـر 
بودنـد ایـن موافقت نامـه برضـد و ضعیـف کردِن دیگـران نه، 
بلکـه به خاطـر منافـع ملـی بـه امضا برســد و از همـه مهم تر 

این کـه بـه مخالفیـِن مسـلح، پیـام واضـِح صلـح را بدهـد. 
روان شناسـِی ایـن سـخنان نشـان می دهـد کـه آقـای غنـی 
اهـداِف دیگـری به جز ثبـات، از آقای حکمتیـار دارد و آقای 
حکمتیـار را بـه عنـوان خـار چشـِم رقبـای سیاسـِی خویـش 
می خواهـد مـورد اسـتفاده قـرار دهد. مسـلمًا این نـوع تفکر، 
امیــِد مـردم را بـه تالش هایـی بـه نامِ صلـح از بیـن می برد و 

تردیدهـا و هراس هـای فراوانـی را خلـق می کنـد.  
البتـه رییس جمهـور غنـی بـه ایـن کنایـه و اشـاره هـم اکتفـا 
نکـرد و در بخشـی از سـخنانش افـزود کـه حـزب اسـالمی 
کـه به طـور دموکراتیـک، صلح آمیـز و منسـجم داخـِل صحنه 

می شـود و در هندسـۀ سیاسـی تغییـر مـی آورد. 
 ایـن سـخناِن آقـای غنـی در آغـاز قابـل توجـه ننمـود؛ امـا 
بعـداً در صفحـاِت رسـانه ها و شـبکه های اجتماعـی، مـورد 
بحـث و نظـر قـرار گرفـت. ایـن سـخنان در شـرایطی کـه 
مـردم فکـر می کننـد ارگ ریاسـت جمهوری در پـِی اسـتفاده  
کـه  می دهـد  نشـان  اسـت،  حکمتیـار  بـا  صلـح  بحـِث  از 
فکـر رییس جمهـوری در فراینـد صلـح و کشـورداری، بـه 
حریف بـازی و رقیب ُکشـی و تغییـر دادِن هندسـۀ سیاسـت و 
قـدرت تقلیـل یافتـه و ایـن می تواند هشــداری جـدی برای 

مـردم و جریان هـای سیاسـِی کشـور تلقـی گـردد. 
بی گمـان »تغییـر هندسـۀ سیاسـی« بـه وضعیتی گفته می شـود 
کـه گروه هایـی از چـوکاِت سیاسـت، حـذف و گروه هایـی 
دیگـر جاگزیـِن آن هـا گردد. امـا معنـای نزدیِک ایـن فهم در 
معـادالِت سیاسـِی افغانسـتان این اسـت که بیالنـِس قدرت با 
یـک سـازش و تعامِل قومی به شـکلی برهم بخـورد و برخی 
گروه هـای قومـی و سـپس سیاسـی، صحنۀ قـدرت را به یک 
جریـاِن نیرومنـِد قومـی کـه در پِی دسـت یافتن بـه امتیازهای 

جدید اسـت، خالـی کنند. 
ایـن وضعیـت بـه خودِی خـود نشـان می دهد که آمـدِن آقای 
حکمتیـار می توانـد بـرای مـردم بسـیار سـنگین و آزاردهنـده 
تمـام شـود؛ درحالی کـه مـردم انتظـار دارنـد آقـای حکمتیار 
از گذشـته بیامـوزد و روزهـای آخـِر عمـرش را به آرامـی و 
سـالمت در کشـور بگذراند و اگر منفعتی رسـانده نمی تواند، 

دسـت کم شـر نریزد. 
امـا حـاال عیـِن انتظـار از رییس جمهـور غنی نیز اسـت. آقای 
غنـی بایـد بدانـد کـه هیـچ بـارِ کجـی بـه منـزل و مقصـود 

نمی رسـد و تاریـخ ایـن نکتـه را بارهـا ثابـت کـرده اسـت.
 مـردم از رییـس دولـت انتظـار دارنـد از بحِث صلـح به آنان 
کابـوس خلـق نکنــد و مـردم را در هـراس  و جـداِل بیش از 
پیـش قـرار ندهـد. مسـلمًا هیچ کـس قـادر نیسـت جریـان و 
گروهـی را از دایـرۀ سیاسـت بـه زور حذف کند؛ دمکراسـی 
و تعامـِل مدنـی ـ سیاسـی، خود لیاقـت و جایـگاهِ واقعِی هر 
شـخصیت و جریـاِن مرتبـط بـا آن را بـه نمایـش می گـذارد 
و زیاده خواهـی را سـد می گـردد. خـوب اسـت کـه آقـای 
غنـی بـه بهانـۀ صلـح و تالش هایـی زیـر ایـن عنـوان، قصـِد 
عقده گشـایی و تصفیـۀ جریان هـای ملـی و مدنـِی رقیـب را 
و  از جنـگ  به جـای صلـح،  و خدای نکـرده  باشـد  نداشـته 

تباهی سـر درنیــاورد. 
بایـد  امـروز مـردم هوشـیارِ جان شـان هسـتند و  صدالبــته 
مسـووالن هوشـیارتر و بیــدارتر از آنـان باشـند تـا غفلتـًا در 

چـاِل خویـش سـقوط نکننــد!   

آقای غنـی
در چـاِل خودتان گیـر نیفتیـد!
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ارگ ریاست جمهوری 
به صورِت یک جانبه 
مذاكرات با حزب 
اسالمی را مدیریت 
كرده و مكانیزم های 
قانونی و پذیرفته 
شده در این 
خصوص را رعایت 
نكرده است. بر 
اساِس قوانین 
موجود در كشور، 
هر توافقی باید از 
مجرای شورای ملی 
كشور بگذرد. آیا 
اعضای شورای ملی، 
پیش از آن كه متن 
توافق نامه رسمی 
و رسانه یی شود، 
از محتوای آن خبر 
داشته اند؟ 
گمان نمی رود كه 
اكثریت اعضای 
شورای ملی در 
جریان مذاكرات 
صلح با حزب اسالمی 
قرار گرفته باشند. 
این كه برخی ها به 
بخشی از مفاد این 
قرارداد دسترسی 
یافته اند، بدون شک 
دالیِل دیگری برای 
آن وجود داشته 
است
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توافق نامۀ صلح با حزب اسالمی امضا شد 

امین کریم:

تاخروجآخرینسربازخارجیمبارزهمیکنیم
توافق نامـۀ صلـح با حزب اسـالمی گلبدیـن حکمتیار، 
بعـد از گفت وگوهای دوسـاله میان هیأت هـای مذاکر 

کننـده، به امضا رسـید.
معـاون  سـلیم  عطاالرحمـن  میـان  توافق نامـه  ایـن 
شـورای عالـی صلـح و رییـس هیـأت مذاکـره کننده، 
امیـن کریـم نماینـدۀ حـزب اسـالمی، حنیـف اتمـر 
مشـاور شـورای امنیـت و سـیداحمد گیالنـی رییـس 
شـورای عالـی صلـح، بـه روز پنج شـنبه، اول میـزان، 

امضا رسـید. بـه 
در ایـن توافق نامـه بـه گلبدیـن حکمتیـار مصوونیـت 
قضایـی داده شـده و دولـت متعهـد  شده اسـت کـه 
در سـه نقطـه در کشـور بـه او محل اقامـت را در نظر 
می گیـرد و هزینـه آن را می پردازد و از برگشـت  او به 

کشـور بـا "احتـرام" اسـتقبال می کند.
زمینـۀ  کـه  شده اسـت  متعهـد   دولـت  هم چنـان، 
برگشـت اعضـای ایـن حـزب را از پاکسـتان و ایـران 
بـه کشـور مسـاعد می سـازد و به آن هـا زمیـن داده و 
بـا در نظـر داشـت قانون، برای شـان در دولـت وظیفه 

نیـز می دهـد.
بـه نظامیـان این گـروه نیز با در نظرداشـت اسنادشـان 
در ارگان هـای دولتـی وظیفـه نظامـی داده می شـود و 
میعـاد فعالیـت نظامـی آن ها نیـز مطابق اسـناد الزم در 

ترفیع و تقاعدشـان حسـاب می شـود.
در توافق نامـۀ گفتـه  شده اسـت کـه حـزب اسـالمی 
پـس از امضـای آن شـاخۀ نظامی خـود را منحل کرده 
و به عنـوان حـزب سیاسـی بـا در نظـر داشـت قانـون 

می کند. فعالیـت  اساسـی 
حـزب اسـالمی متعهـد  شده اسـت کـه بـا گروهـای 
شورشـی رابطـۀ خـود را قطـع می کنـد و زندانیانی که 

در نـزد ایـن گـروه باشـد را آزاد می کنـد.
دولـت نیـز در ایـن توافق نامـه متعهـد  شده اسـت که 
زندانیـان سیاسـی حـزب اسـالمی را درصورتـی کـه 
نباشـد، آزاد می کنـد  ادعـای حقوقـی متوجـه آن هـا 
و تحریم هایـی سـازمان ملـل و امریـکا را بـر حـزب 

اسـالمی، رهبـری و اعضـای آن بـر مـی دارد.
نوشـته  مـاده   25 و  فصـل   3 در  توافق نامـه  ایـن 
شده اسـت. تعهدات دولـت افغانسـتان در برابر حزب 
بـر گرفتـه  توافق نامـه را در  ایـن  اسـالمی 12 مـاده 
اسـت؛ اما تعهدات حـزب اسـالمی در برابر حکومت 

افغانسـتان تنهـا در 3 مـاده خالصـه  شـده اسـت.
سـید احمـد گیالنـی، رییـس شـورای عالـی صلـح 
می گویـد کـه سـایر گروه هـای مخالف مسـلح دولت 

از حـزب اسـالمی الگـو بگیرنـد.
رییـس شـورای عالی صلـح که در مراسـم امضای این 
توافق نامـه سـخن مـی زد، گفت: مـا خواهان پیوسـتن 
گروهـای مخالـف از راه مذاکـره و گفت وگو هسـتیم، 

زیـرا جنـگ جز ویرانـی، حاصل دیگـر ندارد.
آقـای گیالنـی بـا بیـان این کـه توافـق حاصل شـده به 
خیـر مـردم افغانسـتان اسـت، افـزود: سـایر گروهای 
الگوگیـری از حـزب  بـا  بایـد  مخالـف دولـت هـم 
اسـالمی به پروسـۀ صلح بپیوندند و از راه مشـروع در 

قدرت سـهیم شـوند.
محمـد امیـن کریـم، نماینـدۀ حـزب اسـالمی در این 
مذاکـرات  بـا بیـان این کـه خواسـت مـا "صلـح میان 
بـوده، گفـت: حـزب  افغانسـتان  افغانـی" در داخـل 
اسـالم بـه تعهد هـای خـود پایبند اسـت و ایـن صلح 
مقدمه یی برای یک صلح سراسـری در کشـور اسـت.
او تصریـح کـرد: هدف  مـا حاکمیت ملی افغانسـتان و 
نظام اسـالمی اسـت و در ایـن مذاکره، هیـچ چانه زنی 
در مـورد شـامل شـدن حـزب اسـالمی در حکومـت 

نبوده اسـت.
توافق نامـه  ایـن  در  کـه  مـواردی  تنهـا  او:  به گفتـۀ 
قیـد گردیـده اسـت، مسـایلی اند کـه حـزب اسـالمی 

می باشـد. آن  مسـتحق 
نماینـدۀ حـزب اسـالمی هم چنـان، ُهشـدار می دهـد 
کـه تـا حضـور آخریـن سـرباز خارجـی در کشـور 

باشـد، بـه مبـارزۀ خـود ادامـه می دهنـد.
آقـای کریـم تأکیـد کـرد: در اهـداف و برنامـۀ حزب 
اسـالمی هیـچ تغییـری بـه میـان نیامـده و چگونه گی 
رسـیدن بـه ایـن اهـداف مطابـق بـه شـرایط صورت 

می گیـرد.
به گفتـۀ او: چـون نـو درصـد نیروهـای خارجـی از 
افغانسـتان بیـرون شـده اند، اهـداف حـزب اسـالمی 
را می شـود بـا اسـتفاده از روش هـای سیاسـی عملـی 

ند. ز سا
محمـد امیـن کریـم با اشـاره بـه این مطلب کـه توافق 
روی گفت وگوهـای صلـح بسـیار زمان گیـر و پیچیده 
بـود، ابـراز امیـدواری کـرد نیروهـای دیگر شـامل در 

ایـن جنـگ با افغانسـتان صلـح کنند.
آقـای کریـم در ادامۀ سـخنانش گفت: حزب اسـالمی 
و  نیامـده  ایتـالف  در  جناحـی  هیـچ  بـا  افغانسـتان 
بـر ضـد هیـچ جنـاح در داخـل کشـور نیسـت. ایـن 
اطمینـان را همه داشـته باشـند کـه دوسـتی و برادری 
مـا براسـاس ارزش هـا اسـت. دفـاع از حـق، قانون و 
عدالـت هر کسـی کـه می کند بـا ما هم صـف و برادر 
اسـت و هـر کسـی که بـر ضد حـق و حقیقت باشـد 
و بـر مـردم ظلـم می کنـد در مقابـل مـا و مخالـف ما 

ست.  ا
در همیـن حـال، حنیـف اتمر مشـاور شـورای امنیت 
ملـی کـه در مراسـم امضـای ایـن توافق نامـه حضـور 
تحریم هـای  تـا  ملـل خواسـت  سـازمان  از  داشـت، 

وضـع شـده بـر اعضـای حـزب اسـالمی را بـردارد.
آقـای اتمـر افـزود که حزب اسـالمی پس از برداشـته 
شـدن تحریم هـا، تشـکیالت نظامـی خـود را منحل و 
ارتبـاط خـود بـا سـایر گروه هـای ترورسـتی را قطـع 

خواهـد کرد.
نیـز  امنیـت ملـی از گـروه طالبـان  مشـاور شـورای 
خواسـت کـه هماننـد حـزب اسـالمی حکمتیـار بـه 
پروسـۀ صلـح بپیوندنـد و خـود را از بنـد خارجی هـا 

رهـا سـازند.
کـه  داد  اطمینـان  مـردم  بـه  اتمـر،  حنیـف  محمـد 
بـا  بـا حـزب اسـالمی،  توافق نامـۀ صلـح حکومـت 
هـدف حفـظ منافـع ملـی بـه امضـا رسـیده اسـت. 
از سـویی  هـم، رییس جمهـور غنـی عصـر پنج شـنبۀ 
هفتۀ گذشـته، بـا هیأت مذاکـره کنندۀ حزب اسـالمی 
و شـماری دیگـری از اعضـای آن حزب، دیـدار کرد.
در خبرنامه یـی کـه دفتر رسـانه های ریاسـت جمهوری 
بـه روزنامـۀ مانـدگار فرسـتاده، آمـده اسـت: در ایـن 
امضـای  دوطـرف  شـد،  انجـام  ارگ  در  کـه  دیـدار 
توافق نامـۀ صلـح بیـن حکومـت و حـزب اسـالمی را 

پیـام واضـح صلـح بـرای مخالفین مسـلح دانسـتند.
محمدامیـن کریـم نماینـدۀ حـزب اسـالمی در ایـن 
دیـدار گفتـه اسـت کـه پـس از انفـاذ ایـن موافقتنامه 
صلـح، به زودتریـن فرصـت زمینـۀ برگشـت انجنیـر 
گلبدیـن حکمتیـار بـه پایتخت کشـور فراهـم خواهد 

. شد
ایـن  در  کشـور  رییس جمهـور  محمداشـرف غنی 
انجـام موفقت نانـه  منفعـت  دیـدار گفتـه اسـت کـه 
ایـن مذاکـرات این اسـت که مذاکـرات بیـن االفغانی 
بـه نتیجـه رسـید، همـه بایـد در مـورد منافـع ملـی و 
رقیبـان  و  شـریکان  کننـد،  فکـر  شـمول  افغانسـتان 
بـرای امضـای ایـن موافقت نامـه منتظـر بودنـد، ایـن 
موافقت نامـه بـر ضـد و ضعیـف کـردن دیگـران نـه، 
بلکـه به خاطـر منافـع ملـی بـه امضا رسـیده اسـت و 
از همـه مهم تـر این کـه بـرای مخالفیـن مسـلح پیـام 

می دهـد. را  واضـح صلـح 
آقـای غنـی بـا ابـراز امیـدواری از آمـدن حکمتیار در 
زودتریـن زمـان ممکـن، افـزود کـه هـر حـزب کـه 
داخـل  منسـجم  و  صلح آمیـز  دموکراتیـک،  به طـور 
صحنـه می شـود، بـه هندسـه سیاسـی تغییـر مثبـت 

مـی آورد.
بی اعتنایی حکومت در برابر دیدگاه شهروندان

امضـای توافق نامـۀ صلـح بـا حـزب اسـالمی گلبدین 
حکمتیـار واکنش هـای را نیـز در پی داشـته اسـت.

شـماری از فعـاالن مدنی در جنبش عدالـت اجتماعی 
دیـروز جمعه، در یک نشسـت خبری ضمن اسـتقبال 
از توافـق صلـح بـا حـزب اسـالمی گفتنـد کـه نبـود 
شـفافیت مبنـی بر عـدم آگاهی شـهروندان از محتوای 
توافق نامـه، یکـی از نگرانی هـای فعـاالن مدنی اسـت 
کـه ایـن امـر دالـی بـر بی اعتنایـی حکومـت در برابر 

رأی و دیـدگاه مـردم می باشـد.
احمـد ذکـی، یکـی از فعـاالن مدنـی در این نشسـت 
گفـت: حکومـت وحدت ملـی خود دچار مشـکالت 
فراوانـی اسـت و تا هنـوز اختالفـات میان مسـووالن 
بـه پایـان نرسـیده و هیـچ تضمینـی وجـود نـدارد که 
از ایـن توافق نامـه بـه نفـع مـردم اسـتفاده برده شـود.

ایـن فعـال مدنـی هم چنـان گفـت: هـر صلحـی کـه 
سـال های  دسـت آوردهای  و  اساسـی  قانـون  مغایـر 

پسـین در زمینه هـای آزادی بیـان و حقـوق قانونـی 
می کنیـم. محکـوم  را  باشـد  شـهروندان 

بـا  جنبـش  ایـن  دیگـر  سـتانکزی عضـو  احمدشـاه 
بیـان این کـه صلـح بـا حـزب اسـالمی حکمتیـار تنها 
تشـریفات اسـت، گفـت: ایـن حـزب بـا گوشـت و 
پوسـت خـود طـی پانـزده سـال گذشـته در سـطوح 

مختلـف حکومـت حضـور داشـته اسـت.
ایـن فعـال مدنـی از حکومـت می خواهـد تـا شـاخۀ 
گذشـته،  سـال های  هماننـد  را  حـزب  ایـن  نظامـی 
امنیتـی  نهادهـای  بایـد  و  کنـد  دایـاگ  و  دی.دی.آر 
در ایـن زمینـه برنامه هـای مشـخصی را روی دسـت 

گیرنـد.
بـه بـاور آقـای سـتانکزی: بـا آمـدن حـزب اسـالمی 
حکمتیـار صلـح واقعـی در افغانسـتان نخواهـد آمـد. 
به گفتـۀ او: دولـت افغانسـتان از ایـن شـرایط به عنوان 
ابـزار تبلیغاتـی اسـتفاده خواهـد بـرد تـا گروه هـای 

دیگـر را قانـع بـه پیوسـتن بـه رونـد صلـح کند.
نیـز  جنبـش  ایـن  دیگـر  عضـو  بیـگ  عین الدیـن 
توافق نامـۀ صلـح با حزب اسـالمی گلبدیـن حکمتیار 
را نمایشـی خوانـده می گوید:  قرار اسـت که نشسـت 
بروکسـل بـرای ادامۀ کمک هـا بهزودی برگـزار گردد 
می خواهنـد  ملـی  وحـدت  حکومـت  مسـووالن  و 
کـه بـه جهـان نشـان دهنـد کـه گویـا در زمینـۀ صلح 

داشـته اند.  دسـتاوردی 
به گفتـۀ ایـن فعـال مدنی: تاریـخ نشـان داده که حزب 
اسـالمی در تفاهمـات خـود برای پیوسـتن به پروسـۀ 
صلـح و حکومـت داری صـادق نبوده و این بـار مردم 
انتظـار دارنـد تـا ایـن حـزب از خـود صداقت نشـان 

دهد.
توافـق  طـرح  اقدامـات  از  یونامـا  حـال،  ایـن  در 
صلـح بیـن دولـت افغانسـتان و حـزب اسـالمی ابراز 

اسـت. کـرده  خوشـی بینی 
یونامـا گفتـه اسـت از تالش هـای حکومـت وحـدت 
ملـی افغانسـتان بـرای تعامـل بـا همـه آن هایـی کـه 

عالقه منـد ایجـاد صلـح هسـتند حمایـت می کنـد.
از  یـادآور شده اسـت:  سـازمان ملـل متحـد  یونامـا 
خشـونت  کاهـش  بـه  افغانسـتان  در  کـه  توافقاتـی 
می انجامـد و به شـهروندان افغانسـتان اجـازه می دهد 

کـه در صلـح زنده گـی کننـد اسـتقبال می کنـد. 
امریـکا و بریتانیـا از کشـورهای نخسـتی بودنـد کـه 
پـس از امضـای توافق نامـه میـان حکومت افغانسـتان 

و حـزب اسـالمی اعـالن حمایـت کردنـد.
جـان کربی سـخنگوی وزارت خارجـۀ امریکا در یک 
بیانیـه گفته اسـت، یگانـه راهـی کـه بـرای افغانسـتان 
صلـح و ثبـات مـی آورد، گفت وگـو و مذاکره اسـت.

از  امریـکا  متحـدۀ  ایـاالت  کربـی،  آقـای  به گفتـۀ 
مذاکـرات و پروسـۀ صلح تحت رهبری افغانسـتانی ها 
حمایـت می کنـد تا در نتیجه، خشـونت ها پایـان یابد، 
بین المللـی قطـع  بـا گروه هـای تروریسـم  ارتباط هـا 
شـود و قانـون اساسـی و حقـوق زنـان و اقلیت هـا 

شـود. حفظ 
توافق نامـۀ  امضـای  از  بین الملـل  عفـو  سـازمان  امـا 

صلـح بـا حـزب اسـالمی نگـران اسـت.
حوریـه مصـدق، مسـوول بخـش افغانسـتان در ایـن 
سـازمان گفته اسـت که دادن مصوونیـت قضایی برای 
رهبـری و اعضـای حزب اسـالمی برای آن هـا نگرانی 

کرده اسـت. ایجاد 
از  بین الملـل  عفـو  سـازمان  مصـدق:  بانـو  به گفتـۀ 
یـک تعـداد معاهـدات ایـن توافق نامـه نگـران اسـت، 
مخصوصـًا یکـی از ماده های کـه تأکید بـر مصوونیت 
قضایـی آقـای حکمتیـار و اعضـای ایـن گـروه دارد. 
هم چنـان یکـی از بندهـای این مـاده که تأکیـد می کند 
حـزب اسـالمی و کسـانی کـه بـر علیـه آن هـا ادعای 
شـخصی وجود نداشـته باشـد، آن ها از قید زندان آزاد 

می شـوند، نگـران کننده اسـت.
گذشـته از این هـا، بـرای تطبیـق ایـن توافق نامـه یـک 
کمیسـیون متشـکل از حزب اسـالمی و دولت تشکیل 
می شـود کـه تـا از رونـد اجرایـی شـدن آن و نیز حل 

بـروز اختالف در مـورد آن را رسـیدگی کند.
توسـط  توافق نامـه  ایـن  دوم  گام  در  می شـود  گفتـه 
رییس جمهـور  اشـرف غنی  و  حکمتیـار  گلبدیـن 

می رسـد. امضـا  بـه  افغانسـتان 

هارون مجیدی
ډنفورډ: 

افغانستان حکومت پر خپل ٪۷۰ 

قلمرو حاکمیت لري

د امریـــکا د پـــوځ لـــوی درســـتیز وايـــي، افغـــان ځواکونـــه اوس 

مهـــال د افغانســـتان د خـــاورې پـــه ســـلو کـــې پـــر اویـــا ســـلنه 

برخـــه ولکـــه لـــري.

ـــې  ـــو کمېټ ـــو خدمات ـــله وال ـــنا د وس ـــورډ د س ـــوزف ډنف ـــرال ج ج

تـــه د وینـــا پرمهـــال همـــداراز یادونـــه وکـــړه چـــې وســـله وال 

ـــه  ـــې ولک ـــوې برخ ـــر ی ـــو پ ـــه درېی ـــرو ل ـــواد د قلم ـــان د دې هې طالب

ـــري. ل

ــه  ــې پـ ــړې د روان حالـــت د ارزونـ ــتان د جګـ ــورډ د افغانسـ ډنفـ

ـــن دواړه  ـــله وال مخالفی ـــه او وس ـــان ځواکون ـــل، افغ ـــې ووی ـــرڅ ک ت

ـــې دي،  ـــت ک ـــه والړ حال ـــې پ ـــیمو ک ـــدې س ـــې الن ـــې ولک د خپل

ـــکا او د  ـــه د امری ـــان ځواکون ـــه افغ ـــې ک ـــړه چ ـــې وک ـــه ی ـــو یادون خ

ـــړ ترالســـه  ـــه خـــوا دوامـــدارې مرســـتې او مالت ـــو ل ـــکا د متحدان امری

کـــړي، نـــو ښـــايي وکـــوالی يش د خپـــل هېـــواد امنیـــت ټینـــګ 

ـــړي. ک

ډنفـــورډ وویـــل، افغـــان مـــي امنیتـــي ځواکونـــه الهـــم د پـــوځ 

پـــه ځینـــو مهمـــو صنفونـــو لکـــه د هوايـــي ځـــواک، د ځانګـــړو 

عملیاتـــو او اســـتخباراتو پـــه برخـــو کـــې هغـــه وړتیـــا نـــه لـــري 

ـــي  ـــا دولت ـــه وین ـــوړي پ ـــه د نوم ـــو ځک ـــې ن ـــودای ی ـــد درل ـــې بای چ

رستېـــرو تـــه لـــه وســـله والـــو مخالفینـــو رسه پـــه جګـــړو کـــې 

زیـــات تلفـــات اوښـــتي، هومـــره چـــې د امریـــکا لپـــاره د منلـــو 

وړ نـــه دي.

ـــه  ـــمېر ون ـــق ش ـــو دقی ـــو د تلفات ـــان ځواکون ـــورډ د افغ ـــرال ډنف ج

ـــود. ښ

ــاع وزارت  ــا ردوي، د دفـ ــاع وزارت دا ادعـ ــتان دفـ ــو د افغانسـ خـ

ویانـــد جـــرال دولـــت وزیـــري ازادي راډیـــو تـــه وویـــل، د 

ـــرو  ـــواد د قلم ـــه د هې ـــوالیو پرت ـــو ولس ـــه ات ـــت ل ـــتان حکوم افغانس

پـــر زیاتـــه برخـــه ولکـــه لـــري.

هغه زیاته کړه:

ـــه  ـــو پ ـــه د مخالفین ـــوالیو ات ـــوه ولس ـــږدې څلورس ـــتان د ن "د افغانس

ـــدې دي او  ـــد الن ـــوړ تهدی ـــه ل ـــوالۍ ل ـــو ولس ـــې دي، یوڅ الس ک

ـــه  ـــې پ ـــم چ ـــالی ش ـــد دی، زه وی ـــط تهدی ـــې متوس ـــو ک ـــه ځین پ

ټـــول افغانســـتان کـــې دولتـــي حاکمیـــت ټینـــګ دی، پـــه هغـــو 

کلیـــو کـــې چـــې خلـــک اوســـېږي مـــوږ نشـــو ویـــالی چـــې د 

ـــه  ـــه هـــرکي کـــې زمـــوږ ځواکون ـــه الس کـــې دي ځکـــه پ ـــو پ طالبان

ـــه  ـــه ولک ـــو پ ـــه د طالبان ـــې هغ ـــه ده چ ـــی دا ن ـــو د دې معن ـــته، خ نش

کـــې دي، کـــه کلـــه وغـــواړو زمـــوږ ځواکونـــه پـــه ازادانـــه ډول 

ـــی يش." ـــه تلل هلت

ـــې  ـــتیز دا څرګندون ـــوی درس ـــو ل ـــو ځواکون ـــله وال ـــکا د وس د امری

پـــه داســـې حـــال کـــې کـــوي چـــې د افغانســـتان وســـله والـــو 

ـــه  ـــو ت ـــو حمل ـــې خپل ـــو ک ـــو برخ ـــه بېالبېل ـــواد پ ـــو د هې مخالفین

زور ورکـــړی.

ـــورو  ـــدز او ن ـــد، ارزګان، کن ـــه هلمن ـــې پ ـــتو ک ـــو میاش ـــرو څ ـــه تې پ

والیتونـــو کـــې افغـــان ځواکونـــو د وســـله والـــو طالبانـــو او ننګرهـــار 

ـــش  ـــا داع ـــې ی ـــت ډل ـــالمي دول ـــې د اس ـــې ی ـــیمو ک ـــاوخوا س او ش

ـــو  ـــم مخالفین ـــې، ه ـــرڅ ک ـــه دې ت ـــې پ ـــړې چ ـــنډې ک ـــې ش حمل

او هـــم دولتـــي ځواکونـــو او ملکـــي وګـــړو تـــه درانـــه تلفـــات 

ـــتل. واوښ

ـــډل د  ـــروس ری ـــام ب ـــی مق ـــۍ پخوان ـــپینې ماڼ د يس. ای. اې او س

ـــه  ـــرو پ ـــتان د قلم ـــې د افغانس ـــراف چ ـــوا دا اع ـــه خ ـــو ل چارواک

ـــې  ـــې ده، وروونک ـــه ولکـــه ک ـــو پ ـــه د طالبان ـــرش برخ ـــې دی ســـلو ک

ـــويل. ب

ریـــډل کـــه څـــه هـــم پـــه دې نظـــر دی چـــې دا رقـــم ښـــايي 

ـــه  ـــې پ ـــوي چ ـــګار ک ـــه ټین ـــو هغ ـــې ډک وي، خ ـــه مبالغ ـــه ل یوڅ

ـــه  ـــکا پ ـــې امری ـــوي چ ـــه ک ـــتونزو څرګندون ـــو س ـــورت د هغ هرص

افغانســـتان کـــې وررسه مخامـــخ ده.



ــا  ــود دارد، ام ــیاری وج ــل بس ــردن دالی ــرای ازدواج ک ب
بــرای ازدواج نکــردن دلیــل آوردن اغلــب ســخت و 
مشــکل اســت. دالیلــی هســت کــه فــرد بــه خاطــِر آن هــا 
ــد ازدواج را  ــل می توان ــان دالی ــی هم ــد، ول ازدواج می کن
بــا مشــکالت و تضادهــای قابــل توجهــی رویــاروی کنــد.

دالیل نادرست ازدواج عبارت اند از:
1ـ شورش علیه والدین

ــد  ــی باش ــی از دالیل ــد یک ــن، می توان ــا والدی ــارض ب تع
ــی  ــرد جــوان را به ســوی ازدواج ســوق دهــد. وقت ــه ف ک
ــِن او  ــه والدی ــد ک ــی می کن ــی زنده گ ــردی در خانواده ی ف
اهانت کننــده و تحقیرکننــده هســتند، به نظــر می رســد 
ــه در  ــی ک ــد. آن های ــی باش ــاب  موجه ــه ازدواج انتخ ک
ــوخته اند،  ــن س ــدِت والدی ــای طوالنی م ــش تعارض ه آت
ــد و  ــاد بوده ان ــادری معت ــدر و م ــی پ ــه قربان ــی ک آن های
ــی و  ــمانی، هیجان ــای جس ــی آزاره ــه قربان ــی ک آن های
جنســی در خانــواده بوده انــد، دالیــل موجهــی دارنــد تــا 
از خانــواده بــه نحــوی بگریزنــد و از آن دور شــوند. امــا 
آیــا داشــتن دلیــل موجــه بــرای تــرک خانــواده ضرورتــًا 

ــرای ازدواج اســت؟ دلیــل موجهــی ب
ــتقالل  ــراد اس ــه اف ــت ک ــر اس ــوارد بهت ــه م در این گون
ــود  ــوادۀ خ ــا خان ــد و ب ــط دهن ــود را بس ــخصِی خ ش
ــود  ــوادۀ خ ــود و خان ــط خ ــه رواب ــوند، ب ــه رو ش روب
بیاندیشــند و بــرای مشــکالت و مســایل راه حلــی بیابنــد 
ــه فکــر ازدواج  ــا ب ــر ازدواج شــوند و ی ــه درگی ــا این ک ت
ــار  ــرایط فاجعه ب ــک ش ــوان از ی ــا ازدواج می ت ــند. ب باش
گریخــت امــا بــه چــه بهایــی؟ تحقیقــات نشــان می دهــد 
کــه بســیاری از افــراد کــه از آزار والدیــن بــه ازدواج پنــاه 

ــت. ــوده اس ــده ب ــز آزاردهن ــا نی ــد، ازدواج آن ه برنده ان

2ـ جست وجوی استقالل
و  بایســتند  خــود  پــای  روی  این کــه  بــه  جوانــان 
ــتقل  ــا مس ــد و ی ــام دهن ــان انج ــان را خودش کارهای ش
ــتقالل  ــا اس ــد. ام ــادی دارن ــۀ زی ــش و عالق ــند، کش باش
امــری اســت کــه فــرد، فقــط بــه تنهایــی می توانــد بــه آن 
برســد. بــا اتــکای بــه همســر، فــرد بــه اســتقالل نخواهــد 
رســید. بســیاری هســتند کــه ازدواج می کننــد تــا مســتقل 
ــرد و  ــت می ب ــال ها وق ــدن س ــتقل ش ــا مس ــوند، ام ش
ــا هرچــه بیشــتر  ــرد ت ــه خــودِ ف ــری اســت وابســته ب ام

ــتد. ــود بایس ــای خ روی پ

3ـ التیام یک ارتباط شکست خورده
ــایِی آن در  ــه شناس ــت ک ــی اس ــورد، از موضوعات ــن م ای
ــت.  ــان اس ــایِی آن در خودم ــر از شناس ــران راحت ت دیگ
پاســخ رایــج بــه هشــدارهای دیگــران معمــوالً ایــن اســت 
ــه! مــن می فهمــم کــه شــما چــه می گوییــد، امــا ایــن مــورد فــرق دارد.  کــه  ن
ــر  ــا از منظ ــق را تنه ــا عش ــه ب ــد و آمیخت ــاط جدی ــه ارتب ــم ک ــل داری ــا تمای م
ــه  ــش ب ــاط واکن ــن ارتب ــت ای ــن اس ــه ممک ــم و از این ک ــت بنگری ــوه مثب وج
ــه در  ــردی ک ــم. ف ــت می کنی ــم و غفل ــد، می پرهیزی ــی باش ــاط قبل ــک ارتب ی
ــه یــک  ــاز ب ــی نی ــرای حمایــت هیجان ــام اســت، ممکــن اســت ب موقعیــت التی
ارتبــاط دیگــر داشــته باشــد. ازدواج زمانــی موفق تــر خواهــد بــود کــه دو نفــر 
"بخواهنــد" ازدواج کننــدـ تــا این کــه "نیــاز" بــه ازدواج داشــته باشــند. ارتباطــی 
کــه براســاس التیــام یکــی از دو نفــر شــکل گیــرد، از همــان آغــاز در معــرض 
خطــر اســت، چــرا کــه عاطفــه بیــن آن دو نــه تنهــا بــه دلیــل دوســتی و عشــق 
ــاط  ــات ارتب ــا و جراح ــام زخم ه ــی و التی ــر شفابخش ــه به خاط ــت، بلک نیس

ــاًل رخ داده اســت. دیگــری اســت کــه قب
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بخش نخست
بخش سـوم

راست  کیش  ظاهرگرایاِن  و  حدیث  اهل 
معتقد بودند که طرح مباحثی چون حرکت، 
جوهِر فرد، عینیت یا غیریّت صفات و ...، 
اگر چنین  بودند که  بر آن  بدعت   است و 
پیامبر  که  یقین  به  باشند،  درست  مباحثی 
آنان  می  کردند.  بیان  را  آن  کرام  و صحابۀ 
پیامبر و  مباحثی که در عصر  بیاِن  از عدم 
صحابه مطرح نبودند، به بدعت بودِن آن ها 
عقل  دخالت  نفی  با  و  می  کردند  استدالل 
تقلیدی تن  ایمان  به  این گونه مسایل،  در 

در داده بودند. 
علم  فی  الخوض  »استحسان  کتاب 
به  اشعری  شیخ  که  پاسخی  ست  الکالم« 
راست  کیشان افراطی داده است. او به این 

اعتراض  ها به سه   طریق زیر پاسخ می  داد:
شیخ اشعری در ابتدا اعتراضات   .1
آنان  خود  به  را  افراطی  راست  کیشان 
و  پیامبر  این که،  بیان  با  او  برمی  گرداند. 
را  صحابۀ کرام بحث روی چنین مسایلی 
بدعت نخوانده  اند، نشان می  دهد که بدعت 
دانستِن آن چه که پیامبر آن را بدعت ندانسته 
است، خود بدعت است. آن ها عملی را که 
پیامبر محکوم نکرده است، محکوم می  کنند 

و این خود بدعتی است که روا می  دارند.
بیان  اشعری  دوم،  قدم  در   .2
چون؛  مباحثی  از  اسالم  پیامبر  که  می  دارد 
بی  خبر  و...  سکون  عرض،  جوهر،  جسم، 
پیامبر  داشت.  آگاهی  آن ها  به  بلکه  نبود، 
به  را  مسایلی  چنین  آن که  علی  رغم  اسالم 
نداده  قرار  بحث  موردِ  جداگانه  صورِت 
است، اما اصول و مبادی آن را بیان داشته 
وضاحت  سنت  و  کتاب  در  آن  کلیات  و 

دارد.
بر  استوار  اشعری  سوم  گام   .3
قضیه  ی شرطیۀ خالِف واقع است. اشعری 
دلیل  که  می  دهد  نشان  مرحله  این  در 
پیامبر اسالم به این گونه مسایل،  نپرداختِن 
عصر  در  مسایلی  چنین  نبودِن  مطرح 
بیان  قرآن  خلق  باب  در  اشعری  بود.  او 
می  دارد که اگر مخلوق بودن قرآن بدعت 

دلیل، غیر مخلوق  به همین  باشد، درست 
بودن قرآن نیز بدعت است. او نهایتًا نتیجه 
می گیرد که اسالم نه تنها مخالف به  کاربردن 
در  را  تعّقل  و  استدالل  بلکه  نیست،  عقل 

مسایل دینی از ضروریات می  داند .
پاسخ اول اشعری دایر بر نفی اعتراضی  ست 
مسایل  طرح  بر  افراطی  راست  کیشان  که 
کالمی وارد می  آوردند. برگرداندن اعتراض 
به خود آن ها مهارتی  ست که شیخ اشعری 
از آن استمداد می  جوید و با آن، زمینه  های 
اشعری  می  کند.  مساعدتر  را  بدیل  طرح 
محِض  به  مباحثی،  چنین  طرح  توجیه  در 
بلکه  نمی  کند،  بسنده  آن ها  بدعت  نبودِن 
خالِف  شرطیۀ  قضایای  از  آن،  بر  افزون 
چنین  مبادِی  و  اصول  بیان  نیز  و  واقع، 
بحث  هایی در کتاب و سنت بهره می  گیرد. 

چرایِی اعتراِض اشعری
ابوالحسن اشعری که چهل سال در دامان 
از ضعف  های  و  بود  یافته  پرورش  معتزله 
که   - علی  جبائی  از  بود،  آگاه  به خوبی  آن 
از بزرگان معتزله در بصره بود -  در رابطه 
با عاقبِت سه برادری می  پرسد که یکی در 
طفولیت مرده است و دو برادرِ دیگر به سن 
بلوغ رسیده  اند که یکی مسلمان و دیگری 
جواب  جبائی  است.  رفته  دنیا  از  کافر 
می  دهد؛ آن که در طفولیت مرده است اهل 
ندارد. دومی که  اما درجاتی  نجات است، 
از دنیا رفته است،  از بلوغ و مسلمان  بعد 
اما  دارد؛  نیز  درجاتی  و  می  رود  بهشت  به 
برادر سومی که کافر از دنیا رفته است، به 
جهنم می  رود و دارای درکاتی نیز می  باشد. 

اشعری چنین به گفت وگو ادامه می  دهد:
اشعری گفت: آیا ممکن نیست آن طفل که 

در بهشت است مانند برادر بزرِگ مؤمنش 
خیر  گفت:  جبائی  باشد؟  درجاتی  دارای 
و  بزرگ  برادر  می  فرماید  او  به  خدا  چون 
انجام دادن طاعت  ها و  نتیجۀ  مؤمن تو در 
عبادت  ها به درجاتی رسید و تو طاعت و 
عبادتی را انجام نداده  ای. اشعری گفت: اگر 
آن طفل بگوید من تقصیری ندارم، چرا که 
مانند  نگه می داشتی، من هم  مرا زنده  اگر 
بزرگ مؤمنم طاعت  ها وعبادت  هایی  برادر 
به  خدا  گفت:  جبائی  می  دادم.  انجام  را 
زنده  تو  اگر  می  دانستم  من  می  فرماید:  او 
می  ماندی مرتکب گناهان کبیره  یی می  شدی 
و وارد جهنّم می  گشتی. پس مصلحت ترا 
در این دیدم که تو را در طفولیت بمیرانم 
تا واردِ جهنّم نشوی. اشعری گفت: بسیار 
خوب و اگر برادر بزرگ و کافرش بگوید: 
خداوندا! تو همان  گونه که حال آیندۀ برادر 
طفلم را می  دانستی، قطعًا حال و آیندۀ مرا 
مرا  مصلحت  چرا  پس  می-دانستی.  نیز 
طفولیت  در  نیز  مرا  و  نفرمودی  رعایت 
نمیراندی تا از عذاب و شکنجه  های دوزخ 
مصون می  ماندم؟ جبائی لحظه  یی غرق در 
سر  بر   ]...[ گردید  خاموشی  و  سکوت 
اشعری فریاد کشید و گفت: »مگر تو دیوانه 
و  مؤدبانه  لحن  با   ]...[ اشعری  شده  ای؟«. 
دیوانه  هیچ  وجه  به  من  »نه  گفت:  آرامی 
نشده  ام، اما مثل این که خِر شیخ ما در گل 

مانده است!! «
شیخ  که  بود  اعتراضی  آمدیم،  گفته  آن چه 
بر خداوند  بر اصل وجوب اصلح  اشعری 
عاجز  آن  به  پاسخ  از  جبائی  و  آورد  وارد 
آمد. مسألۀ وجوب اصلح که فعل خداوند 
بعداً  بود،  کرده  عقلی  ضرورت  تابِع  را 

قاعدۀ  شکل  به  ماتریدی  دیدگاه  های  در 
حکمت درآمد و آنان معتقد شدند که افعال 
خداوند معّلل به علت نیست، بلکه دارای 
حکمتی ست که همواره برای ما درک  پذیر 

می باشد.
دیده  نیز  خوابی  اشعری  که  شده  گفته 
بود که او را به اعتزال از معتزله واداشت. 
اندیشه  های  مدافع  سال  چهل  که  اشعری 
خانۀ خویش  در  را  پانزده  روز  بود،  معتزله 
به  روز  پانزده  از  پس  و  می  شود  معتکف 

مردم چنین بانگ برمی  دارد:
هرکه مرا می  شناسد و هرکه مرا نمی  شناسد، 
اکنون خود را به او می  شناسانم. من، علی 
بن اسماعیل االشعری هستم. پیش از این، 
من اصول عقاید معتزله را تدریس می  کردم 
و به حدوِث قرآن و انکار رؤیت خداوند 
هر  و  اسناد،  هرگونه  سلب  و  آخرت  در 
بودم.  از خداوند عقیده  مند  ثبوته  یی  صفِت 
اینک همه گواه باشید که اکنون من از این 
قطع  طور  به  و  روگردانده  ام  عقاید  اصول 

یک  دله آن را رها کرده  ام. 
از  را  بیزاری  اش  صورت،  این  به  اشعری 
مکتب معتزله اعالم داشت و پایه  های یکی 
از فراگیرترین فرقه  های اسالمی را بنا نهاد.

ت!
اس

تر 
 به

ید
کن

ج ن
دوا

 از
یل

دال
ن 

 ای
با

عبدالبشیر فكرت بخشی، استاد دانشگاه كابل



بـه هنـگام مرگـش در چهل وشش سـاله گی در 1969 
میـالدی، جـالل آل احمـد معروف تریـن روشـن فکِر 
میـالدی،   60 دهـۀ  در  بـود.  ایـران  ادبیـات  صحنـۀ 
دانش آمـوزاِن کالس یـازده یـا دوازدهـِم دبیرسـتان و 
دانشـجویان در سرتاسـر ایران، آل احمد را سـخنوری 
شـجاع می دانسـتند کـه دلش را داشـت سیاسـت های 
رژیـم پهلـوی را زیر سـوال ببـرد. این عـده، آل احمد 
را نویسـنده یی می دانسـتند کـه بـا کلماتـی پُرقـدرت، 
صریـح، آشـتی ناپذیر و نافذ، منتقـد ارزش های جامعۀ 
آن دوران بـود. نویسـنده گان و منتقدیـِن ادبـی کشـور 
نیـز بـه طـور کلـی آل احمـد را بـه عنوان شـخصیت 
بعضی هـا  بودنـد.  پذیرفتـه  روز  آن  ادبـِی  محـورِی 
در طـرف داری از او تـا  آن جـا پیـش می رونـد کـه 
می گوینـد پـس از "گلسـتان" سـعدی، نثـر آل احمـد 

در تاریـخ معاصـر ایـران بی نظیـر بـوده اسـت. 
 در میـان روشـن فکراِن طـراز اول ایـران، آل احمـد 
دوسـتان و طـرف داراِن بسـیار داشـت. با نیما یوشـیج 
دوسـت و همسـایه بـود. ابراهیـم گلسـتان نیـز بـا آل 
احمـد دوسـتی دیرینـه داشـت و ایـن دوسـتی آن قدر 
عمیـق بـود کـه آل احمـد در وصیت نامه اش گلسـتان 
را مسـوول رسـیده گی بـه آثـارش انتخاب کـرده بود. 
آل احمـد در سـایل دوسـتی با نـادر نادرپـور به مدت 
دو سـال در دهـۀ چهـل میـالدی در منـزل نادرپـور 
زیسـت. یکـی از معروف تریـن طـرف داران آل احمد، 
صمـد بهرنگـی بـود کـه پـس از مـرگ مرمـوزش در 
میـان  در  محبوبیتـی  نوبـۀ خـود  بـه  ارس  رودخانـۀ 
دانشـجویان پیـدا کـرد. دومین طـرف دار معـروف آل 
احمـد، رضـا براهنـی بود کـه خـود از منتقدیـن ادبی 
و اجتماعـی پُرسـر و صـدا و جنجالـی دهـۀ شـصت 
بـود. و سـرانجام، از میـان طـرف داران آل احمـد از 
غالمحسـین سـاعدی نیـز بایـد نام بـرد کـه در دوران 
پهلـوی چندیـن بـار بـه خاطـر نوشـته هایش توسـط 

رژیـم  زندانی شـد. 
در یک کالم، آل احمد سـخنگوی دایرۀ روشـن فکران 
ضـد رژیـم پهلـوی بـود. اگرچه دکتـر علی شـریعتی 
در آخریـن دهـۀ حکومـت پهلوی طیف هـای مختلفی 
از جامعـه را بـه سـوی خـود کشـاند، ولـی آل احمـد 
تنهـا صـدای رسـا، متعهـد، فراگیـر و قاطعـی بـود که 
توانسـت در آن دوران صـدای معتـرِض روشـن فکران 
ضـد رژیـم باشـد. در همـان دهـۀ شـصت بـه نظـر 
می رسـید کـه  نسـل جوان تـر ضـد رژیـم پهلـوی، به 
آل احمـد بـه چشـم  شـهید احتمالـی می نگریسـتند 
اندیشـه  و او را بـه خاطـر مبـارزه اش در راه آزادی 
و انقـالب اجتماعـی احتـرام می گذاشـتند. عـالوه بـر 
آن، ایـن نسـل جـوان در آسـتانۀ انقـالب اسـالمی در 
سـرنگونی  از  پشـتیبانی  در  را  احمـد  آل  نـام   1357
رژیـم پهلـوی بـه میـان آورد، سـقوطی کـه اگـر آل 
احمـد زنـده بـود، با تمـام وجـود خواهانـش می بود. 
در اوایـل دهـۀ 1980 میالدی جمهوری اسـالمی برای 
قدردانـی از آل احمـد خیابانـی را در مرکـز تهران "آل 
احمـد" نـام گذاشـت و نیـز مدرسـه یی را در محلـۀ 
تجریـش، محله یـی کـه آل احمـد از 1953 تـا هنـگام 

مرگـش در آن جـا زیسـت. 
جزییـات فـوق ایـن نکته را می رسـاند که در بررسـی 
زنده گـی اهـل ادب در ایـران کـه پـس از جنـگ دوم 
جهانـی زیسـته اند، هیـچ تحقیقـی در عرصـۀ ادبیـات 
فارسـی بـدون توجـه بـه حضـور جـالل آل احمـد 
سـودمند نخواهـد بـود. یـک جنبـه از اهمیـت چنیـن 
تحقیقـی در موضـوع تناقض و گره هـای کور فرهنگی 
از  نهفتـه اسـت کـه دسـت کم  ایرانـی  روشـن فکران 
زمـان انقـالب مشـروطیت بـه این سـو بـا  آن روبه رو 
بـوده انـد؛ انقالبـی کـه بحث هـا و موضوعاتـی مثـل 
ملی گرایـی سیاسـی، ارزش هـای سـکوالریزم مـدرن 
در تقابـل بـا ارزش های سـنتی مذهبی، حقـوق فردی 
شـهروندان، تأثیـر فرهنـگ غـرب و نفـوذ ارزش های 
و  اجتماعـی  زنده گـی  قلـب  در  غربـی  زنده گـی 
سیاسـی ایرانیـان را بـه میـان کشـید. چـون آل احمـد 
در شـخصیت و نقطه نظرهایـش چنیـن تضـادی را بـه 
وضوح نشـان داده اسـت، بـا توصیـف آن تضادها، در 
ایـن نوشـته مرکز اصلـی توجه به عنوان یـک "تحقیق 

مـوردی"، جـالل آل احمـد را انتخـاب می کنیـم.
البتـه بـرای رسـیدن بـه مقصـود ایـن مقالـه، بررسـی 
دیگـر چـون  ادبـی  آثـار شـخصیت های  و  زنده گـی 
سـاعدی یـا شـاملو یـا بسـیاری دیگـر می توانسـت 
قابـل قبـول باشـد. اما به چهـار دلیل آل احمد نسـبت 
بـه دیگـران مناسـب تر اسـت. اول این کـه نوشـته های 
او پـس از برانـدازی رژیـم پهلـوی بـدون سانسـور و 
توسـط منابـع معتبـر بـه چـاپ رسـیده انـد. دوم ایـن 
کـه داسـتان ها و مقـاالِت او کـه نوعـی زنده گی نامـه 
نیـز می باشـد، جزییـات فراوانی را دربـارۀ موضوعات 
فرهنگـی آشـکار می سـازد. آل احمـد در ارایـۀ آثـار 

زنده گی نامـه وار در شـکل داسـتان یـا مقالـه، در میـان 
نویسـنده گان ایرانـی، کمـی غیرعـادی و غیرمعمـول 
عمـل کـرده اسـت. اکثـر نویسـنده گان ایرانـی معموالً 
خودسانسـوری می کننـد کـه نتیجـه اش همانـا کمبـود 

آثـار زنده گی نامـه وار در ادبیـات فارسـی اسـت. 
سـوم، برعکـِس بعضـی از نویسـنده گان ایرانـی کـه 
تمـام فعالیت شـان در عرصـۀ هنـر و ادبیـات و دنیـای 
اتفاقـات و مسـایل روز  اندیشـه بـود، آل احمـد در 
زمـاِن خـود یـا بـه طـور مسـتقیم فعـال بـود یـا ایـن 
جمله انـد  آن  از  می کـرد.  تأمـل  آن هـا  دربـارۀ  کـه 
جنـگ جهانـی دوم، حزب تـوده، سیاسـت های دوران 
مصـدق، ظهـور سـاواک در اواخر دهۀ پنجـاه میالدی 
و سیاسـت های مدرنیـزه کـردن ایـران توسـط رژیـم 
پهلـوی در دهـۀ شـصت میـالدی. چهـارم، برخـالف 
بعضـی از شـخصیت های ادبـی کـه در مخالفـت بـا 
رژیـم پهلـوی ایـران را تـرک و در واقـع صحنـه را 
خالـی می کردنـد، آل احمد بـه احتمال می دانسـت در 
خارج از کشـور شـکوفا نخواهد شـد. بـه دالیل فوق، 
جـالل آل احمد از نویسـنده گان و شـاعران دیگر مثل 
صـادق چوبـک یـا مهـدی اخـوان ثالـث یـا سـهراب 
سـپهری بـرای موضـوع ایـن مقالـه بهتر اسـت. بدون 
شـک ایـن افـراد همتاهـای ادبـی آل احمد محسـوب 
می شـوند، امـا موضـوع ایـن اسـت کـه فعالیت هـای 
غیـر ادبـی یـا غیـر هنـری ایـن افـراد در مسـایل و 
موضوعـات بعـد از جنـگ دوم نسـبت بـه آل احمـد 
کمتـر اسـت. در یـک کالم، آل احمـد بـرای موضـوع 
ایـن مقالـه بهتریـن انتخاب اسـت تا یک ایران شـناس 
بـا  چه گونـه  ادبـی  شـخصیت های  بدانـد  خارجـی 
کشـمکش و پیچیده گی هـای زنده گـی در ایـران کنـار 
می آمدنـد و نیـز چـه ویژه گی هـای فرهنگـی از درون 

ایـن کشـمکش ها به طـور مکـرر ظاهـر می شـوند.  
و  نویسـنده  عنـوان  بـه  احمـد  آل  زنده گـی  داسـتان 
روشـن فکر ایرانـی، از تابسـتان 1943 آغـاز می شـود. 
در آن سـال، در بیسـت و یـک سـاله گی، بـرای اولیـن 
مقصـدش  می کنـد.  سـفر  ایـران  از  خـارج  بـه  بـار 
زیـارت مقبـرۀ امـام حسـین در کربـال اسـت. در پاییز 
همـان سـال وارد دانشسـرای تربیـت معلـم می شـود 
تـا در رشـتۀ ادبیـات فارسـی تحصیـل کنـد. در 1944 
عضـو حـزب تـوده می شـود. در طـول جنـگ جهانی 
دوم بـا آثـار احمـد کسـروی و محمـد مسـعود آشـنا 
می شـود کـه اولی در 1946 توسـط یک گـروه مذهبی 

شـیعه تـرور می شـود و دومـی در 1947 توسـط یکی 
از اعضـای حـزب تـوده. 

می شـود  منتشـر  احمـد  آل  از  کـه  داسـتانی  اولیـن 
"زیـارت" نـام دارد کـه در مجلـۀ سـخن، شـمارۀ بهار 
1945 چـاپ شـد. ایـن داسـتان از سـفرش بـه کربـال 
الهـام گرفتـه اسـت. شـماره های بعدی مجلۀ "سـخن" 
قصه هـای دیگـری از آل احمـد چـاپ می کنـد تـا این 
کـه در 1946 اولیـن کتابـش بـه نـام "دیـد و بازدیـد" 
منتشـر میشـود کـه حـاوی دوازده قصـه اسـت. ایـن 
کتـاب نشـان می دهـد کـه آل احمـد نسـبت خرافـات 
مذهبـی حسـاس اسـت و بـه نظـر وی، ایـن خرافات 
ایـران را در مقابلـه بـا قـوای متفقین ضعیـف و ناتوان 
رضاشـاه  خلـع  بـه  سـرانجام  ناتوانـی  ایـن  می کنـد. 

می شـود.  منتهـی 
پایـان  بـه  را  معلـم  تربیـت  دورۀ  احمـد  آل  جـالل 
در  را  فارسـی  ادبیـات  تدریـس  و  می رسـاند 
دبیرسـتان های تهـران آغـاز می کنـد. در اواخـر دهـۀ 
شـرکت  فارسـی  ادبیـات  دکتـرای  دورۀ  در   1940
می کنـد، امـا رسـالۀ خـود را که قـرار بـود موضوعش 
"هـزار و یـک شـب" باشـد، هرگـز ارایـه نمی دهـد.
عنـوان  بـه  احمـد  آل  جـالل  نـام   1946 آسـتانۀ  در 
نویسـنده یی بـا آینـدۀ درخشـان بـر سـِر زبان هـا بود. 
وی در اولیـن کنگـرۀ نویسـنده گان ایرانـی در انجمـن 
فرهنگـی مسـکو در تهـران شـرکت کـرد و شـهرتش 
فزونـی یافت. این شـهرت، پسـت سـردبیری روزنامۀ 
"مـردم" را کـه متعلـق بـه حزب تـوده بـود، برایش به 
ارمغـان آورد و در ایـن مقـام روی چهـارده مقاله برای 
چـاپ در روزنامـه همـکاری کـرد. پـس از شکسـت 
تابسـتان  دوم  نیمـۀ  در  آذربایجـان،  در  کمونیسـت ها 
را  داسـتان هایش  دومیـن مجموعـه  احمـد  آل   1947
بـه نـام "از رنجـی کـه می بریـم" منتشـر کـرد. اگـر 
لبـاس  در  احمـد  آل  بازدیـد"  و  "دیـد  داسـتان های 
جنـگ  از  پـس  دورۀ  بـه  متعلـق  کامـاًل  نویسـنده یی 
جهانـی دوم نشـان می دهـد کـه در آثارش بـه اهمیت 
تعهـد اجتماعـی هنرمندان در آثارشـان تأکید می ورزد، 
داسـتان های مجموعـۀ "از رنجـی که می بریـم" ذهنیت  
نویسـنده یی را نشـان مان می دهـد کـه پیام هـای حزبی 
از ارزش هـای هنـری می دانـد. آل احمـد  را مهم تـر 
را  می بریـم"  کـه  رنجـی  "از  داسـتان های  خـودش 
از  از شکسـت جنبـش چـپ سوسیالیسـم  ترسـیمی 
ایـران  در  سوسیالیسـت  یـک  واقع گرایانـۀ  دیـدگاه 

می دانـد. سـال ها بعـد، آل احمـد  قبـول کـرد کـه این 
را  حزبـی  ارزش هـای  چـون  معیوب انـد،  داسـتان ها 

برتـر از ارزش هـای هنـری نشـان می دهنـد.
در جنـوری 1948 در حـزب تـوده انشـعابی رخ داد 
کـه طـی آن گروهـی از روشـن فکران از عضویـت در 
حـزب اسـتعفا دادند. علت ایـن اسـتعفاها اعتراض به 
رهبـری حـزب بود که چـرا دنباله رو و فرمانبر مسـکو 
اسـت. برجسـته ترین فـرد در میـان اسـتعفا دهنده گان، 
خلیـل ملکـی بـود کـه بالفاصلـه پـس از جدایـی از 
حـزب تـوده، حـزب نیـروی سـوم را بـه راه انداخـت 
)یعنـی نـه شـرقی، نـه غربـی(. آل احمد که بـه تبعیت 
از ملکـی حـزب تـوده را تـرک گفتـه بود، کتاب "سـه 
تـار" را کـه سـومین اثـرش بود، بـه ملکـی تقدیم کرد 
و ایـن درسـت زمانـی بـود کـه حـزب تـوده و رادیو 
مسـکو، ملکـی را به باد انتقـاد گرفته بودنـد. آل احمد 
آن دوران را دوران سـکوِت اجبـاری تلقـی کـرد. از 
همیـن تاریـخ بـه بعد اسـت کـه یـک سـری کارهای 
ترجمـه از کامـو، داستایفسـکی، ژیـد و سـارتر از آل 

می شـود. دیده  احمـد 
بـا موضـوع ملـی شـدن نفـت، ظهـور جبهـۀ ملـی، 
انتخـاب دکتـر مصدق بـه نماینده گی مجلـس و در پی 
آن انتصابـش بـه نخسـت وزیری در اپریـل 1951، آل 
احمـد تصمیـم گرفـت بار دیگـر وارد میدان سیاسـت 

 . شود
در 1950 آل احمـد بـا سـیمین دانشـور ازدواج کـرد. 
همسـرش اسـتاد تاریـخ هنـر در دانشـگاه تهـران بـود 
و ایـن حرفـه را تـا اواسـط دهـۀ هفتـاد میـالدی ادامه 
داد. دانشـور کـه خـود نیز مترجـم و نویسـنده بود، در 
سـال 1969 رمانـی بـه نـام "سـوگ سـیاوش" منتشـر 
کـرد که عنـوان پُرفروش تریـن رمـان را در اواخر دهۀ 
هفتـاد میـالدی بـه دسـت آورد؛ پدیده یـی کـه تـا آن 
زمـان بی سـابقه بود. بـه همین دلیـل اعتمـاد آل احمد 
نسـبت به نظـرات انتقادی همسـرش، قـوت گرفت و 
بـه درخواسـت آل احمـد همسـرش آثـار وی را قبـل 
از چـاپ می خوانـد و نظـر مـی داد. از طرفـی دیگـر، 
چـون آل احمـد بـه خاطـر ارایـۀ نقطه نظرهـای ضـد 
خدمـت  منتظـر  گاه  بـه  گاه  رژیـم  توسـط  تاریخـی 
می شـد، تکیـۀ ایـن زوج نویسـنده بـه حقوق سـیمین 

امـری اجتناب ناپذیـر بـود. 
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برادران و  بزرگواران، مجاهدین، خواهران،  به همۀ  با سالم 
تمام کسانی که برای حرمت گزاری به هفتۀ شهید و سالروز 
شهادت قهرمان ملی به این تاالر تشریف آورده و این مجلس 

شکوه مند را ایجاد کرده اند.
درود  شهدا  روح  به  همه ساله  ما  که  است  این  به  سنت 
همه  از  و  مهمانان  مجاهدین،  بزرگان،  از  و  می فرستیم 
کسانی که به این روز و هفتۀ مبارک باور دارند، سپاس گزاری 
می کنیم و قدوم شان را خیر مقدم می گوییم. امسال می خواهم 
چند مورد را به صورت مستقیم خدمت دوست داران جهاد و 
این کشور عشق می ورزند و  به  واقعاً  مقاومت و کسانی که 
می خواهند کشور به جایی برسد و وحدت ملی تأمین گردد، 

بیان کنم.
به باور من، اگر ما به ُکلی گویی اکتفا کنیم به جایی نخواهیم 
کسی  چه  نیست؟  ملی  وحدت  طرف دار  کسی  چه  رسید. 
خواهان  همه  طبیعتاً  نیست؟  افغانستان  بهبودی  طرف دارِ 
)این موارد( هستند. اما راه کدام طرف است؟ چرا ما راه گم 
کرده ایم؟ می خواهم چند نکته را در این مورد خدمت مردم 
افغانستان به عرض برسانم که راه ما به کدام سمت است و 

چگونه می توانیم این راه را دریابیم.
احساس  مسعود،  شهیداحمدشاه  بنیاد  مسووالن  به عنوان  ما 
می کنیم توانستیم هفتۀ شهبد و سال روز شهادت قهرمان ملی 
را به یک فرهنگ ملی تبدیل کنیم. اگر از مجرای بنیاد شهید 
مسعود و کسانی که خواهان برگزاری این مراسم از طریق 
این بنیاد بودند،امروز تالش نمی کردیم، مطمین هستیم که با 
توجه به سیاستی که دولت امروزی و قبلی دارد، نه روزی 
به نام گرامی داشت از قهرمان ملی می داشتیم و نه هفتۀ شهید!
ما به خاطری این روز را به فرهنگ ملی تبدیل کردیم تا تاریخ 
داشتیم  هراس  ما  نگردند،  فراموش  مجاهین  و  نشود  جعل 
کند و  را جنگ ساالر خطاب  ما  و  بلند شود  فردا کسی  که 
بگویند که در مقابل ملت ایستاد شدند! ما به همین نسبت 
و  شهید  هفتۀ  این  از  و  کردیم  ایجاد  را  ملی  قهرمان  بنیاد 
هجدهم سنبله تجلیل می کنیم. با توجه به مخالفت های فراوان 
و سیاست بازی ها،باز هم به تاالر آمدیم و گفتیم که مجاهدین 
و نسل نو مجاهین زنده هستند، افکار مجاهدین را دارند و 

آن را تعقیب می کنند.
شهید احمدشاه مسعود با ما نیست؛ اما افکار و اندیشۀ او با ما 
است، اگر همت کنیم، می توانیم به جایی برسیم. قهرمان ملی 
یک نفر بود، شهید استاد ربانی یک نفر بود، مرحوم مارشال 
محمد قسیم فهیم و همین گونه شهید ملت حاجی عبدالحق 
و شهید وحدت استاد مزاری یک نفر بودند، چگونه توانستند 
در  امروز  ما  که  را  کنند؟ شهدای  را خلق  بزرگ  داعیه های 
به  داعیه  یک  برای  همه  می بینیم،  را  عکس های شان  تاالر 
شهادت رسیده اند؛ چرا ما نمی توانیم این داعیه را به سر منزل 
مقصودش برسانیم؟ دلیل در کجاست؟ چرا راه گم کرده ایم.

طی پانزده سال اخیر، نام شهید مسعود به یک هویت، نقطۀ 
ملی  نماد  و  تروریسم  برابر  در  مقاومت  الگوی  وحدت، 
تبدیل گردیده است، شما شاهد هستید که در سراسر کشور 
میلیون ها انسان می خواهند با نام مسعود خود را مزین بسازند، 
است،  داعش  و  طالب  با  مبارزه  از  حرف  که  هرجایی  در 
مطمیناً بیشترین افراد آن جا را پیروان مسعهود شهید تشکیل 
می دهد، هرچند مسعود شهید با آن ها نیست، اما روحیه یی که 
از مبارزات او گرفته اند، سبب شده تا به دورترین نقطۀ کشور 
آن ها  که  باشید  مطمین  شما  بروند.  تروریستان  با  مبارزه  به 
این کار را از بهر سیاست درست و مدیریت خوب حکومتی 
انجام نمی دهند، چون ما دولتی که مردم از آن راضی باشند و 

بتواند اعتماد ملی خلق کند، نداریم.
انتقال  نسل به نسل  و  سینه به سینه  مقاومت  و  جهاد  میراث 
می یابد، مطمین باشید که جوانان ما این هفته و این روز را 
با تمام ارزش ها و آموزه هایش و با شأن و شکوه آن تجلیل 

می کنند و به دیگران انتقال می دهند.
مدت پانزده سال می شود که ما شاهد مجاهدستیزی هستیم، اما 
در عین حال و در این مدت،مردم افغانستان در انتخابات هایی 
که برگزار گردیده است،شاهد بوده اند، هر که از طرف مردم 
انتخاب گردید و بیشترین رأی به دست آورد، مجاهد و از 
از  دفاع  در  که  همان گونه  مجاهدین  بودند؛  مجاهدین  نسل 
سرزمین شان ایستاده گی و مقاومت کردند،همواره در دفاع از 
حق مردم نیز ایستاده گی کرده اند. هیچ نامزد انتخاباتی را شما 
نیازمندی خود را به مجاهدین نشان نداده  سراغ ندارید که 
بنٌا چرا  باشد، مجاهدین انتخاب مردم این سرزمین هستند، 
بزنند؟ چرا می خواهند مجاهدین  پایین  را  آن ها  می خواهند 
را در صف های سوم و چهارم قرار دهند؟ چرا مجاهدستیزی 

صورت می گیرد؟
به عنوان  و  هستم  شهید  هفتۀ  مراسم  تمام  سازماندهندۀ  من 
است  سال  پانزده  مسعود،  احمدشاه  شهید  بنیاد  رییس 
که  می بینم  اما  می کنم،  سازماندهی  را  جریان  هیمن  که 
کمرنگ  روز  این  و  هفته  این  به  دلبسته گی  آهسته آهسته 
شده می رود، من در این میان از نیروهای امنیتی و عده یی از 
مقامات حکومتی سپاس گزار هستم، چون وظایف شان را در 
قسمت این هفته انجام دادند، اما رهبری سیاسی در قسمت 
این روز و این هفته،توازن ارزشی را از میان می برد! چرا باید 
بنیاد شهید مسعود در قسمت تجلیل و ارج گذاری از شهدا 
تعلل  این قسمت  در  قبل  باشد؟ هرچند سال های  پیش قدم 
ورزی هاییدیده شده بود، اما امسال فاجعه بیشتر از سال های 
برای  سنبله، حکومت  به هجدهم  مانده  روز  بود،چهار  قبل 
هدف تان  آیا  می دهد!  تشکیل  کمیسیون  روز  این  برگزاری 
ایستادشدن در برابر مردم است؟ درحالی که داد از وحدت 
ملی می زنید، دولت وحدت ملی به این معنا است که از همه 
نیروها استفاده شود و کشور از بحران نجات یابد، نه این که 

نیروها به نام های حزب و جناح و جریانپس زده شوند.
شرایط  که  گفتیم  و  کردیم  ابتکار  که  بود  قبل  سال  چند 
اجتماعی و سیاسی افغانستان نیازمند حکومت وحدت ملی 
فعلی؛  ملی  بوی حکومت وحدت  و  رنگ  به  نه  اما  است، 
ماهیت حکومت وحدت ملی فعلی توافقی است. افغانستان از 
امروز تا به سال های بسیار درازی نیازمند وحدت ملی است، 
نیست، وحدت  مشخص  ساختار  کدام  ملی  دولت وحدت 
ملی در واقع آرایش قدرت است که تمام نیروها جمع شده با 

مشکالت مقابله می کنند.
وقتی در دوران جهاد و مقاومت مردم افغانستان ایستاده گی 
کردند و افغانستان را از اشغال شدن نجات دادند، به اصطالح 
قصۀ مفت نبود، مجاهدین توسط کدام نیروی خارجی کشور 
را از اشغال بیگانه گان آزاد نساختند، خودشان با خون خود 
این کشور را آزاد ساختند، کسی نمی تواند در مورد سرنوشت 
این کشور به تنهایی تصمیم بگیر. حرف ما این است، وقتی 
مجاهدین آزمون های سختی را در دفاع از آزادی مردم سپری 
کردند، وقتی در هر انتخاباتی بیشترین رأی را آورده اند، به 
معنی این است که اگر بخواهند، میلیون ها انسان در یک روز 

می تواند به حرکت در بیایند.
و  بدخشان  و  هلمند  و  هرات  تا  قندهار  از  که  جوانانی 
گوشه گوشۀ افغانستان قربانی می دهند و زیر پرچم ملی شهید 
مقاومت  و  جهاد  رهراوان  که  است  معنی  این  به  می شوند، 
این  به  پس  کنند،  ایستاده گی  تا  دارند  انگیزه  آن ها  هستند، 
نسبت، قدر این نیروها باید دانسته شود، نمی شود که تعداد 
انگشت شمار در رهبری سیاسی سرنوشت میلیون ها انسان را 

رقم بزنند، آن هم در مخالف با آرمان های همان مردم.
پانزده سال است که می گوییم، چرا در قسمت بررسی پروندۀ 
دوستان  چرا  می شود؟  اختیار  ملی سکوت  قهرمان  شهادت 
این  در  دولت هستند یک حرف  در  که  آمر صاحب شهید 
مورد بیان نمی دارند؟ ما در پی انتقام گیری نیستیم. کسی که 
قهرمان ملی را به شهادت رسانده است، خواسته تا یک ملت 

را فلج کند و تاریخ شان را نابود بسازد؛ به همین دلیل است که 
ما پافشاری داریم تا مردم افغانستان دشمن شان را بشناسند، 
دشمنی که رهبرشان را از آن ها گرفت، رهبری که در میان شان 

بود و از رنج و دردشان خبر داشت.
کمیسیونی  تنها  شما  محترم؛  دولت  که  کردیم  تکرار  بارها 
تشکیل دهید، بعداً ما خود آن را تعقیب می کنیم، چون ترور 
و به شهادت رسیدن قهرمان ملی کشور، ابعادبین المللی دارد 
و بسیار وسیع و بزرگ است. ما بارها از دولت هایی خارجی 
تقاضا کردیم تا در شناسایی عاملین این پرونده با ما همکاری 
کنند، اما آن ها گفتند که برایبررسی این پرونده بایدبا ایجاد 

یک کمیسیون از سوی حکومت تان پی گیری شود.
-به ویژه  ملی  وحدت  حکومت  باالی  دیگر  یک بار  امروز 
یاران شهید احمدشاه مسعود که در داخل نظام هستند-صدا 
ملی  قهرمان  ترور  بررسی  برای  را  کمیسیونی  باید  می کنم، 

ایجاد کرده و امتیازات معنوی او را تثبیت کنید.
از همین تربیون خدمت تان عرض می کنم، نباید از این پس 
بی اعتتنا  و  بی ارتباط  کشور  تحوالِت  قسمت  در  نمی شود 
باشیم، باید به صورت روشن کاری انجام دهیم. تصمیم گیری 
که  ندارد  امکان  شود،  تبدیل  جمعی  مفهوم  یک  به  باید 
و  مردم  و  گرفته شود  معدود  تن  توسط چند  تصمیم گیری 

مجاهدین بی خبر باشند.
انجام  را  ایمانی تان  رسالت  و  کردید  بزرگی  واقعاً  شما 
دادید که به تاالر برای ارج گذاری شهدای تان آمدید، اما در 
از سوی دولت حمایت  از شبکه هاو سایت هایی که  شماری 
سنبله  و هجدهم  شهید  هفتۀ  که  شنیده شد  باربار  می شود، 
امنیت  این کار  با  کردند،  تبلیغ  مردم  به  خطرناک  روز  را 
روانی و وحدت ملی مردمهرروز ضعیف تر شده و از میان 
می رود،کارها یک طرفه انجام می شود، هیچ معلوم نیست که 

کدام طرف روان هستیم!
ما همزمان با این که به امنیت و صحت روانی شهروندان تأکید 
داریم، به یک فضای عادالنۀمعطوف به اعتماد ملی نیز توجه 
بنٌا  کنیم،  اعتمادسازی  دولت  د  ملت  میان  بتوانیم  تا  داریم، 
تنیده  درهم  همه  می زنیم،باید  ملی  وحدت  از  حرف  وقتی 
بسیار  باشیم.  داشته  قاطعانه  برخورد  تروریسم  با  و  باشیم 
متأثر شدم وقتی شنیدم که یکی از چهره های شناخته شده در 
کشور که سیزده سال حکومت کرده و داد آوردن دموکراسی 
و آزادی را به مردم نیر زده است، می گوید که باید برای یک 
جنایت کار مقبره ساخته شود و به عنوان شاه کشور از او نیز 

تجلیل صورت گیرد!
تدبیر و سیاسیت ملی در کشور باید ایجاد گردد، سیاست های 
را  کشور  این  نمی تواند  که  نه تنها  گروهی  و  سمتی  قومی 
اضافه  نیز  بحران های موجود  به  بلکه  کند،  بیرون  بحران  از 
اقوام و گروه ها  می کند.وقتی در سیزده سال گذشته مشکل 
نمی شود.  هم  پس  این  از  نشد،  قومی حل  سیاسیت های  با 
آیا میان زنده گی مردم شمال و جنوب و شرق و غرب کدام 
اشخاص  تعداد  یک  تنها  نیست،  که  طبیعاً  است؛  تفاوتی 
با  ملی  داعیۀ  می کنند.  قوم محوری  به قدرت،  رسیدن  برای 
میان  افغانستان  مردم  نمی رود.  پیش  به  قومی  سیاسیت های 

خود مشکل ندارند، مشکل از رهبران کشور است که مردم و 
کشور را به بحران کشیده اند، اگر این ها صادق می بودند، مردم 

با بحران مواجه نمی بودند.
همواره گفته شده است که باید صلح تحقق یابد، اما به جای 
القاعده و  از طالب و  کنیم،  میان خود صلح  این که نخست 
زیر  که  مردمی  با  نخست  در  چرا  می طلبیم؛  صلح  داعش 
صلح  پذیرفته اند،  را  اساسی  قانون  حکومت  همین  چتر 
یابد،  تحقق  صلح  شود،چگونه  حق تلفی  وقتی  نمی شود، 
وقتی تک محوری شود و تصمیم میلیون ها انسان را یک نفر 

بگیرد،چگونه صلح بیاید.
ایجاد  توافق نامۀ  است،  داغ  بسیار  روزها  این  مسأله یی که 
و  افغانستان  مردم  تمام  به  است،  ملی  وحدت  حکومت 
این  مواد  که  می زنم  صدا  مجاهدین  راستین  دوست داران 
توافق نامه چیز تازه یی نیست. در این توافق نامه مواردی است 
همین که  است.  شده  داده  قربانی  آن  برای  سال هاست  که 
ایجاد  سیستمی  کشور  در  باید  می گفت  شهید  آمرصاحب 
جهان  با  هم  و  بتوانیم  کرده  زنده گی  خود  با  هم  که  گردد 

بیرون، معنی آن همین است.
کند،  تغییر  توافق نامه  ساختارهای  که  می شود  گفته  وقتی 
این  معنی اش  بیاید،  اصالحات  و  شود  توزیع  شناس نامه 
تأکید  بارها  آن  بر  کشور  سران  و  جهادی  رهبران  که  بوده 
مواد  تطبیق  در  بناً  داده اند.  قربانی  هم  مردم  و  ورزیدند 
توافق نامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی، هیچ کسی نباید یک 
حبه هم عقب نشینی کند؛ هرکسی این کار را کند، در واقع با 
آرماِن شهدا و مجاهدین کشور خیانت می کند. ما در قسمت 
تطبیق توافق نامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی تا آخرین لحظه 

ایستاده گی می کنیم.
مردم  که  کردیم  ایجاد  به خاطری  را  ملی  وحدت  دولت  ما 
امیدواری و  با  آینده  به  به وحدت و هم پارچه گی برسند و 
تغییرات نگاه کنند، اما امروز دیده می شود که دولت به جای 
وقتی  است؛  داشته  عقب گرد  باشد،  داشته  پیش روی  این که 
حکومت چنین حالی داشته باشد، ما نمی توانیم از طالب و 

داعش و القاعده و پاکستان شکایت کنیم.
اگر فکر می کنید گذشته، حال و آیندۀ ما پاک است و به راه 
بگویید،  لبیک  ما  فراخوان  این  به  راست روان هستیم، پس 
تا یک جا کارها را به پیش ببریم. به عنوان رییس بنیاد شهید 
است: شمااز  این  نسل جوان  از  احمدشاه مسعود خواهشم 
نقطه نظِر ارزشی از بلندترین جایگاه برخوردار هستید، هم 
برای  هم  و  گذشته  نظر  نقطه  از  هم  دیدگاه،  نظر  نقطه  از 
نیرومندی  بسیار  کتلۀ  که  بدانید  بناً  هستید،  برنامه  با  آینده 
هستید و فریب کسی را نخورید، بیایید در محور بنیاد شهید 
مسعود، با یک هویت بزرگ خود را با هم گره بزنیم و نقشۀ 
بدون  نقشه  این  کنیم،  طرح ریزی  هم  با  را  افغانستان  آیندۀ 
هم  به  متکی بودن  و  هم صدایی  همزیستی،  ملی،  وحدت 

یک چارچه بودن ممکن است، نه با سیاست های قومی.
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از مواد توافق نامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی 
یک حبه عقب نشینی قابل قبول نیست

متن كامل سخنرانی احمدولی مسعود، رییس بنیاد شهید احمدشاه مسعود كه به مناسبت پانزدهمین 
سال روز شهادت قهرمان ملی كشور شهید احمدشاه مسعود در تاالر لویه جرگه ایراد شد.
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ورزش

معـاون وزیـر امور خارجۀ روسـیه گفت، مسـکو و واشـنگنت هم چنـان دربارۀ 

طرح هـا بـرای حل بحـران سـوریه اختالف نظـر دارند.

رسگئـی ریابکـوف، معـاون وزیر خارجۀ روسـیه به خربنگاران گفـت که حملۀ 

هوایـی امریـکا بـه نیروهـای دولتـی سـوریه و نیـز حملـۀ مرگ بـار بـه کاروان 

کمک هـای برشدوسـتانه در نزدیکـی حلب که موجب شکسـت آتش بس شـد، 

رضبـه ای مهلک هـم به توافق نهـم سـپتامرب وارد آورد.

او گفـت: گـان می کنیـم به وضـوح رشایط کنونـی بحـران و ادامـه تراژدی ها 

و از همـه مهم تـر رشایطـی کـه اختالفـات چشـم گیر میـان امریـکا و روسـیه 

را دربـارۀ چگونه گـی حـل مشـکالت نشـان می دهـد، بیـان کرده ایـم. هیـچ 

جای گزینـی بـرای توافـق آتش بـس وجـود نـدارد.

ریابکـوف بـه خربنـگاران گفـت: وظیفۀ نابـودی گروه هـای تروریسـت نه تنها 

در سـوریه، هم چنـان در مرکز توجۀ ماسـت، امـا قطعًا تحوالت اخیر، شـانس 

اجـرای ایـن توافـق را کاهـش داده اسـت. بـا ایـن حـال، بایـد توجـه داشـت 

کـه هیـچ جای گزینـی بـرای آن وجـود نـدارد. مـا بایـد کارهای مـان را رسعت 

بخشـیم. طـرح کنونـی حل بحران سـوریه غیـر قابل اسـتفاده اسـت و تنها در 

صورتـی کارآمـد می شـود که امریـکا گروه هـای اپوزیسـیون سـوری را متقاعد 

کنـد کـه رییس جمهـوری بشـار اسـد تنها مشـکل موجود نیسـت. 

اروپـا  در  مهاجـرت  بحـران  تـداوم  بـه  اشـاره  بـا  مجارسـتان  نخسـت وزیر 

پیشـنهادی مناقشـه برانگیز دربـارۀ رویارویـی بـا مهاجـران غیرقانونـی مطـرح 

. کرد

از  آمـدن موجـی  به وجـود  باعـث  اروپـا  بـه  آواره  ورود میلیون هـا مهاجـر و 

بیگانه هراسـی در رسارس ایـن قـاره شـده اسـت و مقام هـای اروپایـی نیـز بیش 

از هـر زمـان دیگـری بـه ایـن مسـأله می پردازنـد.

داد کـه  پیشـنهاد  اوربـان، نخسـت وزیر مجارسـتان در مصاحبه یـی  ویکتـور 

مهاجـران غیرقانونـی گـردآوری شـده و بـه اردوگاه هایـی خـارج از مرزهـای 

برده شـوند. اروپـا 

او ادامـه داد: ایـن مـکان یـا اردوگاه می توانـد یـک جزیرۀ باشـد یا یـک منطقه 

سـاحلی در شـال آفریقـا، امـا امنیـت و مایحتـاج ایـن افـراد بایـد از سـوی 

اتحادیـۀ اروپـا تضمیـن شـود. ما بایـد اردوگاه هـای مهاجـران را در خـارج از 

اتحادیـۀ اروپـا ایجـاد کنیـم کـه دارای امنیـت و تامین مالـی از سـوی اتحادیه 

باشـند. متـام کسـانی کـه به صـورت غیرقانونـی وارد اروپـا می شـوند، بایـد 

عـودت داده شـوند. آن هـا می تواننـد بـرای پناهجویـی درخواسـت کننـد.

نخسـت وزیر مجارسـتان گفـت: ایـن تنهـا راه حلـی اسـت کـه بـه نفـع همـه 

اسـت و از بروز مشـکالت بیشـر جلوگیـری می کند. مـا این کار را بـرای دفاع 

از خودمـان و سـایر کشـورهایی چـون آملان انجـام می دهیم که این مشـکل را 

بـرای رویارویـی بـا مهاجـران دارنـد. ما باید ایـن مشـکل را از اتحادیـه خارج 

. کنیم

اوربـان موضـع سـختگیرانه یی در قبال مهاجـران و آواره گان اتخاذ کرده اسـت 

کـه شـامل ایجاد حصارهـای آهنین در رسارس مرز جنوبی مجارسـتان اسـت.

البتـه مجارسـتان در قبـال مهاجران تنها نیسـت و سـایر احزاب راسـت افراطی 

در اروپـا نیز چنین موضعـی دارند.

نیروهای نظامی، دریایی، امنیتی و پولیس مببئی پایتخت هندوستان به دنبال 

پایگاه  نفرۀ مسلح در نزدیکی  پنج  از مشاهدۀ یک گروه  دریافت گزارش هایی 

نیروی دریایی، به حالت آماده باش کامل درآمدند.

عملیات  امنیتی  نیروهای  همراه  به  ساحلی  گارد  و  دریایی  نیروی  بالگردهای 

گسردۀ جستجو و شناسایی برای دستگیری افراد مسلح را آغاز کردند.

دولت محلی برای جلوگیری از حملۀ احتالی افراد مسلح به دانش آموزان، 

مدارس و مراکز آموزشی این شهر را تعطیل کرد.

یک مقام امنیتی هند گفت که نیروهای ویژۀ مببئی در سه منطقه این شهر به 

حالت آماده باش در آمدند .

او خاطرنشان کرد: یک تیم کاندو نیز از دهلی نو به مببئی اعزام شده است .

دی کی رشما، سخنگوی نیروی دریایی هند گفت: نیروی دریایی هند به دنبال 

به  دریایی  نیروی  پایگاه  نزدیکی  در  مشکوک  و  مسلح  افراد  تعدادی  مشاهدۀ 

حالت آماده باش در آمدند.

دیون بهارتی، رییس پولیس مشرک مببئی گفت: در این شهر با اعالم وضعیت 

امنیتی و آماده باش، اقدامات احتالی برای جلوگیری از حملۀ احتالی درحال 

انجام است.

مقامات امنیتی هند اعالم کردند: گجرات که بین مببئی و پاکستان قرار دارد نیز 

به حالت آماده باش درآمده و از نیروهای امنیتی خواسته شده تا نظارت بیشری 

بر مناطق ساحلی داشته باشند.

حملۀ یک گروه تروریستی وابسته به لشکر طیبه در سال 2008 به مببئی 164 

کشته و 300 مجروح برجای گذاشت.

محسوب  کشور  این  در  تروریستی  حوادث  بزرگرین  از  یکی  که  حمله  این 

می شود، آسیب پذیری مببئی را در برابر نفوذ شبه نظامیان از ظریق دریا به اثبات 

رساند.

ژوزه مورینیــو، هــم اکنــون خــودش را برابــر بازیکنــان بــزرگ اســبق منچســر 

می بینــد.

بعــد از آن کــه در مســابقات لیــگ برتــر و لیــگ اروپــا، تیــم منچســر بازنــده 

شــد و شکســت های متوالــی کســب کــرد، بــاران انتقــادات از ســوی 

ــد. ــان باری ــر رسخ پوش ــان ب ــانه ها و کارشناس رس

در ایــن میــان چهر ه هــای همچــون »پــل اســکولز« از بــازی ضعیــف 

یونایتد هــا انتقــاد کردنــد. امــا ژوزه مورینیــو به جــای پذیــرش ایــن انتقــادات، 

ــل  ــه او وارد عم ــوتان علی ــه پیشکس ــت ک ــار داش ــرده و اظه ــری ک جبهه گی

ــد. ــه بزنن ــارش لطم ــه اعتب ــد ب ــده و می خواهن ش

ــای بیــرون از مــا،  همــه اینشــتاین هســتند. کســانی کــه  مورینیــو گفــت: دنی

ــه 16 ســال ســابقه کاری مــن لطمــه زده و تاریــخ باورنکردنــی  می کوشــند ب

منچســریونایتد را خامــوش کننــد. بــه ایــن خاطــر در یــک هفتــه بــد 3 نتیجــه 

ضعیــف گرفتیــم.

ایــن اظهــارات درحالــی عنــوان شــد کــه تیــم او در مــدت یــک هفتــه دربــی 

بــا من ســیتی را از دســت داد، در لیــگ اروپــا مقابــل فاینــورد مغلــوب شــد و 

در در لیــگ برتــر از واتفــورد شکســت خــورد.

بــه همیــن دلیــل بــود کــه پیشکســوتی همچــون اســکولز در یادداشــت خــود 

بــرای روزنامــۀ گاردیــن نوشــت: بــازی من یونایتــد بــا تــوپ هیــچ گاه تــا ایــن  

حــد ضعیــف نبــوده اســت.

همیــن اظهــار نظــر کوتــاه کافــی بــود تــا هیاهــوی زیــادی بــه راه افتــد. امــا 

آقــای خــاص بعــد از بــرد 3 بــر یــک تیمــش در دیــدار بــا تیــم دســته ســومی 

ــدی نشــان  ــش تن ــق انتظــار واکن ــه،  مطاب ــاون در جــام اتحادی ــون ت نورتهمپت

داد.

ــوب  ــان خ ــه برای م ــم ک ــی داری ــازی خانه گ ــون 3 ب ــا اکن ــه داد: م او ادام

هســتند. البتــه متوجــه تاســف هــواداران هســتم. امــا مثــل روز برایــم روشــن 

اســت هــواداران یکبــار دیگــر به طــور کامــل از تیــم حایــت خواهنــد کــرد.

ــت  ــرای رشک ــور ب ــکار کش ــر، دو ورزش ــاب ظاه ــفی و عبدالوه ــا یوس کیمی

در رقابت هــای بین املللــی آســیایی دوش و کســب ســهیمۀ حضــور در 

ــدند. ــتان ش ــق آباد ترکمنس ــازم شهرعش ــدن، ع ــابقات ۲۰۱۸ لن مس

در ایــن رقابت هــا، بــه مناینده گــی از افغانســتان یــک ورزشــکار مــرد و یــک 

ورزشــکار زن همــراه بــا یــک هیــات رشکــت کرده انــد.

ایــن دو ورزشــکار را یــک نفــر به عنــوان هیــأت در ایــن رقابت هــا همراهــی 

می کنــد.

حضــور  بــا  ترکمنســتان«  اتلتیــک  آســیایی  »بین املللــی  رقابت هــای 

می گــردد. برگــزار  جهــان  کشــور   ۴۴ از  بیــش  ورزشــکاران 

کیمیــا یوســفی و عبدالوهــاب ظاهــری در بازی هــای املپیــک ۲۰۱۶ ریــو در 

برازیــل نیــز در بخــش دوش رشکــت کــرده بودنــد کــه نتوانســتند هیــچ مقامــی 

را در ایــن رقابت هــا کســب کننــد.

ــه  ــد ک ــتان می گوی ــک افغانس ــیون اتلتی ــس فدراس ــزی، ریی ــم عزی عبدالکری

ــت. ــد داش ــه خواه ــزان ادام ــخ ۵ می ــه تاری ــا ب ــا ت ــن رقابت ه ای

ــد:  ــتان می گوی ــک افغانس ــی املپی ــۀ مل ــت کمیت ــف، رسپرس ــود حنی محم

ــطح  ــگ در س ــاظ فرهن ــوب از لح ــیون خ ــک فدراس ــک ی ــیون اتلتی »فدراس

ــت  ــا و دول ــرف م ــه از ط ــی ک ــات کم ــه امکان ــر ب ــه نظ ــد ک ــور می باش کش

ــت.« ــرده اس ــع ک ــد رسی ــم رش ــان ک ــده، در زم ــان داده ش برای ش

ــر  ــافت ۱۰۰ و ۲۰۰ م ــتان در مس ــیایی ترکمنس ــی آس ــای بین امللل رقابت ه

برگــزار خواهــد شــد.

ریابکوف:
اختالفات چشم گیری دربارۀ سوریه 

با امریکا داریم

نخست وزیر مجارستان:

پناه جویان باید به خارج از مرزهای 
اروپا منتقل شوند

پایتخت هند به حالت آماده باش 
درآمد

ژوزه مورینو:
می خواهند سابقۀ کاری و تاریخم 

را لطمه بزنند

ورزشکاران دوش عازم 
ترکمنستان شدند

روهینا صاحبی

گلبدین حکمتیار برای من همان نام دیر آشنایی است که 
لباس عزا به تن مادرم کرد! همان نامی که من در کودکی 
فهمیدم مسبب گریه های بیامان مادرم و برگزاری ختم 
قرآن در خانۀمان شد! مادرم در ملک غربت برای برادر جوان اش ناله و 
مویه کرد و رخت عزا پوشید و شب و روزهای زیادی با صدای بلند 
فریاد می زد که برادرم را به خاک سپردند بدون، این که صورت اش را 

ببینم!
هیچ  به  که  است  جوانم  مامای  شهادت  یادوارۀ  من  برای  حکمت یار 
حزب و تنظیم و جناحی وابسته نبود و در خانۀ خودش در مکروریان 

جان باخت.
گلبدین! همان غم بزرگ و سرد دختر یک سالۀ مامایم است که یتمی 

ناخواسته را تا هنوز گریه می کند...
حکومت افغانستان و تمام دنیا می توانند او را ببخشند و با او صلح کنند. 

من اما نه تنها آشتی و صلحی ندارم که هیچ گاه او را نخواهم بخشید!

صدیق اهلل توحیدی

جبهــات  وضعیــت  در  تغیــری  صلــح  موافقت نامــۀ 

منــی اورد؛ زیــرا ابتــكار جنــگ در دســت طالبــان، 

حقانــی و داعــش اســت. حكمتیــار ایــن موضــوع 

را می دانــد و بــا امضــاء ایــن موافقت نامــه، خواســت خــود را از 

ــن  ــت مجاهدی ــان در دوران حكوم ــد. ایش ــات ده ــتی نج بی رسنوش

ــه  ــان ب ــی طالب ــا وقت ــد، ام ــه آن جنگیدن ــا علی ــن روز ه ــا آخری ــم ت ه

اطــراف شــهر رســید، او بــه صــدارات آمــد و چنــد روز بعــد كابــل بــه 

ــرد. ــقوط ك ــان س ــت طالب دس

آن هــا بایــد درک كننــد كــه دهــۀ نــود نیســت و بایــد طریــق نــو 

زنده گــی سیاســی را یــاد بگیــرد و بــرای همیــش راه رســیدن بــه 

قــدرت را از راه اســتفاده از اســلحه را تــرک کننــد. اعضــای حــزب هــم 

ــدر شــده اقدمــات گذشــتۀ  ــد از حالــت كیــش شخصیت پرســتی ب بای

ایــن حــزب را بررســی و راهــكار بــرای آینــدۀ سیاســی خویــش طــرح 

كننــد. رادیكالیــزم منتــج بــه تروریــزم شــد و جهــان وطنــی هــم ســبب 

تخریــب كشــورهای رشق میانــه كانفدریشــن هــم ســبب تــداوم جنــگ 

ــد. ــتان گردی در افغانس

بــا شــعار دادن و یاهــم كشــنت مســلانان نظــام اســالمی قایــم 

. منی شــود 

عبدالشهید ثاقب

گلبدين حكمتيار مــیآيد. گلبدين -هانگونهیــی كه 

است.  كابل  قصاب  است-  كرده  ادعا  تاميز  نيويارك 

اگرچه آمدن اين قصاب به كابل خیلــی تلخ است، اما 

از سقراط بايد آموخت كه گاهــی شوكران هم نوشيدنــی است.

حكمتيار جام شوكرانــی است كه كابل بايد بهخاطر يك مصلحت بــه 

رس بكشد: مصالحه.

آمدن حكمتيار حتا اگر باعث قطع فري يك مرمــی و در غالف رفنت 

يك شمشري هم شود، به سود كشور است. ديروز و پريروز را من در 

اين دو روز من دهها موتری را ديدم كه  شاهراه بلخ-كابل بودم. در 

تابوت حمل كرده بودند. تابوت رسبازان ما در نريوهای امنیتــی را. 

همني امروز هم وقتــی از منطقــۀ دروازه خنجان گذشتم، تازه تابوتــی 

ــاش گذاشته بودند. از همهجا صدای  را آورده دم در خانه و خانواده

ناله و شيون بلند بود. بســته گانش مــیگريستند. بساط غم و اندوه 

پهن شده بود.

بنابراين، وقتــی مــیگويم قطع فري يك مرمــی، آتش بس يك نفر و در 

به همني  با توجه  غالف رفنت يك شمشري هم غنيمتي است بزرگ، 

ــیگويم. وضعيت م

و ما علينا االالبالغ!

آریانژاد آژیر

فــرض کنیــد شــهرک باریــک آب بــرای پناه جویــان 

ــد.  ــع ش ــار توزی ــاد حکمتی ــا اعت ــراد ب ــاک و اف خطرن

ــح  ــۀ صل ــه برنام ــه ب ــه هم ــد ک ــرض کنی ــم ف ــن را ه ای

پیوســتند، آیــا تضمینــی مبنی بــر این کــه حکمتیــار و زیردســتانش 

ــه  ــرام ب ــک آِب بگ ــر باری ــود دارد؟ اگ ــد، وج ــاوت منی کنن ــر بغ دیگ

ــل  ــان رسخ کوت ــه چن ــن منطق ــر ای ــه؟ اگ ــد چ ــل ش ــوری تبدی دهنۀ غ

بغــالن بــه النــۀ جاسوســی حکمتیــار تبدیــل شــد چــه؟ مــن نــه بــاالی 

حکمتیــار اعتــاد دارم و نــه بــه غنــی و اطرافیانــش. بــه قــول آن مــرد 

ــت! ــودن خطاس ــوده را آزم ــت: آزم ــه گف ک

بنابــر ایــن، هــر مهاجــر حــق دارد بــه خانــه اش برگــردد؛ اگــر جرمــی 

نــدارد، بــه زنده گــی عــادی اش ادامــه بدهــد، امــا اگــر مرتکــب جرمــی 

شــده، بایــد بهایــش را بپــردازد. در ایــن صــورت، بحــث توزیع شــهرک 

ــان را  ــش مه ــروان گنجای ــد. پ ــق می منای ــروه بی منط ــک گ ــرای ی ب

ــده  ــان ناخوان ــه مهان ــواز نیســتیم، اگــر ب ــا دیگــر مهــان ن ــدارد. م ن

ــت! ــی از مانیس ــت، کوتاه ــورت گرف ــی ص بی حرمت

فیـسبـوک نـــامــه
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برگردان: ماندگار - ابوبكر صدیق
ــی  ــهور غرب ــای مش ــی از روزنامه ه برخ
دهشــت افگن  را  حکمتیــار  گلبدیــن 
ــل  ــل و قات ــردم کاب ــاب م ــی، قص جهان

هــزاران تــن معرفــی کرده انــد.
از  پــس  تایمــز  نیوریــارک  روزنامــۀ 
ــزب  ــا ح ــح ب ــه صل ــای موافقت نام امض
اســالمی در تیتــر درشــت نگاشــته اســت 
کــه دولــت افغانســتان قــرارداد صلــح را 
ــف  ــروه کوچــک تروریســتی مخال ــا گ ب
بــه رهبــری گلبدیــن حکمتیــار روز ســه 

ــرد. ــنبه امضــا ک ش
حــزب  رهبــر  می نویســد:  روزنامــه 
اســالمی گلبدیــن حکمتیــار در حــال 
حاضــر از طــرف ایــاالت متحــده امریــکا 
جهانــی  دهشــت افگن  عنــوان  بــه 
ــت  ــن موفقی ــود.این اولی ــناخته می ش ش
شــورای عالــی صلــح در بــر قــراری 
از  یکــی  و  دولــت  میــان  گفت وگــو 

اســت. ترویســتی  گروه هــای 
روزنامــه گفتــه اســت: حنیــف اتمــر 
ــه  ــه ب ــی ک ــت مل ــورای امنی ــاور ش مش
را  ایــن ســند  افغانســتان  نماینده گــی 
ــرار داد  ــن ق ــن امضــا ای امضــا کــرد، حی
ــرد  ــاالی گروه هــای ترویســتی صــدا ک ب
کــه بــه برنامــه صلــح بپیوندنــد و از 

ــند. ــت  بکش ــگ دس جن
ــان، در  ــی هم چن ــه امریکای ــن روزنام ای
ــن  ــه ای ــی ک ــا زمان ــه آورده اســت ت ادام
ــد  ــور محم ــس جمه ســند از طــرف ریی
ــالمی  ــزب اس ــر ح ــی و رهب ــرف غن اش
گلبدیــن حکمتیــار بــه امضــا نرســد 
ــرد. ــد ک ــدا نخواه ــی پی ــت اجرای ضمان
بــه گفتــۀ برخــی از مســووالن، قــرار 
ــای  ــار در روزه ــن حکمتی ــت گلبدی اس
موافقتنامــه  امضــای  به خاطــر  آینــده 
ــل  ــه کاب ــتان ب ــت افغانس ــا دول ــح ب صل

ــد. بیای
ــه  ــه ک ــده  حــزب اســالمی گفت ــا نماین ام
تــا زمانــی مطمیــن نشــوند کــه نیروهــای 
بیــرون  کشــور  از  خارجــی  نظامــی 
افغانســتان  بــه  رهبرشــان  می شــوند، 

نخواهنــد آمــد.
بــه نوشــتۀ ایــن روزنامــۀ امریکایــی، 
حــزب اســالمی در حمــالت تروریســتی 
ــل و برخــی شــهرهای دیگــر  کــه در کاب
اتفــاق افتــاده و منجــر بــه کشــته و 
مجــروح شــدن شــمار زیــاد مــردم عــام، 
ــی  ــای خارج ــی و نیروه ــای داخل نیروه

شــده دخیــل بــوده اســت.
در حالــی کــه امریــکا در ســال 2003 
ــت  ــار ترویس ــه حکمتی ــرد ک ــالم ک اع
جهانــی اســت و روابــط نزدیــک بــا 
ــان  ــده و طالب ــت افگنی القاع ــروه دهش گ
دارد و از ســازمان ملــل متحــد خواســت 
ــود و  ــیاه نم ــت س ــار را وارد لس حکمتی
او را بــه عنــوان تروریســت جهانــی 

ــند. بشناس

ــز  ــن نی ــه گاردی ــن حــال، روزنام در همی
ــا  ــح ب ــه صل ــا موافقت نام ــس از امض پ
حــزب اســالمی، گلبدیــن را قصــاب 
کابــل خطــاب کــرده می نویســد کــه 
ــح  ــرارداد صل ــط ق ــل توس ــاب کاب قص

ــد. ــیده ش ــتان بخش ــت افغانس حکوم
کــه  می دهــد  ادامــه  روزنامــه  ایــن   
ــن  ــر گلبدی ــوق بش ــده حق ــازمان دی س
حکمتیــار را جانی تریــن فــرد معرفــی 

کــرده اســت.
ــه   ــت ک ــده اس ــه آم ــن مقال ــه ای در ادام
ــی از گروه هــای  ــت افغانســتان یک دول
تروریســتی را در گفت گوهــای صلــح 
مــورد عفــو قــرار داد، فــرد کــه در 
نقــض حقــوق بشــر و کشــتار مــردم 
ــن  ــه در ای ــی ک ــت. در حال ــد اس بی مانن

موافقت نامــه دولــت افغانســتان بــرای 
حکمتیــار مصونیــت قضایــی قایــل شــده 
ــرادی  ــه اف ــت  شــده ک ــان موافق و هم چن
ــا  ــد ب ــالمی در بندان ــزب اس ــه از ح ک
ــوند. ــا ش ــه ره ــه جانب ــی های هم بررس

از ســویی هــم، روزنامــه ایندپینــدت 
ــتان  ــت افغانس ــه دول ــت ک ــته اس نگاش
ــا قاتــل هــزاران تــن  قــرارداد صلــح را ب

ــرد.  ــا ک ــتان امض در افغانس
ایــن روزنامــه در ادامــه آورده اســت 
کــه دولــت افغانســتان پــس از یــگ 
ــح  ــرارداد صل ــدت ق ــوی درازم گفت وگ
ــرد؛  ــا ک ــی امض ــت جهان ــا تروریس را ب
امــا امیــد مــی رود کــه امضــای ایــن 
موافقت نامــه راه گفــت و گــو را بــا ســایر 
گروه هــای تروریســت ماننــد طالبــان 

ــد. ــاز کن ب
ــروه  ــا گ ــح ب ــرار داد صل ــن ق ــن اولی ای

حــزب  بــه  موســوم  دهشــت افگنی 
ــان از  ــدن طالب ــده ش ــس ران ــالمی پ اس
قــدرت در ســال 2001  در افغانســتان 
اســت.این موافقت نامــه بــرای حــزب 
تــا  می دهــد  فرصــت  اســالمی 
آغــاز  را  فعالیت هــای سیاســی خــود 
کــرده و نــام رهبــر ایــن حــزب از لیســت 
ســیاه ســازمان ملــل بیــرون کــرده شــود.
ــار  ــه حکمتی ــد ک ــه می ده ــه ادام روزنام
در ســال 2003 از طــرف امریــکا بــه 
شــناخته  جهانــی  تروریســت  عنــوان 
شــد و در عیــن ســال ســازمان ملــل نیــز 
حکمتیــار را شــامل لیســت ســیاه نمــوده 
ــی  ــز او را تروریســت جهان ــا نی و بریتانی

ــرد. ــی ک معرف
در ایــن روزنامــه ذکــر شــده اســت 

ــا حــزب اســالمی  ــح ب ــرارداد صل ــه ق ک
ــس  ــی ریی ــیداحمد گیالن ــر س توســط پی
شــورا عالــی صلــح، محمــد حنیــف اتمــر 
مشــاور شــورای امنیــت، حبیب الرحمــان 
ــار و  ــن حکمتی ــد گلبدی ــار فرزن حکمتی
امیــن کریــم نماینــده حــزب اســالمی بــه 

امضــا رســیده اســت. 
در همیــن حــال، امضــا موافقت نامــه 
صلــح بــا گلبدیــن حکمتیــار واکنش هــای 
تنــد را در داخــل کشــور به دنبال داشــت، 
ــا  ــس از امض ــی پ ــاالن مدن ــی از فع برخ
ــا  ــن خیابان ه ــا ریخت ــه ب ــن موافقت نام ای
گلبدیــن حکمتیــار را قاتــل مــردم کابــل 
دانســته خواهــان محاکمه یــی وی شــدند.
ــن  ــا ای ــه امض ــن ک ــر ای ــا ب ــا، باوره ام
گفت وگــو  راه   می توانــد  موافقت نامــه 
ــاز  ــت افگن ب ــای دهش ــایر گروه ه را س

ــد. کن

روزنامه های غربی:

حکمتیار دهشت افگن جهانی،
قاتل هزاران تن و قصاب است

افغانسـتان در پانـزده سـال اخیـر با پدیدۀ مـواد مخدر و به مبارزه با آن سـرو کار داشـته 
اسـت و امـا هنـوز مشـخص نشـده اسـت کـه چرا ایـن مبـارزه با مـواد مخدر بـه نتیجه 
نرسـیده اسـت. در عیـن حـال دسـت یافتـن معتـادان به مـواد مخدر هم به شـک آسـان 
صـورت مـی گیـرد و مـردم می گوینـد کـه دسـت یافتن بـه مصرف مـواد مخدر بسـیار 

سـاده تر از هرچیزی در افغانسـتان اسـت.
بـر بنیـاد یافته هایـی کـه برخـی موسسـات بین المللـی ارایـه کـرده انـد و آنگونـه کـه 
آگاهـان می گوینـد که کشـت مـواد مخدر در پانزده سـال گذشـته بین کاهـش و افزایش 

قـرار داشـته یا در نوسـان بوده اسـت. 
حمیـداهلل، یـک باشـنده والیـت هلمنـد می گویـد کـه در هشـتاد درصـد اراضـی والیت 
هلمند که قابل کشـت و زرع اسـت، هشـتاد درصد تریاک کشـت می شـود و حتا بیشـتر 
از آن و اینجـا مـردم بـه جـز گیـاه تریـاک به کدام گیـاه و نبـات دیگر سـر و کار ندارند. 
اگرچـه برخـی گزارش هـا حتـا از کاهـش سـی درصدی تریـاک تـا یکـی دو سـال پیش 
در افغانسـتان سـخن گفتـه انـد امـا برخـی منابـع می گوینـد که کشـت تریاک بـا وجود 
چنیـن گزارش هایـی در والیت هایـی کـه قبال کشـت نمی شـد نیـز صـورت می گیرد که 
شـامل برخـی والیت هـای مرکزی و شـمالی اسـت اما تریـاک هلمند هنوز هـم در صدر 

فهرسـت افغانسـتان و جهان قرار دارد.
 بـه گفتـه برخـی از کارشناسـنان عرضه و تقاضـای تریاک و هیرویین در داخل کشـور و 
سـپس منطقـه و کشـورهای جهـان بازار کشـت کوکنـار که مـادر تریاک اسـت را رونق 
داده اسـت و در ایـن پانـزده سـال تالشـی به هـدف جلوگیری از کشـت این گیاه سـود 

آورد صورت نگرفته اسـت.
 گـزارش حاکـی اسـت کـه پـس از سـال 2009، ایـن نخسـتین بـار اسـت کـه کشـت 

خشـخاش در افغانسـتان رو بـه کاهـش گذاشـته اسـت.
در حـال حاضـر، در مجمـوع از 34 والیت افغانسـتان در سـال 2015، تنها در 14 والیت 
آن خشـخاش کشـت نشـده، در حالـی کـه ایـن آمـار در سـال 2014، 15 والیـت بـوده 
اسـت. بـا ایـن هم در سـال 2016 سـخن از افزیش کشـت مـواد مخدر زده می شـود که 
بـه گفتـۀ مسـووالن در ریاسـت مبارزه با مـواد مخدر غزنـی، در برخی مناطـق ناامن این 

والیـت نیـز کشـت مـواد مخدر نسـبت به سـال های دیگـر افزایش یافته اسـت.
بـه بـاور منتقـدان، تالش هـای دولـت در راسـتای تخریـب کشـتزارهای خشـخاش در 
کاهـش کشـت ایـن محصـول موثـر نبوده اسـت زیـرا ایـن تالش هـا ظاهـری و فقط به 
هـدف مصـرف بودجـه صورت گرفته اسـت تـا قطع کوکنار و کشـت آن در افغانسـتان.

برخـی باشـنده گان والیت هـای جنوبـی کشـور تاییـد می کنند همه سـاله میـزان تخریب 
کشـتزارهای کوکنـار افزایـش میابـد؛ امـا ایـن تخریـب زمانـی صـورت می گیـرد کـه 
حاصـل تریـاک برداشـته شـده اسـت و گروه های فنی کارشـان بر سـر آن را تمـام کرده 
انـد. چنیـن برخـوردی یکی دیگر از سـبب های افزایش کشـت مواد مخدر شـده اسـت. 
همچنان در سـاحاتی که زیر تسـلط نیروهای مسـلح اسـت نیز کشـت کوکنار به شـکل 

گسـترده صـورت می گیرد.
ترتیب: شایسته- دانشجوی انستیتیوت مسلکی رفاه
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