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برخـورد 
دوگـانۀ مجلس با وزیران

ضرب االجل پاکستان به مهاجران 
بی مدرک افغانستان به پایان رسید

سولې شورا:

اسالم آباد کې د پګواش 

جوړېدونکي غونډې ته مته نه لرو

به دلیل مشکل تراشی وزارت مالیه 
واردات از چین متوقف شده است

فـراه کې تښتول شـوى 

ماشـوم وژغورل شـو
په  وايي،  رياست  امنيت  ميل  د 

د  ماشوم  شوى  تښتول  کې  فراه 

تښتوونکو له منګولو وغورل شو.

ورځې  څو  وېډيو  ماشوم  دغه  د 

خپره  کې  رسينو  ټولنيزو  په  مخکې 

شوه. 

کې  وېډېو  بوږنوونکې  زړه  دغه  په 

ښکاري چې ماشوم يواځې نېکر  پر 

تن دى، السونه يې شاته اړول شوي 

او تړل شوي دي،  ژاړي او په وړه 

ژبه وايي:" مورې راباندې ګرانه يې، 

زه ډارېږم، زه مړ کېږم، ما وژغورئ."

د فراه د امنيه قوماندانۍ د امنيت امر 

سمونوال محمدغوث مليار مخکې 

پژواک خربي اژانس ته وييل و چې 

نويد  او  دى  کلن  شپږ  ماشوم  دغه 

نومي.

د ده په وينا، نويد څه موده مخکې، 

هغه مهال چې د دولت وسله والو 

ځينو  پر  مرکز  د  فراه  د  مخالفينو 

ناپېژانده  و،  کړي  بريدونه  سيمو 

درېمي  د  ښار  فراه  د  والو  وسله 

ناحيې له اړوند سيمې تښتوىل دى.

تلې  د  کال  روان  د  بريدونه  دغه 

او  وو  شوي  پيل  کې  وروستيو  په 

شاوخوا يوه مياشت يې دوام درلود.

نويد  مخې،  له  معلوماتو  د  مليار  د 

له ماشومانو رسه په لوبو بوخت و، 

چې ناپېژانده وسله والو په يو کروال 

موټر کې وتښتاوه.



ــان و  ــایِل پارلم ــه مس ــتم ب ــروز نمی خواس ام
برنامــۀ اســتیضاح وزیــراِن کابینــه کــه از ســوی 
ــردازم؛  ــاده، بپ ــه راه افت ــده گان ب ــس نماین مجل
امــا دیــدن نشــر مســتقیِم ایــن جریــان از 
برخــی تلویزیون هــای کشــور وادارم کــرد کــه 
بــارِ دیگــر بــه ایــن مســأله توجــه نشــان دهــم.

 آن چــه را کــه مــن از جریــان برنامــۀ اســتیضاح 
اعضــای کابینــه دریافتــم، واقعــًا شــوکه آور بود. 
ــا  ــده گان ب ــس نماین ــورد مجل ــوع برخ ــا ن آی
تمــام قضایــای کشــور همین گونــه اســت؟ مــن 
در تمــامِ ایــن برنامــه چیــزی را کــه نتوانســتم 
بیابــم ایــن بــود کــه مســوولیت مجلــس 
ــِی  ــایل اساس ــا مس ــورد ب ــده گان در برخ نماین
کشــور چیســت. آیــا نماینــده گان مــردم همــه 

چیــز را این گونــه ســطحی می گیرنــد؟ 
ــه ســه وزیــر کابینــه  در روز نخســت، آن هــا ب
ــاد  ــرِف هفت ــدم مص ــه ع ــه ک ــِل آن چ ــه دلی ب
درصــد بودجــه خوانــده شــد، رأی تاییــد 
ندادنــد، هرچنــد کــه هــر ســه وزیــر در 
مجلــس حضــور یافتنــد و تــاش کردنــد کــه 
ــرای  ــِی مســأله را ب ــا صحبت های شــان چرای ب

ــازند.  ــن س ــده گان روش نماین
ــه از وزرای  ــت ک ــن نیس ــِر ای ــر س ــث ب بح
کابینــه در برابــر اعضــای مجلــس نماینــده گان 
دفــاع صــورت گیــرد ولــی حداقــل عدالــت و 
انصــاف بایــد در حــِق همــه رعایــت شــود. از 
فــردای آن روز بــه دالیــِل نامعلــوم و شــاید هم  
ــس  ــه مجل ــران ب ــر وزی ــارۀ ارگ، دیگ ــه اش ب
ــز  ــده گان نی ــس نماین ــدند و مجل ــر نش حاض
ایــن مســأله را اهانــت بــه خــود تعبیــر کــرد و 
رای بــه گذاشــتن صنــدوق در غیــاب اعضــای 

ــه داد.  کابین
ــن روز،  ــه در دومی ــت ک ــب این جاس ــا جال ام
یــک وزیــر بــدون آن کــه بــه مجلــس حضــور 
ــس را  ــاد مجل ــاره رای اعتم ــد، دوب ــه باش یافت
بــه دســت آورد. در روز ســوم ایــن افــراد بــه 
ســه نفــر رســیدند. حــاال پرســش این جاســت 
ــران  ــاب وزی ــدون غی ــس ب ــای مجل ــه اعض ک
ــرا  ــد؟ زی ــا دادن ــای آن ه ــه ابق ــه رای ب چگون
ــا  ــتند ت ــور نداش ــه حض ــه در جلس ــا ک آن ه
ــویم  ــع ش ــز قان ــا نی ــد و م ــاع کنن ــود دف از خ
ــرف  ــه مص ــه را ب ــد بودج ــر 70 درص ــه اگ ک

دالیــل  بــا  توانســته اند  ولــی  نرســانده اند 
موجــه، اعضــای مجلــس نماینــده گان را قانــع 
ــه آن هــا رای تأییــد بدهنــد. امــا  ســازند کــه ب
ــد و  ــور ندارن ــران حض ــود وزی ــه خ ــی ک وقت
برنامــۀ گذاشــتن صنــدوق هــم در غیــاب آن هــا 
ــز  ــا نی ــۀ آن ه ــام هم ــرد و اته ــورت می گی ص
ــاره  ــه برخی هــا دوب یــک چیــز هســت، چگون
ــین؟!  ــر خانه نش ــی دیگ ــده اند و برخ ــا ش ابق
اگــر مبنــای اســتیضاح وزیــران، عــدم مصــرف 
بودجــه بــوده، چــرا بــدون حضــور آن هــا یــک 
تعــداد دوبــاره رای تأییــد بــه دســت آوردنــد؟
فراوانــی  پرســش های  کــه  این جاســت   
ــد.  ــه خــود مشــغول کنن ــن را ب ــد ذه می توانن
ــن  ــی در ای ــِی خاص ــۀ سیاس ــچ برنام ــا هی آی
ــده گان  ــا نماین ــه اعمــال نشــده اســت؟ آی زمین
ــرده  ــت پ ــِل پش ــه دالی ــران ب ــی وزی ــه برخ ب
ــاره رای نداده انــد؟ آیــا خــورد و بردهــاِی  دوب
ــان  ــا در می ــت؟ آی ــوده اس ــرح نب ــی مط پول
ــی در امــر اســتیضاح  اعضــای مجلــس همنوای

ــدارد؟ ــود ن ــران وج وزی
 ایــن ســوال ها بــدون شــک بــا دیــدن مراســِم 
رای دادن بــه وزیــران کابینــه، ذهــن هــر 
به ویــژه  بیازارنــد،  می تواننــد  را  بیننده یــی 
مجلــس  همــواره  این کــه  بــه  توجــه  بــا 
ــته و  ــرار داش ــام ق ــاِن اته ــده گان در مظ نماین
شــماری از تحلیل گــران، برخــی اعضــای آن را 
بــه طــرف داری از جناح هــای خــاص، گرفتــن 
رشــوه در هنــگام رای دهــی و چیزهــای دیگــر 

متهــم می کننــد.
ــتر  ــده گان بیش ــس نماین ــن، مجل ــر م ــه نظ  ب
قــدرِت  از  نمایشــی  بتوانــد  این کــه  از 
مردم ســاالرانۀ خــود را در بــازی اســتیضاح 
ــه  ــًا خویشــتن را ب ــد، عم ــران نشــان ده وزی
اســتهزا گرفــت. شــاید بازی هــای دیگــری در 
پشــِت پــرده جریــان دارد کــه خــود نماینده گان 
ــد  ــدون تردی ــی ب ــد ول ــا بی خبرن ــز از آن ه نی
ــه،  ــران کابین ــتیضاح وزی ــش اس ــازی نمای در ب
ــده گان  ــس نماین ــای مجل ــی اعض ــدۀ اصل بازن
آن هــا  واقعــًا  اگــر  می شــوند.  محســوب 
ــاس  ــور حس ــای کش ــح علی ــه مصال ــبت ب نس
ــران  ــام وزی ــه تم ــبت ب ــد نس ــد، بای می بودن
ــه  ــه این ک ــتند و ن ــان می داش ــورد یک س برخ

ــد  ــا کنن ــان ابق ــا  را در موقعیت های ش برخی ه
و برخــی دیگــر را ســلب صاحیــت؛ در حالــی 
ــچ  ــوده و هی ــز ب ــک چی ــام همه گــی ی ــه اته ک
ــر در روز  ــه جــز از ســه وزی ــز ب کدام شــان نی
نخســت اســیتضاح، بــه مجلــس حاضــر نشــده 
ــورِت  ــه ص ــس ب ــای مجل ــا اعض ــد. آی بودن
شــهودی دریافتنــد کــه آن وزیــران دالیــِل 
بودجۀشــان  عــدم مصــرف  بــرای  موجــه 
ــایلی  ــن مس ــه چنی ــا ب ــر آن ه ــد؟ اگ ــته ان داش
شــهود داشــتند، پــس چــرا آن هــا را اســتیضاح 

ــد؟  کردن
حــاال زمــاِن آن فــرا رســیده کــه خــود اعضــای 
کــه  پرســش هایی  بــه  و  بیاینــد  مجلــس 
ــخ  ــده، پاس ــاد ش ــان ایج ــون عملکردش پیرام

ــد. دهن
 بحــث اســتیضاح اعضــای کابینــه در مجلــس 
ــاز  ــه در آغ ــرف بودج ــدم مص ــل ع ــه دلی ب
ــی  ــد، ول ــه ش ــی مواج ــتقباِل همه گان ــا اس ب
ــدند  ــا ش ــری برم ــایل دیگ ــته مس آهسته آهس
کــه مجلــس را زیــر ســوال بردنــد. یکــی از این 
ســوال ها بــدون شــک همیــن برخــورد دوگانــه 
ــه رد  ــا ب ــت. برخی ه ــه اس ــای کابین ــا اعض ب
ــد و  ــاره می کنن ــه اش ــر خارج ــت وزی صاحی
ــه  ــان ب ــن جری ــه ُکل ای ــد ک ــر ان ــن نظ ــه ای ب
ــان،  ــه گفتــۀ آن ایــن وزیــر مربــوط می شــود. ب
ــه  ــتند ک ــدرت می خواس ــات در ق برخــی حلق
صاح الدیــن ربانــی دیگــر وزیــر خارجــۀ 
ــه  ــل، برنام ــن دلی ــه همی ــد و ب ــور نباش کش
ــد. برخــی  ــزار کردن ــران را برگ اســتیضاح وزی
ــا  ــی ب ــت اجرای ــط ریاس ــه رواب ــز ب ــر نی دیگ
ریاســت جمهــوری اشــاره دارنــد و می گوینــد 
ُکل ایــن برنامــه بــرای حــذف وزیرانــی اســت 
کــه از ســوی ریاســت اجرایــی معرفــی شــده 

ــد.  ان
ــه،  ــن برنام ــِی ای ــِم اصل ــوز مته ــلمًا هن مسـ
بــا  ریاســت جمهوری کشــور هســت کــه 
زودتــر  هرچــه  دارد  تــاش  سراســیمه گی 
بســاطی را کــه پهــن شــده، جمــع کنــد؛ ولــی 
فکــر می شــود کــه اوضــاع آن گونــه کــه 
آقــای غنــی دوســت دارد بگویــد کــه »تحــت 
ــرار دارد، مدیریت شــده نیســت و  مدیریــت« ق
ــت!  ــده اس ــرون ش ــت بی ــه از مدیری ــا این ک ی
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احمــد عمران

چــــــرا 
با وزیران برخورد دوگانه شـد؟

 

دو سـال بیشـتر از عمـر حکومـت وحـدت ملـی گذشـت؛ 
حکومتـی که یکـی از آزمون های دشـوارش، تکمیـِل کابینه 
بـود کـه ماه هـا و حتـا سـال  را در بـر گرفـت. اما حـاال این 
دولـت، بـارِ دیگـر بـا همیـن معضل مواجه شـده اسـت. اما 
این بـار برکنـارِی وزیران خاِف اشـارۀ ارگ نیسـت؛ به این 
معنـا کـه ریاسـت جمهوری می خواهـد از طریـق مجلـس 
نماینـده گان برنامه هـای تیمـِی خود را عملی سـازد. ولی در 
عیـِن حـال معلوم نیسـت کـه رد و تأییِد مجلس نیـز بر بنیاد 
کـدام معیارهاسـت و چگونـه بـه آن وزیرانـی کـه فروتنانـه 
در مجلـس حضـور یافتنـد و توضیحـات ارایـه کردند، رای 
عـدمِ اعتمـاد می دهـد امـا بـه آنانی کـه متکبرانه بـه مجلس 
نیامدنـد و هیـچ توضیحـی نیـز ارایـه نکردنـد، رای اعتمـاد 
داده اسـت. ایـن برخـورد دوگانۀ مجلـس را چگونه می توان 

توجیـه و تعبیـر کرد؟ 
برکناری شـش وزیر کابینه در سـه روز این هشـدار را اباغ 
کـرد که بـا ادامۀ ایـن روند، کابینـه به نصف خواهد رسـید. 
اگرچـه نماینـده گاِن مـردم حـق دارنـد بـه وزراِی کـم کار 
رای عـدم اعتمـاد بدهنـد، امـا برخوردهـای سیاسـی با این 
صاحیـتِ قانونـی اسـت کـه کار را به رسـوایی می کشـاند. 
قرایـن می رسـانند کـه ارگ می خواهـد تغییـراِت سیاسـِی 
مـورد نظـرش در کابینـه را از طریـق مجلـس عملی کنــد، 
ولـی در عیـن حـال صـدای مخالفـت نیـز بلنـد می نماید تا 

هـر نـوع سـوءظن و بدگمانـی را سـد گردد. 
مسـلمًا مـردم بـا بازی هـای ارگ آشـنا اند و می داننـد که در 
کشـور چـه می گـذرد و کی هـا چـه می خواهنـد. مخالفـت 
ارگ بـا فیصلـۀ پارلمان و ظاهـراً مخالفِت شـدیدش با عدم 
رای اعتماد مجلس به وزیر خارجه و سـپس متوسـل شـدن 
بـه دادگاه عالی کشـور به هـدف توقِف روند اسـتیضاح، در 
واقـع همـه و همه یک بازی اسـت کـه به خوردِ مـردم داده 
می شـود. در عیـن حال، شـکایت بردن از مجلـس به دادگاه 
عالـی نه تنها چارۀ مشـکل نیسـت که خنــده دار نیـز به نظر 
می رسـد؛ زیـرا در شـراط کنونـی همـۀ سـاختارها از منظـِر 
از قوه هـا  اساسـی بی اعتبـار گشـته اند و هیچ کـدام  قانـوِن 
مشـروعیِت قانونـی و ضـرورِی خویـش را ندارنـد تـا برای 

یکدیگـر جلـب یا سـلِب مشـروعیت کنند.  
عـدمِ اجـرای توافق نامـۀ سیاسـی و پشـِت پـا زدن بـه مفـادِ 
اساسـِی ایـن سـند ـ در پهلـوی سـایِر اقدامـاِت غیرقانونـِی 
بـزرگ و کوچـِک دیگـر کـه در سـایۀ حکومـِت موجـود 
ُرخ می دهنـدـ  ایـن دولـت را با سـواِل درشـِت مشـروعیت 
مواجـه کرده اسـت. اعتراض هایـی که در این اواخر توسـط 
مقامـاِت عالـی کشـور  بـر تـک روی و انحصارخواهِی آقای 
غنـی صـورت گرفتـه، دولِت موجـود را از درون پوسـیده و 

اسـت.  نخ نما سـاخته 
را عملـی  توافق نامـۀ سیاسـی  رییس جمهـوری  اگـر  یقینـًا 
می کـرد، اصاحـاِت انتخاباتـی را روی دسـت می گرفـت و 
انتخابـاِت پارلمانـی را برگـزار می نمود، امروز نه تنها شـاهد 
ایـن بازی هـای سـبک و شـرم آور در دولـت نبودیـم، بلکـه 
همـۀ ارکاِن نظام از مشـروعیت و صابـِت الزم برای اعماِل 
صاحیـت برخـوردار بـود. امـا اینک برخـورد دوگانـه و یا 
بهتـر بگوییـم؛ برخـورد عشـقی و سبک سـرانۀ مجلـس بـا 
اعضـای کابینـه، نشـأت گرفتـه از همیـن نبـودِ مشـروعیت 
و مسـوولیت اسـت. یعنـی آقـای غنـی بـا بازی هایـی کـه 
در همـان روزهـای آغـازِ دولـت داری اش بـه راه انداخـت، 
ریسـماِن مشـروعیت و مسـوولیت در نظام را چنان ُسسـت 
و پـوده سـاخت که اکنون همـه ـ هماننِد اعضـای مجلس ـ 

می رقصنـد.  بی مسـوولیتی  در 
آقـای غنـی و کسـانی کـه هم کاسـۀ او در قـدرت هسـتند، 
حتـا اگـر بـر وضعیـِت بـه راه افتـاده در کابینـه گریـه کنند، 
مفتضحانـه  خانه تکانـِی  ایـن  کـه  می داننـد  مـردم  بازهـم 
و  رفقـا  بـرای  و می خواهنـد  کرده انـد  مهندسـی  آن هـا  را 
هم کاسـه گی هاِی بعـدِی خویـش جـا خالی کننــد. اما دریغ 
و صـد حیـف کـه مجلـس نماینـده گان کـه می بایـد خانـۀ 
ملـت باشـد، به معبـِر خواب هـای ظالمانۀ ارگ تبدیل شـده 
و مـی رود کـه از آزمونـی دیگـر نـاکام و روی سـیاه برآیـد.

مجلس؛
روی سیاِه آزمونی دیگر
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وزیر مخابرات و تکنالوژی رفتنی شد

عثمانی، عظیمی و ضمیر ماندند

مجلــس نماینــده گان در ادامــۀ اســتیضاح 
)سه شــنبه، 25  دیــروز  کابینــه،  وزاری 
آبــان( وزرای مخابــرات و تکنالــوژی 
معلوماتــی، مبــارزه بــا مــواد مخــدر، 
انــرژی و آب و زراعــت و آبیــاری را بــه 

ــد. ــس فراخوان ــن مجل ای
ــده  ــتیضاح ش ــی اس ــه وزری ــی ک درحال
ــده گان حاضــر  ــه جلســۀ مجلــس نماین ب
نشــدند، اعضــای مجلــس در غیاب شــان 
رأی گیــری  بــه  و  گذاشــته  صنــدوق 
پرداختنــد کــه در نتیجــۀ ایــن رأی گیــری، 
علی احمــد عثمانــی، وزیــر انــرژی و 
آب، ســامت عظیمــی، وزیــر مبــارزه 
بــا مــواد مخــدر و اســداهلل ضمیــر، 
وزیــر زراعــت و آبیــاری هــر کــدام 
ــرای  ــی ب ــردن نصــاب کاف ــل ک ــا تکمی ب
مانــدن در کرســی، توانســتند از فلتــر 
ــان  ــه کرسی های ش ــد و ب ــس بگذرن مجل

هم چنــان باقــی بماننــد.
وزیــر  وحیــدی،  عبدالــرزاق  امــا 
مخابــرات و تکنالــوژی نتوانســت رأی 
کافــی را بــرای حفــظ کرســی خــود بــه 
دســت آورد و در نهایــت، بــا بــه دســت 
آوردن 49 رأی تأییــد و 147 رأی رد، از 
ســوی ایــن اتــاق ســلب صاحیــت شــد.
ــده گان،  ــس نماین ــروز مجل در جلســۀ دی

اســداهلل ضمیــر وزیــر زراعــت 131 رأی 
ــی،  ــامت عظیم ــد و 62 رأی رد، س تایی
ــدر 71 رأی  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــر مب وزی
علی احمــد  و  رد  رأی   114 و  تاییــد 
ــرژی و آب 115 رأی  ــر ان ــی، وزی عثمان
تاییــد و 60 رأی رد، بــه دســت آوردنــد.
ــش  ــه پی ــد هفت ــده گان چن ــس نماین مجل
تصمیــم گرفــت تــا شــماری از وزرایــی 
هفتــاد  از  بیــش  نتوانســته اند  کــه  را 
در  را  توسعه یی شــان  بودجــۀ  درصــد 
ســال گذشــته مصــرف کننــد، اســتیضاح 
هجــده  نماینــده گان  مجلــس  کنــد. 
وزیــر را بــرای اســتیضاح بــه ایــن اتــاق 

ــت. ــرده اس ــخص ک مش
ــوع  ــرده، مجم ــتیضاح وزرای نام ب ــا اس ب
ــردن  ــرف نک ــر مص ــه از به ــی ک وزرای
بودجــۀ  درصــد  هفتــاد  از  بیــش 
توسعه یی شــان اســتیضاح شــدند، بــه 
13 تــن رســید. پیــش از ایــن وزرای 
امــور خارجــه، آمــوزش و پــرورش، 
اجتماعــی،  امــور  و  کار  ترانســپورت، 
فوایــد  عدلیــه،  شهرســازی،  مالیــه، 
ــس  ــه مجل ــی ب ــات عال ــه و تحصی عام
نماینــده گان اســتیضاح شــدند کــه از ایــن 
میــان، وزرای مالیــه، عدلیــه و شهرســازی 
و  ماندنــد  باقــی  کرسی های شــان  بــه 

ــت شــدند. ــلب صاحی دیگــران س
ایــن درحالــی اســت کــه در جلســۀ 
ــات  ــه در ارگ ری ــه ک ــادۀ کابین فوق الع
ــور  ــد، رییس جمه ــزار ش ــوری برگ جمه
ــوی  ــتیضاح وزرا از س ــه اس ــد ب در پیون
از دادگاه عالــی  نماینــده گان،  مجلــس 
ــه  ــت و ب ــده اس ــت ش ــان وضاح خواه
وزرای ســلب شــده دســتور داده اســت، 
تــا مشــخص شــدن فیصلــۀ دادگاه عالــی، 
ــا و  ــا صاحیت ه ــود ب ــت های خ در پُس
مســوولیت های مشــخص شــده باقــی 
ــه  ــش ادام ــف خوی ــه وظای ــد و ب بمانن

ــد. دهن
مجلــس  اعضــای  هــم،  ســویی  از 
نماینــده گان در واکنــش بــه ایــن فیصلــۀ 
ریاســت جمهــوری گفته انــد کــه فیصلــۀ 
قبــول  قابــل  برای شــان  عالــی  دادگاه 
ــان، دادگاه  ــۀ آن ــه گفت ــون ب ــت، چ نیس
ــت و  ــون نیس ــیر قان ــع تفس ــی  مرج عال
رییس جمهــور بــا ایــن کار می خواهــد 

ــد. ــب ده ــود را فری خ
قــرار اســت امــروز چهــار شــنبه، وزرای 
صحــت عامــه، مهاجریــن، اطاعــات 
مجلــس  بــه  اقتصــاد  و  فرهنــگ  و 

اســتیضاح شــوند. نماینــده گان 

اسـامی  حـزب  رهبـر  حکمتیـار،  گلبدیـن 
افغانسـتان کـه اخیـراَ بـا حکومـت توافقنامـه 
صلـح امضـا کـرده، بـا فرسـتادن یـک پیـام 
پـرس  فرانـس  خبرگـزاری  بـه  صوتـی 
معذرت خواهـی بـه خاطـر اتهامـات جنایـت 

اسـت. کـرده  رد  آشـکارا  را  جنگـی 
افغانسـتان  میـان حکومـت  توافقنامـه صلـح 
و حـزب اسـامی کـه در مـاه سـپتمبر امضـا 
شـد، نخسـتین توافقنامـه صلح بعد از شـروع 
شورشـگری طالبـان در سـال 2001 میـادی 
برگشـت  زمینـه  توافقنامـه  ایـن  می باشـد. 
را  سیاسـی  صحنـه  بـه  حکمتیـار  گلبدیـن 
بعـد از حـدود دو دهـه زندگـی در خفـا مهیا 

می سـازد.
بـه  متهـم  بـه حکمتیـار کـه  توافقنامـه  ایـن 
کابـل  جنگ هـای  در  نفـر  هـزاران  کشـتار 
اسـت،   1996 تـا   1992 میان سـال های  در 
در رابطـه بـه جرایـم گذشـته اش مصونیـت 
قانونـی می بخشـد کـه انتقاد نهادهـای حقوق 
بشـری را برانگیختـه اسـت. امـا حکمتیار این 

می کنـد. رد  را  اتهام هـا 
حکمتیـار در ایـن پیـام صوتـی گفتـه اسـت: 
»آن هایـی کـه مرتکب جرم شـده و یا توسـط 
محکمـه باصاحیت مجرم شـناخته شـده اند، 
بایـد معـذرت بخواهند، نـه آن هایی که جنگ 
بر سـر شـان تحمیل شـده بود، کسـانی که در 
برابـر اشـغالگران مقاومـت کردنـد، و از خود 

و کشـور دفـاع کردند.«
افغانسـتان  اسـبق  وزیـر  نخسـت  حکمتیـار، 
در  چهره هـا  بحث برانگیزتریـن  از  یکـی  و 
تاریـخ معاصـر ایـن کشـور، این پیـام صوتی 
را در پاسـخ به سـوال های خبرگـزاری فرانس 
پـرس فرسـتاده اسـت کـه از طریـق پسـرش 

حبیـب الرحمـان بـه او ارسـال شـده بـود.
هفتـه گذشـته محمـد کریـم امیـن، مذاکـره 
کننـده ارشـد حکمتیـار ایـن کلیـپ صوتی را 

بـه فرانـس پـرس تحویـل داده اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه نماینـدگان حـزب 
اسـامی تـاش دارنـد چهـره حکمتیـار بـه 
عنـوان یـک »جنگ سـاالر قاتـل« را در نـزد 

عامـه بازسـازی کنند و امین کریـم همه روزه 
بـا فعـاالن مدنی و حقـوق زن در یـک هوتل 
لوکـس کابـل ماقـات و گفت وگـو می کنـد.
حـزب اسـامی کـه زمانـی هـواداران اش بـه 
بودنـد،  مشـهور  زنـان  روی  بـه  اسیدپاشـی 
همچنیـن در تـاش اسـت کـه چهـره ضـد 
گفتـه  حکمتیـار  کنـد.  ترمیـم  را  خـود  زن 
اسـت: »مـن هیـچ گـروه قابـل ماحظـه زنان 
را نمی بینـم کـه بـا توافقنامـه صلـح مخالفت 

کـرده باشـد.«
حکمتیـار افـزوده اسـت: »اما اگر منظور شـما 
چنـد زنـی باشـد کـه در پـارک کوچکـی در 
کابـل در پیـش کمره هـای رسـانه ها حضـور 
یافتنـد و چهـار پنـج تـا شـعار را بـا خـود 
حمـل می کردنـد، آیا ایـن حتـی ازرش تذکر 

دارد؟« را 
اشـاره حکمتیـار بـه فعـاالن حقوق زن اسـت 
کـه در ماه سـپتمبر در کابل تظاهـرات کردند. 
آن هـا در پاکات هـای خـود حکمتیـار را بـه 
شـکلی نقاشـی کـرده بودنـد کـه از دهـن اش 
خـون جاری اسـت و شـعار می دادنـد که »ما 

جاد کابـل را نمی بخشـیم«.
حبیبـه سـرابی، تنهـا نماینـده زن در مذاکرات 
»در جریـان  گفـت:  بـا حکمتیـار  حکومـت 
گفتگـو بـا هیئـت حـزب اسـامی از آن هـا 
پرسـیدم: اگـر طرفـدار حقـوق زنان هسـتید، 
چـرا هیـچ خانمـی عضـو هیئت تان نیسـت؟ 
نماینـده )حکمتیـار( لبنخنـد زد و پاسـخ داد: 
مـا تعـداد زیـاد طرفـداران زن داریـم، اما این 

اتـاق کوچک اسـت.«
حکمتیـار راجـع بـه نیروهـای امریکایی گفته 
اسـت: »ایـاالت متحـده امریـکا بـا 150 هزار 
هـزار   300 بـه  نزدیـک  و  خارجـی  سـرباز 
نیـروی افغـان ایـن جنـگ را بـرده نتوانسـته 
ایـن جنـگ  کـه  بداننـد  بایـد  آن هـا  اسـت. 

نـدارد.« دسـت آوردی  خونیـن 
حکمتیـار گفته اسـت هر زمانـی که حکومت 
کابـل  بـه  سـازد،  مهیـا  را  زمینـه  افغانسـتان 

می کنـد. بازگشـت 

به دلیل مشکل تراشی وزارت مالیه 
واردات از چین متوقف شده است

حکمتیار:

 معذرت  نمی خواهم 

روند پیچیدۀ اداری وزارت مالیه خط آهن چین 
به افغانستان را متوقف کرده است.

مسؤوالن اتاق های تجارت و صنایع افغانستان 
می گویند، کاغذپرانی و بروکراسِی بیش از حد 
تا از سه ماه به  در وزارت مالیه ، سبب شده 
این سو واردات محموله های تجارتی افغانستان 

از چین متوقف شده است.
و  تجارت  اتاق  پسرلی، سخنگوی  صیام الدین 
صنایع می گوید، در گذشته هر ماه دو محمولۀ 
اخیراً  اما  می شد،  افغانستان  وارد  تجارتی 
و  مالیه  وزارت  مشکل تراشی های  خاطر  به 
نساختن ُکد بین المللی برای خط آهن، واردات 
از کشور چین متوقف شده است. به گفتۀ آقای 
پسرلی، انتقال محموله های تجارتی از چین به 
افغانستان در یک ماه دو بار انجام می شد، اما 

شده  وارد  محموله  دو  تنها  ماه  سه  در  اکنون 
است.

سخنگوی اتاق های تجارت و صنایع می افزاید 
و  واردات  دوبارۀ  آغاز  برای  تاش ها  که 
خط آهن  طریق  از  تجارتی  کاالهای  صادرات 
جریان دارد و به زودی این مشکل حل خواهد 

شد.
وزارت  دیدگاه  باره  این  در  تا  کردیم  تاش 
این  مسؤوالن  اما  باشیم،  داشته  نیز  را  مالیه 

وزارت حاضر به گفت وگو نشدند.
ویژه یی  مسیر  که  افغانستان  به  چین  خط  آهن 
حدود  تجارتی ست  کاالهای  حمل ونقل  برای 
سه ماه پیش گشایش یافت. این خط کاالهای 
جیانگسون  ایالت  هایمن  شهر  از  را  تجارتی 

چین به افغانستان انتقال می دهد.

ابوبکر صدیق

کامران علیزایی برای سومین سال رییس شورای والیتی هرات شد

متوالی، کامران علیزایی،  برای سومین سال 
هرات  والیتی  شورای  رییس  عنوان  به 

انتخاب شد.
این انتخابات صبح دیروز با حضور مقامات 
برگزار  علنی  به صورت  رسانه ها  و  دولتی 
شد و رییس، معاون و منشی شورای والیتی 

هرات برگزیده شدند.
که  دارد  عضو   19 هرات  والیتی  شورای 
آدمربایی  به جرم  اعضا  این  از  امسال یکی 
بازداشت، زندانی و از سوی دادگاه محکوم 

به اعدام شد.
به گزارش جمهورنیوز، این برای سال سوم 

شورای  رییس  علیزایی،  کامران  که  است 
والیتی هرات شده و معاون و منشی سابقش 

هم در کنارش باقی می مانند.
انتخاباتی که با تفاوت آرای برجسته خاتمه 
یافت و غام حبیب هاشمی، رقیب کامران 

علیزایی از رده کنار رفت.
داوود صدیق زاد، رییس کمیسیون انتخابات 
والیت هرات می گوید که کامران علی زایی 
نامزد  طاهری  توریالی  ریاست،  کاندیدای 
معاون این شورا با 13 رای و سکینه حسینی 
به عنوان منشی با اکثریت قاطع توانستند که 

اعضای هیئت رییسه این شورا شوند.

نامزد  هاشمی  حبیب  غام  که  می گوید  او 
ریاست و سمیه رامش نامزد معاونت که در 
جناح دیگر قرار داشتند، تنها 5 رای را هر 

کدام به دست آوردند.
این  برگزارکننده  که  هرات  والیت  اداره 
برنامه بود، روند انتخابات را شفاف عنوان 
کرده و مسئوالن آن گفته اند که به خواست 
اکثریت اعضای شورای والیتی هرات، این 

انتخابات علنی برگزار شده است.
انتخابات  این  در  آنان،  گفته های  بر  بنا 
و  ملی  امنیت  قضایی،  و  عدلی  مسئوالن 
رسانه ها حضور داشته اند و این شفافیت کار 

را باالتر برده است.
هیئت رییسه شورای والیتی هرات در حالی 
دوباره تشکیل می شود که شماری از اعضای 
این نهاد از آنان می خواهند که جدیت کاری 

شان را افزایش دهند.
به بیان جهانتاب طاهری، مردم چشمداشت 
که  نباید  و  دارند  از شورای والیتی  زیادی 
به خواسته های مشروع آنان رسیدگی نشود.
اعتماد  اینکه مردم  برای  او معتقد است که 
می  باشند،  داشته  شورا  این  به  را  بیشتری 
بایستی که توجهی بیشتر از گذشته به آنان 

صورت گیرد.
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بخش دوم و پایانی
بخش دوم و پایانی

علی عباس بیگی 
نیچـه می گویـد کـه اولیـن قـدم بـه سـوی حقیقـت، همانـا اعـام ایـن واقعیـت 
اسـت کـه ایـن جهـان جعلـی اسـت. بـه عبـارت دیگر: »مـن اولیـن کسـی بودم 
کـه حقیقـت را کشـف کـردم بـه ایـن طریـق کـه اولین کسـی بـودم کـه دروغ ها 
را چونـان دروغ هـا تجربـه کـردم.« بیـان ایـن گـزاره از سـوی نیچـه یـک کنـش 
زبانـی و اجرایـی )performative( اسـت و خود، مسـتلزم نوعی شـجاعت اسـت. 
شـجاعت در اعـام این کـه مـا در جهـان جعلی یـی زنده گـی می کنیم و بـه دروغ 

آن را حقیقـت می پنداریـم. 
چنیـن تفسـیری، راه را بـرای درک مفهـوم نیچه یـی حقیقـت بـه میانجی سـه گانۀ 
الکانـی امـر خیالـی، امـر نمادیـن و امـر واقعـی و یکـی پنداشـتن حقیقت بـا امر 
واقعـی می گشـاید. امـر واقعـی را نبایـد بـا امر تجربـی )و نیز بـا واقعیت( اشـتباه 
گرفـت؛ زیـرا واقعیـت از قبل خود نوعی سـاختن اسـت. همان طور کـه می دانیم، 
امـر واقعـی نـه فقط در تقابـل با امر خیالـی، بلکه هم چنیـن ورای قلمـرو نمادین 
قـرار می گیـرد. قلمـرو نمادیـن به میانجـی زبان و بر اسـاس تفاوت هـا و تضادها 
سـاخته می شـود. بـرای آن کـه جهـان شـناختنی شـود، باید بـه کلی بدل شـود که 

در عیـن انسـجام، اجزایـش با یکدیگـر متفـاوت و متمایز اند. 
می تـوان ایـن جهـان نمادینـی را کـه بـه میانجـی زبـان سـاخته می شـود و قلمرو 
تفاوت هـا و تمایزهاسـت، بـا واقعیـت تجربـِی نیچـه یکـی انگاشـت. امـر واقعی 
قـرار  تمایزگذاری هـا  تفاوت هـا و  اسـت کـه ورای عرصـۀ  )the real( چیـزی 
می گیـرد و اساسـًا در برابـر نمادیـن شـدن مقاومـت می کنـد. بـه عبـارت دیگـر، 
امـر واقعـی بیـرون از قلمـرو زبـان و جهـان سـاخته گی قـرار می گیـرد و ظهـور 
و حضـورش بـه نـاگاه کل سـاختار واقعیـت زنده گـِی مـا را مختـل می کنـد و از 
کار می انـدازد. حضـور امـر واقعـی در زنده گـی مـا بـا درک آن تهـی و عدمـی 
همـراه اسـت کـه در پس سـاختار زندگی وجـود دارد؛ سـاختاری که قرار اسـت 
معنابخـش زنده گـی مـا باشـد. از ایـن رو در پـس مواجهـه بـا امـر واقعـی، مـا با 
اضطـراب مواجهـه بـا عـدم طـرف می شـویم؛ اضطرابـی کـه آن قـدر تـوان دارد 
کـه کل نظـم نمادینـی را کـه بـرای زنده گـی ما ضـروری اسـت، پـودر و پژمرده 
کنـد. مـا حضـور امـر واقعـی در جهـان نمادیـن را بـه میانجـی ردپاهـا و آثارش 
می شناسـیم و بـه کمـک اعوجـاج و از شـکل افتاده گی بخش هایـی از واقعیـت 
اسـت کـه می توانیـم بـر حضـور امـر واقعـی در ورای نظـم نمادیـن تاکیـد کنیم. 
مـرگ حقیقـت نمادیـن، مـا را بـه جهانـی می بـرد کـه در آن جاده ها، فاقد نشـانۀ 
را  راهـی  راهنمایی یـی  هیـچ  بـدون  و  مجبوریـم خودمـان  مـا  و  راهنمایی انـد 
انتخـاب کنیـم. ایـن رویـداد نابه هنـگام چونـان زخم و ترومایی آشـکار می شـود 
کـه بایـد بـرای تسـلِی آن کاری کرد. نیچـه در »دانش طرب نـاک« وضعیت جهان، 
پـس از مواجهـه بـا ایـن رویـداد نابه هنـگام را توصیـف می کنـد: »اکنـون زمیـن 
بـه کجـا مـی رود؟ مـا بـه کجـا می رویـم؟ بـه دور از همـۀ خورشـیدها؟ پیوسـته 
در سراشـیبی سـقوط؟ بـه پـس، بـه پهلـو، بـه هـر سـو؟ مگر هنـوز زیـر و زبری 
هسـت؟ مگـر در هیچـی بی کـران سـرگردان نشـده ایم؟ مگـر دم سـرد تهیگـی را 

احسـاس نمی کنیـم؟ مگـر این دم سـرد سـردتر نشـده اسـت؟« 
فیلـم »پل هـای مدیسـن کانتـی« بـه ما ایـن شـانس را می دهد تـا بـه درک بهتری 
از مضامیـن نیچه یـی حقیقـت، نابه هنگامـی حقیقـت و و رابطـۀ آنتاگونیسـتی آن 
بـا زنده گـی برسـیم. اگـر بـه پیـروی از آلـن بدیـو، عشـق را یکـی از رویه هـای 
حقیقـت بدانیـم، بایـد نشـان دهیم که عشـق در یـک وضعیت چونان امـر واقعی، 
و در مقـام یـک ناممکـن ظاهـر می شـود. یعنـی رویـدادی کـه در نظـم نمادیـن 
جایـی نداشـته و بـه لحـاظ نظـم نمادین ناممکـن بوده، با ایـن حال، ایـن رویداد 
بـه شـکلی نابه هنـگام در وضعیت اتفـاق افتاده و نظـم و سـاختارِ آن را برهم زده 

است. 
بنابرایـن، »امـر واقعی دقیقًا در مقـام ناممکن روی می دهد. امـر واقعی آن هنگامی 
روی نمی دهـد کـه می خواهیـم روی دهـد یـا تـاش می کنیـم کـه روی دهـد، یا 
منتظـر آن هسـتیم، یـا مهیـای حضـورش.« امـر واقعـی نابه هنـگام روی می دهد و 

در کل معنـادارِ زنده گـی وقفـه می افکند.
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معصومه نعمتی 
در واقع با در نظرگیری ویژه گی های مثبت 
سیاسی  انقاب های  برای  که  سازنده یی  و 
از  نمی توان  است،  گشته  بیان  تاریخی  و 
برد.  نام  انقاب  یک  عنوان  به  فاشیسم 
نشانه هایی که فاشیسم را از سایر انقاب ها 

جدا می کنند، سه تا هستند: 
1( فاشیسم دارای ایدیولوژی اثباتی نیست، 
بلکه خود را به مبارزه جویی، رد و انکارِ 
همۀ ایدیولوژی های سنتی محدود می کند. 
همۀ انقابات پیشین، حاصل دگرگونی های 
یا هر  اجتماعی،  و  فکری  و ژرف ِ  پیوسته 
و  سازنده  تاریخی  زمینۀ  و  اند  بوده  دو 

اجتماعی داشته اند. 
2( فاشیسم نه تنها همۀ اندیشه های کهن را 
رد می کنـد، بلکه برای اولین بار در تاریخ 
نظام های سیاسی  را که همۀ  بنیادی  اروپا، 
پایۀ آن استوار شده بودند،  و اجتماعی بر 
توجیه سیاسی و اجتماعی و اقتدار مبتنی بر 
آن به عنوان تنها ابزار تأمین سعادت واقعی 
افرادی که تابع چنین اقتداری هستند، انکار 

می کند. 
3( توده ها به این علت به فاشیسم پیوستند 
که به وعده هایش که جایگزین یک کیش 
اثباتی می باشد، اعتقاد نداشتند و نه به این 

علت که به این وعده ها اعتقاد داشتند. 
ویژه گی  اولین  اثباتی  ایدیولوژی  نداشتن 
خود  از  شواهدی  می باشد.  فاشیسم 
با  بارها  که  است  دست  در  موسولینی 
که  داشت  اعام  مغرورانه  و  خودستایی 
نه  رسید  قدرت  به  که  هنگامی  فاشیسم 
برنامه یی داشت، نه نظامی و نه دارای یک 
به قدرت  از  تنها پس  بود.  اثباتی  سیاست 
رسیدِن فاشیسم بود که مورخین و فاسفه 
در پی طرح ایدیولوژی برای آن برآمدند. 

فقدان  از  کوشیدند  هیتلر  و  موسولینی 
یک عقیدۀ معین و نظامی که عاری از هر 
این  جویند.  سود  است،  ایدیولوژی  گونه 
می سازد!"  را  تاریخ  "انسان  معنای  همان 
موسولینی است. و در این مورد می توانیم 
را  تاریخ  "موسولینی  که  دریابیم  چنین 
می سازد"؛ شعاری که به هیچ وجه اصالت 

ندارد و بی اهمیت نیز هست. 
اما اگر در توتالیتاریانیسم باور اثباتی وجود 
فراوانی  منفِی  باورهای  مقابل،  در  ندارد 

هست. البته هر انقابی آن چه را که مربوط 
را  انکار می کنـد و خود  است،  به گذشته 
حد فاصل آگاهانه یی با گذشته می داند. تنها 
تاریخی را  پیوسته گی  آینده گان هستند که 
می بینند و یا تصور می کنند آن را می بینند. 
از  گذشته  نفی  در  فاشیسم  همه،  این  با 
تمامی جنبش های سیاسی پیشین پا را فراتر 
می نهد؛ زیرا این نفی هاست که خط مشی 
اصلی آن را تشکیل می دهد و نمی توان 
خط مشِی اولیه و برنامه ها و اهداف سازنده 
را برای آن در نظر گرفت و با گذشت زمان 
و سرکوب توده های مردم و موفقیت هایی 
که به دست می آورد، مقاصد غیر انسانی را 

برای خود تعیین می کند. 
ایدیولوژی  و  جهان بینی  نداشتن 
پیش  برنامه  بدون  و  سازمان دهی شده 
را  فاشیسم  که  است  ویژه گی یی  رفتن، 
بنابراین  می سازد.  جدا  انقاب ها  دیگر  از 
می توان  فاشیسم  برای  اصلی  ویژه گی  سه 

شمرد: 
بر  فراوان  تأکید  و  اثباتی  باور  یک  نبود  ـ 

انکار تمامی گذشته
ـ  رد لزوم توجیه قدرت

ـ اعتقاد عمیق توده ها به فاشیسم علی رغم 
بی اعتقادی به ادعاها و وعده های آن. 

این ها نشانه هایی هستند که هرگونه شناخت 
واقعی باید بر آن استوار باشد. آن ها اگر چه 
فی نفسه مهم اند، اما نشانه هایی بیش نبوده 
عایم  این  نمی کنند.  تبیین  را  فاشیسم  و 
نشان می دهند که عارضه در کجا است و به 
چه نوعی تعلق دارد. در میان این سه، درک 
و تعیین ویژه گی اول از همه آسان تر است. 
تأکید بیش از حد بر نفی ها دقیقًا به معنی 
جبران عدم وجود یک باور اثباتی است و 
نشان می دهد که بر خاف نظر موسولینی 
و هیتلر، عمل مقدم بر اندیشه نیست، بلکه 
ایدیولوژی  یک  دارای  باید  انقابی  هر 
باشدـ وگرنه یک آیین منفی باید جایگزین 

آن شود. این بدان معناست که 
انقاب های  همۀ  نظیر  فاشیستی  انقاب 
فکری  روحی،  تکامل  در  ریشه  اروپایی 
و اجتماعی اروپا دارد و بر خاف ادعای 

خود فاشیست ها، ریشه در عمل ندارد. 
اساسی  تفاوت  یک  تنها  فاشیستی  انقاب 
با الگوی رایج دیگر انقابات دارد. در همۀ 

فروپاشی  با  هم زمان  برجسته،  انقاب های 
نظام و باورهای کهن، نظام جدیدی ظهور 
می کرد. انقاب فاشیستی نیز همچون دیگر 
انقاب ها نتیجۀ فروپاشی نظام کهن از درون 
بوده است، اما ویژ ه گی خاص چنین انقابی 
آن بود که بر خاف سنت تاریخی معمول 
هم زمان با فروپاشی نظام قدیم، آیین اثباتی 
جدیدی ظهور نکرد. عاوه بر این، فاشیسم 
به طور هم زمان آرمان ها و گرایش هایی را 

که فی نفسه متضادند، انکار می کند. 
لیبرال است و در عین حال،  فاشیسم ضد 
و  است  مذهب  ضد  محافظه کاری.  ضد 
است  سرمایه داری  ضد  خدا.  نفی  مخالف 
و ضد سوسیالیست. ضد جنگ است و ضد 
صلح. با سرمایه داری بزرگ مخالف است، 
فروشنده گان  و  افزارمندان  با  که  هم چنان 
ُخرده پا نیز مخالف است. و این فهرست را 

به طور نامحدود می توان ادامه داد. 

منبع: آفتاب

دردسرهای حقیقت
)مروری بر تفسیر »آلنکا زوپانچیچ« از نظریۀ حقیقت در »نیچه«(

انقالب فاشیستی تنها 
یک تفاوت اساسی با 

الگوی رایج دیگر انقالبات 
دارد. در همۀ انقالب های 

برجسته، هم زمان با 
فروپاشی نظام و باورهای 
كهن، نظام جدیدی ظهور 

می كرد. انقالب فاشیستی 
نیز همچون دیگر انقالب ها 
نتیجۀ فروپاشی نظام كهن 
از درون بوده است، اما 

ویژ ه گی خاص چنین انقالبی 
آن بود كه بر خالف سنت 
تاریخی معمول هم زمان با 
فروپاشی نظام قدیم، آیین 
اثباتی جدیدی ظهور نکرد. 
عالوه بر این، فاشیسم به 
طور هم زمان آرمان ها و 

گرایش هایی را كه فی نفسه 
متضادند، انکار می كند



دكتور شمس الحق آريانفر
بخش نخسـت

جوان مردي از کارهاي بهتر است  
جوان مردي از خوي پیغمبر است

دو گیتي شود بر جوان مرد راست  
جوان مرد باش و دو گیتي تراست  

عنصـري 

چكيـده 
 جوان مردي به عنوان یک ارزش و آموزۀ انساني، اجتماعي، 
اخاقي و سیاسي، وگرانسنگ تر از آموزه هاي معاصر، محورِ 
یا  و  ارزش  پیشینۀ  نبشته،  این  در  این بحث است.  اساسِي 
ارزش هاي جوان مردي یی به شناسایي آمده که از آرین زمین 
برخاسته و سده ها و هزاره ها به گونۀ قانوِن نانوشته بر جامعه 
و  یافت  تشکیاتي  ارزش ها  این  بعدها  است.  بوده  جاري 
انساني و  بر اخاِق  به گونۀ مکتبي مطرح شد که هزاره ها 
مغول،  ظهور  با  کرد.  فرمان روایي  سیاسي  و  اجتماعي  نظِم 
تشکیات سیاسي و اجتماعِي این مکتب ازهم پاشید، ولي 
هنوز نمادهاي آن در ُکنِش فردي و اجتماعِي انسان ها پیدا و 

ارجمند و پذیرفتني است. 
نكات كلِي بحث: 

ارزش هاي جوان مردي  -
جوان مردي در اوستا، ریگ ویدا و شاهنامه  -

تشکیات جوان مردي  -
اوصاف جوان مردي و فتوت،  فتا و جوان مرد  -

ویژه گي هاي جوان مردي  -
-  جوان مردي و بالنده گي آن

-  کاکه گري تداوم جوان مردي درافغانستان
فتوت،  جوان مردي،  عیاري،  رادي،  کلیـدي:   کلمات 

کاکه گري، تصوف

مقدمه 
منادیان  و  راهیان  روزگاران،  دیرنده  از  آریاییان،  بي گمان 
راستیِن جوان مردي بوده اند. به شهادِت روایات و افسانه هاي 
فطري  نجابت  پرتو  در  خطه  این  زیست منداِن  باستاني، 
و  انساني  وجداِن  سایقۀ  به  را  نابي  ارزش هاي  خویش، 
اصالت و آزاده گِي خویش به عنوان اصول انساني و بهگرایي 
به کار بستند که "رادي" نام گرفت و با ظهورِ آیین هاي کهِن 
میتراییسم، ویدایي، مزده یستا، تداوم این اصل ها، در بیان و 

کنِش بانیان و راهیاِن این آیین ها جاري گردید.
ارزِش  جوان مردي،  سنت  اسام،  ظهور  با   
اسامی یی معرفي شد که به نام هاي فتوت و عیاري، صاحب 
نخستین  ابراهیم  بود. حضرت  اصولي  و  مرام  و  تشکیات 
فتي معرفي گردید و اصحاب کهف که بیداد و کفر را رها 
اسام،  بزرگوار  پیامبر  شدند.  خوانده  جوان مردان  کردند، 
فتیان اند.  شمار  از  و...  فارسي  سلمان  علي رض،  حضرت 
تا آن جا که حضرت محمد ص قبل از بعثت و در جواني 
نیز در حلقۀ فتوت و جوان مرداني بود که در راستاي امنیِت 

کاروان ها و محیط، داوطلبانه صرف مساعي مي کردند.
با  اسامي  نخستیِن  سده هاي  در  جوان مردان  و  عیاران 
مدت ها  توانستند  خویش  منسجِم  و  داوطلبانه  تشکیات 
را  سیاسي  قدرِت  اسامي  سرزمین هاي  از  بخش هایی  در 
و  یاري  جوان مردان  با  خراساني  ابومسلم  گیرند.  به دست 
یاران خراساني، بساط امویان را برچید و یعقوب لیث صفار 
زد.  تکیه  قدرت  اریکۀ  بر  عیاري  حلقۀ  از  و  رویگري  از 
بالنده گي فتوت و جوان مردي تا آن جا بود که خلیفۀ عباسي 
الناصرالدین اهلل براي تحکیم پایه هاي خافت خویش، لباس 

فتوت پوشید و عمًا در حلقۀ عیاران پیوست.
اجتماعي،  مشکات  روزگار  در  جوان مردان،  و  عیاران 
حوادث طبیعي و نابساماني هاي سیاسي، سکان دار جامعه و 
امنیت بودند و به نظم و نسِق امور مي پرداختند. جوان مردان 
پروردگار  سیلي  راستي،  و  داد  پاسداري  و  ظلم  رد  در 
زمان. سیر  و  زمین  بیدادیاِن  و  بر گونۀ   زورگویان  بودند 
نیز  را  اروپا  و  روم  تا  از خراسان  سنِت جوان مردي  انتقال 

رویدادهاي تاریخي صحه مي گذارد.
فتوت  عیاري،  جوان مردي،  رادي،  نام هاي  به  جوان مردي 
جاري ست.  ما  حیاِت  در  دور  زمانه هاي  از  کاکه گري،  و 
و  شیوه  این  دارد.  ادامه  امروز  تا  آن  رنگ پریدۀ  نمودهاي 
آموزه در ترکیه به نام اخیت، در کشورهاي عربي فتوت و 
سقوره و احداث، و در اروپا شوالیه گري خوانده شده است.
جریان  و  اسامي  تصوف  منبع  یک  را  جوان مردي 
آزادي خواهي شناخته اند. در افغانستان این ویژه گي در برابر 
اعراب، چنگیز و  انگلیس ها بازتاِب بایسته داشته است. این 
وجود  سازمان یافته  گونۀ  به  هنوز  تا  برین،  و  بایسته  سنِت 
دارد. هنوز هستند جوان مرداني که بي هیچ منفعت و مدعایي، 

در راستاي حق و راستي ایثار مي کنند.
و  ارجمندي  تاریخي،  سیر  حاضر،  نبشتۀ   

چگونه گي این مکتب را به شناسایي گرفته است.  
و  اخالقي  انساني،  آموزۀ  كهن ترين  جوان مردي؛   1-

اجتماعي 
و  اخاقي  اجتماعي،  آموزه هاي  کهن ترین  از  جوان مردي، 
سیاسي در جوامع انساني است که در  آرین زمین بارور شد 

و به گونۀ مکتبي به جهانیان ارایه گردید. 
راستاي چگونه گي  در  و  انساني  نخستین جوامع  تشکل  با 
کنش هاي فردي و اجتماعي و هدایت و رهبري کارکردها 
ارزش هاي  اولین  انسان ها،  اجتماعي  و  فردي  روابط  و 
اجتماعي، سیاسي و اخاقي هستي یافت. آریاییان نخستین، 
پارینه ترین کساني اند که در زادگاه شان آریانا ویجه، نخستین 

ارزش هاي انساني را براي تنظیم روابط و کارکرد فردي و 
عملي  گونۀ  به  اجتماعي  حیات  پیشبرد  و  جامعه  رهبري 

هستي بخشیدند. 
همبسته گي،  راستاي  در  هزاره ها  و  سده ها  ارزش  ها،   این 
قانون  گونۀ  به  آریاییان  اجتماعي  و  فردي  وتهاتر  روابط 
را هستي  بریني  و  بایسته  کارنامه هاي  و  کرد  نانوشته عمل 

بخشید و به یادگار گذاشت. 
اخاقي،  کاربرد  که  آریاییان  انسانِي  عناصر  و  ارزش ها 
فردي  حیات  عرصه هاي  و  داشت  سیاسي  و  اجتماعي 
کمرنگ  گونۀ  به  هنوز  تا  مي گرفت،  دربر  را  اجتماعي  و 
سخاوت،  صدق،  وفا،  ساري است.  و  جاري  ما  جامعۀ  در 
تواضع، دستگیري ناتوانان، توجه به امنیت جامعه و محیط، 
دفع ظلم و مقابله با ظالم، ایثار و فداکاري و جان بازي در 
این راه بي هیچ چشم داشتي اصل هاي ماندگارِ جوان مردي و 

جوان مرداِن آریایي ست. 
با  صحت مند،  بودند:  داوطلباني  جوان مردان   

زیبایي و بایسته گي فیزیکي، بلوغ عقلي و دیانت. 
هدِف جوان مردي نهادينه شدِن اين چند اصل بود:

 نجابت: که سامت جامعه به آن وابسته است؛
حکمت: که قدرت و عزِت جامعه به آن بسته گی دارد؛
 عدالت: که رستگاري دنیا و آخرت از آن برمي خیزد؛

  امنیت: که سامت فردي و اجتماعي درگرو آن است؛
 شجاعت و آزاده گي: که نماد شرافت و خلقت آدمي ست؛

آن  با  پیوند  در  انسانیت  و  انسان  که  ایثار:  و  نوع دوستي   
تبیین مي یابد. 

و  افسانه ها  استناد  به  جوان مردي  ديرنده گي   2-
سرودهاي كهن

ارزش هاي  عنوان  به  آرین زمین  در  جوان مردي  و  رادي 
بریِن انساني، اخاقي و اجتماعي، عمري به درازاي زیست 
بازشناسِي  در  منبع  کهن ترین  دارد.  انسان ها  اجتماعِي 
ارزش هاي جوان مردي، روایت ها و افسانه ها و بازمانده هاي 

شفاهي از پارینه روزگاران است. 
که  بودند  آزاده یي   فرزانه گاني  آریاییان،    
ایثار،  سخاوت،  جوان مردي،  انساني:  برین  ارزش هاي 
خدمت به همنوع، دستگیري از ضعفا، مقابله با ظلم، وفای 
به عهد، ایمان داري، پاسداري نان و نمک، صدق و راستي، 
میهن دوستي و حفظ امنیت را الزمۀ حیات فردي و زیست 
زنده گي،  شیوۀ  و  آموزه  این  مي دانستند.  خود  اجتماعي 
به  آریایي  هر  که  مي شد  خوانده  رادمردي  یا  و  »رادي« 

ارزش هاي آن پاي بند بود. 
افسانه هاي  و  روایت ها  اصیل ترین  که  فردوسي  شاهنامۀ 
و  است،  کشیده  نظم  به  پیش  سال  هزار  در  را  آریایي 
آریاییاِن  میان  در  و  بامي  بلخ  در  که  ویدا  ریگ  سرودهاي 
نخستین مایه بست، در این راستا یاري راه گشاست. با استناد 
این روایت ها و افسانه ها، ارزش هاي رادي و جوان مردي را 

در میان آریاییان به شناسایي مي گیریم.
رادي به استناد روایت هاي شاهنامه

مشخص  بخش  سه  در  شاهنامه  روایت هاي   
تاریخي.  بخش  پهلواني،  بخش  افسانه یي،  بخش  مي گردد: 
بخش هاي  بر  رادي،  ارزش هاي  بازشناسي  در  ما  درنِگ 

افسانه یي و پهلواني شاهنامه است. 
 روایت هاي شاهنامه که تاریخ افسانه یِي آریاییان را پیش از 
آغاز خط و کتابت برمي تابد، به گونۀ مستقیم از جوان مردي 
آریاییان نخستین سخن دارد و یا حوادث و رویدادهایی را 

روایت مي کند که نماد برین جوان مردي است. 
داستان فريدون: فریدون یکي از شاهاِن عادل و سخاوتمند 
است که در برابر ضحاک مي ایستد. ضحاک نماد بیداد است 
دو  سِر  باید  روز  هر  و  روییده  او  شانه هاي  بر  مار  دو  که 
انسان به آن ها هدیه شود، ورنه کلۀ ضحاک را خواهند بلعید. 
فریدون کشور را بین فرزندانش تقسیم مي نماید و عادل و 
دادگر است. فردوسي  همۀ برتري هاي او را در داد و دهش 

مي داند که یکي از اصول جوان مردي ست:
فریدوِن فرخ فرشته نبود

به مشک و به عنبر سرشته نبود 
به داد و دهش یافت آن نیکویی

تو داد و دهش کن فریدون تویی 
 )شاهنامه، 1345، ص72(

داستان رستم و اسفنديار: کارنامۀ رستم در برابر اسفندیار، 
نمودهای دیگري ست از رادي و جوان مردي: 

به وسیلۀ  که  آریایي  مغرورِ  شهزادۀ  اسفندیار   
زردشت رویین تن شده و تیر بر او کارگر نیست، به فرمان 
پدرش گشتاسب، براي دستگیري رستم به سیستان مي رود. 
مي گوید:  و  مي نماید  حرمت  مي کند،  پذیرایي  او  از  رستم 
اسفندیار  اما  برود.  شاه  نزد  دربار  به  او  با  حاضراست 
مي گوید: من تو را باید دست بسته نزد شاه ببرم. رستم این 
کار را اهانت به خود و دور از رادي و مردانه گي مي داند؛ چه 
دست بستن ذلت و تسلیم است. بعد از این که همۀ تدابیر 
مي انجامد،  ناکامي  به  اسفندیار  با  مصالحه  در جهِت  رستم 

خطاب به اسفندیار مي گوید:
چرخ  دست  مرا  نبندد   که گفتت برو دست رستم ببند  

بلند.    )شاهنامه، 1345، 281(  
 رزم سهراب و گردافريد: افراسیاب شاه توران، سهراب را 
که در جست وجوي پدرش رستم است، استخدام نموده تا 
در عالِم ناشناسي به جنگ با رستم بکشاند. سهراب سرلشکر 
توران است و درحرکت به سوي ایران، به دژ سفید می رسد. 
هجیر را که مرزبان ایران زمین است، اسیر مي گیرد. گردافرید 
که با هجیر است، خود به جنگ سهراب می رود؛ اما در لباس 
بدل، درحالي که گیسوی خود را با زره پوشانده است. این 
تغییر لباس و جنگاوری گردافرید، خود نمودي ست از رادي 

و هنر جوان مردان. فردوسی مي گوید:  
چو آگاه شد دختر گژدهم

که ساالر آن انجمن گشت گم 
  کمین گشت و بر زد خروشی به درد

 برآورد از دل یکی باد سرد 
زنی بد به کردار گردی سوار

همیشه به جنگ اندرون نامدار 
کجا نام او بود گردافرید

که چون او به جنگ اندرون کس ندید 
 چنان ننگش آمد ز کار هجیر

که شد الله برگش به کردار قیر 
 بپوشید درع سواران جنگ

نبود اندران کار جای درنگ 
 نهان کرد گیسو به زیر زره  

بزد بر سر ترک رومی، گره        
)شاهنامه 1345، ص35(

گردافرید اسیر شد، اما با ترفند و حیله که یکي از شیوه هاي 
جوان مردي  است، خود را از اسارت نجات داد. 

از  بخش  قدیمی ترین  ویدا«،  »ریگ  ويدا:  ريگ  در  رادي 
و  ویدي  سرودهای  است.  ویدي  سرودهاي  قسمِت  چهار 
برخی سرایش  است.  آریاییان  بازماندۀ  کهِن  دو سند  اوستا 
»ریگ ویدا« پارینه ترین بخش سرودهاي ویدي را، پیشتر از 
اوستا دانسته و برخی هم آن را برابر و یا هم زمان با اوستا 
از  از  پیشینه تر  را  اوستا  که  هست  هم  نظریاتی  دانسته اند. 

وداها دانسته اند. )14ـ اشپیگل و دیگران، 1343، ص 27(
»سرودهاي  نخستین،  آریاییان  ار  بازمانده  سنِد  پارینه ترین 
ویدي« و به ویژه کهن ترین بخش آن، »ریگ ویدا«ست که در 
قدیمی ترین زیست بوم آریاییان، در بلخ سروده شد و همراه 

با شاخه یي از آریاییان به هند رفت.
ویدا«،  »ریگ  در  رادي  و  جوان مردي  ارزش هاي  بازتاب 
بیانگر باور آریاییاِن نخستین و مبیِن زندۀ حضور ارزش های 
جوان مردي در حیات اجتماعي و روابط فردِي آریاییان کهن  

است. 
از متن ریگ ویدا مي خوانیم:

-1 بخشنده گي و نيكي: 
»خدایان گرسنه گی را وسیلۀ کشتن قرار نمی دهد. مرگ به 
سراغ مردان سیر نیز می رود. بخشندۀ نیکوکار هرگز از میان 

نمی رود.« )ماند االی دهم، سرود 117(
-2 رد لئامت و پستي:  

»لئیم هیچگاه کسی را نخواهد یافت که بر او ترحم کند.«  
ماند االی دهم، سرود 117، بند دوم.

-3 سخاوت و ايثار:
»رادمرد آن است که به مستمند ناتوان دوره گرد که در طلب 
جوید،  استمداد  او  از  چون  و  کند.  کمک  است،  خوراک 
فوری به یاری او بشتابد و سپس او را در زمرۀ دوستاِن خود 

قرار دهد.«  ماند االی دهم سرود 117، بند سوم.
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پناهجویــان  بــه  پاکســتانی  مقامــات  مهلــت 
ــرای  ــور ب ــن کش ــدارک در ای ــد م ــتانی فاق افغانس
دریافــت مــدارک یــا تــرک ایــن کشــور دیــروز 15 

ــید. ــان رس ــه پای ــر ب نومب
تمــام پناهجویــان فاقــد مــدارک افغانســتان در 
پاکســتان بــا پایــان مهلــت رســمی مقامــات 
ــی  ــدارک اقامت ــت م ــر دریاف ــی ب ــام آباد مبن اس

روبــرو هســتند.
ایــن  براســاس  ان،  ان  ســی  گــزارش  بــه 
ــی  ــدارک اقامت ــد م ــان فاق ــل، پناهجوی ضرب االج
ــر  ــروز 15 نومب ــا دی ــد ت ــتان بای ــی در پاکس افغان
ــاک  ــا خ ــد و ی ــت می کردن ــی دریاف ــدرک اقامت م

پاکســتان را تــرک کننــد.
امــور  در  ملــل  ســازمان  عالــی  کمیســاریای 
ــه  ــود ک ــرده ب ــام ک ــل اع ــدی قب ــده گان چن پناهن
رونــد اخــراج بازگشــت پناهندگانــی افغانســتانی از 
ــروری  ــا فب ــر ســال جــاری ت پاکســتان از 30 نومب

ــود. ــف می ش ــادی متوق ــده می ــال آین س
بــه گفتــه ایــن کمیســاریا، پناهنــده گان افغانســتانی 
ــد  ــتند می توانن ــام هس ــای ثبت ن ــه دارای کارت ه ک

در ایــن مــدت در پاکســتان اقامــت داشــته باشــند و 
تمــام امکانــات توســط ایــن نهــاد تأمیــن می شــود.
ــازمان  ــی س ــاریای عال ــزارش کمیس ــاس گ براس
ملــل، آن دســته از پناهنــدگان افغانســتانی کــه برای 
بازگشــت در نومبــر ثبت نــام کردنــد، مشــمول ایــن 
ــد بازگشــت  ــزی نیســتند و براســاس رون برنامه ری

ــق برنامه شــان انجــام خواهــد شــد. ــا طب آنه
ــس  ــام ارشــد پلی ــک مق ــن ی ــل همچنی ــدی قب چن
ــد  ــک یکص ــت بیومتری ــان ثب ــز از پای ــتان نی پاکس
هــزار و 216  پناهنــده افغانــی تحــت برنامــه 
»طــرح اقــدام ملــی مبــارزه بــا تروریســم« پاکســتان 

ــود. ــر داده ب ــور خب ــن کش ــاب ای ــت پنج در ایال
ــازمان  ــدگان س ــی پناهن ــاریای عال ــس کمیس ریی
ملــل در شــهر پیشــاور نیــز چنــدی قبــل گفتــه بــود 
کــه طــی 3 مــاه، حــدود ســه هــزار خانــواده افغــان 
ــته اند  ــان بازگش ــه کشورش ــتان ب ــاکن در پاکس س
کــه حــدود 41 درصــد از ایــن پناهنــدگان از تــرس 
بازداشــت و اخــراج توســط دولــت اســام آباد 

ــد. ــت کرده ان ــه بازگش ــدام ب اق

دادگاه تجدیـد نظـر مصـر بـا قبـول 
برخـی  و  مرسـی  محمـد  شـکایت 
دیگـر از رهبـران اخـوان المسـلمین، 
احـکام اعـدام و حبـس ابـد صـادره 
علیـه آنهـا را نقض و پرونـده را برای 
دیگـری  شـعبه  بـه  مجـدد  بررسـی 

داد. ارجـاع 
بـه گزارش شـبکه الیوم السـابع مصر، 
و  کوتـاه  جلسـه   در  قاهـره  دادگاه 
چنـد دقیقـه ای امـروز خود شـکایت 
رهبـران اخـوان المسـلمین از جملـه 
محمـد  مدافـع  وکای  درخواسـت 
مخلـوع  جمهـوری  رئیـس  مرسـی، 
مصـر را قبـول کـرد و پرونـده آن هـا 
را بـرای بررسـی مجـدد بـه جریـان 

انداخـت.
از  دیگـر  برخـی  و  مرسـی  محمـد 
رهبـران اخـوان المسـلمین در پرونده 
موسـوم بـه "حملـه بـه زندان هـا" که 
در آن 129 تـن از مسـئوالن اخـوان، 
شـکل  بـه  حـزب اهلل  و  حمـاس 

حضـوری و غیابـی محاکمـه شـدند، 
حکـم اعـدام دریافـت کردنـد.

جنـوری  در  قاهـره  جنایـی  دادگاه 
مرسـی،  محمـد  بـر  عـاوه   2015
محمـد بدیـع، رهبر اخوان المسـلمین 
و چهـار تـن دیگـر از رهبـران ایـن 
و  حضـوری  شـکل  بـه  را  گـروه 
یوسـف قرضـاوی و 92 تـن دیگـر 
از رهبـران جهانـی اخوان المسـلمین 
و اعضایـی از جنبـش حمـاس را بـه 
شـکل غیابـی به اعـدام محکـوم کرد.
از  تـن   21 همچنیـن  تاریـخ  آن  در 
و  ابـد  حبـس  بـه  اخـوان  مسـئوالن 
فرماندهانـی از حزب اهلل لبنـان نیز به 

دو سـال زنـدان  محکـوم شـدند.
مصـر،  نظـر  تجدیـد  دادگاه  پیشـتر 
کـه عالـی تریـن نهـاد قضایـی مدنی 
در ایـن کشـور اسـت حکـم حبـس 
ابـد صـادره علیـه مرسـی در پرونـده 
جاسوسـی بـرای حمـاس و قطـر را 

تاییـد کـرده بـود.
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ټــاکل شــوې تــر راتلونکــو څــو ورځــو پــورې د پاکســتان 

پایتخــت اســام اباد کــې د افغانســتان ســولې پــه اړه د 

ــورا  ــايل ش ــولې ع ــو د س ــوړه يش خ ــډه ج ــواش غون پګ

ــري. ــه نه ل ــه مت ــه کوم ــتې ت ــه ناس ــې دغ ــي چ واي

ــد  ــاکار محم ــو س ــو اړیک ــورا د بهرنی ــايل ش ــولې ع د س

اســاعیل قاســمیار د ســې شــنبې پــه ورځ ازادي راډیــو تــه 

ــو  ــه ی ــم پ ــې ه ــه دې مخک ــې ل ــواش موسس ــل، د پګ ووی

شــمېر بهرنیــو هېوادونــو کــې د افغانســتان د ســولې پــه اړه 

ــه یــې  ــه ناســتې تــررسه کــړي خــو کومــه الســته راوړن ورت

نــه درلــوده.

ــه  ــه پ ــتو ت ــرو ناس ــواش تې ــل، د پګ ــمیار ووی ــاغيل قاس ښ

ــه کومــې الســته  ــه ل ــه هــم دغــه ناســته پرت ــو دا ځــل ب کت

ــېږي. ــه ورس ــای ت ــې پ راوړن

ښاغيل قاسمیار زیاته کړه:

ــته  ــه الس ــتو کوم ــې دا ډول ناس ــودلې چ ــو ښ ــرو تجرب "تې

راوړنــه نــه ده لرلــې، ورتــه ناســتې لــه دې مخکــې هــم پــه 

ــررسه  ــې ت ــو ک ــورو هېوادون ــمېر ن ــو ش ــه او ی ــلو، دوح ُاس

ــه ده ورکــړې." ــې ن ــه نتیجــه ی شــوي خــو کوم

ښــاغلی قاســمیار وايــي، د ســولې پــه اړه هــر ډول خــربې 

بایــد لــه یــوه واحــد دریځــه او د افغانســتان ســولې عــايل 

شــورا پــه رهــربۍ تــررسه يش.

ــه دې غونــډه  ــه پ ټــاکل شــوې چــې د افغانســتان له خــوا ب

کــې د پوهنــې پخوانــی وزیــر غــام فــاروق وردګ، ډاکټــر 

ــم،  ــاروق اعظ ــل، ف ــق امرخې ــدي، ضیاالح ــق اح انوارالح

حاجــي روح اللــه وکیــل، خلیــل اللــه صافــی او یــو شــمېر 

نــور ســیايس مــران ګــډون وکــړي.

ــن احتــايل ګــډون کوونکــي  ــو ت ــډه کــې ی ــه دغــه غون پ

فــاروق اعظــم ازادي راډیــو تــه وویــل چــې پــه یــاده غونــډه 

ــتان  ــدا راز د افغانس ــولې او هم ــتان د س ــه د افغانس ــې ب ک

او پاکســتان ترمنــځ د اړیکــو پــر ښــه کېــدو خــربې ويش.

ښاغيل اعظم زیاته کړه:

ــر دې خــربې ويش چــې افغانســتان  ــه پ ــه ناســته کــې ب "پ

ــور  ــم غ ــه ه ــر دې ب ــای يش؟ او پ ــه رات ــوله څنګ ــه س ت

ــبات  ــځ مناس ــتان ترمن ــتان او پاکس ــې د افغانس ــږي چ کې

ــت  ــو مثب ــورې دي او ی ــربې ګټ ــادي يش؟ دا خ ــه ع څنګ

ــل  ــه يش او ت ــده ن ــد بن ــو دروازه بای ــت دی، د مذاکرات حرک

ــې وي." ــد خاص بای

ــف  ــه وخــت کــې د ســیايس چــارو شــنونکی لطی ــه ورت پ

ــتان  ــه افغانس ــد دنن ــتې بای ــې دا ډول ناس ــي چ ــري واي نظ

ــه  ــو څخ ــه الس وهن ــتان ل ــو د پاکس ــوړې يش څ ــې ج ک

ــرې وي. لې

ــر  ــتان پ ــم د افغانس ــتان ال ه ــي، پاکس ــري واي ــاغلی نظ ښ

وړانــدې خپلــه پخوانــۍ پالیــي کاروي او د افغــان ســولې 

پــر وړانــدې یــو خنــډ دی.

دی وايي:

ــل  ــدې خپ ــه وړان ــتان پ ــه د افغانس ــر اوس ــتان ال ت "پاکس

سیاســت تــه بدلون نــه دی ورکــړې او د افغانســتان د ســولې 

ــړۍ  ــې لوم ــوم چ ــر ک ــوړوي. زه فک ــډ ج ــه خن ــې ت پروس

بایــد دا ډول ناســتې دننــه پــه افغانســتان کــې جــوړې يش، 

څــو د پاکســتان لــه الســوهنې څخــه لېــرې اويس او دویــم 

ــات يش." ــر پاکســتان زی ــوال فشــارونه پ دا چــې نړی

پګــواش کاناډايــي موسســه د افغانســتان پــه ګــډون د نــړۍ 

پــه ګڼــو هېوادونــو کــې د ســولې او شــخړو د له منځــه وړو 

پــه هــدف، لــه ۱۹۵۷ زېږديــز کال راهيســې فعاليــت لــري.

ــو،  ــر، امارات ــه قط ــم پ ــې ه ــر دې مخک ــې ت ــه موسس دغ

فرانســه او ځینــو نــورو هېوادونــو کــې د افغانســتان د 

ســولې پــه اړه غونــډې جــوړې کــړي دي.

ــگاه بگــرام  چهــار روز پیــش انفجــاری در داخــل پای
ــت  ــت. در نخس ــا گذاش ــی برج ــته و 17 زخم 4 کش
ــواد  ــال م ــه ورود انتحــاری و انتق ــد ک مقام هــای گفتن
انفجــاری بــه داخــل پایــگاه محــال اســت، امــا پــس 
از بررســی های ابتدایــی معلــوم شــد کــه حملــه 
ــام  ــران انج ــی از کارگ ــط یک ــوده و توس ــاری ب انتح

شــده اســت.
ــه  ــرام ب ــگاه بگ ــا درِ پای ــد ت ــبب ش ــداد س ــن روی ای

ــود. ــته ش ــر بس ــزار کارگ ــش از 3 ه روی بی
کــه  اســت  آن  از  حاکــی  ابتدایــی  بررســی های 
ــوده و از  ــت اهلل ب ــام عنای ــه ن ــردی ب ــده ف انتحارکنن
ــرده  ــرام کار می ک ــگاه بگ ــو در پای ــال بدین س ــج س پن

ــت. اس
دو تــن از کارگــران ایــن پایــگاه کــه نخواســتند 
ــد، از  ــه ســام وطندار می گوین ــاش شــود ب نام  شــان ف
ــرام بســته اســت و  ــگاه بگ ــه روز بدین ســو درِ پای س

آنــان »در بی سرنوشــتی بــه ســر می برنــد.«
ــد  ــا تأیی ــروان ب ــی پ ــی، ســخنگوی وال ــد صدیق وحی
ــگاه  ــن پای ــر ای ــزار کارگ ــش از 3 ه ــتی بی بی سرنوش
ــا  ــود ام ــان ب ــروه طالب ــت اهلل عضــو گ ــد، عنای می گوی
چنــد ســال پیــش دســت از جنــگ کشــید و بــه صلــح 
ــی  ــر والیت ــس دفت ــور، ریی ــی صب ــا زلم ــت؛ ام پیوس
ــرد  ــن م ــروان، از پیوســتن ای ــِح پ ــی صل شــورای عال

ــد. ــری می کن ــار بی خب ــح اظه ــد صل ــه رون ب
کلیدی تریــن  از  یکــی  کشــور  شــمال  در  بگــرام 
پایگاه هــای ایــاالت متحــده در افغانســتان اســت. 
ایــن پایــگاه پیــش از ایــن هرازگاهــی شــاهد اصابــت 
کننــدۀ  بــاری هــم حملــۀ  و  بــود  موشــک هایی 
انتحــاری تــا دمِ درِ ایــن پایــگاه خــودش را رســاند و 
انفجــار داد، امــا ایــن نخســتین حملــه در داخــل ایــن 

ــت. ــگاه اس پای

کار  آغـاز  از  کل  دادسـتانی  در  مسـوالن 
روی بیش از50 قضیه فسـاد اداری توسـط 
دادسـتان هـای اختصاصـی مرکـز عدلـی 
وقضایـی مبـارزه بـا جرایـم فسـاد اداری 

میدهد. خبـر 
دادسـتانی  سـخنگوی  رسـولی   جمشـید 
کل روز سـه شـنبه )25عقـرب( در یـک 
نشسـت خبـری گفـت :» از مجمـوع 55 
تـا حـال درمزکـر عدلـی  قضیـه ای کـه 
وقضایـی مبارزه بـا فسـاد اداری مواصلت 
گردیـده تـا حـال 8قضیـه آن مطابـق بـه 
اختصاصـی  سـارنواالن  هـای  صاحیـت 

ایـن مرکـز رسـیدگی شـده اسـت.«
برحاکمیـت  تاکیـد  بـا  حـال  اودرعیـن 
قانـون، هشـدار میدهـد کـه هرفـرد ویـا 
گروهـی بـه شـمول مقـام هـای بلنـد پایه 
حکومتـی که دسـت به فسـاد اداری بزنند، 
مـورد پیگرد وبازپرس جـدی قرارخواهند 

. فت گر
بـه  رسـیدگی  افـزود:  رسـولی  آقـای 
قضایایی چـون" جرایم پولشـویی وعواید 
ناشـی از آن، سـرقت آثارتاریخـی ، جرایم 
علیـه امنیت داخلـی وخارجی افغانسـتان، 
غصـب امـاک دولتـی ، جرایـم اختـاس 
ودیگـر جرایـم بـزرگ کـه ازسـوی مقـام 
هـای حکومتـی وژنـراالن نظامـی صورت 
بگیـرد ، از صاحیـت های دادسـتان های 
سـنگین  جرایـم  بـا  مبـارزه  اختصاصـی 

فسـاداداری بـه شـمار مـی رود.
وی تاکیـد کـرد کـه رسـیدگی بـه جرایـم 
ایـن  ازصاحیـت  درصورتـی  سـایرافراد 
دادسـتان هـا بـه شـمارمی رود کـه ارزش 
آن بیـش از 10 میلیـون افغانـی ویامعـادل 

آن بـه اسـعارخارجی باشـد.
آقـای رسـولی می گویـد که این دادسـتان 
بـه  رسـیدگی  اختصاصـی  مرکـز  در  هـا 
جرایـم فسـاد اداری افـرادی کـه متهـم به 
5میلیـون  از  بیشـتر  کـه  سـتانی  رشـوت 
نیـز تحـت تعقیـب قـرار  باشـند  افغانـی 

میدهتـد.

ضرب االجل پاکستان به مهاجران 
بی مدرک افغانستان به پایان رسید

حکم اعدام محمد مرسی
 و رهبران اخوان المسلمین نقض شد

سولې شورا:

اسالم آباد کې د پګواش 

جوړېدونکي غونډې ته مته نه لرو

پایگاه بگرام به روی 3000 
کارگر بسته شد

دادستانی کل:

کار روی بیش از 
 50 پرونده فساد اداری جریان دارد
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ورزش

ــکا در دوران  ــدۀ امری ــی آین ــخنانی از پیش بین ــا در س ــاراک اوبام ب
ریاســت جمهــوری ترامــپ خــودداری کــرد، امــا گفــت کــه او بــه 
ــا واقعیــت مواجــه خواهــد شــد. اوبامــا هم چنیــن از مــردم  زودی ب

ــه ترامــپ فرصــت دهنــد. ــا ب خواســت ت
بــاراک اوبامــا، رییس جمهــوری امریــکا در کنفرانــس خبریــی پیــش 
ــر  ــواه او اگ ــین جمهوری خ ــه جانش ــت ک ــا گف ــه اروپ ــفر ب از س
ــی  ــی اش را عمل ــای انتخابات ــی کارزاره ــای جنجال ــد وعده ه بخواه

ــود. ــه می ش ــت مواج ــا واقعی ــد، ب کن
هــدف از ســفر اوبامــا بــه اروپــا ایــن اســت کــه بــه متحــدان اروپایی 
ــکا  ــب امری ــوری منتخ ــپ، رییس جمه ــد ترام ــارۀ دونال ــکا درب امری
اطمینــان داده شــود. اوبامــا کســی بــود کــه بارهــا ترامــپ را فــردی 

توصیــف کــرد کــه مناســب پســت ریاســت جمهــوری نیســت.  
ــی خــود  ــران جانشــین آت ــه نگ ــرد ک ــان ک ــا اذع ــم اوبام ــار ه این ب
ــای  ــو معاهده ه ــا مهاجــر، لغ ــه اخــراج میلیون ه ــت ک اســت. او گف
ــار کشــیدن از توافق هــای  ــان و کن ــو و جاپ ــا نات ــه ب دفاعــی دوجانب
ــران و محیط زیســت، هم چــون  ــته یی ای ــه هس ــارۀ برنام ــی درب جهان
ــه  ــا چ ــه او ب ــارغ از این ک ــت: ف ــا گف ــت. اوبام ــان نیس ــی آس لفاظ
ــدار  ــر او را بی ــن دفت ــد، ای ــر می آی ــن دفت ــه ای ــه و تصــوری ب تجرب

ــد. ــات می کن ــود را اثب ــت خ ــد. واقعی می کن
ــفید  ــپ در کاخ س ــا ترام ــدار ب ــان دی ــه در جری ــت ک ــا گف اوبام
ــا و  ــا، تانک ه ــد بازاره ــش می توان ــه اقدامات ــت ک ــه اس ــه او گفت ب

ــد. ــت وادار کن ــه حرک ــی را ب ــات مردم احساس
زنــدان  تعطیلــی  دربــارۀ  هم چنیــن  امریــکا  رییس جمهــوری 
ــای  ــر محدودیت ه ــدن آن تقصی ــل نش ــه تعطی ــت ک ــو گف گوآنتانام
ــه  ــد ک ــح می ده ــم ترجی ــوز ه ــت هن ــت. او گف ــوده اس ــره ب کنگ
زندانیــان گوآنتانامــو بــه زندان هــای دیگــری تحــت نظــارت امریــکا 
ــت؛  ــف اس ــن مخال ــا م ــره ب ــرد: کنگ ــد ک ــوند. او تأکی ــل ش منتق

منتخــب. رییس جمهــوری  همین طــور 
اوبامــا در بخــش دیگــری از ســخنانش بــه مســألۀ مهاجــران اشــاره 
کــرد و از ترامــپ خواســت، بــه مهاجــران کودکــی کــه وارد امریــکا 
شــدند، اجــازۀ مانــدن بدهــد. او گفــت: طبــق قانــون ســال 2012، بــه 
کــودکان مهاجــر وضعیــت حقوقــی مشــخصی می دهــد. اکثــر مــردم 
ــاره  ــراد دوب ــن اف ــه ای ــند ک ــن باش ــاهد ای ــد ش ــکا نمی خواهن امری

خــود را پنهــان کننــد.
او بــار دیگــر کنگــره را مقصــر تعطیــل نشــدن گوآنتانامــو دانســت و 
ــار مــی رود کــه "رســوایی مهمــی"  ــی کن از این کــه دولــت او درحال

بــه بــار نیــاورده، ســتایش کــرد.

فرمانــده داعــش بــه دونالــد ترامــپ برچســب "دیوانــه" زد و گفــت:  
ــا  ــه تنه ــت ک ــه اس ــردی دیوان ــکا ف ــب امری ــوری منتخ رییس جمه

ــد. ــت می کن ــه نفــرت صحب ــوده ب ــی آل ــا لحن ــارۀ مســلمانان ب درب
ــای  ــت: صحبت ه ــش گف ــان داع ــانی، از فرمانده ــر خراس ــو عم اب
ترامــپ تنهــا موجــب کمــک کــردن بــه داعــش می شــود. مــا قصــد 
داریــم از ترامــپ بــه عنــوان یــک ابــزار تبلیغاتــی بــرای تشــویق شــبه 
ــی را در  ــان ناراض ــم جوان ــد داری ــم. قص ــتفاده کنی ــان اس نظامیان م
غــرب و در پــی برگــزاری انتخابــات امریــکا جلــب کنیــم تــا دســت 

بــه حمــات در سراســر جهــان بزنیــم.
ــه  ــک دیوان ــًا ی ــپ واقع ــت: ترام ــرز گف ــه رویت ــش ب ــده داع فرمان
ــن  ــا ای ــد و ب ــت می کن ــارۀ مســلمانان صحب ــر درب ــا تنف اســت. او ب
ــزاران  ــم ه ــون می توانی ــازد، چ ــان می س ــا را آس ــا کار م صحبت ه

ــم. ــی جــذب داعــش کنی ــه راحت ــر را ب نف
فرماندهــی داعــش ادامــه داد: اوبامــا موضعــی میانــه رو داشــت، امــا 
وضعیــت ترامــپ بدتــر اســت. فرماندهــان مــا از نزدیــک انتخابــات 
در امریــکا را نظــاره می کردنــد، امــا جــای تعجــب دارد کــه 

ــد. ــان را کندن ــان گورش ــا خودش امریکایی ه
مقام هــای امریکایــی ُهشــدار داده انــد کــه ایــن کشــور ممکــن اســت 
ــه  ــرا ک ــد، چ ــه رو باش ــش روب ــوی داع ــری از س ــر بزرگ ت ــا خط ب
ایــن گــروه تروریســتی بــه حامیانــش تأکیــد کــرده کــه حماتــی را 
ــه داعــش در  در داخــل ایــن کشــور انجــام دهنــد، به جــای آن کــه ب

خاورمیانــه بپیوندنــد.
کوتــاه  خــود  اســامی  ضــد  موضــع  از  ترامــپ  اگــر  حتــا 
ــان  ــش در جری ــران، اظهارات ــۀ تحلیل گ ــه گفت ــم ب ــاز ه ــد، ب بیای
کمپین هــای انتخاباتــی بــه قــدر کافــی بــه ماشــین تبلیغاتــی داعــش 

اســت. کــرده  سوخت رســانی 

 2028 ســال  در  المپیــک  بازی هــای  بــرای  اســت  عاقه منــد  قطــر 
دهــد. میزبانــی  درخواســت 

بعــد از صحبت هایــی کــه تومــاس بــاخ، رییــس کمیتــۀ بین المللــی 
المپیــک روز گذشــته در حاشــیۀ بازدیــد از آکادمــی اســپایر قطــر داشــت، 
ایــن کشــور در تــاش اســت بــرای بازی هــای المپیــک 2028 درخواســت 

ــد. ــی کن میزبان
ــرای  ــد ب ــک روز می توان ــر ی ــود قط ــه ب ــاخ« گفت ــاس ب ــته »توم روز گذش

ــود. ــان ش ــک میزب ــای المپی بازی ه
ــک 2016 و 2020 درخواســت  ــای المپی ــرای بازی ه ــن ب ــش از ای ــر پی قط
میزبانــی کــرده بــود، امــا بــا توجــه بــه گرمــای شــدید، ایــن موضــوع مــورد 
انتقــاد قــرار گرفــت. اگرچــه آن هــا اعــام کردنــد کــه می تواننــد مســابقات 
ــرار  ــت ق ــورد موافق ــنهاد م ــن پیش ــا ای ــد، ام ــزار کنن ــر برگ ــاه اکتب را در م

نگرفــت.
ــس را  ــال و بوک ــابقات هندب ــی مس ــی میزبان ــطح جهان ــر در س ــه قط البت
ــال در  ــی فوتب ــان جــام جهان برعهــده داشــته و ایــن کشــور هم چنیــن میزب

ــت. ــال 2022 اس س
درخواســت میزبانــی بــرای بازی هــای المپیــک 2028 از ســال 2019 آغــاز 

ــد. ــام کن ــی خــود را اع ــد اســت آماده گ ــز عاقه من ــر نی می شــود و قط
ــنبه( در  ــروز )سه ش ــک از دی ــی المپی ــای مل ــای کمیته ه ــت انجمن ه نشس

دوحــه آغــاز شــده و تــا امــروز ادامــه خواهــد داشــت.

ــان ســنگال در  ــر می ــی مســافت 3200 کیلومت ــرد 38 ســالۀ بریتانیای ــک م ی
ــد و می خواهــد نخســتین  ــکا را شــنا می کن ــارۀ امری ــل در ق ــا و برازی افریق

ــد. ــا شــنا می پیمای ــوس اطلــس را ب ــردی باشــد کــه اقیان ف
بــن هوپــر کــه در گذشــته عضــو پولیــس نظامــی بریتانیــا بــود، بــرای ایــن 

ــا حــال تمریــن می کــرد. ســفر دور و دراز از ســال 2013 ت
ــن داشــت در ســاحل  ــه ت ــاس شــنا ب ــه لب ــی ک ــر روز گذشــته درحال هوپ
ــت "در  ــت و گف ــه آب انداخ ــود را ب ــنیگال خ ــهر داکار س ــو در ش موناک

ــم." ــل می بینی برازی
افــزون بــر گذشــتن از کنــار موج هــای خروشــان، هوپــر بایــد در ایــن ســفر 

طوالنــی از النــۀ نهنگ هــای بــزرگ به ویــژه در ســواحل برازیــل بگــذرد.
ــاله گی  ــج س ــار در پن ــته و یکب ــه داش ــنا عاق ــه ش ــواره ب ــه هم ــر ک هوپ
ــه  ــس از مجادل ــژه پ ــر به وی ــال های اخی ــود، در س ــرق ش ــود غ ــک ب نزدی
ــد. ــنا کن ــس را ش ــوس اطل ــت اقیان ــم گرف ــاری افســرده گی، تصمی ــا بیم ب
قــرار اســت آقــای هوپــر روزانــه دوبــار مجموعــًا 12 ســاعت شــنا کنــد و 
ســپس در یکــی از دو قایقــی کــه در طــول ایــن ســفر در کنــار او خواهــد 

بــود، اســتراحت کنــد.
ــواد  ــاوی آب و م ــا ح ــد، نه تنه ــت می کن ــر حرک ــا هوپ ــه ب ــی ک دو قایق
ــود  ــا خ ــز ب ــرکه را نی ــای س ــاد بوتل ه ــمار زی ــه ش ــت، بلک ــی اس خوراک
ــر  ــام چت ــه به ن ــی ک ــش زدن ماهــی جیل ــا در صــورت نی ــد ت حمــل می کن
ــوول  ــی مص ــن ماه ــر ای ــل زه ــر را در مقاب ــود، هوپ ــاد می ش ــی ی دریای

ــدارد. نگه
ــر خطــر آقــای هوپــر کــه در آن حــدود یــک میلیــون دالــر  ســفر دراز و پُ
ــار  ــد، چندین ب ــد ش ــع آوری خواه ــز جم ــه نی ــای خیری ــرای بنیاد ه ــول ب پ

بــه تأخیــر افتــاد.
ــال 1998  ــز در س ــه او نی ــت ک ــی اس ــه یی مدع ــت فرانس ــوه لوکون بون
اقیانــوس اطلــس را بــا شــنا پیمــوده اســت، امــا ادعــای او از ســوی کتــاب 

ــت. ــده اس ــناخته نش ــمیت ش ــه رس ــس ب ــی گین ــا جهان ریکارد ه
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باشــد  قایم بالــذات  این قــدر  افغانســتان  پارلمــان  اگــر 
ــا و  ــول پابرج ــای اص ــود و برمبن ــه را خ ــران کابین ــه وزی ک
ــد  ــد، صددرص ــت کن ــرش صاحی ــا پذی ــخصی رد و ی مش
ســتودنی اســت. امــا آیــا شــما بــاور می کنیــد کــه ایــن پارلمــان آن قــدر آزاد 

ــد؟ ــر رد کن ــرد و وزی ــر بپذی ــه وزی ــار خــود اســت ک ــه اختی و ب
آیا این درامۀ مسخره یی نیست که ارگ به راه انداخته باشد؟

اگــر در پشــت ایــن درامــه ارگ اســت، نقــش ریاســت اجرایــی چیســت؟ 
ــای کــدام  ــر مبن ــا درامــۀ ارگ موافــق اســت، ایــن توافــق ب اگــر اجرایــی ب
ــش؟ ــف اســت، کجاســت مخالفت ــر مخال ــای مشــترک اســت؟ اگ دیدگاه ه
پرســش های نهایــی ایــن اســت کــه اگــر ایــن درامــه را ارگ بــه راه انداختــه 
ــزه  ــرک، انگی ــت، مح ــن کار از ارگ نیس ــر ای ــت؟ اگ ــش چیس ــت، هدف اس
ــک  ــون دارای ی ــی تاکن ــورای مل ــا ش ــت؟ آی ــرای چیس ــورا ب ــل ش و دالی
ــتقال  ــه اس ــت ک ــوده اس ــمی یی ب ــر رس ــمی و غی ــکل رس ــاختار و تش س
ــای  ــته گی از زدوبنده ــور آن را در وارس ــازد و ام ــت بس ــون را ثاب ــن کان ای

ــرده باشــد؟ ــه پیــش ب ارگ ب
در ایــن کشــور چــه ماجراهایــی در جریــان اســت؟ آیــا کســی هســت کــه 
ــر خــدا، خــاک، مــردم و تاریــخ مســوول بشــمارد؟ وقتــی  خــود را در براب
ــزار  ــکار و اب ــا هم ــت و ی ــه گر اس ــک دسیس ــی ی ــر ظرفیت ــی در ه هرکس
دسیســه، مــردم بــه کــدام امیــد زنده گــی کننــد و بــه چــه دل خــوش داشــته 

باشــند؟
ــد کــه  ــد، فکــر می کنن ــر شــتر مســت قــدرت ســوار ان ــی کــه ب ــا آن های آی
ــد؟  ــنیده می مان ــده و ناش ــان نادی ــدر و جفای ش ــه غ ــان و این هم کارهای ش
اگــر پــوز شــاخداران ســلطتنی و فراعنــۀ ســرخ و ســیاه را مــردم بــه خــاک 
ــام  ــزش و قی ــک روزه خی ــاب ی ــه ت ــروزی ک ــان ام ــد، مجمع الغام مالیدن

مردمــی ندارنــد.
شــما فاســدان خایــن کــه ترســی از خــدا نداریــد و بــه چشــم ها و 
ــان  ــه ترکتازی هــای جنایت کارانۀ ت ــرو شــده اســت، ب ــخ ف ــان می گوش های ت
علیــه مــردم ادامــه بدهیــد. مطمیــن باشــید کــه وجــدان جمعــی مــردم بیــدار 

ــد! ــخ پنجم ان ــیدن می ــروف تراش ــز مص ــا نی ــت و آن ه اس
ــی وعــده اش را داده  ــی کــه هــم حــق تعال ــه پیــش به ســوی روز داوری ی ب

اســت و هــم تاریــخ ایــن وطــن گــواه آمدنــش اســت!

سید حسیب مصلح

زلمــی خلیــل زاد یــک مهــرۀ ســوخته و طفیلــی سیاســی 
ــت بیش نیس

ــای  ــاکردن رازه ــتن و افش ــا نگاش ــل زاد ب ــی خلی زلم
همــه  افغانســتان،  در  سیاســت  دســت اندرکاران  بــارۀ  در  زیــاد 
پُل هــای اعتمــاد خویــش را تخریــب و ویــران کــرده اســت. 
خلیــل زاد چــه بیــن سیاســیون ملت گــرا و میهن دوســت و چــه بیــن 
ــه  ــدارد ک ــورها، روی ن ــر کش ــکا و دیگ ــه امری ــته ب ــیون وابس سیاس
در امــور سیاســی افغانســتان نقــش بــارزی بــازی کنــد. ترامــپ اگــر 
ــور افغانســتان بدهــد،  ــی در بخــش ام ــل زاد مأموریت ــرای خلی هــم ب
پیاده کــردن و تحقق پذیــر ســاختن آن مســوولیت،  خلیــل زاد در 
این بــار صددرصــد نــاکام خواهــد مانــد، چــون او دیگــر بیــن 
ــای  ــه عرصه ه ــاد در هم ــار و اعتم ــد اعتب ــتان فاق ــیون افغانس سیاس

ــت. ــی اس سیاس
مطالــب نشــر شــده در کتــاب خلیــل زاد کــه »فرســتاده« عنــوان شــده 
ــرده  ــًا لخــت ک ــش را کام ــت دســت او را رو و بن اســت، در حقیق
اســت و از ایــن رو، آن ســفیر پیشــیِن افغانســتانی تبار کاخ ســپید یــک 

مهــرۀ ســوخته و یــک طفیلــی سیاســیی بیــش نیســت.
ــا  ــت. ام ــوده و نیس ــر نب ــخصیت متفک ــک ش ــچ گاه ی ــل زاد هی خلی
ــفای  ــرض ِش ــت ق ــه صف ــل زاد ب ــه از خلی ــوش مکاران ــورج ب ج
سیاســی جهــت رفــع قبضیــت سیاســی افغانســتان در زمــان ظلمــت 

ــرد. ــزاری ک ــتفادۀ اب ــش اس خوی
ــوز اســت و او در  ــد و کینه ت ــرای عقده من ــک تبارگ ــپ ی ــد ترام دانل
کابینــۀ خــود افــرادی را اســتخدام و مقــرر خواهــد کــرد کــه موبه مــو 

ــد. ــق خواســت هایش کار کنن مطاب
ــن حقیقــت  ــش، بیان گــر ای ــل زاد در کتاب گفته هــا و روایت هــای خلی
شــیرین اســت کــه او از لحــاظ علــم و هنــر سیاســی، بــا آن کــه اهــل 
ــوده  ــش ب ــوع هم تباران ــای ن ــت و قانغری ه ــب، منافق ــل و فری چ
ــت.  ــی اس ــۀ سیاس ــردی در عرص ــۀ راهب ــد اندیش ــا فاق ــت، ام و اس
ــه  ــدرِت رو ب ــا آن ق ــتان ب ــت افغانس ــد مل ــر می خواه ــکا اگ امری
زوال دوســتی دیرینــه داشــته باشــد، بایــد از تقــرر افــراد مغــرض در 
بخــش امــور افغانســتان اجتنــاب کنــد؛ ورنــه بــا تقــرر افــرادی ناالیق، 
شــیادان تبارگــرا و فاســد و افــراد فاقــد اعتبــار شــخصیتی و سیاســی 
ــاد  ــۀ ایج ــتان، زمین ــی افغانس ــی و نظام ــور سیاس ــای ام در عرصه ه
ــاذ  ــا اتخ ــود را ب ــتان و خ ــردم افغانس ــن م ــتر بی ــادی بیش بی اعتم
ــش  ــراد افزای ــان اف ــرر چن ــه و تق ــت افگن پروران ــت های دهش سیاس

می دهــد.
از بــدو تأســیس دفتــر زلمــی خلیــل زاد در کابــل و اکنــون در امریــکا، 
ــتخدام  ــر اس ــار در آن دفات ــامی حکمتی ــزب اس ــاص ح ــراد خ اف
ــل زاد،  ــای خلی ــوول ماقات ه ــخص مس ــون، ش ــم اکن ــده اند و ه ش
ــی از  ــه یک ــت ک ــار اس ــامی حکمتی ــزب اس ــد ح ــو ارش ــک عض ی

ــت. ــم اس ــد آی اس آی ه ــال و معتم ــان برح جاسوس
ــور و  ــه کش ــت ب ــش، خیان ــل زاد و همکاران ــی خلی ــه زلم ــاد ب اعتم
جنایــت علیــه ملت مســلمان افغانســتان اســت. مــن شــخصًا باورمندم 
ــه  ــا آی اس آی همــکار اســت؛ ورن ــل زاد ب کــه شــخص زلمــی خلی
ــامی  ــزب اس ــاص ح ــای خ ــرش اعض ــراد دفات ــن اف ــرا مهم تری چ
حکمتیــار و جاسوســان شــناخته شــدۀ آی اس آی بودنــد و هســتند؟

فیـسبـوک نـــامــه
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روزنامه گاردین 
در  را  سفید  کاخ  نومحافظه کار  فرد  یک  که  حاال 
دورنمای  کرملین  اکنون  آورده،  دست  به  امریکا 
سختی برای تطبیق دادن خود با وضعیت به وجود 

آمده خواهد داشت.
قبل  روز  دو   ،24 روسیه  دولتی  تلویزیونی  شبکه 
شمارش  امریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات  از 
برگزاری  زمان  تا  دقیقه  و  ساعت  با  را  معکوسی 

انتخابات نشان می داد.
از  پیش  را  چشم انتظاری  و  هیجان  از  سطح  این 
اخیر در  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  این در زمان 
تحسین های  همه  رغم  به  اما  بودیم  دیده   روسیه 
دوجانبه رد و بدل شده میان والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهور  رئیس  ترامپ،  دونالد  و  روسیه  جمهور 
امریکا اکنون فضای حاکم در روسیه پس  منتخب 
آکنده  بیشتر  امریکا  انتخابات ریاست جمهوری  از 
پاسخ  البته  شوق  و  شور  تا  است  سردرگمی  از 
با  همراه  روسیه  در  پایین تر  سطح  مقامات  برخی 
روسیه  دومای  مجلس  نمایندگان  بود.  خوشحالی 

پیروزی ترامپ را تشویق کردند.
ویکتور نازاروف، فرماندار منطقه امسک اعام کرد: 
روسیه  حزب  به  موسوم  پوتین  والدیمیر  حزب 

متحد در امریکا پیروز شده است.
مارگاریتا سیمونیان، سردبیر شبکه راشاتودی نیز در 
با ماشین خود در شهر  توئیتر گفت که می خواهم 
به  آن  پنجره  از  امریکا  پرچم  که  حالی  در  مسکو 

اهتزاز در آمده رانندگی کنم.
با این حال مقامات سطح باالتر در روسیه واکنش 

محتاطانه به نتیجه انتخابات امریکا نشان دادند.
دمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه گفت: روسیه 
پیروزی  تا  دارد  پرداختن  برای  مهمتری  مسائل 

ترامپ در امریکا.
همچنین سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه 
لفاظی های  به  تا  خواست  کشورش  مردم  از  نیز 
چه  او  ببینند  باشند  منتظر  و  نکرده  اکتفا  ترامپ 

کارهایی انجام می دهد.
دمیتری پسکوف، سخنگوی پوتین هم گفت: هنوز 
باعث  پیروزی ترامپ  خیلی زود است که بگوییم 
بسیار  به سطح  که  امریکا  با  روابط روسیه  تقویت 

پایینی رسیده خواهد شد.
شاید سیاستمداری در روسیه این حقیقت را به زبان 
هیاری  پیروزی  با  تعامل  برای  روسیه  اما  نیاورد 
تداوم  موجب  که  امریکا  انتخابات  در  کلینتون 
تقابلی  لفاظی های  و  امریکا  فعلی  خارجه  سیاست 

سیاستمداران روسیه برای چند سال دیگر می شد، 
خیلی بیشتر آماده بود.

علنی  اظهارات  رغم  به  روسیه  تبلیغاتی  ماشین 
او  شدن  پیروز  انتظار  اصًا  ترامپ  از  حمایت  در 
شنبه  سه  روز  انتخابات  که  هنگامی  نداشت.  را 
نوشت:  توئیتر  در  سیمونیان  شد،  آغاز  امریکا  در 

"دموکراسی آرام بخواب"!

والدیمیر  که  زمانی  یعنی  تاکنون   2012 سال  از 
رسید،  جمهوری  ریاست  دور  سومین  به  پوتین 
اتهام زنی علیه نظام امریکا و گفتن اینکه امریکا قابل 
اعتماد نیست در روسیه محبوبیت زیادی پیدا کرد.

امریکا  که  می کند  اعام  خود  تبلیغات  در  روسیه 
دچار  را  سوریه  و  لیبی  عراق،  مثل  کشورهایی 
همان  به  هم  را  روسیه  می خواهد  و  کرده  آشوب 
والدیمیر  گفته  این  براساس  کند.  دچار  سرنوشت 
را عقب  امریکا  توانسته  که  بوده  تنها کسی  پوتین 
نگه داشته و روسیه را از فاجعه نجات دهد. در عین 
حال روسیه، امریکا را متهم به سازماندهی انقاب 
اوکراین و مدیریت عناصر مخالفان روسی می کند.

اروپا  به تشویق  متهم  را  مسکو همچنین واشنگتن 
بحران  به  پاسخ  و  خود  علیه  تحریم ها  تحمیل  به 
مفهوم  گذشته  سال   5 در  است.  کرده  اوکراین 
مردم  روزمره  زندگی  با  امریکایی  دشمن  ساده 
گذشته  سال  چند  طی  است.  شده  عجین  روسیه 
توهین  مضمون های  با  خودرو  تزیینی  استیکرهای 
به اوباما بسیار رواج یافته و تلویزیون دولتی روسیه 
و  کافه ها  مثل  مکان هایی  از  را  تصاویری  همواره 
آرایشگاه هایی که در آنها عامتی با جمله "ما اوباما 

را اینجا نمی پذیریم" نصب شده، پخش می کند.

پیروزی هیاری کلینتون در انتخابات امریکا موجب 
می شد این دست احساسات حفظ شود اما پیروزی 

ترامپ این دورنما را از بین برد.
به  را  ترامپ  حالی  در  روسیه  پارلمان  نمایندگان 
او  نمی دانند  که  کردند  تشویق  پیروزی اش  خاطر 
عما باعث تضعیف نظام سیاسی کشورشان خواهد 
حاال  کند  بررسی  است  مجبور  روسیه  چراکه  شد 
که امریکا دیگر دشمن این کشور نیست چگونه به 

مسیرش ادامه دهد.
یک مشکل دیگر هم وجود دارد: پوتین همواره از 
این لذت می برد که بخشی از روند نومحافظه کارانه 
جهانی است که زاده نارضایتی از نظم جهانی بوده 

است؛ نارضایتی که از ابتدای قرن 21 آغاز شد.
به  را  غرب  دارد  دوست  پوتین  به  متعلق  روسیه 
اقلیت ها، به سیاست  خاطر عاقه مفرط به حقوق 
مورد  لیبرال  ارزش های  دیگر  و  مهاجران  پذیرش 

حمله قرار دهد.
حاال که غرب برای تعامل با این مسائل، به خودش 
دل مشغولی پیدا کرده و بریگزیت و دونالد ترامپ 
پیروز شده اند، کرملین نمی داند به کدام سمت برود.
عنوان یک  به  نه  اما  نیاز داشت  ترامپ  به  کرملین 
می خواستند  آنها  بازنده.  یک  عنوان  به  بلکه  برنده 
اصلی  جریان  با  مخالفت  به  بتوانند  همچنان 
بخشی  خودشان  اینکه  نه  دهند  ادامه  بین المللی 
اصلی  سیاست خارجی  اکنون هدف  آن شوند.  از 
پوتین باید شوریدن علیه ترامپ باشد زیرا کرملین 
بدون این کار کسی را برای آنکه مقصر مشکات 
روسیه بداند، نخواهد داشت و مقصری بجز خود 

روسیه نخواهد بود.«

که  است  گفته  جزایی  بین المللی  محکمه  ارشد  دادستان 
جریان  در  است  ممکن  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای 
جنایات  مرتکب  بازداشتی ها  خشن«  و  »بی رحمانه  بازرسی 
و   2002 سال های  در  اکثراَ  اعمال  این  باشند.  شده  جنگی 

2003 صورت گرفته اند.
فاتو بنسودا، دادستان محکمه بین المللی جزایی روز دوشنبه با 
اعام نتایج تحقیقات طوالنی ابتدایی راجع به بدرفتاری های 
صورت گرفته در افغانستان، گفت که به نظر می رسد گروه 
امریکایی  سربازان  افغانستان،  حکومت  نیروهای  طالبان، 
همه  امریکا  مرکزی  استخبارات  سازمان  یا  ای«  آی  »سی  و 

مرتکب جنایات جنگی شده اند.
اما برای نخستین بار او اتهامات »جنایات جنگی ارتکاب یافته 
توسط نیروهای امریکایی از طریق شکنجه و بدرفتاری های 
استخبارات  زندان های مخفی سازمان  در  و همچنین  مرتبط 

مرکزی امریکا« را برجسته کرده است.

بین المللی جزایی گفته است که  این دادستان ارشد محکمه 
»مبناهای مستدلی وجود دارند که باور کنیم اعضای نیروهای 
مسلح امریکا و سازمان استخبارات مرکزی امریکا تکنیک هایی 
را )در بازجوی( به کار برده اند که به حد ارتکاب جنایات 

جنگی توسط شکنجه می رسد.«
سربازان امریکایی در افغانستان به شکنجه زندانیان متهم اند

بین المللی  محکمه  اساسنامه  امریکا  متحده  ایاالت  هرچند 
جزایی موسوم به اساسنامه روم را تصویب نکرده است، اما 

اگر تحقیقات کامل علیه این بدرفتاری های نیروهای امریکایی 
امریکایی  اندازی شود، نخستین تحقیقات علیه سربازان  راه 

در محکمه بین المللی خواهد بود.
البته احتمال بسیار کمی وجود دارد که یک سرباز امریکایی 
چونکه  شود،  کشانده  پاسخگویی  به  بین المللی  محکمه  در 
شده  خود  سربازان  بین المللی  پیگرد  مانع  همواره  واشنگتن 

است.
بنسودا در مورد جزئیات یافته های مقدماتی گفت که »دست 
ماه می 2003 و 31 دسمبر  اول  میان  بازداشتی« در  کم 61 
2014 مورد »شکنجه و رفتار بی رحمانه« نیروهای امریکایی 

در افغانستان قرار گرفته اند.
مرکزی  استخبارات  اعضای  که  می رسد  نظر  به  او،  گفته  به 
ایاالت متحده امریکا نیز میان سال های 2002 و 2008 »دست 
کم 27 بازداشتی ها را مورد شکنجه، رفتار ظالمانه ... و تجاوز 
جنسی در قلمرو افغانستان« و در پولند، رومانیا و لتوانیا قرار 

داده اند.

مشکل بزرگ والدیمیر پوتین؛
 امـریکا دیگـر دشمن روسیـه نیست!

نیروهای امریکایی در افغانستان ممکن است مرتکب جنایات جنگی شده باشند

پاکستان زنگ خطر پایان روابط 
با هند را به صدا در آورد

اقدام عملی پاکستان در خصوص تخلیه نقط مرزی کشمیر، و 
تهدید دهلی نو به فراخوانی سفیر، نخستین واکنش های دولت 

اسام آباد به حمات ارتش هند به مرز دو کشور است.
ارتش هند  از حمله یک طرفه  نیوز، پس  اکسپرس  به گزارش 
به مواضع پاکستان در نقطه صفر مرزی دو کشور که منجر به 
کشته شدن 7 نظامی پاکستانی شد، وزیر دفاع این کشور تهدید 
کرده بود که »هند به زودی ضرباتی سخت از پاکستان دریافت 

خواهد کرد.«
رسانه های پاکستانی دیروز از نامه محرمانه یی در باالترین سطح 

حکومتی پرده برداشته اند.
در این نامه محرمانه تصریح شده است که اگر هند به حمات 
در  فراوانی  گزینه های  خود  از  دفاع  برای  پاکستان  دهد،  ادامه 

دست دارد و استفاده از قدرت نظامی تنها یکی از آنهاست.
بر اساس این نامه، اگر پاکستان مناسب ببیند در کوتاهترین مدت 
ممکن روابط دیپلماتیک دو کشور را تعطیل خواهد کرد و به 
روابط اقتصادی همچنین در دیگر حوزه ها نیز پایان خواهد داد.

با  که  جلسه یی  در  نیز  پاکستان  وزیر  نخست  شریف  نواز 
نمایندگان »کشمیر آزاد« داشت از آنها خواست نقاط صفر مرزی 
که مورد هجوم دائمی ارتش هند هستند را تخلیه کنند تا انجام 

عملیات های نظامی برای ارتش پاکستان آسان تر شود.
مرز،  در  غیرنظامیان  وجود  پاکستان،  ارتش  سخنگوی  گفته  به 
دلیل اصلی عدم پاسخگویی محکم ارتش این کشور بوده است.
تجاوزات  به  تا  گرفته  تصمیم  پاکستان  ارتش  می رسد  نظر  به 

هند پاسخ دهد.
بار  اخیر، 236  ماه  هند طی سه  ارتش  گزارش،  این  اساس  بر 

مواضع پاکستان را هدف قرار داده است.
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