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احمدولی مسعود
آتــش تيــزی قومــی کــه در یکــی دو ســال اخيــر بــه شــدت تيزتــر 
شــده اســت، یــا از عــوام زده گــی اســت، یــا از خــود بــزرگ بينــی 
و یــا هــم از منفعــت کشــی سياســی و اقتصــادی تيکــه داران قومــی، 

ــی. ــان خــودی و بازیگــران بيرون فرصت طلب
ــری  ــه رهب ــی ب ــدت مل ــاح وح ــه اصط ــت ب ــاز کار حکوم از آغ
ــزی،  ــش تي ــن آت ــعله های ای ــدزی، ش ــی احم ــرف غن ــر اش داکت
به گونــۀ سيســتماتيک همــۀ پيوندهــای ملــی را یکــی یکــی در حــال 
ســوزاندن اســت. دســتان زیــادی درون دولتــی و ســتون پنجمی هــای 
ــوزی را  ــش س ــاری و آت ــزم بي ــش اساســی هي ــتگاه، نق داخــل دس
ــد  ــال می نماین ــخصی را دنب ــداف مش ــکار اه ــا این ــون ب ــد، چ دارن

ــا بيــرون اســت. کــه از موضــوع ایــن بحــث م
و امــا، درســت اســت کــه اقــوام در افغانســتان واقعيت هــای انــکار 
ناپذیرانــد و گره هــای تاریخــی باعــث آن شــده اســت کــه در قالــب 
یــک ملــت واحــد قــوام نيابنــد، امــا سياســت قومــی و قرائت هــای 
ــی  ــچ قوم ــکل هي ــی مش ــز هيچگاه ــر آن ني ــی ب ــری مبتن ــد اکث ح
ــی  ــۀ مال ــت، بني ــن سياس ــرد. آری ای ــد ک ــرده و نخواه ــل نک را ح
ــی در  ــود، ول ــر نم ــماری را فربه ت ــت ش ــی انگش ــی جمع و سياس
احــوال مردمــان هـــيچ گوشــه ایــن ســرزمين هيــچ تغيــری نيآمــد 
و هـــنوز کــه هـــنوز اســت، هـــمه بــه گونــۀ یکســان بــا همــان رنج 
ــه در  ــت ک ــب نيس ــای تعج ــازند، "ج ــوزند و می س ــی می س تاریخ
یــک ارزیابــي بيــن المللــی کــه توســط شــبکه بــی بــی ســی انتشــار 
یافتــه اســت، افغانســتان در ردۀ ۱۵۴، بدبخــت تریــن کشــور جهــان 
ــه  ــا جمعــی، قومــی را ب ــده اســت". ام ــل از ســوریه ثبــت گردی قب
ــا خصومــت  ــان ب ــد تيکــه دار قومــی چن خاطــر منفعــت کشــی چن
ــن  ــد. ای ــب می کن ــان تعج ــه انس ــد ک ــرار می دهن ــت ق ــورد اهان م
قــوم و قبيلــه گرایی هــای پــر از کيــن، تعصــب و تبعيــض، در طــول 
ــران  ــت بازیگ ــه دس ــت ک ــده اس ــث ش ــرزمين باع ــن س ــخ ای تاری
ــا از  ــود ت ــته ش ــی، آزاد گذاش ــان داخل ــت طلب ــی و فرص خارج
گسســت های اجتماعــی بــرای بهــره بــرداری خــود اســتفاده ببرنــد. 
چــه بســا کــه اغلبــًا ایــن بازیگــران، خــود، هيــزم بيــار معرکــه هــا و 

آتــش ســوزان ســرزمين مــا بــوده انــد.
ــات  ــه اختاف ــن زدن ب ــيد "دام ــعود شهـ ــت مس ــت گف ــه درس چ
قومــی بنــام پشــتون، تاجــک، هـــزاره، أزبــک و دیگــران، هـــيچ درد 

ــد". ــتان را دوا نميکن ــردم افغانس م
بــه هــم انــدازی اقــوام ميــان خــود و در مقابــل یکدیگــر بــا دســتان 
ــی  ــای نيابت ــگ هـ ــان در جن ــازی طالب ــته س ــد دس ــی، چن حکومت
ــب و داعــش ...، وابســتگی حکومــت  ــام طال بازیگــران مختلــف بن
و نيروهــای سياســی، سياســت گنــگ و راز آلــود جهــان در مقابــل 
ــی  ــای ب ــور ه ــی، فاکت ــت قوم ــات سياس ــه تبع ــتان از جمل افغانس
ــون ُکل  ــه اکن ــند ک ــوری می باش ــام کش ــی نظ ــده گ ــی، پراگن ثبات

ــدل ســاخته اســت. ــک منجــاب مب ــه ی کشــور را ب
مشــکل اصلــی و اولــی ایــن کشــور، تحميــل زمامــداران غيرملــی، 
ــدای شــخصی و  ــا آجن ــی ب ــه اســتراتيژی بيرون ــد ب ــن متعه مأموری
ــال زار  ــن ح ــه ای ــور را ب ــه کش ــد ک ــی می باش ــزی قوم ــگ آمي رن

کشــانيده اســت.

دامن زدن به اختالفات قومى،
 آب انداختن به آسياب دشمن است
 )قهـرمان ملی كشور(
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اصلی تریــن  دیــد  از  نهــاد  یــک  وقتــی 
کارگــزاراِن آن غيرموثــر خوانــده می شــود، 
ــات و  ــتمرار حي ــه اس ــازی ب ــد و ني ــه تأکي چ
ــد؟  ــته باش ــود داش ــد وج ــِت آن می توان فعالي
ــد  ــود می توانن ــاِت خ ــه حي ــی ب ــا زمان نهاده
ــۀ  ــا در عرص ــِت آن ه ــه موثری ــد ک ــه دهن ادام
شــورای  باشــد.  شــده  تثيبــت  کاری شــان 
عالــی صلــح کــه هفــت ســال پيــش در زمــان 
حکومــت داری حامــد کــرزی ریيــس جمهوری 
پيشــين تأســيس شــد، حــاال بــا ســواِل بــود و 
ــاهزاده  ــی ش ــت. به تازه گ ــه اس ــودش مواج نب
ــام  ــاد اع ــن نه ــای ای ــی از مقام ه ــاهد یک ش
کــرد کــه شــورای صلــح از آغــاز تأســيس تــا 
بــه حــال، دســتاورد خاصــی در تحکيــم صلــح 
ــز  ــات ني ــدر دادن امکان ــه ه ــا ب ــته و حت نداش
متهــم اســت. از ســوی دیگــر، کشــورهای 
ــِی صلــح نيــز از  ــه شــورای عال کمک دهنــده ب
ــن  ــی ای ــاِع خــود در پرداخــت وجــوه مال امتن

ــد.  ــر داده ان شــورا خب
ــا  ــه در ســال ۱389 ب ــح ک ــی صل شــورای عال
ــرزی و  ــد ک ــۀ حام ــبتًا بلندپروازان ــداِف نس اه
ــا  ــال ها ب ــن س ــی ای ــد، ط ــاد ش ــکا ایج امری
از کمک هــای  مالــِی سرســام آور  امکانــاِت 
ــن  ــود را تأمي ــی، مصــارِف خ کشــورهای غرب
عالــی  شــورای  مالــی  مصــارف  می کــرد. 
ــی  ــورِت عجيب ــه ص ــال ها ب ــن س ــح در ای صل
ــبه و  ــه محاس ــرون از هرگون ــه و بي غيرعادالن
ــاس  ــر اس ــت. ب ــوده اس ــی ب ــنجش ِ منطق س
ــای  ــوار اعض ــوق ماه ــا، حق ــی گزارش ه برخ
ایــن شــورا بــه ۵30 هــزار دالــر می رســيد کــه 
ــر  ــت هزار دال ــدود بيس ــوق، ح ــن حق بلندتری

ــوده اســت.  ب
ــورا  ــن ش ــا، ای ــوار اعض ــوق ماه ــار حق در کن
مصــارِف دیگــری نيــز داشــته کــه هنــوز رقــم 
ــح  ــورای صل ــت. ش ــخص نيس ــِق آن مش دقي
زمينه ســازی  راه  در  را  گزافــی  مصــارِف 
ــرده  ــه ک ــان مســلح هزین ــا مخالف ــو ب گفت وگ
کــه هيــچ پيامــدی نيــز در پــی نداشــته اســت. 
ــه  ــورا ب ــن ش ــوی ای ــی از س ــای کان پول ه
کــه  شــده  پرداخــت  افــرادی  و  گروه هــا 
مســلح  مخالفــاِن  صفــوِف  از  به اصطــاح 
ــته اند.  ــح پيوس ــد صل ــه رون ــده و ب ــرون ش بي
ــن  ــه ای ــوم نيســت ک ــچ معل ــوز هي ــا هن ــا ت ام

ــت  ــلِح دول ــان مس ــزِو مخالف ــًا ج ــراد واقع اف
ــان  ــا مي ــۀ زدوبنده ــا در نتيج ــد و ی ــوده ان ب
ــر  ــح زی ــی صل ــورای عال ــای ش ــی اعض برخ
پيوســته اند؛  صلــح  رونــد  بــه  نــام  ایــن 
درحالی کــه هــدف اصلــی، بيــرون کــردن 
ــت.  ــوده اس ــا ب ــل آن ه ــات و حيف ومي امکان
طــی شــش ـ هفــت ســاِل گذشــته اگــر 
ــی  ــه برخ ــد ک ــق می ش ــح موف ــورای صل ش
بــه  نيــز  را  موجــود  داخلــِی  گروه هــای 
ــگ  ــاد جن ــروز ابع ــاند، ام ــح بکش ــد صل رون
فراگيــر  و  گســترده  این همــه  خشــونت  و 
ــتان  ــال افغانس ــر س ــت ه ــا گذش ــود. ب نمی ب
ــِت  ــح موفقي ــن صل ــت تأمي ــا در جه ــه تنه ن
ــت  ــان وضعي ــا هم ــه حت ــته، ک ــی نداش چندان
ــر ســال  ــدارد و ه ــز ن ــش را ني ــد ســال پي چن
ــه  ــش ب ــتر از پي ــور بيش ــی کش ــت امنيت وضعي
وخامــت گرایيــده اســت. از چنــد گــروه 
مســلح در چنــد ســال گذشــته، حــاال چندیــن 
ــار هــم  گــروهِ دیگــر ســاخته شــده کــه در کن
نيروهــای کمک کننــده  و  برابــِر دولــت  در 
ــی  ــه صورت ــر ب ــد. اگ ــتان می جنگن ــه افغانس ب
واقع بينانــه بــه اوضــاع و احــوال کشــور نــگاه 
ــرای ادامــۀ کار  ــۀ اميـــدی  ب شــود، هيــچ روزن
ــی  ــرد. وقت ــدا ک ــوان پي ــح نمی ت ــورای صل ش
ــه  ــزاف ب ــارِف گ ــه مص ــا این هم ــاد ب ــن نه ای
ــتان  ــردم افغانس ــای م ــه خانه ه ــح ب جــای صل
جنــگ هدیــه داده، چــه دليلــی بــرای اســتمرار 
ــد؟  ــته باش ــود داش ــد وج ــاِت آن می توان حي
ــای  ــع کمک ه ــر قط ــه خب ــش ک ــدی پي  چن
جهانــی بــه شــورای صلــح اعــام شــد، گمــان 
ــه  ــن نتيج ــه ای ــر ب ــت دیگ ــه دول ــت ک می رف
رســيده اســت کــه دروازۀ شـــورای صلــح بــه 
ــه  ــود و ب ــته ش ــد بس ــی بای ــدم کارآی ــل ع دلي
ــا حــاال  ــه ز وجــود". ام اصطــاح "عدمــش ب
ریاســت جمهــوری اعــام کــرده کــه اعضــای 
ــرا  ــند؛ زی ــران نباش ــچ نگ ــح هي ــورای صل ش
ــر  ــی دیگ ــع مال ــت وجوی مناب ــت در جس دول
بــرای ایــن شوراســت و اگــر هيــچ منبــع 
ــورای  ــزان"ِ ش ــارف "عزی ــرای مص ــی ب بيرون
عالــی صلــح یافــت نشــود، حکومت افغانســتان 
ــد! ــن می کن ــارِف آن را تأمي ــی مص ــه تنهای ب

 ایــن اظهارنظــِر اعتمادبه نفســانۀ حکومــت 
چنــد  کــه  می گيــرد  صــورت  درحالــی  

ــِم ایــن کشــور  ميليــون مأمــور، کارمنــد و معل
ــوِق  ــن حق ــا کمتری ــرایط و ب ــن ش در بدتری
ــار  ــد. در کن ــی می کنن ــر زنده گ ــور و نمي بخ
آن، بایــد بــه لشــکر بــی کاران اشــاره کــرد کــه 
ــرد  ــود می گي ــه خ ــری ب ــاد تازه ت ــر روز ابع ه
و حــاال تنهــا شــامل افــرادی نمی شــود کــه بــه 
ــد، بــل کســانی  صــورِت روزمــزد کار می کردن
را در بــر می گيــرد کــه از دانشــگاه های کشــور 
ســند فراغــت گرفتــه انــد ولــی بــه دليــل نبــود 
بــه ســر می برنــد و  کار در خانه های شــان 
ــه  ــد. چ ــور ان ــرت از کش ــال مهاج ــا در ح ی
ــه  ــد ک ــته باش ــود داش ــد وج ــی می توان دليل
ــده اند  ــد نش ــوز متقاع ــور هن ــردان کش دولت م
ــه حيــات شــورای صلــح پایــان دهنــد؟  کــه ب
وقتــی آقای کــرزی در زمان حکومــت داری اش 
این شــورا را اســاس گذاشــت، بيشــتر از آن که 
ــان  ــا مخالف ــح و گفت وگــو ب ــه صل بخواهــد ب
از ایــن طریــق نزدیــک شــود، می خواســت کــه 
سياســی اش  برنامه هــای  و  موضع گيری هــا 
ــل دادن  ــرا درآورد. تقلي ــه اج ــن راه ب را از ای
ــط  ــی" فق ــرادران ناراض ــه "ب ــان ب ــروه طالب گ
می توانســت در موجودیــِت شــورای صلــح 

موجــه بــه نظــر برســد و بــس. 
از جانــب دیگــر، شــورای صلــح بــرای آقــای 
ــا  کــرزی نوعــی بــاج دادن بــه برخــی افــراد ب
ــود. او  ــز ب ــادی ني ــوذ و شــخصيت های جه نف
ــراد  ــن اف ــردن ای ــغول ک ــا مش ــت ب می خواس
زیــر یــک چتــر بــدون دســتاورد، نشــان دهــد 
کــه هيــچ اقدامــی دور از چشــم رهبــراِن 

ــد.  ــورت نمی ده ــور ص کش
آقــای غنــی نيــز تقریبــًا هميــن سياســت را در 
وجــود شــورای صلــح دنبــال می کنــد. او نيــز 
می دانــد کــه شــورای صلــح محلــی از اعــراب 
بــا مخالفــان  در گفت وگوهــا و مذاکــرات 
ــود  ــی می ش ــت؛ ول ــد داش ــته و نخواه نداش
کــه از آن بــرای مصــرف داخلــی و بســتن 
دهــِن منتقــدان و بــاج دادن بــه برخی هــا 

ــرد.  ــتفاده ک اس
مذاکــرات بــا حــزب اســامی عمــًا نشــان داد 
ــا مخالفــان از کــدام مجــاری  کــه گفت وگــو ب

ــود.  ــری می ش ــت و رهب هدای
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احمـد عمران

حيــاِت 
بى برکِت شـورای عالى 

صــلح

 

شاید صحبت کردن دربارۀ دیورند به هر سبک و سياق، بازهم 
اماهيچ  باشد؛  مضاعف  اندوهِ  و  خسته گی  و  مکررات  تکرارِ 
این  تصميم گيرنده گاِن  وقتی  نيست  تکرار  این  از  گریزی 
حاکم  افغانستان  مقدراِت  بر  به نحوی  که  کسانی  و  سرزمين 
در  حقی  سخِن  هيچ  تا  گرفته اند  را  گوش های شان  شده اند، 
این باره نشنوند و همچنان بر سرنای دهان گشادِ دیورند بدمند.
کين توزی های  ریشۀ  و  پشتونستان خواهی  دیورند،  دربارۀ 
مقالۀ  و  کتاب  صدها  و  ده ها  شاید  افغانستان،  با  پاکستان 
علمی و منصفانه به نگارش درآمده و افزون بر آن، شاید در 
هزاران  و  روزنامه ها  در  گزارش هایی  و  مقاله ها  همين روزها 
گزارِک دانش پسند در این باره در فيسبوک به معرِض خوانِش 
کاربران گذاشته شده و هرکس به سهِم خود کوشيده روشنی یی 
بر ظلمِت ادعای دیورندخواهان بيندازد. اما آن چه در این ميان 
این  باید  که  کسانی  که  است  این  دارد  تأمل  و  مکث  جای 
نوشته ها را بخوانند و افکارِ خود پيرامون این منازعۀ ویران بار 
را پاالیش دهند، نه آن ها را می خوانند و نه می خواهند بخوانند. 
مياِن  تاش ها  و  نوشته ها  این  که  گفت  می توان  عبارتی  به 
یا آرزوی  کسانی رد و بدل می شود که پشتونستان خواهی و 
دربارۀ  و  می دانند  کشور  تباهِی  عامل  را  بزرگ«  »افغانستاِن 
دیگر  سوی  در  اما  دارند.  منطقی  و  مشترک  موضِع  دیورند 
حکومت های  نادرسِت  القائاِت  اثر  در  که  دارند  قرار  کسانی 
ناموسی  قضيۀ  یک  به  آن ها  برای  دیورند  امروز،  و  گذشته 
اندیشيدِن همراه  تبدیل شده و هرگونه صحبِت متساهانه و 
با تردید پيرامون این مساله و مسایِل کاِن دیگر مرتبط با این 
منازعه، بی غيرتی و خروج از دایرۀ افغانستانی بودن )یا همان 
افغان بودن( تلقی می شود. هرچند پشتونستان خواهاِن افغانستان 
در برابِر کسانی که دیورند را مرز رسمی و بين المللی ميان دو 
همين  اما  می آیند؛  حساب  به  اقليت  یک  می شناسند،  کشور 
اقليت به دليل آب خوردن از دسترخواِن قدرت، دهه هاست که 
آرامِش خود و اکثریِت ساکناِن افغانستان را برهم زده  و رفاه و 
آسایش را بر همه حرام ساخته است. به معنای دیگر، می توان 
ادعا کرد دیورندی که پشتونستان خواهان در عالِم توهم ادعا 
می کنند مياِن پشتون های دو سوی خط جدایی افکنده، در عالِم 
واقعيت به تجزیۀ ذهنِی ساکناِن این سوی خط یعنی افغانستاِن 
کنونی انجاميده و اگر این دعوای بيهوده همچنان ادامه یابد، 
می رود که تجزیۀ فيزیکی و جغرافيایِی کشور را نيز رقم زند!

داعيۀ  منادیاِن  سال،  این شصت  در  که  است  واضح  همه  بر 
دیورند در کشورِ چندقومی افغانستان، همه متعلق به یک قوم 
و یک زبان بوده اند و باقی اقوام، همه در این آتش سوخته و 
ساخته اند. اما احساس می شود که با باال رفتن شعورِ جمعی و 
خسارِت ناشی از پشتونستان خواهی، این سوختن و ساختن ها 
حتا  و  غيرپشتون  اقوامِ  همۀ  و  رسيده  انفجار  نقطۀ  به  اکنون 
معضل  یافتِن  پایان  واقعيت گرا خواهاِن  پشتون های  از  برخی 
دیورند به عنوان بزرگ ترین مسالۀ کشور برای هميشه هستند. 
آن ها با استناد به هزار و یک دليل و سنِد تاریخی، بين المللی، 
قانونی و حتا اخاقی، دیورند را مرز رسمی ميان دو کشور 

می شناسند. 
اما اگر بخواهيم ریشۀ این عدمِ تفاهم مياِن این اقليت و اکثریت 
را پی بگيریم و مقصر واقعِی این دعوای پوچ را معرفی کنيم، 
امروز  تا  گذشته  از  افغانستان  قوم اندیِش  حکومت گراِن  به 
برمی خوریم. از سردار داوودخان گرفته تا حامد کرزی و غنی، 
همه تنورِ دیورند را داغ نگاه کرده اند و در حرارِت ناشی از آن، 
عقانيت و منطق و منافع و مصالِح جمعی را قربان کرده اند. 
در نتيجۀ رویکرد چنين اشخاصی، امروز همۀ مشکاِت کاِن 
کشور مانند: دیورند، هویِت ملی و نوعيِت نظام به بحث های 
نمایندۀ  یک  که  به نحوی  شده اند؛  تبدیل  ناموسی   و  خشن 
انتحار  به  تهدید  نظام،  تغيير  خواست  به  واکنش  در  مجلس 
دیورند  از رسميِت مرز  را که  نمایندۀ دیگر، کسی  می کند و 

سخن می گویند، هشدار به سنگسار می دهد. 
با این اوصاف، به جای تکرارِ مکررات، به آقای غنی و سراِن 
دنياِی  سياست،  دنيای  که  می دهيم  هشدار  افغانستان  دولِت 
شصت  توهمات.  و  آرزوها  نه  ظرفيت هاست،  و  واقعيت ها 
ویران گرِی  و  بيهوده گِی  و  پوچی  تا  بود  کافی  فرصِت  سال 
داعيۀ دیورند در تمام عرصه ها عيان گردد. اکنون همۀ مسایِل 
کاِن کشوری در سایۀ این داعيۀ باطل به نقطۀ جوش رسيده. 
آن  به  دهيد،  ادامه  دیورند  آن سوی  سوداِی  به  همچنان  اگر 
متاشی  نيز  را  دیورند  این سوی  که  هيچ،  رسيد  نخواهيد  که 

خواهيد کرد!  

افغانستان را 
در تنـوِر دیورند نسوزانيد

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1997  سه      شنبه        15 حمل  /   فر و  رد  ین          y    1396   6 رجب  المرجب  y 1438  4 ا پر  یل    2017



بربنیاد گزارش صلیب سرخ و هالل احمر

افغانستان چهارمین کشور آسیب پذیر جهان است
گلبدین  رهبری  به  اسامی  حزب 
حکمتيار تأکيد می کند که دليل تاخيردر 
کندی  کابل،  به  حکمتيار  آقای  آمدن 
این  با  دولت  توافقنامه صلح  تطبيق  در 

حزب بوده است.
حزب  سخنگوی  افغان  نادر  محمد 
اسامی به خبرگزاری جمهور گفت که 
آقای حکمتيار به زودی به کابل خواهد 

آمد.
آقای افغان درباره دليل تاخير در آمدن 
رهبر حزب اسامی به کابل گفت:" قرار 
در  حکمتيار  آقای  این  از  زودتر  بود 
پایتخت کشور حضور یابد؛ اما کندی در 
تطبيق مواد توافقنامه صلح بين طرفين از 
سوی حکومت سبب شده که تا حضور 

وی به تاخير افتد".
اعام کرده  اسامی  این حزب  از  پيش 
سال  از  قبل  حکمتيار  آقای  که  بود 
جدیدی خورشيدی به کابل خواهد آمد.
کرد  تاکيد  اسامی  حزب  سخنگوی 
امنيتی  های  آمادگی  اعام  از  پس  که 
حضورآقای  برای  حکومت  تخنيکی  و 
در  وی  کشور،  پایتخت  در  حکمتيار 

اسرع وقت به کابل خواهد آمد.
این در حالی است که ریاست جمهوری 
کشورروز گذشته اعام کرد که این نهاد 
برای حضور آقای حکمتيار در پایتخت 

کشور آمادگی کامل دارد.
ریاست جمهوری تاکيد کرد که حکومت 
افغانستان برای تطبيق موافقتنامه صلح با 
این  ومواد  است  متعهد  اسامی  حزب 
خواهد  اجرایی  ترتيب  به  را  توافقنامه 

کرد.
در همين حال سخنگوی حزب اسامی 
این حزب  زندانی  که ۷0  داشت  اظهار 

که تا کنون در زندان بودند به زودی رها 
خواهند شد.

را  افرادی  زندانيان  این  که  گفت  وی 
عضویت  جرم  به  که  شود  می  شامل 
حزب اسامی در موارد مختلف زیر نام 
طالب ومخالف دولت از سوی حکومت 

دستگير وزندانی شده اند.
وی تاکيد کرد که این گروه از زندانيان، 
حزب  زندانيان  از  مجموعه  اولين 
اسامی اند که طبق مواد توافقنامه صلح 
بين طرفين توسط حکومت از زندان ها 

رها خواهند شد.
مسووالن  این  از  پيش  که  است  گفتنی 
زود  حضور  از  بارها  اسامی  حزب 
کابل سخن  در  این حزب  رهبر  هنگام 
دالیل  به  وی  حضور  اما  بودند؛  گفته 

نامعلومی تاکنون به تعویق افتاده است.
حزب  این  مقام های  مورد  آخرین  در 
اولين  آزادی  از  پس  که  کردند  اعام 
گروه از زندانيان حزب اسامی از زندان 
کابل حضور خواهد  در  آقای حکمتيار 

یافت.

صدهــا تــن از شــهروندان افغانســتان مقيــم در آســتراليا، 
همزمــان بــا رســيدن محمــد اشــرف غنــی، ریيــس 
ــه  ــت ب ــور، دس ــن کش ــه ای ــی ب ــدت مل ــت وح حکوم

ــد. ــی زدن ــراض مدن اعت
آنــان کــه در شــهر »کانبرا«یآســتراليا تجمــع کــرده بودنــد، 
ــض در  ــه تبعي ــی را ب ــدت مل ــت وح ــووالن حکوم مس
ــرف  ــرده گفتند:اش ــم ک ــتان مته ــهروندان افغانس ــر ش براب
غنــی در برابــر اقــوام غيرپشــتون در افغانســتان، تبعيــض 

ــی دارد. روا م
نوارهــای تصویــری ایــن اعتراض هــا کــه در اختيــار 
ــه  ــد ک ــان می ده ــه، نش ــرار گرفت ــدگار ق ــۀ مان روزنام
ــال ۲0۱۱  ــۀ س ــتارِبازنگری در توافق نام ــان خواس معترض
مبنــی بــر برگشــتاندن پناهجویــان کــه در خواســت 

شــده اند. نشــود،  پذیرفتــه  پناهنده گی شــان 
تبعیض بس است!

معترضــان در بخشــی از سخنرانی شــان در ایــن اعتــراض 
بــه  را  ملــی  مســووالن حکومــت وحــدت  مدنــی، 
قوم گرایــی و داشــتن تبعيــض در برابــر اقــوام متهــم 

ــد. کردن
ــداهلل و  ــاب عب ــد: "جن ــان می گوی ــن معترض ــی از ای یک
ــه  ــر شــهروندان افغانســتان ب ــی! شــما در براب اشــرف غن
صــورت علنــی دشــمنی می کنيــد و ضمــن محــروم 
ــا را  ــام دروازه ه ــان، تم ــوق انسانی ش ــان از حق ــردن آن ک

ــد." ــز می بندی ــان ني ــه روی آن ب
و  بــه شــدت دچــار جهــل  "افغانســتان  گفــت:  او 
»راسيســم« شــده اســت. اشــرف غنــی حاکميــت را 
حــق یــک اقليــت اجتماعــی می دانــد، بــه هميــن 
ــا  ــتان پ ــی در افغانس ــت اجتماع ــه عدال ــت ک ــل اس دلي
نمی گيــرد و شــهروندان مــورد تبعيــض سيســتماتيک 

می گيرنــد." قــرار 
ــر  ــۀ انتخــاری ب ــب حمل ــه در عق ــه این ک ــاره ب ــا اش او ب
تظاهــرات جنيــش روشــنایی و قتــل عــام مــردم هــزاره، 
"تروریســم دولتــی" قــرار داشــت، خطــاب بــه مســووالن 
حکومــت وحــدت ملــی تصریــح کــرد: شــرم اســت کــه 
ــت های  ــی خواس ــت را قربان ــی و مدني ــت اجتماع عدال
ــد،  ــرادر ان ــا هــم ب ــوام افغانســتان ب قومــی می ســازید. اق

ــد. ــرار ندهي ــر ق ــر هم دیگ ــا را در براب م
ــر  ــی و دکت ــرف غن ــه محمداش ــزود ک ــرض اف ــن معت ای
ــردم  ــت م ــه سرنوش ــد ب ــد در پيون ــق ندارن ــداهلل ح عب
افغانســتان تصميــم بگيرنــد، زیــرا آنــان در توافــق بــا هــم 
ــق کــرده  ــا یک دیگــر تواف ــردم، ب ــا رأی و ارادۀ م ــه ب و ن
ــد. ــه کرده ان ــتان تکي ــِت افغانس ــی های حکوم ــه کرس و ب

ــر، یکــی دیگــر ازمعترضــان  ــادی ظهي از ســویی هــم، ه
در  هزاره هــا  مصوونيــت  کــه  ميخواهنــد  همچنــان 

ــد. ــن باش ــتان تضمي افغانس
ــک  ــتان در ی ــۀ افغانس ــت: جامع ــان داش ــر بي ــای ظهي آق
تبعيــض سيســتماتيک قــرار گرفتــه کــه نمونه هــای 
ــۀ  ــته جمعی و تصفي ــتارهای دس ــام و کش ــارز آن قتل ع ب

هویتــی و نــژادی می باشــد.
او بــا اشــاره بــه این کــه همــه اقــوام در افغانســتان 
ــه  ــزار ب ــی ه ــت: "وقت ــار داش ــد، اظه ــر دارن ــق براب ح
ــدا  ــزاره ص ــی ه ــود، وقت ــته می ش ــی رود، کش ــه م خان
برایــش  حقــش  و  می شــود  کشــته  می کنــد،  بلنــد 
یــک  براســاس  جامعــه  درحالی کــه  نمی شــود.  داده 
قــرارداد اجتماعــی شــکل می گيــرد و در همــۀ دنيــا 
ــر  ــاد هميــن قــرارداد، همــه شــهروندان حقــوق براب بربني
ــتان در  ــم در افغانس ــروه حاک ــا گ ــند، ام ــته باش می داش

ــل می شــود." ــض قاب ــر مــا تبعي براب
ــه  ــاب ب ــان خط ــر از معترض ــی دیگ ــری، یک ــر اکب دکت
شــهروندان آســتراليان اذعــان داشــت: شــما ماليــه می دهيد 
تــا پول تــان در کارهــای عام المنفعــه بــه مصــرف برســد، 
امــا کمک هــای شــما را اشــرف غنــی و عبــداهلل بــه هــدر 

می دهنــد.
ــو،  ــه این س ــال ۱9۴۷ ب ــه از س ــزود ک ــری اف ــای اکب آق
یــک اقليــت قومــی همــواره در پــی برتری خواهــی بــوده 

اســت و بــر ســایر اقــوام حکــم رانــده اســت.
بــه گفتــۀ ایــن معتــرض، بــاور مــا ایــن بــود کــه اشــرف 
غنــی بــه عنــوان یــک فــرد آموزش دیــده یــک جامعــۀ بــا 
بنيادهــای عدالــت اجتماعــی را در کشــور بنيــان خواهــد 
ــوز  ــی هن ــت اشــرف غن ــه ذهني ــده شــد ک ــا دی ــاد، ام نه

ــوم می چرخــد. ــر محــور ق هــم ب
مهاجران را بازنگردانید

ــد  ــان گفتن ــتراليا هم چن ــرض در آس ــتانی های معت افغانس
ــتراليااین  ــی بهآس ــداف ســفر اشــرف غن ــه یکــی از اه ک
ــتان  ــه افغانس ــور ب ــن کش ــران را از ای ــه مهاج ــت ک اس

ــوند. ــده ش برگردان
ــتراليا  ــت آس ــان از حکوم ــان هم چن ــتا، آن ــن راس در همي
خواســتند تــا هيچ گونــه معاملــه را بــا افغانســتان در 

ــد. ــام ندهن ــران انج ــتاندن مهاج ــوص برگش خص
یکــی از معترضــان در ایــن زمينــه گفــت: شــرایط امنيتــی 
ــردم  ــژه م ــه وی ــه ب ــای جامع ــرای اعض ــتان ب در افغانس
ــرش  ــۀ پذی ــتان در ادام ــت افغانس ــرای دول ــزاره و ب ه
ــه  ــد، رو ب ــان را رد می کن ــتراليا آن ــه آس ــی ک پناهجویان

ــت. ــته اس ــت گذاش وخام
افغانســتان در ســال ۲0۱۱ یادداشــت تفاهمــی بــا آســتراليا 
بــه امضــا رســاند کــه بربنيــاد آن، پناهجویــان افغانســتانی 
ــاره  ــود، دو ب ــان رد می ش ــت پناهنده گی ش ــه درخواس ک

بــه افغانســتان بازگردانــده شــوند.
ــراض  ــن اعت ــماری از ای ــه ش ــت ک ــادآوری اس ــل ی قاب
کننــده گان بــه پوليــِس شــهر کانبــرا بــه ليــل تأميــن امنيــت 
و ایجــاد نظــم بــر ایــن تظاهــرات، گل هدیــه دادنــد و از 

آنــان ســتایش و قدردانــی کردنــد.
رســانه های  دفتــر  کــه  اســت  درحالــی  ایــن 
ریاســت جمهوری روز یکشــنبه نوشــت کــه آقــای غنــی 
ــتراليا  ــازم آس ــی ع ــأت بلندرتبۀحکومت ــک هي در رأس ی
گردیــده اســت و عصــر یکشــنبه بــه وقــت افغانســتان بــه 

ــيد. ــور رس ــت آن کش ــرا پایتخ کانب
در هميــن حــال، شاه حســين مرتضــوی، سرپرســت دفتــر 
ســخنگوی ریاســت جمهوری در مــورد ســفر اشــرف 
ــنگاپور  ــا و س ــتراليا، اندونزی ــورهای آس ــه کش ــی ب غن
گفتــه بــود، ایــن ســفر در چارچــوب برنامــۀ دولــت بــرای 
توســعۀ روابــط همــکاری بــا کشــورهای جهــان صــورت 
ــرای جلــب  ــی ب ــه و ریيــس  حکومــت وحــدت مل گرفت
همــکاری کشــورهای نام بــرده در بخــش معــادن، توســعۀ 
ــن کشــورها  ــد ای ــای ارش ــا مقام ه ــوزش ب ــت و آم زراع

دیــدار و گفت وگــو می کنــد.
ــت  ــده اس ــت جمهوری آم ــمی ارگ ریاس ــۀ رس در صفح
ــم  ــا صدراعظ ــفر ب ــن س ــان ای ــی در جری ــای غن ــه آق ک
آســتراليا، گورنــر جنــرال، وزرای خارجــه و دفــاع، 
ــان  ــتراليایی و هم چن ــان آس ــتخبارات و محقق ــس اس ریي
ــم آن کشــور،  ــزرگان افغانســتانی مقي ــا متخصصــان و ب ب
ــه پيرامــون همکاری هــا و مســایل مــورد  ــۀ جداگان به گون

ــرد. ــد ک ــادل نظــر خواهن ــه بحــث و تب عاق

فدراســيون بين المللــی جمعيت هــای صليــب ســرخ و هــال احمــر 
گــزارش خــود رادربــاره حــوادث طبيعــی در جهــان و افغانســتان در ســال 

ــرد. ــادی منتشــر ک ۲0۱۶ مي
ــر و  ــال احم ــرخ وه ــب س ــای صلي ــی جمعيت ه ــيون بين الملل فدراس
ــری  ــک نشســت خب ــی،روز دوشــنبه )۱۴حمــل( در ی هــال احمــر افغان
ــوادث طبيعــی در  ــت ح ــاالنه خــود را از وضعي ــزارش س ــل گ در کاب

ــاند. ــر رس ــه نش ــتان ب ــان و افغانس ــورهای جه کش
درایــن نشســت مســووالن تأکيــد کردنــد کــه افغانســتان چهارميــن کشــور 

آســيب پذیــر از حــوادث طبيعــی در ســطح جهــان بــه شــمار مــی رود.
ــب  ــای صلي ــی جمعيت ه ــيون بين الملل ــاالنه فدراس ــزارش س ــاد گ بربني
ســرخ و هــال احمــر، در ســال ۲0۱۶ نزدیــک بــه ۶00 حادثــه طبيعــی در 
جهــان رخ داده اســت کــه در نتيجــه آن 3۲۵۵0 نفــر در سرتاســر جهــان 

جان های شــان را از دســت دادنــد.
ــب ســرخ  ــای صلي ــی جمعيت ه ــن الملل ــيون بي ــف، مســوول فدراس ایری
ــر ایــن حــوادث بيشــتر از ۱08 ميليــون نفــر در سرتاســر  گفــت کــه دراث

ــده اند. ــرر ش ــان متض جه
او تأکيــد کــرد کــه در جریــان حــوادث طبيعــی، بيــش از ۷0 ميليــارد دالــر 

بــه کشــورها خســارات مالــی وارد شــده اســت.
ــيب پذیر از  ــراد آس ــه اف ــيده گی ب ــرای رس ــه ب ــد ک ــف می گوی ــای ایری آق
ــون دالرســاالنه از ســوی کشــورهای توســعه  حــوادث طبيعــی، 3.3 تریلي
ــا 0.۴ درصــد آن  ــارد ی ــان ۱0۷ميلي ــن مي ــه ازای ــود ک ــک می ش ــه کم یافت
بــرای کارهــای بــه مصــرف می رســد کــه در کاهــش خطــرات موثــر واقــع 
می شــود و دو ســوم ایــن مقــدار پــول در زمــان بــروز حــوادث طبيعــی بــه 

ــد. ــرف می رس مص
ــياب های  ــرزه، س ــن ل ــی از زمي ــی ناش ــوادث طبيع ــه وی، ح ــه گفت ب
موســومی، رانــش زميــن، فرورفتگــی زميــن، و تغييــرات اقليمــی و گرمــی 

ــد. ــان می باش ــر جه ــوا در سرتاس ــد ه ــش از ح بي
ویــس برمــک، وزیــر مبــارزه بــا حــوادث طبيعــی افغانســتان ایــن گــزارش 
ــد روی  ــده بای ــورهای کمک کنن ــه کش ــت ک ــد و گف ــده خوان را تکان دهن
ــش  ــری و کاه ــرای جلوگي ــان ب ــای ش ــه کمک ه ــد ک ــی کار کنن ميکانيزم

خطــرات حــوادث طبيعــی موثــر واقــع شــود.
او افــزود کــه افغانســتان ازجمــع کشــورهای اســت کــه باحــوادث طبيعــی 
ــا در  ــداد آن تنه ــی ۱00 روی ــه طبيع ــان ۶00حادث ــت و از مي ــه اس مواج

ــت. ــتان رخ داده اس افغانس
آقــای برمــک تأکيــد کــرد کــه در افغانســتان در ۱۵ســال گذشــته سياســيون 
ــمت  ــد در قس ــه بتوان ــخص ک ــتم مش ــک سيس ــاد ی ــرای ایج ــور ب کش
ــه  ــد توج ــک کن ــی کم ــوادث طبيع ــرات ح ــری از خط ــش وجلوگي کاه

نکــرده اســت.
ــی  ــا زنده گ ــتا ه ــتان در روس ــوس افغانس ــد نف ــه80 درص ــد ک او می گوی
ــن  ــه ای ــداری مشــغول اند و ب ــد و بيشــتر در ســکتور زراعــت ومال می کنن
معنــی اســت کــه80 درصــد مــردم افغانســتان در معــرض خطــر حــوادث 

طبيعــی قــرار دارنــد.
آقــای برمــک بيــان داشــت کــه افغانســتان از نقطــه نظــر آســيب پذیــری 
ــن  ــف تری ــوده و ازضعي ــان ب ــور جه ــن کش ــی چهارمي ــوادث طبيع از ح
کشــورهای اســت کــه بتوانــد حــوادث طبيعــی را مدیریــت کــرده و قبــل 

ــد. ــوع حــوادث ســاحات و محــات را شناســایی نمای از وق
ــد  ــز تاکي ــی ني ــر افغان ــال احم ــکرترجنرال ه ــدار، س ــم دین ــد نعي محم
کــرد کــه ســاالنه ۵00 ميليــون افغانــی در بخــش مبــارزه و رســيدگی بــه 

ــد. ــی رس ــه مصــرف م ــی در افغانســتان ب حــوادث طبيع
ــارد  ــاالنه ۱ ميلي ــی، س ــر افغان ــال احم ــه اداره ه ــت ک ــان داش وی بي
افغانــی را بــرای افــراد نيازمنــد و آســيب دیده گان حــوادث طبيعــی کمــک 

می کنــد.

روح اهلل بهزاد
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به تبعيض قومى در افغانستان پایان داده شود

سخنگوی حزب اسالمی:

آمدن حکمتيار به دليل کندی تطبيق 
توافقنامۀ صلح به تاخير افتاده است
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موضوع  داخلی  زمام داران  و  دولت ها  بازی  ابزار  دیورند؛ 
واقع  در  که  شاه  محمدظاهر  سلطنت  سال های  در  دیورند 
قدرت اصلی دولت او در اختيار سردار محمدهاشم و سردار 
شاه محمود کاکاها )عمو( و سردار محمدداود پسر کاکای 
شاه قرار داشت، بيشتر به یک بازی درون خانواده گی بر سر 

شهرت و قدرت تبدیل شد.
 شاه و سرداران دیدگاه و سياست متفاوت در منازعۀ دیورند 
سر  بر  آن ها  دیدگاه  تفاوت  و  اختاف  سایۀ  در  داشتند. 
دیورند در واقع سياست خارجی افغانستان شکل گرفت و 
در سایۀ سياست خارجی متأثر از منازعه دیورند، افغانستان 
به ميدان جنگ گرم در رقابت های جنگ سرد دو ابر قدرت 

امریکا و شوروی مبدل شد. 
۱- سردار محمدهاشم و دیورند:

 سردار محمدهاشم که از آغاز سلطنت نادرشاه تا سال ۱9۴۶ 
صدراعظم دولت سلطنتی برادرزاده اش محمدظاهرشاه بود، 
در آستانه استقال شبه قاره هند سياسِت اغماض و سکوت 
خود  صدارت  سال های  در  او  اتخاذکرد.  دیورند  مورد  در 
در  شاه  محمدنادر  سياسِت  به  محمدظاهرشاه  سلطنت  در 
برادرش  اعزام  با  ماند. محمدنادر  باقی  متعهد  مورد دیورند 
سردارشاه ولی به حيث وزیر مختار و نمایندۀ خاص به لندن 
داده  قرار  تأیيد  مورد  را  دیورند  معاهده   ۱930 جوالی  در 
بود. نادرشاه سياستمدار زیرک و عملگرا بود. او از سکوت 
و اغماض بر سر دیورند از دو جهت سود برد: از یک طرف 
در  و  آورد  به دست  را  ها  انگليس  نظامی  و  مالی  حمایت 
جانب دیگر از مردم آنسوی دیورند به عنوان سرباز و لشکر 

جنگ در رسيدن به تخت سلطنت استفاده کرد. 
۲- سردار شاه محمود و منازعه دیورند: 

سردارشاه محمود، کاکای محمدظاهر شاه که در سال ۱9۴۶ 
اخير  در  گرفت،  تحویل  محمدهاشم  سردار  از  را  صدارت 
این سال نامه یی را به دولت بریتانيا در مورد آنسوی دیورند 
فرستاد. در نامه تقاضا کرد تا موضوع تعيين سرنوشت مردم 
داده شود. شاه  قرار  توجه  مورد  دیورند  آنسوی  در  پشتون 
محمود سپس در سال بعدی که کشور پاکستان تأسيس شد، 
یادداشت رسمی به سفارت بریتانيا در کابل نگاشت. در یاد 
داشت تذکر داده شد که برای پشتونها و بلوچ ها هم فرصت 
داده شود تا حکومت خود را تشکيل دهند و یا به افغانستان 
بپيوندند. برتانيا جواب داد که سوال سرحدات آزاد حل و 
فصل شده است و خط دیورند به حيث یک سرحد و حد 
 ۱300(  ۱9۲۱ پيمان  است.  شده  شناخته  بين المللی  فاصل 
خورشيدی( هنوز مورد تطبيق و موجود است که خط قبلی 
به  پاسخ  در  بریتانيا  تایيد می کند.« دولت  دوباره  را  دیورند 
یاداشت دولت افغانستان هشدار داد که در زمان تحویل دهی 
قدرت از حکومت برتانوی هند به دو دولت نوتشکيل هند 
و پاکستان از انجام هرگونه دخالت و اعمال تحریک آميز در 
ادعای  نيز  پاکستان  دولت  کند.  داری  خود  دیورند  آنسوی 
رد  خود  تشکيل  روزهای  نخستين  در  را  افغانستان  دولت 
نمود و اعان کرد: »خط دیورند که در معاهده سال ۱893 
اعتبار  قابل  المللی  بين  مرز  حيث  به  است،  شده  مشخص 
است که متعاقبًا در چندین موارد، جانب افغانستان آنرا تایيد 
ادعای  هرگونه  به  بين المللی  خط  این  نقشه  است.  نموده 
جانب افغانی در مورد خودمختاری ارضی و یا نفوذ برمردم 
شرق دیورند نقطه پایان گذاشته است. پاکستان بمثابه دولت 
آن  مردم  و  منطقه  این  کامل  مالک  بریتانوی  هند  جانشين 
بدوش  را  جانشين  دولت  یک  مسئوليت  و  حق  می باشد، 

دارد.«
 پشتونستان؛ نام جدید بر منازعه دیورند:

 سيدقاسم رشتيا که در سال ۱9۴۷ وکيل ریاست مطبوعات و 
در واقع وزیر اطاعات و فرهنگ بود در پاسخ به این پرسش 
"کلمه پشتونستان چه وقت شامل مطبوعات شد"، می  که 
بودم؛  مطبوعات  ریاست  وکيل   ۱9۴۷ سال  در  »من  گوید: 
افغانستان  و  برتانوی  هند  ميان  سرحدی  موضوع  ساليکه 
افغانستان به سویه عالی)در سطح  زیر بحث بود. حکومت 
مقامات عالی دولت( مجالسی ترتيب داد و موضوع را زیر 
بحث گرفت. باآلخره چنين فيصله شد که چون وقت زیادی 
ادعای ارضی نماید و سياست دنيا  نباید  افغانستان  گذشته، 

هم اجازه نميداد که تمام معاهدات سرحدی تجدید شود؛ 
زیرا در آنصورت نقشه دنيا تغيير می خورد. افغانستان تصميم 
ارادیت  خود  حق  سرحد  آنطرف  ساکنان  برای  که  گرفت 
این وقت هند  Self determination بخواهد. چون در 
به  پاکستان به حيث کشورهای مستقل بوجود می آمدند.  و 
مردم سرحد گفته شد که الحاق خود را به هند و یا پاکستان 
اعان نمایند. الحاق با هند غير ممکن بود. در نتيجه مردمان 
سرحد جبراً به پاکستان مدغم شدند. در عين حال الزم بود 
به این معضله نامی داده شود. مطبوعات هند در نشرات خود 
قضيه را به نام قضيه افغانستان یاد می کردند که این نام بما 
خيلی گران تمام می شد. من پيشنهاد نمودم که به جای آن، ما 
باید آنرا پشتونستان بناميم. بعد از منظوری، وقتی که نشرات 
افغانی هم خود و هم اخباری که از طریق آژانس باختر به 
آژانس هندوستان و هندوستان تایمز مخابره می نمودند، نام 
پشتونستان را انعکاس دادند. رفته رفته این نام در مطبوعات 

جهان عام شد.« 

پشتونستان؛ ادعای متناقض و مفهوم متفاوت: 
یکی از نکات مبهم و متناقض در سياست زمامداران و دولت 
های افغانستان معنی و مفهوم پشتونستان بود. در حالی که 
تشکيل  آغاز  در  رشتيا  سيدقاسم  گفته  به  پشتونستان  نام 
پاکستان، جانشين منازعه دیورند شد، هيچگاه تصویر روشن 
این  طویل  سال های  در  پشتونستان  مفهوم  از  مشخصی  و 
منازعه و تا اکنون توسط دولت ها و حاکمان افغانستان ارائه 
منازعه  بر سر  افغانستان  زمام داران  دیدگاه و سياست  نشد. 
بوده است.  متغير  ناپيوسته و  یا پشتونستان، دیدگاه  دیورند 
امين  حفيظ اهلل  و  محمدداود  سردار  چون  زمام دارانی  حتی 
با  سازش  و  می جوشيدند  خواهی  پشتونستان  گرمی  از  که 
پاکستان را در این مورد خيانت ملی می پنداشتند، در پایان 
حکومت خویش با یک چرخش وارونه و سياست معکوس 
افتادند و سرد شدند که غرض  از جوش و خروش  چنان 

انجام معامله، دروازۀ اسام آباد را دق الباب کردند.
یا  دیورند  منازعه  در  بحث  مورد  سرزمين  ثغور  و  حدود   
سياست  در  مخدوش  نکات  از  دیگر  یکی  پشتونستان 
افغانستان بود و است. درحالی که به قول سيدقاسم رشتيا نام 
انتخاب  پشتونستان درمنازعه دیورند دریک اجاس دولتی 
شد، اما دولت حدود و ثغور پشتونستان را مشخص نکرد. 
آن  به  ها  بلوچ  نام  منازعه،  این  استمرار  سالهای  در  سپس 
اضافه شد و داعيۀ پشتونستان به داعيه پشتون و بلوچ تغيير 
نام داد. افغانستان در مسير سياست متعارض و مبهم برسر 
دیورند: عبدالحسين عزیز نمایندۀ افغانستان در سازمان ملل 
متحد در 30 سپتمبر ۱9۴۷ به عضویت پاکستان در مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد رأی منفی داد. او اظهار داشت که 
از  به عنوان بخشی  ایالت سرحد شمال غربی را  افغانستان 
خاک پاکستان نمی پذیرد و تا زمانيکه شرایط آزاد برای تبارز 
استقال  یا  و  پاکستان  به  پيوستن  در  ایالت  این  مردم  اراده 
خود  موقف  این  از  افغانستان  نشود،  مساعد  شان  سرزمين 
دست نخواهد کشيد. اما سپس نماینده مذکور در ۲0 اکتوبر 
۱9۴۷ رأی منفی خود را پس گرفت و به عضویت پاکستان 
در سازمان ملل رأی مثبت داد و ابراز اميدواری کرد که هر 
دیپلوماتيک  و  مذاکره  راه  از  را  خود  اختافات  کشور  دو 

حل کنند.
 پس از آن، مذاکره ميان پاکستان و افغانستان بر سرمنازعه 
دیورند آغاز یافت. برای این مذاکره شخصی به نام نجيب اهلل 
مخصوص  ممثل  و  فوق العاده  "نماینده  عنوان  به  خان 
پایتخت  کراچی  به   ۱9۴۷ نومبر  اواسط  در  اعليحضرت" 
پاکستان اعزام شد. مطالبات نمایندۀ اعزامی کابل در مذاکرات 
موافقتنامه  شناسایی  عدم  هيچگاه  او  بود.  متناقض  و  مبهم 
دیورند را مطرح نکرد. او از بازگرداندن سرزمين پشتون ها 
در آنسوی دیورند به افغانستان سخن نگفت. مطالب اصلی 
و مهم نمایندۀ مذکور با مقامات پاکستانی در محور اعطای 
سطح  ارتقای  سرحدی،  آزاد  قبایل  به  مختاری  خود  حق 
نامگذاری  پاکستان و  مادی و معنوی زنده گی پشتون ها در 
ایالت شمال غربی به نامی که معرف هویت قومی آنها باشد، 

خاصه می شد.

تشدید بازی با کارت پشتونستان و ایجاد تنش با پاکستان: 
پاکستان،  با  افغانستان  سلطنتی  دولت  مذاکرات  ناکامی 
قليل  جامعه  و  دولت  درون  در  تبليغات  و  احساسات 
روشنفکری پایتخت را بر سر پشتونستان گسترش داد. روز 
قبایل  نامگذاری شد و ریاست  نهم سنبله، روز پشتونستان 
افغانستان  قبایل آنسوی دیورند در حکومت  برای  در واقع 
تشکيل یافت. این ریاست سپس با افزایش هزینه و گسترش 
پرهزینه  های  برنامه  و  شد  تبدیل  وزارت  به  تشکيات 
استخباراتی را در پيش گرفت. مهمانخانه های مجانی برای 
صدها  شد.  ایجاد  دیورند  آنسوی  قبایل  افراد  آمد  و  رفت 
نفر از پسران قبایلی وارد مکاتب خوشحال خان و رحمان 
شان  زندگی  و  تحصيل  هزینه  تمام  که  شدند  کابل  در  بابا 
ریاست  کارمندان  از  یکی  شد.  می  تأمين  مجانی  بصورت 
قبایل می گوید: »بخشی از بودجه این ریاست کامًا سری و 
محرم بود که به نام بودجه مخصوص یاد می شد و مدرک 
توضيح آن ثبت گردیده نمی توانست. مثًا روی کارِت که 
به منظور توزیع پول به نمایندگان قبایل خانه پری می شد، 
داده  افغانی   ).......( مبلغ   )........( برای  که  بود  شده  نوشته 
شمشيری  کدام  بدل  در  پول  این  نبودکه  معلوم  دیگر  شد. 
که زده بود داده شده است. از همين بودجه مخصوص تنها 
نفر  هزار  سی  برای  ماهانه  ننگرهار  والیت  قبایل  ریاست 
قبایلی معاش مخفيانه می پرداخت. در حالی که نه سایر مردم 
ها  گيری  ماهی  و  جویی ها  استفاده  این  از  سرحد  آنسوی 
درآب گل آلود آگاهی داشتند و نه مردم افغانستان ميدانستند 
مصرف  به  هدف  بی  و  سر  خود  چگونه  شان  پول  که 
زمامداران  عملکرد  و  سياست  غبار  محمد  غام  ميرسد.« 
نمایشی  کارهای  و  تظاهر  دیورند،  منازعه  در  را  افغانستان 
در  شکست  از  بعد  محمودخان  شاه  »حکومت  خواند:  می 
قضيه پشتونستان، برای حفظ ظواهر دست به یکنوع نمایش 
ساله  هر  مثًا  زد.  مصرف  پر  و  بی سود  سازی  صحنه  و 
روزی را به نام "پشتونستان" جشن ميگرفت. ميدانی را در 
کابل بنام "پشتونستان" مسمی کرد و بيرقی را به همين نام 
معلق در هوا افراشته نگهداشت. در حالی که ریاستی به نام 
در  قبایل(  و  اقوام  سرحدات،  امور  وزارت  ")فعًا  "قبایل 
کابل، و شعب آن در بعضی والیات افغانستان، معنًا به شکل 
"مهمانخانه مجانی مسافرین از هر دستی" در آمده بود که 
بودجه گزاف و بيفایده آن از ماليات مردم تمویل ميگردید. 
هدف این ریاست بی مسووليت، بيشتر معتاد ساختن واردین 
سياسی  تجارت  یکنوع  و  رایگان  استراحت  به  پشتونستانی 
سالهای  در  افغانستان  قنسل  پوهنيار،  سيدمسعود   ».  . بود. 
صدارت سردار محمدداود در کویته تمام تاش های دولت 
افغانستان و مصارف هنگفت دولت را در مورد پشتونستان 
بيهوده و در جهت منافع افراد استفاده جو در درون و بيرون 
کابل  در  پشتونستان  کارت  با  بازی  می کند.  ارزیابی  دولت 
بر  افغانستان  عليه  فزاینده  به صورت  را  پاکستان  خصومت 
تجارتی،  اقتصادی،  عرصۀ  در  پاکستان  فشار  می انگيخت. 
پاکستان  ميافت.  گسترش  افغانستان  بر  سياسی  و  تبليغاتی 
در  افغانستان  تجارتی  اموال  انتقال  بر  را  سختی  شرایط 
تنش،  افزایش  سال های  در  و  می کرد  وضع  کراچی  بندر 
راه را بروی افغانستان می بست. با تشدید جنگ سرد ميان 
در  پاکستانی  هواپيماهای  پاکستان  و  افغانستان  دولت های 
۱۲ جون ۱9۴9 قریه مغلگی پکتيا را بمباران کردند که در 
افغانستان  ملی  شورای  سپس  شدند.  کشته  نفر   ۲3 آن  اثر 
تمام معاهدات قبلی افغانستان به شمول توافقنامه دیورند با 

حکومت هند برتانوی را ملغی اعان کرد.
3- سردار محمدداود و دیورند: برای سردار محمد داود که 
به عنوان صدر اعظم افغانستان جانشين سردار شاه محمود 
اشغال  تحت  و  محکوم  پشتونستان  دیورند،  منازعه  شد، 
سياست  محمدداود  یافت.  می  آزادی  باید  که  بود  پاکستان 
ضعيف  و  نادرست  پشتونستان  مورد  در  را  دولت  رسمی 
تلقی ميکرد و به شدت در برابر آن معترض بود. سردار شاه 
استعفا  به  مجبور  محمدداود  فشار  تحت  سرانجام  محمود 
شد و سردار داودخان در ۱9۵3 به مقام صدارت رسيد. اما 
تنها پشتونستان را  نه  پشتونستان خواهی سردار محمدداود 
به خود ارادیت و استقال نرساند، بلکه برعکس استقال و 
ثبات افغانستان در گروگان این سياست قرار گرفت. روابط 

با پاکستان برمبنای بی اعتمادی و مخاصمت شکل گرفت و 
افغانستان ميدان دخالت و تاخت و تاز پاکستان و بسياری 
ناکامی  و  ضعف  دیگر  نکته  شد.  خارجی  های  قدرت  از 
و  تناقض  ابهام،  در  سردیورند  بر  او  سياست  و  محمدداود 
چرخش های غيرقابل پيش بينی وی قابل مطالعه است. او 
توهم  و  دیورند  منازعه  در  احساسات  همه  آن  رغم  علی 
غيرقابل  و  غيرشفاف  سياست  محکوم،  پشتونستان  برسر 
پيش بينی در این مورد داشت. ناهسویی در داخل خانواده 
حاکم سلطنتی و ميان سرداران پس از صدارت محمدداود 
محمدداود  سردار  مؤفقيت  عدم  و  ناتوانی  یافت.  ادامه  نيز 
در  را  حاکم  سرداران  اختاف  پشتونستان،  معضل  حل  در 
ميان  روابط سياسی  بيشتر ساخت.  دستگاه حاکميت  درون 
افغانستان و پاکستان در ۶ سپتمبر ۱9۶۱ قطع شد و افغانستان 
ناکامی  و  ضعف  گرفت.  قرار  پاکستان  با  جنگ  آستانۀ  در 
سياست سردار محمدداود به عنوان صدراعظم بر سر دیورند 
خانواده  درون  در  وی  موقعيت  ضعف  به  پشتونستان،  یا 
به  او از قدرت شد.  انجاميد و عامل دوری  حاکم سلطنتی 
ارشد وزارت خارجه در  کارمندان  از  قول عبدالصمدغوث 
آن دوران: »بدون تردید مسأله پشتونستان بيش از حد داغ 
شده بود. رهبری افغانستان به این نتيجه رسيد که بحران به 
وجود آمده به نفع افغانستان نيست و شاید در یک فضای 
سرد نمی توان راه حل قابل پذیرش را دریافت. نخستين و 
ضروری ترین گام برای احيای روابط افغانستان با پاکستان، 
تبادله مجدد سفرا و لغو انسداد سرحد بود. سردار داود با 
این نظریه موافقت کرد و استعفا داد تا یک حکومت جدید 
بتواند در مناسبات با پاکستان روش مناسبی را اتخاذ کند.« 

منازعه  و  محمدظاهرشاه  سلطنت  دهه  آخرین   -۴
دیورند:

محمدیوسف  دکتور  سردارمحمدداود،  استعفای  از  پس   
نخست  به  شاه  سوی  از  سلطنتی  حاکم  خانواده  از  بيرون 
وزیری منصوب شد. از لحاظ سياسی در افغانستان مرحله 
شود.  می  خوانده  دموکراسی  دهه  که  یافت  آغاز  جدیدی 
تدوین و تصویب قانون اساسی جدید، شکل گيری نهادهای 
ویژگيهای  از  اعظم  صدر  عنوان  به  نفر  پنج  تقرر  و  مدنی 
با  سياسی  روابط  دموکراسی  دهه  آغاز  در  بود.  مرحله  این 
اعاده شد.  ایران  شاه  ميانی  در  پا  با  می ۱9۶3  در  پاکستان 
پس از آن دولت پاکستان با رهبران معارض پشتون نرمش 
و انعطاف نشان داد. دولت افغانستان در زمان وقوع دومين 
سر  بر   ۱9۶۵ سپتمبر  در  هندوستان  و  پاکستان  ميان  جنگ 
کشمير از هر گونه حرکت بر ضد پاکستان خود داری کرد. 
منجر  که   ۱9۷۱ سال  در  پاکستان  و  هند  سومين جنگ  در 
دولت  شد،  دیش  بنگله  کشور  ایجاد  و  پاکستان  تجزیه  به 
افغانستان سياست مشابه در زمان جنگ قبلی ميان دو کشور 
را در پيش گرفت. ذوالفقارعلی بوتو صدراعظم پاکستان پس 
ازختم جنگ باهند در ۱۱ جنوری ۱9۷۲ وارد کابل شد و در 
ماقات رسمی با شاه و هيئات دولت گفت:»من برای این 
به کابل آمده ام که مراتب تشکر و احترام خود را به اعلی 
هنگام  در  افغانستان  مردم  و  حکومت  همایونی،  حضرت 
بحران بزرگ پاکستان در مقابل کشور ما که موقف همدردانه 

اتخاذ کردند شخصًا تقدیم نمایم. . . . « 
مبارزات  گسترش  و  تشدید  به  پاکستان  تجزیه  چند  هر 
جنبش جدایی طلبی ميان ناسيوناليست های پشتون و بلوچ 
انجاميد و علی رغم آنکه این شورش ها را دولت پاکستان 
محمدظاهرشاه  واکنش  کابل  در  اما  کرد،  مهار  و  سرکوب 
سردار  صدارت  دوران  خاف  بر  افغانستان  حکومت  و 
تشدید  از  آنکه  برغم  شاه  بود.  محتاطانه  بسيار  محمدداود 
تنش با پاکستان برسر منازعه دیورند پرهيز می کرد، فاقد یک 
استراتيژی مشخص در این مورد بود. در حالی که او تشنج 
و خصومت با پاکستان را بر سر منازعه دیورند مضر به منافع 
اتخاذ سياست روشن و  از  اما  تلقی می کرد،  ملی کشورش 
عملی در پایان دادن به این منازعه اجتناب می ورزید. چهل 
پاکستان  با  محمدظاهرشاه  مغشوش  و  مبهم  سياست  سال 
زمينه های  منازعه،  این  در حل  او  ناتوانی  و  دیورند  بر سر 
کشورهای  و  شوروی  پاکستان،  بعدی  عملکرد  و  سياست 

غربی را در مورد افغانستان فراهم کرد. 
ادامه دارد...
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فرانسيس فان روی، امين اس بریدان
برگردان: داكتر وحيد حق پناه و خدیجه ادبی

ــۀ  ــش در  مجل ــه پي ــک ده ــش از ی ــوری بي ــن گرگ مارتي
ــود دارد.  ــی وج ــتار  علم ــوع نوش ــت: »دو ن ــر« نوش »نيچ
یــک نــوع بــرای جلــب خواننــده و نــوع دیگــر فقــط بــرای 
ــد  ــوع دوم مانن ــن ن ــرد و ای ــرار گي این کــه مــورد ارجــاع ق
ــترش  ــال گس ــرعت در ح ــه س ــی ب ــاری عفون ــک بيم ی

ــت.« اس
ــرات  ــز تغيي ــی ني ــع زمان ــن مقط ــد در ای ــر می رس ــه نظ ب
ــم حجــم  ــوز ه بســيار محــدودی ایجــاد شــده اســت. هن
زیــادی از مقــاالت علمــی  منتشــره فقــط توســط دانشــمندان 
ــتند،  ــد هس ــه عاقه من ــوع مقال ــه موض ــه ب ــی ک و محققان
ــۀ  ــه مطالع ــه ب ــرادی ک ــرد و اف ــرار می گي ــه ق ــورد مطالع م
گــذرای مقــاالت علمــی می پردازنــد، بيشــتر بــه صفحــات 
مراجعــه  علمــی روزنامه هــا و مجــات علمــی عــام 

می کننــد.
ــح و  ــگارش صحي ــا ن ــه ب ــی ک ــاالت فراوان ــود مق ــا وج ب
ــود دارد،  ــا وج ــه خواننده ه ــب توج ــرای جل ــم ب ــل فه قاب
ــرای  ــب ب ــای مناس ــدان راهنماه ــد از فق ــمندان نبای دانش
نحــوۀ نــگارش مقــاالت گا یــه داشــته باشــند. بســياری از 
ــاب  ــن دو کت ــي ای ــنده گان حرفه ی ــت ها و نویس ژورناليس
اســتندرد در مــورد نحــوۀ نــگارش مقالــۀ خــوب و علمــی 
اجــزای ســبک های  قــرار می دهنــد:  توجــه  مــورد  را 
نگارشــی )اســتانک، وایــت  ۱9۵9( و دربــارۀ خوب نوشــتن 
ــای  ــا و کتاب ه ــن کتاب ه ــه ای )زینســر ۱9۷۶(. حــال آن ک
مشابه شــان بــرای بســياری از دانشــمندان ناشــناخته اند. 
ــح  ــگارش صری ــا نحــوۀ ن ــن کتاب ه ــه ای ــود این ک ــا وج ب
ــی  ــد، ول ــان نمی کنن ــق بي ــه طــور دقي ــاالت علمــی را ب مق
ــب و  ــازمان دهی مطال ــح س ــوۀ صحي ــان نح ــت بي از جه
نــگارش مقــاالت شــيوا و حــاوی اطاعــات مفيــد، بســيار 

ــد. ــاارزش ان ب
ــام  ــک پي ــل ی ــا حام ــل کتاب ه ــن قبي ــه ای ــر این ک مهم ت
ــرای  ــب را ب ــد مطال ــنده گان بای ــه نویس ــتند ک ــم هس مه

ــان. ــرای خودش ــه ب ــند ن ــده گان بنویس خوانن
ــی و پزشــکی،  ــاالت علم ــياری از مق ــم بس ــوز ه ــه هن البت
ــتر  ــه بيش ــتند ک ــی هس ــی و مبهم ــب طوالن ــاوی مطال ح
ــه  ــبی ب ــی مناس ــه آگاه ــی را ک ــا آن های ــده گان و حت خوانن

ــد. ــراه می کنن ــز گم ــد ني ــوع دارن موض
مســلمًا محدودیت هایــی در شــکل و ســاختار مقــاالت 
ــر  ــاوه ب ــی ع ــۀ علم ــک مقال ــود دارد. در ی ــی وج علم
ــورد نظــر مجــات علمــی  ــه م ــی ک ــن نکات در نظــر گرفت
ــج و  ــواد و روش هــا، نتای ــه، م ــد مقدم مختلــف اســت، بای
بحــث در مــورد نتایــج در ارتبــاط بــا تيــوری اوليــه آورده 
شــود. ماهيــت مقــاالت علمــی، بيــان نتایــج و بحــث بــدون 
نــگارش  نحــوۀ  در  را  محدودیت هایــی   ،)bias( خطــا 
ــل  ــا فع ــات ب ــج در جم ــان نتای ــد: بي ــاد می کن ــه ایج مقال
مجهــول )passive( بــه آن شــکل غيــر شــخصی می دهــد 
و لــزوم بــه کار بــردن مراجــع مختلــف نيــز مانــع می شــود 
ــا ایــن وجــود،  ــه بــه خوبــی دنبــال شــود. ب کــه متــن مقال
ــوان  ــه بت ــر هســتند ک ــدری انعطاف پذی ــه ق ــن ب ــن قواني ای
ــب  ــد و جال ــب مفي ــاوی مطال ــه ح ــت ک ــي نوش مقاله ی

توجــه باشــد.

ده فرمان برای نگارش علمی و جذاب
۱ـ یــک تفکــر قدیمــی در معمــاری وجــود دارد کــه 
ــد.  ــروی می  کن ــان پي ــيا از عملکردش ــکل اش ــد ش می گوی
ایــن تفکــر در نــگارش هــم وجــود دارد. بســياری از 
ــج  ــر از نتای ــزی مهم ت ــچ چي ــد هي ــده دارن ــمندان عقي دانش

نيســت. مقاالت شــان 
امــا واقعيــت ایــن اســت کــه اوليــن عملکــرد مقالــه، انتقــال 
پيــام بــه خواننــده و متقاعــد کــردن وی بــه ارزشــمند بــودن 
ــل از  ــر اســت قب ــن بهت ــق انجــام شــده اســت؛ بنابری تحقي
ــام موضــوع تأمــل شــود.  ــه نوشــتن، در مــورد پي شــروع ب
ــع  ــه، راج ــوان مقال ــتن عن ــش از نوش ــر اســت پي ــا بهت حت
بــه نتایــج مقالــه نيــز اندیشــيده شــود. دانشــمندان امــروزی 
کمتــر بــه بيــان نتایــج خــام می پردازنــد و هدف شــان 

.)Horton,۱99۵(ــج اســت ــر نتای تفســير و بحــث بهت
یــک نویســنده ممکــن اســت موضوعــی را در ذهــن خــود 
ــف و  ــه توصي ــازی ب ــد و ني ــور کن ــح تص ــن و واض روش
ــن  ــده ممک ــه خوانن ــی  ک ــد، در صورت ــس نکن ــير ح تفس
تمــام  باشــد.  نداشــته  تفکــری  چنيــن  اصــًا  اســت 
تردید هــا توســط خواننــده گان مختلــف از ایــن تفکــر 
ــر بحــث  ــه در اث ــی ک ــه مطلب ــود ک نویســنده ناشــی می ش
ــده  ــی ش ــجل و بدیه ــرای وی مس ــاد ب ــوی زی و گفت وگ

ــت.  ــن اس ــح و روش ــز واض ــده ني ــرای خوانن ــت، ب اس
گاهــی اوقــات، نتایجــی کــه مربــوط بــه موضــوع اصلــی 
نيســتند، هــر قــدر هــم کــه جالــب باشــند، بهتــر اســت 
حــذف شــوند و اگــر ایــن نتایــج حــذف شــده مفيــد و 
اساســی باشــند، بهتــر اســت در یــک مقالــۀ دیگــر مطــرح 

ــوند. ش
 یــک نوشــتار بایــد یــک پرســش اصلــی را پاســخ دهد و 
ــی  ــل شــایع بی ميل ــن موضــوع از دالی ــه ای بی توجهــی ب
 Lambert et(ــت ــب اس ــه مطال ــبت ب ــده گان نس خوانن
al ۲003(. ایــن پرســش بایــد مشــخص، جدیــد، مــورد 
 Perneger &(عاقــه و اســتقبال جامعــۀ علمــی باشــد

.)Hudelson, ۲00۴
ــه توضيحــات  ــوق تخصصــی ب ــده گان مجــات ف خوانن
بحــث  مــورد  دربــارۀ موضــوع  اضافــه و طوالنــی 
ــی،  ــه در مجــات عموم ــی  ک ــد، در حال ــي ندارن عاقه ی
بــرای  مناســب  علمــی  پس زمينــۀ  ایجــاد  بــراي  
ــاس  ــی احس ــات تکميل ــه توضيح ــاز ب ــده گان ني خوانن
ــود را  ــد خ ــمندان بای ــی دانش ــور کل ــه ط ــود. ب می ش
ــات الزم  ــق و جزیي ــته و عم ــده گان گذاش ــای خوانن ج

ــد. ــی کنن ــدگان بررس ــدگاه خوانن ــب را از دی مطل
۲ـ مــورد دیگــر، اســتفاده از شــيوایی و فــن بيــان مناســب 
در حيــن پيــروی از اســلوب مقاله نویســی اســت. دیویــد 
ــه  ــد ک ــوان می کن ــن عن ــس ))David Reese چني ری
ــر،  ــوع دیگ ــر ن ــا ه ــی ی ــکی، علم ــۀ پزش ــک مقال در ی
نویســنده بایــد بــا اســتفاده از لغــات متــداول ســعی کنــد 
کــه خواننــده را نســبت مطلــب نوشته شــده متقاعــد 
ــرای فصاحــت  ــن حــال، به رغــم تــاش ب ســازد. در عي
مطالــب، هرگــز مشــاهدات و حقایــق ارایه شــده در 
ــد. ــه قــرار گيرن ــر فــن خطاب مقــاالت نبایــد تحــت تاثي

بــه عنــوان مثــال، در یــک مقالــه ضرورتــی برای اســتفاده 
از صفــات و قيدهــای پيچيــده وجود نــدارد و در صورتی 
 کــه بيــان نتایــج و بحــث منطقــی و روان باشــند، خواننده 
ــه لغــات نامفهــوم و غيرضــروری جهــت درک  ــازی ب ني

بهتــر مطلــب احســاس نمی کنــد.
ــک  ــر اســت، حــذف شــود. ی کلمــات غيرضــروری بهت
نــگارش پرتــوان، معمــوالً مختصــر و فشــرده اســت. ایــن 
ــداق  ــز مص ــی ني ــته های عموم ــورد نوش ــوع در م موض
دارد. هرقــدر در یــک نوشــته ترکيبــات طوالنــی  و 
ــز بيشــتر باشــد،  ــی در پرانت ــده و توضيحــات اضاف پيچي
خواننــده گان و حتــا عاقه منــدان بــه موضــوع را از ادامــۀ 
مطالعــه بــاز مــی دارد. بهتریــن و مطمين تریــن کار بــرای 
ــورت  ــه ص ــب ب ــان مطال ــا، بي ــه خواننده ه ــب توج جل

ــی و مشــخص اســت. ــح، قطع صری
3ـ خواننــده گان انتظــار دارنــد هــر نــوع اطاعــات 
ــه را در محــل مخصــوص  خــاص موجــود در یــک مقال
ــادی  ــد. در صورتــی  کــه جابه جایی هــای زی ــدا کنن آن پي

ــًا  ــود، مث ــاد ش ــات ایج ــۀ اطاع ــای ارای در محل ه
ــای  ــمت یافته ه ــه در قس ــدون آن ک ــج ب ــی نتای برخ
مقالــه ذکــر شــده باشــند، در بحــث مــورد ارزیابــی و 
تفســير قــرار گيرنــد، خواننــده را ســردرگم می کننــد. 
مطالبــی کــه قــرار نيســت در قســمت بحــث مطــرح 
ــج حــذف شــود. ــر اســت از قســمت نتای شــود، بهت

ــت.  ــه اس ــک مقال ــارت ی ــن عب ــوان، مهم تری ۴ـ عن
اگــر خواننده یــي اهميــت نوشــته یی را از عنــوان 
آن برداشــت نکنــد، بــه خوانــدن آن ادامــه نمی دهــد. 
بيشــتری  اطاعــات  حامــل  طوالنــی  عنوان هــای 
هســتند، ولــی توجــه کمتــری جلــب می کننــد، 
ــذرا از  ــریع و گ ــگاه س ــا ن ــه ب ــرادی ک ــژه در اف به وی
ــۀ  ــات، مقال ــت مج ــود در فهرس ــن موج روی عناوی
مــورد نظرشــان را انتخــاب می کننــد. عنوان هــای 
اســت  ممکــن  ولــی  هســتند،  کوتــاه جذاب تــر 
ــات  ــه از لغ ــی ک ــانند. عناوین ــل را نرس ــوم کام مفه
بيشــتری  جذابيــت  می کننــد،  اســتفاده  ایهــام دار 
ــن  ــه تبيي ــد ب ــی نبای ــد، ول ــده گان دارن ــرای خوانن ب
ــت در  ــد. در نهای ــب بپردازن ــی مطل ــوای اطاعات محت
هنــگام انتخــاب عنــوان مناســب، بازهــم بهتــر اســت 
ــد. ــرار ده ــده ق ــگاه خوانن نویســنده خــود را در جای
تقریبــًا  اهميتــی  دارای  نيــز  مقالــه  خاصــۀ  ۵ـ 
ــر اســاس  ــا ب ــی تنه ــوان اســت، گاه ــا عن مســاوی ب
ــرد  ــم می گي ــده تصمي ــک خوانن ــه، ی ــۀ مقال خاص
ــدر  ــر ق ــذارد. ه ــار بگ ــا آن را کن ــد ی ــه را بخوان مقال
ــم  ــی و مه ــات قيمت ــب حــاوی اطاع ــک مطل هــم ی
ــده  ــرح نش ــه مط ــه در خاص ــی  ک ــد، در صورت باش
ــه  ــه دادن مطالع ــه ادام ــي ب ــده عاقه ی ــد، خوانن باش
ــه دو شــکل نوشــته  ــه ب ــد. خاصــۀ مقال ــدا نمی کن پي
می شــود؛ نــوع آزاد کــه شــامل یــک پاراگــراف اســت 
ــلولی  ــوژی س ــی و بيال ــاالت مولکول ــتر در مق و بيش
ــار  ــر چه ــه ه ــوع ســاختاری ک اســتفاده می شــود و ن
قســمت مقالــه در آن رعایــت می شــود و بيشــتر 
ــورد  ــود. در م ــتفاده می ش ــکال اس ــاالت کليني در مق
ــه  ــر اســت خاصــه پيــش از نوشــتن مقال این کــه بهت
ــه  ــت ک ــر اس ــام آن. بهت ــس از اتم ــا پ ــود ی ــه ش تهي
هــر دو روش یک بــار مــورد ارزیابــی و آزمایــش 
انتخــاب  را  مناســب تر  قرارگيــرد و ســپس روش 

ــم. کني
ــاف  ــه، اخت ــۀ مقال ــون و مقدم ــی مت ــن بررس ۶ـ بي
ــه  ــی ک ــا جای ــد ت ــه نبای ــود دارد. مقدم ــادی وج زی
امــکان دارد بــه مــرور متــون بپــردازد؛ هــدف اصلــی 
آن طراحــی یــک نقشــه اســت کــه نویســنده ابتــدا بــه 
طــور عــام لــزوم بررســی موضــوع را عنــوان می کنــد 
ــک پرســش  ــه ی ــا ب ــا نشــان دادن روش ه و ســپس ب
ــد.  ــت، می رس ــه اس ــدف مقال ــان ه ــه هم ــی ک اصل

ــد  ــوان می کن ــاه کــه اهميــت مطالعــه را عن یــک تاریخچــۀ کوت
ــرده و  ــان ک ــه را بي ــن زمين ــود در ای ــی موج ــات قبل و اطاع
نقایــص موجــود را نمایــان می ســازد، عمومــًا در مقدمــه آورده 

می شــود.
۷ـ قســمت مــواد و روش هــا در مقالــه بایــد به طــور تخصصــی 
ــان  ــه محقق ــه نحــوی ک ــل مطــرح شــود. ب ــات کام ــا جزیي و ب
ــد. یــک اشــتباه شــایع در  ــد آن را انجــام دهن ــز بتوانن دیگــر ني
ایــن قســمت، بيــان نشــدن برخــی جزیيــات ضــروری اســت که 
خواننــده را از درک صحيــح روش انجــام مطالعــه بــاز مــی دارد؛ 
بنابرایــن قــرار دادن خــود بــه جــای خواننــده در ایــن قســمت 
ــود. شــرکت هایی کــه محصــوالت  نيــز بســيار مفيــد خواهــد ب
ــد  ــه بای ــور خاص ــه ط ــه، ب ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــا م آن ه

ليســت شــوند.
8ـ نتایــج بایــد بــا یــک نظــم و توالــی منظــم ارایــه شــوند، بيــان 
ــب  ــه از ترتي ــد و ن ــروی کن ــی پي ــی منطق ــد از توال ــج بای نتای
زمانــی. در غيــر ایــن  صــورت درک آن هــا ماننــد چيــدن قطعات 
ــده  ــيار گيج کنن ــد بس ــه می توان ــت ک ــم اس ــار ه ــازل در کن پ
ــی در  ــر چندان ــه تأثي ــروری ک ــر ض ــج غي ــۀ نتای ــد. از ارای باش
بحــث ندارنــد، بایــد پرهيــز شــود تــا خواننــده ســردرگم نشــود 
ــر نشــود. هــدف از نوشــتن یــک  ــز کم رنگ ت ــی ني ــام اصل و پي
ــل و  ــث و تفصي ــه و بح ــک فرضي ــه ی ــی، ارای ــۀ تحقيقات مقال
ــد  ــه بای ــک مقال ــن بحــث ی ــورد آن اســت. بنابرای تفســير در م
کامــًا روان و مرتبــط بــا نتایــج و بــا تفســيرهای کامــل و ذکــر 
منابــع مختلــف باشــد. تفکــرات و اندیشــه های تحقيقاتــی بایــد 
بــا دالیــل مســتدل و مســتند حمایــت شــوند و بــه طــور کامــًا 
ــده  ــا خوانن ــد ت ــرار گيرن ــی ق ــورد ارزیاب ــن م ــح و روش واض

ــا آن ارتبــاط برقــرار کنــد. بتوانــد ب
ــاالت  ــی و مق ــاالت تحقيقات ــداد مق ــش تع ــت، افزای 9ـ در نهای
مــروری نشــان دهندۀ افزایــش فشــار بــر محققــان اســت تــا در 
زمينه هــای مــورد عاقــۀ خــود همــگام بــا مقــاالت روز باشــند. 
ــرای نوشــتن  ــر تعــداد الگوهــا و راهنماهــا ب ــه ب اگرچــه روزان
ــود، دانشــمندان  ــزوده می ش ــل درک اف ــا و قاب ــه گوی ــک مقال ی
ــت  ــا جه ــن الگو ه ــاالت از همي ــادی از مق ــم زی ــان حج از مي
ــد. دانشــمندان  ــورد نظرشــان اســتفاده می کنن ــۀ م انتخــاب مقال
کمــاکان مقــاالت را، در صورتــی کــه بــه عنــوان آن هــا عاقه مند 
باشــند یــا پرســش و پاســخ های مهمــی را در برداشــته باشــند، 
ــر  ــر و منطقی ت ــب بهت ــک مطل ــدر ی ــر ق ــد و ه ــه می کنن مطالع
نوشــته شــود، خواننــده گان بيشــتری را جــذب می کنــد و 

ــع می شــود. ــاالت واق ــورد ارجــاع ســایر مق بيشــتر م
۱0ـ  و باالخــره این کــه در نظــر گرفتــن دو نکتــه هنــگام 
مقاله نویســی بســيار مهــم اســت: پيــام اصلــی و خواننــدۀ 
مقالــه؛ چــرا کــه تمــام هــدف نویســنده متقاعــد کــردن خواننــده 
بــه ارزش و اهميــت تحقيــِق انجــام شــده اســت و اگــر او بــه 
ــته های  ــه نوش ــز ب ــا ني ــد، خواننده ه ــی کن ــا بی توجه خواننده ه

می کننــد. بی توجهــی  او 

هــدف از نوشــتن یــک مقالــة تحقيقاتــی، ارایــه یــک فرضيــه و بحــث و تفصيــل و تفســير در مــورد آن اســت. بنابرایــن بحــث یــک مقالــه بایــد 
كامــاً روان و مرتبــط بــا نتایــج و بــا تفســيرهای كامــل و ذكــر منابــع مختلــف باشــد. تفکــرات و اندیشــه های تحقيقاتــی بایــد بــا دالیــل مســتدل و 

مســتند حمایــت شــوند و بــه طــور كامــاً واضــح و روشــن مــورد ارزیابــی قــرار گيرنــد تــا خواننــده بتوانــد بــا آن ارتبــاط برقــرار كنــد 
در نظــر گرفتــن دو نکتــه هنــگام مقاله نویســی بســيار مهــم اســت: پيــام اصلــی و خواننــدة مقالــه؛ چــرا كــه تمــام هــدف نویســنده متقاعــد كــردن 
خواننــده بــه ارزش و اهميــت تحقيــِق انجــام شــده اســت و اگــر او بــه خواننده هــا بی توجهــی كنــد، خواننده هــا نيــز بــه نوشــته های او بی توجهــی 

می كننــد 
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ــو  ــو پولي ــرای مح ــی ب ــز عمليات ــتين مرک نخس
ــد. ــاح ش ــل افتت ــروز در کاب دی

ریيــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی، در 
ایــن مراســم گفــت کــه آینــدۀ ســامت جســمی 
ــو  ــدن پولي ــه ریشه کن ش ــته ب ــا وابس ــودکان دني ک

ــت. ــتان اس ــتان و پاکس در افغانس
او افــزود کــه مبــارزه بــا ویــروس پوليــو و محــو 
آن یکــی از مهمتریــن برنامه هــای ملــی حکومــت 

ــی می باشــد. وحــدت مل
ــس و  ــل گيت ــاد بي ــی از بني ــراز قدردان ــا اب وی ب
ــت  ــکار گف ــی هم ــازمان های بين الملل ــایر س س
ــی  ــوع عموم ــئه مجم ــال ۲0۱۵ در حاش ــه س ک
ــس  ــل گيت ــای بي ــا آق ــد ب ــل متح ــازمان مل س

دیــدار داشــتيم. در ایــن دیــدار، آقــای گيتســوعدۀ 
ســاخت ایــن تعميــر را ســپرد کــه اکنــون شــاهد 

بهره بــرداری آن هســتيم.
ریيــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی، فعاليت 
ایــن مرکــز را بــرای جلوگيــری از انتشــار ویروس 
ــاز  ــان سرنوشت س ــرای افغانســتان و جه ــو ب پولي
ــای  ــه شــخصاً از آق ــن زمين ــرد و در ای ــوان ک عن

ــل گيتــس ســپاس گزاری نمــود.  بي
بــه گفتــۀ او، در صــورت غفلــت و کوتاهــی، 
ایــن ویــروس ســامت جســمی نه تنهــا کــودکان 
افغانســتان بلکــه دنيــا را بــا مشــکل مواجــه 
ــرای  ــت ب ــل ارادٔه حکوم ــن دلي ــه ای ــازد، ب می س
ــت. ــدی اس ــرض ج ــن م ــودن ای ــه کن نم ریش

ــرورت کار  ــر ض ــد ب ــا تأکي ــی ب ــس اجرای ریي
ــت  ــان حکوم ــتر مي ــی بيش ــترک و هماهنگ مش
افغانســتان و نهادهــای بين المللــی گفــت کــه 
مبــارزه بــا پوليــو یــک مســووليت ملــی و انســانی 

 می باشــد.
همچنانــوی از راه انــدازی یــک کمپيــن سراســری 
ــار  ــر داد و اظه ــو خب ــروس پولي ــو وی ــرای مح ب
داشــت کــه براســاس آمارهــا ســال گذشــته 
ــال  ــا امس ــود؛ ام ــده ب ــت ش ــو ثب ــع پولي ۱3 وقای
۲ واقعــه ثبــت شــده اســت کــه نشــان دهندٔه 
کاهــش چشــم گير ایــن مــرض در کشــور اســت.

در ایــن برنامــه، آقــای اپــوروا نماینــده ویــژه بيــل 
گيتــس کــه بــرای افتتــاح ایــن مرکز بــه افغانســتان 
آمــده اســت، اظهــار داشــت کــه راه انــدازی ایــن 
مرکــز آغــاز یــک کار جــدی اســت. او از تعهــد 
ــا  ــا ب ــۀ همکاری ه ــرای ادام ــس ب ــل گيت ــاد بي بني
ــان  ــی کشــور اطمين ــه ریيــس اجرای افغانســتان، ب

داد.
در ایــن برنامــه رهبــری وزارت صحت عامــه، 
ــف،  ــی یونيس ــازمان های بين الملل ــای س نماینده ه

ــز اشــتراک داشــت. ــس ني WHO و یوناب
ایــن مرکــز بــه هزینــه ۲.۶ ميليــون دالــر از ســوی 
ــه از  ــت ک ــده اس ــاخته ش ــس س ــل گيت ــاد بي بني
طریــق آن خدمــات آموزشــی و چگونگــی مبــارزه 
ــری می شــود. ــو در سراســر کشــور رهب ــا پولي ب

ولســـوالی ســـياه گرد  در  کـــوه  لغـــزش 
ـــی  ـــی و مال ـــارات جان ـــروان خس ـــت پ والی

ــت. ــای گذاشـ برجـ
ـــت  ـــرد گف ـــياه گ ـــوال س ـــامع ولس ـــا س نورآق
کـــه لغـــزش کوهـــی در منطقـــه دهـــن 
ـــودک-  ـــان ۴ ک ـــوالی، ج ـــن ولس ـــل ای فرنج
ـــزل  ـــت و 8 من ـــر- را گرف ـــر و دو دخت دو پس

مســـکونی را تخریـــب کـــرد.
ــه  ــن حادثـ ــه ایـ ــزود کـ ــامع افـ ــای سـ آقـ
ـــنبه )۱۴  ـــح روز دوش ـــاعت 8 صب ـــی س حوال

حمـــل( بـــه وقـــوع پيوســـته اســـت.
ـــازل  ـــت:" من ـــور گف ـــگار جمه ـــه خبرن وی ب
ـــرار  ـــوه ق ـــه ک ـــر دامن ـــردم در زی ـــکونی م مس
ــل  ــوه از دو فاميـ ــزش کـ ــر لغـ ــه اثـ دارد بـ
ـــودک  ـــل دو ک ـــر فامي ـــودک ( از ه ـــار ک )چه
ـــر کـــه از شـــش ســـال  یـــک پســـر ویـــک دخت
الـــی ده ســـال ســـن دارنـــد کشـــته شـــده 
واجســـاد شـــان از زیـــر آواره هـــا توســـط 
مـــردم محـــل وهمـــکاری دولـــت کشـــيده 

شـــده اســـت".
ولســـوال ســـياه گـــرد بيـــان داشـــت کـــه 

در ایـــن حادثـــه 8 منـــزل مســـکونی نيـــز 
تخریـــب شـــده اســـت.

قـــاری عبدالرحمـــان احمـــدی، عضـــو 
شـــورای والیتـــی پـــروان نيـــز بـــا تایيـــد 
ـــودک  ـــار ک ـــن چه ـــه ای ـــت ک ـــر گف ـــن خب ای
ـــد  ـــازی بودن ـــغول ب ـــوه مش ـــن ک ـــه ای در دامن
کـــه لغـــزش کـــوه جـــان آنـــان را گرفـــت.
ـــن  ـــيون بي ـــه فدراس ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ای

المللـــی جمعيـــت هـــای صليـــب ســـرخ و 
ـــاره  ـــروز گـــزارش خـــود درب هـــال احمـــر ام
ـــتان در  ـــان و افغانس ـــی در جه ـــوادث طبيع ح
ـــه در  ـــرد ک ـــادی را منتشـــر ک ســـال ۲0۱۶ مي
ـــن  ـــتان چهارمي ـــه افغانس ـــت ک ـــده اس آن آم
کشـــور آســـيب پذیـــر از حـــوادث طبيعـــی 

ـــی رود. ـــمار م ـــه ش ـــان ب ـــطح جه در س
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د افغانســتان ولــي جرګېیوځــل بیــا لــه حکومتــه وغوښــتل 

ــه  ــای ت ــړۍ پ ــتۍ ل ــې دې د رسپرس ــو ک ــه وزارتون ــې پ چ

ــو اخیســتو  ــاور رأی ــران د ب ــد وزی ورســوي او ژر دې کاندی

لپــاره ورمعــريف کــړي.

د ولــي جرګــې رئیــس وايــي، د خلکــو د کارونــو د حــل 

ــت  ــدې د رسپرس ــر وړان ــرا پ ــدو د اج ــي دن او د حکومت

ــتونزه ده. ــدي س ــوه ج ــوع ی ــو موض وزیران

ــه  ــې پ ــه ورځ د جرګ ــنبې پ ــي د دوش ــرؤف ابراهیم عبدال

عمومــي غونــده کــې وویــل رسپرســت وزیــران د وکیالنــو 

او خلکــو پــر وړانــدې لــه کینېــډک چلنــد کــوي نــو 

ولســمرش بایــد پــه دې اړه پرېکــړه وکــړي او کابینــه قانــوين 

ــړي. ک

نوموړي زیاته کړه:

"رسپرســت وزیــران پــه رښــتیا هــم یــوه جــدي ســتونزه ده، 

ــه  ــه ولســمرشه خواهــش کــوو چــې کابین ــا ل موږیوځــل بی

معــريف کــړي رسپرســت وزیــران لــه ټولــو کینــو او عقــدو 

ــې  ــوي چ ــد ک ــدې چلن ــر وړان ــو پ ــو او خلک رسه د وکیالن

ــه ده او ولســمرش مکلفیــت لــري  ــه ن ــه ګټ دا د افغانســتان پ

چــې کابینــه قانــوين کــړي او د بــاور رأیــې اخیســتو لپــاره 

نــوې کابینــه معــريف کــړي."

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې د افغانســتان ولــي جرګې 

نېــږدې پنځــه میاشــتې وړانــدې۱۶ تنــه وزیران د ۷۰ ســلنې 

بودجــې د نه لګولــو لــه املــه اســتیضاح کــړل چــې اووه یــې 

د دوی له خــوا ســلب صالحیــت شــول.

حکومــت دغــه موضــوع د تفســر لپــاره ســرې محکمــې 

ــې د  ــو ته ي ــویو وزیران ــت ش ــلب صالحی ــه او س ــه ولېږل ت

ــړ. ــتور ورک کار د دوام دس

دغه  شــان د يــو شــمېر ریاســتونو او ولســوالیو تــر څنــګ د 

ــو او معلومــايت ټکنالــوژۍ،  ــو او پټرولیــم، د مخابرات کانون

د قومونــو او قبایلــو او د اطالعاتــو او کلتــور وزارتونــه هــم 

ــږي. ــوا اداره کې ــتانو له  خ ــري او د رسپرس ــران نه  ل وزی

د افغانســتان د ولــي جرګــې رئیــس وايــي چــې د ولــي 

جرګــې اداري پــالوي دوه ځلــې لــه ولســمرش رسه د 

کاندیــد وزیرانــو د معــريف پــه اړه لیدنــه کــړې چــې د هغــه 

پــه وینــا ولســمرش ورتــه ډاډه ورکــړی چېډېــر ژره بــه پــه دې 

ــول يش. ــم ونی اړه تصمی

ــي،  ــه نه واي ــه دې اړهڅ ــت پ ــوري ریاس ــم جمه ــه ه کهڅ

ــې  ــې د کابین ــي چ ــت واي ــه ریاس ــت اجرائی ــو د حکوم خ

ــه  ــر ژر ب ــه روان دي او ډې ــه حکومــت کــې بحثون ــه اړه پ پ

ــتي يش. وروس

د اجرائیــه ریاســت مرســتیال ویانــد جاویــد فیصــل پــه دې 

اړه ازادي راډيــو تــه وویــل:

"پــه حکومــت کــې د کابینــې د وزیرانــو پــه اړه بحثونــه روان 

ــالن دی  ــوی او پ ــم ش ــګ ه ــوع پرمخت ــه دې موض دي پ

ــه  ــړې توګ ــه ځانګ ــي يش، پ ــه نهاي ــول نومون ــر ژر ټ چېډې

ــه اړه چــې د پارملــان له خــوا اســتیضاح  ــو پ د هغــو وزیران

شــوي و، ال هــم حکومــت د ســرې محکمــې لــه ادرســه د 

اســايس قانــون ۹۲ مــادې تفســیر تــه ســرګې پــه الره دی، 

کلــه چــې هغــه راورســېږي پــه دې اړه بــه بحثونــه وروســتي 

يش."

ــي  ــي اخالق ــد ع ــړی محم ــې غ ــي جرګ ــوا د ول بل خ

وايــي، پــه هغــو وزارتونــو کــې چــې د رسپرســتانو له خــوا 

ــه  ــک ل ــي او خل ــخ نه ځ ــر م ــم پ ــه س ــږي کارون اداره کې

ســتونزو رسه مــخ دي چــې حکومــت بایــد دا ســتونزه حــل 

کــړي.

د افغانســتان ولــي جرګــې د خپــل ســږين تقنینــي کال پــه 

پرانیســت غونــډه کــې هــم لــه ولســمرش غوښــتي و چــې د 

دوی د کار لــه پیــل رسه دې د هغــو وزارتونــو لپــاره کاندیــد 

وزیــران د بــاور رأیــې اخیســتلو لپــاره وروپېــژين کــوم چــې 

ــږي. د رسپرســتانو له خــوا اداره کې

رییس اجرایی حکومت وحدت ملی:

سالمت کودکان دنيا وابسته به ریشه کن شدن پوليو 
در افغانستان و پاکستان است

لغزش کوه در پروان، 
جان ۴ کودک را گرفت

د ولسی جرگی رئیس:

 رسپرست وزیران د وکیالنو په وړاندې 
له کینېډک چلند کوي
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سـفير امریـکا در سـازمان ملل اعـام کرد، شـکی وجود ندارد که روسـيه در 
انتخابات ریاسـت جمهوری امریکا دسـت داشـته و پـس از تکميل تحقيقات، 

بـه اقدامات کرملين رسـيده گی خواهد شـد.
نيکـی هيلـی، سـفير امریـکا در سـازمان ملـل در مصاحبـه بـا شـبکۀ»ای بـی 
سـی« گفـت: مـا هرگـز نمی خواهيم هيـچ کشـوری در انتخابات مـان مداخله 

. کند
ایـن مسـأله کـه کشـورش در  پوتيـن، ریيس جمهـوری روسـيه  والدیميـر 
رقابت هـا ميـان دونالـد ترامپ از حـزب جمهوری خـواه و هيـاری کلينتون 
از حـزب دموکـرات مداخلـه کـرده را رد کـرده اسـت. در حالـی کـه کاخ 
سـفيد هرگونـه ادعـا را مبنـی بـر این کـه ترامـپ یـا کارمندانـش بـا روسـيه 
ارتبـاط داشـته اند، رد می کنـد، امـا ترامپ شـخصًا اعـام کرده که بـاور دارد، 
امـا  ایميل هـای حـزب دموکـرات را هـک کرده انـد،  جاسـوس های روس 

مداخلـۀ روسـيه در انتخابـات بـر نتيجـۀ آن تأثيـری نداشـته اسـت.
آژانس هـای اطاعاتـی امریـکا گـزارش دادنـد کـه روسـيه قصـد داشـته بـه 
تاش هـای انتخاباتـی ترامـپ کمـک کند. اف بـی آی و هم چنيـن کميته های 
در جریـان  دولـت روسـيه  آیـا  ببيننـد  کـه  تحقيق انـد  در حـال  کنگره یـی 

انتخابـات بـه وابسـته گان ترامـپ کمـک کـرده اسـت یـا خير.
هيلـی در جریـان ایـن مصاحبـه گفـت: ترامـپ هرگـز بـه مـن نگفتـه که از 
روسـيه انتقـاد کنـم و مـن درخصـوص مسـایلی چـون اقدامـات مسـکو در 

کریمـه و درگيـری اش بـا اوکرایـن، از روسـيه انتقـاد می کنـم.
او افـزود: در حـال حاضـر هيچ عشـق و عاقـۀ خاصی بين روسـيه و امریکا 
وجـود نـدارد. آن هـا خوش حال انـد کـه مـا قدرت مـان را پـس گرفته ایـم. 
صـدای مـا مجدداً شـنيده می شـود و ما مجـدداً نقش رهبری در سـازمان ملل 
را بـه دسـت گرفته ایـم. آن هـا فقط با دیـدن این مسـایل خوش حال هسـتند.
سـفير امریـکا در سـازمان ملـل اظهـار داشـت: روسـيه بـه رغم این که بشـار 
اسـد »مجـرم جنگـی« اسـت از او حمایـت می کنـد و امریـکا ایـن مسـأله را 

هم چنـان دنبـال می کنـد.
او بـا ایـن حال گفت که سياسـت واشـنگتن اکنـون همکاری بـا قدرت هایی 
نظيـر ترکيـه و روسـيه بـرای حـل و فصل سياسـی بحران سـوریه اسـت، نه 

تمرکـز بـر اسـد.هيلی تأکيـد کرد: رفتن اسـد دیگـر اولویت ما نيسـت.
هيلـی در ادامـه گفـت: امریـکا هم چنيـن چيـن را بـرای اتخـاذ موضعـی 
جدی تـر در برابـر برنامـۀ اتمـی کوریـای شـمالی تحـت فشـار می گـذارد. 
امریـکا دیگـر بهانه هـای چيـن را مبنـی بـر این کـه آن هـا نيـز از برنامه هـای 
اتمـی کوریـای شـمالی نگـران هسـتند، بـاور نمی کنـد. آن هـا بایـد نگرانـی  
خـود را بـه مـا نشـان دهنـد. آن هـا بایـد کوریـای شـمالی را تحـت فشـار 
بگذارنـد. چين تنها کشـوری اسـت کـه می توانـد کوریای شـمالی را متوقف 

کنـد و آن هـا ایـن را می داننـد.

ــژه  ــط دو کشــور به وی ــر ســر گســترش رواب ــن و عربســتان ســعودی ب چي
ــد. ــق کردن ــی تواف ــای نظام ــای همکاری ه ارتق

شــو کيليانــگ، معــاون کميســيون مرکــزی ارتــش چيــن در دیــدار بــا هيــأت 
ــای  ــر ارتق ــد، ب ــفر کرده ان ــن س ــه پک ــه ب ــعودی ک ــتان س ــی عربس نظام

ــد کــرد. ــط نظامــی دو کشــور تأکي رواب
ــی  ــور بزرگ ــعودی کش ــتان س ــرد: عربس ــام ک ــگ اع ــو کيليان ــرال ش جن
ــن در  ــرای چي ــی ب ــریک مهم ــوده و ش ــام ب ــان اس ــه و جه در خاورميان

ــت. ــه اس خاورميان
ــی، ســابقۀ  ــرات گســترده در عرصــۀ بين الملل ــا وجــود تغيي ــه داد: ب او ادام
ــن  ــت و چي ــی اس ــخ طوالن ــور دارای تاری ــردم دو کش ــان م ــتی مي دوس

ــان دو کشــور اســت. ــتانه مي ــط دوس ــعۀ رواب ــه توس ــد ب ــواره متعه هم
او اضافــه کــرد: برنامۀ»چشــم انداز تحــول عربســتان تــا ۲030« کــه توســط 
ریــاض پيشــنهاد شــده اســت، اجــازۀ امضــای توافق هــای همکاری گســترده 
ــان دو طــرف در  ــۀ مشــترک مي ــک کميت ــن ی ــن را می دهــد. هم چني ــا چي ب

راســتای تقویــت همکاری هــا تأســيس خواهــد شــد.

ــای  ــر از "اعض ــزار و ۱۵۵ نف ــه ۴۷ ه ــرد ک ــام ک ــه اع ــۀ ترکي ــر داخل وزی
وابســته بــه فتــح اهلل گولــن" پــس از کودتــای ۱۵ جــوالی ۲0۱۶ بــه زنــدان 

ــده اند. ــل ش منتق
ســليمان ســویلو، وزیــر داخلــۀ ترکيــه اعــام کــرد: در ميــان ایــن زندانيــان، 
ــرباز و ۱۶8  ــر س ــزار و ۴۶3 نف ــس، ۷ ه ــور پلي ــر مأم ــزار و ۷3۲ نف ۱0 ه

جنــرال حضــور دارد.
ــام  ــتردۀ انج ــات گس ــا و تحقيق ــاس بازجویی ه ــون براس ــه داد: تاکن او ادام
ــد و  ــی در تبعي ــن )روحان ــح اهلل گول ــه فت ــازمان وابســته ب ــارۀ س ــده درب ش

ــده اند. ــت ش ــر بازداش ــزار و ۲۶0 نف ــه( ۱۱3 ه ــت ترکي ــف دول مخال
ســليمان ســویلو در بخــش دیگــری از گــزارش خود اعــام کــرد: در کل ۱۴ 
هــزار و ۵۱۶ نفــر از نيروهــای پ.ک.ک و ۲ هــزار و ۵۲9 عضــو داعــش نيــز 
ــاز  ــان آغ ــده اند.هم چنين از زم ــت ش ــته بازداش ــاه گذش ــش م ــول ش در ط
ــه  ــر از جمل ــش از ۱۲00 نف ــای پ.ک.ک بي ــه نيروه ــه علي ــات ترکي عملي

نيروهــای امنيتــی و شــهروندان ترکيــه جــان خــود را از دســت داده انــد.

ــای خــود را در آســيا را  ــال ســاحلی افغانســتان هم گروه ه ــی هندب ــم مل تي
در مســابقات هندبــال آســيا شــناخت.

تایلنــد، ویتنــام، ایــران و امــارت متحــدۀ عربــی، حریفــان تيــم ملــی هندبــال 
ســاحلی افغانســتان در مســابقات آســيایی هســتند.

ششــمين دوره رقابت هــای هندبــال ســاحلی آســيا از ۱۷ تــا ۲۵ اردیبهشــت/
ثــور در پاتایــا تایلنــد پيگيــری می شــود کــه تيــم ملــی افغانســتان در ایــن 
ــروه  ــی همگ ــدۀ عرب ــارات متح ــران و ام ــد، ای ــام، تایلن ــا ویتن ــا ب رقابت ه

اســت.
ــت  ــه رقاب ــه و ازبکســتان ب ــن تایپ ــان، چي ــز قطــر، عم ــروه ني در دیگــر گ
خواهنــد پرداخت.ســه تيــم اول ایــن رقابت هــا جــواز حضــور در مســابقات 
ــزار می شــود  ــه در ســال ۲0۱8 در روســيه برگ ــان ک ــال ســاحلی جه هندب

ــد. ــب می کنن را کس

ــاگردانش در  ــرد ش ــاع از عملک ــا دف ــد ب ــال رئال مادری ــم فوتب ــرمربی تي س
ــه اهميــت هافبــک اســپانيایی اش تأکيــد  ــار دیگــر ب ــر آالوس، ب ــازی براب ب

ــرارداد اوســت. ــد ق کــرد و گفــت کــه خواهــان تمدی
ــر  ــته اش براب ــر روز گذش ــر صف ــی 3 ب ــروزی خانه گ ــا پي ــد ب رئال مادری
ــک  ــا وجــود ی ــگا ب ــی اللي ــورس قهرمان ــتازی خــود در ک ــه پيش آالوس ب

ــه داد. ــی ادام ــلونای ردۀ دوم ــه بارس ــبت ب ــر نس ــازی کمت ب
در ثبــت ایــن نتيجــه، نخســت بنزمــا، ســپس ایســکو و در آخــر ناچــو گلزنی 
کردنــد، امــا عملکــرد ایســکو بيــش از ســایرین مــورد تمجيــد زین الدیــن 
زیــدان، ســرمربی کهکشــانی ها قــرار گرفــت. زیــدان در کنفرانــس خبــری 
پــس از بــازی تأکيــد کــرد کــه می خواهــد هافبــک اســپانيایی اش را بــرای 

مدتــی طوالنــی در ســانتياگو برنابئــو ببينــد.
زیــدان گفــت: مــن دوســت دارم ایســکو قــراردادش را تمدیــد کنــد، چــون 
او بــرای  مــا بازیکــن بســيار مهمــی اســت. او می خواهــد این جــا بمانــد و 
ــه فقــط بــه خاطــر  ــازی کنــد. مــن هــم از عملکــردش راضــی هســتم، ن ب
گلــی کــه زد، بلکــه بــه خاطــر کارهایــی کــه بيــن خطــوط )ميانــی و حملــه( 

انجــام داد کــه بــه ســایر بازیکنــان کمــک بســياری کــرد.
ــه  ــۀ دوم ک ــژه در نيم ــت، به وی ــکاتی داش ــل آالوس مش ــد مقاب رئال مادری
ایــن تيــم عملکــرد خوبــی ارائــه کــرد، امــا در نهایــت ایــن ميزبــان بــود کــه 

ــه ثبــات رســاند. ــات تمــام کننــده بهتــرش ب ــا ضرب توانایی هایــش را ب
ســرمربی فرانســوی کهکشــانی ها عنــوان کــرد: مــا برابــر تيمــی قــرار گرفتــه 
ــی  ــت های فراوان ــد و شکس ــازی می کن ــوب ب ــا خ ــن روزه ــه ای ــم ک بودی
نداشــته اســت. در نيمــۀ اول مــا بهتــر بودیــم و شــروع خوبــی هــم داشــتيم، 
امــا در نيمــۀ دوم اوضــاع بــد شــد کــه مهم تریــن دليلــش کــم شــدن زمــان 
ــد  ــن رون ــم و ای ــو می دادی ــاد ل ــوپ را زی ــا ت ــود. م ــان ب ــک توپ م تمل
نبایــد ادامــه پيــدا کنــد. ســه گل زدیــم، امــا عــاوه بــر آن، کليــن شــيت هــم 
ــد پيشــرفت  ــود. می دانيــم کــه هميشــه بای ــم کــه ایــن بســيار مهــم ب کردی
کنيــم، امــا در شــرایطی کــه هــر ســه روز بایــد یــک بــازی انجــام دهيــد، 
ــب  ــه بی وعي ــام 90 دقيق ــا تم ــه م ــيد ک ــته باش ــار داش ــد انتظ نمی تواني

ونقــص بــازی کنيــم.
ــه آن فکــر  ــد ب ــا بای ــه م ــزی ک ــه داد: چي ســتارۀ پيشــين کهکشــانی ها ادام
ــتيم.  ــت هس ــای مثب ــام کاره ــال انج ــه هميشــه در ح ــن اســت ک ــم ای کني
نيمــۀ اول بازی مــان تماشــایی بــود، امــا در نيمــۀ دوم خيلــی راحــت تــوپ 
ــا  ــم. ب ــه دردســر انداختي ــان را ب ــن شــکل خودم ــه ای ــم و ب ــو می دادی را ل
ایــن حــال، زمانــی کــه تــوپ بــه کریســتيانو رســيد و او آن را بــه ایســکو 
پــاس داد تــا گل دوم را بزنيــم، وضعيــت فــرق کــرد. می دانيــم کــه در هــر 

ــم. ــه بزني ــان ضرب ــه حریف م ــم ب ــازی می تواني ــی از ب مقطع

نمایندۀ امریکا در سازمان ملل:

روسيـه در انتخـابات امریکـا 
مـداخله کـرده است

توافق عربستان 
و چین بر سر گسترش روابط نظامی

محکوم شدن نزدیک به 50 هزار تن 
به زندان در پی کودتای 2016 ترکیه

هندبال ساحلى افغانستان 
هم گروه های خود را در آسيا شناخت

زیدان:
انتظار نداشته باشيد 

رئال مادرید بى عيب ونقص باشد

عبدالواحد سادات

کی مالمت است؟
بزرگ تریـن  تدفيـن  مراسـم  در  اجتمـاع  محدودتریـن 
بـه  اسـتناد  و  :برویـت عکس هـا  افغانسـتان  طنزپـرداز 
آنچـه در فيسـبوک به نشـر رسـيده، در مراسـم تدفيـن جنازۀ شـادروان 
جـال نورانـی تـا بيسـت و چند تـن از هم وطنـان عزیز حضـور به هم 
اسـتالف  ایـن در حالـی اسـت کـه در جنـازۀ حبيـب  رسـانيده اندو 
ا شـتراک و  تـا چنـد هـزار تـن  اعـدام گردیـد،  به جـرم دزدی  کـه 
به خاطـر اسـتقبال از قومانـدان زرداد، چندیـن هـزار دیگـر در صـف 
مسـتقبان نعره هـای الـه  و اکبـر سـر می دادنـد و همـه روزه ما شـاهد 
گردهمایی هـای وسـيع به خاطـر ایـن زر و زورسـاالر هسـتيم و صدها 
تـن به شـمول سـکانداران دولـت، شـرکت و خروارهـای برنـج، در 
کشـوریکه اطفـال را بـه مقصد تأميـن زنده گی بـه فروش می رسـانند، 

می گـردد. »خيـرات« 
گفتـه می شـود کـه از برکـت دیموکراسـی صـادر شـده در افغانسـتان، 
هميـن اکنـون و بعـِد انفـاذ تعدیـل قانـون احـزاب، تـا بيشـتر از پنجاه 
حـزب سياسـی رسـمی وجـود دارد، جامعـۀ عریـض و طویـل و پُـر 
مصـرف مدنـی، رسـانه ها و مطبوعـات و... داریـم. پـس سـوال مطرح 
می گـردد کـه نماینـده گان ایـن نهادهـا کجـا تشـریف داشـتند؟البته از 
دولـِت چندسـره و بـه اصطاح از چله و چـه گله. البته تعداد شـرکت 
کننـده در جایـگاه و مقـام شـامخ نورانـی فقيـد و سـایر سـکانداران 

متعهـد فرهنـگ، تأثيـر نـدارد و بـه قول شـاعر:
بعد از وفات تربت ما در زمين مجوی 

در سينه های مردم داناست مقام ما 
امـا دردنـاک و واقعيـت تلـخ جامعـۀ کنونی ما این اسـت کـه با وجود 
و  دولـت  و  نـدارد  قـرار  اولویـت  در  بـرق ظاهری،فرهنـگ  و  زرق 
»جامعـۀ بين المللـی« زیادتریـن امکانـات را در خدمـت اربابان جهالت 
قـرار داده و می دهند.بی تفاوتـی در قبـال فرهنـگ و سـکانداران متعهد 
آن، فقـر روح جامعـه را بازتـاب می دهـد. درحالی کـه جامعۀمـا آمـاج 
ذهنيـت تکفيـری و بنيادگرایـی خشـن »اسـامی« می باشـد، صادقانـه 
بایـد اعتـراف کـرد کـه در مبـارزۀ تاریخـی و جـاری علـم و جهـل، 
ایـن  مقصـر  و  اسـت  روشـنایی ضعيـف  و  علـم  مدافعـان  صدایـی 
ناتوانـی در پهلـوی دهـا دليـل و برهان دیگـر، »من« و »ما« هسـتيم که 
برچسـپ روشـن گر و روشـن فکر را در پيشـانی خـود نصـب کرده ایم 

و فرامـوش کرده ایـم کـه:
در جنگ نور و ظلمت باید یکی گزیدن 

یا راه نيکی رفتن، یا ظلمت آفریدن 

ملک ستيز

نشست مسکو چه می خواهد؟
دیــدگاه نســبتًا فعــال روســيه در ایــن اواخــر بــه 
تلقــی  امریــکا  بــرای  خطــری  زنــگ  افغانســتان، 
در  روســيه  نظامــی  پایگاه هــای  قوت گرفتــن  بــا  می شــود. 
ــار  ــتان ب ــای افغانس ــزی، جغرافي ــيای مرک ــاز و آس ــه، قفق خاورميان
دیگــر اهميــت اش را در بازی هــای کان ميــان غــرب و شــرق 
ــه  ــام ارای ــک پي ــش رو ی ــت پي ــيه در نشس ــازد. روس ــر می س بيش ت
می کنــد: "افغانســتان، ســاحۀ بحث برانگيــز اســت و پایگاه هــای 
امریکایــی و ناتــو در مرزهــای آســيای ميانــه، قابــل تحمــل نيســت." 
بــه هميــن پيوســت، ســفر پوتيــن بــه تاجکســتان پيــام جــدی را بــه 
منطقــه ارایــه کــرد. روس هــا در صــورت حــس خطــر، بــا اســتفاده از 
فضــای تاجکســتان، بــه افغانســتان مداخلــه خواهنــد کــرد. ایــن پيــام 
ــتان  ــای افغانس ــر فض ــا ب ــه امریکایی ه ــود ک ــه می ش ــی ارای در حال
روزانــه ده هــا پــرواز نظامــی انجــام می دهنــد کــه از قــرارداد امنيتــی 

ــرد. ــأت می گي ــتان نش ــکا و افغانس ــتراتژیک امری و اس
ــوان ابرقــدرت نظامــی منطقــه و عضــو دایمــی  ــه عن ــا روس هــا ب ام
ــام  ــه به ن ــد ک ــق می دهن ــود ح ــل، به خ ــازمان مل ــت س ــورای امني ش
امنيــت منطقه یــی، ایــن فضــای بی ســر و ســامان را کــه امریکایی هــا 
به ســان  کــه  امریکایی هــا  متعادل تــر ســازند.  آورده انــد،  به بــار 
روس هــا ســربازان و منابــع فروانــی را در افغانســتان از دســت داده اند، 
نمی خواهنــد هژمونــی خــود را در این جــا از دســت دهنــد. در واقــع 
ــده اند. ــه ش ــابهی مواج ــت مش ــه سرنوش ــا ب ــا و روس ه امریکایی ه
هــردو به ایــن ميــدان پيچيــدۀ سياســی وابســته هســتند. بــا افغانســتان 
ــا را در  ــردو ابرقدرت ه ــش ه ــودن، نق ــتان ب ــدون افغانس ــودن و ب ب
منطقــه تعييــن می کنــد. امریکایی هــا گفته انــد کــه شرکت شــان 
ــرار  در ایــن نشســت در ســایۀ ابهــام »اهــداف« کنفرانــس ماســکو ق
ــی  ــا به خوب ــه امریکایی ه ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــه اس گرفت
ــد. ــه افغانســتانی ها می دانن ــن نشســت را نســبت ب ــز ای هــدف و رم
در ایــن ميــان، دولــت افغانســتان نمی دانــد بــه چــه وضعيتــی مواجــه 
اســت. دولــت افغانســتان بــه ایــن فکــر می کنــد کــه در ایــن نشســت 
نماینــدۀ آقــای غنــی شــرکت کنــد یــا عبــداهلل، وزیــر شــرکت کنــد یــا 
ــه  معيــن، شــورای امنيــت بــرود یــا یکــی از از مشــاورانيکه کمتــر ب
ــور  ــخنگوی ریيس جمه ــان، س ــن مي ــت.در ای ــفر کردهاس ــارج س خ
ــم  ــق نمی دهي ــی ح ــه هيچ کس ــا ب ــت: "م ــی گفتهاس ــرف جالب ح
کــه در امــور امنيــت کشــور مــا مداخلــه کنــد." ایــن اســت واقعيــت 

سياســت خارجــی افغانســتان.

فيـسبـوک نـــامــه
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فواد پویا- دانشجوی دكترای حقوق بين الملل   
سـبِب  جهانی شـدن  کـه  آن گونـه  امـروز،  دنيـای  در 
وابسـته گی متقابـل و رقابـت ميـان کشـورها در روابـِط 
اقتصادی گردیده اسـت، کشـورهای مختلف می کوشـند 
تـا بـا افزایـش فعاليت هـای تجـاری نه تنهـا بـرای بقـا 
بلکـه بـرای رفاه مردم شـان نقـش موثـری را در تجارت 
جهانـی ایفا کننـد. در واقع، تجارت جهانـی پس از دورِ 
مذاکـراِت یوروگویدر سـال ۱993 شـاهد مـوِج عظيمی 
از معاهـدات تجاریمنطقه یـی بـوده اسـت کهایـن امـر 
بيشـتر بـه هـدِف بلندبـردِن سـطح تجـارت منطقه یی و 
بهبـودِ وضعيـت اقتصادی این کشـورها به اجـرا درآمده 
اسـت. در حقيقـت، یکـی از مهمترین اسـتثناهایی را که 
 MFNمی توان زیِرچتِرسـازمان تجـارت جهانی بر اصِل
ترسـيم کـرد، مادۀ بيسـت و چهـارم توافق نامـه عمومی 
تعرفـه وتجـارت یاGATT اسـت. براسـاس ایـن ماده، 
کشـورهای عضـو سـازمان تجـارت جهانـی می تواننـد 
را  تجـاری  آزاد  مناطـِق  و  گمرکـی  اتحادیه هـای  تـا 
زیِرعنـوان موافق نامه هـای منطقه یـی بـا رعایـت اصـل 
عـدم تبعيـض، به گونـۀ دو جانبه یـا چند جانبـه، ایجاد 
کننـد. اتحادیـه گمرکـی نه تنها بـه دليِل ازميان برداشـتن 
کامـل یـا بـه حـد اقـل رسـانيدن تعرفه هـای گمرکـی 
ميـان اعضـای ایـن اتحادیـه ایجـاد می شـود، بلکـه بـر 
هم سـویی پاليسـی های تجـارت خارجـی ميـان اعضای 
 FTA ،ایـن اتحادیـه نيـز تأکيد می کنـد. از سـوی دیگر
یـا  برداشـتن  ازميـان  بـر  تنهـا  آزاد،  منطقۀتجـارت  یـا 
کاهـش چشـمگيِر تعرفههـای گمرکـی ميـان اعضای آن 
تاکيـد دارد و کاری بـا سياسـت گذاری تجارت خارجی 
نـدارد. بدین سـان، اتحادیـۀ اروپـا را می تـوان یکـی از 
نمونه هـای بسـيار موفـق اتحادیـه گمرکـی دانسـت. در 
حاليکـه سـاحۀ آزاد تجـاری ميـان کشـورهای آمریکای 
شـمالی یـا NAFTA را می تـوان نمونـه خوبـی بـرای 

سـاحه آزاد تجـاری یـا FTA دانسـت.
را  منطقه یـی  موافقت نامـه  بـارز  این رو،مثال هـای  از 
و  اروپایـی  امریکایـی،  ميانکشـورهایمختلِف  می تـوان 
آسـيایی به سـاده گی دریافـت. در این ميان، کشـورهای 
همکاری هـای  سـازمان  چتـِر  زیـر  نيـز  آسـيا  جنـوب 
منطقه یـی جنـوب آسـيا یـا سـارک کـه در سـال ۱98۵ 
ميـادی تأسـيس شـده بـود، موافقـت کردند تـا معاهدۀ 
همکارهـای ترجيحـی تجـاری یـا SAPTA را به امضا 
برسـانند کـه سـپس منجـر بـه ایجـاد موافقت نامهِسـافتا

توافـق  مـورد   ۱993 درسـال  سـاپتا  شـد.    SAFTA
قـرار گرفـت و در دسـمبر  آسـيا  کشـورهای جنـوب 
۱99۵ اجرایی شـد. توافقنامۀ سـاپتا بنابـر وضعيت مبهِم 
امتيـازاِت درنظـر گرفته شـده بـرای کشـورهای توسـعه 
نيافتـه، سـاکت بـودن آن در مـواردِ مربـوط بـه آنتـی 
دمپنـگ و نبـودِ قواعد تنظيـم  کننده برای منبـع کاالهای 
تجـاری- جایـش را بـه موافقـت نامه ای سـافتا به حيِث 
یگانـه محلـی بـرای تجـارت آزادِمنطقـه ای در جنـوب 
آسـيا، عوض کرد. سـافتا پـس از مذاکـرات نَفس گير در 
دوازدهمين نشستسـران کشـورهای جنوب آسـيا درسال 
۲00۴ پـا بـه عرصه ی وجود گذاشـت. ایـن موافقت نامۀ 
منطقه یـی، بربنيـاد اعاميـۀ اسـام آبـاد در سـال ۲00۶ 
اجرایـی شـد. افغانسـتان بـه عنـواِن یکی از کشـورهای 
جنـوب آسـيا، در سـال ۲00۷ بـه سـارک پيوسـت و 
سـپس در سـال ۲0۱۱ به عنوان هشـتمين کشور جنوب 
آسـيا بـه موافقت نامِه سـافتا پيوسـت. هـدف اصلی این 
موافقت نامـه را افزایـش تجـارت و همکارهای اقتصادی 
ميان کشـورهای جنوب آسـيا ِشـکل می دهـد. تحصيِل 
ایـن دو مقصـد مهـم را می توان بـا درنظرداشـت ازميان 
کاالهـای  انتقـال  تسـهيل  تجـاری،  موانـع  برداشـتن 
ایجـاد  رقابـت،  بـرای  سـالم  محيـط  ایجـاد  تجـاری، 
ميکانيـزمِ کارا بـرای حل مسـالمت آميز دعـاوی تجاری 
و چگونگـی تطبيـق بهتـِر توافق نامـه و چارچوب بنـدی 
همکاری هـای منطقـه ای غـرض اسـتفادهِ موثـر از نتایج 

ایـن توافق نامـه- ممکـن سـاخت. 
در ُکل، تأميـن امنيـت آینـده کشـورهای جنـوب آسـيا، 
بسـته گی  دیگـر،  عوامـل  کنـارِ  در  افغانسـتان،  به ویـژه 
بـه هم گرایـی منطقه یـی دارد. از یـک سـو، دسـت یابی 
افغانسـتان بـه صلـح پایدار نيـاز اوليه حکومـت و مردم 
اقتصـادی  توسـعۀ  از سـوی دیگـر،  اسـت.  افغانسـتان 
بـه  دردرازمـدت  افغانسـتان  دیگـِر  مهمـات  از  کشـور 

تجـارت  افزایـش سـطح  ایـن رو،  از  می آیـد.  حسـاب 
ميـان کشـورهای جنـوب آسـيا سـبب می شـود تـا ایـن 
کشـورها به رفـاه اقتصادی-اجتماعی دسـت یابنـد. اما، 
آنگونـه کـه توقـع می رفـت سـافتا نتوانسـته اسـت تا به 
اهـداِف پيـش بينی شـده، دسـت یابد. بدین اسـاس، در 
اینجـا فرصت هـا و چالـش هـای آن را به گونـۀ مختصر 

بـه بررسـی می گيریـم.
الف: فرصت ها

توافق نامه هایـی اسـت کـه در  از معـدود  سـافتا یکـی 
کمتـر  کشـورهای  بـرای  انحصـاری  امتيـازِ  حـق  آن 
نيپـال  بنگادیـش،  افغانسـتان،  ماننـد  توسـعه یافته یی 
و بوتـان درنظـر گرفتـه شـده اسـت. بربنيـاد ایـن امتياز 
انحصـاری، کشـورهای کمتـر توسـعه یافته می تواننـد تا 
صادرات شـان را بـدون موانـع مالياتی،بـا درنظرداشـت 
شـرایطی کـه در مـاده ۲۱ توافقنامـه سـافتا تذکـر یافته، 
به کشـورهای درحال توسـعه ی جنوب آسـيا بفرسـتند. 
سـافتا از نظر سـاختاری و تشـکياتی نيـز درحد خوبی 
قـرار دارد. طوریکـه شـورای وزیـران سـافتاکه متشـکل 
از وزرای تجـارت ایـن پيمـان اسـت، مهمتریـن نهـاد 
دهـد ومسـووليت  مـی  ِشـکل  را  آن  گيرنـده  تصميـم 
اداری و تطبيقـی ایـن معاهـده را بـه عهـده دارد. البتـه 

ریاسـت ایـن شـورا به گونـۀ نوبتـی و بـدون تبعيض هر 
سـال ميـان کشـورهای درحـال توسـعه و کشـورهای 
کمتـر توسـعه یافته، در نظـر گرفتـه شـده اسـت. این امر 
بـرای تسـاوی حاکميـت ملـی دولت هـای جنوب آسـيا 
و ایجـاد فضـای اطمينـان و هم پذیـری، پيش بينی شـده 
اسـت. برمبنـای موافقت نامِه سـافتا، شـورای وزیران آن، 
به وسـيله کميتـه ای کارشناسـان و اقتصاددان های ارشـد 
همراهی می شـود. ایـن کميته- تسـهيل، ارزیابی و مرور 
موافقت نامـه را غـرض تطبيـق بهتـر و موثرتـر بـه عهده 
دارد کـه هـر شـش ماه به شـورای وزرا گـزارش مفصل 
ارایـه مـی کنـد. کميته کارشـناس ها بـه عنوان نهـادِ حل 
دعـاوی  تجـاری نيـز عمـل می کنـد. درُکل، سـافتا برای 
افزایـش تجـارت ميـان کشـورهای جنوب آسـيا ایجاده 
شـده تـا از تنش هـای به ميـان آمـده، جلوگيـری کرده و 

بـه تشـویق همبسـتگی و صلـح پایدار بپـردازد. 
ب: چالش ها

آن گونـه کـه تذکـر داده شـد، موافقت نامِه سـافتا پس از 
سـال ۲00۶ اجرایـی شـد. اجرایی شـدن ایـن توافق نامه 
یـک سلسـله توقعاتـی را ميان کشـورهای عضـو به ميان 
آورد کـه متاسـفانه نيتجـه چندانـی در برآورده سـاختِن 
اهـداف پيـش بينی شـده در ایـن معاهده، نداشـت. حتا 
سـافتا بنابـر اضافـه کـردن ميکانيـزم فهرسـت منفـی ای 
از کاالهـای حسـاس، کـه تعـداد زیـادی از کاالهـا را 
از  می تواننـد  آسـيا  جنـوب  کشـورهای  بنابردالیلـی 
فهرسـت کاهـش تعرفـه بيـرون کننـد و بـه فهرسـت 
حسـاس اضافـه کننـد، عمـٌا تعهـد کمتـری را نسـبت 
ایـن کشـورها، داشـته  بـه آزادسـازدی تجـارت ميـان 
تـا  گردیـده  سـبب  مسـأله  ایـن  بدین جهـت،  اسـت. 

آسـيادر  جنـوب  کشـورهای  ميـان  تجـارت  سـطح 
چارچـوب سـافتا، بـه حداقـل برسـد. هرچنـد تعهداتی 
نسـبت بـه کاهـش کاالهـای تجـاری از ایـن فهرسـت، 
ميـان دولت هـای عضوصـورت گرفتـه و در چنـد مورد 
کوچـک حتـا از سـوی بعضـی از ایـن کشـورها عملـی 

نيز شـده اسـت.
همچنيـن، موافقت نامۀسـافتا ميـان کشـورهای جنوب از 
نظـر اقتصـادی عقـد گردیده اسـت. معمـوالًدر این نوع 
معاهـدات تجارتـی منطقـه ای، کشـورهای فقيرتـر بنابر 
داشـتن کمتر پوتانسـيال در صـادرات، از مزایای کمتری 
دارای  موافقت نامـه  ایـن  درپـی،  برخـوردار می شـوند. 
ميکانيـزم اجبـاری بـرای دسترسـی بـه بازارهـای عاری 
از ماليـات نيسـت. حتا قسـمت کاِن مسـایل پيش بينی 
شـده در ایـن موافقت نامـه بنابـر ضعـف سـاختاری، از 
تطبيـق بـاز مانـده اسـت. از جانـب دیگـر، معاهـدات 
دوجانبـه ای خـارج از سـاختار ایـن توافـق نامـه، یکـی 
از موانـع کان پيشـروی ایـن توافق نامـه اسـت. چـون 
حجـم زیـادی از تجارت ميان کشـورهای جنوب آسـيا 
با توسـل بـه معاهـدات دوجانبـه ميان آنها صـورت می 
گيـرد کـه بـر افزایش سـطح تجـارت زیـر این سـقف، 
نقصان کانی وارد کرده اسـت. به گونِه مثال، هندوسـتان 

با کشـورهای مختلف جنوب آسـيا، بيـرون ازچارچوب 
سـافتا معاهـدات دوجانبـه دارد. بـا افغانسـتان در سـال 
۲003 و سـپس در سـال ۲0۱۲معاهـدات دوجانبـه ای 
را بـه امضـا رسـانيده اسـت. حـاال قسـمت زیـادی از 
تجـارت ميان افغانسـتان و هندوسـتان زیر همين سـقف 
صـورت مـی گيـرد. همين گونـه، افغانسـتان معاهـدات 
مختلفيدوجانبـه ای همکاری هـای اقتصـادی با پاکسـتان 
داردکـه اغلـب روابـط تجـاری اش را بـا ایـن ميکانيـزم 
دوگانـه اداره می کنـد. در نهایـت، سـافتا از تنش هـای 
سياسـی ميـان کشـورهای عضو، بـه ویژه هندوسـتان با 
پاکسـتان و افغانسـتان با پاکسـتان، شـدیداٌ آسـيب دیده 
اسـت و خسـارات هنگفتی را به تجـارت و تاجران این 

کشـورها وارد کرده اسـت.
در فرجـام، بـه هيـچ روی نمی تـوان نقـش سـافتا را در 
درعـوض،  گرفـت.  نادیـده  منطقه یـی  همکاری هـای 
آن را می تـوان قـدمِ اسـتواری بـرای هم گرایـی منطقه یی 
دانسـت.بدین گونه، پيشـنهاد می گردد تا سـطح تجارت 
در چارچـوب سـافتا ميـان کشـورهای جنـوب آسـيا نه 
تنهـا بـه تجـارت کاالهـا کاهـش نيابـد، بلکـه آن را باید 
در بخـش خدمـات تجارتی نيز گسـترش داد. همچنين، 
معاهـدات دوجانبه یی کـه ميان کشـورهای جنوب آسـيا 
منعقـد مـی گردند، یـا در چاچـوب حقوقی سـافتا عقد 
شـوند، یاحداقل در مغایرت با آن نباشـند. در گام اخير، 
بعضـی از مـواد توافق نامه ای سـافتا بایدتعدیل شـوند تا 
سـطح همکاریهـای منطقه ایميـان ایـن کشـورها افزایش 
یافتـه و فضـای بهتـر و جدی تر بـرای تطبيـق آن فراهم 

. شود

سافتا و نقش آن در هم گرایى منطقه یى اعضای مجلس:

نباید به نقطۀ تقابل بين کشورهای 
قدرت مند مبدل شویم

هارون مجيدی
نشســت دیــروز مجلــس، آبســتن بحث هــای فراوانــی بــود و نماینــده گان 
مجلــس در ســاعت امتيــازی بحث هــای گوناگونــی را مطــرح کردنــد کــه 
ــرۀ  ــر حــزب کنگ ــدرام، رهب ــف پ ــر لطي ــاج را ســخنان اخي بيشــترین آم

ملــی و عضــو مجلــس در پــی داشــت.
آقــای پــدرام چنــد پيــش گفتــه بــود کــه بحــث دیورنــد پایانيافتــه و حــل 

شــده اســت.
ــه برگــزاری نشســت صلــح در  ــا اشــاره ب شــماری از اعضــای مجلــس ب
مســکو و اختافــات امریــکا و روســيه در ایــن پيونــد گفتنــد کــه نبایــد 
اجــازه دهيــم کــه افغانســتان بــه نقطــۀ تقابــل بيــن کشــورهای قدرت منــد 

مبــدل شــود.
ــروف انعامــی نماینــده بدخشــان در مجلــس نماینــده گان می گویــد  عبدال
کــه مخالفــان مســلح دولــت از حضــور نظاميــان خارجــی اســتفاده کــرده و 

ــد. ــه جنــگ می دانن ــل و مشــروعيت ادام آن را دلي
او از اعضــای مجلــس و علمــای افغانســتان خواســت کــه در ایــن مــورد 
ــای  ــت برنامه ه ــانی را در اولوی ــام داده و اطاع رس ــات الزم را انج اقدام
ــن  ــب چني ــه فری ــراد ک ــماری اف ــان و ش ــا مخالف ــد ت ــرار دهن ــود ق خ

ــوند. ــد، آگاه ش ــورده ان ــا را خ حرف ه
انعامــی از برگــزاری نشســت مســکو کــه قــرار اســت در ۱۴ مــاه جــاری 
ميــادی در بــارۀ برقــراری صلــح افغانســتان بــا حضــور ۱۲ کشــور برگزار 
ــف  ــن نشســت مخال ــا ای ــکا ب ــت: امری ــرد و گف ــی ک ــراز نگران شــود، اب
بــوده و از حضــور ایــن نشســت خــوداری کــرده اســت کــه نشــان دهنــده 

تقابــل بيــن مســکو و آمریــکا در موضــوع ایــن کشــور اســت.
ــه  ــه نقط ــه افغانســتان ب ــم ک ــد اجــازه دهي ــی: نبای ــای انعام ــۀ آق ــه گفت ب

ــود. ــدل ش ــد مب ــورهای قدرت من ــن کش ــل بي تقاب
در ایــن حــال، شــماری از نماینــده گان مجلــس کــه اکثــر آنــان از 
ــارات  ــتند،  اظه ــتان هس ــا پاکس ــرزی ب ــق م ــی و مناط ــای جنوب والیت ه
ــوس  ــده و او را »جاس ــول خوان ــل قب ــر قاب ــدرام را غي ــف پ ــر لطي اخي

بيگانه هــا« خطــاب کردنــد.
ــردم  ــه م ــت ک ــس گف ــروز مجل ــت دی ــگل در نشس ــان من ــت خ ميرب
افغانســتان در بــارۀ خــط دیورنــد ميليون هــا کشــته داده انــد و مــا هرگــز 

ــت. ــم گذش از آن نخواهي
ــان نيافــت و  برخــی  ــروز مجلــس در ایــن جــا پای قصــه در نشســت دی
ــر نشــان داده گفتنــد کــه آقــای  نماینــده گان مجلــس واکنش هــای تندی ت
پــدرام بایــد بــا "نعــره اهلل اکبــر" سنگســار و یــا از مجلــس اخــراج شــود!

قــدرت اهلل ســهاک یــک عضــو مجلــس گفــت: "پــدرام در پيونــد بــه ایــن 
ــر در داخــل مجلــس  ــره تکبي ــا نع ــل جاســوس ب ــد مث ــارات اش بای اظه

ــود". ــار ش سنگ س
هم زمــان باایــن، شــماری از نماینــده گان تاکيــد داشــتند کــه روی مســایل 
ــه جــان هــم  ــا منطــق صحبــت کــرد و نبایــد نماینــده گان ب ملــی بایــد ب

بيافتنــد.
غــام فــاروق مجــروح گفــت: "مــا نگه بانــی ملــک خــود را نمی توانيــم 
ــا  ــد ب ــان آن طــرف خــط دیورن ــم؛ مردم ــد را داری و ادعــای خــط دیورن

ــد." ــده می کنن ــود، خن ــرح می ش ــس  مط ــه در مجل ــات ک ــن موضوع ای
آقــای مجــروح بــه ایــن بــاور اســت: مــا اول بایــد وفــاق ملــی خــود را 

درســت کنيــم و نبایــد وضعيــت را شــکننده تــر از ایــن بســازیم".
ــق  ــای منط ــر مبن ــان ب ــت پارلم ــت: ماهي ــم گف ــی ه ــروف انعام عبدال
ــی  ــم ول ــی مشــکات داری ــه حــد کاف ــا ب ــتوار اســت؛ م ــتدالل اس و اس
ــش از حــد  ــاده را بي ــاق افت ــش اتف ــا ســال پي ــه ده ه ــد ک موضــوع دیورن

می کنيــم. داغ 
ــاور آقــای انعامــی: دولــت افغانســتان اگــر در مــورد خــط دیورنــد  ــه ب ب
ــل متحــد حــل  ــد ادعــای خــود را از مجــاری ســازمان مل ــا دارد بای ادع
ــن  ــچ کــدام شــکایتی در ای ــی کــه در ۷0 ســال گذشــته، هي ــد در حال کن

ــه اســت. مــورد صــورت نگرفت
خــط دیورنــد در ســال۱893 ميــادی، بــا امضــای پيمانــی ميــان 
»ســرمارتيمردیورند« وزیــر خارجــه وقــت انگليــس و »اميــر عبدالرحمــان 
خــان« پادشــاه وقــت افغانســتان، بــه عنــوان مــرز ميــان افغانســتان و هنــد 

ــد. ــناخته ش ــس ش ــتعمار انگلي تحــت اس
پــس از تشــکيل دولــت پاکســتان در ســال ۱9۴۷ ميــادی خــط دیورنــد 
ــتان  ــد و افغانس ــی مان ــور باق ــن دو کش ــی بي ــل اصل ــوان معض ــه عن ب
ــا  ــيده، ام ــان رس ــه پای ــاله ب ــرارداد ۱00 س ــن ق ــان ای ــه زم ــد ک می گوی
پاکســتان بــر ایــن بــاور اســت کــه قــرارداد دیورنــد بــا هنــد امضــاء شــده 

ــد. ــار می دان ــد اعتب ــاد، آن را فاق ــام آب و اس
ــای  ــۀ ادع ــگاران ادام ــتان و تاریخ ن ــتان و پاکس ــایل افغانس ــان مس آگاه
ــل عمــدۀ مداخــات آن کشــور در  ــر پاکســتان را یکــی از دالی ارضــی ب

ــد. ــتان می دانن ــور افغانس ام
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