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ــد کــرده اســت  رییس جمهــور حکومــت وحــدت ملــی تاکی
ــه واضــح اصالحــات و  ــده برنام ــار ســال آین ــرای چه ــه ب ک
تقویــت نیروهــای امنیتــی و دفاعــی افغانســتان تهیــه شــده که 
ــودی کامــل تروریســتان می باشــد. هــدف آن ســرکوب و ناب
کنفرانــس  ختــم  در  رییس جمهــور،  غنــی  محمداشــرف 
افســران ارشــد نیروهــای امنیتــی و دفاعــی کشــور، بــا 
افســران ارشــد ایــن نیروهــا شــامل فرماندهــان قول اردوهــا، 
امنیــه، زون هــا و رؤســای امنیــت ملــی کشــور دیــدار کــرد. 
در ایــن دیــدار کــه شــام پنج شــنبه هفتــۀ گذشــته )۲۶ حــوت( 
ــال  ــال ۱۳۹۵ س ــت، س ــی گف ــای غن ــد آق ــام ش در ارگ انج
ســربازی مــا بــود و نیروهــای امنیتــی و دفاعــی افغانســتان از 
هیــچ  نــوع تــالش در راســتای دفــاع از وطــن و مــردم دریــغ 
ــران، بریدمــالن، ســاتنمنان و  نکرده انــد و تالش هــای افس
ــه  ــمن را ب ــتراتیژیک دش ــداف اس ــه اه ــود ک ــا ب ــربازان م س

نابــودی مواجــه ســاخت. 
ــف واضــح از دوســت  ــون تعری ــه اکن ــه اینک ــاره ب ــا اش او ب
و دشــمن نــزد دولــت و مــردم افغانســتان وجــود دارد بیــان 
ــل  ــه در مقاب ــی ک ــت و هرکس ــمن اس ــمن؛ دش ــت، دش داش

مــردم مــا ســالح بــردارد، دشــمن ماســت و بــا تمــام قــوت 
ــویم.  ــان می ش ــوم ش ــداف ش ــه اه ــیدن ب ــع رس مان

آقــای غنــی بــا تأکیــد گفــت کــه هیــچ شــک و شــبه بایــد در 
پیــروزی و کامیابــی مــا نباشــد.

واضــح  برنامــۀ  آینــدۀ  ســال  چهــار  بــرای  افــزود،  او 
اصالحــات و تقویــت نیروهــای امنیتــی و دفاعــی افغانســتان 
ترتیــب گردیــده کــه افغانســتان را بــه ثبــات، ترقــی و رفــاه 
ســوق خواهــد داد و هــدف آن تغییــر معادلــۀ اســتعمال قــوا 

می باشــد.
او عــالوه کــرد کــه هــدف تروریســتان مبــدل کــردن 
ــن  ــرای تأمی ــا ب ــا م ــت، ام ــگ اس ــدان جن ــه می ــتان ب افغانس
ــم.  ــارزه می کنی ــده مب ــل آین ــج نس ــرای پن ــه ب ــی مرف زنده گ
ــتان  ــگ افغانس ــه جن ــرد ک ــح ک ــی تصری ــرف غن ــد اش محم
داخلــی نیســت، اگــر ایــن جنــگ داخلــی می بــود بایــد ختــم 
ــی  ــم بین الملل ــم تروریس ــوج پنج ــا در م ــون م ــد، اکن می ش
قــرار داریــم. وی بــر مبــارزه بــا فســاد اداری و قاچاق چیــان 
ــد  ــی که می خواه ــت، هرکس ــرده گف ــد ک ــدر تاکی ــواد مخ م
ــن  ــمن ای ــد، دش ــب کن ــق تخری ــن طری ــتان را از ای افغانس

خــاک اســت. 
ــه افســران ارشــد نیروهــای امنیتــی و  آقــای غنــی خطــاب ب
ــا تروریســم و  ــارزه ب دفاعــی گفــت، شــما در صــف اول مب
ســنگر آزادی و دفــاع بین المللــی قــرار داریــد، زیــرا اهــداف 
ــع مشــترک، کشــورها را یک جــا ســاخته و همــکاری  و مناف

را افزایــش داده اســت. 
او بــر هم آهنگــی بیشــتر میــان همــۀ نیروهــای امنیتــی 
ــای  ــردن برنامه ه ــدن و از بین ب ــق  آم ــور فای ــی به منظ ودفاع
دشــمن تاکیــد ورزیــده گفــت، دشــمن بایــد بدانــد کــه ارادۀ 
مــا را بــرای مبــارزه و رســیدن بــه صلــح مختــل نمی توانــد. 
آقــای غنــی به خاطــر جلوگیــری از تلفــات نیروهــای امنیتــی 
و دفاعــی بــه مســووالن ارشــد امنیتــی و دفاعــی دســتور داد. 

رییسجمهور:

برنامۀ چهارسالۀ اصالحات 
و تقویت نیروهای امنیتی تهیه شده است

اگر جوان را از عشق منع کنیـد، چنان است که مریض را از کسالتش سرزنش دهید.
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رهبری واحد سیاسی و جود نداشت
 اما قهرمان ملی رهبری واحد نظامی ایجاد کرده بود

اســامی  حــزب  بــا  صلــح  تفاهم نامــۀ 
ــری  ــاد یک س ــر بنی ــار، ب ــن حکمتی گلبدی
ــازمان های  ــای س ــلیقه ها و فرمایش ه س
منطقه یــی مطــرح گردیــد و نیــز بحــث 
کابــل،  بــه  حکمتیــار  آمــدن  اساســِی 
ــاد  ــا بعضــی از ارزش هــای جه مخالفــت ب
ــوف  ــد در صف ــا بتوانن ــود ت ــت ب و مقاوم
نیروهــای مقاومــت در شــمال کشــور، 
چنــد دســته گی و چنــد پارچه گــی بــه 

وجــود بیاورنــد.



از حــاال چنیــن بــه نظــر می رســد کــه کمیســیون 
ــه  ــد ک ــی می زن ــه اقدام های ــت ب ــات دس انتخاب
تضمین کننــدۀ  نمی توانــد  هیــچ صــورت  بــه 
ــِت  ــادۀ حثی ــدی و اع ــاِت بع ــفافیت در انتخاب ش
ــزاری  ــس از برگ ــاد پ ــن نه ــۀ ای ــت رفت از دس

انتخابــاِت افتضاح آمیــِز ســال ۱۳۹۳ باشــد. 
ــدون  ــات ب ــس کمیســیون انتخاب ــه تازه گــی ریی ب
آن کــه دیگــر اعضای ایــن کمیســـیون را در جریان 
ــس  ــینه، ریی ــدامِ کم پیش ــک اق ــد، در ی ــرار ده ق
ــه  ــی را ب ــی والیت یکــی از کمیســیون های انتخابات
ــری  ــِت دیگ ــاِت والی ــیون انتخاب ــت کمیس ریاس
بــر اســاِس  گماشــته اســت. در حالــی کــه 
رســانه ها،  برخــی  بــه  کــرده  درز  اطالعــات 
ــابقۀ خــوِب کاری برخــوردار  ــره از س ــرد متذک ف
نبــوده و در دوران تصــدی ایــن ســمت، مرتکــِب 
ــده اســت. از ســوی  ــادی ش قانون شــکنی های زی
ــت های  ــه ریاس ــازه ب ــراد ت ــرر اف ــم، تق ــر ه دیگ
والیتــی کمیســیون انتخابــات بایــد از طریــق 
ــول کارِی  ــا و اص ــِق الیحه ه ــت آزاد و مطاب رقاب
ــای  ــرد. اقدام ه ــات صــورت گی ــیون انتخاب کمیس
این چنینــی، ضمــن این کــه می توانــد نســبت 
بــه غیرجانــب دار بــودِن کمیســیون انتخابــات 
همچنیــن  آورد،  وجــود  بــه  را  شــبهه هایی 
می توانــد بــر اعتمــاد مــردم نســبت بــه برگــزاری 
وارد  صدمــه  به شــدت  بعــدی  انتخابات هــای 

آورد.  
اعضــای تــازۀ کمیســیون های انتخاباتــی کــه پــس 
از جنجال هــای زیــاد بــه ایــن ســمت ها برگزیــده 
ــراوان  ــِت ف ــاط و دق ــا احتی ــد ب ــد، بای ــده ان ش
بــه امــور اصالحــات در نظــام انتخـــاباِت کشــور 
ــه  ــه خــود دســت ب ــه این ک ــد و ن رســیده گی کنن
اقدام هــای فراقانونــی بزننــد. هــر وقــت کــه مــن 
ــتان را  ــات افغانسـ ــِم انتخاب ــرآِب چش ــتان پُ داس
ــان معــروِف ژوزه  ــاد دو رم ــه ی ــم، ب ــرور می کن م
ســاراماگو نویســندۀ پرتغالــی برنــدۀ جایــزۀ نوبــل 
ــرض در  ــس معت ــن رمان نوی ــم. ای ــات می افت ادبی
ــهرت  ــش ش ــه برای ــوری" ک ــام "ک ــه ن ــی ب رمان
ــی  ــه نظام های ــع ب ــار آورد، در واق ــه ب ــی ب جهان
ــد، به شــدت  ــردم ان ــی از م ــی نماینده گ ــه مدع ک
می تــازد. آقــای ســاراماگو معتقــد اســت کــه 
دموکراتیــک،  کشــورهای  فعلــِی  نظام هــای 
ســبب  و  می کننــد  اغفــال  را  شهروندان شــان 
ــاِن  ــای پنه ــه راز و رمزه ــی ب ــه کس ــوند ک می ش

ــرد.  ــی نب ــی پ بهره کش
بــه بــاور آقــای ســاراماگو، نظام هــای فعلــی جهان 
ــی و  ــای کشــورهای اروپای ــه منظــورش نظام ه ک
امریــکای شــمالی انــد، شــهروندان را بــه کــوری 
ــرش  ــان دیگ ــد. او در رم ــوق می دهن ــفید س س
ــوری" آن را  ــس از "ک ــه پ ــی" ک ــام" بینای ــه ن ب
ــران  ــش از س ــه انتقادهای ــم ب ــرد، بازه ــر ک منتش

کشـــورهای اروپایــی ادامــه می دهــد و ایــن 
بــار، عــالج کار را در رفتــن شــهروندان بــه پــای 
ــد.  ــفید می دان ــۀ رای س ــای رای و ارای صندوق ه
ــای رای،  ــای صندوق ه ــه پ ــن ب ــد نرفت او می گوی
می ســازد،  پنهــان  را  همه گانــی  اعتراض هــای 
ــد  ــد نشــان دهن ــل شــهروندان بای ــن دلی ــه همی ب
ــه  ــای رای رفت ــای صندوق ه ــه پ ــه ب ــه آگاهان ک
انــد ولــی از آن جایــی کــه اعتمــاد خــود را نســبت 
بــه نتیجــۀ کار از دســت داده انــد، کاغذهــای 

ــد. ــه ان ــا ریخت ــه صندوق ه ــفید را ب س
نیــز شــاید روزی بــه  افغانســتان  انتخابــات   
سرنوشــِت رمــاِن "بینایــی" دچار شــود، روزی که 
ــیون های  ــه کمیس ــود ب ــه نمی ش ــد ک ــردم بدانن م
انتخاباتی یــی اعتمــاد کــرد کــه خــود اصــول 
واقعــًا  نمی کننــد!  رعایــت  را  قوانین شــان  و 
ــار  ــور انتظ ــهروندان کش ــوان از ش ــه می ت چگون
ــه آن  ــود ب ــا خ ــه مقام ه ــزی ک ــه چی ــت ب داش

التــزام نمی ورزنــد، ملــزم باشــند؟ 
 انتخابــات زمانــی حیثیــت ملــِی خــود را دوبــاره 

بــه دســت مــی آورد کــه واقعــًا بــه رونــدی 
شــود.  مبــدل  قانون منــد  و  عادالنــه  شــفاف، 
بحــران انتخابــاِت گذشــته هنــوز پایــان نیافتــه کــه 
مقام هــای جدیــد بــا تصمیم هــای خودســرانه 
ــاز  ــازه آغ ــی ت ــادی بحران ــه ایج ــی، ب و غیرقانون
کــرده انــد. هــر گونــه اقــدام غیرقانونــی در 
ــد و  ــش تن ــا واکن ــد ب ــات می توان ــتای انتخاب راس
صریــِح شــهروندان کشــور روبــه رو شــود. همــان 
سرنوشــتی کــه انتخابــات در رمــان "بینایــی" 
دچــارِ آن شــد و عمــاًل کشــور بــه بن بســت 
رســید. چقــدر خــوب اســت کــه مقام هــای 
کشــور حداقــل نگاهــی بــه ایــن رمــاِن خواندنــی 

ــد. ــا بیندازن و زیب
 از جانــب دیگــر، بحــث مهــم در راســتای 
کمیســیون های  حیثیــِت  اعــادۀ  انتخابــات، 
انتخاباتــی اســت کــه در انتخابــات ریاســت 
ــد.  ــیب دی ــدت آس ــال ۱۳۹۳ به ش ــوری س جمه
ــِد کمیســیون های انتخاباتــی بیشــتر  اعضــای جدی
بایــد  کمیســیون ها  ایــن  پیشــیِن  اعضــای  از 
متوجــه ایــن مســأله باشــند و بــه اصطــالح هیــچ 

قــدمِ نادرســتی را برندارنــد. 
انتخاباتــی  کمیســیون های  مقام هــای 
ــان  ــی، هم ــهروندان فعل ــه ش ــد ک ــوش نکنن فرام
ــا  ــه ب ــتند ک ــته نیس ــال های گذش ــهرونداِن سـ ش
ــای  ــه پ ــان ب ــی همچن ــای امنیت ــود تهدیده وج
ــی رای  ــه دولت های ــد و ب ــای رای بیاین صندوق ه
بدهنــد کــه سرنوشــت سیاسی شــان را بــه ســخره 
ــند  ــهروندان کشــور می پرس ــروز ش ــد. ام می گیرن
کــه آن همــه ایثارگــری بــرای برگــزاری انتخابــات 
ریاســت جمهــوری ســال ۱۳۹۳ چــه نتیجه یــی در 
پــی داشــت کــه بــارِ دیگــر بــا همــان مکانیســم ها 
و مســووالنی حتــا مغرض تــر از گذشــته، بــه 

پــای صندوق هــای رای برونــد؟ 
چــه خــوب اســت اعضــای جدیــِد کمیســیون های 
انتخاباتــی درک کننــد کــه در کــدام نقطــه از 
تاریــِخ حســاِس کشــور و در کــدام آزمــوِن 
سرنوشت ســازِ ملــی ـ میهنــی ایســتاده انــد و 
هــر قــدمِ خطــا و ناســنجیدۀ آن هــا تــا چــه انــدازه 
ــخ و  ــته های تل ــه گذش ــتان را ب ــد افغانسـ می توان
زهرآگیــن پــرت کنــد! مســلمًا درِک این همــه 
قبــل از علــم و معرفــت، نیازمنــِد وجـــداِن بیــدار 
ــر  ــزی، ه ــن چی ــود چنی ــت و در نب ــال اس و فع
انتخاباتــی در افغانســتان ملــوث بــه تقلــب و 
ــد  ــود. امیـ ــد ب ــیون خواه ــِی سیاس ــاِل سیاس امی
کمیســیون های  جدیــِد  اعضــای  اوالً  مــی رود 
ــم  ــاک و ارادۀ مصم ــداِن پ ــی دارای وج انتخابات
ــدان و اراده  ــِف وج ــه ضع ــر ب ــًا اگ ــند و ثانی باش
مبتــال هســتند، صــدای عدالت خواهــِی مــردمِ 
ــِی  ــالی روحان ــن خ ــتان، ای ــیدۀ افغانس تقلب کش

آن هــا را پُــر کنـــد!  
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احمــد عمران

از "کوری" تا "بینایی"؛
 داسـتان انتخـاباِت افغانســتان

 

ــود  ــگار ب ــار روزِ خبرن ــر ب دیــروز بیســت وهفتِم حــوت براب
و چنیــن مناســبتی، مایــۀ شــادگویی و مبارک گویی هــاِی 
ــد.  ــا ش ــه آن ه ــان ب ــر و دوستان ش ــه همدیگ ــگاران ب خبرن
ــاِی  ــازی و داوری ه ــای مج ــادباش گویی ها در فض ــن ش ای
ــگاران صــورت  گرفــت، نشــان  داد  ــارۀ خبرن نیکــی کــه درب
ــد و کارِ  ــل ان ــرام قای ــگاری احت ــۀ خبرن ــه حرف ــردم ب ــه م ک

ــتایند.  ــان را می س ــگاراِن کشورش خبرن
امــا ایــن تجلیــل و ســتایش کردن ها درحالــی صــورت 
می گیــرد کــه خبرنــگاراِن مــا در بدتریــن شــرایِط ممکــن در 
افغانســتان، بــه تهیــۀ خبــر و فعالیــِت رســانه یی می پردازنــد. 
ــرون  ــِی رســانه ها بی ــی کــه نهادهــای حام ــاد آمارهای ــر بنی ب
ــگاران در  ــد، امســال بیشــتر از ســال های دیگــر، خبرن داده ان
ــدادِ  ــا تع ــد و حت ــرار گرفته ان ــونت ق ــورد خش ــتان م افغانس
کشته شــده گاِن آنــان نســبت بــه ســال گذشــته، بیشــتر 
ارزیابــی شــده اســت. همچنیــن در کنــار ناامنــی و خشــونت، 
ــتان  ــناد در افغانس ــات و اس ــه اطالع ــی ب ــکِل دسترس مش
ــش کشــیده و از  ــه چال ــگاری در کشــور را ب ــز، کارِ خبرن نی
ــه دالیــل مختلفــی،  کیفیــِت آن کاســته اســت. خبرنــگاران ب
ــاز  ــمی ب ــه اول و رس ــاِت درج ــه اطالع ــن ب ــت یافت از دس
ــی  ــی و خصوص ــای دولت ــکاری نهاده ــدمِ هم ــد. ع می مانن
بــا خبرنــگاران و فســادِ فربهــی کــه در اکثــِر نهادهــا ســعی 
بــر کتمــان حقایــِق دردسرســاز دارد، عمده تریــن دلیــِل 
محرومیــِت خبرنــگاران از منابــع و اطالعــاِت اصیــل شــمرده 
ــی  ــگاران چاره ی ــرایطی، خبرن ــن ش ــًا در چنی ــود. یقین می ش
جــز اســتفاده از دیگــر گزینه هــای دریافــِت خبــر و قناعــت 
ــر،  ــوی دیگ ــد. از س ــدم ندارن ــت دوم و چن ــِع دس ــه مناب ب
ــا  ــگاران ب ــز خبرن ــور نی ــتاهای کش ــوالی ها و روس در ولس
ــد  ــِز چن ــز در مراک ــد و به ج ــدیدی مواجه ان ــکالِت ش مش
ــد  ــگاران نمی توانن ــاط  خبرن ــایر نق ــدود، در س ــِت مع والی
فعالیــِت چشــم گیر و بی خطــری داشــته باشــند. هنــوز 
مــردم در روســتاهای کشــور بــا مبحــِث رســانه و خبرنــگار 
ــتان و  ــور تروریس ــد و حض ــنایی نیافته ان ــِت آن  آش و اهمی
قاچاق بــران و مســووالِن محلــِی فاســد در ایــن مناطــق 
و درهم تنیده گــِی ایــن عوامــل بــا هــم، عرصــه را بــر 
و  والیــات  در  اســت.  ســاخته  تنــگ  خبرنــگاری  کارِ 
ــود  ــی وج ــخاص و گروه های ــت، اش ــوالی های دوردس ولس
ــا  ــده را ب ــن عق ــد و ای ــد ان ــانه ها عقده من ــه از رس ــد ک دارن

ــد.  ــه می کنن ــگاران تخلی آزارِ خبرن
همچنیــن هنــوز حکومــت و قوه هــای قضاییــه و مقننــه، بــا 
نحــوۀ تعامــِل احســن بــا خبرنــگار و ضــرورِت حمایــت از 
ــی  ــد و گاه ــنایی ندارن ــا آش ــۀ آن ه ــن و آزادان ــِت ایم فعالی
ــورد  ــرر م ــرمِ متک ــک مج ــتر از ی ــگاران بیش ــات، خبرن اوق
ــار  ــه در کن ــد. البت ــرار می گیرن خشــِم دســتگاه های دولتــی ق
ــد فرامــوش کــرد کــه  ــز نبای ــن مــوردِ مهــم را نی این هــا، ای
ــور  ــه در کش ــی ک ــِت بغرنج ــه وضعی ــه ب ــا توج ــروزه ب ام
حاکــم اســت، کســاِن زیــادی خودشــان را بــه نــامِ خبرنــگار 
جــا زده انــد و ایــن شــغِل مهــم و مقــدس را بــا شــایعه پراکنی 
ــروزه در  ــاخته اند. ام ــه دار س ــازل و خدش ــدازی، ن و تفرقه ان
ــه خــود  ــد ک ــی حضــور دارن ــرادِ فراوان فضــای مجــازی اف
ــه  ــز ب ــا نی ــی نهاده ــد و برخ ــی می کنن ــگار معرف را خبرن
آنــان کارِت عضویــت و خبرنــگاری توزیــع کرده انــد. حــال 
آن کــه یــک خبرنــگارِ حرفه یــی، بایــد مشــخصاِت مســتند و 
ــه در  ــی ک ــه هرکس ــد. این ک ــته باش ــفاف داش ــِر ش پس منظ
ــگار«  صفحــۀ فیســبوکش خبــر و یادداشــتی بگــذارد، »خبرن
بــه معنــای واقعــِی کلمــه شــده نمی توانــد. مســلمًا یکــی از 
ــادِ  ــت و اعتم ــانه یی، وثاق ــرای کارِ رس ــر ب ــن عناص مهم تری
دوطرفــه میــان خبررســان و مخاطــب اســت. امــا فیســبوک، 
رســانه یی،  مولفه هــای  برخــی  از  برخــورداری  به رغــم 
قــادر بــه تأمیــن ســالِم ایــن رابطــه  نیســت و نخواهــد بــود. 
ــِل کارِ  ــل و تنزی ــث تقلی ــوع باع ــوارد در مجم ــن م ــۀ ای هم
خبرنــگاری و اوضــاِع معیشــتِی خبرنــگاران در کشــور 
بــه دولــت پیشــنهاد می کنیــم کــه  بنابرایــن  شــده اند. 
و  برنامــه  یــک روزه،  و  صــوری  تجلیل هــای  به جــای 
دســتورالعملی جامــع را بــرای دگرگونــِی مثبــت در کارِ 
خبرنــگاری و زنده گــِی خبرنــگاران تدویــن کنــد و بــا 
ــگاران،  ــراروِی خبرن ــراواِن ف ــه حــِل مشــکالِت ف ــت ب عنای
ــی  ــردم چهره ی ــانه ها و م ــت، رس ــان حکوم ــه می ــه رابط ب
ــانه ها و  ــلمًا رس ــد. مس ــی بخش ــه تعال ــازنده و رو ب ــو، س ن
اصحــاِب رســانه کــه خبرنــگاران جــزِو اصلــی آن انــد، ایــن 

ــد.  ــه دارن ــود نهفت ــم را در خ ــیِل عظی پتانس

روز خبرنگار 
و وضعیت زاِر خبرنگاراِن کشور
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چه خوب است اعضای جدیِد 
کمیسیون های انتخاباتی درک 
کنند که در کدام نقطه از 
تاریِخ حساِس کشور و در 
کدام آزموِن سرنوشت ساِز 
ملی ـ میهنی ایستاده اند 
و هر قدِم خطا و ناسنجیدة 
آن ها تا چه اندازه می تواند 
افغانسـتان را به گذشته های 
تلخ و زهرآگین پرت کند! 
مسلماً درِک این همه قبل 
از علم و معرفت، نیازمنِد 
وجـداِن بیدار و فعال است 
و در نبود چنین چیزی، هر 
انتخاباتی در افغانستان 
ملوث به تقلب و امیاِل 
سیاسِی سیاسیون خواهد 
بود. امیـد می رود اوالً 
اعضای جدیِد کمیسیون های 
انتخاباتی دارای وجداِن 
پاک و ارادة مصمم باشند 
و ثانیاً اگر به ضعِف وجدان 
و اراده مبتا هستند، 
صدای عدالت خواهِی مردِم 
تقلب کشیدة افغانستان، 
این خای روحانِی آن ها را پُر 
کنـد! 



هارون مجیدی
از  محمدپنـاه،  دگرجنـرال  شـهادت  سـال روز  بیسـت ودومین  از 

شـد. گرامی داشـت  کابـل  در  جهـادی  معـروف  فرماندهـان 
در محفلـی کـه بـه همیـن مناسـبت برگـزار شـده بـود، عـالوه بـر 
فرماندهـان  سیاسـی،  چهره هـای  دولتـی،  بلندرتبـۀ  مسـووالن 
جهـادی، مجاهـدان، نماینـده گان مـردم در مجلـس، خانوادۀ شـهید 

پنـاه و صدهـا تـن از شـهروندان اشـتراک کـرده بودنـد.
در ایـن محفـل شـماری از فرماندهـان جهـادی صحبـت کردنـد و  
گفتنـد در دوران جهـاد کـه هبـری واحد سیاسـی و جود نداشـت، 

قهرمـان ملـی رهبـری واحـد نظامـی ایجاد کـرده بود. 
در سـالروز شـهادت فرمانـده پنـاه خـان شـهید، همرزمـان نزدیک 
وی؛ فرمانـده انـور خـان جگدلـک، فرمانـده بصیـر خان سـالنگی، 
فرمانـده مـال تاج محمد مجاهـد، فرمانده سـمیع اهلل قطـره، یکی پی 

دیگـر در مـورد شـخصیِت او سـخن گفتند:
تاثیرگذارتریـن  و  معروف تریـن  از  یکـی  شـهید،  خـان  »پنـاه  ـ 
فرماندهان جهاد و مقاومت افغانسـتان می باشـد. پس از شـهادتش، 
هیـچ ارثـی از خـود بجا نگذاشـت و خانـواده اش تا هنـوز قرضدار 
باقـی مانده اسـت. او صوفی مشـرب زندگی کرد و جـای و جایداد 

از خود نداشـت«.
فرمانـده انورخـان جگدلـک، با یـادآوری از خاطـرات دوران جهاد 
و مدیریـت جنـگ و اهمیـت آن بـرای امـروز، گفت: قهرمـان ملی 
چنـان یـک اسـتراتیژی کالن داشـت کـه تاهنـوز کـه هنـوز اسـت 
مـن میـان این همـه دولـت و دولتمـردان چنـان اسـتراتیژی یی برای 

ندیده ام.  افغانسـتان 
او گفـت کـه فرماندهـان در چارچـوب اسـتراتیژی او، در مبارزات 
آزادی بخـش می جنگیدنـد و پنـاه خـان شـهید شـاگرد چنیـن یـک 

شـخصیت بـزرگ بود.
انـور جگدلـک، والـی پیشـین کنـدز گفـت: وجـود راهبـرد جنگی 
در میـان مجاهـدان کـه از اثـر توجـه و مدیریـت شـهید احمدشـاه 
مسـعود، قهرمـان ملـی کشـور طرح ریزی شـده بود، سـبب شـد تا 

مجاهـدان دسـت آوردهای بی شـماری داشـته باشـند.
بـه گفتـۀ او: امـروز حکومت افغانسـتان فاقـد راهبرد جنگی اسـت 

کـه ایـن مـورد سـبب ناهم آهنگی و سـر درُگمی شـده اسـت.
از  شـماری  اگـر  کـه  اسـت  بـاور  ایـن  بـه  جگدلـک  آقـای 
چهره هـای جهـادی امـروز در سـمت های دولتـی هـم نیسـتند، اما 
از  در بخش هایـی  امنیـت  و  آرامـش  موجودیت شـان هـم سـبب 

اسـت. شـده  افغانسـتان 

فرمانـده مـال تـاج محمـد مجاهـد از دیگـر همرزمـان شـهید پنـاه 
گفـت کـه مـا در زمان جهـاد و مقاومـت در حالیکه مرجـع رهبری 
سیاسـی واحد نداشـتیم، اما آمرصاحب شـهید توانسـته بـود مرجع 
رهبـری واحـد نظامـی در میـان مجاهدین افغانسـتان ایجـاد نماید.
قهرمـان ملـی مـان چنـان یـک نبـوغ و صالبـت داشـت کـه هر که 
از هـردرۀ افغانسـتان بـا وی میدیـد و تعامـل میکـرد، وقتـی دوباره 
برمی گشـت بـر محـالت خـود، بـا انگیـزه و تعهـد بـه جهـاد و 
مقاومـت می پرداخـت و ایـن گونـه دره درۀ کشـور توسـط ایـن 

شـخصیت رهبـری می شـد
.مـال تاج محمـد مجاهـد، والـی پیشـین کابـل گفـت: شـهید پنـاه 
یکـی  بـود.  آزادی خواهـی  سـنگرهای  درخشـان  سـتاره های  از 
ویژه گی هـای فرمانـده پنـاه اطاعـت از فرماندهـی واحـد مجاهدان 

. د بو
واحـد  نظامـی  فرماندهـی  مجاهـد:  تاج محمـد  مـال  کقتـۀ  بـه 
تحـت رهبـری قهرمـان ملـی کشـور، سـبب پیـروزی مجاهـدان و 

می شـد. مقاومت گـران 

فرمانـده بصیـر سـالنگی: از دیگـر همرزمـان شـهید پنـاه در ایـن 
محفـل گفـت: وقتـی می گوییم طالبـان، طالب دین و برادر هسـتند! 
ایـن چـه طالـِب دیـن و بـرادر اند کـه قهرمان ملـی را به شـهادت 
می رسـانند، شـهید صلـح را به شـهادت می رسـانند، شـهید حاجی 
قدیـر، شـهید مـزاری و صدهـا و هـزاران مجاهـد مسـلمان را بـه 

شـهادت می رسـانند، هنـوز هـم می گوینـد طالـب دیـن و بـرادر.
این فرمانده جهادی و والی پیشـین پروان، در بخشـی از سـخنانش 
از عالمـان دیـن خواسـت تـا در برابر دشـمنان مـردم افغانسـتان و 
گروه هـای تروریسـتی یک صـدا بایسـتند و توطیه هـای آنـان را از 

بیـن ببرند.
کـه  گفـت  محفـل  ایـن  در  جهـادی  شـخصیت  قطـره  فرمانـده 
مجاهدیـن هنـوز هـم یـک قـوت بی بدیـل اند و در گوشـه گوشـۀ 
افغانسـتان حضـور دارنـد و فقـط یک رهبـری واحد سیاسـی الزم 
اسـت تـا در برابر دشـمنان این سـرزمین بایسـتیم. به گفتـۀ او، این 
رهبـری نمی توانـد در محـدودۀ تعـداد انگشت شـمارِ از بیرون آمده 

باشـد کـه هیـچ شـناختی از کشـور ندارند.

سـمیع اهلل قطـره، از فرهاندهـان پیشـین جهادی، از سـران حکومت 
خواسـت کـه بـه خانـوادۀ شـهیدان توجه کننـد و در پی آن باشـند 

کـه فرزندان شـهدا از آمـوزش بـه دور نمانند.
او هـدف مبـارزه و پای مردی مجاهـدان و مقاومت گران افغانسـتان 
را تحقـق عدالت اجتماعی برشـمرد و از سـران حکومت خواسـت 

کـه در جهـت پیاده کـردِن این آرمان بکوشـند.
بـه گفتـۀ او: افغانسـتان امـروزه همچـون کشـوری زخمـی و بیمار 
اسـت و سـران جهـادی بایـد بـه مـداوای کشـور بیشـتر از پیـش 

باشـند. توجه داشـته 
حمـزه پنـاه، فرزنـد شـهید محمدپنـاه، در سـخنانی در ایـن جمـع  
گفـت کـه فرمانـده پناه از بهـر آزادی و پیروزی انقالب اسـالمی از 

هیچ گونـه فـداکاری دریـغ نکرد.
بـه گفتـۀ او: شـهید محمدپناه تا آخرین رمقش از حکومت اسـالمی 
دفـاع کـرد و در راه دفـاع از آرمان هـای جهـاد و هم سـنگرانش بـه 

شـهادت رسید.
شهید پناه کی بود؟

شـهید پنـاه یکـی از چهره های تابناک و درخشـان جهـاد و انقالب 
اسـالمی، شصت وسـه سـال پیش از امـروز، در بلندی هـای دهکدۀ 
کوهسـتانی سـفیدچهر پنجشـیر، پـا بـه عرصـۀ  حیـات گذاشـت. 
پـدرش محمـد امیـر، پیشـۀ دهقانـی داشـت و فرزنـدش را از آوان 
کودکـی بـا روحیـۀ غلبـه بـر مشـکالت و دشـواری ها، بـا خـود به 
مزرعـه می بـرد. محمدپنـاه فراگیـری علـوم دینـی را در مسـجد 
دهکـده نـزد مـال امـام منطقـه آغـاز کـرد و با عشـق و عالقـۀ وافر 

در ایـن راه گام برداشـت.
شـهید جنـرال محمدپنـاه را در سـال ۱۳۵7 خورشـیدی، جبـراً بـه 
عسـکری جلـب و بـه والیـت هرات اعـزام کردنـد، اما با پیوسـتن 
در صفـوف نخسـتین تشـکل نیروهـای جهـادی در پنجشـیر، بـا 
مجاهـدان همـراه شـد. او در مـدت کوتاهـی اسـتعداد و توانایـی 
نظامـی خـود را تبـارز داد و در صفـوف ده هـا تـن از مجاهدیـن 
بـه تصـرف پایگاه هـا و فتـح مراکـز بـزرگ نظامـی ارتـش متجاوز 
شـوروی در پنجشـیر، سـالنگ، تخار، بغالن، پروان و کاپیسـا ادامه 

داد.
شـهید محمدپنـاه در زمـان جهـاد در بخش هـای مختلـف نظامـی 
بـرای آوردن آزادی و پیـروزی مجاهـدان خدمت کرد و سـرانجام، 
شـب ۲4 حـوت ۱۳7۳ خورشـیدی، زمانـی کـه بـرای دفـع حملۀ 

گـروه طالبـان بـه میـدان شـهر رفتـه بود، به شـهادت رسـید.

روزنامـۀ مانـدگار بـه اطالعاتـی دسـت یافتـه کـه نشـان می دهـد 
حـزب اسـالمی بـه رهبـری گلبدیـن حکمتیـار از عملـی  کـردن 
توافق نامـۀ صلـح بـا حکومت افغانسـتان عقب نشـینی کرده اسـت 

و دولـت نیـز رغبتـی به آن نـدارد.
در  کـه  تعهداتـی  بـه  اسـالمی  حـزب  اطالعـات،  ایـن  بربنیـاد 
توافق نامـه بـه آن اذعـان کـرده بود، پشـت پـا زده و این کار سـبب 
شـده اسـت کـه حکومـت نیـز در گفت وگـوی بیشـتر را ببنـدد.
اطالعـات بـه دسـت آمـده بـه روزنامـۀ مانـدگار هم چنـان نشـان 
می دهـد، رقـم زندانیـان حـزب اسـالمی که از سـوی اعضـای این 
حـزب بیـش از چهارصـد تن عنوان شـده بـود، حاال بـه هفتاد تن 

تنزیـل یافته اسـت. 
همزمـان بـا ایـن، امیـن کریـم، نماینـدۀ ارشـد حـزب اسـالمی 
حکمتیـار در سـخنانی گفتـه اسـت: "بـا توجـه بـه عـدم مجـوز 
حضـور نیروهـای خارجـی در افغانسـتان، مقاومت مـردم در برابر 
آنـان مشـروع اسـت و همـۀ ما مکلـف هسـتیم در برابـر نیروهای 

خارجـی مقاومـت کنیـم."
نماینـدۀ حکمتیـار هم چنـان بیان داشـته که امـروزه تنهـا مذاکراِت 
مشـروع، "مذاکـرات بین االفغانـی" اسـت و هـر مذاکره یـی کـه با 

اعمـال نفـوذ دیگران باشـد، مـورد قبول نمی باشـد.
او گفـت: "مـا تـا خـروج آخرین سـرباز خارجـی به مبـارزه ادامه 
می دهیـم، امـا ایـن مبارزه باید سیاسـی باشـد." اظهـارات او نیز بر 
نتیجـه مانـدن مذاکـرات و عملی شـدن توافق نامه داللـت می کند.
بـا  گفت وگـو  در  سیاسـی  کارشـناس  کوهسـتانی،  جاویـد  امـا 
روزنامـۀ مانـدگار در مـورد عملـی نشـدن توافق نامـه و اظهـارات 
اخیـر نماینـده حـزب اسـالمی می گویـد کـه تفاهم نامـۀ صلـح بـا 
حـزب اسـالمی گلبدیـن حکمتیـار، بربنیـاد یک سـری سـلیقه ها و 
فرمایش هـای سـازمان های منطقه یـی مطـرح گردیـد و نیـز بحـث 
اساسـِی آمـدن حکمتیار به کابـل، مخالفت با بعضـی از ارزش های 
جهـاد و مقاومـت بـود تـا بتواننـد در صفـوف نیروهـای مقاومـت 
در شـمال کشـور، چنـد دسـته گی و چنـد پارچه گـی بـه وجـود 

بیاورند.
تفاهم نامـۀ  دیگـر  دالیـل  از  یکـی  می افزایـد،  کوهسـتانی  آقـای 
صلـح بـا حـزب اسـالمی و آوردن حکمتیار بـه کابـل، حمایت از 
سیاسـت های حکومـت وحـدت ملـی و مشـروعیت  بخشـیدن به 

ایـن حکومـت، در برابـر سـایر نیروهـای جهـاد و مقاومـت که از 
حـق و عدالـت دفـاع کردنـد، بود.

ایـن کارشـناس سیاسـی گفـت: از آغاز امضـای توافق نامـۀ آدرس 
آقـای حکمتیـار مشـخص نبود و کسـانی هم کـه پیـام او را انتقال 
می دادنـد، صالحیـت دیدوبازدیـد بـا شـخص او را در پاکسـتان 

نداشتند.
بحـِث  آغـاز  از  ملـی  وحـدت  "حکومـت  کـه  گویـد  مـی  او   
گفت وگـو بـا حزب اسـالمی تا هنـوز، از هیچ طریقی بـا حکمتیار 
در تمـاس نبـوده و نیسـت. بـه گفتـه او حکمتیـار تحـت نظـارت 
شـدید سـازمان اسـتخبارات پاکسـتان قـرار دارد. به گفتـۀ او، آغاز 
روشـن بود که شـماری از افراد سـرگردان و مریض، می خواسـتند 
بـا اسـتفاده از ایـن توافـق سیاسـی، از حکومـت افغانسـتان امتیـاز 

بگیرنـد و سـود ببرند."
بـه گفتـۀ آقـای کوهسـتانی: وعده هایـی کـه در توافق نامۀ سیاسـی 
بـه آن هـا تأکیـد شـده بـود، هیچ کـدام جنبۀ عملـی نداشـت. یعنی 
حـزب اسـالمی هیـچ گـروه مسـلحی نداشـت تـا بـه حکومـت 
افغانسـتان بپیونـدد، ایـن حـزب هیـچ اسـیری به دسـت نداشـت 
تـا رهـا می شـدند، حـزب اسـالمی جغرافیایـی را در کشـور بـه 
لحـاظ امنیتـی زیـر کنترل نداشـت تا آن سـاحات آزاد می شـدند و 
اکثـر افـراد حـزب اسـالمی در درون سـاختارهای سیاسـی دولت 
افغانسـتان جـذب شـده اند. بنـًا، حـزب اسـالمی تهدیـد نبـود و 
نمی توانسـت هیـچ نقشـی بـرای آوردن صلح در کشـور ایفـا کند.

آقـای کوهسـتانی بـا بیـان این کـه افـرادی کـه می خواسـتند از این 
توافق نامـه سـود ببرنـد، نگـران تخریـب کمپ بزرگ »شمشـتوی« 
حزب اسـالمی در پاکسـتان بودند، خاطرنشـان سـاخت: "پاکستان 
از حضـور هراس افگنانـی کـه بـه امنیت این کشـور تهدیـد بودند، 
نگـران بـود، بـه همیـن دلیـل می خواسـت کمـپ »شمشـتو« را به 
گونـۀ کامـل از بیـن ببـرد. در صـورت تخریب شـدن ایـن کمـپ، 
حـزب اسـالمی وجاهـت و افـراد خـود در این کمپ را از دسـت 
مـی داد و مهاجـران آن همـه بـه افغانسـتان بـر می گشـتند کـه این 
از همیـن  بـرای گفتـن نمی داشـت.  صـورت، حکمتیـار چیـزی 
جهـت، خواسـتند قبـل از تصفیۀ کامل کمـپ، بتواننـد امتیازاتی را 

از حکومـت افغانسـتان بـه دسـت آورند."
کوهسـتانی هم چنـان گفـت: بعد از بررسـی شـمار زندانیان حزب 

اسـالمی در زندان هـای افغانسـتان، مشـخص شـد کـه تنهـا 8۶ 
زندانـی مربـوط حـزب اسـالمی در زندان هـای افغانسـتان وجـود 
دارد، بقیـه آن چهارصـد نفـر، افـراد مربـوط طالبـان، قاچاق بـران 
مـواد مخـدر و آنانـی کـه به جرم هـای جنایـی زندانی اند، می شـد.
ایـن نظامـی پیشـین خاطرنشـان سـاخت کـه در بحث آزادسـازی 
زندانیـان تـالش بـر این بود تـا تجارت صـورت بگیـرد. او گفت: 
"افـرادی کـه توافق نامـۀ صلـح بـا حزب اسـالمی را در افغانسـتان 
بـه پیـش می برنـد، تالش داشـتند تـا از خانواده هـای زندانیان پول 
دریافـت کننـد و یـا از حکومـت بـه بهانـۀ آمـدن مهاجـران حزب 
اسـالمی و اسـکان آن هـا شـهرک بـه دسـت بیاورنـد. بـه گفتـه او 
بخشـی از ایـن تالش هـا موفق هم بوده اسـت؛ چنانکـه در والیت 
لوگـر، زمین هـای دولتـی را خانـوادۀ گلبدیـن حکمتیـار در بـدل 

پـول بـه مـردم توزیـع می کنند."
بـه بـاور آقـای کوهسـتانی، کسـانی کـه پـروژۀ توافق نامـۀ صلح با 
حـزب اسـالمی را راه انداختنـد، اکنون دلگیر شـده اند، زیرا حزب 
اسـالمی و شـخص حکمتیـار، موقعیـت و جایـگاه الزمـی را در 
میـان مـردم افغانسـتان نـدارد. هم چنان بعـد از پیـروزی مجاهدان، 
اکثریـت فرماندهـان حـزب اسـالمی در شـمال کشـور در یـک 
تفاهـم و هـم کاری مشـترک، با حزب جمعیت اسـالمی پیوسـتند.

بیماری حکمتیار 
کوهسـتانی می گویـد " بـه احتمـال زیـاد، حکمتیار به کابـل نیاید؛ 
چـون او هنـوز مریـض اسـت و حالـت خـوب روانی هم نـدارد. 
او حتـا خانـواده اش را دیـده نمی توانـد؛ زیـرا زیـر نظارت شـدید 

پاکسـتان قرار دارد. 
ایـن منبـع می گویـد بعـد از رفـع تحریم هـای سـازمان ملـل از 
حکمتیـار، او با شـمار محدودی از افسـران ارتـش و رهبران دینی 
پاکسـتان دیـداری داشـته اسـت و قـرار بـود بـه کنرها بیایـد و از 
آنجـا بـه کابـل انتقـال داده شـود کـه ایـن بحث هـم منتفی شـد."
تـا  داشـت  انتظـار  پاکسـتان  داشـت:  اذعـان  کوهسـتانی  آقـای 
حکمتیـار منافـع پاکسـتان را در برابـر هنـد و سـایر کشـورهای 
منطقـه در بازی هـای سیاسـی بـرآورده بسـازد؛ اما در یـک مطالعۀ 
کوتاه مـدت دیده شـد کـه این توان منـدی در حزب اسـالمی و در 

وجـودِ شـخص حکمتیـار دیگـر وجـود نـدارد.
هم زمـان بـا ایـن، اسـماعیل قاسـم یار، مشـاور روابـط بین المللـی 

شـورای عالـی صلـح بـه روزنامـۀ مانـدگار می گوید، عملی شـدن 
توافق نامـۀ صلـح با حزب اسـالمی با یک سـری مشـکالت مواجه 

است.
آقـای قاسـم یار می گویـد کـه رهایـی زندانیـان، توزیع زمیـن برای 
مهاجرانـی کـه از کمـپ شمشـتو بـه افغانسـتان برگشـت می کنند، 
تسـلیم دهی سـالح های اعضـای حـزب اسـالمی و تقـرر آنـان در 
صفـوف پولیـس و مکان مناسـب برای گلبدین حکمتیـار، از جمله 
خواسـت های حـزب اسـالمی اسـت کـه ایـن رونـد بـه مشـکل 

روبه ور سـاخته اسـت.
ایـن عضـور شـورای عالـی صلح بـا اشـاره بـه این که ُحسـن نیت 
در زمینـۀ عملی شـدن توافق نامـۀ صلـح بـا حـزب اسـالمی هنـوز 
وجـود دارد، اظهـار داشـت: "آرزو داریم تعهداتی کـه دو طرف به 

هـم سـپرده اند، بـدون کم وکاسـت عملی گـردد."
خواسـتیم در ایـن زمینـه دیـدگاه رییس کمیسـیون مشـترک تطبیق 
توافق نامـۀ صلـح حکومـت با حزب اسـالمی را نیز داشـته باشـیم، 
امـا بـا کوشـش های پی هم، کسـی به تماس هـای ما پاسـخ نگفت.
حکومـت وحـدت ملـی در مـاه میـزان سـال جـاری، توافق نامـۀ 
صلـح بـا حزب اسـالمی به رهبـری گلبدیـن حکمتیـار را به امضا 

رساند.
در  افغانسـتان  حکومـت  و  اسـالمی  حـزب  مشـترک  تعهـدات 
توافق نامـۀ صلـح، شـامل پایـان جنـگ، تأمیـن صلـح و امنیـت، 
پابنـدی بـه ارزش های اسـالمی، حقـوق برابر و بـدون تبعیض زن 
و مـرد در برابـر قانـون، یک پارچه گـی افغانسـتان و تعلـق بـه همۀ 

اقـوام کشـور می شـود.
تمامـی  رفـع  بـرای  تـالش  شـامل  حکومـت  اصلـی  تعهـدات 
تحریم هـای بین المللـی در برابـر گلبدین حکمتیار و سـایر رهبران 
حـزب اسـالمی، بـه رسـمیت شـناختن این حـزب به عنـوان یک 
سـازمان سیاسـی بربنیـاد قانون و حـق فعالیت سیاسـی آن در کلیه 

زمینه هـای سیاسـی ماننـد شـرکت در انتخابـات می شـود.
بربنیـاد ایـن توافق، دولـت هم چنین متعهد می شـود تمـام زندانیان 
عضـو ایـن حـزب را بـه جز افـرادی کـه مرتکـب جرایـم جنایی 
شـده باشـند و ادعاهـای فـردی در برابر آنان وجود داشـته باشـد، 

کند. آزاد 
در مقابـل، حـزب اسـالمی هـم افـرادی را کـه بـه اتهـام عضویت 
در دولـت نـزد خـود به اسـارت نگـه مـی دارد، آزاد خواهـد کرد.
مـادۀ هجدهـم ایـن سـند بیان گر آن اسـت کـه این حـزب پس از 
اعـالم رسـمی ایـن توافق نامه، »آتش بـس دایمی« را برقـرار می کند 
و ایـن موضـوع زیـر نظـر یـک کمیسـیون مشـترک اجـرا خواهـد 

. شد
حـزب اسـالمی شـاخه حکمتیـار یکـی از چهـار گـروه اصلـی 
شورشـی در کنـار گـروه طالبـان، شـبکۀ حقانـی و گـروه داعـش 
اسـت کـه در حـال حاضـر در برابـر دولـت افغانسـتان می جنگند.
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بسـیاری از تحلیل گـران بـر ایـن باورنـد کـه بی ثباتـی در 
افغانسـتان دارای دو بُعـِد داخلـی و خارجی اسـت. بنده نیز 

بـا آن هـا موافقم.
اگـر بـه عوامِل خارجِی بی ثباتی در کشـور نظـری بیندازیم، 
اختـالف بـا پاکسـتان را می تـوان در صـدرِ فهرسـت قـرار 
داد، تـا جایـی کـه بعضی هـا حل مشـکالت  با پاکسـتان را 

پایـان بی ثباتـی در افغانسـتان می داننـد.
بـه  از  افغانسـتان  امتنـاع  کـه  باورنـد  ایـن  بـه  برخی هـا 
رسـمیت شـناختن پاکستان در سـال ۱۹47 میالدی و ادعای 
ارضـی حاکمـان افغانسـتان بـر آن طـرف دیورنـد، علـت 
پرخاش گری هـای ایـن کشـورِ کم عمـر و کم تجربـه اسـت. 
بـه نظـر بنـده وتـا جایی کـه بـه پاکسـتان ارتبـاط می گیرد، 
سـه موضـوع خـط دیورنـد، معضلـۀ آب هـا و مناسـبات 
را  پاکسـتان  نگرانی هـای  مهم تریـن  هنـد،  بـا  افغانسـتان 
تشـکیل می دهنـد و مقامـاِت پاکسـتانی بارهـا  بـا جانـب 
افغانسـتان، نگرانی هـای خـود را در میـان گذاشـته اند. پس 
آن چـه به عنـوان »عمـق اسـتراتژیک« در سیاسـت خارجی 
پاکسـتان یـاد می گـردد، علی الظاهر شـامِل این سـه نگرانی 
می گـردد و حـال، توپ در میدان حاکماِن افغانسـتان اسـت 

تـا پیرامـوِن ایـن مـوارد تصامیـِم معقـول بگیرند. 
بـه نظـر بنـده، در میان این سـه نگرانـی، یک حلقـۀ مفقوده 
یـا مکتومـه نیز وجـود دارد که ظاهـراً مقاماِت پاکسـتانی از 
اظهارنظـر در مورد آن خـودداری می کننـد و آن، جغرافیای 
نامناسـب پاکسـتان در میـان دو کشـور هنـد و افغانسـتان 

است.
اگـر بـه جغرافیـای پاکسـتان به دقـت نگریسـته شـود، ایـن 
کشـور از نظـر جغرافیـاِی سیاسـی به صورت یک مسـتطیِل 
کم عـرض در میـان هنـد و افغانسـتان قرار گرفته اسـت که 
آن را دربرابـر خصـِم اصلـِی او یعنـی هنـد، بسـیار کم عمق 

و آسـیب پذیر می سـازد.
اگـر به سـه جنـگ میـان هنـد و پاکسـتان نظـری بیندازیم، 
می بینیـم کـه هواپیماهـای هندی در هرسـه جنگ به آسـانی 
کناره تریـن  در  کـه  را  پشـاور  فرودگاه هـای  می توانسـتند 
بخِش این مسـتطیل قـرار دارند، بمباران کنند.از این جاسـت 
کـه ضرورِت داشـتن یـک عقب گاه بـرای پاکسـتان در یک 
می گردد.حـال  هند،برجسـته  بـا  دیگـر  احتمالـی  جنـگ 
اگرحاکمـان افغانسـتان، دیورنـد را به رسـمیت نشناسـند و 
بیشـتر از آن ادعـای ارضـی در آن طـرف دیورنـد را مطـرح 

کننـد، حساسـیِت پاکسـتان به شـدت قابـل درک اسـت.
بحـث دیگـر، موضـوع آب هـای افغانسـتان اسـت  کـه بـه 
پاکسـتان می ریـزد وظاهـراً منفعـِت یکـی به ضـررِ دیگری 

می انجامـد.
اگـر مشـکل آب در سـده های بعـدی باعـث جنـگ جهانی 
سـوم گـردد، ایـن منطقی تریـن جنـگ در تاریـخ بشـریت 
خواهـد بـود. آب، ایـن مـادۀ حیاتـی بـه زودی جـزو منابع 
اسـتراتژیِک کشـورهای جهان قرار خواهـد گرفت و حیات 
تمدن هـای موجـود و بعـدِی جهان وابسـته به تسـلط آن ها 
بـر ایـن مادۀگران بهـا خواهـد بـود؛ ماده یـی که بشـریت تا 
حـال موفـق نگردیده بـرای آن بدیلـی بیاورد. البتـه معضلۀ 
بلکـه  نیسـت،  افغانسـتان  و  پاکسـتان  مشـکل  تنهـا  آب، 
بسـیاری از کشـورهای جهـان در دهه هـای بعـدی بـا آن 

مواجـه خواهنـد بود. 
و امـا موضـوع سـوم، یعنـی روابـط هنـد و افغانسـتان کـه 
پیشـینۀ تاریخی دارد، برای پاکسـتانی ها بـه معنِی بغل گیری 
قبـری اسـت کـه پاکسـتان در آن قـرار گرفتـه و حاکمـان 
سیاسـت امنیتـِی آن کشـور گمـان می کننـد که درایـن تنگنا 

از دوطـرف بـر آن هـا فشـار وارد می گـردد.

از سـه  بعـد  پاکسـتان  بـه دالیلـی کـه گفتـه آمد،ارتـش   
شکسـت در برابـر هنـد، بـه فکرچـارۀ دیگـری افتیـد کـه 
می تـوان آنـرا سیاسـت مسـلح پاکسـتان نـام گذاشـت.ابزار 
ایـن سیاسـِت مسـلح عبارت از تشـکیل لشـکرهای مسـلِح 
غیررسـمی اسـت که بـرای سیاسـت خارجی پاکسـتان کار 
می کننـد و از حمایـت کامـِل حکومـِت پاکسـتان برخوردار 

ند. ا
از حادثـۀ  بعـد  افغانسـتان  ناتـو در  نیروهـای  بـا مداخلـۀ 
یازدهم سـپتمبر، دیپلوماسـی مسـلح پاکسـتان درحمایت از 
گـروه طالبـان، شـامل حـاِل ناتو هـم گردید و طی ده سـال 
نخسـِت حضـور ایـن پیمـان در افغانسـتان، بـازی دوگانـۀ 
پاکسـتان یعنـی هـم بـا امریـکا و هـم برضـد امریـکا، بـه 

انـزوای غیراعالن شـدۀ ایـن کشـور انجامیـد.
سـال  آخریـن  تـا  کـرزی  حامـد  کـه  زیـاد  تأسـف  بـا 
حکومـت داری خویـش، بـه ایـن نتیجـه نرسـید که مشـکل 
افغانسـتان بـا پاکسـتان علـِل سیاسـی دارد و راه حـِل آن هم 

سیاسـی اسـت.
دولـت افغانسـتان طی یـازده سـال زمام داری حامـد کرزی، 
در انتظـار پیــروزی نظامـی مانـد و از کمتریـن شـجاعِت 
سیاسـی برخـوردار نبـود تا به ریشـۀ مشـکالت با پاکسـتان 
ناتـو  امریـکا و  بهتـر از حضـور  بپـردازد و چـه فرصتـی 

درافغانسـتان. 
ادامـۀ   بـه  کشـور،  نویـِن  مرحلـۀ  زمـام داراِن  آن کـه  بدتـر 
اشـتباهات سـلِف خویش، از مشـکل سـرحدی با پاکستان، 
قضیـۀ ناموسـی سـاخته اند و هرنـوع مذاکره در مـورد آن را 

عبـور از خـط قرمـز می داننـد.
در ایـن میـان، مداخلۀناتـو و امریـکا بعد از یازدهم سـپتمبر 
قابـل تأملِفـراوان اسـت؛ زیـرا یـک بـارِ دیگر ثابـت گردید 
کـه مداخلـۀ مسـلحانه در افغانسـتان بـه هـر منظـوری کـه 

باشـد، منجـر بـه ناکامی اسـت. 
نیروهـای  فرسـتادن  امریکایی هـا،  اشـتباه  بزرگ تریـن 
نظامـی بـه افغانسـتان بـود. درحالی کـه موافقت نامـۀ بـن از 
یـک حضـور محـدود بـرای پشـتیبانی و کمـک بـه صلـح 
یـاد می کـرد. نیروهـای بریتانیایـی بـه عنـوان پیش قـراوالن 
نیروهـای امریکایـی، بـدون اجـازۀ دولـت وقت بـه رهبری 

اسـتاد ربانـی، وارد فـرودگاه بگـرام شـدند.
ایـن اقـدام بـه پاکسـتان کـه تحـت فشـار زیـادی بـرای 
طالبـاِن  بـه  تـا  بـود، کمـک کـرد  طالبـان  از  چشم پوشـی 
شکسـت خورده، انگیـزۀ دوبـاره دهـد تـا بـه دنبـاِل عمـِق 
اسـتراتژیک برونـد. از جانب دیگـر، نیاز ناتو در افغانسـتان 
بـه راه تدارکاتـی آن هـا کـه از پاکسـتان می گذشـت وهنوز 
هـم می گـذرد، یـک فرصت طالیـِی دیگر بـه پاکسـتان داد 
تـا حداقـل در ظاهـر، قیافـۀ متحـد امریـکا در مبـارزه علیه 
تروریسـمی را بـه خود گیـرد که در خاِک خـودش پرورش 

می یافـت.
و امـا بُعـد داخلـی مشـکالت افغانسـتان، حدیـِث دیگـری 

. ست ا
بـد و  اقـوام مختلـف، حکومـت داری  جغرافیـای خشـن، 
توسـعه نیافته گی را می تـوان در صـدر فهرسـت مشـکالت 
این هـا، تجـاوزات و  بـر  داخلـِی کشـور قـرار داد.افـزون 
مداخـالِت خارجـی طـی چهـل سـاِل اخیـر بـر مشـکالت 
داخلـِی کشـور افـزوده اسـت تـا جایـی کـه هریـک از این 
تجـاوزات، بـه عقب مانده گـی کشـور کمـک کـرده اسـت.
افغانسـتان کشوری سـت کوهسـتانی، دارای طبیعتی خشـک 
و بارنده گـی کـم. حجـم بارنده گـی در بلندتریـن ارتفاعات 
پامیـر در طـول سـال بـه کمتـر از ۳۰۰ میلی متـر می رسـد، 
درحالی کـه حجـم بـاران درهنـد  ۱۲۰۰ میلی متـر می باشـد. 

ایـن  اثـراِت 
طبیعـِت خشـن همـراه بـا توسـعه نیافته گی کشـور، دسـت 
بـه دسـِت هـم داده و اقـوام مختلـِف کشـور را چنـان بـه 
زمیـِن کم حاصـل وابسـته کـرده اسـت کـه  هر نـوع  برنامۀ 
توسـعه یی دیگـر ماننـد آمـوزش، به آهسـته گی پیـش رفته 

. ست ا
نیازمندی هـای  تکافـوی  کشـور،  زراعتـی  غالبـًا  اقتصـاد 
مـردم را نمی کـرده اسـت و کوچک تریـن حادثـۀ طبیعـی، 
زیان هـای قابـل توجهـی بر زنده گی روسـتایِی مردم کشـور 

اسـت. می گذاشـته 
توزیـع عادالنـۀ ثـروت بـرای دولت هـای کم درآمد کشـور، 
موفـق  گذشـته  حکومت هـای  و  بـوده  غیرممکـن  امـری 
نشـده اند کـه ثروت هـای عظیـِم زیرزمینـی را بیـرون کنند.
عقـب  در  کـه  اسـت  سـال  فقـر، صدهـا  خـط  از  عبـور 
شـعارهای اقتصـادی پنهـان شـده و هنـوز که هنوز اسـت، 

نمی شـود. دیـده  آن  بـرای  روشـنی  دورنمـای 
تجاوز شـوروی هم کشـور را ده ها سـالِدیگر بـه عقب راند 
و بـا خـروج شـوروی از افغانسـتان، تحـوالِت جدیـدی به 
وجـود آمـد که بـه مبحـِث حکومـت داری ارتبـاط می گیرد 

و می خواهـم بـه این موضوع بیشـتر بپـردازم.
گفتـه  حـال  تـا  آن  گذشـتۀ  مشـکالت  کـه  کشـوری  در 
آمد،مسـلح شـدِن اقـوام کشـور برای دفـاع در برابـر تجاوز 
شـوروی، باعـث ظهـور اقـوام مسـلح در صحنـۀ سیاسـی 
کشـور گردید.ایـن اقـوام بـه حکـم جنـگ، دارای رهبرانی 
بودنـد کـه از فرماندهـاِن جنگ، آغـاز و به رهبـران احزاب 

سیاسـِی مقیـم در پشـاور و مشـهد تقسـیم گردیدنـد.
با سـقوط حکومـت داکتر نجیـب اهلل و پیـروزی مجاهدین، 
نـوع  هیـچ  مجاهدیـن  خارجـی،  عوامـل  از  صرف نظـر 
تجربه یـی بـرای حکومت داری نداشـتند و جـز در مورد نام 
»جمهوری اسـالمی افغانسـتان«، توافق نظر وجود نداشـت. 
همچنیـن، اقوامـی کـه در حکومت های گذشـتۀ افغانسـتان 
از حکومتـی  بـه حق خواهـی  نداشـتند،  جایـگاه چندانـی 

برآمدنـد کـه خـود برآمـده از ناپخته گـی سیاسـی  بـود.
صبغـت اهلل  ریاسـت  بـه  مجاهدیـن  شـش ماهۀ  حکومـت 
مجـددی بـرای مـدِت دومـاه و رهبـری اسـتاد ربانـی برای 
مـدت چهـار مـاه، بسـیار ناتوان تـر از آن بودکـه بتوانـد بـه 
همـۀ خواسـت های نارسـیدۀ تاریخـی زماِن خودش پاسـخ 
قانع کننـده دهـد. حتـا اگـر دربرابـر ایـن حکومـت، تنهـا 
برگـزاری انتخابـات بـا گذشـت شـش مـاه هـم گذاشـته 
حـل  بـه  رسـد  چـه  نبـود،  آن  انجـامِ  بـه  قـادر  می شـد، 

مشـکالِت دیگـر.
عـدم پذیـرش حکومـت موقـِت مجاهدیـن توسـط یـک 
اپوزیسـیون تـا دنـدان مسـلح بـه نـام حـزب اسـالمی بـه 
رهبـری گلبدیـن حکمتیـار، ادامـۀ جنـگ را اجتناب ناپذیـر 
کـرد و بـه دنبـال آن، نیروهـای دیگـر مجاهدیـن به تدریـج 
باهـم وارد جنـگ شـدند و انتظـار مـردم بـرای رسـیدن به 

صلـح، بـه یـأس و نفـرت تبدیـل گردیـد.
هرچنـد جنگ هـای گروه هـای مجاهدیـن بـا یکدیگـر بـه 
جنـگ داخلـی و جنـِگ قـدرت تعبیـر شـده، امـا واقعیـت 
ایـن اسـت کـه درعقـب ایـن صحنه هـای سـیاه، مسـایِل 
داشـتند. قـرار  سیاسـی  و  تاریخـی  قومـی،  حل ناشـدۀ 
عمده تریـن خواسـت اقـوامِ مسـلحی کـه پیشـتر از آن ذکر 
بـه عمل آمد، نقش عادالنه درسـاختار سیاسـی کشـور بود.
درحقیقـت، دولـت نوپـای مجاهدیـن بـه رهبـری اسـتاد 
ربانـی، بایـد درسـاختار جدیـد سیاسـی کشـور، طرحی نو 
درمی انداخـت تـا پاسـخ قانع کننده یـی به سـواالِت تاریخی 
داده می شـد، ولـی مطمینـًا اقنـاع همـۀ طرف ها کارِ آسـانی 

. نبود
شـرط اول بـرای رضایت آن هـا این بود که جایگاه سیاسـی 
اقوام در سـاختار جدیِد کشـور دریک سـند مـورد اتفاق که 

همانا قانون اساسـی باشـد، مسـجل می گردید.
دولـت اسـتاد ربانی با تشـکیل کمیسـیونی به رهبری اسـتاد 
سـیاف تالش هایـی را آغـاز کـرد تا مسـودۀ قانون اساسـی 
را تهیـه نمایـد امـا دیگـر دیـر شـده بـود و حزب اسـالمی 
یگانـه راه حل را سـرنگونی دولت اسـتاد ربانی می دانسـت.
جنـگ داخلـی مجاهدیـن، بـه پیـروزی هیچ یک نیــنجامید 
و بـا ظهـور نیـروی جدیـدی بـه نام طالبـان و سـقوط کابل 
بـه دسـت آن هـا، بـار دیگـر راه حل نظامـی مطـرح گردید.

حکومـت طالبان طرحی برای مشـکل حضـور عادالنۀ اقوام 
در سـاختار سیاسـی کشـور نداشـت وبـا سـقوط حکومت 
متحـد،  جبهـۀ  و  امریـکا  مشـترک  همـکاری  بـه  طالبـان 
حکومـت انتقالـی و موقـت موفق به تسـوید قانون اساسـی 
و تصویـب آن در یـک لویه جرگـه گردیـد که می تـوان آنرا 

نقطـۀ عطفـی بعـد از عصـر شـاه امان اهلل دانسـت.
در این قانون اساسـی، حقوق ووجایب اتباع روشـن شـد و 
نهـاد سـه گانۀ دولـت و نحوۀ انتخـاِب آن ها مسـجل گردید، 
امـا در مورد سـاختار سیاسـی کشـور اما و اگرهـای زیادی 

باقـی ماند!
در مـورد سـاختار سیاسـی کشـور، دو نظریـۀ نظـام متمرکز 
ریاسـتی و نظـام  صدارتیدر مقابل هم  قـرار گرفتند.با آن که 
کارشناسـان داخلـی و خارجی، طرح یک نظـام صدارتی را 
بـرای مرحلـۀ جدید کشـور پیشـنهاد کـرده بودنـد و هیأت 
نظرخواهـی از مـردم تحـت ریاسـت فاطمـه گیالنـی نیز با 
جـواب مثـب اکثریـت قابـل توجه مـردم به نظـام صدارتی 
از والیـات برگشـته بـود؛ حامـد کـرزی، لخضـر ابراهیمـی 
و زلمـی خلیـل زاد بـه دالیـل مختلـف، نظـام ریاسـتی را را 
پیشـکش کردنـد و لویه جرگـه هـم در یک فضـای تب آلود 

آنرا بـه تصویب رسـاند.
بـه ایـن ترتیـب، یـک بـارِ دیگـر اسـاِس یـک نظـام بـد 
در کشـور گذاشـته شـد و درپـی آن، حکومـت داری بـِد 
حامـد کـرزی ودادن نقـِش نمادیـن بـه اقـوام کشـور در 
سـاختار دولـت، دلیـِل دیگـری شـد تـا داکترعبـداهلل در دو 
دور انتخابـات ریاسـت جمهوری، تغییـر نظـام ریاسـتی بـه 
صدارتـی را در سـرلوحۀ اهـداف انتخاباتـِی خویـش قـرار 

. هد د
 از این گفتار می توان به نتایج زیر رسید:

نخسـت این کـه: مبـارزۀ اقـوام بـرای مشـارکت عادالنـه در 
سـاختار سیاسـی کشـور هنوز ادامـه دارد. 

در  اقـوام کشـور  بـرای  نمادیـن  نقـش  دادن  این کـه:  دوم 
دولـت، نـه صـورت مسـأله را تغییـر می دهـد و نـه ماهیِت 

را. آن 
حضـور  یعنـی  اجتماعـی  عدالـت  تأمیـن  این کـه:  سـوم 

کشـور. ساختارسیاسـی  در  اقـوام  عادالنـۀ 
پـس هرنـوع مصادیق دیگـر، عدالت اجتماعـی مانند توزیع 
عادالنـۀ ثـروت، عرضـۀ خدمـات عامـه، انکشـاف متـوازن 
بـرای  اقـوام  ناشـدۀ  اعـالن  بـه جنـگ  نمی توانـد  وغیـره 

دهـد. تاریخی شـانپایان  خواسـت های  بـه  رسـیدن 

راه حـل چیست؟
اول: به نظر بنده سـاختار سیاسـی کشور را هم از رأِس هرم 
و هـم ازقاعـدۀ آن باید تغییـردادو غیرمتمرکز سـاخت؛ زیرا 
تغییـر نظـام از ریاسـتی بـه صدارتی،به تنهایـی پاسـخ گوی 

نیازمندی هـای تاریخی و سیاسـی کشـور نمی باشـد.
و  سـاخت  صدارتـی  بایـد  را  قـدرت  هـرمِ  رأس  دوم: 

کـرد.  تنظیـم  فدرالـی  قاعدۀآنـرا 
فدرالـی  نظـام  یـک  در  ثـروت  و  قـدرت  توزیـع  سـوم: 
ناسـالِم  رقابـت  و  بینجامـد  کشـور  توسـعۀ  بـه  می توانـد 
اقـوام را بـه یـک رقابِت سـالم تبدیـل کند. درایـن صورت، 
مرکزقـدرت از اهمیت می افتد و جای پسـرفت را پیشـرفت 

خواهـد گرفـت.
عمده تریـن ویژه گـی نظـام فدرالـِی پیشـنهادِی بنـده این ها 

خواهـد بود:
۱. افغانسـتان می توانـد بـا حفـظ والیـات، دارای ده ایالـت 

شد. با
۲. هـر ایالـت دارای یـک پارلمـاِن محلـی خواهـد بـود که 

توسـط مـردم انتخـاب می شـوند.
تعلـق  خودشـان  بـه  ایالت هـا  عوایـد  درصـِد  چهـل   .۳
می گیـرد و شـصت درصـِد باقی مانـده بـه بودجـۀ فـدرال 

می شـود. حوالـه 
ایالـت  مـردمِ  از  نماینده گـی  بـه  ایالتـی  پارلمان هـای   .4
تصمیـم می گیرنـد کـه بودجـۀ چهـل درصـدِی خـود را در 

کـدام بخش هـا بـه مصـرف برسـانند. 
۵. دولـت فـدرال داری ارتـش، امنیـت و پولیـس فـدرال 
می باشـد تـا بـه حیـِث  قـوۀ برتـر ازنظـم و اتحادِ کشـور 

کند. پاسـداری 
۶. کشـور دارای یـک دولـت مرکزی، یک سـرود، 
خارجـی  نماینده گـی  یـک  و  بیـرق  یـک 

شـد. می با
اجتماعـی،  عدالـت  ترتیـب  ایـن  بـه   
و  شـده  تأمیـن  وسیاسـی  اقتصـادی 
رقابـِت ناسـالِم اقـوام برسـِر غصـب 
قـدرت در مرکـز به یـک رقابِت سـالم بین 

می گـردد.  تبدیـل  ایالت هـا 
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ــم،  ــه مي خوان ــي را ک ــاي عبدالرضای ــعر آق  ش
ــم: »در  ــلي« مي افت ــخن از »ش ــن س ــاد ای ــه ی ب
ــه یــک  ــواع ســخن ب ــع ان ــم جمی ــي عال جوان

ــود.«  مفهــوم شــعر ب
ایــن ســخن بیــان کننــدۀ ایــن مفهــوم اســت 
کــه، زبــان در آغــاز و قبــل از شــیوع تکلــم، 
ــه  ــان اولی ــت و انس ــازي داش ــورت مج ص
هیچ گونــه  و  پیش شــرط  هیــچ  بــدون 
جهــان  بــا  قبلــي  و  ذهنــي  واســطۀ 
پیرامونــش روبــه رو مي شــد. برداشــتش 
ــي  ــان، لحظه ی ــاي جه ــیا و رخداده از اش
و تصادفــي بــود و بــه ناچــار زبــان درگیــر 
نوعــي رمزگرایــي فطــري مي شــد. امــا 
ــان  ــۀ انس ــرار مواجه ــان و تک ــت زم گذش
بــا طبیعــت و اشــیا و اســتمرار در کاربــرد 
زبــان، باعــث بــه وجــود آمــدن واســطه ها 
ــا آن جــا  ــي شــد، ت و پیش شــرط هاي ذهن
کــه هــر واژه بــه شــکل نشــانه یي درآمــد، 
و کلمــات معــرف صــوري اشــیا شــدند و 
ــه  ــود را ب ــاي خ ــي، ج ــي ذات آن رمزگرای
ــه گي داد و در  ــات همیش ــات و ترکیب کلم
نهایــت، تکــرار، عامــل خوگرفتــن انســان 
ــات  ــد و کلم ــراردادي ش ــاي ق ــه واژه ه ب
جــزء جدایي ناپذیــر زندگــي بشــر شــدند. 
و در ایــن فراگــرد، تنهــا شــاعران، کودکانه 
زیســتن را فرامــوش نکردنــد، جهــان پیــر 
شــد، شــاعران جــوان ماندنــد و هــر کلمــه 
بــراي شــاعران مبــدل بــه شــيء شــد و در 
هــر برخــورد، صورتــي دیگــر از کلمــه را 
ــد. در  ــش زدن ــتي نق ــپیدي هاي هس ــر س ب
واقــع، شــاعران دســت بــه فــراروي در 
ــد،  ــیاء زدن ــارۀ اش ــف هزارب ــان و تعری زب
ــف  ــون تعری ــکال گوناگ ــه اش ــان را ب جه
ــان  ــاد، زب ــاق نمي افت ــن اتف ــر ای ــد و اگ کردن
ــار  ــنگین دچ ــادي س ــرار، در انجم در دام تک
ــق  ــاعر خل ــس کار ش ــد. پ ــي مي ش جوان مرگ
ــان و در  ــان و ایجــاد طــراوت در زب مــداوم زب
معناســت، کــه همیــن مــرز شــعر و غیــر شــعر 
را مي ســازد و شــاعر بــا ترکیــب کلمــات و 
ــک  ــازه در ی ــاًل ت ــه شــکلي کام ــش اشــیا ب خوان
متــن، باعــث مي شــود تــا مخاطــب در هــر 
ــیا  ــي از اش ــه درک تازه ی ــعر، ب ــدن ش ــار خوان ب
ــا یــک  و طبیعــت برســد و حضــور یــک واژه و ی
ــش  ــواع پرس ــا ان ــده را ب ــعر، خوانن ــب در ش ترکی
درگیــر کنــد و ارجــاع آن واژه یــا ترکیــب، خواننــده 
را بــه ســمت پیش شــرط ها و باورهــاي قبلــي 
ــف  ــه کش ــق ب ــاعر موف ــورت ش ــن ص ــرد. در ای نب
صــورت تازه یــي در زبــان و در هســتي شــده اســت 
کــه بــه صــور قبلــي اضافــه مي شــود و ایــن همــان 
فــراروي در زبــان و توســعۀ زبــان اســت و اگــر غیــر 
از ایــن باشــد، ضــروري اســت کــه شــاعر، کار خــود 
را بازخوانــي کنــد و یــا تــالش کنــد مــرز میــان شــعر 

ــد. ــعر را بشناس ــر ش و غی
حــال بــا توجــه بــه مــواردي کــه بیــان شــد، بــه نظــر 
ــاعراني  ــته ش ــز از آن دس ــي نی ــد عبدالرضای مي رس
ــي در  ــي، عادت زدای ــد؛ یعن ــن مي کن ــه چنی ــت ک اس
ــات  ــاد ترکیب ــمت ایج ــه س ــت ب ــرد واژه، حرک کارب
ــوي  ــًا شست وش ــو کالم و نهایت ــر در نح ــازه، تغیی ت
ــار  ــه ناچ ــس او ب ــان. پ ــراروي در زب ــات و ف کلم
ــج و  ــان رای ــار از زب ــه غب شــاعر اســت، شــاعري ک
تکــراري مي زدایــد، بــه دنبــال کشــف افق هــاي 
ــون  ــا کن ــه ت ــي ک ــان اســت و در کارهای ــازه در زب ت
ــه  ــارت را ب ــن جس ــاًل ای ــت، عم ــرده اس ــه ک ارای

تماشــا مي گــذارد.
امــا او کمــي هــم مدگراســت و کمــي متأثــر 
از تیوري هــاي شــعري، کــه البتــه ایــن خــود 
ــاعر  ــه ش ــرط آن ک ــه ش ــد، ب ــي باش ــد منف نمي توان
ــا  ــن جریان ه ــت ای ــکات مثب ــد از ن ــه بتوان آگاهان
بــه ســود شــعرش اســتفاده کنــد. و البتــه بیــان ایــن 
نکتــه ضــروري بــه نظــر مي رســد، شــعري کــه از 
ــا شــعري  پــس یــک تیــوري ســربرآورده باشــد، ب
کــه بــه دلیــل ضرورت هــاي تاریخــي ـ اجتماعــي 
ــاوت  ــیار متف ــرد، بس ــکل بگی ــرزمین ش ــک س ی

ــود. ــد ب خواه
ــاب  ــراغ کت ــه س ــم ب ــه بخواه ــل از اینک ــا قب ام
"جامعه"بــروم، بــراي بیــان بعضــي از نــکات 
ــر اســت  ــن مجموعــه، بهت ــون شــعرهاي ای پیرام

ــته  ــروز داش ــعر ام ــه ش ــي ب ــي اجمال نگاه
در  ســپس  و  باشــیم 

یســه  مقا

ــا  ب

کتــاب »جامعــه« بــه نتیجه یــي در خــور برســیم.
ــال  ــال انتق ــي در ح ــا در جهان ــد م ــر مي رس ــه نظ ب
ــاي  ــه فض ــي ب ــال از فضای ــم، انتق ــر مي بری ــه س ب
ــد و  ــر مي کن ــدام تغیی ــا م ــم اندازهاي م ــر، چش دیگ
فضــاي اطــراف مــا گذراســت، هیــچ پدیــدۀ ثابتــي را 
ــا پذیرفــت. و  نمي تــوان بــه عنــوان یــک جریــان مان
اگــر چــه مــا هنــوز مدرنیتــه را بــه خوبــي در تمــام 
ــنتي  ــاي س ــم و باوره ــرده ای ــه نک ــا تجرب حوزه ه
ــاي زندگــي  ــه شــکلي دســت وپاگیر در زوای ــوز ب هن
ــز  ــا نی ــد، امــا در حــوزۀ اندیشــه، م مــا حضــور دارن
در ایــن انتقــال عظیــم ســهیم هســتیم، و ایــن تغییــر 
ــن  ــه ای ــد، ک ــردرگمي ایجــاد مي کن ــي س فضــا، نوع
ــرو  ــان پیش ــر جری ــا و در ه ــعر م ــت در ش وضعی
هنــري کــه بــا زمانــۀ خــود درگیــر باشــد بــه چشــم 
مي خــورد، پــس در ایــن جابه جایــي و در ایــن 
ــه فضــاي دیگــر، طبیعــي اســت  انتقــال از فضایــي ب
کــه معیارهــاي زیباشناســي شــعر تغییــر کنــد و شــعر 
ــا ایــن انتقــال عظیــم درگیــر  پیشــرو مــا نیــز بایــد ب
باشــد. و بــا عنایــت بــه ایــن مــوارد و بــه نظــر راقــم 
ــراي  ــش رو ب ــت پی ــوان دو قرای ــطور، مي ت ــن س ای
شــعر امــروز قایــل شــد. )البتــه گرایش هایــي بــي آزار 
و خنثــا نیــز همچنــان بــه کار خــود مشــغول انــد کــه 
ــتار  ــن جس ــۀ ای ــا از حوصل ــن آن ه ــح و تبیی توضی
خــارج اســت.( و ایــن دو قرایــت هــر دو محصــول 
ــي  ــر از اتفاقات ــدام متأث ــر ک ــد و ه ــان ان ــن زم همی
حوزه هــاي  در  معاصــر  جهــان  در  کــه  هســتند 
مختلــف اهــم از فرهنگــي، اجتماعــي، فلســفي، 

ــوع  ــه وق ــادي ب اقتص

ــته اســت. پیوس
ــن  ــزوا رفت ــه ان ــرمایه داري، ب ــان س ــاي جه بحران ه
ــي و  ــي کلیت گرای ــمول، نف ــاي جهان ش فراروایت ه
رشــد دموکراســي و نســبیت گرایي در جهــان امــروز 
و همچنیــن ظهــور اندیشــه هاي فلســفي زیــر عنــوان 
ــر  ــت تأثی ــان را تح ــات جه ــم، ادبی ــت مدرنیس پس
ــن  ــز از ای ــات فارســي نی ــه ادبی ــرار داده اســت، ک ق
ــي  ــت و از طرف ــده اس ــب نمان ــري بي نصی تأثیرپذی
در کنــار ایــن مســایل و اتفاقاتــي کــه در جهــان روي 
ــز  ــا نی ــان م ــر و زم ــوادث هم عص ــع و ح داده، وقای
بــر ادبیات مــان تأثیرگــذار بــوده اســت، و بــا عنایــت 
ــۀ  ــف زمان ــد کاش ــر دوره بای ــاعر ه ــه ش ــه این ک ب
ــاي  ــه رخداده ــت ک ــس طبیعي س ــد، پ ــش باش خوی
ــه در کار خــود  ــي هنرمندان ــا نگاه عصــر خــود را ب
ــه نظــر نویســندۀ ایــن ســطور،  متبلــور ســازد. کــه ب
دو قرایتــي کــه بــه آنهــا خواهیــم پرداخــت، توانایــي 
چنیــن عملــي را داشــته اند و شــاعراني کــه در دهــۀ 
شــصت و هفتــاد در ایــن دو قرایــت قــرار مي گیرنــد، 
ــروز فارســي  ــعر ام ــازه از ش ــي ت توانســته اند چهره ی

را در کارهــاي خــود بــه تماشــا گذارنــد.
و اما آن دو قرایت در شعر امروز:

الف( شعر مدرن با ويژگي هاي زير
ــعر از  ــدن ش ــار و دور ش ــان گفت ــتفاده از زب ۱- اس

ــي ــم فارس ــان فخی ــي و زب ــر ادب تفاخ
۲- پذیــرش نگاهــي تکثرگــرا، چندآوایــي در شــعر و 

ایجــاد دموکراســي ادبــي
۳- گســترش و بســط فضاهــاي کامــاًل فــردي و گریز 
از ارایــۀ شــعرهاي وابســته بــه 

ــي ــاي سیاس مرام  ه
ــه...  ــون وزن، قافی ــي همچ ــادن آرایه های 4- وانه

و حرکــت شــعر بــه ســمت زبانــي ســاده
۵- بــه کار گرفتــن طنــزي تلــخ و گزنــده و 

عــدول از باورهــاي قطعــي و جزمــي
کــردن  لحــاظ  بــه  توجــه  بــا  ایــن شــعر  و 
مؤلفه هــاي مــورد نظــر، همچنــان داراي ســاختاري 
مــدرن اســت، کــه اگــر ایــن مؤلفه هــا را بــه 
ــم،  ــروز بپذیری ــدرن ام ــعر م ــاي ش ــوان معیاره عن
ــده  ــت ش ــعر داراي هوی ــن ش ــه ای ــم ک درمي یابی
ــن وابســتگي  ــه در عی اســت، داراي شناســنامه یي ک
و نزدیکــي بــه روح زبــان و فرهنــگ جامعــه، 
ــر کــرده  ــه شــعر گذشــته تغیی جایگاهــش نســبت ب
ــد و  ــر شــعر قدرتمن ــن شــعر همچــون ه اســت. ای
اســتخوان دار دیگــري، بــا زمانــۀ خــود پیونــدي 
تنگاتنــگ دارد، ارایــه دهنــدۀ پرســش هایي از شــرایط 
ــه در  ــاعراني ک ــت، و ش ــروز اس ــان ام ــت انس زیس
دهه هــاي شــصت و هفتــاد در ایــن گــروه قــرار 
مي گیرنــد، شــعرهایي را ارایــه کرده انــد کــه بــا 
بهتریــن شــعرهاي دهه هــاي چهــل و پنجــاه برابــري 

. مي کنــد

ــر را  ــاي زي ــه ويژگي ه ــدرن ک ــعر فرام ب( ش
نشــان مي دهــد:

ــات  ــه گرایش ــه ب ــا توج ــاعران ب ــن ش ــعر ای ۱- ش
ــدارد،  ــدي ن ــوي واح ــتي، سمت وس ــت مدرنیس پس

ــت. ــدد اس ــات متع ــه داراي جه بلک
ــازگار  ــم س ــا ه ــعرها ب ــه ش ــن این گون ۲- مضامی
ــاي  ــض و ابهام ه ــار تناق ــي دچ ــه نوع ــوده و ب نب
ــدم  ــا ع ــدام ب ــب م ــر، مخاط ــکارند. در کل اث آش

قطعیــت روبــه رو مي شــود.
ــم در  ــان و ه ــوزۀ زب ــم در ح ــعر ه ــن ش ۳- ای
ــا، شالوده شــکني مي کنــد و در واقــع  ــوا و معن محت
شــاعر بــا اســتفاده از بازي هــاي زبانــي نامتجانــس 
و کنش هــاي کالمــي پــي در پــي، ســعي در 
ساختارشــکني در زبــان و معنــا مي کنــد و در 
واقــع شــاعر بــدون هیــچ معیــار مشــخصي مــدام 

چشــم اندازها را تغییــر مي دهــد.
ــتفاده از  ــاي اس ــدرن به ج ــرا م ــعر ف 4- در ش
جهانــي کلــي و انتزاعــي، تحــت یــک ســاختار 
منســجم، شــاعر از فرهنگ هــاي بومــي و 
محلــي اســتفاده مي کنــد و روایــات مختلــف 
ــدون  ــورد، ب ــم مي خ ــه چش ــعر ب ــن ش در ای
آن کــه شــاعر ســاختاري یکدســت و منســجم 

ــد. ــه کن ــر ارای را در کل اث
ــد  ــاعر مي کوش ــعرها، ش ــه ش ۵- در این گون
ــي دوري  ــم کل ــان مفاهی ــا بی ــاد و ی از ایج
کنــد و در واقــع به جــاي ایجــاد یــک مرکــز 
ــه ســراغ مرکزهــاي متکثــر  و یــک صــدا، ب

و صداهــاي متنــوع مــي رود.
ــه  ــن گون ــه نظــر مي رســد ای در مجمــوع ب
از  سرشــار  بي معنــا،  ظاهــر  در  شــعر، 
تناقض هــاي آشــکار و عــدم ســاختاري 
بخواهیــم  اگــر  کــه  باشــد،  منســجم 
ــم،  ــه دهی ــه شــعر ارای ــري از این گون تصوی
ــازل تشــبیه کــرد،  ــه پ ــوان آن را ب شــاید بت
ــل شناســایي  ــازل تــک تــک اجــزا قاب در پ
ــي  ــت کل ــک برداش ــراي ی ــا ب ــتند، ام هس
ــه  ــوان ب ــا بت ــر نظــر کــرد ت ــه کل اث ــد ب بای
یــک نتیجــۀ قابــل قبــول رســید، پــس بــراي 
ایجــاد شــکل نهایــي وجــود تمــام قطعــات 
الزم اســت. شــعر فــرا مــدرن داراي چنیــن 
ــم،  ــد بگوی ــع بای ــت. در واق ــي اس خصلت
یــک شــعر فرامــدرن از قطعاتــي مجــزا 
تشــکیل مي شــود کــه هــر کــدام بــراي 
باشــند،  هویــت  داراي  مي تواننــد  خــود 
ــه  ــازل جداگان ــا کــه در پ ــا پ ــل دســت ی مث
ــک  ــه در ی ــان ک ــوند، آن چن ــف مي ش تعری
ــف و  ــاي مختل ــا زبان ه ــدرن، ب ــعر فرام ش
ــه رو مي شــویم، امــا همــۀ  ــواع فضاهــا روب ان
ایــن قطعــات مجــزا در کنــار هــم و در یــک 
کلیــت قــرار مي گیرنــد، آن چنــان کــه گاه بــه 
ــاري را  ــات قص ــاعر، کلم ــد ش ــر مي رس نظ
ــت  ــد، پش ــم ندارن ــا ه ــي ب ــچ ارتباط ــه هی ک
ــه در  ــي ک ــت، جمالت ــته اس ــم نوش ــر ه س
فضــاي خــاص خودشــان قابــل شناســایي 
ــث  ــوع باع ــا در مجم ــاط آن ه ــتند و ارتب هس
ــوان  ــه عن ــوان ب ــر را بت ــت اث ــا کلی ــود ت مي ش

ــت. ــعر پذیرف ــک ش ی
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ابوبکر صدیق
ــارات  ــه اظه ــاره ب ــا اش ــی ب ــایل سیاس ــان مس آگاه
ــورد  ــده گان در م ــس نماین ــای مجل ــی از اعض برخ
ــو  ــد، لغ ــکا می گوین ــا امری ــی ب ــان امنیت ــو پیم لغ
ــچ  ــع هی ــه نف ــنگتن ب ــی کابل-واش ــۀ امنیت تفاهمنام
یــک از کشــورهای امضــا کننــدۀ ایــن پیمان نیســت.
برخــی از نماینــده گان مجلــس در نشســت روز 
ــه  ــه بررســی حملــه ب دوشــنبه هفتــۀ گذشــته کــه ب
ــان«  ــدداود خ ــردار محم ــتر »س ــتان 4۰۰ بس بیمارس
ــود  ــخنان خ ــود، در س ــه ب ــاص یافت ــل اختص کاب
تصریــح کردنــد کــه پیمــان امنیتــی بــا امریــکا هیــچ 
کمکــی بــه امنیــت کشــور نداشــته و بایــد لغو شــود.
امینــی، آگاه مســایل سیاســی در  لیاقــت علــی 
ــأ  ــد: امض ــدگار می گوی ــۀ مان ــا روزنام ــو ب گفت وگ
ــای  ــنگتن از اولویت ه ــی کابل-واش ــۀ امنیت تفاهم نام
ــکا  ــا امری ــود، ام ــی ب ــدت مل ــت وح کاری حکوم
ــواد آن  ــاس م ــه براس ــن تفاهم نام ــأ ای ــس از امض پ
عمــل نکــرده اســت و وضعیــت امنیتــی افغانســتان 

ــت.  ــده اس ــر ش ــته وخیم ت ــه گذش ــبت ب نس
آقــای امینــی افــزود کــه افغانســتان در حــال حاضــر 
ــتی  ــای تروریس ــا گروه ه ــی ب ــران امنیت ــر بح درگی
ــتی  ــای تروریس ــه گروه ه ــم این ک ــه رغ ــت، ب اس
ــد،  ــترش داده ان ــتان گس ــود را در افغانس ــت  خ فعالی
کشــورهای همســایه افغانســتان ماننــد پاکســتان نیــز 
حمــالت راکتــی را بــه شــکل آشــکار بــاالی والیات 
ــا،  ــد، ام ــی و شــرقی افغانســتان انجــام می ده جنوب
امریــکا نســبت منافعــی کــه در پاکســتان دارد، بــدون 
هیــچ فشــار رابطــۀ خــود را بــا اســالم حفــظ کــرده 

اســت.
او گفــت: ایــن در حالــی اســت کــه دو ســال 
ــنگتن،  ــی کابل-واش ــۀ امنیت ــأ تفاهم نام ــس از امض پ
گروه هــای تروریســتی ســاحات بیشــتر افغانســتان را 
ــد و کشــورهای همســایۀ حامــی  در دســت گرفته ان

تروریســم، بــه تمویــل تروریســم در افغانســتان 
ــد. ــدا کرده   ان ــاز پی ــت ب دس

امینــی بــا اشــاره بــه حمــالت اخیــر بــه بیمارســتان 
چهارصــد بســتر، حکومــت وحــدت ملی و شــرکای 
ــه  ــم ب ــکا را مته ــژه امری ــور به وی ــی کش بین الملل
بی مســوولیتی در تأمیــن امنیــت افغانســتان می کنــد.
او بــا اشــاره اظهــارات اعضــای مجلــس نماینــده گان 
مبنــی بــر لغــو تفاهم نامــۀ امنیتــی بــا ایــاالت متحــدۀ 
ــان گر آن  ــدام نش ــن اق ــی دارد: ای ــار م ــکا اظه امری
ــاالت  ــم کاری ای ــتان از ک ــردم افغانس ــه م ــت ک اس
ــی  ــن امنیــت نگران ــکا در قســمت تأمی متحــدۀ امری

ــد.  جــدی دارن
ــتان  ــت افغانس ــه دول ــان این ک ــا بی ــی ب ــای امین آق
ــو  ــت و لغ ــی اس ــای بین الملل ــد همکاری ه نیازمن
ــچ  ــع هی ــه نف ــنگتن ب ــی کابل-واش ــۀ امنیت تفاهمنام
یــک از کشــورها نیســت، گفــت: امــا اقــدام مجلــس 
ــکا باشــد  ــه امری ــد ُهشــداری ب ــده گان می توان نماین
تــا در زمنیــۀ تأمیــن امنیــت همــکاری بیشــتر کنــد. 
ــند  ــد، س ــه یاب ــا ادام ــر کوتاهی  ه ــه اگ ــت ک او گف
امنیتــی کابل-واشــنگتن نیــاز بــه تجدیــد نظــر دارد.
آقــای امینــی دولــت افغانســتان را بــه داشــتن 
دیپلوماســی ضعیــف بــا کشــورهای جهــان و منطقــه 
متهــم کــرده افــزود: کابــل نیازمنــد دیپلوماســی فعال 
و روابــط گســترده را بــا کشــورهای جهــان، به ویــژه 
امریــکا اســت. دولــت افغانســتان بــاالی کشــورهایی 
ــرده ،  ــا ک ــکاری امض ــندهای هم ــان س ــا آن ــه ب ک
ــن امنیــت  ــا در تأمی ــد ت فشــار دیپلوماتیــک وارد کن

همــکاری بیشــتر داشــته باشــند.
او افــزود: بــا آنکــه در چنــد ســال اخیــر پاکســتان در 
تنگنــای سیاســی قــرار دارد؛ امــا از دیپلوماســی فعال 

اســتفاده می کنــد تــا از ایــن تنگناهــا نجــات یابــد.
آقــای امینــی مدیــران ارشــد نهادهــای امنیتــی کشــور 
ــووالن  ــد، مس ــرده می گوی ــی ک ــه ناتوان ــم ب را مته

حکومــت وحــدت ملــی بایــد در گماشــتن مدیــران 
ارشــد نهادهــای امنیتــی بایــد تجدیــد نظــر کننــد.

او بــا اشــاره بــه راهبــرد جدیــد ادارۀ دونالــد ترامــپ 
ــکا در افغانســتان  ــان امری ــه اســاس آن، نظامی ــه ب ک
ــد.  ــرار دهن ــدف ق ــان را ه ــران طالب ــد س می توانن
ــه  ــی ک ــر عنوان ــه ه ــا تروریســم ب ــارزه ب گفــت: مب
باشــد، بــه نفــع افغانســتان اســت. امــا یــک بخــش 
ــر  ــالم در افغانســتان ب ــت س ــه مدیری ــا ب ــن کاره ای

می گــردد.
از حــزب  کــه  ترامــپ  دونالــد  کــه  او گفــت 
دموکرات هــا،  بــه  نســبت  جمهوری خواهــان 
سیاســت جــدی در امــر مبــارزه بــا تروریســم دارد؛ 
امــا ایــن بــه دولــت افغانســتان یــک فرصــت اســت 

ــد. ــتفاده کن ــود اس ــع خ ــه نف ــا از آن ب ت
ــت در  ــورای امنی ــاور ش ــر، مش ــف اتم ــد حنی محم
ــد  ــت ۲۲ روز بع ــیدی و درس ــال ۱۳۹۳ خورش س
ــوان  ــه عن ــی ب ــرف غن ــد اش ــِف محم ازادای تحلی
ــل- ــی کاب ــان امنیت ــتان، پیم ــور افغانس رییس جمه

ــه امضــا رســاند. واشــنگتن را ب
ــۀ  ــس کمیت ــن، ریی ــان مک کی ــال، ج ــن ح در همی
ــرای  ــه ب ــه ک ــکا گفت ــنای امری ــی س ــات نظام خدم
پایــان دادن بــه وضعیــت فعلــی افغانســتان، نظامیــان 

ــود. ــزام ش ــتان اع ــه افغانس ــد ب ــتری بای بیش
پیمــان دو جانبــۀ امنیتــی میــان کابــل و واشــنگتن و 
ــتان  ــو در افغانس ــای نات ــور نیروه ــی حض چگونه گ
در ســال ۱۳۹۳ از ســوی حنیــف اتمــر، مشــاور 
ــا  ــی ب ــی حکومــت وحــدت مل ــت مل شــورای امنی
ــل و  ــکا در کاب ــت امری ــفیر وق ــم، س ــز کننگه جیم
ــتان در  ــو در افغانس ــفیر نات ــز، س ــس یوخیم ماریت

ــژه امضــا شــد. ــک مراســم وی ی
ــد  ــه حام ــه امضــا رســید ک ــی ب ــن پیمــان درحال ای
ــای  ــور از امض ــین کش ــور پیش ــرزی، رییس جمه ک
آن ســرباز زد و محمــد اشــرف غنــی در دوران 
ــود،  ــپرده ب ــده س ــود وع ــی خ ــای انتخابات کارزاره
در صــورت پیــروز شــدنش در انتخابــات، آن را 
بــه امضــا خواهــد رســاند. پــس از ایجــاد حکومــت 
ــاعت از ادای  ــه ۲4 س ــی ک ــی، در حال ــدت مل وح
ــی  ــس اجرای ــور و ریی ــف رییس جمه ــم تحلی مراس
ــدۀ  ــاالت متح ــا ای ــی ب ــان امنیت ــود، پیم ــته ب گذش
امریــکا بــه امضــا رســاید کــه براســاس آن، نیروهــای 
ــال ۲۰۱4  ــس از س ــتان پ ــو در افغانس ــکا و نات امری

ــت. ــد داش ــور خواهن حض
کــه  می گــردد  مطــرح  درحالــی  گفته هــا  ایــن 
ــه روز  ــل، ب ــش در کاب ــتر ارت ــتان 4۰۰ بس بیمارس
ــان  ــه مهاجم ــورد حمل ــته م ــۀ گذش ــنبۀ هفت چهارش
ــه  ــن حمل ــۀ ای ــه در نتیج ــت ک ــرار گرف ــلح ق مس
بیــش از ۲۵۰ تــن کشــته و بیــش از ۲۰۰ تــن دیگــر 

ــتند. ــم برداش زخ

افغانســتان  اراضــی  مســتقل  اداره  در  مســووالن 
میلیــون   ۱.۳ از  بیــش  تاکنــون  کــه  می گوینــد 
جریــب زمیــن دولتــی در ۳۰ والیــت کشــور غصــب 

شده اســت. 
حســین رحمانــی، ســخنگوی ادارۀ مســتقل اراضــی 
ــدود  ــته ح ــال گذش ــارده س ــه در چه ــد ک می گوی
۱.۳ میلیــون جریــب زمیــن در ۳۰ والیــت از ســوی 

ــت.  ــب شده اس ــدان غص زورمن
ــن تعــداد زمیــن  ــان  اینکــه ای ــا بی ــی ب ــای رحمان آق
از ســوی ۱۵8۳۱ نفــر غصــب شــده اند؛ افــزود کــه 
ــا بیــش از صــد هــزار  ــان حت ــن غاصب بعضــی از ای

ــد.  ــب کرده ان ــن را غص ــب زمی جری
ــت  ــا در 4 والی ــه تنه ــرد ک ــح ک ــی تصری رحمان

کشــور هیــچ زمینــی غصــب نشده اســت. 
ــا آنکــه رحمانــی از ایــن در مــورد ایــن غاصبیــن  ب
بیشــتر جزییــات نــداد، امــا چنــدی قبــل نهــاد خانــۀ 
ــدان  ــی، زورمن ــران قوم ــه س ــود ک ــه  ب آزادی گفت
سیاســی،  احــزاب  از  برخــی  ســران  محلــی، 

نماینــده گان و ســناتوران، اعضــای کابینــه و شــماری 
از اراکیــن دولتــی در غصــب زمین هــای دولتــی 

ــد.  ــت دارن دس
ــت  ــن در پایتخ ــترین زمی ــه بیش ــود ک ــه می ش گفت

غصــب شده اســت. 
مســتقل  ادارۀ  کــه  کــرد  تاکیــد  امــا  رحمانــی 
ــن داری  ــش زمی ــده را در بخ ــند عم ــی دو س اراض

افغانســتان ایجــاد کــرده کــه شــامل راه بــرد پنج ســاله 
ــی و  ــای دولت ــتر زمین ه ــب بیش ــری از غص جلوگی
ــند.  ــده می باش ــای غصب ش ــترداد زمین ه ــرح اس ط
ــرای  ــی ب ــتقل اراض ــه ادارۀ مس ــرد ک ــد ک او تاکی
و  بیشــتر  زمین هــای  غصــب  از  جلوگیــری 
ــای  ــده برنامه ه ــب ش ــای غص ــری زمین ه واپس گی

مهمــی را طرح ریــزی کــرده اســت. 
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ـــدين  ـــه م ـــه نام ـــش" پ ـــدين جنب ـــت م ـــز عدال د "ټولنی

ټولنـــه وايـــي، کـــه حکومـــت د رسدار محمـــد 

ــې  ــو د حملـ ــون د مخالفینـ ــر روغتـ ــان پـ داوودخـ

جزئیـــات او څرنګوالـــی ژر تـــر ژره خلکـــو تـــه واضـــح 

ـــاوره او د  ـــې ب ـــت ب ـــر حکوم ـــه پ ـــک ب ـــړي، خل نه ک

دواړو خـــوا ترمنـــځ بـــه واټـــن رامنځتـــه کـــړي.

د دغـــې ټولنـــې مـــر احمـــد ذکـــي د جمعـــې 

ــر  ــل، پـ ــه وویـ ــو تـ ــې خربیاالنـ ــل کـ ــه ورځ کابـ پـ

ــله والو  ــو د وسـ ــان روغتونـ ــد داوود خـ رسدار محمـ

ـــې  ـــوه بوږنوونک ـــه ی ـــه ارسارو ډک ـــه ل ـــو حمل مخالفین

ـــړي  ـــې ک ـــې زیات ـــنې ی ـــو اندیښ ـــې د خلک ـــه وه چ پېښ

ـــډه د  ـــه ځن ـــه ل ـــې پرت ـــه کار ده چ ـــه پ ـــت ت او حکوم

دغـــې پېښـــې څرنګوالـــی واضـــح کـــړي.

ــان د  ــد داوود خـ ــي:  "د رسدار محمـ ــوړی وايـ نومـ

ـــوږ  ـــات م ـــه اړه چـــې کـــوم معلوم ـــون د پېښـــې پ روغت

ـــه  ـــاوخوا ۲۵۰ تن ـــې ش ـــمېر ی ـــوېو ش ـــرو، د وژل ش ل

ـــې.  ـــه ده اوریدل ـــه ن ـــه حکومت ـــو ل ـــمېره م دی او دا ش

ـــه  ـــخ پ ـــنې م ـــې اندیښ ـــدين ټولن ـــوږ د م ـــه دې اړه زم پ

زیاتېـــدو دي."

ـــې  ـــه مخ ـــو ل ـــاع وزارت د معلومات ـــتان د دف د افغانس

ـــون  ـــر روغت ـــل کـــې د رسدار محمـــد داوود خـــان پ کاب

د وســـله والو پـــه حملـــه کـــې ۴۹ تنـــه چـــې د روغتـــون 

ـــامل  ـــې ش ـــه ک ـــان پ ـــي او پوځی ـــران، کارکوونک ډاکټ

ـــوي دي. ـــان ش ـــاوخوا ۶۳ ټپی ـــوي او ش دي، وژل ش

ــې د  ــون د حملـ ــه روغتـ ــر دغـ ــم پـ ــه هـ ــه څـ کـ

څرنګـــوايل د معلومولـــو لپـــاره د حکومـــت له خـــوا 

د حقیقـــت موندنـــې کمېســـیون ګـــارل شـــوی او 

څېړنـــې یـــې روانـــې دي خـــو د ټولنیـــز عدالـــت مـــدين 

ـــاره  ـــه پېښـــو لپ جنبـــش وايـــي، پخـــوا تـــردې هـــم د ورت

د څېړلـــو لپـــاره کمېســـیونونه جـــوړ شـــوي خـــو نتایجـــو 

ېـــې د خلکـــو قناعـــت نـــه دی حاصـــل کـــړی.

د افغانســـتان د دفـــاع وزارت وايـــي، ګـــارل شـــوی 

کمېســـیون پـــه بشـــپړ مســـلکي توب رسه د یـــاد 

ـــت  ـــو بوخ ـــه څېړل ـــوايل پ ـــې د څرنګ ـــون د حمل روغت

دی.

د دفـــاع وزارت د ویانـــد مرســـتیال جـــرال محمـــد 

رادمنـــش لـــه ازادي راډیـــو رسه خـــربو کـــې ډاډ څرګنـــد 

ـــې  ـــر ژر د پېښ ـــه ډې ـــیون ب ـــوی کمېس ـــارل ش ـــې ګ چ

ـــدې  ـــه وړان ـــو ت ـــج خلک ـــو نتای ـــو څیړن ـــه اړه د خپل پ

ـــړي. ک

ـــه  ـــو ت ـــو خلک ـــړه: "زه ټول ـــه ک ـــش زیات ـــاغيل رادمن ښ

ـــو  ـــه ۲۴ مظنؤنین ـــې ل ـــر دې وي چ ـــې منتظ ـــم چ وای

ـــپړې  ـــتنې بش ـــې پوښ ـــوي، خپل ـــول ش ـــې نی ـــه چ څخ

کـــړو. لـــه هغـــې وروســـته بـــه د څېړنـــو نتایـــج د 

ـــړو." ـــدې ک ـــه وړان ـــو ت ـــه، خلک ـــه توګ ـــت پ حقیق

ــان  ــد داوود خـ ــر رسدار محمـ ــې پـ ــار کـ ــل ښـ کابـ

ــړۍ  ــه لومـ ــو حملـ ــله والو مخالفینـ ــون د وسـ روغتـ

ـــو  ـــې مخالفین ـــتیو ک ـــه دې وروس ـــې پ ـــه ده بلک ـــه ن پېښ

ـــې  ـــړی چ ـــد ک ـــم بری ـــوزې ه ـــوې ح ـــر ی ـــو پ د پولیس

ـــه. ـــې لرل ـــه ي ـــرګ ژوبل م

ـــر  ـــره پ ـــه تې ـــو او پ ـــي ارګانون ـــر امنت ـــاریان پ ـــل ښ کاب

کشـــفي ادارو تاکیـــد کـــوي چـــې د پېښـــو د تـــررسه 

ـــر جـــدي کـــړي. ـــدو د مخـــه دې اســـتخبارايت تدابی کې

"لغـو تفاهم نامـۀ امنیتـی 
با امـریکا به نفـع هردو کشـور نیست"

فعاالن: 

پر داوود خان روغتون د رازونو ډکې 

پېښې څرنګوالی دې واضح يش 

حدود ۱.3 میلیون جریب زمین در 3۰ والیت غصب شده است
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ــکا و  ــرد، امری ــالم ک ــن اع ــمالی در چی ــای ش ــفارت کوری س
کوریــای  جنوبــی از سیســتم ضــد موشــکی تــاد علیــه چیــن و 

ــد کــرد. روســیه اســتفاده خواهن
پــاک میونــگ هــو، یــک دیپلمــات کوریــای شــمالی در 
کنفرانســی خبــری اعــالم کــرد: اســتقرار سیســتم ضــد موشــکی 
تــاد، تــوازن موجــود در جنــوب شــرق آســیا و منطقــه پاســفیک 

ــد زد. را برهــم خواه
ــد  ــتم ض ــی از سیس ــتقرار بخش ــکا اس ــر، امری ــال حاض در ح
موشــکی تــاد در پایــگاه هوایــی اوســان در کوریــای  جنوبــی را 

آغــاز کــرده اســت.
ــورد هــدف  ــا را م ــا م ــن سیســتم تنه ــه داد: ای ــای هــو ادام آق
قــرار نخواهــد داد، بلکــه اهــداف دیگــر ایــن سیســتم چیــن و 

روســیه هســتند.
ایــن دیپلمــات در ادامــه بــا اشــاره بــه رزمایــش اخیــر امریــکا و 
ــی  ــای نظام ــم تمرین ه ــا نمی توانی ــت: م ــی گف ــای جنوب کوری
مشــترک را قبــول کنیــم، زیــرا ایــن تمرین هــا موجــب افزایــش 

ــود. ــا می ش ــبه جزیرۀ کوری ــا در ش تنش ه
چنــدی قبــل یــک دیپلمــات دیگــر کوریــای شــمالی بــا اشــاره 
بــه رزمایش هــای مشــترک نظامــی کوریــای جنوبــی و امریــکا، 

ایــن دو کشــور را بــه جنــگ واقعــی تهدیــد کــرد.
ــاه  ــه اول م ــکا ک ــی و امری ــای  جنوب ــترک کوری ــش مش رزمای
ــد  ــه تهدی ــا هرگون ــه ب ــدف مقابل ــا ه ــده، ب ــاز ش ــارچ آغ م
ــن  ــگ برگــزار شــده اســت. ای ــگ یان ــی از ســوی پیون احتمال
رزمایــش مشــترک نظامــی بــه مــدت دو مــاه برگــزار خواهــد 

شــد.

ســخنگوی وزارت امــور خارجــۀ هنــد بــا اعتــراض بــه طــرح دولــت 
پاکســتان در معرفــی گیلگت-بلتســتان بــه عنــوان اســتان پنجــم ایــن 
ــد  ــر هن ــش جدایی ناپذی ــمیر بخ ــی کش ــرد، تمام ــالم ک ــور اع کش

اســت.
ــگاران در  ــا خبرن ــو ب ــه در گفت وگ ــروز جمع ــاگالی، دی ــال ب گوپ
ــغال  ــت اش ــد واقعی ــات نمی توان ــه اقدام ــزود: این گون ــو اف دهلی ن
غیــر قانونــی بخش هایــی از ایالــت جامــو و کشــمیر را تغییــر دهــد.
او افــزود: تمــام ایالــت جامــو و کشــمیر بخــش جدایی ناپذیــر هنــد 

اســت و ایــن واقعیــت در آینــده نیــز تغییــر نخواهــد کــرد.
اقدامــات  این کــه  بیــان  بــا  هنــد  خارجــۀ  وزارت  ســخنگوی 
ــرد:  ــان ک ــر نش ــت، خاط ــول اس ــل قب ــر قاب ــتان غی ــۀ پاکس یک طرف
ــر و  ــوق بش ــض حق ــدۀ نق ــران کنن ــوارد نگ ــد م ــتان نمی توان پاکس
ــرل  ــت کنت ــمیر تح ــو و کش ــی از جام ــردم بخش های ــت م محرومی

ــد. ــان کن ــال را پنه ــس از 7۰ س ــور از آزادی را پ ــن کش ای
گیلگت-بلتســتان از ســوی دولــت پاکســتان بــه عنــوان یــک منطقــۀ 
جغرافیایــی جداگانــه شــناخته می شــود کــه دارای پارلمــان و 

ــت. ــود اس ــژۀ خ ــروزیر وی س
ــرتاج  ــری س ــه رهب ــته ب ــتان روز گذش ــی پاکس ــأت دولت ــک هی ی
ــنهاد  ــی پیش ــور خارج ــتان در ام ــت وزیر پاکس ــاور نخس ــز، مش عزی
اعــالم گیلگت-بلتســتان بــه عنــوان اســتان پنجــم پاکســتان را مطــرح 

کــرد.
بــه نظــر می رســد، نگرانــی چیــن از مشــخص نبودن وضعیــت 
ــور  ــن و پاکســتان از آن عب ــدور اقتصــادی چی ــه کری ــه ک ــن منطق ای
ــرده  ــوری ک ــد کش ــیمات جدی ــه تقس ــالم آباد را وادار ب می کند،اس

اســت.

ــیا  ــال آس ــر ۲۳ س ــی زی ــابقات قهرمان ــی مس ــۀ انتخاب ــی مرحل قرعه کش
ــن  ــر در ای ــم حاض ــد و 4۰ تی ــزار ش ــزی برگ ــور مال ــروز  در کواالالمپ دی
رقابت هــا، رقبــای خــود را شــناختند. بــر ایــن اســاس، تیــم زیــر ۲۳ ســال 
افغانســتان در گــروه B بــا تیم هــای عــراق، بحریــن و عربســتان هــم گــروه 

شــد.
ــه  ــروه ب ــر گ ــر ه ــم برت ــه، ۱۰ تی ــن مرحل ــان ای ــه در پای ــی اســت ک گفتن
ــال  ــر ۲۳ س ــی زی ــابقات قهرمان ــی مس ــۀ پایان ــی مرحل ــتقیم راه ــور مس ط
ــای  ــای دوم گروه ه ــن تیم ه ــر از بی ــم برت ــج تی ــیا ۲۰۱8 می شــوند و پن آس
ــه نیــز جــواز حضــور در مرحلــۀ پایانــی ایــن مســابقات را خواهنــد  ده گان

ــه میزبانــی کشــور چیــن برگــزار شــود. گرفــت کــه قــرار اســت ب
بازی هــای مرحلــۀ انتخابــی مســابقات قهرمانــی زیــر ۲۳ ســال آســیا ۲۰۱8 
بیــن تاریخ هــای ۱۹ تــا ۲۳ جــوالی ۲۰۱7 )۲8 تیــر تــا یکــم مــرداد ۱۳۹۶( 

در سرتاســر قاره کهــن برگــزار خواهــد شــد.

ــا هــدف  رقابت هــای شکســت ناپذیر بــرای ســربازان مجــروح، همه ســاله ب
حمایــت از بهبــود وضعیــت ســربازان آســیب دیده راه انــدازی می شــود.

ــتراک  ــرای اش ــتان ب ــروح افغانس ــربازان مج ــت س ــدن فهرس ــی ش ــا نهای ب
کانــادا،  در  مجــروح  ســربازان  بــرای  شکســت ناپذیر  رقابت هــای  در 
وزارت داخلــۀ کشــور می گویــد کــه اشــتراک ســربازان افغانســتان در ایــن 
ــا  ــارزه ب ــان در مب ــه قربانی هــای آن ــه معنــی حرمت گذاشــتن ب رقابت هــا، ب

تروریســم اســت.
انتظــار مــی رود کــه در ایــن دور رقابت هــای شکســت ناپذیر، هفــت 
ــان آســیب دیدۀ افغانســتان اشــتراک و  ســرباز مجــروح افغانســتانی از نظامی

ــد. ــان برون ــاف رقیبان ش ــه مص ب
در ایــن رقابت هــا کــه قــرار اســت تــا شــش مــاۀ آینــده در شــهر تورانتــوی 

کانــادا برگــزار شــود، هفــده کشــور ســهم خواهند داشــت.
از جمــع هفــده کشــور اشــتراک کننــده در ایــن رقابت هــا، ســربازان پانــزده 

کشــور آن در افغانســتان نیــز خدمــت کــرده و قربانــی داده انــد.
بــا  بــرای ســربازان مجــروح، همه ســاله  رقابت هــای شکســت ناپذیر 
هــدف حمایــت از بهبــود وضعیــت ســربازان آســیب دیده راه انــدازی 
ــن در دوازده رشــتۀ  ــرار اســت در رقابت هــای امســال، ۵۵۰ ت می شــود. قـ

ــد. ــت بپردازن ــه رقاب ــر ب ــا هم دیگ ــی ب ورزش

اردوی تمرینی تیم ملی فوتبال کشـور از روز گذشـته در شـهر دوحۀ کشـور 
قطر آغاز شـده اسـت.

در حـال حاضـر، 7 بازیکـن داخلـی و ۶ بازیکـن خارجـی تیـم ملـی فوتبال 
کشـور در تمرینـات دو روز گذشـتۀ تیـم ملـی در قطـر شـرکت داشـته اند. 

بنیامیـن نجـم نیـز صبـح دیـروز بـه اردوی تیـم اضافه شـده اسـت.
ملی پوشـان افغانسـتان روز گذشـته نخسـتین جلسـۀ تمرینـی خـود در کمپ 
فنـی فدراسـیون فوتبـال قطـر بـه مـدت یـک سـاعت برگـزار کردنـد. در 
تمریـن روز گذشـتۀ تیـم ملـی افغانسـتان، فرشـاد نـور و جبـار شـرزه، برای 

نخسـتین بار پیراهـن تیـم ملـی را بـر تـن کردنـد.
مربـی  عنـوان  بـه  را  کارش  نخسـتین بار  بـرای  نیـز  فقیریـار  منصـور 
دروازه بان هـای تیـم ملـی آغـاز کرده اسـت. ملی پوشـان صبح دیـروز جمعه 
در اطـراف هوتـل محل اقامت شـان در دوحه، نرمش سـبکی را انجـام دادند. 
بـه گفتـۀ انوش دسـتگیر، کمک مربی تیـم ملی افغانسـتان بازیکنـان تیم ملی 
در طـی دو روز آینـده بـه دوحـه خواهنـد رسـید و ترکیـب تیـم نیـز از روز 

دوشـنبه تکمیل خواهد شـد.
تیـم ملـی فوتبال کشـور روز پنجشـنبۀ هفتۀ جـاری در دیـداری تدارکاتی در 

شـهر دوحـه قطـر به مصاف سـنگاپور خواهـد رفت.

پیونگیانگ:

هدف سیستم موشکی تاد 
چین و روسیه نیز است

اعتراض هند به پاکستان

هم گروه های افغانستان در مسابقات 
زیر 23 سال آسیا مشخص شدند

رقابت های شکست ناپذیر و سربازان 
مجروح افغانستان

تمریِن تیم ملی فوتبال کشور در قطر آغاز شد

کاوه جبران

شوونیسم متأخر
تبیین و توضیح تمامیت خواهی اکنون با سازوکار عصر 
عبدالرحمان خان و نادرخان جواب نمی دهد. در حال، 
ما با نوعی جدیدی از شوونیسم مواجهیم که شناخت درست تر و بهتر 
می طلبد. این شوونیسم را عجالتًا می توان شوونیسم متأخر نام گذاشت 
که در ماهیت، فرقی با تمامیت طلبی های روزگار سلطنت آل یحیا ندارد، 
اما روش و کارشیوۀ آن دستِ کم پس از جلسۀ بن کاماًل عوض شده 
است. این شوونیسم صورت شبه قانون مند دارد، اما دقیقًا در خالی قانون 
و آزمندی هیوالوار تیکه داران قومی حرکت می کند. شوونیسم متأخر، 
پروژۀ افغانیزه کردن خرده هویت ها را هم چون قانون تصویبی ظاهرشاه 
تطبیق  را  آن  دست کاری  و  جعل  با  بل  نمی کند،  مطرح  صراحت  به 
مرز  هاشم خانی،  و  نادرخانی  روزگار  مثل  متأخر،  شوونیسم  می کند. 
معینی برای افسر اوزبیک یا هزاره ندارد که ترفیع نهایی اش بریدمنی و 
جگرنی باشد، اما آن سنت به شیوۀ دیگر، در حفظ سلسله مراتب قومی 

در اداره های حکومتی قابل پی گیری است.
ادارۀ  یک  در  قوم  یک  به  مربوط  افراد  میزان  و  پیمانه  نگه داشتن  در 
خاص. شوونیسم متأخر در پی حل منازعات قومی و فرهنگی نیست، 
بل داعیه داران آن را که همواره در قالب تیکه داران قومی ظهور کرده اند، 
به صورت موقتی تطمیع و رام می کند. خصلت دیگر آن این که منوط 
اکنون  را عمومی کرده است.  به شدت خودش  نیست و  قوم  به یک 
هم چون  بل  نیست،  حاکم  قوم  انحصار  در  دیگر  قومی،  شوونیسم 
سلسله واکنش هایی در اقوام دیگر نیز به مشاهد می  رسد و بنابراین، پُر 
اغراق نیست که از عبارت هایی هم چون شوونیسم تاجیکی، هزاره گی، 

اوزبیکی و... نیز سخن گفته شود. 
این  حل  به  کمکی  هیچ  قومی،  جدید  تمامیت خواهی  این  ظهور  اما 
را  هم دیگر  مناسبت،  از  خاصی  سطح  یک  در  بل  نمی کند.  معضل 
پی مسألۀ  در  تقویت و تسری می بخشد. شاید دعواهای جدیدی که 
نام قوم  باز شده و طی آن گروه هایی زیر  الکترونیکی  شناس نامه های 
بیات، قوم سادات و... طلب هویت مستقل و جداگانه یی دارند، ادامۀ 
همین موضوع باشد که روزتاروز گسترده و عمیق می شود. در هر حال، 
شوونیسم حاکم، در میانۀ تمامی این دعواها ذی نفع است و حقانیت 
را  جدیدی  بحران  وضع،  این  می کند.  توجیه  آن ها  کمک  به  را  خود 
اما حقیقت  نیست،  مظلوم  قومی  هیچ  می دهد  نشان  ظاهراً  که  آفریده 

یقینًا چیز دیگری است.

عزیز رفیعی

وقتــی کمیســیون حقیقت یــاب، خــاک بــر چشــم 
می زنــد! مــردم 

از ۲۰۰۲ تــا ۲۰۱7، ده هــا کمیســیون حقیقت یــاب 
را شــاهد بوده ایــم. هریــک جــز افتضــاح، بیشــتر دســتاوردی 
جنایــت،  کــرده  تــالش  هــم  کمیســیون  آخریــن  نداشــته اند. 

دهــد. اخالقــی  توجیــه  را  خیانــت  و  ســهل انگاری 
"شــفاخانه روز چهــار هــزار نفــر بازدیــد کننــده دارد، امــا امکانــات 
ــواد و مهمــات  ــارو م ــان؟ ی ــی چــی قرب ــدک اســت!" یعن تالشــی ان
را در موتــری کــه کارت وســایط و گــذر داشــته اســت، انتقــال داده 
ــده  ــل ش ــون تبدی ــالف قان ــاده و خ ــر فوق الع ــه ام ــارو ب ــت! ی اس
اســت و حتــا موتــرش را کارت داداه انــد! یــارو بیشــتر از چنــد مــاه 
زیــر ســایۀ امــر بــزرگان وضعیــت را بررســی و ســپس اقــدام کــرده 
ــرای ســربازگیری و یارگیــری داشــته  ــارو فرصــت کافــی ب اســت! ی

اســت!
یعنــی واقعــًا مــردم بــاور کننــد: در تمــام ایــن دوره، اســتخبارات مــا 

خــواب بــوده اســت؟!
گنــاه و جــرم خیانــت را بــدوش ســرباز مظلومــی کــه حــق تالشــی 
ــدا  ــه خ ــد! ب ــدارد، نیاندازی ــان را ن ــیاه و کارت دارت ــایط شیشه س وس

ایــن کار جــرم اســت و گنــاه کبیــره!

سمیع حامد

بــرای شــاعرانی کــه »وزن« بلــد نیســتند، نوشــتن »شــعر 
ســپید« هــم دشــوارتر اســت، زیــرا زمــان بیشــتری نیــاز 
دارنــد تــا هارمونــی زبــان را فــرا گیرنــد. ایــن هارمونی 
ــهل انگاری در  ــود. س ــرا می ش ــان اج ــا آن در زب ــعر ب ــه ش ــت ک اس
ــالح  ــه اصط ــن ب ــی از بهتری ــت، انبوه ــده اس ــبب ش ــه س ــن زمین ای
ــند.  ــعر« باش ــردان ش ــد »برگ ــی همانن ــان فارس ــپید زب ــعرهای س ش
ــان  ــه در زب ــد ک ــان ده ــد نش ــود، بای ــرا می ش ــه اج ــی ک ــعر زمان ش
ــا  ــا ب ــاعرانه حت ــه وانویســی کشــف های ش ــده اســت، ورن ــرا ش اج

ــت. ــهل اس ــخنوران کاری س ــرای س ــتی ب ــری بی کاس نث
ــادش  ــد ی ــت و بای ــاعرانه اس ــات ش ــن امکان ــی از مهم تری وزن، یک
بگیریــم. گیــرم از نظــر عروضــی هرگــز بــه کارش نبردیــم، امــا حتــا 
نیــروی موســیقایی نثــر مــا را بیشــتر می کنــد، چــه برســد بــه شــعر 

ســپید.
ــود  ــت و نمی ش ــه« اس ــد، وزن »ملک ــه می گوین ــد این ک ــه نمان ناگفت
آن را فــرا گرفــت. نادرســت اســت. هرکــس کــه بکوشــد، می توانــد 
عــروض را فــرا گیرد.)البتــه اگــر نمی خواهیــد اســتاد ادبیــات شــوید، 
وقت تــان را بــرای از بــر کــردن زبان زدهــای پیچیــدۀ عروضــی 
نگذرانیــد... همیــن کــه کارکــرد عروضــی هجاهــا را بشناســید، کافــی 

اســت(

فیـسبـوک نـــامــه
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محمداکرام اندیشمند
به خصــوص  و  افغانســتان  زمــام داراِن  اگــر 
رییس جمهــور غنــی در ایــن ادعــاِی خــود صداقــت 
ــِل  ــم و عام ــی تروریس ــتان حام ــه پاکس ــد ک دارن
ــتان  ــی افغانس ــگ و بی ثبات ــی در جن ــِی خارج اصل
ــماری  ــداران و ش ــت و دولت م ــر دول ــت، و اگ اس
ــه  از اهــِل سیاســت و جامعــۀ سیاســِی کشــورِ مــا ب
ــای آن  ــد و الغ ــرز دیورن ــناخِت م ــدم ش ــای ع ادع
توافق نامــه بــاور و پابنــدی دارنــد؛ هیــچ فرصــت و 
زمانــی بهتــر از امــروز در جهــِت اتخــاذ دیپلماســِی 
ــن  ــاندِن ای ــرای کش ــتان و ب ــه پاکس ــی علی تهاجم
ــه  ــکل و منازع ــِل مش ــخ گویی و ح ــه پاس ــور ب کش
ــت افغانســتان،  ــد دول ــا آن کشــور نیســت! )هرچن ب
پانــزده ســال ایــن فرصــت را از دســت داد و حامــد 
ــت  ــام داری و ریاس ــال های زم ــام س ــرزی در تم ک
جمهــوری اش ـ کــه در بیــرون از ارگ کابــل فریــاد 
مخالفــت بــا مــرز دیورنــد را بلنــد کــرد ـ بــا 
ــاد،  ــالم آب ــر اس ــکوت در براب ــام و س ــِت ابه سیاس

ــود.( ــت ب ــن فرص ــی ای ــدۀ اصل ضایع کنن
 شــکایت محمــود صیقــل نماینــدۀ دولــت افغانســتان 
ــه  ــتان ب ــِت پاکس ــد از دول ــل متح ــازمان مل در س
ــوت/  ــته )۲۱ ح ــنبۀ گذش ــور، روز ش ــازمان مذک س
۱۱ مــارچ۲۰۱7(، نخســتین گامِ مناســب و به جــا 
ــود.  ــه پاکســتان ب در آغــاز دیپلماســِی تهاجمــی علی
ــت وزارت  ــوال سرپرس ــور لی ــری عبدالغف موضع گی
اقــوام و قبایــل در کنفرانــس خبــرِی چنــد روز 
پیــش )۲4 حــوت/ ۱4 مــارچ ۲۰۱7( مبنــی بــر 
ــال منازعــۀ  ــار گذاشــتِن سیاســت ســکوت در قب کن
دیورنــد نیــز، دومیــن گامِ دولــت افغانســتان در 
راســتای ایــن دیپلماســی تهاجمــی، بســیار بااهمیــت 

ــت.  ــه اس ــل توج و قاب
ــدِن  ــری اش، آواره ش ــت خب ــوال در نشس ــور لی غف
ســاکنان مناطــق مــرزی را در اثــر عملیات هــای 
خودســرانۀ پاکســتان در مناطــق مــرزی، بــرای 
افغانســتان غیرقابــل قبــول خوانــد. او تحــرکاِت 
ــام  ــالن ادغ ــر اع ــی ب ــتان مبن ــر پاکس ــِی اخی سیاس
مناطــق آزاد قبایلــی پاکســتان بــه ایالــت خیبــر 
پشــتونخوا، انســداد مــرز تورخــم و تحــرکات اخیــر 
ــی  ــوال برانگیز تلق ــرزی را س ــق م ــی در مناط نظام
ــا ارادۀ  ــازی ب ــل را ب ــامِ قبای ــِت ادغ ــرد و سیاس ک

ــوام و  ــت وزارت اق ــت. سرپرس ــل دانس ــردم قبای م
قبایــل افغانســتان در ایــن کنفرانــس اعــالن کــرد کــه 
دولــت افغانســتان در مقابــِل نقــض توافق نامــۀ خــط 
ــوش نمی مانــد.  دیورنــد از ســوی پاکســتان خام
بنابرایــن، دولــت افغانســتان و مقامــات ایــن دولــت، 
بایــد دیپلماســِی تهاجمــی را در برابــر پاکســتان 
کــه بــا شــکایت نماینــدۀ دایمــی افغانســتان در 
و  اقــوام  وزارت  موضع گیــری  و  ملــل  ســازمان 
ــال  ــه دنب ــت و بالوقف ــا جدی ــده، ب ــاز ش ــل آغ قبای
کنــد. ایــن دیپلماســی بایــد بــا تمــام تــوان و 
ظرفیت هــای موجــود بــرای کشــاندن پاکســتان 
ادامــه  بین المللــی  جامعــۀ  در  پاســخ گویی  بــه 
ــا  ــد مشــکِل خــود را ب ــت افغانســتان بای ــد. دول یاب
ــی  ــی بررس ــۀ بین الملل ــت جامع ــا دخال ــتان ب پاکس
ــی  ــِت کنون ــتان در فرص ــر افغانس ــد. اگ ــل کن و ح
ــکا و  ــِی امری ــی و مال ــِت مســتقیم نظام ــه از حمای ک
ــز از  ــان غــرب برخــوردار اســت و پاکســتان نی جه
متحدیــن اســتراتژیک امریــکا شــمرده می شــود، 

ــتان را  ــا پاکس ــل ب ــۀ متقاب ــالف و منازع ــد اخت نتوان
ــل  ــازمان مل ــکا و س ــار امری ــری و فش ــا میانجی گ ب
ــا  ــان و فرصــِت دیگــری ب ــچ زم ــد؛ در هی حــل کن
پاکســتان بــه راه حــل نمی رســد و پاکســتان از ادامــۀ 
سیاســِت بی ثبات ســازی و جنــگ در افغانســتان 

نمی کشــد.  دســت 
و  مقطعــی  مبهــم،  مریــز،  و  دار  کــج  سیاســِت 
ــن  ــداراِن ای ــتان و دولت م ــِت افغانس ــومِی دول موس
کشــور بــر ســِر منازعــۀ دیورنــد بــا پاکســتان و بــر 
ســِر ســایر ادعاهــا و اختالف هــا، افغانســتان را 
پیوســته در معــرِض دخالــت و خصومــِت اســالم آباد 
ــاکام  ــن سیاســِت مضحــک و ن ــد. از ای ــرار می ده ق
ــاز  ــب کار، نیرنگ ب ــراد ســودجو، فری ــا اف ــل، تنه کاب
و تاجــراِن سیاســی در هــر دو کشــور تــا کنــون نفــع 
ــن  ــه ای ــه ب ــیده ک ــِت آن رس ــاال فرص ــد. ح برده ان
ــته  ــان گذاش ــۀ پای ــی نقط ــۀ تجارت ــِت ریاکاران سیاس
ــر  ــر و تزوی ــن مک ــِگ ای ــتان از چن ــود و افغانس ش

ــد. نجــات یاب

دفتــر شــورای امنیــت ملــی افغانســتان می گویــد 
ــتان و  ــتان، پاکس ــان افغانس ــه جانبه می ــت س در نشس
انگلیســتان در زمینــۀ بهبــود روابــط کابــل و اســالم آباد 

گرفته اســت. صــورت  پیشــرفت هایی 
بــا  گذشــته  پنجشــنبه  روز  ســه جانبه  نشســت 
ــی  ــت مل ــاور امنی ــر مش ــف اتم ــد حنی ــور محم حض
ــفیر  ــل وال س ــر زاخی ــتان و عم ــور افغانس رییس جمه
افغانســتان در اســالم آباد، ســرتاج عزیــز مشــاور 
ــل  امــور خارجــی نخســت وزیر پاکســتان و مــارک لی
گرنــت، مشــاور امــور خارجــی نخســت وزیر بریتانیــا 

ــد. ــزار گردی ــدن برگ ــی لن ــه میزبان ب
ــن  ــزاری ای ــش از برگ ــی پی ــت مل ــر شــورای امنی دفت
نشســت اعــالم داشــت کــه گفت گــو در مــورد 
صــدر  در  پاکســتان  و  افغانســتان  روابــط  به بــود 

ــود. ــد ب ــت خواه ــدای نشس اجن
ایــن شــورا اکنــون بــا نشــر اعالمیه یــی می گویــد کــه 

ــی  ــت سیاس ــه جانبه روی وضعی ــت س ــن نشس در ای
میــان افغانســتان و پاکســتان بحــث شــده و یک ســری 

پیش رفت هــا صــورت گرفته اســت.
ایــن پیش رفت هــا تــا بــه حــال  امــا در مــورد 
جزئیــات بیش تــر گفتــه نشــده و شــورای امنیــت ملــی 
ــود وضعیــت  ــه منظــور به ب ــا ب ــن بحث ه ــد ای می گوی
ــت. ــد داش ــه خواه ــتان ادام ــتان و پاکس ــان افغانس می

صــورت  وضعیتــی  در  ســه جانبه  نشســت  ایــن 
از  بســیاری  نیــز  ایــن  از  پیــش  کــه  می گیــرد 
ــای آن  ــی از طرف ه ــه یک ــی ک ــت های مختلف نشس
ــت. ــی نرسیده اس ــچ نتیجه ی ــه هی ــوده، ب ــتان ب پاکس

ــزار  ــس از آن برگ ــت پ ــن نشس ــال، ای ــن ح در همی
در  پاکســتان  و  افغانســتان  روابــط  کــه  می شــود 
ماه هــای اخیــر نســبت بــه هــر زمــان دیگــر بــه حــد 

کافــی رو بــه واخامــت گراییده اســت.

دیپلماسِی تهاجمی در برابِر پاکستان

شورایامنیتملی:

در نشست لندن پیشرفت هایی در زمینۀ روابط افغانستان و پاکستان صورت گرفت

کمبـود بیش از 2 هـزار 
آموزگار و سـرنوشت نامعلوِم 

دانـش آمـوزان در غـور
کمبود  می گویند،  نگرانی  با  غور  معارف  ریاست  مسووالن 
این  در  مسلکی  آموزگاران  نبود  و  آموزگاری  بست های 
والیت سبب شده است تا دانش آموزان در سال تعلیمی ۱۳۹۵ 

خورشیدی به درستی آموزش نبینند.
به  گفت وگویی  در  غور  معارف  رییس  اکبری،  صبغت  اهلل 
سالم وطندار می گوید، درسال تعلیمی ۱۳۹۵ خورشیدی حدود 
۲۵۰۰ آموزگار نیاز بود و این نیازمندی در سال ۱۳۹۶ خورشیدی 
غور،  معارف  رییس  گفتۀ  به  رسید.  خواهد   ۳۰۰۰ از  بیش  به 
بیشتر  که  است  شده  سبب  حکومت  بی توجهی  و  کم  حقوق 

دانش آموخته ها، مسلک آموزگاری را انتخاب نکنند.
در  که  نیز می گوید  متحد، عضو شورای والیتی غور  حمیداهلل 
کنار ناامنی کمبود آموزگاران نیز سبب کاهش کیفیت آموزشی 
در این والیت شده است. او هشدار داده می گوید، اگر حکومت 
به این مشکل باشنده گان غور رسیده گی نکند، دانش آموزان از 

ادامۀ آموزش و پرورش دست می کشند.
انتقاد  با  غور  والیتی  شورای  دیگر  عضو  ناطقی،  عبدالحمید 
بیشتر  که  می گوید  والیت  این  در  آموزگاران  اندک  سواد  از 

آموزگاران دانش آموختۀ صنف دوازده و یا هم چهارده هستند.
هم اکنون 884 مکتب لیسه، متوسه و ابتدایی در والیت غور فعال 
اند که ۲۲۰ هزار دانش آموز در این مکاتب مصروف آموزش و 
پرورش هستند و بیش از 4۰ درصد این رقم را دختران تشکیل 

می دهند.
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