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صفحه 3

مقام هــای محلــی در کندهــار از منفجــر 
ســاختن یــک بنــد آب آشــامیدنی از ســوی 

ــد. ــر می دهن ــت خب ــن والی ــان در ای طالب
ــی، ســخنگوی فرماندهــی پولیــس  ضیادران
 3 ســاعت  طالبــان  می گویــد،  کندهــار 
بامــداد دیــروز بــا حملــه بــر بنــد آب 
آشــامیدنی در ولســوالی شــورابک ایــن بنــد 

ــاختند. ــر س را منفج
ــۀ  ــان از منطق ــد، طالب ــی می گوی ــای دران آق
پنج پــای از آن ســوی خــط فرضــی دیورنــد 
ــد و  ــه کردن ــورابک حمل ــوالی ش ــه ولس ب
پــس از چنــد ســاعت درگیــری بــا پولیــس 

مــرزی عقــب زده شــدند.
بــه گفتــۀ او، در ایــن درگیــری  شــماری از 
ــار  ــون آم ــا تاکن ــدند، ام ــته ش ــان کش طالب

ــت. ــن نیس ــده گان روش ــق کشته ش دقی
ســخنگوی فرماندهــی پولیــس کندهــار 
ــد  ــامیدنی چن ــد آب آش ــن بن ــد، ای می گوی
ــن  ــنده گان ای ــوی باش ــش از از س ــال پی س
ــه حــدود 2000  ــد ک ــاخته ش ولســوالی س
بهره منــد می شــدند. از آب آن  خانــواده 

بــه گــزارش ســام  وطــن دار، کمال الدیــن 
ــوالی  ــوم در ولس ــزرگ ق ــک ب ــی، ی قبایل
شــورابک بــا نکوهــش ایــن حملــه، از 

ــه  ــگ می خواهــد ک ــر جن ــای درگی طرف ه
ــانند. ــان نرس ــه زی ــه تأسیســات عام ب

می گوید:»مردمــان  قــوم  بــزرگ  ایــن 
زیــادی از جاهــای دور دســت شــورابک از 
ایــن بنــد بــرای خــود و چارپایان شــان آب 

آشــامیدنی می بردنــد.«
خواســتیم تــا در ایــن بــاره دیــدگاه طالبــان 

ــای  ــا تماس ه ــا ب ــز داشــته باشــیم، ام را نی
ــدیم. ــق نش ــم موف پی ه

ولســوالی شــورابک کندهــار بــا خــط 
و  اســت  هم  مــرز  دیورنــد  فرضــی 
هرازگاهــی گــواه درگیــری میــان نیروهــای 

می باشــد. طالبــان  و  امنیتــی 

یکی از مشـاوران ارشـد کاخ سـفید بـا تایید 
گـزارش روزنامـه نیویـارک تایمـز مبنـی بـر 
معـادن  اسـتخراج  بـه  ترامـپ  عاقمنـدی 
افغانسـتان، گفـت: در عصر کنونـی نمی توان 
بحـث اقتصـاد را از امنیـت ملـی جـدا کـرد.

معـاون دسـتیار دونالد ترامـپ در مصاحبه با 
صـدای امریـکا گفـت: بـرای دانسـتن اینکـه 
آیـا امریـکا در جنگ افغانسـتان برنده خواهد 
شـد و یا خیر باید به این پرسـش پاسـخ داد 
که چرا افغانسـتان بـرای امریـکا اهمیت پیدا 
کـرد و منافـع ملـی که واشـنگتن را بـه کابل 

وصـل کرده اسـت، کدام هسـتند.
گـورکا که یکی از مشـاوران تیـم امنیت ملی 
کاخ سـفید نیز هسـت، افزود: ایـاالت متحده 
سـپتامبر   ۱۱ تروریسـتی  حمـات  از  پـس 
200۱ نیروهای خود را به افغانسـتان فرسـتاد 
تـا از ایـن کشـور بـرای حملـه علیـه امریکا 

نگردد. اسـتفاده 
معـاون دسـتیار ترامـپ در ادامـه گفـت اگـر 
افغانسـتان  در  امریـکا  ماموریـت  تعریـف 
از  نگـذارد  واشـنگتن  کـه  باشـد  همیـن 
علیـه  گسـترده  حمـات  بـرای  افغانسـتان 
امریـکا اسـتفاده شـود، پـس بـه گفتـه وی 
امریـکا می توانـد در جنگ افغانسـتان پیروز 

شـود.
ایـن مقام ارشـد کاخ سـفید همچنیـن افزود: 
)ماموریـت  گذشـته  سـال   ۱۶ در  مشـکل 
امریـکا در افغانسـتان( ایـن بـوده کـه ما پس 
از سـپری شـدن هـر ۱0 ماه تعریـف پیروزی 
خـود را تغییـر دادیـم. این کار بـه نفع ارتش 
و منافـع ملـی ایـاالت متحده نبوده اسـت.پ
ترامـپ  دونالـد  دولـت  کـه  گفـت  گـورکا 
اکنـون نمی خواهـد سیاسـت بازنگری شـده 
واشـنگتن در قبال افغانسـتان را فاش سازد و 
یـا در مـورد پیامد های احتمالـی آن صحبت 

. کند
بـه گفته گـورکا، این کاری اسـت کـه دولت 
قبلـی امریکا بـه رهبری »بـاراک اوباما« آن را 

انجـام داده بود.
وی بـا انتقـاد از اعام پیش از وقت سیاسـت 
توسـط دولـت  افغانسـتان  قبـال  در  امریـکا 
اوبامـا گفـت کـه از ایـن اقـدام، دشـمنان و 
رقبـای ایـاالت متحده سـوء اسـتفاده کردند.
خواهـد  نمـی  ترامـپ  دولـت  افـزود:  وی 
در  امریـکا  گذشـته  سـال   ۱۶ اشـتباهات 

کنـد. تکـرار  را  افغانسـتان 
معاون دسـتیار دونالـد ترامپ اذعـان کرد که 
در بسـیاری موارد اسـتراتژی امریـکا در قبال 
افغانسـتان بـر مبنـای فرضیـه های نادرسـت 

بود. بنا شـده 
گـورکا در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه آیـا 
وی گـزارش روزنامـه نیویـارک تایمـز مبنی 
بـر عاقمنـدی ترامـپ بـه اسـتخراج معادن 
افغانسـتان را تاییـد می کنـد و یا خیـر گفت: 
اظهـار  گـزارش  ایـن  دربـاره  نمی خواهـد 
نظـر کنـد، امـا افـزود کـه در عصـر کنونـی 
نمی تـوان بحـث اقتصـاد را از امنیـت ملـی 

کـرد. جدا 

طالبان بند آب ولسوالی شورابک را منفجر ساختند
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روز پنجشــنبۀ گذشــته، کابــل شــاهد برگــزاری 
بــود.  تغییــر  رســتاخیز  اعتراضــی  راهپیمایــی 
جنبشــی کــه در واکنــش بــه حملــه خونیــن و 
ــل  ــق کاب ــی زنب ــار راه ــاری در چه ــار انتح مرگب
ــتی  ــان سرنوش ــه هم ــود ب ــی خ ــت ول ــکل گرف ش
ــود. ارگ  ــرده ب ــام ک ــر آن قی ــه در براب ــد ک دچارش
ــی طــی  کــه اصلــی تریــن طــرف جنبش هــای مدن
ســه ســال اخیــر بــوده، تاش هایــی را صــورت داد 
کــه جلــو اقدام هــای بعــدی آن هــا را بگیــرد. وقتــی 
جنبــش روشــنایی اعــام کــرد کــه آمــادۀ برگــزاری 
راهمپایــی بــرای مطالبــۀ خواســته هایش هســت، بــه 
ــراد  ــیله اف ــه وس ــوری ب ــت جمه زودی ارگ ریاس
نزدیــک بــه خــود کــه بــا ســران جنبــش روشــنایی 
نیــز نزدیکی هایــی دارنــد، وارد گفت وگــو بــا 
ــدام  ــه زودی توانســت از اق ــش شــد و ب ــن جنب ای
آن هــا بــرای برگــزاری همایــش تــازه بــا دادن 
برخــی وعده هــا جلــو گیــری کنــد. هرچنــد 
ــد  ــد دارن ــنایی تاکی ــش روش ــد جنب ــای ارش اعض
کــه گفت وگوهــای آن هــا بــا ارگ در راســتای 
بــرآورده شــدن مطالبــات اصلــی ایــن جنبــش بــوده 
اســت ولــی برخــی از منتقــدان بــه ایــن بــاور انــد 
ــر  ــاوه ب ــنایی ع ــش روش ــران جنب ــرا س ــه ظاه ک
توافق هــای علنــی، بــه توافــق هــای غیرعلنــی نیــز 
بــا ارگ ریاســت جمهــوری دســت یافتــه انــد کــه 
وادار بــه عقــب نشــینی از مواضــع شــان شــده انــد. 
ــه  ــا هنــوز واقعــا مشــخص نیســت کــه دولــت ب ت
ــر جنبــش روشــنایی عمــل  تعهــدات خــود در براب
خواهــد کــرد و یــا خیــر ولــی بــه نظــر مــی رســد 
ــه فشــارها و  ــا توجــه ب ــز ب ــش نی ــران جنب ــه س ک
تهدیدهــای کــه علیــه شــان بــه وجــود آمــده بــود، 
ــد  ــازه نبودن ــی ت ــزاری راهمپای ــدار برگ ــاد طرف زی
ــروی  ــم آب ــوی ه ــه نح ــه ب ــتند ک ــاش داش و ت
خــود را حفــظ کننــد و هــم جلــو اعتــراض هــای 
ــش  ــوف جنب ــان صف ــان در می ــه خودش ــه علی را ک

بــه وجــود آمــده بــود، بگیرنــد. امــا ایــن برخــورد 
ــع  ــاز واق ــدان کارس ــر چن ــتاخیز تغیی ــا رس ــا ب گوی
ــرادی  ــود اف ــل آن نب ــی از دالی ــاید یک ــد، ش نش
ــه  ــن میانجیگــری را ب ــد ای ــه بتوانن ــوده باشــد، ک ب
ــا جنبــش  بهتریــن نحــو، آن گونــه کــه در رابطــه ب
روشــنایی انجــام دادنــد، بــه عهــده بگیرنــد. گفتــه 
ــای  ــخصیت ه ــی ش ــش برخ ــه نق ــود ک ــی ش م
هــزاره در پادرمیانــی میــان ســران جنبــش روشــنایی 
ــوده اســت.  ــوری برجســته ب و ارگ ریاســت جمه
بــا ایــن همــه شــواهد و قرایــن حاکــی از آن 
ــا  ــوری در برخــورد ب ــه ارگ ریاســت جمه ــد ک ان
ــن دســت  ــز تــاش هــای از ای ــر نی رســتاخیز تغیی
را صــورت داد. از جملــه ایــن کــه بــا نــام گــذاری 
ــار و  ــزاد ی ــالم ای ــام " س ــه ن ــق ب ــی زنب چهارراه
شــهدای رســتاخیز تغییــر" بــه گونــۀ حســن نیــت 
ــرای  ــتاخیز ب ــران رس ــویق س ــرای تش ــود را ب خ
جلوگیــری از برگــزاری همایــش بعــدی نشــان داد. 
ــدازۀ حســن  ــه ان ــت ب ــن حســن نی ــا ای ــی گوی ول
نیــت جنبــش روشــنایی نبــوده کــه بتوانــد اعضــای 
ــان  ــا از می ــه عمدت ــش رســتاخیز را ک ــری جنب رهب
ــد، متقاعــد ســازد کــه روز  نســل جــوان کشــور ان
ــرون نشــوند.  ــل بی ــان هــای کاب ــه خیاب پنجشــنبه ب
ــت از  ــرای ممانع ــه ب ــری ک ــه تدابی ــا هم ــا ب آن ه
برگــزاری همایــش و راهمپایــی شــان از ســوی ارگ 
ریاســت جمهــوری گرفتــه شــده بــود، بــه خیابــان 
هــای شــمال کابــل بیــرون شــدند و جلــوه دیگــری 
ــتند.  ــش گذاش ــه نمای ــی را ب ــت مدن ــک حرک از ی
حرکــت روز پنجشــبنه رســتاخیز تغییــر بــدون 
ــود.  ــر ب ــم نظی ــور ک ــود در کش ــوع خ ــک در ن ش
ــبیه  ــزی ش ــت آرام چی ــک حرک ــان در ی راهپیمای
ــتند.  ــش گذاش ــه نمای ــک را ب ــن کوچ ــک جش ی
شــعارهای  کــه  هــوا  بــه  بادکنــک  فرســتادن 
ــوع خــود  رســتاخیز را حمــل مــی کــرد اگــر در ن
ــدون  ــی ب ــد ول ــوده باش ــر نب ــم نظی ــور ک در کش

شــک کمتــر در ایــن گونــه مراســم بــه چنیــن ابعــاد 
زیبایــی شناســی مســاله توجــه صــورت مــی گیــرد. 
ــا شــهروندانی  در بســیاری از راهپیمایــی هــا عمدت
ــود  ــا خ ــه ب ــوند ک ــی ش ــرون م ــا بی ــاده ه ــه ج ب
شــعار حمــل مــی کننــد و فریــاد مــی زننــد. نــوع 
ــود  ــرای خ ــر ب ــتاخیز تغیی ــه رس ــم ک ــی را ه رنگ
برگزیــده ضمــن چشــم نــوازی هــای ویــژه خــود، 
مــی توانــد پیــام ایــن جنبــش را نیــز کــه جنبشــی 
ــه  ــن ک ــد. در ای ــان ده ــت، نش ــی و آرام اس مدن
چنیــن حرکــت هــای مدنــی مــی توانــد در رفتــار 
شــهروندان بــرای نهادینــه شــدن ارزش هــای مــردم 
ســاالرانه بســیار موثــر باشــد، هیــچ ســخنی وجــود 
ــروز در  ــه ام ــان ک ــورهای جه ــه کش ــدارد. هم ن
عرصــه مناســبات قــدرت بــه نتایجــی در زنــده گــی 
سیاســی شــان دســت یافتــه انــد، محصــول چنیــن 
ــک  ــوری ی ــچ کش ــت. هی ــوده اس ــای ب ــه ه برنام
ــای  ــه ارزش ه ــیدن ب ــذار رس ــوار گ ــبه راه دش ش
ــت و  ــت. ممارس ــرده اس ــی نک ــک را ط دموکراتی
تمریــن دموکراســی از اساســی تریــن فعالیــت هــای 
ــوده  ــی در کشــورهای جهــان ب جنبشــی هــای مدن
ــان  ــی می ــاز و گفتگوی ــای ب ــه فض ــا را ب ــه آن ه ک
ــرده  ــت ک ــم هدای ــای حاک ــام ه ــهروندان و نظ ش
اســت. امــا ســوال ایــن جاســت کــه جنبــش هــای 
ــرده  ــل ک ــق عم ــدر موف ــتان چق ــی در افغانس مدن
ــه  ــیدن ب ــه در رس ــد ک ــته ان ــدر توانس ــد و چق ان
مطالبــات مدنــی شــان بــدون آن کــه دچــار افــراط 
و تفریــط شــوند، اســتواری داشــته باشــند. متاســفانه 
ــه دلیــل ضعــف  ــه تاریخــی نشــان داده کــه ب تجرب
ــواره خطــر  ــای هم ــش ه ــن جنب ــی در چنی مدیریت
معاملــه گــری و یــا دچــار شــدن بــه یــاس در میــان 
ــی را  ــای مغتنم ــت ه ــه فرص ــش  ک ــای جنب اعض
در اختیــار حکومــت هــا مــی گــذارد، بســیار زیــاد 
ــود را  ــات خ ــد مطالب ــه نتوان ــی ک ــت. هرجنبش اس
بــه صــورت قانونمنــد وصــول کنــد، بــدون شــک 
ــی  ــد شــد. وقت ــت خواه دچــار ســرخوردگی و اف
ــی  ــوض م ــا ع ــد و ی ــی مانن ــق م ــا معل ــام ه پی
ــی  ــی م ــت مدن ــک حرک ــرای ی ــدی ب شــوند تهدی
توانــد محســوب شــود. آیــا جنبــش رســتاخیز ایــن 
ــی اش  ــر ســرپیام هــای اصل ــی را دارد کــه ب توانای
ــه آن هــا  ــا رســیدن ب ــد و ت ــی بمان ــان باق هــم چن
ــا و  ــعار ه ــی ش ــذارد؟ برخ ــی نگ ــه را خال صحن
ــوند  ــی ش ــرح م ــان مط ــز گاه چن ــا نی ــت ه خواس
ــی  ــای مدن ــش ه ــنگ راه جنب ــد س ــی توانن ــه م ک
ــه حرکــت هــای  شــوند. اگــر شــعارها متناســب ب
ــم  ــه ه ــال دارد ک ــوند، احتم ــات نش ــی انتخاب مدن
ــش  ــای جنب ــم اعض ــد و ه ــق بمانن ــات معل مطالب
ــه  ــود شــوند. بســیار ضــروری اســت ک دچــار رک
جنبــش هــای مدنــی همــواره بــه درس هــای ایــن 
ــف  ــد و در بازتعری ــه کنن ــا توج ــت ه ــه حرک گون

خــود دچــار مشــکل نشــوند.
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پیـام هـای معـلق 
جنبش هـای مـدنـی

 

ســقوط و بازپس گیــری ولســوالی تیــورۀ والیــت غــور و 
برخــی ولســوالی های و شــهرهای دیگــر نشــان می دهــد 
کــه دولــت در ادامــۀ یــک دور باطــل می چرخــد و قــرار 
نیســت کــه از ایــن دایــره پــا بیــرون بگــذارد. بــا گذشــت 
ــه  ــش یافت ــان افزای ــات طالب ــه حم ــم ک ــر روز می بینی ه
اســت و شــهرها و ولســوالی های مختلــف در والیت هــای 
ــه  ــتخوش حادث ــرب دس ــمال و غ ــوب تاش کشــور از جن
شــده اســت و دولــت در آغــاز در ســقوط مناطــق 
ــی  ــد؛ زمان ــان می ده ــود نش ــف از خ ــی و ضع بی توجه
ــه  ــد و دســت ب ــه را تصــرف می کنن ــان آن منطق کــه طالب
ــای  ــت نیروه ــاز دول ــد، ب ــام می زنن ــل ع ــا و قت جنایت ه
دادن  بــا  را  مناطــق  آن  تــا  می فرســتد  را  تازه نفســی 
ــی کــه در والیــت  ــرد. چنان ــاز پــس بگی تلفــات دیگــر ب
قنــدوز و دیگــر مناطــق و اخیــراً در غــور چنیــن اتفاقــی 
افتــاده اســت. دســت بــه دســت شــدن مناطــق و گســترش 
ــاید  ــر روز ش ــات در ه ــر تلف ــا نف ــگ و دادن صده جن
ــت  ــل دول ــی مث ــی و دولت ــای غن ــل آق ــرای حاکمــی مث ب
ــه و  ــع جامع ــن وض ــی ای ــت؛ در حال ــاله یی نیس ــا مس م
ــر  ــروی انســانی و فیزیکــی زمین گی ــام را از لحــاظ نی نظ
می کنــد. ایــن نــوع بی احساســی کــه از بــاال نشــأت 
کــرده اســت، مســلمًا در وجــود دیگــر مســووالن بلندرتبــۀ 
ــن وضــع و  ــه اســت و روزی ای ــی هــم تســری یافت دولت
ــن  ــاند ای ــرو می پاش ــور را ف ــی روزی کش ــن بی توجه ای

یــک تــرس بســیار جــدی اســت. 
ایــن درحالــی اســت کــه مســووالن امنیتــی کشــور اصــًا 
ــی از  ــا درک ــان ی ــد آن ــه نمی کنن ــایل توج ــن مس ــه ای ب
ــد  ــور ان ــوان از ادارۀ کش ــم نات ــد و یاه ــت ندارن وضعی
ــیار  ــروژه بس ــک پ ــق ی ــداد تطبی ــد در امت ــم دارن و یاه
وحشــتناکی قــرار دارنــد کــه فقــط از درک آن بــرای آنــان 
پــول میرســد و بــس. در حالــی کــه ســرقوماندان اعــای 
قــوای مســلح کشــور بــا درک این کــه در ســطح نهادهــای 
نظامــی و امنیتــی تلفــات بیشــتر اســت و تلفــات ملکــی 
هــم افزایــش یافتــه اســت، بایــد در پــی راه حلــی باشــند 
ــه  ــان ب ــگاه ش ــند، ن ــته باش ــت داش ــی از وضعی ــه درک ک
مســایل بیشــتر سیاســی اســت تــا کــه در خدمــت رســانی 
بــه مــردم ناتــوان انــد دو راه پیــش رو دارنــد. آنهــا بایــد 
در برابــر جنــگ فرسایشــی ای کــه قــرار دارنــد، راهبــردی 
بســازند کــه بتوانــد جنــگ فرسایشــی طالبــان را مهــار کند 
ــرل  ــد روی کاهــش تلفــات نیروهــای نظامــی و کنت و بای
فعالیت هــای انفجــاری و انتحــاری در کشــور کاری کننــد 
ــر  ــه نظ ــرا ب ــد. زی ــت باش ــک دول ــان ی ــور ش ــه در خ ک
میرســد کــه دولــت هیچ برنامــۀ بازدارنده  یــی بــرای 
جلوگیــری از حمله هــای تروریســتی و عملیات هــای 
طالبــان نــدارد. گزینــۀ دوم ایــن اســت کــه بایــد بــرای و 
رییس جمهــور و مســووالن امنیتــی و نیــز دیگــر مســووالن 
ــل اینکــه در انجــام مســوولیت های شــان  ــه دلی ــی ب امنیت
ــتی  ــن خواس ــد و ای ــتعفا دهن ــود اس ــد خ ــد بای ناتوان ان
اســت کــه توســط مــردم افغانســتان بارهــا مطــرح شــده 
ــه  ــد ک ــوان آن را ندارن ــر ت ــردم دیگ ــن م ــت؛ بنابری اس
همیشــه تــاوان بــه کرســی مانــدن کســانی را بپردازنــد کــه 
فقــط می خواهنــد کــه در قــدرت و کرســی باقــی بماننــد. 
بنابرایــن در نهادهــای امنیتــی کشــور بــه یــک خانه تکامــی 
ــان ایجــاد  ــد اصاحــات الزم چن ــاز اســت و بای تمــام نی
ــرد  ــک راه ب ــور ی ــی کش ــای امنیت ــه اوالً نهاده ــود ک ش
جنگــی شــوند و ســپس افــرادی صــادق و وطــن دوســت 
ــه  ــد مســووالن کشــور ب ــد. بای ــرار گیرن ــد در راس ق بای
خصــوص مســووالن امنیتــی درک کننــد کــه بــرای مــردم 
بســیار گــران تمــام شــده انــد ایــن افــراد یــا کار کننــد یــا 
کنــار برونــد تــا افــراد پــاک تــرو بهتــری جایشــان را پــر 
کنــد و ایــن دیــن مــردم افغانســتان بــر گــردن آقــای غنــی 
و عبــداهلل اســت  کــه در ایــن مــورد توجــه صادقانــه کننــد 

ــد. ــن نماین و اســتراتیژی جنگــی را تدوی

نیاز تدوین استراتیژی جنگ
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احمدعمران
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رییس جمهـور  ترامـپ،  دونالـد  معـاون  پنـس،  مایـک 
ویدیوکنفرانـس  طریـق  از  کـه  گفت وگویـی  در  امریـکا 
بـا رییس جمهـور غنـی داشـته گفتـه اسـت کـه امریـکا و 

می ماننـد. باقـی  همـکار  هم چنـان  افغانسـتان، 
سـخنگویی  دفتـر  سرپرسـت  مرتضـوی،  شاه حسـین 
روز  شـام  کـه  اسـت  داشـته  اعـام  ریاسـت جمهوری 
معـاون  پنـس،  مایـک  بـا  غنـی  رییس جمهـور  گذشـته 
ریاسـت جمهوری امریـکا، از طریـق ویدیوکنفرانـس، روی 

انـد. کـرده  گفت وگـو  افغانسـتان  مختلـف  مسـایل 
دوجانـب  کـه  اسـت  گفتـه  هم چنـان  مرتضـوی  آقـای 
چهـار  برنامـۀ  به ویـژه  گوناگـون  موضوعـات  پیرامـون 
سـاله و تعهـدات انکشـافی در سـکتور امنیتـی افغانسـتان، 
اداری،  بـا فسـاد  مبـارزه  برنامه هـای اصاحـی در زمینـۀ 
مبـارزه بـا تروریسـم و امنیـت منطقـه، بحـث و گفت وگـو 

اند. کـرده 
رییس  جمهـوری  معـاون  مرتضـوی،  آقـای  از  نقـل  بـه 
ایـاالت متحـدۀ امریکا بـا اظهـار خوش بینـی از تاش های 
حکومـت افغانسـتان، گفتـه اسـت کـه حکومـت وحـدت 
ملـی طـی دونیم سـال گذشـته با پیش بـرد مسـوولیت های 
عمـده، دسـت آوردهای خوبـی را در عرصه هـای مختلـف 
رقـم زده اسـت و ایـن تاش هـا قابـل تمجیـد می باشـد.

معـاون  پنـس،  مایـک  از  نقـل  بـه  مرتضـوی  آقـای 
اسـت:  گفتـه  امریـکا  متحـده  ایـاالت  ریاسـت جمهوری 
"مـردم و دولـت ایـاالت متحـدۀ امریـکا از مـردم و دولت 
افغانسـتان برای رسـیدن به صلح، ثبات و توسـعه، حمایت 

مانـد". خواهنـد  باقـی  همـکار  هم چنـان  و  می کننـد 
در سـویی دیگـر، غنـی اشـرف غنـی نیـز از همکاری های 
دوام دار ایـاالت متحـدۀ امریـکا در بخش هـای مختلـف بـا 
آن   از  و  کـرده  افغانسـتان سـپاس گزاری  دولـت  و  مـردم 
کشـور بـه عنـوان همـکار خـوب بـا افغانسـتان یـاد کـرده 

. ست ا
اشتباهات امریکا در افغانستان تکرار نخواهد شد

همزمـان بـا ایـن، سبسشـن گـورکا، معـاون دسـتیار دونالد 
ترامـپ بـه رسـانه های این کشـور گفته اسـت که سیاسـت 
خارجـی امریـکا در قبـال افغانسـتان بازنگـری شـده و در 
شـرایط کنونـی بـا توجـه بـه پیامدهـا، آن را افشـا نخواهد 

. شد
آقـای گـورکا گفتـه اسـت کـه دولـِت ترامـپ در شـرایط 
کنونی، سیاسـت بازنگری شـده خود در قبال افغانسـتان را 
افشـا نخواهـد کـرد و هم چنان در مورد پیامدهـای احتمالی 

آن صحبـت نمی کنـد.
ترامـپ  دونالـد  دولـت  کـه  کـرده  تأکیـد  ادامـه  در  ورکا 
می خواهد، اشـتباهات ۱۶ سـالۀ آمریکا در افغانسـتان دیگر 

نشـود. تکرار 
ایـن اظهـارات او درحالـی مطـرح می شـود کـه با گذشـت 
ترامـپ، هنـوز  از حکومـت دونالـد  مـاه  از شـش  بیـش 
اسـت.  نشـده  روشـن  افغانسـتان  قبـال  در  او  اسـتراتژی 
امـا برخـی از منابـع بـه رسـانه های ایـن کشـور گفتـه اند، 
اختـاف مقامات حکومتـی امریکا روی بازنگری سیاسـت 
اعـام  تأخیـر  سـبب  افغانسـتان،  قبـال  در  کشـور  ایـن 

اسـتراتژی مذکـور شـده اسـت.
بـا ایـن حال، سبشـن گـورکا معاون دسـتیار دونالـد ترمپ 
گفتـه اسـت کـه در بسـیاری مـوارد اسـتراتژی امریـکا در 
قبـال افغانسـتان بر مبنای فرضیه های نادرسـت بوده اسـت.
او بـا شـاره بـه این کـه از افشـای بازنگری سیاسـت امریکا 
کـه  افـزوده  شـد،  خواهـد  سوءاسـتفاده  افغانسـتان،  در 
کشـورش در جنـگ این کشـور بـه پیروزی خواهد رسـید.

گفتنـی اسـت کـه در حـال حاضـر، بیـش از ۸۴00 سـرباز 
امریکایـی در چـوکات مأموریـت حمایـت قاطـع نیروهای 
و  مشـوره دهی  تروریسـم،  بـا  مبـارزه  در  را  افغانسـتان 
آمـوزش کمـک می کنـد. امـا پیـش از ایـن، گزارش های به 
نشـر رسـیدند که امریـکا احتماالً در اسـتراتژی جدید خود 
در قبـال افغانسـتان، بیـن سـه تا پنـج هزار سـرباز جدید به 

افغانسـتان اعـزام خواهـد کرد.

روح اهلل بهزاد

نهادهــای  طــرف  از  کار  قانــون  مــوارد  بیشــتر 
خصوصــی نقــض می شــود و کارگــران در ایــن 

نهادهــا مصونیــت شــغلی ندارنــد.
ــا  ــران ب ــوق کارگ ــاع از حق ــای دف ــی از نهاده برخ
ــد  ــدگار می گوین ــۀ مان ــه روزنام ــن  مطلــب ب ــان ای بی
ــا  ــر پ ــون کار زی ــی قان ــای خصوص ــه در نهاده ک
می شــود و مصونیــت  کاری بــرای کارگــران در نظــر 

گرفتــه نمی شــود. 
ــی  ــای دولت ــی از نهاده ــه برخ ــد ک ــاور دارن ــان ب آن
ــتفاده  ــوء اس ــکاری س ــت بی ــی از وضعی و خصوص
ــرارداد  ــون کار ق ــت قان ــدون در نظرداش ــرده و ب ک
ــان را طــوری  ــد و آن ــران نمی دهن ــرای کارگ خــط ب
اســتخدام می کننــد کــه هــر وقــت خواســتند بیــرون 

ــد. کنن
ــت  ــر مصونی ــر کارگ ــرای ه ــون کار افغانســتان ب قان
ــرای کارگــران  شــغلی در نظــر دارد و امتیازاتــی را ب

ــه اســت.  در شــرایط مختلــف در نظــر گرفت
ــوق  ــاع از حق ــای دف ــای نهاده ــه گفته ه ــا ب ــا، بن ام
کارگــران و زحمت کشــان، نهادهــای خصوصــی 

ــد. ــون کار را دارن ــض قان ــترین نق بیش
 برخــی فابریکه هــا بــرای کارگــران در کنــار این کــه 
مصونیــت شــغلی در نظــر نمی گیرنــد، امنیــت بدنــی 

کارگــران را نیــز تأمیــن نمی کننــد.
ایــن درحالــی اســت کــه وزارت کار امــور اجتماعــی، 

ــز و  ــون کار در مرک ــق قان ــدی تطبی ــارت ج از نظ
ــد.  ــر می ده ــات خب والی

کارگــران  اتحادیــۀ  رییــس  قــادری،  معــروف 
ــون کار،  ــاس قان ــر اس ــه ب ــد ک ــتان می گوی افغانس
بایــد ســند قــرارداد کار ســه کاپــی شــود و یــک نقــل 
آن پیــش کارگــر، نقــل دوم بــه نهــاد مربوطــه و نقــل 

ــود. ــتاده ش ــه وزارت کار فرس ــوم آن ب س
ــه  ــتر قراردادهای ک ــه در بیش ــزود ک ــدری اف ــای ق آق
میــان کارگــران و برخــی از نهادهــای صــورت 
ــن  ــدارد. مســووالن ای ــن ســند وجــود ن ــرد ای می گی
نهادهــا از جامعــۀ بیــکار کشــور ســوء اســتفاده کــرده 
ــق  ــران تطبی ــاالی کارگ ــوار کاری را ب ــرایط دش و ش

ــت. ــون کار اس ــا قان ــت ب ــه در مخالف ــد ک می کنن
بــه گفتــۀ او، مســووالن ارشــد نهادهــای خصوصــی 
ــدون در  ــد، ب ــتخدام می کنن ــردی را اس ــه ف ــی ک وقت
ــاالی او  ــوار را ب ــرایط دش ــون کار ش ــت قان نظرداش
می قبوالننــد و هــر وقــت کــه دلشــان خواســت او را 

ــد. ــاش می کنن ــا کســر مع ــرون ی از کار بی
او افــزود کــه کارگــر و کارفرمــا دو عنصــر اجتماعــی 
هســتند بــا قوت هــای فکــری و بدنــی انــرژی 
مصــرف می کننــد، بنــَا بایــد عدالــت در نظــر گرفتــه 

ــد مراعــات شــود.  ــون کار بای شــود و قان
ــغل  ــتان در ش ــردم افغانس ــد م ــد ۸0 درص ــر چن ه
ــی  ــدی کم ــک درص ــتند و ی ــرف هس ــی مص دهقان

ــا  ــد، ام ــی می کنن ــایی معدن ــت فرس ــای طاق کاره
ــرض  ــران در مع ــایر کارگ ــتر از س ــان بیش معدن چی
خطــر قــرار دارنــد کــه در اتفاقــات مختلــف ریــزش 

ــت. ــده اس ــته ش ــان کش ــن آن ــا ت ــدن و...، ده مع
ــه  ــد ک ــران افغانســتان می گوی ــۀ کارگ ــس اتحادی ریی
کارگــران در بیشــتر نهادهــای دولتــی و غیــر دولتــی 
ــی و  ــت بدن ــألۀ امنی ــد و مس ــت کاری ندارن مصونی
فکــری کارگــران از طــرف مســووالن ارشــد برخــی 

ــود.  ــه نمی ش ــر گرفت ــا در نظ از نهاده
او گفــت کــه در برخــی از فابریکه هــای کشــور 
کــه امنیــت بدنــی کارمنــدان ضــروری اســت، بــه آن 
ــی، دســت کش، و ســایر  توجــه نمی شــود، کاه ایمن
وســایلی کــه بــرای کارگــر در ایــن فابریکه هــا نیــاز 

مبــرم اســت، در نظــر گرفتــه نشــده اســت. 
ــدری و  ــا قل ــا ب ــه برخــی از نهاده ــرد ک ــد ک او تأکی
ــون  ــد، قان ــرام ندارن ــون کار احت ــه قان ــی ب زور گوی
ــل کار  ــود و در مح ــا می ش ــر پ ــا زی ــن نهاده در ای

تطبیــق نمی شــود. 
ــی از  ــوان برخ ــرای بان ــتان ب ــون کار افغانس در قان
امتیازاتــی را قایــل شــده کــه از طــرف برخــی نهادهــا 
نقــض می شــود، بــرای بانــوان ۹0 روز رخصتــی 
ــض  ــاد نق ــی نه ــرف برخ ــه از ط ــد ک ــازی دارن امتی

می شــود.
او گفــت کــه ایــن قانــون بــرای بانــوان توصیــه کــرده 
اســت کــه در دورۀ حاملگــی بانــوان از کارهــای 
ســخت و دشــوار بــه کارهــای ســهل و آســان 

ــود. ــات نمی ش ــا مراع ــوند، ام ــته ش گماش
او گفــت کــه رخصتی هــای امتیــازی کــه بــرای 
بانــوان کارگــر در دور ه هــای مختلــف در نظــر گرفتــه 

شــده اســت. برای شــان داده نمی شــود. 
ــران  ــۀ کارگ ــه اتحادی ــان داشــت ک ــادری بی ــای ق آق
افغانســتان بــرای تطبیــق قانــون کار دادخواهــی  کــرده 
و بــه نهادهــای مربوطــه پیشــنهاد نظــارت جــدی را 

داشــته اســت. 
تناســب  در  دولتــی  نهادهــای  کــه  حالــی  در 
را  کار  قانــون  کمتــر  خصوصــی  نهادهــای  بــا 
نقــض می کننــد. امــا رییــس اتحادیــۀ کارگــران 
ــی  ــون کار یک ــق قان ــارت از تطبی ــه نظ ــد ک می گوی

اجتماعــی  امــور  کار  وزارت  مســوولیت های  از 
اســت. امــا ایــن وزارت بــا دشــواری زیــاد بــه تمــام 
والیــات و مرکــز رســیده گی کــرده نمی توانــد و 
تنهــا می توانــد از مرکــز نظــارت داشــته باشــد.  
ــر  ــه به خاط ــرد ک ــان ک ــر نش ــادری خاط ــای ق آق
ــی  ــی آگاه ــای آموزش ــون کار، کارگاه ه ــق قان تطبی
و  دولتــی  نهادهــای  تمــام  در  قانــون  از  دهــی 

خصوصــی بایــد راه انــدازی شــود. 
ــات  ــران در والی ــوق کارگ ــتر حق ــه بیش ــت ک اوگف
ــی  ــد اقل ــت ح ــا کمی ــود. وزارت کار ب ــض می ش نق
ــات  ــد از والی ــارت دارد نمی توان ــۀ نظ ــه در کمیت ک
بــه شــکل درســت ارزیابــی و نظــارت داشــته باشــد. 
ــب از  ــال ۱3۷۸ تصوی ــتان در س ــون کار افغانس قان
طــرف رییــس جمهــور وقــت توشــیح شــد، امــا بــه 
دلیــل کمبودهــای کــه در ایــن قانــون وجــود داشــت، 
برخــی مــوارد آن مــورد تعدیــل قــرار گرفتــه اســت 

ــاره توشــیح نشــده اســت. ــا هنــوز دو ب کــه ت
احمــدزی  عشــرت  عبدالفتــاح  هــم،  ســویی  از 
شــهدا  اجتماعــی،  امــور  کار  وزارت  ســخنگوی 
و معلــوالن می گویــد کــه از تطبیــق  قانــون کار 

می گیــرد.  صــورت  جــدی  نظــارت 
ــوارد  ــه در برخــی م ــان این ک ــا بی ــای احمــدزی ب آق
ــا  ــه ب ــت ک ــود، گف ــای می ش ــر پ ــون زی ــه قان ک
ــی صــورت  ــر برخــورد قانون ــوق کارگ ناقصــان حق

می گیــرد.
بــه گفتــۀ او،  افــرادی کــه قانــون را مراعــات 
ــه  وزارت  ــبب ب ــن س ــکایات از ای ــد و ش نمی کنن
ــورت  ــدی ص ــات ج ــورد اقدام ــد، در م کار می رس

 . می گیــرد
ــات از  ــه وزارت کار در تمــام والی ــد کــرد ک او تأکی
ــه  ــه جانب ــدی و هم ــارت ج ــون کار نظ ــق قان تطبی

دارد.
ایــن در حالــی اســت کــه ۶0 درصد مــردم افغانســتان 
ــرخ  ــد. ن ــی می کنن ــر زنده گ ــط فق ــر خ ــکار و زی بی
ــض  ــت. نق ــیده اس ــه اوج رس ــه ب ــکار در جامع بی
ــی  ــا نگران حقــوق کارگــران از طــرف برخــی نهاده

جــدی میــان طبقــۀ کارگــر ایجــاد کــرده اســت.

اطمینان امریکا به حمایت از افغانستان 

از منظر اتحادیۀ کارگران:

نهادهای خصوصی ناقض قانون کار
ابوبکر صدیق
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از امراهلل خان بپرس! 
ســال های ۱3۷۷ تــا ۱3۸0 خورشــیدی، خبرنــگار هفته  نامــۀ پیــام  
ــت  ــب معلومــات از وضعی ــت کس ــیر بــودم، جه ــد در پنجش مجاه
ــون  ــط تلیف ــود، توس ــار ب ــه در تخ ــب ک ــا آمرصاح ــات ب ــی جبه جنگ

ــدم. ــاس ش ــه تم ــتایت ب س
ــخ داد و در  ــن پاس ــواالِت م ــیاری از س ــه بس ــعود ب ــب مس آمرصاح
مــورد وضعیــِت جبهــات روشــنی انداخــت؛ امــا دربــارۀ مســایل بیرونــی 
ــح(  ــراهلل صال ــان )ام ــت: از امراهلل خ ــی گف ــِد سیاس ــافاِت جدی و انکش

ــد! ــات بگیری معلوم
گفتم: آمرصاحب، تلیفون امراهلل خان را ندارم.

ــتاِن  ــون تاجیکس ــماره تلیف ــتند، ش ــه داش ــی ک ــا بزرگواری ی ــان ب ایش
ــد. ــن دادن ــه م ــه و ب ــران گرفت ــح را از دیگ امراهلل صال

24 ساعت انتظار
ــارِ  ــت اخب ــود، می بایس ــت ب ــال از دورۀ مقاوم ــدام س ــه ک ــم ک نمی دان

ــم.  ــب می گرفت ــد از آمرصاح ــام  مجاه ــۀ پی ــرای هفته  نام ــدی ب جدی
رفتــم بــه دفتــر مرکــزی ســریچه، پشــت مخابــره تــا بــا آمرصاحــب کــه 

در تالقــان بــود، تلیفونــی صحبــت کنــم. 
ســاعت 5  عصــر بــود کــه در دســتگاه مخابــره موضــوع را بــه 
آمرصاحــب گفتنــد و ایشــان هدایــت دادنــد کــه منتظــر باشــم. ســاعِت 
۹ شــب تمــاس گرفتــه شــد، آمرصاحــب بــاز گفتنــد کــه منتظــر باشــم. 
ــی آمرصاحــب  ــون ماهواره  ی ــا تلیف ــک  شــب، ب ــازده و ی ــاعت ده، ی س
تمــاس گرفتــه شــد، جــواب ندادنــد و مــن مجبــور شــدم بــه خانــه کــه 

ــود، برگــردم. ــرارگاه ب ــن ق در نزدیکــی ای
ســاعت 2 شــب، بــه مــن مخابــره شــد و گفتنــد کــه آمرصاحــب منتظــر 
ــاعت  ها  ــاندم و س ــره رس ــعبۀ مخاب ــه ش ــود را ب ــه خ شماســت. به عجل

منتظــر مانــدم، امــا از آمرصاحــب خبــری نشــد و احوالــی نیامــد.
دوباره به خانه برگشتم و به خوابی عمیق فرو رفتم.

ــرده و  ــت ک ــب حرک ــِر آمرصاح ــرف دفت ــدداً ط ــاعت ۷ مج ــح س صب
ــاندم. ــره رس ــز مخاب ــه مرک ــود را ب خ

بعــد از چندیــن ســاعت انتظــار، باالخــره ســاعت ۱۱ پیــش از چاشــت، 
آمرصاحــب مــرا پشــِت تلیفــون خواســت و برایــم خبرهــای جدیــدی 

در مــورد وضعیــِت سیاســی ـ نظامــی داد. 
بعــد از ایــن انتظــار، دیگــر هیــچ گاه مــرا بــرای مــدِت زیــاد و طوالنــی 

منتظــر نگذاشــت!

با فهیم  خان مصاحبه نکن!  
در اوایــل ســنبلۀ ســال ۱3۸0 خورشــیدی، در منطقــۀ خواجــه بهاءالدیــن 
ــا شــماری از فرمانده هــا مصاحبــه  ــه آمرصاحــب گفتــم: می خواهــم ب ب
کنــم. یــک لیســت طوالنــی از نــام فرماندهــان را نیــز برایــش نشــان دادم 
کــه نــامِ محمدقســیم فهیــم نیــز در آن میــان بــود. آمرصاحــب شــماری 
ــۀ  ــک مصاحب ــان ی ــا فهیم  خ ــت ب ــا گف ــرد، ام ــد ک ــا را تأیی از نام  ه

ــه نکــن!  خــاص کــن و در جمــِع این هــا مصاحب
این جمع عبارت بودند از:

قاضی کبیر مرزبان   .۱
انجنیر عمر   .2

مأمور حسن   .3
بشیر قانت   .۴

محمد علم آزادی   .5
مطلب بیگ   .۶

گدامحمد خالد  .۷
پیرام قل   .۸

قوماندان احمدی   .۹
میرعلم خان   .۱0
منصورخان   .۱۱

همچنــان آمرصاحــب برایــم گفــت: یــک آلــۀ ضبــط صــوت پیــدا کــن 
ــادت  ــت کــن. ی ــاد را ثب ــن از دوران جه و تمــام صحبت  هــای مجاهدی

باشــد کــه ایــن  کار بســیار مهــم اســت!
 وقتــی در ســال ۱3۸۸ خورشــیدی، ایــن خاطــره و ایــن موضــوع را بــا 

مارشــال فهیــم مطــرح کــردم، ایشــان هیــچ توجهــی نکردنــد. 

پاره اهی ویپستهبخشپنجاهوچهارم
گاهن  خاطراتی از رحمت اهلل بی

ــده اســت  ــک بحــِث پیچی ــن بحــث، ی ای
ــدگاه و  ــا دی ــف ب ــای مختل ــه از زوای ک
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــاوت م ــِت متف برداش
بایــد بــه  می گیــرد. امــا قبــل از آن 
تاجیک هــا،  پیشــینۀ  اجمالــی،  گونــۀ 
هویــت و حضــور آن هــا در منطقــه مــورد 
مطالعــه قــرار گیــرد تــا ایــن نقطــه روش 
ــیار  ــابقۀ بس ــا س ــا ب ــه تاجیک ه ــود ک ش
ــی از  ــِش مهم ــود، بخ ــی خ ــِن تاریخ که
یــک  حکومت گــراِن  و  مدنیت ســازان 
ــزرِگ  ــک حــوزۀ ب ــزرگ و ی ــای ب جغرافی
ــیای  ــه، آس ــه در خاورمیان ــِی منطق تمدن
ــیای  ــا آس ــی و حت ــیای جنوب ــه و آس میان

صغیــر بوده انــد. 

ــن  ــت مجاهدی ــارِ دول ــران تاجیک تب رهب
در بــرزخ هویــِت تبــاری و ایدیولوژیکــی

  
ــران  ــعود رهب ــاه مس ــی و احمدش ــتاد ربان اس
اصلــِی دولــت مجاهدیــن بــه عنــوان رهبــران 
و زمــام داراِن تاجیک تبــار از همــان آغــاز 
ــت  ــرزِخ هوی ــن در ب ــت مجاهدی ــاد دول ایج
ــد.  ــت وپا می زدن ــک دس ــاری و ایدیولوژی تب
ــاری وارد  ــا هویــت تب ــه به صــورت ُکلــی ب ن
ــدار  ــتحکامِ اقت ــی و اس ــدار سیاس ــدان اقت می
از ایــن زاویــه شــدند و نــه بــا هویــِت 
ــا  ــد ب ایدیولوژیــک و اســام گرایی کــه بتوانن
ســایر رهبــران و احــزاب اســامی و جهــادی، 

ــد.  ــت اســامی تشــکیل دهن حکوم
ــرش  ــر ســِر پذی ــد احمدشــاه مســعود ب تردی
و  دوســتم  عبدالرشــید  ژنــرال  تقاضــای 
عبدالعلــی مــزاری در 2۷ حمــل ۱3۷۱ مبنــی 
ــعود  ــاه مس ــه احمدش ــی ک ــاد دولت ــر ایج ب
و  نخســت وزیر  مــزاری  دولــت،  رییــس 
دوســتم وزیــر دفــاع باشــد، نقطــۀ آغــاز 
ایــن بــرزخ بــود. مســلم بــود کــه ایــن طــرح 
و ایــن تقاضــا از زاویــۀ هویــت تبــاری 
در جهــت تشــکیل دولتــی بــه رهبــری و 
ــا ریاســت احمدشــاه  ــِت تاجیک هــا ب محوری
مســعود ارایــه شــد کــه دو ضلــع دیگــِر 
ایــن دولــت را دوســتم و مــزاری بــه عنــوان 
رهبــران قومــی ازبیــک و هــزاره می ســاختند. 
ــد  ممکــن اســت احمدشــاه مســعود در تردی
ــی  ــن ارزیاب ــا ای ــه ب ــن مطالب ــن طــرح و ای ای
کــه زیــاِن آن بــر ســودش بیشــتر اســت، حــق 
بــه جانــب باشــد؛ امــا نکتــۀ مهــم ایــن اســت 

ــا  ــا کاریزم ــِر ب ــوان رهب ــه عن ــعود ب ــه مس ک
در جامعــۀ تاجیــک، از منظــر و جایــگاه 
ــد و  ــی نش ــدار سیاس ــب اقت ــی وارد کس قوم
ــِت  ــه دول ــن زاوی ــزاری از ای ــا دوســتم و م ب
مشــترک را بــا رهبــری و محوریــِت خــودش 
و تاجیک هــا ایجــاد نکــرد و بــه حــذف 

پشــتون ها از اقتــدار نیاندیشــید.
احمدشــاه مســعود و گلبدیــن حکمتیــار رهبر 
ــت  ــکیل دول ــِر تش ــر س ــامی ب ــزب اس ح
مشــترک دوجانبــه در مذاکــرات منطقــۀ شــینه 
توافــق  بــه  در کابــل )۴ جــوزای ۱3۷۱( 
ــرت در  ــن مذاک ــد ای ــد؛ هرچن ــت نیافتن دس
ــۀ هشــت  ــس و توافق نام ــه آتش ب ــان ب آن زم
ــد.  ــی نش ــداً عمل ــه بع ــد ک ــی انجامی ماده ی
اولیــن مــادۀ ایــن توافق نامــه بــه تخلیــۀ کابــل 
از نیروهــای دوســتم بــا عبــارت "تخلیــۀ 
ــمال"  ــمت ش ــلح س ــات مس ــل از قطع کاب
ــار  ــن حکمتی ــود. گلبدی ــه ب ــاص یافت اختص
بــه خــروج افــراد دوســتم از کابــل پافشــاري 
داشــت. او در تمــام مصاحبه هــا و بیانــاِت 
خــود و در همــۀ ماقات هــا و مذاکــرات 
بــا میانجــي صلــح، بــا نویســنده و خبرنــگار، 
ــي،  ــم و عام ــا عال ــد، ب ــدان و مجاه ــا قومان ب
ــا داخلــي و خارجــي از خــروج قوت هــاي  ب
دوســتم ســخن مي گفــت. جنــِگ خــود را در 
کابــل بــه حضــور ملیشــه ها ي دوســتم ارتباط 
مــي داد و موجودیــت آن هــا را در کابــل عامل 
در  مي پنداشــت:  صلــح  مانــع  و  بدامنــي 
ســخنرانی خــود روز ۱3 ثــور ۱3۷۱ در شــهر 
جال آبــاد اظهــار داشــت »مونــژ غــوارو 
چــي گلمجــم ملیشــیا چــي دا ۱۴ کالــه زمــور 
ــه  ــي، ل ــدي جنگیدل ــه وران ــت پ ــن مل د مؤم
کابــل حخــه وباســو...« )مــا مي خواهیــم 
ــال  ــن ۱۴ س ــه در ای ــم را ک ــیاي گلمج ملیش
ــد، از  ــا جنگیده ان ــن م ــت مؤم ــل مل در مقاب

ــم.( ــل اخــراج کنی کاب
ــۀ فرنترپســت چــاپ  ــا روزنام ــه ب در مصاحب
پشــاور روز ۱۴ ثــور ۱3۷۱ گفــت: »حکمــران 
اصلــي کابــل در حــال حاضــر رشــید دوســتم 
اســت. تــا وقتي کــه ملیشــه هاي گلمجــم 
ــح در  ــن و صل ــند، ام ــود باش ــل موج در کاب

ــت.« ــد یاف ــتحکام نخواه ــا اس آن ج
ــأت  ــه هی ــور ک ــۀ مذک ــس از توافق نام ــا پ ام
جهــت  در  را  اقداماتــی  صلــح  میانجــی 
خــروج نیروهــای دوســتم از کابــل روی 
ــار  ــان و پافشــاری حکمتی ــد، بی دســت گرفتن

از خــروج ایــن نیروهــا متدرجــًا تغییــر یافت. 
نکتــۀ مهــم و قابــل توجــه در مذاکــراِت شــینه 
ــرۀ  ــار در مذاک ــن حکمتی ــه گلبدی ــود ک آن ب
ــتار  ــاه مســعود خواس ــا احمدش خصوصــي ب
تشــکیل حکومــت مشــترک میــان هــم شــدند 
امــا ایــن تقاضــا مــورد پذیــرش مســعود قــرار 
ــورد  ــن م ــعود در ای ــاه مس ــت. احمدش نگرف
بعــداً بــه نگارنــده گفــت: »حکمتیــار در 
مذاکــراِت خــاص و دو نفــري از مــن تقاضاي 
تشــکیل حکومــت مشــترک را نمود. اســتدالِل 
او ایــن بــود کــه تنظیم هــا و گروهــاي دیگــر 
ندارنــد.  افغانســتان  در  نیرویــي  و  نقــش 
ــترِک  ــت مش ــک حکوم ــکیل ی ــا تش ــا ب م
ــت  ــي دس ــات دایم ــه ثب ــم ب ــوي مي توانی ق
ــردم و  ــاي او را رد ک ــن تقاض ــا م ــم. ام بیابی
ــا در  ــام تنظیم ه ــتان تم ــه در افغانس ــم ک گفت
ــد و دولــت را  ــارزه ســهیم بوده ان جهــاد و مب
ــروه تشــکیل داد  ــا دو گ ــک ی ــوان از ی نمي ت
و دولــت بایــد ممثــِل خواســت تمــام مــردم 
و گروه هــاي مختلــف باشــد. البتــه حکمتیــار 
در ایــن خواســته اش نیــز صداقــت نداشــت و 
ــع خــود  ــه نف ــرداري ب ــط در صــدد بهره ب فق

ــود.« ب
صرف نظــر از هرگونــه اســتدالل بــر ســر ایــن 
موضــوع، آن هــا نتوانســتند بــر مبنــای هویــت 
و تعلقــات ایدیولوژیــک، حکومــِت مشــترک 
بســازند. و در واقــع احمدشــاه مســعود از 
ــه  ــی، ب ــاری و ایدیولوژیک ــت تب ــرزخ هوی ب
ســوی هویــت ایدیولوژیــک اســام گرایی 
ــور نکــرد. چــرا  ــا بالعکــس آن عب محــض ی
مشــهور  چهره هــای  و  تاجیــک  رهبــران 
و  اســام گرایی  جریــان  بــه  مربــوط 
تنظیم هــای جهــادی و اســامی تــا آخــر 
در ایــن بــرزخ باقــی ماندنــد و حــاال هــم در 

همیــن بــرزخ دســت وپا می زننــد؟ 
اگــر بخشــی از عوامــل احتــراز و امتنــاع آن ها 
ــه  ــدان سیاســت، ب ــت تاجیکــی در می از هوی
اعتقــادات و معــارف و تعالیــم دینــی برگــردد 
کــه بــا دیــد امــت اســامی و معیــار تقــوا و 
ــد  ــگاه می کنن ــه ن ــه ســوی جامع مســلمانی ب
و ایــن هویــت را بــر هویــِت قومــی ترجیــح 
ــاور نویســنده  ــه ب ــر ب ــد، بخــش دیگ می دهن
ــًا  ریشــه در همــان ضعف هایــی دارد کــه قب
ــران را  ــن رهب شــمرده شــد. آن ضعف هــا، ای
قــادر نمی ســازد و نســاخت کــه از ایــن برزخ 
عبــور کننــد. ایــن در حالی ســت کــه رهبــران 
قومیت هــای دیگــر به آســانی می تواننــد از 

ایــن بــرزخ بگذرنــد. 

تاجیـکان افغانستان 
و چالش اقتـدار سیاسی

محمداكرام اندیشمند / /////////////////////////////// بخش ششم
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غنوشی و مسایل زنان
ــان در  ــایِل زن ــدازۀ مس ــه ان ــأله یی ب ــچ مس ــاید هی ش
جوامــع اســامی حســاس نباشــد؛ به حــدی کــه 
ــن  ــر همی ــی به خاط ــای غیردین بســیاری از نهضت ه
ــمنداِن  ــدند و دانش ــه ش ــت مواج ــا شکس ــأله ب مس
ایــن موضــوع خــاِف  پیرامــوِن  کــه  زیــادی 
ــی و  ــگاه دین ــد، جای ــروج ســخن زدن باورهــای م
ــد و گروه هــای  اجتماعــِی خــود را از دســت دادن
افراطــی نیــز بــه نوبــۀ خــود از ایــن مســأله 
ســودِ زیــادی بــرده و از آن اســتفادۀ ابــزاری 
ــدِن  ــرون ران ــرای بی ــدور ب ــد و حتی المق کردن
جامعه هــای  از  اصاح طلبانــه  حرکت هــای 

ــد.  ــأله نهادن ــن مس ــر ای ــت ب ــامی، دس اس
غنوشــی کــه از از منظــر نگارنــده از مجتهــدان 
فقــه سیاســی در جهــان اســام در عصــر 
ــی  ــد و دِل نترس ــاب می آی ــه حس ــر ب حاض
ــر  ــوارد به خاط ــیاری از م ــم دارد و در بس ه
ــا  ــی ی ــۀ سیاس ــچ ماحظ ــت هی ــان حقیق بی
اجتماعــی را در نظــر نمی گیــرد، بــرای 
تبییــن مســألۀ زنــان کــه دارای اهمیــِت 
زایدالوصفــی در جهــان ماســت، کتابــی زیــر 

ــته  ــع المســلمین« نوش ــرآن و واق ــن الق ــراه بی ــوان »الم عن
ــاب، اصــاح  ــن کت ــگارش ای اســت. هــدف غنوشــی از ن
ــِت  ــا گذش ــه ب ــت ک ــان اس ــورد زن ــی در م ــم دین مفاهی
ایــام و بــا تأثیرپذیــری از فرهنگ هــای مختلــف مســیحی، 
یهــودی و ادیــان شــرقی در زمــان انحطــاط، وارد فرهنــگ 
دینــِی مســلمانان شــده و اکثــر ایــن مفاهیــم بــا آموزه هــای 
ــامی را  ــۀ اس ــته و اندیش ــل داش ــازگاری کام ــام ناس اس

ــود و ایســتایی مواجــه ســاخته اســت.  ــه رک ــز ب نی
ــه  ــگاه غنوشــی ب ــه ن ــرد ک ــد اشــاره ک ــه بای ــن نکت ــه ای ب
ــل آن،  ــری در مقاب ــی موضع گی ــان و چگونه گ ــألۀ زن مس
ــای خشــن و  ــس و رفتاره ــۀ تون ــنتی جامع ــای س در فض
متصلبانــه بــا آن هــا و اقدامــاِت بورقیبــه کــه منــادی ترویــج 
فرهنــگ غربــی و نــگاه غربــی بــه زن بــود، نقــش مهمــی 
در رونــد پیشــرفت جنبــش اســامی تونــس داشــت. 
ــال  ــودان در س ــه س ــفرش ب ــن س ــس از اولی ــی پ غنوش
ــات  ــه ادبی ــا آن چ ــاوت ب ــوی متف ــاهده الگ ۱۹۷۹م و مش
مصــری در مرحلــۀ شــکل گیری در دهــۀ ۷0م عرضــه 
ــت. او در  ــر یاف ــان تغیی ــورد زن ــش در م ــرد، نگاه می ک
این بــاره می گویــد: »الگــوی ســودانی ایــن ویژه گــی 
ــی در  ــارکِت فعال ــان مش ــه در آن، زن ــت ک ــارز را داش ب
ــردان  ــای م ــه پ ــا ب ــه پ ــت مصلحان ــاد و فعالی ــر ارش ام

داشــتند. رابطــه بــا مــردان کامــًا طبیعــی و حضــور آنــان 
ــات  ــگاه، جلس ــطح دانش ــترک در س ــای مش در فعالیت ه
ــت  ــرم هس ــود. خاط ــارز ب ــگ و ب ــیار پُررن ــا بس و اردوه
اتحادیــۀ دانشــجویان، اردویــی در کنــار رود نیــل بــه مــدت 
ــر و  یــک روز برگــزار کــرد. تعــدادی از دانشــجویان دخت
پســر در آن شــرکت کردنــد. مــن بــه همــراه شــیخ حســن 
ــاِن آن  ــر مهمان ــح نیف ــی و مرحــوم شــیخ محمــد صال تراب
اردو بودیــم. جوانــان هــر دو جنســیت بــا کمــال ســاده گی 
ــخنرانی،  ــراد س ــل ای ــا مث ــۀ فعالیت ه ــی در هم و بی آالیش
ــذا و  ــم غ ــه و تقدی ــرود، تهی ــدن س ــوال، خوان ــرح س ط
چشــم اندازها  ایــن  می کردنــد.  شــرکت  بذله گویــی 
ــه  ــرد عرض ــط زن و م ــزی از رواب ــامی متمای ــوی اس الگ
می کــرد و تأثیــر عمیقــی در زمینــۀ تحــول و تکامــل 
موضــوع جریــاِن مــا نســبت بــه زنــان داشــت؛ بــه طــوری 
ــا جامعــه  ــان ب ــر جری ــی و تعامــل بهت کــه باعــث همگرای
شد«)الغنوشــی واطــوار مــن نشــاه الحرکــه االســامیه فــی 
تونــس، www.ghannoushi.net ). در حقیقــت کشــف 
ــۀ ســودانی و آن چــه آن را از دیگــر تجــارب  کــردن تجرب
ــز  ــل متمای ــر و عم ــای نظ ــود در حوزه ه ــامی موج اس
می ســاخت، بــه مثابــۀ عاملــی بســیار مهــم در امــر پیشــبرد 

ــی رود. ــه شــمار م ــس ب ــان اســامی تون اندیشــۀ جری
ــاوات دو  ــل مس ــر اص ــری ب ــن بازنگ ــس از ای ــی پ غنوش

جنــس، 
ــان  ــال زن ــارکت فع ــزوم مش ل

ــن  ــر رفت ــی، فرات ــی و سیاس ــای اجتماع ــۀ عرصه ه در هم
از کدبانوگــری و خانــه داری، و البتــه بــا تأکیــد بــر 
ــی  ــای واه ــه بهانه ه ــای آن ب ــدم الغ ــی و ع ــش اساس نق
ــازی  ــوادآموزی و بسترس ــترش س ــزوم گس ــازی، ل آزادس
ــی،  ــی و تحصیل ــی عمل ــدارج عال ــه م ــیدن ب ــرای رس ب
ــی  ــان و نقــش آن در توســعۀ اجتماع ــت اشــتغال زن اهمی
و  شایســته گی ها  حســب  بــر  کار  تقســیم  لــزوم  و 
توان مندی هــا، تأکیــد کــرد. غنوشــی پــا را فراتــر گذاشــته 
و همچنیــن بــه ضــرورت وجــود رهبــری و مدیریــت زنانۀ 
اســامی در راســتای تحقــق نهضــت عمومــی و گســترده 
ــرای مدلــی کــه بورقیبــه  ــا بدیلــی باشــد ب اشــاره کــرد، ت
ــۀ  ــان در عرص ــور زن ــۀ حض ــکوالر در زمین ــکل س ــه ش ب
ــی  ــِی غنوش ــات تفصیل ــرد. نظری ــرح می ک ــت مط مدیری
ــع  ــرآن و واق ــن الق ــراه بی ــاب »الم ــان در کت ــورد زن در م
ــناخت  ــرای ش ــک ب ــت. این ــده اس ــان ش ــلمین« بی المس
ــری  ــان، س ــایل زن ــا مس ــاط ب ــی در ارتب ــدگاه غنوش دی
ــتفاده  ــته های آن اس ــا از داش ــم ت ــاب می زنی ــن کت ــه ای ب
ــام  ــرور ای ــه م ــه ب ــی ک ــای دینی ی ــه واقعیت ه ــرده و ب ک
مبــدل بــه مســایل نأمانــوس شــده و جــای آن را فرهنــگ 
ــر کــرده اســت،  ــان شــرقی پُ یهودیــت و نصرانیــت و ادی
ــه دو بخــش تقســیم می شــود.  ــاب ب ــن کت ــم. ای ــی ببری پ
بخــش اول، زن در قرآن کریــم اســت و بخــش دوم زن در 
واقعیــت زنده گــی مســلمانان. بــا بررســی ایــن دو بخــش 
می توانیــم فشــردۀ محتــوای ایــن کتــاب را خدمــت 
ــرور  ــه م ــک ب ــم، و این ــم کنی ــز تقدی ــده گان عزی خوانن

بخــش اوِل آن می پردازیــم.
 

بخش اول: زن در قرآن 
ــان  ــون مســایل زن ــه بحــث پیرام ــل از ورود ب غنوشــی قب
ــه  ــد ک ــاره می کن ــأله اش ــن مس ــه ای ــام، ب ــر اس از منظ
»تــاش تفســیرکننده گان متــون دینــی همــواره بــه عنــوان 
ــکلی  ــچ ش ــه هی ــه ب ــود ک ــناخته می ش ــری ش ــاش بش ت
ــد.  ــیت برس ــال و قدس ــی از کم ــه مرحله ی ــد ب نمی توان
ــم  ــان فراه ــت و اتق ــایل دق ــر، وس ــرای مفس ــدر ب و هرق
باشــد، بازهــم تاش هــای او نســبی و قابــل ارزیابــی 
ــی  ــون دین ــا مت ــوص و ی ــود نص ــه خ ــت؛ درحالی ک اس
ــیری  ــای تفس ــر از قالب ه ــواره فرات ــنت( هم ــرآن و س )ق
ــق  ــۀ خــود را مطاب ــدی تجددخواهان ــده و غنامن ــی مان باق
ــی دارد.«  ــوظ م ــم، محف ــرفت عل ــه و پیش ــای اندیش ارتق
)راشــد غنوشــی، المــراه بیــن القــرآن و واقــع المســلمین، 

)۷-۸

آدم و حوا از یک اصل اند
جمهــور مفســرین بــه ایــن بــاور انــد که حــوا از اســتخوان 
ــن  ــا ای ــی ب ــا غنوش ــت. ام ــده اس ــق ش ــوی آدم خل پهل
اندیشــه مخالفــت کــرده و رأی عده یــی از مفســرین 
قدیــم ماننــد رازی، و معاصــر ماننــد محمــد عبــده، 
محمــد حســین طباطبایــی، شــهید ســید قطــب و دیگــران 
ــه  ــده" ک ــس واح ــد آن "نف ــه می گوین ــد ک را برمی گزین
ــا ماهیــت و  ــت اول ســورۀ نســاء وارده شــده، همان در آی
ــه عنــوان انســان  ــه آن انســان، ب ــا حقیقتــی اســت کــه ب ی

ــه  ــی ک ــن معن ــه ای ــناخته شــده اســت؛ ب ش
حقیقــِت  و  واحــد  جنــس  از  حــوا  و  آدم 
ــارت از انســانیت اســت، خلــق  واحــد کــه عب
شــده انــد. و در ســیاق چنیــن فهمــی، غنوشــی 
ــه در  ــد ک ــل می کن ــب را نق ــید قط ــی از س متن
ــات  ــا در مخلوق ــه م ــی را ک ــد: »قانون آن می گوی
ــون زوجیــت اســت: »از هــر  ــم، قان خــدا می دانی
چیــزی جفتــی را آفریده ایــم تــا این کــه شــما پنــد 
ــدۀ اساســی  ــن ســنت جــاری و قاع ــد« و ای گیری
خداونــد در آفرینــش اســت، هــرگاه مــا مطابــق این 
ســنت الهــی حرکــت کنیــم، می توانیــم ایــن رأی را 
ترجیــح دهیــم کــه خلقــت حــوا خیلــی زودتــر پــس 
ــش  ــت و آفرین ــه اس ــورت گرفت ــش آدم ص از آفرین
ــه آدم  ــه ک ــی صــورت گرفت ــه همــان طریقه ی حــوا ب
خلــق شــده اســت«. غنوشــی داللــت احادیثــی را کــه 
ــه  ــن اســت ک ــر ای ــر شــده و دال ب ــاب ذک ــن ب در ای
ــی  ــده، قطع ــق ش ــوی آدم خل ــتخوان پهل ــوا از اس ح
ــه زن از  ــده ک ــا آم ــه در روایت ه ــس آن چ ــد. پ نمی دان
دنــدۀ کــج خلــق شــده اســت، در آن روایت هــا هرگــز 
ــده  ــق ش ــج آدم خل ــدۀ ک ــواء از دن ــه ح ــده ک ــر نش ذک

اســت. 
ــن  ــل غنوشــی در مســأله خلقــت انســان ای فشــردۀ تحلی
ــدۀ آدم  ــوق از دن ــوا را مخل ــه ح ــه رأی اول )ک ــت ک اس
می دانــد( بینشــی اســت کــه تبعیــت زن از مــرد را نهادینــه 
ســاخته و اصــل تفــاوت و برتــری جنســیتی را پایه گــذاری 
می کنــد، و چنیــن امــری ـ بــه نظــر غنوشــی ـ بــا مقاصــد 
ــه  ــه رأی دوم ک ــات دارد. درحالی ک ــی مناف ــریعت اله ش
ــت،  ــوا اس ــِق آدم و ح ــۀ خل ــدی عملی ــه همانن ــل ب قای
در حقیقــت، پایه گــذار مفهــوم اســامی بشردوســتانه 
ــق آن،  ــرای تحق ــر ب ــان معاص ــای زن ــه جنبش ه ــت ک اس
مدت هــای زیــادی مبــارزه کردنــد... و ایــن تصــور، 
شــخصیت زن را مســتقل پنداشــته و وجــود و سرنوشــِت 
ــم  ــن ه ــذارد. ای ــه خــودش وامی گ ــل ب زن را به طــور کام
ــار  ــتم و فش ــن س ــتین و دیرینه تری ــه نخس ــت ک هویداس
ــای  ــاِس تفاوت ه ــر اس ــاِن خــود ب ــه همنوع انســان ها علی
ــازی  ــدم در راه نابودس ــن ق ــت، و اولی ــوده اس ــی ب فیزیک
ــی  ــه تمــام تفاوت های ــن اســت کــه ب ــن طــرز تفکــر ای ای
ــان  ــۀ پای ــد، نقط ــب و... باش ــژاد و نس ــاس ن ــر اس ــه ب ک

ــود.)همان، ۸ - ۱5(  ــته ش گذاش
ای آدم تو و همسرت در جنت زنده گی کنید 

در ارتبــاط بــه علــت خــروج آدم و حــوا از جنــت، 
غنوشــی نصوصــی از کتــب یهــود، نصــارا و از قرآن کریــم 
ــۀ ذیــل تفســیر کــرده اســت: ــه گون را عــرض نمــوده و ب
 واژۀ درخــت در کتاب هــای نخســتین )تــورات و انجیــل( 
بــه عنــوان رمــز معرفــت شــناخته شــده کــه انســان جــز بــا 
ــس  ــد؛ پ ــت یاب ــه آن دس ــد ب ــت نمی توان ــکاب معصی ارت
بــرای مجــازات، بایــد انســان بــه ســوی زمیــن آورده شــود 
ــِت خــدا هــم مقــروِن او باشــد. و زن کــه ســبب  کــه لعن
ــه جهــل،  ایــن فتنــه و منبــع گــول خــوردِن مــرد بــوده، ب
ــی،  ــدت زنده گ ــام م ــرد در تم ــروی از م درد والدت و پی
مجــازات شــده اســت. زن چنان کــه مجامــع کلیســای 
ــده، دارای روح  فرانســه در قــرن ۱۶ میــادی تأکیــد ورزی
شــیطانی اســت. و آدم کــه مــورد مجــازات قــرار گرفــت و 
ــی زحمــت  ــرای لقمه نان ــروز ب ــن آورده شــد و ام ــه زمی ب
می کشــد و عــرق می ریــزد، بــرای ایــن اســت کــه ســخن 

حــوا را شــنید و از درخــت خــورد.   
ــون ارادۀ  ــرای آزم ــیله یی ب ــم درخــت را وس ــا قرآن کری ام
ــرای پذیرفتــن وظیفــۀ خافــت  انســان و آماده ســازِی او ب
ــرای  ــی ب ــۀ اله ــت، هدی ــد. و معرف ــن می دان در روی زمی
ــیاق  ــی در س ــه غنوش ــت. چنان ک ــان اس ــِت انس بزرگداش
ــان در روی  ــود انس ــه وج ــوده ک ــان نم ــی بی ــور قرآن تص
ــل  ــواره مح ــه هم ــت ک ــی نیس ــوان مخلوق ــه عن ــن ب زمی
نفریــن باشــد و مــورد غضــب الهــی قــرار گرفتــه باشــد، 
بلکــه انســان از منظــر قــرآن، بهتریــن مخلــوق خــدا 
اســت کــه به خاطــر تحمــل مســوولیت خافــت بــر روی 
ــت و آزادی،  ــق و عدال ــۀ ح ــی جامع ــرای برپای ــن، ب زمی
ــرد  ــع اغــوا و گمراهــی م ــده شــده اســت. و زن، منب آفری
ـ چنان کــه در کتاب هــای یهــود و نصــارا وارد شــده ـ 
ــه به ســان  ــی اســت دارای لیاقــت ک نیســت، بلکــه مخاطب
ــه  ــرد ک ــرار می گی ــاب ق ــورد خط ــاویانه م ــوهرش مس ش
ــن، و از  ــا همســرت در بهشــت ســکونت ک ــو ب ای آدم ت
)نعمت هــای( آن گــوارا هرچــه می خواهیــد، بخوریــد 
ــتمگران  ــه از س ــوید ک ــت نش ــن درخ ــک ای ــا( نزدی )ام
خواهیــد شــد! )البقــره:35(، و حــوا شــریک آدم در وظیفــۀ 
خافــت اســت، پــس »در تمــام شــوون بشــری اســتعداد 

ــد«.)همان، ۱۷-2۴( ــرد می باش ــتعداد م ــد اس زن مانن
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کامیاب سیاست مداری و اندیشـــه ورز  غنـوشـی؛ 



نتایــج آزمــون  وزارت تحصیــات عالــی 
ســال  بــرای   ۱3۹5 کانکــور  سراســری 
ــاد  ــه بربنی ــرد ک ــام ک ــی ۱3۹۶ را اع آموزش
بــه  کننــده گان  اشــتراک  از  نیمــی  آن، 

یافته انــد. راه  دولتــی  دانشــگاه های 
وزارت  سرپرســت  روشــان،  عبداللطیــف 
تحصیــات عالــی دیــروز شــنبه، ۷ اســد 
چهــار  و  کانکــور  آزمــون  ُکلــی  نتایــج 
ــه  ــه بیشــترین نمــرات را گرفت دانشــجویی ک

ــرد. ــام ک ــد، اع بودن
ــت  ــی گف ــات عال سرپرســت وزارت تحصی
کــه در ایــن آزمــون، ۱۸۷۹0۶ نفــر داوطلــب 
ــداد، ۱۶۹52۹  ــن تع ــه از ای ــد ک ــده بودن ش

ــد. ــون شــرکت کردن ــر در آزم نف
ــات  ــووالن در وزارت تحصی ــۀ مس ــه گفت ب
ــی: از ایــن تعــداد دانشــجویانی کــه ایــن  عال
آزمــون را ســپری کــرده انــد، ۶0۶2۹ نفــر در 
موسســات تحصیــات عالــی و دانشــگاه های 
ــات  ــر در موسس ــن دیگ ــی و 3۱۶2۹ ت دولت
تحصیــات نیمــه عالــی دولتــی راه یافتــه اند.
عالــی  تحصیــات  وزارت  سرپرســت 
ــای  ــر در نهاده ــن دیگ ــه 552۶۶ ت ــت ک گف
جــذب  خصوصــی  عالــی  تحصیــات 

خواهنــد شــد.
ــد کــه در مجمــوع در  ــای روشــان می گوی آق
ــور  ــون کانک ــه آزم ــر ک ــدود ۱۴۷530 نف ح
ــد  ــده ان ــاب ش ــد، کامی ــرده ان ــپری ک را س
و در نهادهــای تحصیــات عالــی و نیمــۀ 
عالــی دولتــی و نهادهــای خصوصــی جــذب 

می شــوند.
ــیت در  ــۀ جنس ــر پای ــده گان ب ــتراک کنن اش
ایــن آزمــون 33 درصــد بانــوان و ۶۷ درصــد 

ــد. ــوده ان ــر آن پســران ب دیگ
ــان  ــی بی ــات عال ــت وزارت تحصی سرپرس
داشــت کــه در ایــن آزمــون از سیســتم 
بایومتریــک اســتفاده شــده بــود و در مقایســه 
بــه ســال های گذشــته، شــفاف تر برگــزار 
شــد و تخطی کننــده گان آن کمتــر بودنــد.

او هم چنــان گفــت کــه در آزمــوِن یــاد شــده 
ــود  ــده ب ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــرایط اقلیم ش
ــن  ــه در ای ــتند ک ــان توانس ــی داوطلب و تمام

ــد. ــون شــرکت کنن آزم
وزارت  مســووالِن  گفته هــای  بربنیــاد 
تحصیــات عالــی، رضــا رفعــت، فرزنــد 
ــا  ــل ب ــوزۀ کاب ــدۀ ح ــتراک کنن ــوض، اش ع
ــاز، اول نمــرۀ عمومــی  ــن 3۴۴٫2۴  امتی گرفت
ــن  ــد چم ــد، فرزن ــر محم ــون، اخت ــن آزم ای

ــن 3۴۴٫20   ــا گرفت ــی ب ــت غزن ــی از والی عل
فرزنــد  ذبیــح اهلل،  و  نمــره  دوم  امتیــاز، 
رحمــت اهلل،  اشــتراک کننــدۀ حــوزۀ کابــل و 
فــارغ لیســۀ غــازی بــا گرفتــن 3۴2٫۶، امتیــاز 
ســوم نمــره و احمــد رامیــن، فرزنــد لطــف اهلل 
از والیــت جوزجــان بــا گرفتــن 3۴۴٫53 
امتیــاز، مقــام چهــارم را  کســب کــرده اســت.
ــدۀ اول ایــن آزمــون رضــا، ذبیــح اهلل  ســه برن
ــل و  ــکی کاب ــگاه پزش ــت اهلل در دانش و رحم
لطــف اهلل در دانشــکدۀ ریاضــی دانشــگاه 

ــد. ــده ان ــذب ش ــل ج کاب
تغییــر زمــان  آقــای روشــان:  بــه گفتــۀ 
ــز ســبب شــده  برگــزاری آزمــون کانکــور نی
کــه داوطلبــان در سراســر افغانســتان بتواننــد 
ــی از  ــد و کس ــرکت کنن ــون ش ــن آزم در ای
ــود. ــروم نش ــون مح ــرکت در آزم ــد ش رون
ــش  ــی پی ــات عال ــووالن وزارت تحصی مس
ــاس  ــه براس ــد ک ــرده بودن ــام  ک ــن اع از ای
ــن،  ــد از ای ــرار اســت بع ــه، ق ــب کابین تصوی
ــور از 25  ــور در کش ــری کانک ــوِن سراس آزم
ــدی  ــال بع ــرطان س ــاه س ــاز و م ــوت آغ ح
ختــم شــود و در مــاه اســد نیــز نتایــج کنکــور 
اعــام  شــود کــه ایــن رونــد بــه گونــۀ کامــل 
امســال در رونــد برگــزاری ایــن آزمــون 

ــی شــد. عمل
پیــش از ایــن، آزمــون سراســری کانکــور در 
ــز شــروع و اواخــر حــوت  ــاه پایی ــن م آخری
همــان ســال یــا اول حمــل ســال بعــد نتایــج 

ــد. ــام می ش آن اع
بیــکار مانــدن بخــش زیــادی از جوانــان 
ــی  ــای عال ــری آموزش ه ــس از فراگی ــه پ ک
نگرانی هــای  از  می ماننــد،  بی سرنوشــت 
از  یکــی  اســت.  شــهروندان  همشــه گی 
ــه  ــن گفت ــکار ای ــان بی ــورم جوان علت هــای ت
ــازار  ــه ب ــب ب ــان متناس ــه آن ــت ک ــده اس ش
کار آمــوزش نمی بیننــد و بعــد از فراغــت 

نمی تواننــد کاریابــی کننــد.
عالــی  تحصیــات  وزارت  در  مســووالن 
بــرای  اســت  نیــاز  کــه  می گوینــد  نیــز 
افغانســتان و هم چنــان  رشــد متــوازن در 
جلوگیــری از تــورم دانــش آموختــه گان، 
متناســب بــه بــازار کار کانکــور برگــزار 
ــروز  ــت دی ــووالن در نشس ــن مس ــود. ای ش
ــه،  ــن زمین ــی در ای ــۀ خاص ــود برنام از وج

چیــزی نگفتنــد.
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افغانســتان لویــه څارنــوايل وايــي  د 

ــو  ــارو وزارت د درېی ــو چ ــې د کورنی چ

معینانــو د دوســیو د څېړولــو چــارې 

ــپړ  ــې بش ــړاو ی ــړی پ ــې دي او لوم روان

شــوی دی.

ــد جمشــېد رســويل  د دغــې ادارې ویان

کــه څــه هــم د شــنبې پــه ورځ لــه ازادي 

راډیــو رسه پــه خــرو کــې پــه دې اړه لــه 

زیاتــو جزئیاتــو ورکولــو ډډه وکــړه، خــو 

ــه عــديل او  ــر ژر ب ــل چــې ډې ــې وی وی

ــارې  ــیو چ ــادو دوس ــز د ی ــي مرک قضاي

بشــپړې کــړي.

ښاغيل رسويل وویل:

"د دې قضیــې پــه اړه ګــارل شــوي 

پــاوي څــه مــوده وړانــدې لــه لومړینــو 

څېړونــو رسه یــو ځــای دوســیه د لویــې 

ــز  ــي مرک ــديل او قضاي ــۍ د ع څارنوال

ــه وســپارله او دا  ــۍ ت ځانګــړې څارنوال

ــادې  ــه اړه د ی ــې پ ــادې قضی ــال د ی مه

ــې دي." ــې روان ــورې څېړن ــه ل ادارې ل

لــه ښــاغيل رســويل مــو د مخابراتــو او 

معلومــايت ټکنالــوژۍ د پخــواين وزیــر 

ــه اړه  ــیې پ ــدي د دوس ــرزاق وحی عبدال

هــم وپوښــتل، خــو پــه دې اړه یــې 

ــړل. ــه ک ــات ورن معلوم

ــدې، ارګ  ــتې وړان ــه میاش ــااوخوا ات ش

ــو رسه  ــه ورکول ــان پ ــوه فرم ــۍ د ی ماڼ

ــواين  ــارو وزارت درې پخ ــو چ د کورنی

جمیــل  پتنــګ،  مجتبــی  معینــان 

ــه  ــي پ ــارص صدیق ــال ن ــش او ج جنب

ــه تــور ممنــوع  فســاد کــې د ښــکېلتیا پ

الخــروج اعــان او لویــې څارنوالــۍ تــه 

ــړل. ــريف ک ــې مع ی

ــارو د ۳  ــو چ ــۍ د کورنی ــې څارنوال لوی

پخوانیــو مرســتیاالنو پــر دوســیو کار 

ــړی ــل ک پی

ــو او  ــان د مخابرات ــه ش ــۍ دغ ارګ ماڼ

ــی  ــوژۍ وزارت پخوان ــايت تکنال معلوم

وزیــر عبدالــرزاق وحیــدي هــم پــه 

تــه  څارنوالــۍ  لــوی  تــور  همــدې 

معــريف کــړی دی.

کــه څــه هــم د قانــون لــه مخې پــه ۱۲۰ 

ــۍ د  ــې څارنوال ــد لوي ــې بای ــو ک ورځ

تورنــو معینانــو او وزیــر د څېړنــو لــړۍ 

ــه  ــتو پ ــو د میاش ــړې وای، خ ــپړه ک بش

ــو د دوام  ــم دوی د څېړون ــدو ال ه تېرې

خــره کــوي.

هڅــه مــو وکــړه چــې پــه دې اړه د 

تورنــو معینانــو نظــر هــم واخلــو، خــو 

د دوه نــورو هغــو رسه پــه اړیکــه بریــايل 

ــه دې اړه  ــګ پ ــی پتن ــوو او مجتب ــه ش ن

ــړه. ــو ډډه وک ــه ویل ــه څ ل

لــه دې ټولــو رسه رسه د اداري فســاد 

ــا  ــارزې عــايل ادراه بی ــر وړانــدې د مب پ

وايــي چــې عــديل او قضايــي مرکــز تــر 

ــه  ــیو پ ــو دوس ــاد د لوی ــه د فس دې دم

څېړولــو کــې د خلکــو لــه غوښــتنو رسه 

ــه دی کــړی. ســم عمــل ن

د دغــې ادارې رئیــس ســید حســین 

فخــري زیاتــه کــړه:

لــري چــې  هېــوادوال متــه  "زمــوږ 

عــديل او قضايــي مرکــز ژر تــر ژره 

خپــل اجــراآت جــدي کــړي او د اداري 

ــړي،  ــپړې ک ــیې بش ــې دوس ــاد لوی فس

خــو تــر اوســه پــه دې برخــه کــې زمــوږ 

هېــوادوال دومــره قانــع شــوي نــه دي."

د فســاد پــر وړانــدې د مبارزې د شــبکې 

رئیــس خــان زمــان امرخېــل وايــي چــې 

ــه اړه  ــیو پ ــو دوس ــاد د لوی د اداري فس

ــديل  ــر ع ــو پ ــو اقدامات ــت پڅ د حکوم

او قضايــي بنســټونو بــاور تــه زیــان 

ــولی. رس

ښــاغلی امرخېــل وايــي، د معافیــت 

ــې  ــام ک ــه پ ــو پ ــګ، د مصلحتون فرهن

نیــول او پــه عــديل او قضايــي بنســټونو 

یــادې  د  موجودیــت،  فســاد  د  کــې 

اغېزمنــې  د  وړانــدې،  پــر  پدیــدې 

مبــارزې مخــه نیولــې ده.

ــای  ــه نیروه ــه کمیت ــام مداخل ــس از اع پ

مســلح ســنا در اســراتژی جدیــد امریــکا در 

ــواه  ــد جمهوریخ ــناتور ارش ــتان، س افغانس

اعــام کــرد کــه در صــورت ادامــه حایــت 

پاکســتان از گروه هــای تروریســتی، بایــد 

فشــارهای مختلــف بطــور تدریجــی بــه 

ــد. ــش یاب ــور افزای ــن کش ای

بــه گــزارش ایندیــن تایمــز، جــان مک کیــن 

رییــس  و  جمهوریخــواه  ارشــد  ســناتور 

ــا  ــه نیروهــای مســلح ســنای امریــکا ب کمیت

ــه  ــت ک ــس گف ــن مجل ــی در ای ــه طرح ارائ

ــای  ــت از گروه ه ــه حای ــتان ب ــر پاکس اگ

حکومــت  علیــه  افراطــی  و  تروریســتی 

ــج  ــه تدری ــد ب ــد، بای ــه ده ــتان ادام افغانس

فشــارهای دیپلاتیــک، نظامــی و اقتصــادی 

ــد. ــش یاب ــتان افزای ــر پاکس ب

گفتــه می شــود کــه ایــن طــرح بخشــی 

ایجــاد  بــرای  مک کیــن  تاش هــای  از 

ــری  ــات در افغانســتان و جلوگی صلــح و ثب

از اســتفاده گروه هــای تروریســتی علیــه 

ــت. ــکا اس امری

تاکنــون  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 

طرح هــای ارائــه شــده توســط مک کیــن 

ــرار  ــکا ق ــره امری ــد کنگ ــورد تایی ــه م همیش

. نــد گرفته ا

بــر اســاس ایــن گــزارش، طــرح مــک کیــن 

ــد  ــازه را می ده ــی اج ــان امریکای ــه نظامی ب

ــدازی  ــرای بران ــان ب ــای طالب ــا از تاش ه ت

حکومــت افغانســتان جلوگیــری کنــد و 

کنــرل ایــن گــروه نیــز در ایــن کشــور 

ــد. ــش یاب کاه

هــدف،  ایــن  از  بخشــی  عنــوان  بــه 

تقویــت  خواســتار  همچنیــن  مک کیــن 

ــار  ــی افغــان و اعطــای اختی نیروهــای امنیت

بیشــر بــه نیروهــای امریکایــی بــرای هــدف 

قــرار دادن  تروریســت ها بویــژه »شــبکه 

ــت. ــده اس ــا ش ــر گروه ه ــی«، و دیگ حقان

ابتــکارات  درخواســت  همچنیــن  وی 

دیپلاتیــک بــا رویکــرد منطقــه ای شــد کــه 

ــز در پــی داشــته باشــد. ــد را نی حضــور هن

ــای  ــدید تاش ه ــتار تش ــرح، خواس ــن ط ای

از  امریــکا  منطقــه ای  و  دیپلاتیــک 

بــرای  چارچوب هایــی  ایجــاد  طریــق 

گفت وگوهــای منطقــه ای بــا افغانســتان، 

تاجیکســتان،  هنــد،  چیــن،  پاکســتان، 

ــر از  ــی دیگ ــتان و برخ ــتان، ترکمنس ازبکس

ــی در  ــتی سیاس ــق آش ــرای تحق ــورها ب کش

افغانســتان شــده اســت.

گســرش  هــدف  بــا  اقــدام  ایــن 

مســائلی  در  منطقــه ای  همکاری هــای 

ــات،  ــادل اطاع ــرزی، تب ــت م ــون امنی چ

ــل  ــل و نق ــدر، حم ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب

و تجــارت اســت تــا اعتــاد بیــن ایــن 

یابــد. افزایــش  کشــورها 

در ایــن طــرح همچنیــن ارائــه حایت هــای 

حایتــی  برنامه هــای  و  اقتصــادی 

پیرشفــت   بــه  افغانســتان  حکومــت  از 

ــاد  ــه ایج ــی در زمین ــدت مل ــت وح حکوم

اصاحــات ســاختاری و رضوری، بویــژه 

در زمینــه مبــارزه بــا فســاد، شــفافیت مالــی 

ــون مــرشوط شــده اســت. ــت قان و حاکمی

مک کیــن در ایــن طــرح ضمــن درخواســت 

بــا  مبــارزه  نیروهــای  شــار  افزایــش 

تروریســم امریکایــی مســتقر در افغانســتان، 

ــان  ــن نظامی ــر ای ــار بیش ــت اختی درخواس

ــان، القاعــده، شــبکه  ــا طالب ــه ب ــرای مقابل ب

گروه هــای  دیگــر  و  داعــش  حقانــی، 

تروریســتی حــارض در افغانســتان شــد.

تاکنــون ســنای امریــکا ایــن طــرح را بــه رای 

ــادی  ــش انتق ــدام واکن ــن اق ــته و ای نگذاش

ــت. ــته اس ــی داش ــن را در پ مک کی

لویه څارنوايل: 

د کورنیو چارو وزارت د ۳ معینانو 

د دوسیو لومړنی پړاو بشپړ شوی

مک کین خواستار فشار به پاکستان شد

مجیـــدی

وزارت تحصیالت عالی

آزمون موفقانۀ شفافیت 
در آزمون کانکور
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ورزش
عبدالشهید ثاقب

تفاوت ما با پاکستان
۱( پاکســتان اتــم دارد، مــا 

ــاله؛ ــزار س ــخ 5 ه تاری
غیــرت  مــا  دارد،  ثبــات  پاکســتان   )2

افغانــی؛
الحــاق  مصــروف  عمــًا  پاکســتان   )3
ــای  ــه جغرافی ــا ب ــور م ــای از کش بخش ه
ــی اش  ــد پول ــت و واح ــود اس ــی خ سیاس
ــا  ــا م ــرده، ام ــخیر ک ــا را تس ــای م بازاره
ــتان از  ــه پشتونس ــم ک ــو می زنی ــال پل خی

ــت؛ ــا اس م
ــد،  ــد می کن ــم تولی ــتان تروریس ۴ ( پاکس
ــود؛ ــار داده می ش ــتان انفج ــا در افغانس ام
ــت وزیر  ــتان نخس ــۀ پاکس ــوۀ قضایی 5 ( ق
ــا  ــد، ام ــار کن ــد برکن ــور را می توان آن کش
ــران  ــر کام ــا در براب ــا حت ــۀ م ــوۀ قضایی ق

ــت؛  ــز اس ــم عاج ــی ه علی زای
ــول  ــه ق ــن همــه، هــر چــه باشــد، ب ــا ای ب
کــرزی صاحــب: مــا شــیر هســتیم، شــیر.!

پاکستانی ها دال خور هستند

فرید مزدک

افغانســـتان یعنـــی تـــداوم 
ـــت،  ـــران هوی ـــران؛ بح بح
و  برنامـــه  بحـــران 
ـــتن  ـــران پایس ـــرانجام بح ـــرفت و س پیش
ـــه کشـــور،  ـــگاهِ دیگـــر ب ـــدون ن ـــا. ب و بق
بـــه ســـاختار حاکمیـــت، بـــه مـــردم، 
زبـــان و فرهنـــگ، بـــه هویـــت و 
اســـتراتیژِی پیشـــرفت؛ راه برون رفـــت 
از بحـــران بـــاز و همـــوار نمی گـــردد. 
ـــک  ـــروه کوچ ـــک گ ـــه ی ـــی ک در حالت
ـــته  ـــار نشس ـــک تب ـــن ی ـــِن خونی روی ت
ــه  ــق، تمامیت خواهانـ ــام حـ ــه نـ و بـ
ـــه گان  ـــر هم ـــران، ب ـــار و دیگ ـــر آن تب ب
واقعیت هـــا  می زنـــد،  زخـــم 
زنده گـــی  از  و  نمی بینـــد  را 
ــر از  ــه غیـ ــتی بـ ــوزد؛ سرنوشـ نمی آمـ
تقابـــِل بیشـــتر و پراگنده گـــی بیشـــتر 

را نمی تـــوان انتظـــار داشـــت.
و  در قدرت هـــای حامـــی  بحـــران 
کشـــورهای  مناســـباِت  در  بحـــران 
حامـــی و دولت هـــای منطقـــه، مـــا را 
بـــه پرتگاه هـــای ژرف تـــر نزدیک تـــر 
سیاســـی  نیروهـــای  می ســـازد. 
کشـــور بایـــد بـــه برنامـــه و راه هـــای 
برون رفـــت از بحـــران فکـــر کننـــد و 
ـــی  ـــتِن نهای ـــری از شکس ـــرای جلوگی ب

ــند.  ــن بیاندیشـ ــای وطـ جغرافیـ

دستگیر روشنیالی

ځوانه، ته داسی مه کوه

دی  لــه  مخکــی  زه  پــرون 

ــوه شــم انقــاب څــه  چــی پ

او پایلــی یــې څــه دی، انقابــی شــوم. 

ــت  ــم سیاس ــوه ش ــی پ ــه دی چ ــی ل مخک

ــی  ــه دی ، سیاس ــول څ ــت ک ــه او سیاس څ

شــوم. مخکــی لــه دی چــی پــوه شــم 

حکومــت څــه او حکومــت کــول څــه دی، 

ــوه  ــی پ ــه دی چ ــی ل ــوم. مخک ــم ش حاک

شــم رهــری او رهریــت څــه ، رهــر شــوم، 

ــوم  ــور ش ــس جمه ــوم، ری ــر ش ــر او امی می

ــوا،  ــا، هــره بل ــه هرانقــاب، هــره کودت او پ

ــه د  ــی ټولن ــون م ــه هرپاڅ ــړه او پ ــره جگ ه

ــا  ــه ش ــو پ ــو، کلن ــای کلن ــه ځ ــگ پ پرمخت

وغورزولــه.

پــه سیاســت او سیاســی ډگــر کــی مــا ددی 

فهــم پیــدا نکــړ چــی مخالفــت او دښــمنې 

ــو رسه  ــه ټول ــړم، ل ــه تشــخیص ک ــو بل ــه ی ل

وکــړ.  دود چلنــد  پــه  دوښــمنی  د  مــی 

ــه  ــت پ ــی د سیاس ــی چ ــال ک ــی ح پداس

ډگرکــی ســیالې او مخالفــت د سیاســت او 

سیاســت کولــو محرکــه قــوه ده او مخالفیــن 

ــل  ــو ب ــه ځــای ی ــو پ ــود کول ــل د ناب ــو ب د ی

ــری. ــه رضورت ل ت

فرشاد نور هم بازی علی رضا حقیقی 
در لیگ برتر سوید شد

زیدان:
برای ارایۀ بهترین بازی مان به مصاف 

بارسلونا خواهیم رفت

فیـسبـوک نـــامــه

ـــس از  ـــور پ ـــال کش ـــی فوتب ـــم مل ـــدۀ تی ـــن شناخته ش ـــور، بازیک ـــاد ن فرش
ـــی  ـــد، ط ـــال هالن ـــنی در فوتب ـــف س ـــای مختل ـــور در رده ه ـــال حض ۱2 س
قـــراردادی یک ونیـــم ســـاله بـــه تیـــم فوتبـــال اسکیلســـتونا در کـــه در 

ـــت. ـــرار دارد پیوس ـــوئد ق ـــر س ـــگ برت لی
ـــم رودا  ـــا تی ـــد ب ـــر هالن ـــگ برت ـــازی در لی ـــابقۀ ب ـــه س ـــاله ک ـــور 22 س ن
ـــال  ـــی فوتب ـــم مل ـــوت تی ـــش دع ـــاه پی ـــد م ـــه دارد، چن ـــه را در کارنام جس
ـــه  ـــم ب ـــن تی ـــی ای ـــای اصل ـــز از مهره ه ـــاال نی ـــت و ح ـــتان را پذیرف افغانس

ــد. حســـاب می آیـ
حـــاال فرشـــاد نـــور تنهـــا فوتبالیســـت افغانســـتانی عضـــو تیـــم ملـــی 
فوتبـــال افغانســـتان اســـت کـــه در دســـتۀ برتـــر فوتبـــال اروپـــا بـــازی 
ــای  ــه از رقابت هـ ــت ۱۶ هفتـ ــا گذشـ ــتونا بـ ــم اسکیلسـ ــد. تیـ می کنـ
ـــگاه آخـــر جـــدول اســـت. ـــاز در جای ـــا کســـب ۷ امتی ـــر ســـوئد ب ـــگ برت لی
ـــی در  ـــر جدول ـــم قع ـــن تی ـــان اول ای ـــه دروازه ب ـــت ک ـــر اس ـــه ذک الزم ب
ـــال  ـــی فوتب ـــم مل ـــان تی ـــی، دروازه ب ـــا حقیق ـــوئد، علی رض ـــر س ـــگ برت لی

ایـــران در رقابت هـــای جـــام جهانـــی 20۱۴ برزیـــل اســـت.

ــروز  ــداد ام ــازی بام ــرای ب ــش ب ــد، تیم ــانی ها می گوی ــرمربی کهکش س
ــت. ــاده اس ــورده آم ــتو وال ــردان ارنس ــا م ــل ب ــنبه و تقاب یک ش

در  )یکشــنبه(  امــروز  بامــداد  شــاگردانش  کــه  زیــدان  زین الدیــن 
ال کاســیکوی پیش فصــل در جــام قهرمانــان بین المللــی در امریــکا 
ــا  ــم، م ــی خوش حالی ــت: خیل ــت، گف ــد رف ــلونا خواهن ــاف بارس ــه مص ب
ــت و  ــم رف ــلونا خواهی ــاف بارس ــه مص ــان ب ــن بازی م ــۀ بهتری ــرای ارای ب
ــا  ــل م ــازی پیش فص ــومین ب ــن س ــده ایم. ای ــاده ش ــازی آم ــن ب ــرای ای ب
اســت و می خواهیــم بــه لحــاظ فیزیکــی پیشــرفت کنیــم. بازیکنــان رفتــه 
ــم.  ــرای شــروع فصــل آغــاز می کنی ــان را ب ــر می شــوند و خودم ــه بهت رفت
هــواداران رئالــی زیــادی در امریــکا هســتند و بــه همیــن خاطــر از بــودن 

در اینجــا خوش حالیــم.
او دربــارۀ ســتارۀ برزیلــی آبی واناری هــا هــم کــه در پیش فصــل 3 
ــار را  ــه زودی نیم ــت: ب ــار داش ــانده، اظه ــر رس ــه ثم ــا ب ــرای بارس گل ب
ــا  ــازی ب ــه در ب ــی اســت. از این ک ــی خوب ــد. او بازیکــن خیل ــم دی خواهی
منچسترســیتی شکســت خوردیــم، ناراحتیــم و امیدواریــم در برابــر بارســا 

ــم. ــر عمــل کنی بهت
ســرمربی فرانســوی رئالی هــا ادامــه داد: از داشــتن چنیــن بازیکنانــی 
خوش حــال هســتم. مــا بهتریــن بازیکنــان را در اختیــار داریــم و بــا همیــن 
بازیکنــان بــود کــه فصــل گذشــته بــه عناویــن قهرمانــی رســیدیم. مــا بــه 
ــم و  ــی داری ــب خوب ــا ترکی ــای خــود هســتیم. م ــال تکــرار موفقیت ه دنب
ــش  ــواری در پی ــال دش ــدارم. س ــم ن ــب تیم ــر ترکی ــرای تغیی ــی ب برنامه ی
ــز  ــن قشــنگ ترین چی ــود و ای ــم ب ــی خواهی ــال قهرمان ــه دنب ــا ب ــم. م داری

بــرای مــا اســت.
ــداد  ــازی بام ــش در ب ــی تیم ــتاره پرتغال ــت فوق س ــه غیب ــاره ب او در اش
ــردا  ــازی ف ــدو در ب ــت رونال ــت غیب ــی از باب ــار داشــت: نگران ــرداد اظه ف
)امــروز( نــدارم. او از تعطیــات خــود بــه نحــو احســن اســتفاده خواهــد 

ــاده هســتند. ــا بارســلونا آم ــل ب ــرای تقاب ــا ب ــان، ام ــه بازیکن کــرد. بقی

برنـامۀ بـزرگ احـمدشاه مسـعود
 از دید نظـامی و سیـاسی چـه بود؟

داوود نعیمی
بخش دوم و پایانی

بــه بــاور احمدشــاه مســعود، بــا آزاد شــدِن شــماِل افغانســتان در ُکل کــه ســاحات اصلــی و پایگاهــی مقاومت 
ــه  ــه جنگ هــای فرسایشــی علی ــوب افغانســتان شــروع ب ــاط جن ــردم در بعضــی از نق ــی داد، م را تشــکیل م
طالبــان خواهنــد کــرد. ایــن تنهــا یــک هــدس نبــود؛ بلکــه به خاطــر آغــاز آن مرحلــه، شــماری از رهبــران 
جنــوب افغانســتان شــامل در رهبــری مقاومــت بودنــد. بــه اســاس ایــن اســتراتیزی و برنامه ســازی؛ شــمال 
افغانســتان َکًا از دســت طالبــان آزاد می شــد، جزایــر مقاومــت در جنــوب و شــرق کشــور گســترش میافــت 
ــدند  ــد وادار می ش ــان بای ــت و آن ــد می رف ــد بلن ــتانی ها بای ــرای پاکس ــه ب ــد هزین ــگ از دی ــل جن و تموی
ــن برنامه هــای خــود را در دو جملــه خاصــه  ــد. او مجمــوع ای ــن در دهن ــه یــک راه حــل سیاســی ت کــه ب
ــد پاکســتان را  ــک راه حــل اساســی برســد، اول بای ــه ی ــد افغانســتان ب ــر می خواهی ــت: اگ ــرد و می گف می ک
تحــت فشــار قــرار دهیــد کــه دســت از حمایــت طالبــان و القاعــده بــردارد و دوم این کــه مقاومــت مــردم 

افغانســتان را در برابــر طالبــان و تروریســم حمایــت کنیــد.
ــا هزینــۀ ملیاردهــا  ــرای ثبــات در افغانســتان ب ــوع برنامــه ب ــا گذشــت ایــن همــه ســال ها و تطبیــق هــر ن ب
ــردم افغانســتان و فشــار  ــان از خــود به جــا گذاشــت. تقویــت م ــا فورمــل همــان اســت کــه قهرم ــر، ام دال
ــان و آزاد شــدن مناطــق از  ــاالی طالب ــی ب ــداوم نظام ــه فشــار مت ــاور داشــت ک ــاالی پاکســتان. مســعود ب ب
ــد،  ــور بچرخ ــه مح ــت در س ــره می بایس ــازد؛ مذاک ــره س ــه مذاک ــان را وادار ب ــاید طالب ــان، ش ــگال آن چن
بحــث روی ســاختار نظــام کثرت گــرا کــه بــه تنــوع ســاختاری جامعــۀ افغانســتان احتــرام نهادینــه گــذارد؛ 
ــات تحــت نظــارت ســازمان ملــل متحــد، خلــغ ســاح کلــی مملکــت و ســاختن ارتــش واقعــی و  انتخاب

ملــی.
ایــن تشــریحات را احمدشــاه مســعود بــه هنــک کرمپتــون داد و گفــت کــه مــا بــرای قــدرت نمی جنگیــم، مــا 
بــرای آن مبــارزه می کنیــم کــه مــردم افغانســتان بتواننــد خودشــان بــه سرنوشــت خــود حاکــم شــوند. اگــر 
در ایــن رویــداد یعنــی تمثیــل ارادۀ خــودی مــردم طالبــان را پذیرفتنــد، مــا مشــکلی نخواهیــم داشــت، ولــی 
هیچ گاهــی یــک حاکمیتــی را کــه بــه زور تفنــگ بــاالی مــردم مــا تحمیــل شــود و چنــد نفــر مجهول الهویــه 
خودشــان را امیرالمومنیــن بخواننــد؛ نــه تنهــا کــه قبــول نداریــم؛ بلکــه علیــه آن بــه مبــارزه و جنــگ مســلحانۀ 
ــروزی  ــه پی ــاور ب ــا ب ــا خــود دارد، م ــردم را ب ــت م ــگ حمای ــن جن ــه ای ــم داد. از این ک ــه خواهی خــود ادام

نهایــی خــود داریــم.
در بخــش آخــری حرف هایــش گفــت کــه مــردم افغانســتان در برابــر شــوروی کــه یــک تهدیــد جهانــی بــود، 
مبــارزه کردنــد، پیــروز شــدند و در نهایــت از جانــب دنیــا فرامــوش شــدند؛ امــروز مــردم در فقــر، بدبختــی، 
ــا  ــه دنی ــد. درحالی ک ــر می برن ــه س ــر ب ــت دیگ ــزاران مصیب ــی و ه ــه، بی جای ــم و تربی ــات، تعلی ــود خدم نب
مکلفیــت اخاقــی داشــت کــه مــردم افغانســتان را کمــک کنــد. هنــک کرمپتــون گفــت کــه مــن از جانــب 
دولــت امریــکا و بــه صــورت مشــخص از جانــب ســازمان اطاعــات مرکــزی مأموریــت دارم کــه بــا شــما 
در ارتبــاط بــه ســازمان القاعــده و اســامه بــن الدن گفت وگــو کنــم. ایــن ســازمان در حملــه علیــه ســفارت 
خانه هــای مــا در شــرق افریقــا و هم چنــان علیــه کشــتی نظامــی مــا در آب هــای یمــن دســت دارد. القاعــده 
و اســامه بــن الدن هم چنــان برنامــه دارنــد کــه منافــع امریــکا را تهدیــد کــرده و علیــه مــا و یــا متحــدان مــا 
دســت بــه حملــه بزننــد. شــما در افغانســتان نفــوذ داریــد و به صــورت عملــی علیــه ایــن ســازمان در جنــگ 
ــا مــا شــریک ســازید تــا بتوانیــم از  اســتید؛ مــا می خواهیــم کــه شــما دسترســی اطاعاتــی را کــه داریــد ب
ــن  ــه اســاس ای ــا هــم ب ــم و ی ــری کنی ــان جلوگی ــر شــویم و از حمــات بعــدی آن برنامه هــای القاعــده خب

اطاعــات، او را دســتگیر کنیــم.
مســعود بــا تبســمی کــه ویــژۀ خــودش بــود، حرف هــای خــود را بــا یــک ســوال بســیار عمیــق آغــاز کــرد. 
از آقــای هنــک پرســید: آیــا تمــام برنامــۀ شــما در ارتبــاط بــه القاعــده اســت، یــا این کــه بــرای افغانســتان 
نیــز کــدام برنامــه داریــد؟ هنــک بــا صراحــت و صداقــت جــواب داد کــه مــا تنهــا در ارتبــاط بــه القاعــده 

برنامــه داریــم و بــس.
مســعود کمــی القاعــده را بــه معرفــی گرفــت و گفــت کــه امریــکا تهدیــد ایــن شــبکه را بســیار دســت کــم 
ــان  ــی القاعــده و طالب ــی اصل ــه پاکســتان حام ــان می شــمارید، درحالی ک ــرد. شــما پاکســتان را متحدت می گی
انــد. افغانســتان در مبــارزه علیــه شــوروی بــا شــما متحــد بــود، امــا حــاال در انــزوا و فقــر بــه ســر می بــرد. 
ــخص و  ــیار مش ــان بس ــا برنامۀت ــادی دنی ــی و اقتص ــدرت نظام ــن ق ــوان بزرگ تری ــه عن ــما ب ــم ش ــاال ه ح
کوچــک اســت. مــا بــه هرحــال علیــه آنــان می جنگیــم، امــا مــا علیــه طالبــان، نفــوذ پاکســتانی ها و القاعــده 
ــه تنهایــی خــود اولویــت نیســت. آنــان بخشــی از مشــکل اســتند؛ نــه ُکِل  می جنگیــم. بــرای مــا القاعــده ب

مشــکل.)صفحه ۱۴5 کتــاب هنــر اســتخبارات مختصــر ایــن ماقــات را بیــان کــرده اســت(.
مســعود در ادامــۀ ســخنان اش گفــت: در پایــان جنــگ ســرد شــما دســت آرود های بســیار بــزرگ و عظیــم 
ــای  ــکا و اروپ ــی امری ــۀ نظام ــت. هزین ــکا اس ــا امری ــاد دنی ــن اقتص ــادی بزرگ تری ــد اقتص ــتید. از دی داش
ــای کمرشــکن  ــم ســاختید. دیگــر در رقابت ه ــان را ک ــداد نیرو های ت ــن شــده اســت. تع ــی بســیار پایی غرب
ــد و آن  ــزرگ و اســتراتیژیک دارن ــک دســت آورد ب ــط ی ــا فقط وفق ــا روس ه ــد، ام ــرار نداری ــا شــوروی ق ب
این کــه افراطیــاِن مذهبــی و مســلح دیگــر امریــکا را نشــانه گرفتــه انــد و ایــن جنــگ بسیاربســیار طوالنــی 
خواهــد بــود. شــما در ایــن جنــگ شــاید زمانــی متحــدان زیــاد در جهــان اســام داشــته باشــید، امــا بیشــتر 
ــود، سیاســت مدارانی  ــد ب ــان شــعاری و فاســد خواهن ــود، ملی گرای ــد ب ــدان شــما تکنوکرات هــا خواهن محت
ــم  ــارات عظی ــوی و اعتب ــۀ ق ــک وجه ــا ی ــد داشــت. م ــه نخواهن ــوی در جامع ــگاه ق ــه پای ــود ک ــد ب خواهن
جهــادی داریــم و بــا همــه اعتقــاد و باورمنــدی؛ طالبــان، القاعــده و گروپ هــای افراطــی پاکســتانی را تهدیــد 
علیــه افغانســتان و دنیــا می دانیــم. شــاید اگــر دنیــا از مقاومــت افغانســتان حمایــت کنــد، پیــروزی ارزان تــر 
ــرد  ــد ب ــی خواهی ــن مقاومــت نباشــد، شــما پ ــا نباشــیم و ای ــد. شــاید روزی اگــر م و آســان تر به دســت آی
کــه ایــن دشــمن چقــدر ریشــه و عمــق دارد و شــاید برای تــان درد ســر و مشــکات زیــادی را خلــق کنــد.
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ــته  ــامبر گذش ــاه دس ــه در م ــی ک ــن زمان ــر پوتی والدیمی
ــکا در اخــراج دیپلمات هــای  تصمیــم گرفــت اقــدام امری
روس و تصــرف دو ســاختمان دیپلماتیــک روســیه در 
ــی  ــاخه گل ــع ش ــد در واق ــی نکن ــکا را تاف ــاک امری خ
بــرای ترامــپ فرســتاد. امــا بــه نظــر می رســد بــا تصمیــم 
اخیــر مســکو بــرای کاهــش شــدید تعــداد دیپلمات هــای 
امریکایــی در روســیه، مــاه عســل ایــن دو نیــز بــه پایــان 

رســیده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری رویتــرز، تصمیــم اخیــر روســیه 
اخــراج صدهــا  بــا  امریــکا  تحریم هــای  تافــی  در 
ــه  دیپلمــات امریکایــی و تصــرف دو ســاختمان متعلــق ب
ــکو  ــه مس ــد ک ــان می ده ــت نش ــن حال ــکا در بهتری امری
ــط دو  ــردن رواب ــر ک ــرای بهت ــپ ب ــت ترام ــون قابلی اکن
طــرف را کــم دانســته و ایــن می توانــد آغــاز ســیر 

ــد. ــیه باش ــکا و روس ــط امری ــدی در رواب ــی جدی نزول
ــنای  ــه س ــدام را انجــام داد ک ــن اق ــد از آن ای ــیه بع روس
امریــکا روز پنجشــنبه بــا تصویــب تحریم هــای جدیــدی 
علیــه روســیه، ایــران و کــره شــمالی، در عیــن حــال ایــن 
پیــام را داد کــه نمی توانــد بــه ترامــپ در موضعــش 
نســبت بــه روســیه اعتمــاد کنــد و الیحــه جدیــد 
ــرده  ــب ک ــی تصوی ــکو را در حال ــه مس ــا علی تحریم ه
ــی کــه بخواهــد آنهــا را  کــه دســت ترامــپ را در صورت

ــت. ــته اس ــد، بس ــش ده کاه
ــه  ــرد ک ــام ک ــه ای اع ــه در بیانی ــفید روز جمع کاخ س
ــرده  ــره ک ــون مذاک ــن قان ــی در ای ــاره تغییرات ترامــپ درب

و اکنــون می خواهــد آن را امضــا کنــد.
ــت  ــورای امنی ــابق ش ــناس س ــک کارش ــس، ی ــدرو وی ان
ملــی امریــکا در حــوزه روســیه گفــت: روس هــا در 
ــه  ــپ ب ــک شــدن ترام ــد از نزدی ــل دارن ــه تمای ــی ک حال
پوتیــن و ایــن احســاس ســاده لوحانــه مبنــی بــر امــکان 
ــد،  ــرداری کنن ــره ب ــن به ــل پوتی ــی مث ــا کس ــل ب تعام
ــه ترامــپ  ــه عملکــرد دلقــک مأبان ــد ک ــون در می یابن اکن
موجــب شــده کــه او واقعــا کار ســختی در عملــی کــردن 

ــد. ــته باش ــد، داش ــیه می خواه ــه روس ــی ک چیزهای
کاهــش  روســیه  خواســته های  فهرســت  صــدر  در 
ــبه  ــام ش ــه انضم ــه بهان ــه ب ــود ک ــکا ب ــای امری تحریم ه
جزیــره کریمــه از اوکرایــن بــه روســیه و جنــگ در شــرق 
ــکا اکنــون  اوکرایــن اعمــال شــدند. ایــن کار ســنای امری
ــازد.  ــن می س ــته را غیرممک ــن خواس ــی ای ــه کل ــر ب دیگ
ــه  ــز ب ــیه نی ــر روس ــدنی دیگ ــا ناش ــته تقریب ــک خواس ی
ــه  ــبت ب ــیه نس ــای روس ــدن ادع ــناخته ش ــمیت ش رس

ــود. ــکا ب ــوی امری ــه از س کریم
ویــس کــه اکنــون در اندیشــکده کارنگــی مشــغول 
اســت، گفــت: عملکــرد ترامــپ موجــب شــد هیچکــس 
ــه  ــد ک ــته باش ــاس را نداش ــن احس ــر ای ــکو دیگ در مس
او کســی اســت کــه می توانــد خواســته های آنهــا را 
ــپ  ــابق ترام ــل س ــال تمای ــن ح ــد. در عی ــرآورده کن ب
ــرای  ــال 20۱۶ ب ــی س ــن انتخابات ــه در کمپی ــا ک ــه قب ک
بهبــود روابــط دو کشــور اعــام کــرده بــود تحــت تاثیــر 
ــه  ــر مداخل ــی ب ــکا مبن ــی امری ــس اطاعات یافته هــای آژان

ــت. ــرار گرف ــات ق ــع وی در انتخاب ــه نف ــیه ب روس

بــه راه افتــادن یــک تحقیقــات فــدرال در ارتبــاط بــا ایــن 
پرونــده و چندیــن تحقیقــات دیگــر کنگــره درخصــوص 
ــرای  ــیه کار را ب ــا روس ــپ ب ــن ترام ــی کمپی ــکان تبان ام
وی بــه منظــور بــاز کــردن فصــل جدیــدی در روابــط بــا 

پوتیــن دشــوار ســاخته اســت.
ــا ۹۸ رای  ــنا ب ــد در س ــای جدی ــر تحریم ه ــه اخی الیح
موافــق در مقابــل دو رای مخالــف تصویــب شــد و قبــل 
از آن نیــز بــا ۴۱۹ رای موافــق در قبــال ســه رای مخالــف 
ــا  ــود و ایــن وضعیــت ی ــه ب ــدگان گرفت در مجلــس نماین
ترامــپ را وادار می کنــد کــه موضعــی سرســختانه در 
قبــال مســکو در پیــش بگیــرد و یــا بــا وتــوی ایــن قانــون 

ــد. ــرار ده ــه خــود ق ــش را علی ــم حزبی های ه
ایــن حمایــت بــزرگ کنگــره از تحریم هــا موجــب 
ــانی  ــه آس ــز ب ــپ نی ــوی ترام ــه وت ــه هرگون ــود ک می ش

ــود. ــو ش لغ
ویــس گفــت: کاهــش شــدید محبوبیــت ترامــپ در 
ــرای ســرخورده کــردن هم پیمانانــش  ــل او ب داخــل، تمای
در ناتــو نظیــر آلمــان و ناتوانــی او بــرای تصویــب قوانینی 
در داخــل همگــی ایــن احســاس را در نــزد روس هــا بــه 

وجــود آورده کــه او مشــغول تضعیــف امریــکا اســت.
ــه  ــت ک ــکو الزم نیس ــر مس ــرد: از نظ ــد ک ــس تاکی وی
ــد  ــارج کن ــه خ ــش گرفت ــه در پی ــیری ک ــپ از مس ترام
ــکا و  ــرای امری ــی ب ــک مســیر خودتخریب ــن ی ــه ای چراک
یــک مســیر بــد بــرای جایــگاه بین المللــی امریــکا اســت. 
همــه اینهــا یــک پیــروزی بــزرگ بــرای کرملیــن اســت. 
روســیه بــه امریــکا تــا یــک ســپتامبر وقــت داد تــا تعــداد 
کارمندانــش دیپلماتیکــش در ایــن کشــور را بــه ۴55 نفــر 
کاهــش دهــد. ایــن معــادل همــان دیپلمات هــای روســی 
ــکا بعــد از اخــراج 35 تــن از  ایــن  ــده در امری باقــی مان
ــل  ــه دلی ــاه دســامبر ب ــکا در م ــا از ســوی امری دیپلمات ه
ــکا  ــات امری ــیه در انتخاب ــای روس ــه هکره ــام مداخل اته

بــوده اســت.
همچنیــن مســکو گفتــه کــه یــک ســاختمان مــورد 
اســتفاده دیپلمات هــای امریکایــی در مســکو و یــک 
ســاختمان دیپلماتیــک دیگــر امریــکا را تصــرف می کنــد.
می توانــد  روســیه  گفتنــد:  ســابق  مقام هــای  برخــی 
اقدامــات دیگــری مثــل کمــک بــه نیروهــای مــورد 
کــردن  محــدود  یــا  اوکرایــن  شــرق  در  حمایتــش 
عملیات هــای هوایــی امریــکا در ســوریه انجــام دهــد امــا 
ــی ســر و صــدا  ــه واکنشــی ب ــز گفتنــد هرگون عــده ای نی

ــود. ــد ب خواه
ــد تحریم هــای  ــام ســابق گفــت: روســیه می توان ــک مق ی
متقابــل اقتصــادی علیــه امریــکا اعمــال کنــد و تاکیــد کــرد 
ــیه از  ــن و روس ــی در اوکرای ــی جوی ــر او تاف ــه از نظ ک
جانــب مســکو احتمــال کمتــری دارد چونکــه منجــر بــه 

پاســخ متقابــل امریــکا خواهــد شــد.
مایــکل مــک فــاول، ســفیر امریــکا در روســیه از 2002 تــا 
20۱۴ گفــت، از نظــر او روســیه هنــوز بــه دنبــال تشــدید 
ــه  ــتناد ب ــا اس ــن ب ــون پوتی ــت چ ــکا نیس ــا امری ــش ب تن
تمایــل ترامــپ بــرای روابــط بهتــر بــا مســکو بــه دنبــال 

ــکا اســت. ــور امری ــا رئیس جمه ــی ســازش ب نوع

مجلـس  زنـان  امـور  کمیسـیون 
نماینـده گان با آماده کـردن طرحی در 
زمینـۀ گسـترش نقـش زنـان در روند 
صلـح افغانسـتان، خواسـتار برگزاری 
نشسـت بیـن المللـی زنان افغان شـد.
در ایـن طـرح از حکومـت خواسـته 
شـده کـه بـه صلـح اجتماعـی توجـه 
بیشـتر کنـد و نقـش زنـان را در روند 
صلـح اجتماعـی و سیاسـی گسـترش 

. هد د
در ایـن طـرح گفتـه شـده: بـا در نظر 
داشـت قربانـی بی شـمار زنـان افغان 
امنـی  نـا  و  جنـگ  تاریـخ  طـول  در 
در کشـور، از زنـان مسـوول و بیـدار 
کشـور و مادران اقشار مختلف جامعه 
بـه شـمول آنانـی کـه در برابـر دولت 
مشـغول جنگ هسـتند، جهـت آوردن 
صلـح در اجتمـاع و ترویـج فرهنـگ 
صلـح، عـدم تشـدد و خشـونت برای 
نسـل های کنونـی و آینـده، دعوت به 

آید. عمـل 
مجلـس  زنـان  امـور  کمیسـیون 
همچنیـن در طـرح یـاد شـده از دفتـر 
سیاسـی ملـل متحـد در افغانسـتان و 
رهبـران گروه هـای مخالـف دولت در 
خـاک افغانسـتان خواسـته تا نشسـت 
بیـن المللـی زنـان افغـان را تسـهیل 

کننـد کـه در آن، زنـان همـه اقشـار 
نقـش  کشـور  اجتماعـی  و  سیاسـی 
شـان را بـرای بهبود آینده اطفال شـان 
مطـرح نمـوده و برای ترویـج فرهنگ 
و  خونریـزی  قطـع  عدالـت،  صلـح، 

جنـگ پیشـگام گردنـد.
فوزیـه کوفـی رییـس کمیسـیون امور 
زنـان مجلـس گفـت: "از آنجایـی که 
طالبـان در ایـن اواخـر می گوینـد کـه 
مخالـف اشـتراک زنان در سیاسـت و 
تعلیـم نیسـتند، حکومـت و سـازمان 
ملـل بایـد زمینـه نشسـت اجتماعـی 
صلـح با اشـتراک زنـان از تمامی قریه 

جـات کشـور را فراهـم سـازند".
خانـم کوفـی افـزود، ادامـه خشـونت 
ضعیـف  نقـش  از  ناشـی  کشـور  در 
مـادران در تربیـت فرزنـدان و مانـع 
نشـدن شوهران شـان از جنـگ انـد و 
اگـر بـه زنـان نقش بیشـتر داده شـود 
مـی تواننـد سـطح خشـونت ها را در 

کشـور پاییـن آورنـد.
روسـتاهای  در  زنانـی  او،  گفتـه  بـه 
افغانسـتان هسـتند کـه اگـر بـه آنـان 
نقـش داده شـود، می تواننـد در روند 
صلـح اجتماعـی موثـر واقـع شـوند.

داکتـر سـید صادق رییـس بخش زنان 
سـازمان ملـل متحـد، طرح کمیسـیون 

زنـان مجلـس را فرصتی خوبـی برای 
رسـیدن به صلح در افغانسـتان خواند 
ایـن  و تاکیـد ورزیـد کـه همـکاری 

سـازمان ادامـه مـی یابد.
کمیسـیون  رییـس  بلخـی  صدیقـه 
امـور زنـان مجلـس سـنا نیـز در ایـن 
نشسـت نقـش زنـان را مهـم خواند و 
گفـت کـه دختـران مـی تواننـد برای 
تعییـن  شـرط  شـان  خواسـتگار های 
کننـد کـه اگر تفنگ شـان را بـه زمین 
مـی گذارنـد بـا آنـان ازدواج می کنند. 
در همیـن حـال، حبیبه سـرابی معاون 
شـورای عالـی صلـح مـی گویـد کـه 
این شـورا به این نتیجه رسـیده اسـت 
کـه صلـح اجتماعـی کـه در اثـر نقش 
زنـان بـه میـان مـی آیـد مـی توانـد 
در  سیاسـی  صلـح  کننـده  تضمیـن 
کشـور خواهـد بـود و در ایـن راسـتا 

اقداماتـی را نیـز انجـام داده اسـت.
شـورای  کـه  گفـت  سـرابی  خانـم 
صلـح طـرح تجربـوی از سـه والیت 
افغانسـتان را آغـاز کـرده اسـت کـه 
بـه شـکل  هـا  نشسـت  آن  در  زنـان 
رضـا کار باید شـرکت کنند؛ تـا هنوز 
چندیـن نشسـت را در رابطـه صلـح 
اجتماعـی بـا زنان برگزار کرده اسـت.
بـه گفتـه او، شـورای عالـی صلـح در 
ابتـدای ایـن نشسـت ها امیـدوار نبود؛ 
امـا هـم اکنـون امیدواری هـای زیـاد 

ایجاد شـده اسـت.
او نیـز تصریـح کـرد کـه اگـر زنـان 
بخواهنـد مـی تواننـد مانـع فرزنـدان 
و شـوهران خـود شـوند تـا دیگـر به 

تفنـگ دسـت نبرنـد.
صلـح،  و  زنـان  ای  شـبکه  ایجـاد 
انتخـاب زنـان متنفـذ و تاثیر گـذار به 
حیـث اعضـا و هیات رهبری شـورای 
صلـح والیتـی و سـهیم سـاختن آنان 
در تصامیـم، اسـتفاده از نفـوذ رهبران 
و  سیاسـی  هـای  سـلیقه  بـدون  زن 
گنجانیـدن صلح اجتماعـی در نصاب 
تعلیمی وزارت معارف از پیشـنهادات 
کمیسـیون زنـان مجلس جهـت تامین 

صلـح در کشـور انـد.

ــتان و  ــکا در افغانس ــابق امری ــفیر س ــل زاد س ــی خلی  زلم
عــراق در واکنــش بــه برکنــاری نــواز شــریف گفتــه اســت 
کــه ســلب صاحیــت نــواز شــریف باعــث پیچیده گــی در 

رونــد دموکراســی پاکســتان شــده اســت.
ــه سیاســت  ــد ک ــز معتقدن ــن وجــود کارشناســان نی ــا ای ب
خارجــی پاکســتان نســبت بــه افغانســتان بــه قــوت 
ــرد  ــری در رویک ــچ تغیی ــد و هی ــد مان ــی خواه ــود باق خ

اســام آباد بوجــود نخواهــد آمــد.
وزارت خارجــه افغانســتان اعــام کــرد بــر اســاس 
سیاســت عــدم مداخلــه در امــور داخلــی ســایر کشــورها، 
ــور  ــن کش ــی ای ــأله داخل ــتان مس ــر پاکس ــوالت اخی تح
ــد  ــت جدی ــا حکوم ــکاری ب ــۀ هم ــرای ادام ــا ب ــت ام اس

دارد. آماده گــی  پاکســتان 
ــتان  ــه افغانس ــخنگوی وزارت خارج ــتغنی س ــکیب مس ش
تصریــح کــرد: دولــت افغانســتان بــر اســاس سیاســت عدم 
ــراری  ــه برق ــورها ب ــایر کش ــی س ــور داخل ــه در ام مداخل

ــد دارد. ــت پاکســتان تأکی ــا حکوم ــک ب ــط نی رواب
ــاب  ــا انتخ ــتان ب ــنه افغانس ــع حس ــه موض ــت ک وی گف
ــرد  ــد ک ــری نخواه ــتان تغیی ــد پاکس ــت وزیر جدی نخس

ــن  ــد ای ــت وزیر جدی ــا نخس ــترک ب ــکاری مش ــه هم و ب
ــم. ــل داری ــور تمای کش

ــته های  ــت: خواس ــار داش ــو آزادی اظه ــه رادی ــتغنی ب مس
دولــت افغانســتان از حکومــت پاکســتان واضــح هســتند، 
ــت وزیر  ــوان نخس ــه عن ــه ب ــی ک ــر کس ــن رو ه از همی
جدیــد ایــن کشــور انتخــاب شــود، حکومــت افغانســتان 
ــن  ــم در تامی ــا تروریس ــارزه ب ــن مب ــا ضم ــع دارد ت توق

ــد. ــکاری کن ــه هم ــت منطق امنی
روز جمعــه نــواز شــریف در نتیجــه بررســی پرونــده فســاد 

مالــی توســط دادگاه عالــی پاکســتان رد صاحیت شــد.
از سوی دیگر

پایان ماه عسل پوتین و ترامپ کمیسیون امور زنان مجلس:

نشست بین المللی زنان افغانستان برگزار شود

خلیل زاد: 

برکناری نواز شریف دمکراسی را پیچید کرد


