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آن چـه را کـه از بحث هـای آغـاز شـده پیرامون 
"دیورنـد" می تـوان اسـتنباط کـرد، ایـن اسـت 
آن،  درشـتی های  و  تلخی هـا  همـۀ  بـا  کـه 
روزنـۀ خوبـی را بـه سـوی یکـی از معضـاِت 
چنیـن  هـم  انتظـار  اسـت.  کـرده  بـاز  بـزرگ 
بـود کـه سـخنان لطیـف پـدرام عضـو مجلـس 
نماینـده گان و رهبـر کنگـرۀ ملـی در حمایـت 
از مرزهـای فعلـی میـان دو کشـورِ افغانسـتان 
و پاکسـتان، بـا چنیـن واکنش هـای به اصطـاح 
از جنـاِح مخالـف مواجـه شـود. امـا آن چـه که 
مایـۀ امیـدواری اسـت این کـه: بحثـی بـا چنین 
ابعـاد پس از سـالیان متمـادی به صـورِت نقطۀ 
انفجـاری در اذهـاِن عمومـی مطـرح می شـود. 
به شـدت  جامعـۀ  اصلـی  نیازهـای  از  یکـی 
ملتهـِب افغانسـتان طـی سـال های گذشـته، باز 
کـردن دروازۀ گفت وگـو و بحـث و حتا دشـنام 
و هتاکـی در خصـوص اصلی تریـن معضـاِت 
سیاسـی و اجتماعِی کشـور می توانسـت باشـد. 
نیـز در مسـایل کاِن کشورهای شـان  دیگـران 
نیـز  نرسـیده اند. دیگـران  توافـق  بـه  به آسـانی 
بـر سـِر مسـایل مـرزی، تبـاری، سـمتی و بسـا 
مسـایِل دیگـر بـا هـم درافتاده انـد و سـرانجام 
حاضـر شـده اند که بنشـینند و به کمـک عقل و 

منطـق مشکات شـان را حـل کننـد. 
بحـث " دیورنـد" بیشـتر از این که یک مشـکل 
بیرونـی باشـد، بـه یـک مشـکِل درونـی تبدیل 
شـده اسـت. عده یـی بـاور دارنـد کـه دیورنـد 
مرز به رسـمیت شـناخته شـده اسـت و نباید با 
مطـرح کردن بحث هـای "تاریخ گذشـته" امروز 
و فــردای کشـور را قربانـی کـرد. عده یی دیگر 
کـه از داعیـۀ بـه اصطـاح "لـوی افغانسـتان" 
کـه  عقیده انـد  ایـن  بـه  می کننـد،  حمایـت 
افغانسـتان 120 سـال بـر سـِر داعیـۀ "دیورند" 
منازعـه کـرده و نبایـد ایـن "حـق تاریخـی" از 
مـردمِ آن دریـغ داشـته شـود. بـه گفتـۀ یکی از 
داعیـه داران "لوی افغانسـتان": ما که 120 سـال 
دیگـر  سـال   100 حاضریـم  داده ایـم،  قربانـی 
هـم صبـر کنیـم و قربانـی بدهیم تـا روزی این 

مشـکل بـه نفـع افغانسـتان پایـان یابد.
 امـا آن چه کـه از حرف های دو طرف اسـتنباط 
می شـود، این اسـت که طرف داران به رسـمیت 
شـناختن مـرز دیورند، بیشـتر تـاش می ورزند 
کـه بر پایـۀ داده های تاریخی، اسـناد و شـواهد 
دیدگاه شـان را مطـرح کننـد و از جانـب مقابـل 

نیـز خواهان چنیـن برخوردی انـد. اما آن طرف 
بـدون درنظرداشـت چنیـن خواسـتی، عمدتـًا 
می کوشـد کـه دیدگاه خـود را بـه زور و تهدید 

بـر دیگران تحمیـل کند. 
به صورت بسـیار فشـرده می خواهـم چند نکته 
را بـه داعیه داران "لوی افغانسـتان" مطرح کنم:

 نخسـت، وقتـی گفتـه می شـود کـه مثـًا تـا 
از چـه  افغانسـتان اسـت،  آِن  از  منطقـه  فـان 
سـخن گفتـه می شـود؟ از چـوب و سـنگ و 
یـا از انسـان هایی کـه خـون و گوشـت دارنـد 
خـود  آینـدۀ  و  حـال  مـورد  در  می تواننـد  و 
تصمیـم بگیرنـد؟ چگونـه می شـود کـه بـدون 
نظرسـنجی و تحقیق،  باشـنده گان یک سرزمین 
را بـه سـرزمینی دیگـر الحاق کرد؟ شـاید چنین 
طرحـی در گذشـته ها یـک امـر عـادی شـمرده 
می شـد و حـاال بـا درنظـر داشـت وضعیـت و 
مناسـبات جهانـی، بازهـم می شـود کـه چنیـن 
خواسـتی را بـر مـردم یـک کشـور و یـا منطقه 
داعیـه داران  اسـت کـه  تحمیـل کـرد؟ خـوب 
واقعـا  مسـأله  ایـن  بـه  افغانسـتان"  "لـوی 
بیندیشـند کـه آیا باشـنده گان آن سـوی مرز نیز 
مثـل آن هـا خواهان پیوسـتن هسـتند و یـا خیر. 
هرچـه باشـد بـاز در مـورد سرنوشـت و آینـدۀ 
خـود آن ها اسـتند کـه باید تصمیـم بگیرند و نه 

کشـور و یـا مـردم دیگـری. 
دوم، آیـا مناسـبات جهانـی به ما اجـازه می دهد 
کـه چنین خواسـتی را محقق سـازیم؟ به معنای 
دیگـر، آیـا از داعیۀ "لوی افغانسـتان" در منطقه 
و جهـان و سـازمان ها و نهادهـای جهانـی نیـز 
حمایـت صـورت می گیـرد و یـا خیـر؟ شـاید 
گفتـه شـود کـه بـه دیگـران چـه غـرض کـه 
در مـورد مـا تصمیـم بگیرنـد، مـا خـود منافـع 
خـود را بهتـر از دیگـران می دانیـم و در مـورد 
آن بـه حمایـت کشـور و یـا نهـادی هـم نیـاز 
نداریـم. امـا ایـن افـراد فرامـوش می کننـد کـه 
در مناسـبات فعلـی جهانـی، بـا قلـدری و زور 
نمی تـوان بـه هدف هـای خـود رسـید. بایـد در 
ایـن خصـوص، منطق و سـند داشـت. بـه گفتۀ 
سـعدی بـزرگ، "دالیـل قـوی بایـد و معنوی/ 
نـه رگ هـای گـردن به حجـت قـوی". در حال 
حاضـر، داعیـه داران "لـوی افغانسـتان" با قوی 
کـردن رگ هـای گـردن می خواهنـد بـه هـدِف 

خـود دسـت پیـدا کنند. 
سـوم، آیـا مـا در وضعیـت و شـرایطی هسـتیم 

"لـوی  داعیـه داران  کـه  آن گونـه  بتوانیـم  کـه 
افغانسـتان" می خواهنـد، بـه هدف هـای خـود 
نظـر  از  نـه  مـا  بـدون شـک  شـویم؟...  نایـل 
نظامـی، نـه از نظـر منطـق سیاسـی و نـه هم از 
بین المللـی، در موقعیـت و  نظـر حمایت هـای 
جایگاهـی نیسـتیم کـه بتوانیم با رقیـب درافتیم. 
مـا اگـر بتوانیم همیـن جغرافیای فعلـی را حفظ 
کنیـم و آن را بـه محلـی امن، باثبات و پیشـرفته 
تاریخـی  و  بـزرگ  کارِ  خیلـی  کنیـم،  تبدیـل 
بـرای  نمی توانـد  دیورنـد  داده ایـم.  صـورت 
همیـش به عنـوان پرونـدۀ غیرمختومه شـناخته 
شـود. ایـن پرونـده همان گونـه کـه روزی بـاز 
شـده، بایـد روزی هـم بسـته شـود. نمی شـود 
همیشـه در خـواب و خیـال زنده گـی کـرد و از 
آن چـه کـه بـر سـِر مـا و جهـان آمـده، بی خبـر 
بود. "چشـم ها را باید شسـت، جـور دیگر باید 

دید".  
و نکتـۀ آخـر این کـه: در جهـان کنونـی، سـواِل 
مـا چـه می خواهیـم مهـم نیسـت، بل سـوال ما 
چـه کـرده می توانیم مهم اسـت. اگر قرار باشـد 
همـه بـر اسـاس آن چـه کـه می خواهنـد چیزی 
به دسـت آورنـد، سـنگ روی سـنگ هـم بنـد 
نخواهـد شـد و همـه بـا هـم خواهنـد جنگید. 
گفتـن ایـن کـه "مـا روزی در کجـا بوده ایـم 
و حـاال در کجـا هسـتیم"، هیـچ چیـز را تغییـر 
باشـیم  واقع گـرا  و  واقع بیـن  بایـد  نمی دهـد. 
بگیریـم،  درس  آن  تجربه هـای  و  تاریـخ  از  و 

همان گونـه کـه دیگـران درس گرفته انـد. 
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ــک  ــاری نزدی ــی از برکن ــاع کشــور طــی اعامیه ی وزارت دف
بــه ده نفــر بــه اتهــامِ غفلــت در انجــام وظیفــه هنــگام حملــۀ 
ــی  ــفاخانۀ نظام ــه ش ــش ب ــان و داع ــترِک طالب ــِی مش گروه

ســردار محمــد داوود خــان خبــر داده اســت.
شــفاخانۀ چهارصــد بســتر یــک هفتــه قبــل از فــرا رســیدِن 
ــده گان  ــی از حمله کنن ــۀ گروه ــورد حمل ــوروز 1396، م ن
قــرار گرفــت و صدهــا نفــر در آن حملــه کشــته و زخمــی 

شــدند. 
ــم تلفــات را 50 کشــته  ــع رســمی رق ــت و مناب اگرچــه دول
اعــام کردنــد، امــا گزارش هــای روزنامــۀ مانــدگار بــه نقــل 
ــش از  ــته و بی ــی، 250 کش ــاهدان عین ــق و ش ــِع موث از مناب

ــود.  300 زخمــی را تأییــد کــرده ب
منابــع غیررســمی هــم رقــم تلفــات را بــه مراتــب باالتــر از 
چیــزی گفتنــد کــه دولــت اعــام کــرده بــود. امــا حــاال بــا 
گذشــت نزدیــک بــه یــک مــاه از آن رویــداد، وزارت دفــاع 
ــن  ــداِن ای ــووالن و کارمن ــن از مس ــاری ده ت ــور از برکن کش

ــر داده اســت.  اداره خب
ــاع  ــًا افســران وزارت دف ــه عمدت ــان برکنارشــده گان ک در می
ــف  ــت کش ــمت های ریاس ــه س ــرال ک ــد، دو جن ــور ان کش
ــن  ــِی ای ــای محافظت ــری نیروه ــی و رهب ــاع مل وزارت دف
شــفاخانه را بــه عهــده داشــتند نیــز هســتند کــه جمعــًا بایــد 

ــوند.  ــتاده ش ــور فرس ــی کش ــی و قضای ــای عدل ــه نهاده ب
از محتــوای اعامیــۀ وزارت دفــاع ملــی پیـــداست کــه ایــن 
ــتانی  ــه دادس ــد ب ــی بای ــت وظیفه ی ــل غفل ــه دلی ــراد ب اف
ــا شــده اند. امــا قرایــن و شــواهد نشـــان  فرســتاده شــوند ی
از آن دارد کــه ریشــه های قضیــۀ شــفاخانۀ چهارصــد بســتر، 
ــزی  ــت و چی ــی« اس ــِت وظیفه ی ــر از »غفل ــیار عمیق ت بس
کمتــر از »خیانــت و همــکارِی آگاهانــه و مشــترک بــا 

ــد.  ــامان ده ــه را س ــن حمل ــته ای ــمن«، نمی توانس دش
ــه  ــی ب ــِت وظیفه ی ــِل غفل ــه دلی ــرادی ب ــه اف ــلمًا این ک مس
دادســتانی معرفــی شــوند، نوعــی تقلیــِل ماجــرا، طفــره روی 
از تحقیقــاِت جــدی و گســترده و ســرپوش گذاری بــر ابعــاد 
ــردم  ــود. م ــته می ش ــتر پنداشـ ــفاخانۀ 400 بس ــارِ ش فاجعه ب
انتظــار دارنــد کــه بــا توجــه بــه حساســیتی کــه ایــن قضیــه 
ــادهای  ــای آن، نهـ ــه پیچیده گی ه ــا توج ــرده و ب ــاد ک ایج
ــکار  ــه آش ــی را ب ــِت فراخ ــت و هم ــی وق ــفی و عدل کش
ــه  ــد. چنان ک ــرج دهن ــه خ ــه در آن ب ــرارِ نهفت ــاختِن اس س
قرایــن نشــان می دهــد کــه دســِت مقامــاِت باالتــر در 
ــدون  ــوده و ب ــل ب شــکل دهِی فاجعــۀ چهارصــد بســتر دخی
همــکارِی افــراد و حلقاتــی در دروِن نهادهــای امنیتــی، 

ــوده اســت.  ــه ممکــن نب ــوِع حادث وق
اگرچــه بــا توجــه بــه سربســته مانــدِن قضیــۀ قطعــۀ امنیتــی 
رجــاِل برجســته و چنــد رویــداد بــزرِگ دیگــر، ایــن گمانــه 
و پیش بینــِی نااُمیدانــه وجــود دارد کــه ابعــاد مرمــوزِ فاجعــۀ 
ــت کم  ــا دس ــد و ی ــد ش ــابی نخواه ــًا آفتـ ــتر کام 400 بس
ــاه کاراِن  ــا و گن ــاِن مهره ه ــه گریب ــت ب ــِت عدال ــه دس این ک
اصلــِی ایــن قضیــه نخواهــد رســید؛ امــا بــا این همــه 
ــی  ــه دادخواه ــد ب ــوولیت دارن ــور مس ــهرونداِن آگاهِ کش ش
ــِع  ــه رف ــد و حکومــت را ب ــه دهن ــه ادام ــن قضی ــوِن ای پیرام

ــازند.    ــت وادار س ــتیِن عدال ــِق راس ــات و تحق ابهام
ــۀ  ــه قطع ــه ب ــار وحمل ــۀ قنده ــدز، حمل ــۀ کن ــردم فاجع م
ــتر  ــۀ 400 بس ــد و حادث ــاد نبرده ان ــته را از ی ــال برجس رج
ــز هرگــز فرامــوش نخواهــد شــد. حکومــت همــواره در  نی
ــکیل داده  ــاب تش ــیوِن حقیقت ی ــار، کمیس ــای فاجعه ب قضای
و نتایــج کارِ ایــن کمیســیون ها چیــزی جــز بــازی بــا عدالــت 
و مطالبــاِت برحــِق مــردم نبــوده اســت. اکنــون در رابطــه بــا 
تــراژدی چهارصــد بســتر نیــز کامــًا احســاس می شــود کــه 
حکومــت قصــد اغفــاِل اذهــان عمومــی و شــامۀ عدالت خواهِ 
مــردم را دارد. بنابرایــن، اوالً بــه حکومــت توصیــه می شــود 
کــه پاســخ گوی پرســش هاِی مــردم و مجــری عدالــت 
ــت،  ــوولیت ناپذیرِی حکوم ــورِت مس ــًا در ص ــد و ثانی باش
ــت  ــی ـ اجتماعی س ــاالِن مدن ــانه ها و فع ــردم و رس ــر م ب
ــرد و اســرارِ  ــت خاموشــی بگی ــدای عدال ــد صـ ــه نگذارن ک
ــِی  ــتر در بی وجدان ــد بس ــر چهارص ــی نظی ــۀ فجایع ظالمان

ــردد.  ــن گ ــداران دف دولت م

قضیۀ 4۰۰ بستر 
به واکاوی هاِی جـدی تر  نیاز دارد
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ما نه از نظر نظامی، نه از نظر 
منطق سياسی و نه هم از نظر 
حمایت های بين المللی، در 
موقعيت و جایگاهی نيستيم 
كه بتوانيم با رقيب درافتيم. 
ما اگر بتوانيم همين جغرافيای 
فعلی را حفظ كنيم و آن را به 
محلی امن، باثبات و پيشرفته 
تبدیل كنيم، خيلی كاِر بزرگ و 
تاریخی صورت داده ایم. دیورند 
نمی تواند برای هميش به عنوان 
پروندة غيرمختومه شناخته 
شود. این پرونده همان گونه كه 
روزی باز شده، باید روزی هم 
بسته شود. نمی شود هميشه در 
خواب و خيال زنده گی كرد و از 
آن چه كه بر سِر ما و جهان آمده، 
بی خبر بود!



ــال  ــار در س ــتین ب ــرای نخس ــل ب ــهرداری کاب ش
ــدود 200  ــاز ح ــه ساخت وس ــیدی ب روان خورش

ــردازد. ــت می پ ــاده در پایتخ ــر ج کیلومت
ــر  ــه ب ــد ک ــل می گوین ــهرداری کاب ــؤوالن ش مس
بنیــاد برنامه هــای ایــن اداره، امســال حــدود 
200  کیلومتــر جــاده را بــه ارزش بیــش از 127.5 
ــد شــهرداری و کمک هــای  ــر از درآم ــون دال میلی

ــازند. ــت می س ــی در پایتخ ــک جهان بان
ــزی،  ــاز قیرری ــن ساخت وس ــان، ای ــۀ آن ــه گفت ب
را  جاده هــای  جغله انــدازی  و  کانکریت ریــزی 
کــه پیــش از ایــن ســاخته شــدند در بــر می گیــرد.
عبدالجلیــل ســلطانی، رییــس نشــرات شــهرداری 

کابــل بــه ســام وطندار می گویــد کــه کار عملــی 
ــود  ــاز می ش ــر آغ ــاه دیگ ــا دو م ــا ت ــن جاده ه ای
ــا بســیاری از مشــکات  ــا ساخت وســاز آن ه و ب

شــهریان کابــل حــل خواهــد شــد.
بــه گفتــۀ آقــای ســلطانی تاکنــون در بخــش 
ــه  ــن پیمان ــه ای ــل ب ــا در کاب ساخت وســاز جاده ه

ــت. ــده اس ــاخته نش ــاده س ج
ــر  ــا براب ــن جاده ه ــد، ای ــلطانی می گوی ــای س آق
بــا معیارهــای جهانــی ســاخته می شــود و از 
جریــان کار آن هــا بــه گونــۀ جــدی نظــارت 

صــورت می گیــرد تــا زود ویــران نشــوند.
ــه در  ــد ک ــل می گوین ــهرداری کاب ــؤوالن ش مس

ــرای  ــاله ب ــکار ده س ــک راه ــر رویی ــال حاض ح
ــل و  ــهر کاب ــکات در ش ــتن مش ــان برداش از می
بــه ویــژه مشــکات در بخــش جاده هــا کار 

ــای  ــی برنامه ه ــاد آن تمام ــر بنی ــه ب ــد ک می کنن
ــدت و دراز  ــان م ــدت، می ــاه م ــن اداره در کوت ای

ــد. ــد ش ــی خواه ــدت عمل م
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در کنر مصروف جلب و جذب است

ــی از   ــا نگران ــر ب ــی کن رییــس شــورای والیت
ــوزش  ــذب و آم ــب و ج ــز جل ــاد مرک ایج
افــراد توســط گــروه داعــش در ایــن والیــات 
ــه در  ــش ک ــراد داع ــد اف ــد:50 درص می گوی
ــر  ــرد در براب ــروف نب ــار مص ــت ننگره والی
ــر  ــت کن ــتند، در والی ــی هس ــای امنیت نیروه

ــده اند. ــوزش داده ش ــذب و آم ج
دیــن محمــد پیلــوت ســاپی رییــس شــورای 
ــۀ  ــا روزنام ــو ب ــت و گ ــر، در گف ــی کن والیت
درایــن  داعــش  گــروه  ماندگارمی گویــد: 
ــراد  ــوزش اف ــت مصــروف جــذب و آم والی
هســتند؛ امــا تــا هنــوز حمــات تهاجمــی را 

آغــاز نکرده انــد. 
ــه 50   ــرد ک ــان ک ــر نش ــاپی خاط ــای س آق
درصــد افــراد داعــش کــه دروالیــت ننگرهــار 
در برابــر نیروهــای امنیتــی کشــور مصــروف 
نبــرد هســتند،در والیــت کنــر جــذب و 

آمــوزش داده شــده اند.
،اوضــاع  کنــر  والیتــی  شــورای  رییــس 
ــزود:  ــی دانســته، اف ــل نگران ــن قاب ــی ای امنیت
ــه از طــرف کشــور پاکســتان  موشــک های ک
ــت  ــن والی ــرزی ای ــوالی های م ــاالی ولس ب
ــمار  ــدن ش ــا ش ــود،باعث بیج ــلیک می ش ش

ــت.  ــده اس ــا ش ــاد خانواده ه زی
ــه  ــات ک ــه و قصب ــه قری ــاپیگفت ک ــای س آق
ــرار دارد،  ــتان ق ــا پاکس ــرز ب ــی م در نزدیک
شــلیک  هــدف  پاکســتانی ها  طــرف  از 
موشــک قــرار می گیرنــد تــا مــردم از ســاحه 
فــراری کننــد و نیروهــای پاکســتان در  آنجــا 

ــوند.  ــای ش جابج
او گفــت کــه ولســوالی هســک مینــه، نــورگل 
روزانــه  این کــه  رغــم  بــه  چوکــی،   و 

ــرد،  ــرار می گی ــتان ق ــت ی پاکس ــدف راک ه
ــز  ــوالی ها مراک ــن ولس ــش در ای ــروه داع گ
ــب و جــذب  ــه جل ــرده ب ــوزش ایجــاد ک آم
بیجــا  خانواده هــای  می پردازنــد.   افــراد 
ــای  ــا چالش ه ــوالی ها ب ــن ولس ــده از ای ش
ــان  ــرای آن ــت ب ــتند ودول ــه هس زیادیمواج

ــت. ــرده اس ــیدگی الزم نک رس
ناامــن  ولســوالی های  در  کــه  گفــت  او 
ــی  ــت ناامن ــه عل ــا ب ــت، ام ــاز اس ــب ب مکات
دانــش آمــوزان بــه مکاتــب رفتــه نمی تواننــد.  
شــورای  معــاون  حــال،  همیــن  در 
والیتــی ننگرهــار نیــز می گویــد کــه در 

ــب  ــت مکات ــن والی ــن ای ــوالی های ناام ولس
آمــوزان بســته اســت. دانــش  بــه روی 

ــان  ــه طالب ــوالی های ک ــه در ولس ــت ک او گف
ــم  ــف نه ــا صن ــه ت ــد، دختران ــور دارن حض
ــوف 10،  ــد، صن ــب برون ــه مکت ــد ب می توان
ــه روی دختــران بســته اســت. 11 و دوازده ب
شــورای  معــاون  درانــی  محمــد  لعــل 
والیتــی ننگرهــار گفــت کــه تقریبــًا 15 
ــت.  ــن اس ــار ناام ــوالی در ننگره – 16 ولس
ــان  ــر، نازی ــپین غ ــوت، س ــوالی های ک ولس
ــوالی های  ــش و ولس ــروه داع ــت گ ــه دس ب
ــار،  ــراگام، چپره ــی، پچی ــارک، خوگیان حص
ــور  ــل پ ــددره و لع ــوت، مهمن رودات، بتی ک

ــرار دارد.  ــان ق ــت طالب ــه دس ب
ــوالی هایی  ــه در ولس ــزود ک ــی اف ــای دران آق
ــه  ــرادی ک ــد، اف ــور دارن ــان حض ــه طالب ک
وظایــف دولتــی دارنــد، بــزرگان قومــی 
ولســوالی های  آن  از  دینــی  عالمــان  و 
ــه  ــوالی ک ــج ولس ــا در پن ــده اند؛ ام ــا ش بیج
ــا  ــه ب ــرادی ک ــا اف ــش حضــور دارد، تنه داع

ــراد  ــایر اف ــد، س ــی ان ــان ملحــق شــده باق آن
ــن  ــر ای ــاحات دیگ ــه س ــان ب از خانه های ش

والیــت متــواری شــده اند.
ــت بیجــا  ــی از وضعی ــا نگران ــی ب ــای دران آق
شــدگان در ایــن والیــت، گفــت کــه دولــت 
ــیده گی  ــده رس ــا ش ــای بیج ــرای خانواده ه ب

الزم نکــرده اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه محمــد گاب 
ــت  ــه اس ــز گفت ــار نی ــی ننگره ــگل، وال من
ــی  ــع معدن کــه گروه هــای تروریســتی از مناب
بــرای ادامــۀ جنــگ در ایــن والیــت اســتفاده 
ــری  ــری از بهره گی ــرای جلوگی ــد و ب می کنن
والیــت،  ایــن  معــادن  از  تروریســت ها 

ــد. ــکاری کن ــد هم ــزی بای ــت مرک حکوم
ــت  ــه دول ــد ک ــی می گوی ــد دران ــل محم لع
ــه  ــی ک ــط جنگ ــال از خ ــک س ــول ی در ط
نرفتــه  پیــش  داشــت،  قــرار  درگذشــته 
ســنگرهای  طــرف  آن  در  نیــز  طالبــان  و 
مســتحکم بــرای خــود ایجــاد کرده انــد. 
کــه  ولســوالی هایی  در  او،  گفتــۀ  بــه 
گــروه داعــش قــرار دارد، تمــام مکاتــب 
ــا،  ــت. ام ــته اس ــوزان بس ــش آم ــه روی دان ب
طالبــان  دســت  بــه  کــه  ولســوالی هایی 
ــد  ــر نمی توانن ــوزان دخت ــش آم ــت، دان اس
تــا صنــف نهــم بــه مکتــب برونــد و بــه روی 
ــف دوازده  ــا صن ــران ت ــوزان پس ــش آم دان

ــت.  ــاز اس ــب ب مکت
ــس  ــنگروال ری ــزار س ــم، گل ــویی ه  از س
ــدون  ــد: ب ــان می گوی ــی لغم ــورای والیت ش
ولســوالی های  تمــام  قرغه یــی،  ولســوالی 
ــز  ــا مرک ــت، تنه ــن اس ــان ناام ــت لغم والی
ــرار دارد  ــت ق ــت دول ــه دس ــوالی ها ب ولس
دســت  بــه  ولســوالی ها  وچهاراطــراف 

ــت. ــلح اس ــان مس مخالف
آقــای ســنگروال افــزود کــه بیســت روز 
ــان در  ــت لغم ــی والی ــت امنیت ــش وضعی پی
ــی  ــرار داشــت، در نزدیک ــکنندۀ ق ــت ش حال
مرکــز والیــت لغمــان پاســگاه های نیروهــای 
مخالــف  گروه هــای  دســت  بــه  امنیتــی 
ــت  ــقوط والی ــکان س ــا ام ــرد حت ــقوط ک س
ــا  ــی ب ــای امنیت ــا، نیروه ــت. ام ــود داش وج
پــس زدن نیروهــای مخالــف توانســتند از 

ــد.  ــری کنن ــت جلوگی ــن والی ــقوط ای س
ایــن عضــو شــورای والیتــی لغمــان بیــان کرد 
ــای  ــاق در رأس نهاده ــن اتف ــس از ای ــه پ ک
تغییراتیصــورت  لغمــان  والیــت  امنیتــی 
ــه  ــده امنیت ــت و فرمان ــس امنی ــت، ریی گرف
والیــت لغمــان، تعویــض شــدند و در حــال 
ــود  ــت بهب ــن والی ــی ای حاضــر اوضــاع امنیت

ــه اســت.  یافت
ــت  ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــنگروال ب ــای س آق
آمــوزش و پــرورش در ایــن والیــت، تصریح 
کــرد کــه  در ولســوالی ناامــن کــه بــه دســت 
گروه هــای مخالــف اســت، مکاتــب بــه روی 

دانــش آمــوزان بــاز اســت. 

بــا  مبــارزه  معینیــت  در  مســووالن 
مــواد مخــدر وزارت امــور داخلــه از 
ســال  در  فعالیت های شــان  پیشــرفت 
ــان  ــه آن ــد ک ــر داده و می گوین 1395 خب
ایــن  در  را  بزرگــی  دســت آوردهای 

ــد. ــت آورده ان ــه دس ــال ب س
خــود  معینیــت  ایــن  مســووالن 
می گوینــد کــه در ســال 1395 آنــان 
نزدیــک بــه 650 تـُـن مــواد مخــدر، مــواد 
کیمیــاوی و مشــروبات الکولــی کشــف و 

کرده انــد. ضبــط 
ــارزه  ــاون مب ــدی، مع ــد احم ــاز محم ب
ــه  ــور داخل ــدر وزارت ام ــواد مخ ــا م ب
بــه روز سه شــنبه، در نشســتی گفــت 
کــه 37 نفــر از موظفیــن خدمــات عامــه 
ــر پولیــس، 17 عضــو  ــه شــمول 20 نف ب
ارتــش ملــی و هم چنــان 67 تــن بانــوان 
در پیونــد بــه کار قاچــاق مــواد مخدر در 

ــد. ــت گردیده ان ــته، بازداش ــال گذش س
موظفیــن  بازداشــت  میــان  ایــن  در 
ــه  ــبت ب ــد نس ــه 4۸ درص ــات عام خدم
ــه و بازداشــت  ســال 1394 افزایــش یافت
خانم هــا نیــز 91 درصــد نســبت بــه 
ــت. ــتر گردیده اس ــل بیش ــال قب ــک س ی
نیروهــای معینیــت مبــارزه بــا مــواد 
 26 گذشــته  یک ســال  در  مخــدر 
از اعضــای گــروه طالبــان و هشــت 
شــهروند خارجــی کــه دو شــهروند 
ــد را  ــی بوده ان ــش ایران ــتانی و ش پاکس

کرده انــد. گرفتــار  نیــز 
آقــای احمــدی اضافــه کــرد کــه در 
ــواد  ــا م ــارزه ب ــس مب ــال 1395 پولی س
مخــدر 2361 عملیــات را در کشــور 
ــدر  ــواد مخ ــاق م ــبکه های قاچ ــه ش علی
راه انــدازی کردنــد کــه در پــی آن 26۸3 
ــون  ــه پنجــۀ قان ــر بازداشــت و ب قاچاق ب
ســپرده شــده کــه از ایــن میــان 525 
بوده اســت. بــزرگ شــامل  قاچاق بــر 

هم چنــان ایــن نیروهــا 649461 تــن 
مــواد مخــدر بــه شــمول هیروییــن، 
چــرس و مشــروبات الکلــی را هــم 
کشــف و بــه دســت آورده انــد کــه ایــن 
ــش  ــال پی ــه یک س ــم نســبت ب ــد ه رون

داشته اســت. افزایــش 

بــاز محمــد احمــدی ایــن را هــم گفــت 
کــه 121 کارخانــۀ ســاخت و تولیــد 
هیروییــن هــم در ســال گذشــته تخریــب 
گردیــده کــه در تناســب بــه ســال 1394 
ــود،  ــده ب ــب ش ــه تخری ــه 14 کارخان ک

ــت. ــش یافته اس ــد افزای 746 درص
ــای  ــات نیروه ــا تلف ــان ام ــن جری در ای
ــه  ــش یافت ــواد مخــدر کاه ــا م ــارزه ب مب
کــه از جان باختــن 24 نفرشــان در ســال 
1394 بــه شــش تــن و زخمی شــدن 
ــش  ــن در 1395 کاه ــه 15 ت ــر ب 30 نف

یافته اســت.
معینیــت مبــارزه بــا مــواد مخــدر وزارت 
امــور داخلــه می گویــد در کل از قاچــاق 
بــه ارزش ســه ملیــارد و 270 ملیــون 
دالــر مــواد مخــدر بــه بیــرون از کشــور 

جلوگیــری گردیده اســت.
آقــای احمــدی امــا افزایــش ســطح 
بــه  مرتبــط  را  مخــدر  مــواد  تولیــد 
و  کــرده  عنــوان  ناامنی هــا  افزایــش 
ــه این کــه تروریســتان  گفــت کــه نظــر ب
به ویــژه طالبــان بیشــترین تمویــل را 
ــوند، از  ــدر می ش ــواد مخ ــاق م ــا قاچ ب
اینــرو بیشــترین مقــدار مــواد مخــدر در 

مناطــق ناامــن، کشــت می شــود. 
ــوب  ــق جن ــه در مناط ــرد ک ــاره ک او اش
ــلط  ــه در تس ــور ک ــرق کش ــرب و ش غ
مقــدار  بیشــترین  دارد  قــرار  طالبــان 
ــو  ــود و مح ــت می ش ــدر کش ــواد مخ م
ُکلــی آن از ایــن مناطــق تقریبــًا ناممکــن 

ــت.  اس
آقــای احمــدی گفــت کــه آنــان مصمــم 
ــاد  ــت و بربنی ــت دول ــه حمای ــه ب ــد ک ان
ــر  ــوان در براب ــام ت ــا تم ــی، ب ــۀ مل برنام
باندهــای تولیــد، قاچــاق و ترافیــک 

ــد. ــتاده گی کنن ــدر ایس ــواد مخ م

معینیــت مبــارزه بــا مــواد مخــدر در 
ــت آوردهایش در  ــش دس ــی از افزای حال
ــه  ــد ک ــر می ده ــته خب ــال گذش یک س
مــواد مخــدر هنــوز یکــی از جدی تریــن 
بــه  افغانســتان  راه  ســد  چالش هــا 

می آیــد. حســاب 

ضبـط ۶۵۰ تُـن 
مـواد مخـدردر یـک سال

ابوبکر صدیق

ساخت وساز 2۰۰ کیلومتر جاده در پایتخت
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5ـ جمهوریت محمد داوود و دیورند
امریکایـی  پژوهش گـِر  و  نویسـنده  هریسـن"  "سـلیک   
قبـال  در  پادشـاه  محتاطانـۀ  »عکس العمـِل  اسـت:  معتقـد 
تحریـکات ضد پشـتون و ضد بلـوچ پاکسـتان، بهانۀ خوبی 
را بـه دسـِت داوود مـی داد کـه وی را خلع نمایـد«. "لویس 
دوپـری" نیـز ایـن بـاور را منعکـس می سـازد: »به صـورِت 
عمـدۀ  عامـل  کـه  "پشتونسـتان"  مسـالۀ  شـگفت انگیزی 
در  مهمـی  نقـش  شـد،   1963 سـال  در  داوود  اسـتعفای 
بازگشـِت او در سـال 1973 بـازی نمـود«. نخسـتین بیانیـۀ 
محمـد داوود پـس از کودتـای 26 سـرطان 1352 بـا عنوان 
"خطـاب بـه مـردم" و اظهـاراِت او بـر سیاسـت خارجـی 
دولـت سـلطنتی در ده سـاِل غیبت از قدرت نیـز مبیِّن نقش 
منازعـۀ دیورنـد در کودتا و بازگشـِت وی به اقتدار سیاسـی 
بـود. امـا آیـا او در ایـن دوره قادر شـد کـه منازعـۀ دیورند 
را بـا پاکسـتان حـل کند؟!... سیاسـت سـردار محمـد داوود 
بـر سـِر دیورند با پاکسـتان در دوران ریاسـت جمهوری وی 
به خصـوص در سـال های نخسـت، همچـون گذشـته همراه 
بـا نوسـان و پُـر از ابهـام و تناقض بـود. مطالبـات دولِت او 
در مـورد آن چـه کـه داعیـۀ پشـتون و بلوچ خوانده می شـد، 
هیچ گونـه شـفافیتی نداشـت. وقتـی در سـال 1975 وحیـد 
عبـداهلل معین سیاسـی وزارت خارجۀ افغانسـتان در جلسـۀ 
عمومـی سـازمان ملـل گفـت که مـا هیـچ مشـکلی دیگر با 
بـرادران پاکسـتانِی خـود نداریم مگر "شـناختن حقوق حقۀ 
بـرادران پشـتون و بلـوچ"، حتا ایـن وحید عبـداهلل خودش 
هـم نمی دانسـت کـه منظـور او از حقـوق حقـۀ پشـتون و 
بلـوچ چیسـت، حـد و مـرز این حقـوق حقه در کجـا نهفته 
اسـت، چه کسـی ایـن را تعییـن می کنـد، و... اگر آن سـوی 
دیورنـد بخشـی از خـاک افغانسـتان بـود، چـرا بـه جـای 
حقـوق حقـۀ پشـتون و بلـوچ، حقـوق حقـۀ افغانسـتان در 

ادغـام آن مناطـق بـه افغانسـتان خواسـته نمی شـد؟ 
محمـد داوود در دوران جمهوریـت، بـر سـر منازعۀ دیورند 
همـان  بـا   -1 شـد:  نمایـان  دو چهـره  و  رویکـرد  دو  بـا 
خشـونِت دوران صـدارت کـه خواسـتار آزادی پشتونسـتان 
محکـوم بـود؛ 2- بـا سیاسـت سـازش و مدارا کـه در صددِ 
حـل منازعـه و بـرادری بـا پاکسـتان برآمـد. روابـط محمد 
داوود در سـه سـال نخسـِت جمهوریـت بـر سـر منازعـۀ 
حـزب  به دسـت  آن  حکومـت  کـه  پاکسـتان  بـا  دیورنـد 
مـردم بـه رهبـری ذوالفقارعلـی بوتـو بود، به سـوی تشـنج 
و خصومـت شـدید رفـت. گسـترش تشـنج میـان طرفیـن، 
هـر دو دولـت را بـه حمایـت نظامـی از مخالفین شـان برد. 
مراکـز آمـوزش نظامـی در قندهـار و کابـل بـرای معارضین 
بلـوچ و پشـتون پاکسـتان ایجـاد شـد. دولـت پاکسـتان نیز 
در صـدد عمـل بالمثـل برآمـد و صدهـا نفـر از پناهنده گان 
بـا  جنـگ  وارد   1975 تابسـتان  در  را  اسـامی  جریـان 
پنجشـیر  و  لغمـان  ننگرهـار،  در  داوود  محمـد  حکومـت 
کـرد. هرچنـد شـورش های جریـان اسـامی را حکومـت 
محمـد داوود سـرکوب کـرد، امـا پـس از آن پاکسـتان وارد 
مرحلۀ تهاجمی علیه کابل شـد. سـردار محمـد داوود که در 
نیم قـرن تنـش و خصومـت بـا پاکسـتان بـر منازعـۀ دیورند 
نقـش اساسـی داشـت، سـرانجام بـر سـر ایـن منازعـه سـر 
باخـت. امـا طنز تلـِخ تاریخ این اسـت که محمـد داوود در 
راه دسترسـی بـه اهدافش کـه آزادی "پشتونسـتان محکوم" 
و شـاید الحـاق آن به افغانسـتان بـود قربانی نشـد، بلکه در 
تعامـل و راه حـل بر سـر ایـن منازعه جـان باخـت. گلبدین 
حکمتیـار از رهبـران جریان اسـامی که شـورش مسـلحانۀ 
تابسـتان 1975 را بـا حمایـت پاکسـتان بـه راه انداخـت، از 
نقش اساسـی این شـورش در تغییر سیاسـت محمـد داوود 
می گویـد: »د داود پـه وخـت کـی پـه پاکسـتان هـره ورح 
چاونـی کیـدی حیات شـیرپاو ووژل شـو، اجمـل ختک په 
کابـل کی ناسـت ده او ما تریـی کاوه...« )در دورۀ حکومت 
داوود هر روز در پاکسـتان انفجار رخ می داد. حیات شـیرپاو 
کشـته شـد و اجمل ختـک که در کابل نشسـته بـود، از این 
قتـل حمایـت می کـرد. وقتی که من به پاکسـتان آمـدم، بوتو 
از مـا همـکاری خواسـت. مـا هم از وقـت اسـتفاده کردیم، 
بـه کمـک حکومـت بوتـو علیـه حکومـت داوود دسـت به 

عملیـات زدیـم، تـا آن کـه مغـز داوود بـه جـای آمـد و بـا 
حکومـت بوتـو داخل مذاکـره گردید(. محمـد داوود در دو 
سـال اخیـر ریاسـت جمهوری اش از خصومـت با پاکسـتان 
به سـوی آشـتی و دوسـتی تغییر جهـت داد. وقتـی ذوالفقار 
علـی بوتـو صـدر اعظـم پاکسـتان در هفتم جـون 1976 به 
کابـل آمد، وحیـد عبداهلل معیـن سیاسـی وزارت خارجه که 
نظـر محمـد داوود را در مـورد تذکـر پنـج اصل همزیسـتی 
مسـالمت آمیز کنفرانـس باندونـک 1955 در مسـودۀ اعامیۀ 
 ...« می نویسـد:  موصـوف  قـول  از  شـد،  جویـا  مشـترک 
این همـه تـاش بـرای چـی؟ صـرف تـا حـد امـکان حفظ 
حقـوق پشـتون ها. الزم نیسـت از یـاد ببریـم کـه ولی خـان 
گفتـه بـود کـه او پاکسـتانی اسـت و پـدر او هـم خـود را 
باشـندۀ آن کشـور می شـمارد. فعـًا کـه چیسـت، نمی دانم. 
بدیـن ترتیـب شـامل شـدن پنـج اصـل در مسـوده بـه مرامِ 
مـا زیانـی نمی رسـاند. برخـاف بـا پذیـرش این پیشـنهاد، 
حسـن نیِت مـا در برابر پاکسـتانی ها ثابت می شـود.« محمد 
داوود پـس از سـرنگونی حکومـت بوتـو و حاکمیت جنرال 
ضیاءالحـق )مـارچ 1977( همچنـان به سیاسـت حل منازعۀ 
دیورنـد و نزدیکـی بـا پاکسـتان متعهـد باقی ماند. "سـلیگ 
می نویسـد:  امریکایـی  پژوهش گـر  و  نویسـنده  هریسـن" 
»ضیاءالحـق کـه به کمـک دیپلماتیک ایـران و ایاالت متحدۀ 
امریکا تشـجیع شـده بـود، برقـراری روابط دوسـتانۀ مجدد 
بـا کابـل را مشـروط بـر آن سـاخت کـه داود خـط دیورند 
را بـه رسـمیت بشناسـد و مسـالۀ پشتونسـتان را بـرای ابـد 
مدفـون سـازد. داوود در ابتـدا ایـن خواسـته را نپذیرفـت، 
امـا در ماقـات دومـی کـه در مـارچ 197۸ در اسـام آباد 
بـا ضیـاء داشـت، نوعـی مسـامحه و حالـت میانـه به وجود 
آمـد.... داود در کنفرانـس مطبوعاتـی تودیعـی در جـواب 
ایـن سـوال کـه آیـا در مـورد خـط دیورنـد بحـث به عمـل 
آمـد، گفـت: دربـارۀ همه چیزهـا بحث صـورت گرفت و با 
مـرور زمـان هر چیـز جای مناسـبش را خواهـد گرفت«. اما 
قبـل از آن کـه "هـر چیز جای مناسـبش را بگیـرد"، یکی از 

بازیگـران ایـن منازعـه جـاِن محمـد داوود را گرفت.
6ـ دولت حزب دموکراتیک خلق و دیورند

جنـرال ضیاءالحـق زمـام دار نظامـی پاکسـتان در پنجمیـن 
مـاه حکومـت حـزب دموکراتیک خلـق )9 سـپتمبر 197۸( 
بـدون دعـوِت رسـمی وارد کابل شـد تا از نزدیک شـاهد و 
سـامِع دیـدگاه حزب مذکورِ حاکم در مسـند قـدرت دربارۀ 
منازعـۀ دیورنـد باشـد. امـا تره کـی در مذاکـره بـا زمـام دار 
پاکسـتان، مرز دیورند را خط اسـتعماری خواند و خواسـتار 
حـِق خودارادیـِت پشـتون ها و بلوچ هـای آن سـوی دیورنـد 
شـد. جنـرال ضیاءالحـق از کابـل بـا ایـن ذهنیت برگشـت 
کـه بـا دولـت جدیـد در کابـل بر سـِر منازعـۀ دیورنـد حتا 
در معاملـه بـا مخالفیـن اسـامی آن دولـت نمی تـوان بـه 
توافقـی دسـت یافـت. زمـام داران حـزب دموکراتیـک خلق 
در کابـل تصـور و توهِم دیگری داشـتند. حفیـظ اهلل امین در 
چنیـن توهمـی گفـت: »بلوچ هـا و پشـتون ها در پاکسـتان 
قیـام خواهنـد کـرد و از مـا دفـاع خواهنـد نمـود. هیچ کس 
و  افغانسـتان  انقـاب  مسـالۀ  کـه  کنـد  انـکار  نمی توانـد 
موضـوع پشتونسـتان بـا یکدیگر ارتبـاط دارنـد«. ولیکن در 
تمـام سـال های حاکمیـت حـزب دموکراتیک خلـق، قیامی 
از سـوی پشـتون ها و بلـوچ های آن سـوی دیورنـد در دفاع 
از حاکمیـت مذکـور صـورت نگرفت. مـرز دیورند به جای 
مـرز صـدور انقـاب ثـور، بـه مـرز زواِل انقـاب ثـور و 
حکومـِت آن انقـاب مبدل شـد. حفیظ اهلل امیـن در آخرین 
در صـدد  وارونـه  یـک چرخـش  در  روزهـای حاکمیـت 
نزدیکـی با پاکسـتان و حـل منازعۀ دیورند برآمد. آقاشـاهی 
وزیـر خارجـۀ پاکسـتان کـه شـاهد التمـاس امیـن در تأمین 
روابـط نزدیک با پاکسـتان بود، از شناسـایی خـط دیورند و 
کنار گذاشـتن داعیۀ پشتونسـتان توسـط امین سـخن گفت؛ 
امـا حملـۀ نظامی شـوروی بر افغانسـتان و قتل امیـن به این 

پایـان داد.  احتمال 
 7ـ دولت مجاهدین و دیورند

 بـرای اولین بـار بـود کـه اسـتاد ربانـی بـه عنـوان رییـس 
دولـت افغانسـتان در سـرطان 1371 )جـون 1992( در خط 

مشـِی خـود از اختـاف سیاسـی با پاکسـتان بر سـِر دیورند 
و آن سـوی دیورنـد حرفـی بـه میـان نیـاورد. علی رغـم آن، 
ایـن دولـت برای پاکسـتان مطلـوب و قابل قبول نبـود؛ زیرا 
در رهبـری و محوریـت دولـت مذکور برخاف اسـتراتژی 
پاکسـتان، رهبـران جمعیـت اسـامی )برهان الدیـن ربانی و 
احمدشـاه مسـعود( قـرار داشـتند. عـدم تحقـق اسـتراتِژی 
از  پـس  آن  رهبـری  و  دولـت  شـکل گیری  در  پاکسـتان 
سـقوط حکومـت نجیـب اهلل و سیاسـت اشـتباه آمیز رهبـران 
دولـت اسـامی افغانسـتان، دخالـت پاکسـتان را در جنـگ 
و  پاکسـتان  خصومـِت  و  ناسـازگاری  بخشـید.  اسـتمرار 
دولـت مجاهدیـن بـه گونـۀ متقابـل ادامـه یافت. احمدشـاه 
مسـعود از فرصـت دعـوِت وزیـر دفـاع پاکسـتان )جـوالی 
1992( غـرض سـفر رسـمی و مذاکـره بـا ارتـش پاکسـتان 
اسـتفاده نکـرد و به جـای خـود ژنـرال عبدالرحیـم وردک 
امـا  فرسـتاد.  را  افغانسـتان  ارتـش  رییـس سـتاد مشـترک 
احمدشـاه مسـعود مخالفـت و مخاصمـِت فزایندۀ پاکسـتان 
را پـس از تشـکیل دولـت مجاهدیـن در کابـل بـه دو عامل 
اصلی ارتباط می داد: »1- فراموش شـدن افغانسـتان توسـط 
غـرب؛ 2- تحـول سیاسـت پاکسـتان در جهـت ایفای نقش 
یـک قـدرت منطقه یـی. محـور اصلـی اسـتراتژی آن هـا را 
ایجـاد یـک حکومـت مـزدور در  پاکسـتانی(  )زمـام داران 
باورنـد  بدیـن  پاکسـتانی ها  می دهـد.  تشـکیل  افغانسـتان 
کـه ایجـاد یـک افغانسـتان تحت الحمایـه، می توانـد منافـع 
ذیـل را بـرای آن هـا در بـر داشـته باشـد: 1- پیـدا کـردن 
عمـق اسـتراتژیک؛ 2- دسترسـی بـه منابـع دسـت نخوردۀ 
پخـش  جهـت  در  افغانسـتان  از  اسـتفاده   -3 افغانسـتان؛ 
نفـوذ خویـش در آسـیای میانـه؛ 4- از بیـن بـردن معضلـۀ 
خـط دیورنـد«. دیدگاه احمدشـاه مسـعود در مـورد اهداف 
پاکسـتان پس از فروپاشـی شـوروی و سـقوط دولت حزب 
اسـتراتژی  دقیـق  و  درسـت  بازتـاِب  خلـق،  دموکراتیـک 
مهـم،  نکتـۀ  امـا  اسـت؛  افغانسـتان  بـه  راجـع  کشـور  آن 
محدودیـت و ضعـِف دولـت مجاهدیـن در برخـورد با این 
اهـداف و اسـتراتژی اسـام آباد بود. پاکسـتان با اسـتفاده از 
ایـن ضعـف و محددیـت، دخالت و خصومت را تا سـقوط 
دولـِت مذکـور ادامـه داد و دسـتاِن خود را به خـون رهبراِن 

مذکـور نیـز آلـوده کرد.  
 8- طالبان و دیورند

در سـال های نخسـِت منازعـه بر سـر دیورنـد، از دهۀ پنجاه 
تـا دهـۀ هفتـاد سـدۀ بیسـتم عیسـوی، ایـن افغانسـتان بـود 
کـه بـا کارِت پشتونسـتان و "حقـوق حقـۀ برادران پشـتون 
و بلـوچ" بـازی می کـرد؛ امـا در دهۀ نـود این پاکسـتان بود 
کـه کارت بـازی را بـه نام حقوق پشـتون ها به دسـت گرفت 
و امـارت طالبـان را بـه عنـوان نمـاد و ممثـِل ایـن حـق بـر 
افغانسـتان تحمیـل کـرد. شـاید صریح تـر از ژنـرال پرویـز 
مشـرف کـه بـا لجالـت و سرسـختی از طالبـان حمایـت 
می کـرد، هیـچ فـرد دیگـر در این مورد سـخن نگفته باشـد. 
او عـدم حمایـت از طالبـان را بـه ایـن دلیـل غیرممکـن 
می خوانـد کـه: »... مـا رابطـۀ خانواده گی و نـژادی محکمی 
بـا طالبـان داریم. مخالفان طالبان، ائتاف شـمال متشـکل از 
تاجیک هـا، ازبیک هـا و هزاره هـا بودنـد کـه تحـت حمایت 
روسـیه، ایـران و هنـد قـرار داشـتند. چگونـه ممکن اسـت 
حکومتـی در پاکسـتان متمایـل بـه ائتـاف شـمال باشـد؟ 
چنیـن تمایلی می توانسـت باعث سـتیزۀ جدی و مشـکات 
امنیتـی در داخل پاکسـتان شـود«. برای زمام داران پاکسـتانی 
حمایـت از طالبـان نه تنهـا از ایـن لحـاظ اهمیـت داشـت 
کـه توسـط آن هـا دولـت مجاهدیـن به رهبـری برهان الدین 
ربانـی و احمدشـاه مسـعود بـه عنـوان دولـت نامطلـوب و 
دارای روابـط نزدیک با هندوسـتان سـرنگون می شـد، بلکه 
آن هـا در حاکمیـت طالبـان در صـدد دسـت یافتن بـه تمام 
اهدافـی بودنـد کـه آن را منافع اسـتراتیژیک پاکسـتان تلقی 
ایـن  پایـان دادن بـه منازعـۀ دیورنـد یکـی از  می کردنـد. 
اهـداف بـود؛ امـا حـوادث بـه گونه یـی شـکل گرفـت کـه 
پاکسـتان بـه آن اهـداف دسـت نیافـت و امـارت اسـامی 

طالبـان فرو پاشـید. 
9ـ حکومت کرزی و دیورند

 کبیـر عمـرزی خبرنـگار تلویزیـون دولتـی افغانسـتان ـ که 
در نخسـتین سـفر جنرال مشـرف )فبـروری 2002( به کابل 
در کنفرانـس مشـترِک مطبوعاتـی او بـا حامـد کـرزی مورد 
تهدیـد کـرزی قرار گرفـت تا سـکوت کنـد ـ می گوید: »از 
مشـرف خواسـتم بپرسـم که آیا دولت پاکسـتان در شـرایط 
جهانی شـدن و عصـر دموکراسـی و گفتمـان در مـورد خط 
هنـوز  امـا  می شـود،  مذاکـره  وارد  افغانسـتان  بـا  دیورنـد 
پرسشـم تمـام نشـده بـود کـه حامد کـرزی من را به شـدت 
تهدیـد کـرد و گفـت دهنـم را ببنـدم«. چـرا حامـد کـرزی 
خبرنـگار را تهدیـد کـرد تـا در مـورد دیورنـد دهنـش را 
ببندد؟ پاسـخ این پرسـش ریشـه در سیاسـت های چندگانه، 
غیرشـفاف، متناقـض و ریاکارانـۀ زمـام داران و دولت هـای 
افغانسـتان دارد کـه از همـان آغـاز منازعـۀ دیورنـد با چنین 
سیاسـت بـا کارِت دیورنـد بـازی کردنـد. حامـد کـرزی به 
عنـوان زمـام دار جدیـد افغانسـتان پـس از امـارت طالبـان، 
وارث ایـن بـازی بـر سـر دیورنـد بـود. کـرزی در طـول 
زمـام داری اش کـه در دوره هـای متوالـی همچنـان در اریکۀ 
قـدرت باقـی مانـد، از عـدم شناسـایی مـرز دیورند سـخن 
گفـت و بـا اظهارنظـر پرویـز مشـرف در جهـت تحکیـم 
مـرز بـا ایجـاد دیـوار امنیتـی و حصارکشـی )26 سـپتمبر 
2006( مخالفـت کـرد. ژنـرال عبدالرحیـم وردک وزیر دفاع 
حکومـت کـرزی که در 21 اکتوبـر 2006 میادی از قطعات 
ارتـش افغانسـتان مسـتقر در برمـل و ارگون والیـت پکتیکا 
بازدیـد کـرد، در پاسـخ به این پرسـش که نظـرش در مورد 
پیشـروی نظامیـان پاکسـتانی تـا عمـق 35 کیلومتـری خاک 
افغانسـتان در والیـت مذکـور چیسـت، اظهار داشـت: »این 
تجـاوز مـرزی جنبـۀ سیاسـی دارد. افغانسـتان مـرز کنونـی 
را بـا پاکسـتان بـه رسـمیت نمی شناسـد. ایـن پیـش آمـدن 
و عقـب رفتـن 30 و 40 کیلومتـر نیروهـای پاکسـتان در 
مـرز، اهمیتـی ندارد. مرز افغانسـتان بسـیار آن طرف هاسـت 
و بسـیار دور از ایـن چنـد کیلومتـر«. درحالی کـه کـرزی 
و زمـام داران سـلف و خلـِف او همچنـان بـا بازگشـت بـه 
منازعـۀ دیورنـد تمامیت ارضی پاکسـتان را تهدیـد می کنند، 
آیا پاکسـتان از اسـتمرار جنگ و بی ثبات سـازی افغانسـتان 
دسـت خواهـد برداشـت؟ "ملکولم ریفکینـد" وزیر خارجۀ 
انگلسـتان در زمـان صـدارِت تاچـر می گویـد: »هیچ کسـی 
شـک ندارد که رهبـری طالبان دو پایـگاه عملیاتی در داخل 
پاکسـتان دارد و بـه ایـن هـم کسـی شـک نـدارد کـه اگـر 
بیشـتری در مبـارزه  پاکسـتانی ها بخواهنـد، می تواننـد کارِ 
بـا تروریسـم نماینـد. امـا امریـکا و بریتانیـا در اشـتباه انـد، 
تـا حـال کامـًا نمی فهمنـد کـه چـرا پاکسـتانی ها بی عاقـه 
بـه نابـودی طالبـان هسـتند.... بلکه ایـن به خاطر این اسـت 
کـه منافـع ملـی درازمـدت پاکسـتان را غـرب به طـور کامل 
نادیـده گرفتـه اسـت. نخسـتین نکته یـی که باید درک شـود 
ایـن اسـت که مـرز میـان افغانسـتان و پاکسـتان را تـا حال 
دولت هـای مختلـف افغانسـتان بـه رسـمیت نشـناخته اند و 

ایـن مسـأله در واقـع عامـل اصلـی درگیری اسـت.«
 10ـ اشرف غنی و منازعۀ دیورند  

 سیاسـت اشـرف غنی در ارگ کابل به عنـوان رییس جمهور 
دربـارۀ منازعـۀ دیورنـد بـا عـدمِ شناسـایی مـرز دیورنـد 
همچـون سیاسـِت کـرزی و زمـام داراِن سـلِف او مشـخص 
می شـود؛ امـا نکتـۀ متفاوتـی را کـه وی بر سـِر ایـن منازعه 
مـد نظـر قـرار داد، بـه عبـور و دور زدن از ایـن منازعـه و 
مسـکوت گذاشـتِن آن در ازای شـکل گیری رابطۀ اقتصادِی 
گسـترده میـان افغانسـتان و پاکسـتان و در سراسـر منطقـه 
برمی گـردد. او بـه ایـن بـاور بود و هنـوز به این باور اسـت 
کـه با ایجاد و گسـترش رابطۀ اقتصـادی و تجارتی دوجانبه 
و چندجانبـه و سیاسـت مرزهـای بـاز در ایـن حـوزۀ کاِن 
جغرافیایـی کـه افغانسـتان بـه عنـوان معبـر مهـم اتصاالتـی 
نقـش اسـتراتژیک دارد، می تـوان از منازعـۀ دیورنـد عبـور 
کـرد و پاکسـتان را از دخالـت و خصومـت بـه همـکاری و 
همگرایـی کشـاند. امـا این سیاسـت تـا اکنـون نتیجه یی در 
بـر نداشـته و پاکسـتان را از دخالـت و خصومت بازنداشـته 
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از دیــدگاه عارفــان، جهــان از عشــق به وجــود آمــده و بــا 
نیــروي عشــق بازمي گــردد. در عرفــان تقابــل میــان عشــق 
ــي و  ــق زمین ــن از عش ــخن گفت ــگام س ــه هن ــل را ب و عق

ــم.  ــماني مي بینی آس
ــد.  ــه گام مي نه ــنت دیرین ــن س ــان ای ــز در می ــظ نی حاف
ــل  ــش صراحــت دارد. تقاب ــه عاشــق بودن ــا ب ــظ باره حاف
عشــق و عقــل در ابیاتــي کــه خواجــه عشــق و رنــدي را 
ــۀ  ــه خوبــي روشــن اســت. مقال ــار هــم مــي آورد، ب در کن
ــي از آن  حاضــر تفســیري عرفانــي از یکــي از ابیــات غزل

صاحــب لســان غیــب اســت.
ــر  ــود ب ــد و خ ــن مي نمای ــا را خونی ــن دل ه ــود ای او خ
ــلوک  ــوت س ــا ق ــد ت ــاز مي کن ــالکان افاضــه شــدت نی س
ــگ  ــه رن ــي ک ــن م ــوت ای ــا ق ــاک ب ــردد و س ــزون گ اف
ــون  ــًا خ ــد. اساس ــون، راه پیماین ــور جن ــون دارد و ش خ
ــقانۀ  ــور عاش ــرک و ش ــا تح ــت ت ــانه یي اس ــام نش در مق
ایشــان را نشــان دهــد و ســرخ گونه گــي از صفــات 

ــت. ــان اس ــۀ ایش ــاط عارفان نش
نیرویــي  مطلــوب  ســوي  بــه  شــدن  روان  اســتعداد 
مي خواهــد و محرکــي مي طلبــد کــه ســرخي خــون و مــي 
ــرخ  ــب س ــر ل ــده دارد. اگ ــه عه ــي را ب ــاره نقش در این ب
ــو  ــر وض ــرخ، اگ ــه س ــت و گون ــرخ اس ــي س ــت و م اس
ــک  ــد و اش ــه دل باش ــون ب ــد و خ ــون باش ــا خ ــد ب بای
ــزد و جــوي خــون روان باشــد و خــون  ــرو ری ــن ف خونی
عاشــق ریختــه گــردد و لعــل حکایــت از ســرخي داشــته 
باشــد، همــه و همــه نشــانگر تحــرک و نشــاط وجــودي 
جهــت وصــول بــه آن حقیقــت بي اسم و رســم اســت.
ــام  ــان از مق ــکین نش ــاب و مش ــز ت ــراع نی ــن مص در ای
ــم  ــهود را رق ــا ش ــون در دل ه ــادن خ ــرده و افت ــون ک بط
مي زنــد. از ســوي دیگــر، اگــر دل هــا را حکایــت از تعیــن 
عیــن ثابــت اعیــان وجــودي بدانــي، بــوي نافــه را کــه از 
ــه  ــرا ک ــي، چ ــود نخواه ــود وج ــار گشــوده مي ش ــرۀ ی ط
اعیــان ثابتــۀ »مــا شــمت رائحــه الوجــود و لــن تشــم« در 
آن جــا کــه ســخن از »جــا« هــم نیســت خبــري از وجــود 
ــه  ــودات ب ــوان از وج ــه نمي ت ــا ک ــن معن ــه ای ــت؛ ب نیس
معنــاي اســتقالي آن ســخن رانــد، بلکــه ســخن از تعیــن 

اســت.
ــام  ــر شــيء در مق ــت ه ــه حقیق ــا ک ــه از آن ج ــان ثابت اعی
علــم الهــي و مرتبــۀ تفصیــل آن یعنــي واحدیــت هســتند، 
ــار  ــن ی ــن تعی ــه اولی ــال بلک ــام اجم ــار را از مق ــوي ی ب
مي شــنوند و از آن جــا کــه تعیــن نقــص اســت و التعینــي 
ــن  ــه در تعی ــرا ک ــوند چ ــي ش ــون م ــت، دل خ ــال اس کم
ــاز و  ــن ن ــي و ای ــن دل خون ــا ای ــد. ام ــه ان ــش غرق خوی
دل بــري نــه در مقــام کثــرت وجــود کــه در مقــام کثــرت 
ــن  ــه تعی ــد گرچــه هم ــرت علمــي رخ مي ده ــن و کث تعی
حقیقــي واحــد انــد و او، خویــش بــا خویــش نــرد عشــق 
مي بــازد. رب هــم عیــن ثابــت بــه اقتضــاي جعــل بســیط 
و ثابتــي کــه دارد یکــي از اســما الهــي اســت یــا هــر چــه 
ــر وســعت اســمایي  ــه کمــال نزدیکت ــت ب ــن ثاب ــن عی تعی
افزون تــر گــردد. تعیــن هــر چــه بیشــتر احاطــۀ رب 
اســمایي بــراي او کمتــر اســت و تقاضــا نیــز بــراي افاضــۀ 

ــر اســت. فیــض کمت
حقیقــت ســخن آن کــه اگــر ســالکان کــوي المــکان 
ــنیدن  ــود او و ش ــض وج ــي فی ــي جرعه ی ــت در پ دوس
ــه  ــل اســت ک ــن دلی ــه ای ــد، ب ــوي او دل خــون مي گردن ب
ــع  ــد و در واق ــا مي کن ــن اقتض ــان چنی ــت ایش ــن ثاب عی
ایــن عیــن ثابــت اســت کــه تشــنۀ فیــض اســت، امــا بــه 
اقتضــاي ذاتــي خــود از فیــض علمــي برخــوردار خواهــد 
شــد گرچــه دل خــون شــود؛ ایــن دل خونــي هــم اقتضــاي 
ــه بیشــتر او را ســیراب نخواهنــد  ــه کمتــر و ن اوســت و ن
ــان هــم از بســط  ــا خواجــه عارف ــت زیب ــن بی کــرد. در ای
ــا  ــاد صب ــوده گي و ب ــه در گش ــد ک ــخن ران ــال س و جم
ــه در طــره و  ــض و جــال ک ــم از قب مشــهود اســت و ه

ــار آشــکار اســت. ــد ی جع
ــه  ــت ب ــن زوجی ــوده نیســت و ای ــي، بیه ــن هم گنان ای

گــزاف نیســت
اگــر حکمــا از زوجیــت واجــب و ممکــن، مجــرد و 
مــادي، نــور و ظلمــت، جوهــر و عــرض، وجــود و عــدم، 
ــا  ــد، عرف وجــود و ماهیــت و فقیــر و غنــي ســخن گفته ان
ــمای  ــته از اس ــور دو دس ــر ظه ــور را مظه ــم ظه ــز عال نی
ــي و  ــد. ایــن دو دســته همــان اســمای جمال الهــي مي دانن

ــي حــق اســت. جال
ــۀ  ــه نمون ــت ک ــم اس ــما حاک ــط اس ــخصي فق ــر ش گاه ب
اکمــل آن در عرفــان، حضــرت مســیح ع اســت و گاه 
ــم آن  ــۀ ات ــي حاکــم اســت کــه نمون ــًا اســمای جال صرف

ــت. ــي ع اس ــرت موس حض
اعتــدال عرفانــي آن اســت کــه شــخص مظهــر اتــم و اکمل 
هــر دو اســم باشــد؛ یعنــي هــم اســمای جمالــي بــه کمــال 
خویــش و هــم اســمای جالــي بــه تمــام خویــش بــر او 
ــرت  ــور را حض ــال در ظه ــال و ج ــد. جم ــم باش حاک
ــود:  ــه فرم ــا این ک ــه دار اســت کم ــت ص آین ختمــي مرتب
برادرانــم عیســي ع و موســي ع هــر یــک بــا یــک چشــم 
بــه عالــم مي نگریســته اند یکــي وحدت بیــن و یکــي 
ــدت را  ــم وح ــتم ه ــم هس ــن دو چش ــا م ــن؛ ام کثرت بی
ــال  ــم. ســر جم ــرت را مشــاهده مي کن ــم کث ــم و ه مي بین
و جــال هــر دو بالســویه در پیامبــر ص ظاهــر اســت. ایــن 
گونــه اســت کــه در مقــام مظهریــت نیــز او هــم »عــال فــي 

دفــوه« و هــم دان »فــي علــوه« اســت.
اگــر پرســیده شــود کــه اگــر از یــک طــرف نــاز اســت و از 

طــرف دیگــر نیــاز و عاقبــت ســالکان طریقــت در حقیقــت 
ــش  ــه مقصــود خوی ــش ب ــت خوی ــن ثاب ــه مقتضــاي عی ب
ــي حاصــل اســت  ــم دوگانه گ ــس در عال ــد، پ ــل گردن نای
ــود  ــه مي ش ــت؟ گفت ــنگ ها راه اس ــاز فرس ــا نی ــاز ت و از ن
حکــم ظهــور و ظاهــر اگــر فهمیــده شــود، دیگــر جایــي 
بــراي اســتقال و بیگانه گــي نمي مانــد. اگــر بدانیــم 
ــن احــدي و واحــدي  ــام تعی ــه در مق ــم اوســت ک ــه ه ک
ــام  ــه در مق ــت ک ــم اوس ــد و ه ــاز مي فروش ــش ن خوی
ظهــور ســلوکي نیــاز مــي ورزد، دیگــر ســخن از اســتقال 
ــن  ــر ای ــود دال ب ــخصیه وج ــدت ش ــد. وح ــم ران نخواهی
مطلــب اســت کــه مظهــر همــان ظهــور ظاهــر اســت و از 
خــود هیــچ نــدارد و بلکــه »خویشــتني« نــدارد تــا چیــزي 
نداشــته باشــد. وجــود رابــط در حکمــت متعالیــه مویــد و 

ــا در ظهــور اســت. آشــکارکنندۀ ســخن عرف
پــس در ایــن بیــت حضــرت حافــظ اطــوار رســمي 
ــوس  ــر دو ق ــار دیگ ــان داده و ب ــق را نش ــوري ح و ظه
ــه صــورت وجــود  وجــود را در مقــام فیــض الهــي کــه ب
ــوش  ــه گ ــود، ب ــوده مي ش ــي گش ــود علم ــط و وج منبس
ــا  ــز ب ــت دوم را نی ــد. بی ــوش مي کن مســتمعان حقیقــت نی
»بــاد« آغــاز کــرد کــه بــه اعتبــاري اولیــن تعیــن بــود و بــا 
الــف بــه پایــان بــرد کــه تاکیــد کنــد همــۀ اطــوار در ایــن 
بیــت، اطــوار متفــاوت یــک حقیقــت بــود کــه در تنــزالت 

ــش ســاري اســت. حقیقــت خوی
ــاب  ــره بگشــاید / ز ت ــا زان ط ــه کاخــر صب ــوي ناف ــه ب ب
ــرت  ــا. حض ــاد در دل ه ــون افت ــه خ ــکینش چ ــد مش جع
ــه  ــه حــق ن ــه ب ــش ک ــت اشــعار خوی ــت بی ــظ در بی حاف
ــوج  ــوج م ــت، م ــي اس ــعر عرفان ــه ش ــي ک ــعر منطق ش
دریــاي معرفــت را در کام تشــنه گان حقایــق مي ریــزد 
و هرچــه تشــنه گي افزون تــر باشــد و زبــان اســتعداد 
ــت. ــر اس ــي پربارت ــض حافظ ــواج فی ــد، ام ــر باش گویات

ــوده  ــود فرم ــه خ ــت ک ــزاف اس ــه گ ــه ب ــخن ن ــن س ای
ــت«.  ــت اس ــزل معرف ــه بیت الغ ــظ هم ــعر حاف ــت: »ش اس
ــک  ــا ی ــزل ب ــن غ ــع اولی ــه در مطل ــور ک ــان همان ط ایش
بیــت ازل و ابــد هســتي را بــه اســم طــره طــي نمــود، در 
ایــن بیــت نیــز بــه تفصیــل، وارد ایــن مراتــب گشــت و از 

ــل پرداخــت. ــه تفصی ــال ب اجم
یــک یــک واژه گان بــه کار رفتــه در ایــن بیــت حکایــت از 
معانــي خــاص عرفانــي دارد. طــره در نظــر او حکایــت از 
مقــام اجمالــي دارد کــه صبــا آن را مي گشــاید و از آن بــوي 
نافــه در فضــاي وجــود پراکنــده مي شــود. در حقیقــت »بو« 
در این جــا بــه بســط کشــیده مي شــود و بســط در هــر دو 
جایــگاه اســت. اول بســط در اســما و صفــات حــق اســت 
کــه در مقــام واحدیــت بــه ظهــور علمــي تفصیــل مي یابــد 
و دوم بســط وجــود در عوالــم عقلیــه و مثالیــه و هیوکانیــه 
اســت. گشــوده گي معتبــر در بیــت همــان انبســاط وجــود 
ــي  ــک تجل ــه ی ــت ک ــات اس ــیه روي ممکن ــاکل س در هی
ــت  ــن جه ــت. از ای ــه اس ــه ظلی ــدت حق ــه وح ــد ب واح
ــد،  ــام نهاده ان ــط« ن ــود منبس ــا آن را »وج ــه عرف ــت ک اس

چراکــه یــک 
تجلــي و یــک نــور بیــش نبــود کــه بدیــن صــورت جلــوه 
نمــود: ایــن همــه عکــس مــي و نقــش مخالــف که نمــود / 
یــک فــروغ رخ ساقي ســت کــه در جــام افتــاد. بــه همیــن 
دلیــل اســت کــه از نکــره اســتفاده کــرده و از یــک »بــو« 
ــام بــرده اســت و نافــه نیــز همان گونــه کــه از ظاهــرش  ن
ــرار  ــر از اس ــه پ ــد ک ــخن مي گوی ــي س ــت، از مقام پیداس
اســت و محلــي اســت کــه حقایــق هویــدا مي شــود، امــا 

حقایقــي کــه همــان ســر وجــود اســت.
ــا  ــي اســت و از آن ج ــح عرفان ــا از اصطاحــات صری صب
کــه در ادبیــات بــه نــام بــادي معــروف اســت و از 
ســنخیتي اســت کــه فیــض وجــود بــا بــاد دارد؛ ایــن بــاد 
بشــارت دهندۀ رحمــت واســعه بــر ممکنــات اســت بلکــه 
ــتند و دم  ــدۀ او هس ــد ش ــات مقی ــاق، ممکن ــام اط در مق
نیــز کــه در عرفــان بــه وجــود آورنــدۀ اصــوات و حــروف 

ــاب اســت. ــن ب اســت، از ای
گشــوده گي ایــن فیــض الهــي بــه عهــدۀ بــاد 

صباســت
ــر دو  ــود، ه ــاده مي ش ــه گش ــي ک ــا و بوی ــاد صب ــس ب پ
ــي  ــد و از طرف ــور مي یابن ــق ظه ــي ح ــمای جمال ــه اس ب
و  آن  بــر  نافــه  اطــاق  و  بــود  ایــن  نافه گونه گــي 
ــن  ــودن ای ــي ب ــون و جال ــان از بط ــره، نش ــن ط هم چنی
ــان از  ــون دل« نش ــد »خ ــراع بع ــه در مص ــب دارد ک مرات
ــی کآخــر  ــوي نافه ی ــه ب ــا »ب ــه تنه ــت اســت. ن ــن جال ای
صبــا زان طــره بگشــاید« بلکــه »تــاب جعــد مشــکین« هــم 

ــت. ــاز اس ــاز و نی ــن ن ــل در ای دخی
تــاب همــان پیچــش و به هــم بافته گــي اســت کــه تابــدار 
ــز  ــد، جعــد را نی ــاي آن کمــک مي نمای ــه فهــم معن هــم ب
مقابــل مسترســل و بســط گرفته انــد و مشــکین هــم 
مي توانــد بــه ضــم میــم و هــم کســر میــم خوانــده شــود 
ــف در  ــراع زل ــن مص ــد. در ای ــد آم ــي آن خواه ــه معان ک

ــر اســت. تقدی
زلــف در اصطــاح اهــل معرفــت کــه همــان زیبایــي یــار 
ــد.  ــر مي کش ــه تصوی ــار را ب ــال ی ــال و ج ــت، جم اس
ــه  ــات او نهفت ــما و صف ــز در اس ــار نی ــال ی ــال و ج جم
ــد  ــخن مي گوی ــاب آن س ــا از ت ــر در این ج ــت و اگ اس
ــود،  ــا مقص ــد ی ــر مي کن ــودن آن را ذک ــد ب ــپس جع و س
ــما را در  ــات اس ــا امه ــت و ی ــما اس ــل ازدواج اس حاص
ــر  ــه نظ ــب تر ب ــه دوم مناس ــه وج ــت ک ــه اس ــر گرفت نظ
ــه نقــل مشــهور همــان  ــه ب مي رســد. امهــات اســمای الهی
اســمای ســبعه هســتند کــه عبــارت انــد از: حــي، علیــم، 

ــم. ــر و متکل ــد، ســمیع، بصی ــر، مری قدی
ایــن هفــت اســم تاب هــاي گیســوي یــار انــد کــه مجعدانه 
ــاخته اند. در  ــا س ــل حضــرت دوســت را زیب ــال جمی جم
ــت،  ــات اس ــما و صف ــون اس ــخن از بط ــز س ــا نی این ج
چــرا کــه جعــد مشــعر قیــض اســت و بــر ســالک یــادآور 

ــت. ــم القابض اس اس
در هــر دو عبــارت، ســخن از نــاز یــار اســت چــه این کــه 
بــوي نافــۀ او از طــره اش گشــوده نشــده و تــاب جعــد او 

نیــز خــون بــه دل عاشــق کــرده اســت.
اما این جعد هم مشکین است و هم مشکین

ــد  ــار نیازمن ــف ی ــوي مشــک زل ــه ب هــم مشــام ســالک ب
اســت و هــم ایــن زلــف بــا ســیاهي خویــش حکایــت از 

غیــب بــودن مي نمایــد. مشــک اســت کــه بــا نافــه تناســب 
یابــد و کنزیــت آن آشــکار گــردد و ســیاه اســت تــا دســت 
ــه  ــن اســت کــه خــون ب ــد. و ای ــر ســینه نامحــرم زن رد ب
دل مي کنــد. ســخن در دل بســیار اســت، امــا ظاهــرا مــراد 
دل و قلــب حقیقــي نیســت کــه فرمــود: الیعنــي ارضــي و 
الســمائي و لکــن قلــب عبــدي المومــن: زمیــن و آســمان 
ــا  ــدارد، ام ــرا ن ــعت م ــرد و وس ــر نمي گی ــرا درب ــن م م
قلــب عبــد مومــن مــن مــرا دربــر گیــرد. اربــاب معرفــت 
گفته انــد کــه ایــن دل همــان دل انســان کامــل اســت کــه 
بــا ضمیــر »یــا« متکلــم وحــده مــورد اضافــه قــرار گرفتــه 
و اوســت کــه در »عبــده و رســوله« شــأنیت ضمیــر اشــارۀ 

غایــب را یافتــه اســت.
ــل  ــان کام ــور دل انس ــادن منظ ــا افت ــه دل ه ــون ب ــذا خ ل
ــي  ــه در ط ــت ک ــالکاني اس ــراد دل س ــه م ــت، بلک نیس
طریــق بــه ســوي رب خویــش کــه همــان تــاب گیســوي 
ــه دل شــده اند. ایشــان فقــر خویــش  ــار اســت، خــون ب ی
ــد  ــق صعــب ســلوک را مشــاهده مي نماین ــد و طری مي بینن
ــد و  ــش مي دانن ــت خوی ــن ثاب ــش را در عی ــت خوی و غای
همیــن نیــاز ایشــان را راهنمــا بــه کــوي حضــرت دوســت 
مي نمایــد. گرچــه در مقــام مظاهــر حضــرت حافــظ 
ــي  ــد مشــکین را در مرتبه ی ــي و جع ــالکان را در مرتبه ی س
ــد؛  ــخن مي گوی ــادن س ــا از افت ــت، ام ــاده اس ــر نه دیگ
ــه  ــاد ن ــد و افت ــاق مي افت ــن عش ــه دل ای ــون ب ــي خ یعن
افتــادن مــادي و حرکتــي اســت، کــه ایــن افتــادن افتــادن 

ــض دارد. ــزل فی ــت از تن ــت و حکای ــود اس وج
حافظ و زمانه اش 

حافــظ هنرمنــدي هدفمنــد بــود و بنابریــن از تاریــخ 
ایــن شــاعر  زمانــه اش جــدا نیســت. دورۀ زنده گــي 
ــي  ــت، یعن ــور اس ــي و تیم ــرت دورۀ ایلخان ــر فت در عص

ــور. ــول و تیم ــزرگ مغ ــوب ب ــن دو آش ــمکش بی کش
ــود  ــی زبانان ب ــر فارس ــون هن ــار کان ــن اعص ــیراز در ای ش
و بــه ســبب هوشــیاري یکــي از اتابــکان فــارس، بــا دادن 
ــد  ــان مان ــۀ مغــول در ام ــد حمل خراجــی هنگفــت از گزن
و پناهــگاه هنرمنــدان و اندیشــمندان شــد و بــه شــکوفایي 
اقتصــادي و هنــري رســید. بــا ایــن وجــود عصــر حافــظ 

ــقوط ارزش هاســت. دوران س
عصر جنگ هاي داخلي و تزویرهاي خانه گی

بــدون  و  خودجــوش  اغلــب  قیام هــا  دوره  ایــن  در 
ــازمان یافته  ــاي س ــر جنبش ه ــد و عناص ــازماندهي بودن س
ــز  ــا نی ــه آن ه ــد ک ــکیل مي دادن ــش تش ــتر دراوی را بیش
توفیقــي نداشــتند، ولــي اندیشــمندان عصــر خــود را تحــت 

ــد. ــرار دادن ــر ق تاثی
حافــظ در دوران ســیاه امیــر مبارزالدیــن دلبســته گي خــود 
از  مي دهــد:  نشــان  تحول طلبانــه  حرکت هــاي  بــه  را 
کــران تــا بــه کــران لشــکر ظلــم اســت ولــي / از ازل تــا 
بــه ابــد فرصــت درویشــان اســت. عرفــان بــه معنــي یافتــن 
ــارف در  ــت و ع ــهود اس ــف و ش ــق کش ــق از طری حقای
اشــعار حافــظ بــه معنــي شــخص خودشــناِس خداشــناِس 

ــت. ــوي اس حقیقت ج
دیــوان حافــظ، یــک دیــوان عرفانــي اســت و در حقیقــت، 
یــک کتــاب عرفــان اســت برعــاوۀ جنبــۀ فنــي شــعر. بــه 
ــه عــاوۀ  ــان اســت ب ــظ عرف ــوان حاف ــارت دیگــر، دی عب
هنــر. دیوانــي اســت کــه از عرفــان سرچشــمه گرفتــه و بــه 
صــورت شــعر بــر زبــان ســراینده 

جــاري گشــته.
ــده  ــم برعکــس عقی برخــی ه
ــي  ــان، محل ــه عرف ــد ک دارن
ــه  ــظ را ب ــه حاف ــت ک اس
انســان و زمیــن پیونــد 
حافــظ  و  مي دهــد 
عــارف مطلــق نیســت. 
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حکومــت روز ســه شــنبه 12 افســر اردو را بــه 
شــمول دو جنــرال بــه دلیــل غفلــت در برابــر حملــه 
ــل از  ــفاخانه نظامیکاب ــن ش ــر بزرگتری ــیان ب شورش
ــر  ــه بیانگ ــن حمل ــبکدوش نمود.ای ــان س وظایف ش

ــود. ــمگیر ب ــتخباراتی چش ــی اس ناکام
ــران  ــاس داکت ــراد مســلحی در لب ــاه گذشــته اف در م
ــل  ــه شــفاخانه ســردار محمــد داوود خــان در کاب ب
حملــه نمودنــد کــه چندیــن تــن از کارمنــدان نجات 
یافتــه می گوینــد کــه افــرادی از درون شــفاخانه بــه 
شــمول دو تــن از ســتاژیران در بیــن ایــن مهاجمــان 

بــوده انــد.
ــن  ــه اســت کــه در  بی ــاع افغانســتان گفت وزارت دف
ــد،  ــده ان ــار ش ــان برکن ــف ش ــه از وظای ــانی ک کس
ــدارکات  ــدان ت ــی و قومان ــتخبارات نظام ــس اس ریی
ــت  ــرار اس ــه ق ــند ک ــز می باش ــفاخانه نی ــی ش طب

ــد. ــرار گیرن ــی ق ــورد بازجوی م
ــه  ــاع گفت ــخنگوی وزارت دف ــش س ــد راد من محم
ــه  ــه ب ــت در وظیف ــل غفل ــه دلی ــا ب ــت:» آن ه اس
هنــگام حملــه بــر شــفاخانه از وظایف شــان برکنــار 

ــد.« شــده ان

ایــن کشــتار در شــفاخانه اردو کــه بــه شــدت 
حفاظــت می شــود خجالــت بزرگــی بــرای اردو 
ــیان  ــه شورش ــه چگون ــت ک ــر آن اس ــود و بیانگ ب
تصمیــم بــه نفــوذ در موسســات مهــم حکومتــی در 

می گیرنــد. افغانســتان 
ــرادی  ــتن اف ــت داش ــتان دس ــاع افغانس وزارت دف
ــوده و  ــه را رد نم ــن حمل ــفاخانه در ای از درون ش
ــمار کشــته شــدگان 50  ــه ش ــد ک ــی نمای اصــرار م
تــن اســت. امــا منابــع امنیتــی  و آنانــی کــه از ایــن 
حادثــه نجــات یافتــه انــد و برخــی از آن هــا اجســاد 
را شــمارش کــرده انــد، بــه فرانــس پــرس گفتــه انــد 
کــه شــمار کشــته شــدگان بیــش از 100 تــن اســت.
ــایعات  ــن ش ــا ای ــه ب ــن حادث ــه در ای ــم عام خش
ــه  ــیافته اســت ک ــی افزایش ــای اجتماع ــانه ه در رس
چنیــن حملــه ای جســورانه ای در شــفاخانه ای کــه 
بــا ایــن شــدت حفاظــت مــی شــود، نمــی توانســته 
ــه متصــور باشــد.   ــدون همــکاری مقامــات عالیرتب ب
وحشــت ایــن حملــه بــا ایــن مشــخص مــی شــود 
ــا  ــتر را ب ــل بس ــان داخ ــان مریض ــه قات ــه چگون ک
چاقــو کشــته انــد و در بخــش هــای پربیمــار 
ــه  ــردم را ب ــه و م ــتی انداخت ــب دس ــفاخانه بم ش
ــد. ــده نمان ــس زن ــچ ک ــا هی ــتند ت ــی بس ــه م گلول

ــه  ــی اش ب ــایت تبلیغات ــط وبس ــش توس ــروه داع گ
ــردوش  ــه را ب ــن حمل ــوولیت ای ــاق  مس ــام اعم ن
ــان  ــس از آن طالب ــد پ ــاعتی چن ــت. س ــه اس گرفت

ــد. ــه را رد کردن ــن حمل ــوولیت ای ــول مس قب
امــا نجــات یافتــگان بــه خبرگــزاری فرانــس پــرس 
ــتو  ــان پش ــه زب ــدگان ب ــه کنن ــه حمل ــد ک ــه ان گفت
ــان« و  ــاد طالب ــده ب ــه » زن ــد ک ــی داده ان ــعار م ش
بــه همــه بخش هــای شــفاخانه حملــه کردنــد 
ــرار  ــب ق ــاران طال ــه بیم ــه اول ک ــتثنای طبق ــه اس ب

ــتند. داش
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د افغانســتان د مرشانــو جرګــې د ســې شــنبې ورځــې 

عمومــي غونــډه چــې تــر ډېــره پــه امنیتــي مســایلوڅرخېده، 

اکــرو ســناتورانو اندېښــنه وښــوده چــې د هېــواد بېالبېلــو 

برخــو کــې امنیتــي وضعیــت ورځ تــر بلــې مــخ پــه 

خرابېــدو دی.

د مرشانــو جرګــې د دغــې ورځــې د غونــډې مــرشې 

ــناتورانو  ــه او د س ــي کول ــف صدیق ــتیال اص ــم مرس دوه

ــده  ــه دن ــیون ت ــد کمېس ــې اړون ــته  ی ــو وروس ــه څرګندون ل

ــي چارواکــي وغــواړي او د ســناتورانو  وســپارله څــو امنیت

ــړي. اندېښــنې وررسه رشیکــې ک

نوموړی وايي:

"کومــې ناامنــۍ چــې رسپــل، فاریــاب، جوزجــان او ځینــو 

والیتونــو کــې دي د کــورين امنیــت او دفاعــي چــارو 

مــرش هاشــم الکــوزی مکلــف دی چــې امنیتــي چارواکــي 

کمېســیون تــه وغــواړي او دا موضــوع جــدي مطــرح کــړي، 

مــوږ پــه کراتــو دا خــره تکــرار کــړې چــې ژمــي کــې بایــد 

ــې  ــه چ ــینۍ رسه کل ــه خواش ــو پ ــوي وای خ ــات ش عملی

والیتیــا ولســوالۍ ســقوط وکــړي بیــا قوتونــه ځــي."

ــال د  ــې دا مه ــي چ ــدې وی ــردې وړان ــې ت ــو جرګ مرشان

هېــواد پنځــه والیتونــه د وســله  والو مخالفینــو له خــوا 

ــه ده. ــړه روان ــې جګ ــو ک ــه ۱۸ والیتون ــارصه دي او پ مح

ســناتور عبداللــه قرلــق د جرګــې د ســې شــنبې پــه عمومــې 

ــه  ــن پ ــله وال مخالفی ــم وس ــې ال ه ــل چ ــې ووی ــډه ک غون

ــت  ــه والی ــه د دغ ــري او ک ــور ل ــال حض ــې فع ــدز ک کن

ــه یوځــي  ــه يش دا والیــت ب ــه ون ــه جــدي پاملرن امنیــت ت

ــته وريش. ــو الس ــله والو مخالفین ــا د وس بی

نوموړی وايي:

"کــه حکومــت د کنــدز د امنیتــي ســتونزو د هــواري لپــاره 

ــه  ــې دغ ــته چ ــره ش ــړي د دې وی ــات ونه ک ــدي اقدام ج

ــې  ــرۍ ک ــو مټ ــور کیل ــقوط وکړي،ځکهڅل ــا س ــت بی والی

ــرې  ــه ډې ــو ت ــري، دې خلک ــور ل ــن حض ــم مخالفی ال ه

ــړي دي." ــدا ک ــنې پی اندېښ

ــو د  ــورو والیتون ــې د ن ــډه ک ــه غون ــې پ ــو جرګ د مرشان

ــې  ــل چ ــا ووی ــه باب ــف الل ــناتور لط ــګ س ــو ترڅن ناامنی

امنیتــي  هــم  کــې  ســېمو  نېــږدې  تــه  ننګرهارښــار  د 

ســتونزېډېرې شــوي او پــه وینایــې چــې د وســله والو 

له خــوا ولــي خلــک او قومــي مــرشان وژل کېــږي.

نوموړی وايي:

"ننګرهــار کــې امنیتــي وضعیــت د اندېښــنې وړ دی ان ښــار 

ــي  ــل شــوي قوم ــې پی ــږدې ســېمو کــې ولــي وژن ــه نې ت

مــرشان او ســپین ږیري وژل کېــږي، پــه رڼــا ورځ چــې 

ــې  ــرۍ ک ــه ۲۰ کیلومټ ــآ پ ــار تقریب ــوالۍ د ښ رودات ولس

پرتــه ده دوه قومــي مــرشان د مخالفینــو له خــوا وژل شــوي 

دي."

ــتیال جــرال  ــوی درســتیز مرس ــاع وزارت ل خــو د مــي دف

ــو رسه  ــه ورځ ازادي راډي مــراد عــي مــراد د ســې شــنبې پ

پــه خــرو کــې د هېــواد د امنیتــي وضعیــت د خرابېــدو پــه 

ــې  ــه وګڼل ــنې بېځای ــړو اندېښ ــې د غ ــو جرګ ــړاو د مرشان ت

ــو کــې د  ــه اکــرو والیتون ــواد پ ــل، دا مهــال د هې ــې وی وی

ــات روان دي. ــاره عملی ــو لپ ــو د ځپل ــله والو مخالفین وس

ښاغي مراد زیاته کړه:

"د امنیتــي وضعیــت پــه اړه هېڅــډول اندېښــنه نشــته د 

افغانســتان خلــک لــه خپلــو امنیتيځواکونــو رسه همــکاري 

ــدز،  ــد، کن ــال هلمن ــې دا مه ــو چ ــالی ش ــوږ وی ــري م ل

بغــالن، هــرات، فاریــاب او د هېــواد ختیــځ او نــورو ســېمو 

ــړي دي." ــل ک ــات پی ــي عملی ــې پوځ ک

دا خــرې پــه داســې حــال کــې کېــږي چــې د ځنېــو 

ســناتورانو پــه وینــا د هېوادیــو شــمېر ولســوالۍ لــه ســقوط 

رسه مــخ دي او کــه حکومــت امنیتــي وضعیــت تــه جــدي 

پاملرنــه ونه کــړي ممکــن پــه روان کال کــې امنیتــي ننګونــې 

ــې يش. ــې زیات ال پس

سه جنرال ارشد به دلیل غفلت در حمله 
به بیمارستان سردار داوود برکنار شدند

د سناتوران اندېښنې:

 امنیتي وضعیت ورځ 

تر بلې مخ په خرابېدو دی

ــنا  ــس س ــی مجل ــی و انتصاب ــناتوران انتخاب س
ــی  ــناتوران انتصاب ــد و س ــال کردن ــم جنج باه
نشســت عمومــی ایــن مجلــس را تــرک کردنــد.
ــنبه )15  ــه ش ــی نشســتروز س ــناتوران انتصاب س
حمــل( مجلــس ســنا را پــس از آن تــرک 
کردنــد کــه رحمــت اهلل اچکــزی ادامــه حضــور 
ــد. ــان را در ایــن مجلــس غیــر قانونــی خوان آن
ــکنی  ــون ش ــورد قان ــه در م ــزی ک ــای اچک آق
ــات  ــر عــدم برگــزاری انتخاب حکومــت مبنــی ب
صحبــت می کــرد گفــت: "یــک ثلــث مجلــس 
انتخابــی  ندارد)ثلــث  حضــور  اصــًا  ســنا 
ــی  ــث دیگریعن ــوالی( و ثل ــای ولس ــورای ه ش
ســناتوران انتصابــی نیــز بــه صــورت غیــر 
ــه  ــان ادام ــه کار ش ــنا ب ــس س ــون در مجل قان

ــد". دهن
ــر اســاس  ــی ب ــه وی، ســناتوران انتصاب ــه گفت ب
ــوند  ــی ش ــاب م ــور انتص ــس جمه ــان ریی فرم
ــدت  ــک م ــا ی ــی ت ــور غن ــس جمه ــی ریی ول
نامعلــوم دوره کاری ســناتوران انتصابی ســابقه را 
تمدیــد کــرده کــه در قانــون اساســی مشــخص 

ــت. نیس
ــر  ــد ب ــان داشــت کــه رییــس جمهــور بای او بی
ــل  ــک دوره کام ــی و برایی ــون اساس ــای قان مبن
ــا در  ــد؛ ام ــی کن ــی را معرف ــناتوران انتصاب س
ــا  ــد ت ــه کــه ســناتوران ســابقه بای فرمانــش گفت
برگــزاری انتخابــات پارلمانــی و شــوراهای 
ولســوالی کــه معلــوم نیســت چــه زمانــی 
برگــزار شــود، مــی تواننــد بــه کار شــان ادامــه 

ــد. دهن
ایــن ســخنان آقــای اچکــزی واکنــش ســناتوران 

ــم  ــه رس ــان ب ــت و آن ــی داش ــی را در پ انتصاب
ــنا را  ــس س ــی مجل ــت عموم ــراض نشس اعت

ــد. ــرک کردن ت
ــی  ــو انتصاب ــک عض ــک ی ــن هوت ــد حس محم
ســنا گفــت: "رییــس جمهــور در مــورد انتخاب 
ســناتوران انتصابــی صاحیــت کامــل دارد و او 
طــی فرمانــی مــدت کاری ســناتوران انتصابــی را 
تمدیــد کــرده اســت و ایــن صبغــه ای قانونــی 

دارد".
او انتقــاد آقــای اچکــزی را در ایــن زمینــه بــی 

مــورد خوانــد.
پــس از چنــد دقیقــه ســناتوران انتصابی نشســت 

عمومــی ســنا را تــرک کردنــد و اینگونــه نصاب 
ــتند. مجلس را شکس

ــری تشــکیل  ــث 34 نف ــس ســنا از ســه ثل مجل
ــوراهای  ــق ش ــث آن از طری ــک ثل ــه ی ــده ک ش
از طریــق شــوراهای  آن  ثلــث  والیتی،یــک 
ــس  ــرف ریی ــث آن از ط ــک ثل ــوالی و ی ولس

ــوند. ــی ش ــش م ــور گزین جمه
امــا ثلثــی کــه از ســوی شــوراهای ولســوالی در 
ــل  ــه دلی ــوز ب ــا هن ــد ت ــنا راه مییابن ــس س مجل
عــدم برگــزاری انتخابــات شــوراهای ولســوالی 
ــس ســنا  ــان در مجل ــی نشــده و جــای آن معرف

ــی اســت. خال

دیروز سناتوران انتصابی مجلس سنا را ترک کردند
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ورزش

رییس جمهـــور ترکیـــه تأکیـــد کـــرد کـــه مرحلـــۀ نخســـت 
عملیـــات »ســـپر فـــرات« بـــا پاکســـازی شـــهر »البـــاب« از 

وجـــود داعـــش بـــه پایـــان رســـیده اســـت.
ـــخنانی  ـــه در س ـــور ترکی ـــان، رییس جمه ـــب اردوغ ـــب طی رج
ــا  ــرات« بـ ــپر فـ ــات »سـ ــت عملیـ ــۀ نخسـ ــت: مرحلـ گفـ
ــان  ــه پایـ ــش بـ ــود داعـ ــاب از وجـ ــهر البـ ــازی شـ پاک سـ
ـــا  ـــری ب ـــات دیگ ـــی عملی ـــای آت ـــی ماه ه ـــت و ط ـــیده اس رس

نام هـــای دیگـــر آغـــاز خواهـــد شـــد.
ــر  ــات "غافل گیـ ــرای اقدامـ ــود را بـ ــه خـ ــزود: ترکیـ او افـ
ــن  ــتی و از بیـ ــای تروریسـ ــی گروه هـ ــه تمامـ ــده " علیـ کننـ
ـــوریه  ـــمال س ـــق ش ـــر مناط ـــت ها در دیگ ـــه تروریس ـــردن بقی ب

ــد. ــاده می کنـ آمـ
ـــان  ـــه پای ـــود ک ـــه ب ـــه گفت ـــز روز جمع ـــه نی ـــاع ترکی ـــر دف وزی
ــای  ــان عملیات هـ ــای پایـ ــه معنـ ــرات بـ ــپر فـ ــات سـ عملیـ

کشـــورش علیـــه تروریســـت ها نیســـت.
وزیـــر خارجـــۀ ترکیـــه هـــم اعـــام کـــرده کـــه عملیـــات 
نظامـــی ترکیـــه در ســـوریه هنـــوز بـــه شـــکل نهایـــی بـــه 

پایـــان نرســـیده اســـت.
ـــمال  ـــرات در ش ـــپر ف ـــات س ـــان عملی ـــارچ از پای ـــه 29 م ترکی
ســـوریه خبـــر داد و آن را عملیاتـــی »موفقیت آمیـــز« خوانـــد.

ـــض  ـــه دمشـــق آن را نق ـــوریه ک ـــه در س ـــی ترکی ـــات نظام عملی
ــد و  ــاز شـ ــته آغـ ــد، 24 اگیســـت گذشـ حاکمیتـــش می دانـ
ـــش را از  ـــه توانســـت داع ـــک ترکی ـــا کم ـــوریه ب ـــش آزاد س ارت
ـــرون  ـــاب بی ـــس و الب ـــه جرابل ـــتا از جمل ـــهر و روس ـــد ش چن

ـــد. کن

بــه  افتخــار  نشــان  اعطــای  بــا  فرانســه  رییس جمهــوری 
ــۀ  ــن بره ــورش در ای ــه کش ــرد ک ــد ک ــان تأکی ــت وزیر لبن نخس
زمانــِی پُــر تنــش، در کنــار لبنــان باقــی می مانــد و لبنــان 
می توانــد روی کمــک فرانســه حســاب کنــد. نخســت وزیر 
ــا افراط گرایــی  ــارزات خــود ب ــه مب ــا ب ــد کــرد، م ــز تأکی ــان نی لبن
ــم  ــه خواهی ــر ادام ــی بهت ــورهای مان و جهان ــات کش ــت نج جه

داد.
فرانســوا اوالنــد، رییس جمهــوری فرانســه در کنفرانــس رســانه یی 
مشــترک بــا ســعد حریــری، نخســت وزیر لبنــان گفــت: 10 ســال 
پیــش ژاک شــیراک، رییس جمهــور پیشــین فرانســه مــدال افتخــار 
ــق  ــت رفی ــروز مشــعل دول ــری انداخــت و ام ــر گــردن حری را ب
حریــری نخســت وزیر پیشــین لبنــان کــه قربانــی تــرور و انفجــار 

شــد روشــن اســت.
ــدال  ــه روی و اعت ــاد میان ــری نم ــق حری ــرد: رفی ــد ک ــد تأکی اوالن
ــه لبنــان را از جنــگ داخلــی دور کنــد. بــود و می دانســت چگون
ــک  ــس ی ــری، ریی ــق حری ــت: رفی ــه گف ــوری فرانس رییس جمه
ــان را از  ــت لبن ــه توانس ــود ک ــع ب ــی متواض ــاد و از خانواده ی نه

ــی بخشــد. ــیه رهای ــغال توســط روس اش
اوالنــد در ادامــه خطــاب بــه ســعد حریــری گفــت: شــما فهمیدید 
کــه چگونــه بــه مبــارزۀ خــود بــرای بــه دســت گرفتــن حاکمیــت 
ــم درک  ــان ه ــد و لبن ــه دهی ــور ادام ــن کش ــتقال ای ــان و اس لبن
کــرد چگونــه اعتمــاد خــود بــه جریــان المســتقبل را نشــان دهــد، 
ــا توجــه  ــان ب ــی رغــم میلت ــور شــدید عل ســال 2011 شــما مجب
بــه آغــاز جنــگ ســوریه در خــارج از خــاک کشــور نیــز فعالیــت 
کنیــد. موضع گیری تــان شــما را در خطــر قــرار داد و شــما بــرای 

ــد. خــروج از کشــور از بحــران گفت وگــو را بهتریــن راه یافتی
رییس جمهــوری فرانســه در ادامــه ایــن کنفرانــس رســانه یی 
اظهــار داشــت: شــما چندین بــار بــرای گفت وگــو جهــت 
ــا  ــه این ج ــان ب ــردم لبن ــه م ــرای هم ــی ب ــه راه حل های ــتیابی ب دس
ــت از وحــدت کشــور  ــرای حمای ــی خــود را ب ــد و آماده گ آمدی
اعــام کــرده و همــواره بــه آن عمــل کردیــد، ماننــد زمانــی کــه 
ــان  ــی لبن ــوری کنون ــون، رییس جمه ــل ع ــوری میش از کاندیدات
ــوولیت آن را  ــه مس ــد ک ــام کردی ــت و اع ــات حمای در انتخاب
می پذیریــد و در آن زمــان انجــام اقدامــی در راســتای حمایــت از 

ــود. ــت ضــروری ب دول

ــیون  ــه فدراس ــد ک ــتان می گوین ــک افغانس ــی المپی ــۀ مل ــا در کمیت مقام ه
ــرد. ــه کار ک ــاز ب ــل آغ ــم در کاب ــا ده  تی ــی ب ــی فریزب ورزش

ــت:  ــتان گف ــک افغانس ــی المپی ــۀ مل ــهزاد، مســوول نشــرات کمیت ــور ش من
ــادی دارد. ــدان زی ــتان عاقه من ــر افغانس ــن ورزش در سراس ای

ــکا  ــک« در امری ــی در ســال های دهــۀ 50 توســط »والترفردری ورزش فریزب
پایه گــذاری شــد. فریزبــی یــک رشــتۀ جــذاب و مفــرح اســت کــه از پنــج 

ســبک مختلــف تشــکیل شــده اســت.
انجــام ایــن رشــتۀ ورزشــی موجــب تقویــت دســتگاه قلبــی و عروقــی شــده 

ــز می شــود. ــاال رفتــن آماده گــی جســمانی نی ــان موجــب ب و هم چن
ایــن بــازی بــه صــورت تیمــی برگــزار شــده و هــر تیــم شــامل 7 نفــر کــه 

ــه ابعــاد 37 در 100 متــر برگــزار می شــود. در زمینــی ب

فیفــا ضمــن ابــراز همــدردی بــا خانواده هــای قربانیــان انفجارهــای متــروی 
ــان کامــل خــود جهــت امنیــت جام جهانــی 201۸  ســن پترزبورگ، از اطمین

روســیه خبــر داد.
ــای روز  ــه انفجاره ــش ب ــا در واکن ــانه یی فیف ــای ادارۀ رس ــی از اعض یک
ــا  ــاس روســیه گفــت: م ــه خبرگــزاری ت ــروی ســن پترزبورگ ب گذشــتۀ مت
ــا و  ــتیم. فیف ــن هس ــیه غمگی ــده در روس ــای تکان دهن ــًا از انفجاره عمیق
ــراز   ــان اب ــا خانواده هــای قربانی ــه خــود را ب کارمندانــش همــدردی صمیمان
می کنــد، البتــه هــم چنــان افــکار مــا بــا کســانی کــه در ایــن حادثــه زخمــی 

شــده اند باقــی  می مانــد.
ایــن عضــو ادارۀ رســانه یی فیفــا در ادامــه بــه تــاس گفــت: دولــت روســیه 
ــرده و  ــاز ک ــی را آغ ــی از جام جهان ــت میزبان ــا جه ــی فیف ــای امنیت برنامه ه
بــه کمیتــۀ ســازماندهی جام جهانــی 201۸ نیــز اعتمــاد کامــل جهــت امنیــت 

ــم. ــا داری ــن رقابت ه ای
ســن پترزبورگ یکــی از شــهرهای میزبــان در جــام کنفدراســیون های ســال 
2017 و جام جهانــی 201۸ اســت و انفجارهــای روز گذشــته متــروی ایــن 

شــهر 11 کشــته و 45 زخمــی بــه همــراه داشــت.

ــا در آســتانۀ  ــی ایتالی ــم مل ــد و تی ــال رئال مادری ــم فوتب ســرمربی پیشــین تی
بــازی بــزرگ بارســلونا و یــووه گفــت: مســی بــرای ایتالیایی هــا پاواروتــی 

فوتبــال اســت.
فابیــو کاپلــو ســرمربی پیشــین تیــم فوتبــال باشــگاه رئال مادریــد اســپانیا در 
آســتانۀ بــازی مهــم بارســلونا و یوونتــوس در لیــگ قهرمانــان اروپــا گفــت: 
ــد، تیمــی کــه خــوب  ــاع نمی دان ــزی از دف ــم کــه بارســلونا چی ــد بگوی بای

حملــه کنــد، بارســلونا را از پیــش روی خــود بــر خواهــد داشــت.
ــا  ــه آن ه ــت ک ــن اس ــزرگ دارد و آن ای ــدۀ ب ــک برگ برن ــم ی ــن تی ــا ای ام
حمله کــردن را خیلــی خــوب بلــد هســتند و حتــا اگــر کًا دفاعــی در کار 
نباشــد ایــن تیــم هم چنــان بســیار خطرنــاک اســت. بارســلونا حاضــر اســت 

10 گل بزنــد و 9 گل دریافــت کنــد.
ــال  ــی در فوتب ــد پاواروت ــی مانن ــا مس ــرای ایتالیایی ه ــه داد: ب ــو ادام کاپل
اســت. او بایــدد مهــار شــود، امــا نــه بــا 3 بازیکــن، بلکــه بــا یــک بازیکــن 
ــه تنهایــی مهــار کنــد، اگــر قــرار باشــد  ــا کــه بتوانــد او را ب بــزرگ و توان
یــووه فقــط بــه دنبــال مســی بــدود، بــازی را شــروع نکــرده، باختــه اســت.
ــا  ــد ت ــد، بای ــازی می کن ــل بارســلونا ب ــم مقاب ــی یــک تی ــزود: وقت ــو اف کاپل
دقیقــۀ 95 بــدود، بارســلونا تیمــی اســت کــه می توانــد نتیجــۀ بــازی را در 

3 دقیقــه کامــًا تغییــر بدهــد.

اردوغان:

برای اقدامات "غافل گیرکننده " 
در سوریه آماده  می شویم

اوالند بعد از دادن نشان افتخار به حریری:

روی کمک فرانسه حساب کنید

فدراسیون ورزش فریزبی 
در کابل آغاز به کار کرد

فیفا:
به امنیت جام  جهانی ۲۰۱۸ 
روسیه اطمینان کامل داریم

کاپلو:

بارسلونا چیزی از دفاع نمی داند

حبيب الرحمن پدرام

هـرات؛ شـهری که هویـت تاریخـی اش هـر روز به 
مـی رود! یغما 

گپ اول:
متأسـفانه ایـن روزهـا شـاهد فعالیت هایـی از جانب شـهرداری هرات 
هسـتیم کـه بی اعتنـا بـه هویـت کهـن ایـن شـهر، بناهـای قدیمـی را 
خـراب و شـغل های تاریخـی را بی سرنوشـت می کنـد. پروژه هایی در 
حـال اجـرا اسـت کـه بیش تر یـا جنبـۀ تزیینـی دارد و یا صرفـًا مادی! 
پروژه هایـی سـطحی کـه بـا روح باسـتانی و هویت فرهنگی این شـهر 
توافقـی نـدارد. هـر چنـدگاه می بینـی کـه یـک شـرکت بـا شـهرداری 
قرارداد بسـته و سـپس نعرۀ نا مبـارک بولدوزرهای خشـمگین...! بهانۀ 
ایـن خرابی هـای جبران ناپذیـر، رشـد اقتصـادی و افزایـش درآمدهای 

شـهرداری اسـت! امـا به چـه قیمتی؟!
رشـد یـک شـهر فقـط بـا اعمـار چنـد مارکـت و سـاختن چنـد بنای 
تزیینـی نمی شـود! اگر بـرای حفظ میـراث تاریخی هـرات برنامه ریزی 
نشـود و بـه هویـت فرهنگـی آن بی اعتنایی شـود، سـرانجام این شـهر 
کهـن و کم نظیـر یـک کابـل دیگـر خواهـد شـد بـا هوایـی آلـوده و 

تاریخـی کـه در هجـوم ساخت و سـازها بـه یغمـا رفته اسـت.
گپ دوم:

دکان هـای جـادۀ جنوبـی مسـجد جامـع، در محـدودۀ شـهر کهنـه و 
در حـوزۀ توریسـیتی شـهر بـود و بـا کمـی توجـه، می توانسـت برای 
آینـده گان بـه یـادگار بماند و در عین حال، در جذب توریسـت بسـیار 
موفـق باشـد. تخریـب ایـن دکان هـا و سـپس سـپردن آن بـرای یـک 
شـرکت بـرای اعمـار مارکیت، حکایـت از نگاه صرفًا مادی شـهرداری 
اسـت و بی اعتنایـی بـه تاریـخ، هویـت فرهنگـی و روح باسـتانی ایـن 
شـهر. امیـدوارم از جناب شـهردار یـک رییس شـورای والیتی دیگری 
جور نشـود و ایشـان به جـای بی اعتنایـی و یکه تـازی، در قراردادها و 
معماری هـای درون شـهری بـا فرهنگیـان و تاریخ دانان هرات مشـاوره 

داشـته باشـند، وگرنـه هر سـربلندی، یک سراشـیبی هـم دارد...
گپ سوم:

مـن ایـن موضوع را بـه همین جا خاتمه نـداده و پیگیـری خواهم کرد. 
از همـۀ فرهنگیـان، رسـانه ها، تاریخ دانـان و هراتیانی که دل شـان برای 

تاریـخ این شـهر می تپـد نیز، می خواهم که سـاکت ننشـینند.

صبور رحيل

برخورد  چگونه گی  سیاست مداری  هر  به  درس  بزرگ ترین 
مردم در دو دوره با مسعود شهید )رح( است.

در دورۀ اول مبارزات که قرار بود مطابق فرمان »نهضت« در 
پنجشیر و نقاط دیگر قیام صورت بگیرد، دیدیم که قیام شکست خورد و مردم 
را در  این ها خواست خود  نگذاشتند. چراکه  انقابی حرمتی  به شهدای  حتا 

غیاب ارادۀ مردم می خواستند تطبیق کنند.
در دورۀ دوم که حاکمیت روس و جنایات رژیم کودتا مردم را به بینی رسانده 
که  چرا  بودند.  او  با  آخر  تا  و  کردند  گل باران  را  مسعود  مقدم  مردم  بود، 
خواست مسعود با خواست مردم هم خوان بود. این مسعود نبود که مردم را به 
مبارزه کشانده باشد، بلکه مردم بودند که مسعود را در خط خواست ها سوزان 
خودشان یافتند و یار و همکارش شدند. راز پیروزی و کمال و جمال مسعود 

در پیروی اش از خواست مردم بود.
کسانی تصور می کنند که به خاطر نامی و نشانی که کسب کرده اند، می توانند 
مردم را به دنبال خود بکشند و خواست خود را بر آنان و از نام آنان تطبیق 
کنند؛ اما کور خوانده اند. مردم چنین کسانی را استفراق می کنند. مردم مزدور 
شما نیستند. مردم مال خریده و ملکیت شما نیستند که هرچه شما خواستید، 
بپذیرند. پس یا آدم شوید و در خط مردم بیایید و یا این که مانند هر استفراق 

شدۀ تاریخ، منتظر سرنوشت ننگین خود باشید.
مردم تنها کسانی را می پذیرند و در حمایت شان می ایستنند که مدافع و منادی 
خواست های خودشان باشند. مردم به نام و نشان و لندکروزرتان نمی بییند، بلکه 
به موضع گیری های تان در قبال منافع درازمدت و کوتاه مدت شان می نگرند. در 
خط مردم بیایید یا در پای فاشیسم با هزاران ننگ تاریخی بر پیشانی تان بمیرید!

كاوه جبران

رادیکالیســم منســوب بــه جریان هــای مضمحل شــده یی 
چــون ســازا و ســفزا حــرف واهــی و بی بنیــاد اســت. 
شــرایط رادیکالیزه شــدن چنیــن حرکت هایــی را صــرف 
ــان برخاســته از آن  ــار قربانی ــع آم ــوان در دهــۀ شــصت جســت و به تب می ت
رادیکالیســم را. قربانیــان خــود، همــان رادیکالیســت هایی)!( بــوده انــد کــه 
ــای  ــر ج ــدی ب ــم جدی ــود از آن رادیکالیس ــور می ش ــرزه تص ــه ه ــون ب اکن
مانــده اســت. هیــچ آمــار دقیقــی از قربانیــان جریــاِن منســوب بــه ســتم ملــی 
ــا فجایــع عصــر خلــق  و پرچــم و  وجــود نــدارد کــه اکنــون بشــود آن را ب
ــر  ــت و پافشــاری ب ــرد. آن رادیکالیســم-اگر بشــود قاطعی ــاس ک ــون قی اکن
ــی  ــرد- خــود قربان ــی ک ــی در آن روزگار را رادیکالیســم تلق ــات قوم مطالب

ــده. ــا قربانی کنن ــود ت ب
میــراث آن رادیکالیســم فقــط طــرح حیاتی تریــن مباحــث در تاریــخ 
سیاســی افغانســتان بــود کــه اکنــون چــپ و راســت، کمونیســت و لیبــرال و 
ــه نیســت  طالــب از همــان راه سیاســت می کننــد و مطالبــۀ قــدرت. منصفان
کــه صــرف، حــق تقــدم طــرح چنیــن مبحثــی، برتری جویــی قومــی عنــوان 

شــود.
ــر  ــات طاه ــه در مطالب ــی، ریش ــی کنون ــات قوم ــل منازع ــل و عوام دالی
بدخشــی و موالنــا باعــث نــدارد. ســوراخ دعــا را بایــد در ســنت 
سیاســت گری قومــی و متمرکزکــردن قــدرت در اکنــون جســت وجو کــرد. 

فيـسبـوک نـــامــه
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خالد نجوا، فوق ليسانس روابط بين الملل
ــد  ــی کشــف گردی ــس از آن کــه راه هــای آب پ
ــت،  ــود گرف ــد به خ ــگ جدی ــارت رن و تج
ــواد  ــد به خاطــر حصــول م کشــورهای نیرومن
خــام و بــازار فــروش امتعــۀ خویــش، دســت 
ــورها،از  ــن کش ــد. ای ــایی زدن ــه کشورگش ب
ــاور  ــا و خ ــا افریق ــه ت ــن گرفت ــکای التی امری
ــان  ــد و جه ــغال کردن ــی را اش دور بخش های
ــدی  ــش بخش بن ــع خوی ــاس مناف ــر اس را ب
نمــوده و مناطــق تحــت ســیطرۀ خویــش 
اقــوام  و  اتنیــک  نظرداشــت  در  بــدون  را 
ــورهای  ــد. کش ــیم بندی کردن ــاکن آن، تقس س
نیرومنــد، مرزهایــی را اســاس گذاشــتند کــه از 
تقابــل منافع شــان جلوگیــری صــورت گیــرد. 
ــتعمارگر از  ــورهای اس ــروج کش ــس از خ پ
مناطــق تحــت استعمارشــان مرزهــای جدیدی 
را براســاس خواســت خویــش میــان کشــورها 
ــازه  کشــیدند و حــدود و ثغــور کشــورهای ت
ــن  ــا تعیی ــد. ب ــن کردن ــده را تعیی ــاد ش ایج
ــوام  ــورها و اق ــان کش ــی را می ــا جدال مرزه
ســاکن کشــورها اســاس گذاشــتند تــا از 
ــدر  ــورهای مقت ــن کش ــا گرفت ــو از پ ــک س ی
ــع  ــر، مان ــب دیگ ــد و از جان ــری کنن جلوگی
منطقه یــی  کانفدریشــن های  شــکل گیری 
گردنــد کــه ایــن جــدال را در خاورمیانــه 
وضــوح  بــه   می تــوان  آســیا  جنــوب  و 
مشــاهده کــرد. در سراســر جهــان پــس از 
ــان کشــورها  ــوام می ــد، اق مرزبندی هــای جدی
ــورها  ــیاری از کش ــت و بس ــده اس ــیم ش تقس
ایــن معمــول را پذیرفته انــد و هیچ گاهــی 
اقتــدار و اراضــی همســایۀ خــود را بــه خاطــر 
ــر  ــش زی ــژادان خوی ــی از هم ن ــور بخش حض

ســوال نبرده انــد.
ــع شــهروندان  ــه  رغــم مناف ــا، افغانســتان ب  ام

خویــش، از بــدو تأســیس کشــور پاکســتان تــا 
ــوام  ــه خاطــر حضــور بخشــی از اق ــون، ب اکن
پشــتون در آن کشــور، ادعــای ارضی داشــته و 
از بــه رســمیت شــناختن آن در ســازمان ملــل 
ســر بــاز زده اســت. بــرای تضعیــف و یــا هــم 
ــلیح  ــه تس ــور ب ــیدن آن کش ــش کش ــه چال ب
آن  خــاک  در  گروه هایــي  ســازمان  دهی  و 
ــن منظــور  ــه همی ــه اســت و ب کشــور پرداخت
وزراتــی را در ســاختار اداری نظــام زیــر نــام 
ــه  ــرده  ک ــاد ک ــل" ایج ــوام و قبای "وزرات اق
ــن  ــن وزارت تامی ــتقامت کاری ای ــتر اس بیش
ــد  ــل آن ســوی دیورن ــک قبای ــه و تحری رابط

می باشــد.
 هرچنــد کشــور افغانســتان، پاکســتان را مقصر 
ــدارد و در  ــش می پن ــی خوی ــوب و ناامن آش
ایــن نیــز شــکی وجــود نــدارد کــه پاکســتان 
و  می کنــد  مداخلــه  افغانســتان  امــور  در 
ــتراتیژیک  ــق اس ــوان عم ــه عن ــتان را ب افغانس
نظامــی و اقتصــادی خویش در منطقــه تعریف 
سیاســت گران  انتبــاه  ایــن  امــا  می کنــد؛ 
پاکســتانی پــس از آن نســج می گیــرد کــه 
ــی  ــای ارض ــور ادع ــاالی آن کش ــتان ب افغانس
علــوم  دانش آموختــه گان  اســت.  کــرده 
سیاســی نیــک می داننــد، هــرگاه تمامیــت 
ارضــی یــک کشــور کــه یکــی از مولفه هــای 
اساســی اقتــدار یــک دولت-ملــت بــه شــمار 
مــی رود، مــورد ادعــای کشــور دیگــری قــرار 
ــی،  ــه کشــور مدع ــن معناســت ک ــرد، بدی گی
ــنده گان کشــور  ــت باش ــی و هوی ــام سیاس نظ
و  نمی شناســد  رســمیت  بــه  را  معهــود 
هرزگاهــی کــه تــوان بــه چالــش کشــیدن آن 
کشــور را داشــته باشــد، از آن دریــغ نخواهــد 
ــه  ــه هرچ ــور مدعی علی ــن، کش ــرد. بنابرای ک
ــت  ــدار، هوی ــت، اقت ــوان دارد از حکوم در ت

معنــوی خویــش  و  مــادی  ارزش هــای  و 
دفــاع می کنــد کــه پاکســتان نیــز از ایــن امــر 
ــم  ــورهای متخاص ــر کش ــت. اگ ــتثنا نیس مس
) افغانســتان و پاکســتان( می خواهنــد کــه 
ایــن غایلــه پایــان یابــد و هــر دوکشــور 
ــت  ــایش دس ــاه و آس ــات، رف ــت، ثب ــه امنی ب
ــردی  ــای رویک ــا گام ه ــت ت ــاز اس ــد، نی یابن
از  افغانســتان  کشــور  بردارنــد.  عملــی  و 
حســن نیت هــای کذایــی خویــش دســت 
برداشــته، اراضــی کنونــی پاکســتان را بــه 
رســمیت بشناســد، وزارت اقــوام و قبایــل 
ــور  ــه در ام ــدارد، از مداخل ــان ب ــا اع را ملغ
ــت  ــه فعالی ــردارد و هیچ گون ــت ب ــل دس قبای
ــود  ــاک خ ــتان را در خ ــد پاکس ــی ض تخریب
ــر آن، کشــور پاکســتان  اجــازه ندهــد. در براب
را در خــاک  تروریســتان  نیــز کمپ هــای 
گروه هــای  تمامــی  کنــد؛  بســته  خــود 
دهشــت افگن را از خــاک خــود اخــراج کنــد؛ 
عمــق اســتراتیژیک نظامــی خــود را در خــاک 
افغانســتان جســتجو تغییــر دهــد؛ منافــع 
خــود را در ثبــات، امنیــت و رفــاه افغانســتان 
پیگیــرد؛ اســتراتیژی اقتصــادی خــود را در 
ــرح  ــتان ط ــزی افغانس ــت مرک ــا دول ــی ب تبان
ــل  ــتان معض ــان افغانس ــرای بازرگان ــزد، ب بری
نیافرینــد و در نهایــت از عملکردهــای تنــش زا 

ــردارد. ــت ب دس
ــی  ــد، مبتن ــۀ دیورن ــرف قضی ــر دو ط ــر ه اگ
بــر اســناد موجــود درپــي حــل مســالمت آمیز 
ایــن معضــل نیســتند، می تواننــد دوســیه 
ــاع داده و  ــل ارج ــازمان مل ــه س ــد را ب دیورن
ــد و  ــل گردن ــازمان مل ــم س ــتار تصمی خواس
یــا اجــازه دهنــد مردمــان "دیورنــد تــا اتــک" 
ــت  ــه سرنوش ــان ب ــی خودش ــی ریفراندم ط

ــد. ــم گیرن ــش تصمی ــی خوی سیاس

راه حـِل پایان یافتـن معضل دیـورند
مقام نخست افغانستان در برنامۀ 

سرمایه گذاری در آسیای میانه

ــی  ــهر دب ــه در ش ــرمایه گذاری ک ــاالنه س ــت س در نشس
ــتان،  ــذاری در افغانس ــرمایه گ ــه س ــد، برنام ــزار  ش برگ
ــه،  ــیایی میان ــورهای آس ــان کش ــت را در می ــام نخس مق

ــت. ــه اس ــاز گرفت ــیه و قفق روس
ــازمان  ــتان در س ــده افغانس ــو، نماین ــان حقج ــد قرب محم
تجــارت جهانــی بــه بی بی ســی گفــت کــه ایــن نشســت 
بــا مشــارکت نماینــدگان120 کشــور، نهادهــای اقتصــادی 

و مدنــی برگــزار شــده بــود.
او گفــت کــه یکــی از برنامه هــای ایــن نشســت رقابــت 
ــرای  ــه را ب ــن برنام ــه بهتری ــت ک ــورهای اس ــان کش می

ــد. ــه  کنن ــان ارائ ــرمایه گذاری در کشورهایش س
بــه گفتــه معــاون وزارت تجــارت افغانســتان ایــن رقابــت 
در هفــت حــوزه دایــر  شــد و افغانســتان در حــوزه ششــم 
ــه، روســیه و قفقــاز  کــه شــامل کشــورهای آســیایی میان

اســت، مقــام نخســت را گرفــت.
ــه  ــتان ب ــه افغانس ــد ک ــان می ده ــن نش ــه ای ــت ک او گف

ــت. ــت اس ــرفته در حرک ــاز و پیش ــاد ب ــمت اقتص س
آقــای حقجــو گفــت در ســال 2016 میــادی افغانســتان 
ــارد دالر ســرمایه بخــش خصوصــی  ــا جــذب 1.7 میلی ب
ــه ســرمایه گذاری داشته اســت. دســتاورد بزرگــی در زمین

بــه گفتــه او ایــن ســرمایه گذاری در بخــش تولیــد 
ــتان  ــدی در افغانس ــای تولی ــاد کارخانه ه ــرژی و ایج ان

ســرمایه گذاری شــده اســت.
آقــای حقجــو افــزود کــه ایــن دســتاورد می توانــد چهــره 
دیگــری از افغانســتان بــه جهــان ارائــه کنــد، کشــوری که 

همیشــه خبــر انفجــار و انتحــار از آن گــزارش می شــود.
بــرای  زیــادی  چالش هــای  هنــوز  کــه  گفــت  او 
ــود  ــه کمب ــود دارد ک ــتان وج ــرمایه گذاری در افغانس س
چالش هــا  ایــن  از  زیرســاخت هایکی  نبــود  و  بــرق 

ــت. اس
بــه گفتــه او رقابــت تولیــدات داخلــی بــا اجنــاس بــدون 
ــود،  ــه وارد افغانســتان می ش ــت و ارزان خارجــی ک کیفی
ــی  ــدات داخل ــت تولی ــش دیگــری در راســتای تقوی چال
اســت کــه رقابتــی ســاختن تولیــدات داخلــی افغانســتان 

را بــا چالــش مواجــه کــرده اســت.
تولیــدات  رشــد  بــرای  افغانســتان  کــه  گفــت  او 
ــش  ــا و افزای ــاد زیربناه ــمت ایج ــد در قس ــی بای داخل
ــن  ــد را در ای ــه تولی ــد وهزین ــه کن ــرمایه گذاری توج س

ــاورد. ــن بی ــور پایی کش
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