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اعلیحضرت  در حضور  من  کرزی: یک شب 
صاحب شکایت کردم، در زمان طالبان در زمان 
جنوب  من  مطلب  گفتم:  برایشان  مقاومت، 
آنجا  در  من  که  جایی  بود؛  افغانستان  غرب 
اعلیحضرت  حضور  به  من  می کردم.  کوشش 
چیزی  دشمن  مقابل  به  جدی  مقاومت  گفتم: 
می شود  ما  مقابل  در  ها  همسایه  طرف  از  که 
و تفرقه هایی که در خاک ما انداخته میشود و 
بنام خودما  و  میشه  ما  بدی هایی که در خاک 

میشه، نیست.
گفت:  من  جواب  در  اعلیحضرت  حضور 
بلی  گفتم  من  هست".  افغانستان  در  "نخیر! 
حضور، بلی، در جنوب غرب افغانستان جایی 
چیز  این  تاهنوز  دارم  را  کوشش  این  من  که 

شروع نشده است و باید شروع شود.
گفت:  من  جواب  در  باز  اعلیحضرت  حضور 
"در افغانستان هست، احمدشاه مسعود کوشش 

خود را دارد و باید پشت اش ایستاد شویم."
صاحب  داکتر  بود،  نشسته  صاحب  سیرت   

زلمی رسول هم نشسته بودند.

پادشاه سابق افغانستان به روایت رییس جمهور 

پیشین، در دهمین سالیاد شاه فقید:

"باید پشت احمدشاه مسعود 
ایستاد شویم"

جلوي زبان ديگران را نمي توان گرفت، 
ولي اگر خوب زندگي كنيم، اين خود باعث شكست و تحقير آنان مي شود
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محمــد اشــرف غنــی رییــس حکومــت وحــدت 
ملــی در مراســم معرفــی رییــس عمومــی اداره 
ــه  ــرده ک ــد ک ــل تأکی ــای مح ــتقل ارگان ه مس
فرهنــگ حکومتــداری گذشــته بایــد تغییــر کنــد 
ــه  ــه هم ــد ک ــکلی باش ــه ش ــرات ب ــن تغیی و ای

ــردم افغانســتان از آن راضــی باشــد. م
ــن  ــد( متی ــنبه )۸ اس ــی، روز یک ش ــای غن آق
بیــگ رییــس عمومــی اداره مســتقل ارگان هــای 
محــل را بــه کارمنــدان آن اداره معرفــی نمــود و 
بــه وی در عرصــه امــور حکومــت داری خــوب، 

ابــراز موفقیــت کــرد.
ــه  ــگ، ک ــن بی ــای متی ــی آق ــم معرف در مراس
صبــح دیــروز در مقــر اداره مســتقل ارگان هــای 
ــات  ــماری از مقام ــد، ش ــزار گردی ــل برگ مح
بلندپایــه دولتــی و برخــی نماینــده گان شــورای 

ــتند. ــز حضــور داش ــی نی مل
مجلــس  رییــس  ابراهیمــی،  عبدالــرووف 
نماینــده گان بــه خاطــر انتصــاب رییــس جدیــد 
رییــس  از  محــل  ارگان هــای  مســتقل  اداره 
ــرده  ــکر ک ــی تش ــی غن ــدت مل ــت وح حکوم
ابــراز امیــدواری کــرد کــه آقــای بیــگ در 
عرصــه حکومتــداری خــوب نظــر بــه تجــارب 
ــل  ــر تحصی ــوب از قش ــی خ ــته، نمایندگ گذش
یافتــه جــوان، نمایــد و از حمایــت همــه جانبــه 

ــان داد. ــش اطمین خوی
آقــای غنــی نیــز در صحبتــی گفــت: خرســندم 
ــوان نســل  ــه عن ــد افغانســتان ب کــه نســل جدی
مهــم تاریــخ مــا در امــور دولــت داری معرفــی 
می شــوند و ایــن در زمینــه تأمیــن ارتبــاط 

ــمار  ــه ش ــی ب ــک گام اساس ــت ی ــت و مل دول
ــی رود. م

وی افــزود: "مــا نســلی هســتیم کــه بــه شــمول 
در  کــه  را  مختلفــی  توفان هــای  مهاجــرت، 
کنتــرول خــود مــا نبــوده اســت، تجربــه کردیــم 
ــور  ــده کش ــه آین ــتید ک ــلی هس ــما نس ــا ش ام
ــرد و در میــان  ــار خواهــد ک ــما افتخ ــه ش ب
ــی و  ــدت مل ــات، وح ــظ ثب ــار، حاف ــه اقش هم

ــود". ــد ب ــتگی خواهی همبس
ــی اداره مســتقل ارگان هــای  محمــد اشــرف غن
ریاســت  میــان  ارتبــاط  وســیله  را  محــل 
ــان،  ــش والی ــت و نق ــردم دانس ــوری و م جمه
ولســواالن و شــهرداران را ارزنــده خوانــده 
گفــت کــه تنظیــم امــور بــه عهــده اداره مســتقل 

ارگان هــای محــل می باشــد.
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متحـده  ایـاالت  نیروهـای  فرماندهـی 
امریـکا در افغانسـتان خبـر داده کـه آنان 
در نتیجـه حمـات هوایـی چهـار رهبر 
ارشـد گـروه تروریسـتی داعـش بـرای 
حوزه هـای عراق، سـوریه و خراسـان را 

کشـته اند. افغانسـتان  در 
فرماندهـی ایـن نیروهـا در یـک اعامیه 
خبـری همچنـان گفتـه کـه ابـو سـعید 
رهبر شـاخه خراسـان داعـش در والیت 
کنـر، بـه تاریـخ یازدهم جـوالی در یک 

حملـه هوایی کشـته شـده اسـت.
داعـش،  مذهبـی  رهبـر  اهلل  شـیخ ضیـا 
ایـن  ارشـد  فرمانـده  حبیـب  مولـوی 
حاجـی  پـور،  وتـه  منطقـه  در  گـروه 
تروریسـتی  گـروه  رهبـر  یـک  شـیراهلل 
"دولت اسـامی" و عضو پیشـین حزب 
اسـامی گلبدیـن حکمتیـار و اسـد اهلل 
عضـو ارشـد این گـروه که با ابو سـعید 
نزدیکـی داشـت، کسـانی هسـتند که از 
سـوی نیروهـای امریکایی در افغانسـتان 

شـکار شـده انـد.
نیروهـای  فرمانـده  نیکلسـون  جـان 
اسـت:  گفتـه  افغانسـتان  در  امریکایـی 
تروریسـتی  گـروه  علیـه  مـا  "کمپایـن 
"دولـت اسـامی" بی وقفه بـوده و هیچ 
افغانسـتان  در  آنـان  بـرای  امنـی  محـل 
نخواهـد بـود. ما آنـان را تـا زمانی مورد 
هـدف قـرار می دهیـم کـه دیگـر هیـچ 
تهدیـدی بـرای مردم افغانسـتان و منطقه 

باقـی نماننـد.

محمد اشرف غنی:

فرهنگ حکومت داری تغییر کند

کشته شدن چهار عضو ارشد داعش
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دختـران بـی شوهـر 
و تعـویذ نویسـان میلیـونر

تالش ها برای ساده سازی دسرتسی 

مردم افغانستان به عدالت

انتخاباتو کمېسیون راتلونکي اوونۍ 

د رأیې ورکولو د مرکزونو څېړنه پیلوي

صالحیت نظارتی شورا های والیتی برگشتانده شد



قــدرت  خلــع  بــا  پاکســتان  درحالی کــه 
نوازشــریف نخســت وزیر پیشــین از ســوی 
ــای  ــًا روزه ــور، عم ــن کش ــی ای دادگاه عال
ــر  ــد و ب ــر می گذران ــی را از س ــوارِ سیاس دش
اســاِس برخــی پیش بینی هــا احتمــال دارد یــک 
ــه ممکــن  ــرد دیگــر از حــزب مســلم لیگ ک ف
بــرادر آقای شــریف باشــد، قــدرت را به دســت 
ــاد ارگ  ــِی بی بنی ــی از ذوق زده گ ــرد، موج بگی
ــه و  ــرا گرفت ــتان را ف ریاســت جمهوری افغانس
ــه  ــد ک ــترش می ده ــی را گس ــن توهم زده گ ای
ــان  ــا رفتــن نوازشــریف، مشــکات می ــا ب گوی
دو کشــور بــه پایــان می رســد. بــه همیــن 
دلیــل، وزارت خارجــۀ کشــور ابــراز امیــدواری 
ــان دو  ــط می ــی از رواب ــه فصــل تازه ی ــرده ک ک

کشــور آغــاز شــود. 
ــتان  ــژۀ افغانس ــدۀ وی ــال، نماین ــن ح در همی
ــت  ــنبه در نشس ــه روز ش ــد ک ــل متح در مل
ایــن ســازمان در شــهر نیویــارک امریــکا 
ــر وارد  ــر ب ــار دیگ ــک ب ــت، ی ــخن می گف س
ــوان حامــل  ــه عن ــر پاکســتان ب کــردِن فشــار ب
ــد.  ــد ورزی ــی تأکی ــای منطقه ی ــِی تنش ه اصل
محمــود صیقــل نماینــدۀ افغانســتان در ســازمان 
ــِن  ــن ام ــه پاکســتان مأم ــل متحــد گفــت ک مل
ــۀ  ــه جامع ــی ک ــا زمان ــت و ت ــتان اس تروریس
ــدن  ــه برچی ــور را ب ــن کش ــد ای ــی نتوان جهان
ــن پایگاه هــا متقاعــد ســازد، بحــران منطقــه  ای
ــِم  ــژه جنــگ افغانســتان کــه بخــش مه و به وی
ــرار دارد،  ــی ق ــۀ جهان ــانه های جامع ــر ش آن ب

ــت. ــد یاف ــه خواه ــان ادام همچن
 البتــه بحــث دخالــت پاکســتان در امــور 
ایــن  آشــکارِ  حمایت هــای  و  افغانســتان 
و  تمامیت خــواه  گروه هــای  از  کشــور 
قرون وســطایی، موضــوع تازه یــی نیســت و 
ــتان  ــردم افغانس ــار م ــه در کن ــت ک سال هاس
ــر  ــه از نظ ــز ک ــان نی ــورهای جه ــی کش برخ
اســتراتژیک روابــط خــوب بــا پاکســتان دارنــد، 
ــا  ــارزه ب ــور در مب ــن کش ــۀ ای ــازی دوگان از ب
تروریســم خســته شــده انــد. پاکســتان در 
ــی  ــۀ جهان ــریک جامع ــود را ش ــه خ ــی ک حال
ــد،  ــم می خوان ــدۀ تروریس ــا پدی ــارزه ب در مب
ــتان و دادن  ــرش تروریس ــا پذی ــًا ب ــی عم ول
ــور  ــن کش ــا از ای ــه آن ه ــن ب ــای ام پایگاه ه
ــتفاده از  ــت. اس ــاخته اس ــم س ــن تروریس مأم
ــن  ــان دادن ای ــرای نش ــی ب ــای جهان تربیون ه
چهــرۀ پاکســتان بــدون شــک اهمیــِت خــود را 
ــای  ــه تاش ه ــرد ک ــکار ک ــوان ان دارد و نمی ت
افغانســتان در ایــن راســتا بی نتیجــه بــوده 
ــترده یی  ــورت گس ــه ص ــروز ب ــر ام ــت. اگ اس

در  پاکســتان  نقــش  از  در جامعــۀ جهانــی 
ــی  ــود، یک ــاد می ش ــم انتق ــا تروریس ــارزه ب مب
از نتایــج تاش هــای دولــت افغانســتان در 

ــود.  ــداد ش ــد قلم ــه می توان ــن عرص ای
ــر  ــل ذک ــز قاب ــه نی ــن نکت ــال، ای ــن ح در همی
ــا  ــین امریکایی ه ــای پس ــه در هفته ه ــت ک اس
سیاســت های  از  پیوســته  به صــورِت  نیــز 
ــا تروریســم انتقــاد  ــارزه ب پاکســتان در امــر مب
کــرده و به صــورت نســبی تعزیراتــی بــر 
ایــن کشــور وارد کرده انــد کــه می توانــد 
ــته  ــی داش ــی در پ ــداوم، نتایج ــورت ت در ص
ــه هیــچ صــورت ایــن انتقادهــا و  ــا ب باشــد ام
ــتان  ــد. پاکس ــنده نمی کن ــبی بس ــراِت نس تعزی
ــتراتژیکی را در  ــترده و اس ــداف گس ــان اه چن
دنبــال  تروریســتی  گروه هــای  از  حمایــت 
می کنــد کــه ســاده انگاری محــض خواهــد 
ــا  ــور ب ــن کش ــه ای ــم ک ــاور کنی ــه ب ــود ک ب
مشروط ســازی  یــا  و  ســاده  انتقــاد  چنــد 
از  کشــور،  ایــن  بــه  امریــکا  کمک هــای 
ــژه  ــه وی ــتی و ب ــای تروریس ــت گروه ه حمای
ــه وارد افغانســتان می شــوند،  ــی ک آن گروه های

می شــود. منصــرف 
در  درازمــدت  بســیار  اهــداِف  پاکســتان   
رســیدن  راه هــای  از  یکــی  و  دارد  منطقــه 
اهــداف، موجودیــت گروه هــای  ایــن  بــه 
ــا  ــن کشــور اســت. ب تروریســتی در خــاک ای
ایــن حــال نبایــد ناامیــد شــد کــه فعالیت هــای 
ــی از  ــه خال ــن زمین ــر در ای ــک موث دیپلوماتی
فایــده انــد. همیــن کــه افغانســتان موفــق 
ناامنی هــای  در  را  پاکســتان  نقــش  شــده 
ــازد،  ــته س ــی برجس ــطح جهان ــور در س کش
ــری از  ــر در جلوگی ــی موث ــک گام ــدون ش ب
ــور  ــن کش ــدت ای ــای درازم ــری هدف ه پیگی
ــتی  ــای تروریس ــت از گروه ه ــب حمای در قال
اســت. حــاال نیــز بحــران بــه وجــود آمــده در 
ــۀ  ــر زمین ــار دیگ ــک ب ــد ی ــتان می توان پاکس
ــر  ــرای ایجــاد فشــارهای بیشــتر ب تازه یــی را ب
ــا نبایــد در ایــن  ایــن کشــور میســر ســازد، ام
ــرد.  ــل ک ــطحی عم ــوص ذوق زده و س خص
از  گرفتــن  عبــرت  بــا  افغانســتان  دولــت 
سیاســت های گذشــتۀ خــود در رابطــه بــا 
ــد  ــا را نبای ــا و نبایده ــی باید ه ــتان، برخ پاکس

از نظــر دور داشــته باشــد:
ــن  ــار رفت ــا کن ــه ب ــد انتظــار داشــت ک 1- نبای
نوازشــریف نخســت وزیر پیشــیِن پاکســتان 
ــِی  ــت های اصل ــازه، در سیاس ــرد ت ــدن ف و آم

ــا شــود. ــری رونم ــن کشــور تغیی ای
 2- نبایــد انتظــار داشــت کــه فــردی کــه پــس 

ــتان  ــدرت پاکس ــۀ ق ــر اریک ــریف ب از نوازش
ــن  ــتراتژیِک ای ــای اس ــد، هدف ه ــه می زن تکی

ــد. ــال نکن کشــور را دنب
 3- نبایــد انتظــار داشــت کــه روابــط دو 
ــن  ــار رفت ــا کن کشــور افغانســتان و پاکســتان ب

ــد. ــدا کن ــود پی ــریف بهب نوازش
ــن  ــس از ای ــه پ ــت ک ــار داش ــد انتظ 4- نبای
پاکســتان مبــارزه بــا تروریســم را جــدی گرفته 
ــای  ــودی گروه ه ــرای ناب ــر ب ــای موث و اقدام ه

ــدازد. ــه راه ان تروریســتی در ایــن کشــور ب
 5- نبایــد انتظــار داشــت کــه جامعــۀ جهانــی 
ــر  ــی ب ــورِت آن ــه ص ــود ب ــارهای خ ــر فش ب

ــد. ــتان بیفزای پاکس
ــه  ــتان ب ــه پاکس ــت ک ــار داش ــد انتظ  6- نبای
همــکار خــوِب افغانســتان در مذاکــرات صلــح 

ــل خواهــد شــد. ــان تبدی ــا طالب ب
ــه  ــتان ب ــه پاکس ــت ک ــار داش ــد انتظ  7- نبای

تشــنج زایی در مرزهــا پایــان دهــد.
ــتان در  ــت افغانس ــه دول ــی ک ــا بایدهای  و ام

ــد: ــام ده ــد انج ــتان بای ــا پاکس ــه ب رابط
ــرای متقاعــد  ــد ب  1- دیپلوماســی خــود را بای
کــردِن جامعــۀ جهانــی و به ویــژه امریــکا 
ــود و  ــتان بهب ــر پاکس ــار ب ــردن فش در وارد ک

ــد. ــش ده افزای
ــی  ــروع بین الملل ــای مش ــۀ کانال ه  2- از هم
ــردم  ــۀ م ــدای صلح خواهان ــاندن ص ــرای رس ب

افغانســتان اســتفاده کنــد.
ایجــاب  کــه  وضعیت هایــی  در  عمــًا   -3
دخالت هــای  برابــر  در  بایــد  می کنــد، 

کنــد. ایســتاده گی  پاکســتان 
را  فضایــی  بایــد  داخلــی  ســطح  در   -4
افغانســتان  شــهروندان  کــه  آورد  به وجــود 
بیشــتر از سیاســت های پاکســتان در ســطح 

منطقــه بداننــد.
در  بایــد  را  پاکســتان  نفوذی هــای   -5
ســاختارهای دولتــی و غیردولتــی شناســایی و 
مجــازات کنــد. بایــد راه هــای مناســب مبــارزه 
ــد. ــت وجو کن ــی را جس ــم و ناامن ــا تروریس ب
ســازمان هایی  و  گروه هــا  جلــو  بایــد   -6
ــور  ــتان در کش ــع پاکس ــه نف ــًا ب ــه عم را ک

فعالیــت دارنــد، بگیــرد. 
ــی احتمــال این کــه افغانســتان  ــن فضای در چنی
سیاســت هایش  در  موفقیت هایــی  آینــده  در 
ــت آورد،  ــم به دس ــترش تروریس ــر گس در براب
ــا سیاســت های موجــود  ــه ب ــاد اســت. ورن زی
ــل  ــزی حاص ــچ چی ــا هی ــِی بی ج و ذوق زده گ

نخواهــد شــد! 
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بایدها و نبایدهایی 
در رابطه با پاکستان

 

بــا برکنــاری نوازشــریف و قرارگرفتــن شــخص دیگــری بــه عنوان 
ــاال گرفتــه  نخســت وزیر پاکســتان ایــن گمانه زنــی در افغانســتان ب

اســت کــه ممکــن روابــط افغانســان بــا پاکســتان بهتــر شــود.
 در افغانســتان بســیاری ها فکــر می کننــد کــه تغییــر افــراد 
درمناصــب دولتــی می توانــد در تغییــر سیاســت پاکســتان در برابــر 
ــه  ــد ک ــعی می کنن ــل س ــن دلی ــه همی ــد و ب ــر باش ــتان موث افغانس
ــوه  ــراد جل ــۀ اف ــر از رابط ــتان را موث ــا پاکس ــتان ب ــۀ افغانس رابط
دهنــد. همچنــان بســیاری ها در افغانســتان بــاور دارنــد کــه خاتمــه 
یافتــن بحــث خــط دیورنــد به شــکل رســمی از جانــب افغانســتان 

ــود. ــور می ش ــات در کش ــح و ثب ــبب صل ــتان، س ــع پاکس ــه نف ب
ــران  ــوز تحلیلگ ــه هن ــد ک ــگاه نشــان می ده ــن ن ــردوی ای ــا ه  ام
ــرا  ــد. زی ــه ان ــناخت الزم را نیافت ــتان ش ــور از پاکس ــان ام و آگاه
ــود دارد  ــتان وج ــا افغانس ــتان ب ــل پاکس ــه از تعام ــی ک تجربه های
ثابــت می کنــد کــه جابجایــی افــراد در مناصــب دولتــی آن کشــور 
ــتان  ــر افغانس ــتان در براب ــش پاکس ــش و م ــری در من ــچ تأثی هی
ــرای  ــد هیچــگاه ب ــز خــط دیورن ــاورده اســت و نی ــه وجــود نی ب
ــط  ــوده و فق ــرح نب ــالۀ جــدی مط ــک مس ــوان ی ــه عن ــتان ب پاکس
بــه عنــوان یــک بــرگ برنــده همیشــه در منطقــی ســاختن 
مداخاالتــش مطــرح بــوده اســت. از طــرف دیگــر، خــط دیورنــد 
ــان دولت هــای افغانســتان و پاکســتان  ــوان مــرز رســمی می ــه عن ب
ــی و  ــچ دولت ــت و هی ــده اس ــناخته ش ــی ش ــطح بین الملل در س
بین المللــی  ســطح  در  تاکنــون  افغانســتان  از  سیاســت مداری 
ــن خــط  ــا نپذیرفت ــه مطــرح نکرده اســت؛ ام ــن زمین ــی در ای نزاع
ــعار کاذب  ــک ش ــوان ی ــه عن ــی، ب ــطح داخل ــط در س ــد فق دیورن
بــه هــدف اســتفادۀ احساســات برخــی از مردمــان کشــورمان کــه 
ــد،  ــتون های پاکســتان دارن ــا پش ــی ب ــی و قبیله ی ــات خون تعلق
مطــرح می شــود تــا سیاســت مدارن اســتفاده  جــو، روی ایــن 
احساســات در ســطح داخلــی جــوالن بدهنــد تــا احساســات مــردم 
ــن  ــن حــال ای ــد. در عی ــازی بگیرن ــه ب ــه هدف هــای دیگــر ب را ب
بحــث نــه تنهــا بــه عنــوان برانگیختانــدن احساســات یــک گــروه 
ــز  ــد نی ــک دوکان و درام ــوان ی ــه عن ــه ب ــور؛ بلک ــی در کش قوم
ــت پاکســتان  ــی خــود دول ــه می شــود؛ چنانکــه گاه ــه کار گرفت ب
ــط  ــه خ ــبت ب ــی نس ــه اعتراض های ــت ک ــد آن اس ــتر عاقمن بیش
دیورنــد وجــود داشــته باشــد زیــرا پاکســتان در آن ســود خــودش 
ــه مداخاتــش را در افغانســتان  ــد؛ از جمل را جســت و جــو می کن
ــز  ــد و نی ــازی می کن ــش ب ــات مردم ــا احساس ــد، ب ــه می کن توجی
ــتان از  ــور پاکس ــد در ام ــه هن ــد ک ــوان می کن ــزار عن ــن اب ــا ای ب
طریــق افغانســتان مداخلــه دارد. البتــه کــه هنــد مخالــف پاکســتان 
ــت و  ــور اس ــرقی آن کش ــمالی و ش ــرز ش ــف م ــه مخال از جمل

ــی ورزد.  ــغ نم ــد دری ــتش بیای ــه از دس ــن زمین ــرکاری از دری ه
ــط  ــتان و خ ــراد در پاکس ــی اف ــاله ) جابجای ــن دو مس ــرح ای ط
ــک  ــا ی ــت ت ــورت گرف ــتون ص ــن س ــرای آن در ای ــد( ب دیورن
ــراد  ــل اف ــر و تبدی ــث تغیی ــم بح ــرار بگویی ــه تک ــر و ب ــار دیگ ب
ــارۀ خــط  ــه چندیــن ب ــا قبال ــان دادن ســند ی در پاکســتان و همچن
دیورنــد بــرای پاکســتان -بــه خصــوص مــورد دوم- شــاید تاثیــر 
ــه  ــاه مــدت در امنیــت افغانســتان داشــته باشــد؛ امــا هرگــز ب کوت
معنــای قطــع مداخــات و اضافــه خواهی هــای پاکســتان نیســت؛ 
زیــرا آن کشــور از بــدو تاســیس کشــوری اســت ایدیولوژیــک و 
ــه روی  ــی ک ــی و کنش های ــاظ ژیئوپولیتیک ــب. از لح ــعه طل توس
ــای  ــاظ تنش ه ــد و از لح ــود می آی ــه وج ــه ب ــت و آب منطق نف
سیاســی ای کــه بیــن هنــد و پاکســتان و کشــمیر وجــود دارد و نیــز 
ــازار و  ــد افغانســتان ب ــه پاکســتان می خواه از لحــاظ اقتصــادی ک
ــن  ــگال همیشــه خونی ــن کشــور در چن راه ترانزیــت  آن باشــد، ای
پاکســتان گرفتــار اســت. جــواب احمدشــاه مســعود، قهرمــان ملــی، 
در پاســخ خبرنــگاری همیــن بــود کــه "پاکســتان فقــط می خواهــد 
ــن  ــه همی ــته باشــد و ب ــزدور وجــود داش ــت م در افغانســتان دول
ــون  ــه عن ــرل آن کشــور ب ــل می خواهــد کــه افغانســتان در کنت دلی
ــچ  ــل هی ــن دلی ــه همی ــد." ب ــدام کن ــرض ان ــم آن ع ــۀ پنج صوب
راهــی بــرای تفاهــم بــا پاکســتان وجــود نــدارد و آن تحلیــل، نــگاه 
درســت و قطعــی در بــارۀ پاکســتانی هســت کــه تــا کنــون عــرض 

انــدام کــرده اســت. 
بنابرآنچــه در ایــن کوتاهــه گفتــه آمدیــم، تغییــر نوازشــریف هیــچ 
ــر افغانســتان نــدارد و نــگاه  تاثیــری در سیاســت پاکســتان در براب
پاکســتان از قبــل ترسیم شــده در امــور افغانســتان و شــامل منافــع 
ــر شــریف و مشــرف،  ــه اســت و ه ــی آن کشــور شــکل گرفت مل
پادشــاه و آقــا و بیکــی کــه در پاکســتان به قــدرت برســد، در روش 

ــری رونمــا نمی شــود. ــچ تغیی ــه افغانســتان هی او نســبت ب
ــال  ــتان در قب ــت پاکس ــر در سیاس ــاد تغیی ــا راه ایج ــن تنه  بنابری
افغانســتان ایــن اســت کــه آن کشــور بــه کمــک کشــورهای منطقــه 
ــع کان  ــه مناف ــاد ب ــان از اســتیاگری و اضافه خواهــی بربنی و جه
ــه  ــن عرص ــد در ای ــد و بای ــم بپوش ــتان، چش ــذر افغانس از رهگ
ــت.  ــن نیس ــاده گی ها ممک ــن س ــه ای ــه ب ــود؛ کاری ک ــف ش منعط

ــا تغییــر شــریف دل خــوش نکنیــم. پــس ب

تاثیر تغییر افراد و قبالۀ دیورند
بر سیاست پاکستان در قبال افغانستان
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مـا عبدالرحمـان )نـام مسـتعار( درخواسـتم را بـرای یک 
مصاحبـه در مـورد این کـه در ایـن روزها اکثریـت دختران 
بـرای بـاز کـردن بخت و پیدا کردن شـوهر به مـا مراجعه 

می کنـد را پذیرفـت؛ امـا مشـروط به حفـظ نامش.
او مـرا در جمـع زنـان و دخترانـی که برای حل مشـکات 
مختلـف و امـا بیشـتر بـرای بـاز کـردن بخت شـان بـه او 
مراجعـه کـرده بودنـد، دعـوت کـرد تـا از نزدیـک  و بـا 

چشـم خـود ببینـم کـه قضیـه از چـه قرار اسـت.
اتـاق تنـگ و تاریـک و نهایـت گـرم پـر از جمعیـت زنان 
و بیشـتر دختـران بـود، بعد از مدت انتظار سـاعت هشـت 
صبـح مـا رحمـان آمـد و در گوشـه یی از اتـاق کـه میز و 
چوکـی قـرار داشـت و چند جلـد کتاب  مختلـف در روی 
میـز قـرار داشـت، نشسـت و بـدون مقدمـه گفـت: نوبـت 

اول از کی اسـت؟
دو دختـر جـوان کـه حـدود سـی و یـا بیشـتر از آن سـن 

داشـتند در پاسـخ گفتنـد: نوبـت ماسـت آغاصاحـب!
مارحمان گفت: بگو خواهر جان مشکل تان چیست؟

دخترهـا رفتنـد نزدیـک مـا و یکـی از آنهـا گفـت: آغـا 
صاحـب مـه چنـد تـا خواسـتگار دارم، اما یکی اش بسـیار 
غریب)فقیـر( اسـت، خانـه نـداره و در یـک اداره دولتـی 
مامـور اسـت، دومی اش زن دار اسـت و می خواهد  زن دوم 
بگیـرد و سـومی، مـا رحمـان با فاصلـه حـرف دختـر را 
قطـع کـرده گفـت: ببین خواهـر جان اگر حـرف مرا گوش 
می کنـی، نفـر اولـی خـوب اسـت، خیـر اسـت کـه غریب 
)فقیـر( اسـت، خـدا مهربان اسـت، زنده گی بـه یک حالت 
نمی مانـد؛ امـا دختـر اصرار داشـت کـه نقر سـومی که هم 
جـوان اسـت و وضعیـت مالی خوبـی دارد را برایش جفت 

و جـور کنـد و بـه خاطر ایـن کار پـول خوبـی می دهد.
مارحمـان گفـت: خواهـر جان نمیشـه اون پسـر از شـما 
کـرده ُخـرد اسـت، بعداً مشـکل پیـدا می کنید و شـاید هم 
فامیـل اش شـما را قبـول نکنـد و مشـکات تان زیاد شـود، 
امـا دختـر اصرار پشـت اصرار کـه هرقدر پـول می خواهید 

برای تـان میدهـم؛ امـا همیـن نفـر را برایم جـور کن.
مارحمـان کـه از وضعیت اش معلـوم بود، بسـیار عصبانی 
شـده، گفـت: ببیـن خواهـر جـان او بچـه تـرا بـازی میته، 
نیـت عروسـی بـا تـو را نـداره؛ مـه هـر کاری بکنـم ایـن 
وصلـت صـورت نمی گیـرد، سـن ات بـاال رفته و بـی دول 
هـم اسـتی، ایـن را قبـول کـن و اندازه خـودت را کـه امو 

آدم غریـب) فقیـر( اسـت را قبـول کن.

خشـم و عصبانیـت از سـر روی دختـر می باریـد، بـدون 
هیـچ حرفی هـردو دختر از اتـاق بیرون شـدند، مارحمان 
بـا اشـاره بـه مـن فهمانـد کـه دیـدی قضیـه از چـه قـرار 

ست. ا
نوبـت خانمی رسـید که برای مشـکل نداشـتن فرزند آمده 
بـود و همیـن طـور چنـد خانـم دیگر کـه برای مشـکات 
از ایـن قبیـل داشـتند و بعـد نوبـت بـه دختر تفریبا سـی و 
چنـد سـال رسـید، او نزدیک ما رحمـان زانو زده شـروع 

کـرد به حـرف زدن.
او کـه کمـی عصبانـی به نظر می رسـد گفـت:  ما صاحب 
درسـت اسـت که سـن مـه بـاال رفته؛ امـا مه یـک تحصیل 
کـرده اسـتم؛ ماسـتری دارم و بایـد بـا کسـی عروسـی کنم 
کـه انـدازه خـودم باشـد، تحصیل کـرده و پولـدار، مه چند 
خواسـتگار دارم، امـا دلـم بـه هیـچ کدامـش نیسـت؛ یـک 
همـکار ماسـت بچـه بسـیار خـوب اسـت؛ وضـع مالـی 
شـان هـم بـد نیسـت، می خواهـم کـه او بـه خواسـتگاری 
مـه بیایـد، یـک تعویـذ بـده کـه راضـی شـود و از مـن 

کند. خواسـتگاری 
چروک هـای پیشـانی مـا رحمـان زیاد شـد؛ بعـد از مکث 
طوالنـی گفـت: خواهرجان او بچـه که باید خواسـتگارات 

بیاید، چند سـاله اسـت؟
دختـر گفـت: شـاید 27، 2۸ باشـد؛ امـا بسـیار بچـه خوب 
اسـت، مقبـول اسـت و وضعیـت مالی شـان هم بد نیسـت.
مارحمـان گفـت: در بـازار چیزهای خوب بسـیار اسـت؛ 
امـا مـا نمی توانیـم همـه ی آن چیزهـای خـوب را داشـته 
باشـیم، رویـش را بـه طـرف حاضریـن کرده گفـت: همین 
طـور نیسـت؟ بعد بـه آن دختر گفـت: هرقدر کـه تحصیل 
بنابرایـن  از لحـاظ سـنی درجـه 5 اسـتی؛  باشـی؛  کـرده 
هیـچ وقـت انتظـار نداشـته بـاش کـه یـک آدم درجـه اول 
خواسـتگارت بیاید و این کار از دسـت من سـاخته نیست، 
اگـر پیـش کدام مـا دیگری بـروی و برایش بگوی شـاید 
بگویـد کـه بیـا و 10000 هـزار بـده مـن بـرات جـورش 
می کنـم؛ امـا یقین داشـته باش کـه دروغ می گویـد، تو باید 
قبـول کنـی کـه سـن ات رفتـه بـاال و باید کسـی مناسـب 

سـن خـودت همراهـت ازدواج کند.
در ایـن میـان دختـران جوان تر و حتا بسـیار جـوان حضور 
داشـتند که برای پیـدا کردن شـوهر و ازدواج به مارحمان 

مراجعه کـرده بودند.
یکـی می گفت: دوسـت پسـرم سـه سـال اسـت کـه به من 

وعـده ازدواج داده؛ امـا هـی امروز و فـردا می کند، دیگری 
می گفـت: بچـه همسـایه ما چند سـال اسـت کـه می گوید 
بـه خواسـتگاری ات میایـم؛ اما هیـچ معلوم نیسـت که چه 
وقـت میایـد، دیگـری می گفت: پسـر خاله ام که چهارسـال 
اسـت باهـم دوسـتیم، می گویـد، فـردا مـادرم خواسـتگار 
می فرسـتم، یـک مـاه بعد  می فرسـتم، چهارسـال اسـت که 

همیـن حـرف را تکـرار می کند.
ایـن داسـتان تـا سـاعت 12 ادامـه پیـدا کـرد و دختـران 
زیـادی بـرای بـاز کـردن بخـت و جفـت و جـور کـردن 
شـخص مـورد نظرشـان دسـت به دامـن ما رحمـان دراز 
کردنـد، امـا جـواب مارحمـان فقط یکـی بود، باید کسـی 
را انتخـاب کنیـد کـه از هـر لحاظ مناسـب حال تان باشـد 

و فریـب حرف هـای پسـران را نخوریـد.
بعـد از رفتـن مراجعیـن مـا عبدالرحمـان رو به مـن کرده 
و گفـت: هـر روز وضعیـت مـن ایـن گونـه اسـت؛ اما من 
خـدا را حاضـر دانسـته و اخـاذی نمی کنـم، بیشـتر آنان را 
نصیحـت کـرده و کمک شـان می کنـم تا راه درسـت را پیدا 
کننـد، بایـد یک نکته را بگویم که بخت بسـته نمی باشـد و 
دختـران بیهـوده پول هـای شـان به ایـن نام به جیـب ماها 
نریزنـد، مشـکل اصلـی خـود دخترها هسـتند که مناسـب 
حـال خـود انتخـاب نمی کننـد و توقـع بـاال دارنـد و بـه 
همیـن دلیـل تعـداد زیـادی از دختـران ازدواج نمی کننـد، 
زمانی کـه سن شـان زیـاد شـده، آن وقـت اسـت که شـوهر 

درک نـدارد، بعـد دسـت بـه دامـن ما می شـوند.
بعـد از خداحافظـی بـا مـای تغویذنویـس بـا خـود فکـر 
کـردم کـه پـس چرا ایـن همه سـر و صداها بلند اسـت که 
دختـران بـه اجبـار بـه ازدواج مجبـور سـاخته نمی شـوند، 
حاالنکـه اگـر بـه درب ماهـا بروید هـزاران دختـر جوان 
دم بخـت را ماقـات می کنیـد کـه پول هـای بی حسـابی را 
بـرای بـاز کردن بخـت  و پیدا کردن شـوهر بـه دامن ماها 
می ریزنـد و تعویـذ نویسـان از ایـن درک  پول هـای زیادی 

بـه جیـب زدند.
مـن بـه چشـم سـر دیـدم کـه بسـیاری از دختران جـوان، 
نوجـوان و دخترانـی که سـن شـان بـاال بـود و تحصیات 
عالـی هم داشـتند بـرای پیدا کردن شـوهر، دسـت به دامن 

مارحمـان شـده بودند.
  بحـث عوامـل محرومیـت زنـان افغانسـتان بـی نهایـت 
دشـوار وگسـترده اسـت؛ امـا این کـه چـرا دختـران بـرای 
و  نگهداشـته  گـرم  را  ماهـا  بـازار  شـوهر  کـردن  پیـدا 
پول هـای بی حسـابی را بـه جیـب تعویذ نویسـان می ریزند 
و تعـداد زیـادی از این تعویذ نویسـان را میلیونر سـاختند، 
سـوال برانگیز و اینکـه چـرا هـر روز به تعـداد دخترانی که 
در صـدد ازدواج و همسـریابی هسـتند، افـزوده می شـود، 

سـوال بی پاسـخی در ذهـن مـن بافـی مانـد.

ناجیه نوری 

دختران بی شوهر و تعویذ نویسان میلیونر

مرکـز تحقیقات و رشـد ظرفیـت وزارت 
شهرسـازی و مسـکن بـرای نخسـتین بار، 
نـام  زیـر  را  روزه  سـه  علمـی  همایـش 
موثـر  تکنولوژی هـای  گفتمـان  »مفهـوم 
بـرای دفـع زباله هـای شـهری« در پیونـد 
راه انـدازی  کابـل  در  محیط زیسـت  بـه 

اسـت. کرده 
مسـؤوالن وزارت شهرسـازی و مسـکن 
از  نگرانـی  ابـراز  بـا  همایـش  ایـن  در 
پایتخـت  در  زیسـت محیطی  وضعیـت 
می گوینـد،  کشـور  بـزرگ  شـهرهای  و 
شـهرها،  در  جمعیـت  بی رویـۀ  رشـد 
توسـعۀ نامتوازن شـهرها، فقـر اقتصادی، 
عـدم مدیریـت زباله هـا و فاضاب هـای 
شـهری و بی توجهـی بـه منابـع طبیعـی، 
باشـنده گان  بـرای  را  زنده گـی  فضـای 

اسـت. سـاخته  طاقت فرسـا  کشـور 

آنـان، عدم توجه به کیفیت مـواد وارداتی 
و کاربـرد غیـر معیـاری از ایـن مـواد را 
یکـی دیگر از مشـکات زیسـت محیطی 

در شـهرهای کشـور می داننـد.
شهرسـازی  وزیـر  نـادری،  سیدسـعادت 
ایـن  برگـزاری  از  هـدف  مسـکن  و 
زباله هـا  پیامدهـای  بررسـی  را  همایـش 
بـر محیط زیسـت، فناوری هـای اثرگـذار 
بـرای دفـع زباله ها و اهمیـت و ضرورت 
و  پایتخـت  در  شـهری  سـبز  فضـای 

می کنـد. عنـوان  کشـور  والیت هـای 
و  زباله هـا  افزایـش  از  نـادری،  آقـای 
ضایعـات صنعتی در کشـور ابـراز نگرانی 
کـرده می گویـد کـه بایـد بـرای حـل این 
برنامه هـای جدی یـی روی  نیـز  مشـکل 

شـود. گرفته  دسـت 
از سـوی دیگـر یوسـف پشـتون، مشـاور 

رییـس حکومـت وحـدت ملـی در امور 
حضـور  همایـش  ایـن  در  کـه  مسـکن 
کمی توجهـی  و  آگاهـی  نبـود  داشـت، 
بـه مسـایل زیسـت محیطی را بزرگتریـن 
در  محیط زیسـت  آلوده شـدن  عامـل 
از  پشـتون،  آقـای  می دانـد.  کشـور 
آلوده  گی بیشـتر محیط زیسـت در کشـور 

می دهـد. هشـدار  نیـز 
از  نگهـداری  ملـی  اداره  مسـؤوالن 
محیط زیسـت نیـز از افزایـش زباله هـای، 
قطـع جنگل هـا و تهدیـد منابـع آبـی در 
کشـور هشـدار داده می گوینـد کـه عـدم 
دفـع معیـاری زباله هـا در پایتخت سـبب 
بـه وجودآمدن مشـکات بـزرگ خواهد 
شـد. آنـان از حکومـت می خواهنـد کـه 
بـرای حـل بنیـادی ایـن مشـکل گام های 

بردارنـد. را  عملی یـی 

 »USAID« آمریــکا  جهانــی  توســعۀ  ادارۀ 
ــۀ  ــردن برنام ــدف عملی ک ــه ه ــی را ب تفاهم نامه ی
دسترســی مــردم افغانســتان بــه عدالــت بــا وزارت 
عدلیــه کشــور بــه ارزش 6۸.2 میلیــون دالــر 

ــرد. ــا ک ــی امض آمریکای
ــی  ــعۀ جهان ــه، ادارۀ توس ــن تفاهم نام ــاد ای ــر بنی ب
آمریــکا مکلــف اســت تــا در کنــار آمــوزش فنــی 
ــوق  ــش حق ــه، بخ ــدان وزارت عدلی ــرای کارمن ب

ــد. ــی ده ــوزش حرفه ی ــز آم ــن وزارت را نی ای
ــنبه  ــه روز یک ش ــر عدلی ــور، وزی ــر ان عبدالبصی
ــان  ــد، آن ــه می گوی ــن تفاهم نام ــای ای ــن امض حی
امیدوارنــد کــه بــا عملی شــدن ایــن برنامــه 
ــت  ــژه ریاس ــه وی ــی ب ــی و قضای ــای عدل نهاده

ــند. ــته باش ــی داش ــتاوردهای خوب ــوق دس حق
ــن  ــه در تأمی ــن برنام ــۀ او، عملی شــدن ای ــه گفت ب
و دسترســی ســاده بــه عدالــت، ســودمند اســت.

ــکا در  ــفارت آمری ــاون س ــی، مع ــارد اچ ریل ریچ
افغانســتان نیــز ایــن تفاهم نامــه را ارزنــده خوانــده  
ــل  ــت راه ح ــاده و دریاف ــی س ــد، دسترس می گوی
ــی انتظــار اساســی مــردم افغانســتان از ایــن  قانون

ــه اســت. برنام
ــی و  ــت مال ــان حمای ــی، آن ــای ریل ــۀ آق ــه گفت ب
ــازند  ــتر می س ــت بیش ــۀ عدال ــان را از برنام فنی ش
کــه ایــن کار دسترســی مــردم افغانســتان را بــرای 
ــاخته و  ــاده س ــی س ــوره های حقوق ــت مش دریاف
در حــل پرونده هــای حقوقــی نیــز آنــان را کمــک 

می کنــد.
ــی  ــگان و آگاه ــی رای ــوره های حقوق ــۀ مش ارای
و  عدلــی  نهادهــای  میــان  هماهنگــی  عامــه، 
اهــداف  از  بشــری  حقــوق  مســایل  قضایــی 
ــه  ــتان ب ــردم افغانس ــی م ــۀ دسترس ــی برنام اساس

می باشــند. عدالــت، 

همایش علمی 
»دفع زباله های شهری« در کابل برگزار شد

تالش ها برای ساده سازی دسترسی 
مردم افغانستان به عدالت
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حل مشکالت مردم 
 13۸0 )اســد  خــود  زنده گــی  روزهــای  آخریــن  در  آمرصاحــب 
ــه   ــازد؛ ب ــی بس ــزرِگ فرهنگ ــتاد ب ــک س ــت ی ــیدی( می  خواس خورش
ــل و  ــی را از داخ ــخصیت  های فرهنگ ــماری از ش ــور، ش ــن منظ همی
بیــروِن افغانســتان بــه خواجــه  بهاءالدیــن والیــت تخــار، خواســت تــا 

ــد. ــاز کن ــت را آغ ــن حرک ای
ــیدم و  ــن رس ــه  بهاءالدی ــه خواج ــم ب ــن ه ــراد، م ــن اف ــِع ای در جم
بــرای گرفتــن هدایــت نــزد آمرصاحــب رفتــم. تعــداد زیــادی در یــک 
ســالوِن بــزرگ جمــع شــده بودنــد و هرکــس پیشــنهادهایی داشــت کــه 
ــر  ــودم، فک ــر ب ــن نف ــه آخری ــن  ک ــرد. م ــرح می ک ــب مط ــه آمرصاح ب
ــع،  ــا خــاف توق ــن نرســد؛ ام ــه م ــت ب ــن روز نوب کــردم شــاید در ای
آمرصاحــب در مدت زمــاِن20  دقیقــه یــا بیشــتر از آن، تمــام حرف  هــای 
مــردم را شــنید و بــه هرکــس هدایــت داد. وقتــی نوبــت بــه مــن رســید، 
ــک  ــاش در ی ــودت ب ــیدی، خ ــت رس ــیار ناوق ــت: بس ــب گف آمرصاح

ــم. ــپ می  زنی ــاز گ ــب ب ــِت مناس فرص

ُخسر آمرصاحب 
بعــد از شــهادت آمرصاحــب در ســال 13۸0 خورشــیدی، پــای صحبــِت 
کاکا تاج الدیــن، از نخســتین مجاهدیــن دورۀ اشــغال افغانســتان توســط 
ــه  ــن قص ــتم. کاکا تاج الدی ــعود نشس ــاه مس ــر احمدش ــوروی و ُخس ش

کــرد: 
"دوازده ســال محافــظ آمرصاحــب بــودم. آمرمســعود، در جریــان 
ــت؛  ــرار نداش ــی و ق ــت، آرام ــواب راح ــاد، خ ــالۀ جه ــارزات 14س مب
ــرد و  ــت نک ــم اقام ــک روز ه ــا ی ــود و در یک ج ــت ب ــه در گش همیش

آرام نگرفــت.
بــه یــاد نــدارم کــه آمرصاحــب پیــش از ســاعت 12 شــب بــه خــواب  
ــیاری  ــودم، بس ــه او ب ــخص ب ــن ش ــه نزدیک  تری ــن  ک ــد. م ــه باش رفت

ــی  رود. ــا م ــم دارد و کج ــه تصمی ــه چ ــتم ک ــات نمی  دانس اوق
در نخســتین جنــگ و شکســت کــه پــای آمرصاحــب زخــم برداشــت، 
ــه  خــوردن نداشــتیم و  ــزی ب ــه جــز تلخــان چی ــم، ب ــا بودی بســیار تنه
همچنــان در محاصــرۀ دشــمن نیــز قــرار داشــتیم. آمرصاحــب بــه مــن 
ــه مرمــی بــزن و زنــده  گفــت: اگــر دیــدی مــن اســیر می شــوم، مــرا ب

نگــذار!
ــدِت  ــا م ــود، ت ــده ب ــم نگردی ــت تعقی ــب درس ــم آمرصاح ــون زخ چ
راه  مــا روز مخفــی شــده و شــب  زیــادی درد شــدید داشــت. 
می  پیمودیــم. کم کــم خطــر دشــمن رفــع گردیــد و مــا منطقــه را تــرک 

ــم.  کردی
ــی  ــا کس ــه ب ــار ک ــت، یک  ب ــوی داش ــیار ق ــۀ بس ــب حافظ آمرصاح
می  دیــد، فرامــوش نمی کــرد. روس هــا می گفتنــد: مســعود مبــارزِ 
ــش  ــی کارهای ــود، بعض ــزه ب ــل معج ــت. او مث ــد اس ــی و هدفمن مکتب
ــاور کــرد. مســعود  ــوان آن هــا را ب ــا نمی ت ــود کــه حت بســیار عجیــب ب
ــطح  ــا کارش در س ــرد، ام ــیده  گی می ک ــا رس ــن کاره ــه کوچک  تری ب

ــود. ــتان ب ــامِ افغانس تم
ــای  ــرایط از مزاح  ه ــن ش ــت، در بدتری ــرایط نمی رف ــر ش ــر تأثی او زی
بامــزه و طنــز دریــغ نمی کــرد. او از عالی تریــن ســطح اطاعاتــِی 
را  زحمت  کــش  و  بااســتعداد  آدم  هــای  و  می  بــود  باخبــر  دشــمن 

می  داشــت. دوســت 
ــد تعلیمــاِت  ــم. هرچن ــرای محافظــِت آمرصاحــب 12 ســال تپیدی ــا ب م
مســلکی در ایــن مــورد ندیــده بودیــم، امــا در راهــی کــه قــدم مانــده 

ــم، ســخت اخــاص داشــتیم. بودی
ــود.  ــرژِی او ب ــدم، ان ــی کــه مــن در وجــود آمرصاحــب دی ــز عجیب چی
قدرتــی کــه شــهید احمدشــاه مســعود در آغــاز جهــاد داشــت، تــا اخیــر 

همــراهِ او بــود و هیــچ تفاوتــی نکــرده بــود.
ــد  ــاز تهج ــب  ها نم ــرد؛ ش ــا می ک ــواب اکتف ــاعت خ ــه  س ــه س ــراً ب اکث
می  خوانــد، هیــچ گاه نمــاز اشــراق و تهجــد خــود را قضــا نکــرده بــود. 
همیشــه باوضــو می بــود. بــا دشــمناِن تسلیم شــده و اســیران جنگــی بــه  
ــس از  ــه در هیچ ک ــت ک ــاص داش ــی خ ــرد. هیبت ــورد می ک ــی برخ نیک

ــد. ــده نمی ش ــش دی هم  رزمان
ــود، او  ــیده ب ــت نرس ــه  محبوبی ــانی ب ــعود به آس ــاه مس ــهید احمدش ش
ــه  ایــن مقــام رســید. یادتــان  ــا ب راه هــای طوالنــی و درازی را پیمــود ت
ــوی،  ــدن، ارادۀ ق ــوب ش ــردم و محب ــب م ــه قل ــیدن ب ــه رس ــد ک باش

شــجاعت و اســتقامت می  خواهــد." 

پاره اهی ویپستهبخشپنجاهوپنجم
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. 

ناتوانی رهبران تاجیک در تداوم دولت 
قبــًا عوامــل داخلــی ضعــف و ناتوانــی تاجیــکان 
ــری  ــه رهب ــی ب ــت و دسترس ــکل دهی دول در ش
ــه آن،  ــا توجــه ب قــدرت سیاســی تذکــر رفــت. ب
عوامــل ناکامــی و ناپایــداری دولــت اســامی بــه 
رهبــری اســتاد ربانــی و احمدشــاه مســعود در دو 
عرصــۀ داخلــی و خارجــی قابــل مطالعــه اســت:

الف: در عرصۀ خارجی 
دولــت  ناکامــی  و  خارجــی ضعــف  عوامــل 
ــی و  ــری اســتاد ربان ــه رهب ــن ب اســامی مجاهدی
احمدشــاه مســعود )کــه هــر دو متعلــق بــه جامعــۀ 
ــه و  ــل مطالع ــش قاب ــد( در دو بخ ــک بودن تاجی

ــت: ــی اس بررس
1 -   دخالت و خصومت خارجی 

دخالــت و خصومــت خارجــی از کشــورهای 
همســایه و منطقــه تــا کشــورهای فــرا منطقه یــی، 
پاکســتان،  و خصومــت  دخالــت  به خصــوص 
ــف و   ــنده در تضعی ــرب و ُکش ــیار مخ ــش بس نق

ــت.  ــت داش ــن دول ــِی ای ناکام
ــف،  ــورهاي مختل ــتان و کش ــایه گان افغانس همس
شــکل گیري و ظهــور حاکمیــِت جدیــد را بــا 

شــیوه هاي جداگانــه و در راســتاي اهــداف و 
اســتراتژي خــود مــورد توجــه قــرار مي دادنــد. از 
دیــدگاه امریــکا و غــرب، رســالت و دوران حضور 
و قــدرت مجاهدیــن بــا خــروج قــواي شــوروي 
پایــان مي یافــت؛ بــه ویــژه کــه شــوروي طــي دو 
ســه ســال بعــد از ایــن هزیمــت متاشــي شــد و 
از میــدان رقابــت بــه نفــع امریــکا بیــرون رفــت. 
آن هــا عایــق و منافــع آیندۀ خــود را در افغانســتان 
در عــدم حاکمیــت مجاهدیــن و نظــام اســام گرا 
ــت  ــا دول ــرای امریکایی ه ــد. ب ــتجو مي کردن جس
مجاهدیــن کــه توســط  اســتاد ربانــی و احمدشــاه 
ــار افغانســتان تشــکیل  ــران تاجیک تب مســعود رهب
ــل  ــز قاب ــاری نی ــت تب ــر هوی ــود، از منظ ــه ب یافت
قبــول نبــود. امریــکا بــا نــگاه از عینــک پاکســتان 
ــت های  ــوان وارث سیاس ــه عن ــتان و ب ــه افغانس ب
بریتانیــا در ایــن منطقــه، افغانســتان را کشــوری بــا 
هویــت عمدتــًا پشــتون تلقــی می کــرد و رهبــری 
دولــت را حــق انحصــارِی ایــن هویــت در جهــت 
ــوز  ــی هن ــن تلق ــت. ای ــی می پنداش ــات سیاس ثب
ــرار دارد  ــکا ق ــی امری ــت افغان ــرخط سیاس در س
ــن سیاســت مشــاهده نمی شــود.  ــری در ای و تغیی
 روســیه و کشــورهاي تــازه بــه اســتقال رســیدۀ 
آســیاي میانــه به صــورت طبیعــي مخالــف ایجــاد 
حاکمیــت مجاهدیــن و حکومــت اســامي در 
ــن  ــتقرار چنی ــا اس ــون آن ه ــد. چ ــتان بودن افغانس
ــده  ــش آین ــات و آرام ــت ثب ــي را در جه حکومت
در قلمــرو فدراتیــف روســیه بــا توجــه بــه 
ــورهای  ــود و کش ــور خ ــلمانان کش ــت مس جمعی
آســیای میانــه بــه مثابــۀ حیــات خلــوِت خویــش  
نــگاه  نیــز  مي پنداشــتند. روس هــا  خطرنــاک 
ــدار  ــت و اقت ــه حاکمی ــا ب ــا امریکایی ه ــابه ب مش
ــتند.  ــتان داش ــی در افغانس ــر قوم ــی از منظ سیاس
هرچنــد برخــی بــا توجــه بــه حملــۀ نظامــی آن هــا 
در دســمبر ســال 1979 و انتصــاب ببــرک کارمــل 
بــه رهبــری حاکمیــت حــزب دموکراتیــک خلــق 
ــا  ــد، ام ــگاه می کنن ــی ن ــن تلق ــه ای ــد ب ــا تردی ب
ــزاری  ــت ت ــان دول ــا از زم ــا حت سیاســت روس ه
ــویی  ــا همس ــت بریتانی ــا سیاس ــورد ب ــن م در ای
ــری  ــض رهب ــی و تعوی ــم نظام ــت. آن تهاج داش

و  افغانســتان  خلــق  دموکراتیــک  حــزب 
ــن  ــظ اهلل امی ــل حفی ــا قت ــی ب ــت حزب حاکمی
ــر  ــی تغیی ــه معن ــل ب ــرک کارم ــاب بب و انتص
سیاســت روس هــا در افغانســتان از منظــر 
ــود. انتخــاب  ــی نب ــت قوم ــی حاکمی جابه جای
ــزب  ــم ح ــاح پرچ ــر جن ــل رهب ــرک کارم بب
ــک  ــا ی ــوی روس ه ــق از س ــک خل دموکراتی
انتخــاِب گریزناپذیــر پــس از قتــل نورمحمــد 
بــود؛  امیــن  حفیــظ اهلل  توســط  تره کــی 
حــذف  مســکو،  برنامــۀ  در  درحالی کــه 
ــزب  ــری ح ــی در رهب ــای تره ک ــن و ابق امی
بــا حضــور و مشــارکت کارمــل و جنــاح 
ــتی  ــا پیش دس ــن ب ــت. امی ــرار داش ــم ق پرچ
ــه را  ــن برنام ــی، ای ــل تره ک ــاری و قت در برکن

ــم زد.  بره
هندوســتان نیــز بــا توجــه بــه سیاســت 
گذشــته اش در حمایــت از دولــت چــِپ 
افغانســتان و مشــکاتش در کشــمیر، اســتقرار 
حکومــت اســامي مجاهدیــن را مخالــف 

منافــِع خــود تلقــي مي کــرد.
ــگاه و سیاســِت  ــران ن  جمهــوري اســامي ای
دولــت  بــه  فرقه گرایانــه  و  ایدیولوژیــک 
مجاهدیــن بــه رهبــری اســتاد ربانــی داشــت. 
علي رغــم اختــاف و تضادهایــش بــا امریــکا 
و غــرب و بــا وجــود حمایــت و همبســته گي 
گذشــته اش بــا جهــاد و مجاهدیــن افغانســتان، 
آرزوي تشــکیل یــک حکومــت غیرجهــادي، 
ــد  ــر مي پروران ــرف را در س ــي و بي ط ائتاف
ــارکت و  ــراي مش ــه ب ــرف زمین ــا از یک ط ت
نقــش بیشــتر شــیعیان بــا نبــود یــک حکومــت 
بنیادگــراي ســني مذهب مســاعد گــردد و 
ــک  ــکیل ی ــارز و تش ــر، از تب ــرف دیگ از ط
ــه رهبــري اهــل  حاکمیــِت جدیــد اســامي ب
ــود.  ــري ش ــایه گي اش جلوگی ــنن در همس تس
پاکســتان همســایۀ بســیار پُراهمیــت و بازیگــر 
اساســي در قضیــۀ افغانســتان بــه دنبــال 
ــا  ــتان بن ــود. پاکس ــود ب ــتراتژي خ ــق اس تحق
بــر حمایــت و نقــش فعــال و گســترده اش در 
ــت  ــه شــوروي و حکوم ــاد علی ــگ و جه جن
ــن  ــا تأمی ــه تنه ــرف دار آن در افغانســتان، ن ط
اهــداف و خواســته هایش را حــق مســلم 
ســرمایه گذاري اش  و  تــاش  ثمــرۀ  و 
ــاد  ــروزي جه ــام پی ــه در فرج ــت، بلک مي پنداش
افغانســتان و خــروج قــواي شــوري، خــود را 
ــرد.  ــوب مي ک ــي محس ــدان دارِ اصل ــان و می قهرم
اســتراتژي پاکســتان ایجــاد یــک حاکمیــِت متحــد 
و مطیــع در کابــل متشــکل از افــراد و گروه هــاي 
خاصــی از مجاهدیــن و از لحــاظ تبــاری پشــتون 
ــامی  ــزب اس ــر ح ــار امی ــن حکمتی ــود. گلبدی ب
نظــر  مــورد  مهم تریــن و اصلی تریــن چهــرۀ 
پاکســتان در ایــن حاکمیــت شــمرده می شــد. 
او در آســتانۀ خــروج کامــل قــوای شــوروی 
ــتان و  ــیون افغانس ــرح کنفدراس ــام آباد ط در اس

ــرد.  ــه ک ــتان را ارای پاکس
ــود  ــتراتژي خ ــق اس ــه تحق ــي ب ــتان زمان پاکس
سیاســي  تحــوالت  کــه  مي گردیــد  مطمیــن 
و  کنتــرول  در  افغانســتان  آینــدۀ  نظامــي  و 
ــت  ــکیل حکوم ــت. تش ــکل مي گرف ــش ش نظارت
ــگ  ــدي)1367(، جن ــن در راولپن ــت مجاهدی مؤق
ــداً  ــارچ19۸9( و بع ــل 136۸)م ــاد در حم جال آب
ــع  ــقوط آن در 1369، وقای ــت و س ــگ خوس جن
سیاســي و نظامــي در چهارچــوب اســتراتژي 
پاکســتان محســوب مي شــدند. ســقوط حکومــت 
احمدشــاه مســعود  نجیــب اهلل توســط  داکتــر 
ــاح  ــًا جن ــت و عمدت ــکاری درون حاکمی ــا هم ب
ــی  ــع تحول ــار 1371)1992( در واق ــم در به پرچ
ــًا  ــراي کشــورهاي فوق الذکــر خاصت غیرمنتظــره ب
ــا  ــارِت آن ه ــي و نظ ــدم آگاه ــود. ع ــتان ب پاکس
افــزود.  نگراني شــان  بــه  مذبــور،  تحــول  در 
ــق  ــن عای ــورها از تأمی ــدامِ آن کش ــون هرک چ
اســامي  جدیــد  حاکمیــت  در  منافع شــان  و 

تصویــری تاریــک و نامشــخص داشــتند. 

ــت در  ــران دول ــی رهب ــف و ناتوان 2 -   ضع
ــی  ــت خارج ــب حمای کس

امــا بخــش دیگــر از عامــل دخالــت و خصومــِت 
خارجــی کــه موجــب تضعیــف و ســقوط دولــت 
ــراِن  ــی رهب ــی و ناکام ــه ناتوان ــد، ب ــن ش مجاهدی
ــدگاه و سیاســِت آن هــا  ــر دی ــت در تغیی ــن دول ای
از دخالــت و خصومــت، بــه همــکاری و حمایــت 

بــود. 
ــت  ــار دول ــران تاجیک تب ــِی رهب ــت خارج سیاس
ــی و احمدشــاه مســعود، در  اســامی، اســتاد ربان
کســب حمایــت خارجــی چــه بــا همســایه گان و 
ــی، سیاســتی  ــی و بین الملل چــه در ســطح منطقه ی

بســیار ضعیــف و ناموفــق بــود.

تاجیـکان افغانستان 
و چالش اقتـدار سیاسی
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 مرد مانند زن نیست 
در ابتــدای ایــن موضــوع، غنوشــی بــه ایــن نکتــه اشــاره 
ــوان انســان دارای  ــه عن ــد کــه زن پیــش از اســام ب می کن
ارزش شــناخته نمی شــد امــا بــا آمــدن پیــام الهــی، زن بــه 
عنــوان انســان شــناخته شــد و مــورد تکریــِم دیــن مقــدس 
اســام قــرار گرفــت و از زنجیرهایــی کــه نظــام جاهلــی 
ــه  ــی ک ــه گونه ی ــد؛ ب ــده ش ــود، رهانی ــته ب او را در آن بس
ــد  ــه مانن ــای زنان ــن از نمونه ه ــن ت ــه چندی ــم ب قرآن کری

مریــم، بلقیــس، آســیه و دیگــران اشــاره کــرده اســت.
غنوشــی در تفســیر آیــت 36 ســورۀ آل عمــران بیــان 
مــی دارد کــه تعــدادی از مفســرین از البــه الی آیــت »ولیس 
الذکــر کاالنثــی« چنیــن اســتنباط کرده انــد کــه مــرد بــر زن 
مقــدم اســت. درحالی کــه ایــن آیــت در ســیاق تکریــم زن 
وارد شــده و در آن خداونــد از زن عمــران می خواهــد کــه 
ــاورده  ــا نی ــه دنی ــری ب ــه پس ــرای این ک ــود را ب ــرۀ خ دله
ــار بگــذارد. درحالی کــه ســیاق  ــا خــادم معبــد شــود، کن ت
طبیعــی ایــن آیــت، تعقیــب بــر ســخن زن عمــران اســت 
ــا آوردم«؛  ــه دنی ــر ب ــدا! مــن او را دخت کــه گفــت: »خداون
تــا بیــان دارد کــه خداونــد اهمیــت ایــن فرزنــدی را کــه 
ــن  ــران چنی ــا زن عم ــد ام ــت، می دان ــا آورده اس ــه دنی ب
ــه  ــران می دانســت آن چ ــر زن عم ــد. اگ ــزی را نمی دان چی
را کــه خداونــد برایــش اراده کــرده بــود، هرگــز غمگیــن 
ــد  ــودی مانن ــه خواهــان آن ب نمی شــد. »نیســت پســری ک
دختــری کــه برایــت داده شــده اســت، بلکــه ایــن دختــر 
ــتی...  ــد او را داش ــو امی ــه ت ــت ک ــری اس ــر از آن پس بهت
ــو  ــرای ت ــد ب ــه خداون ــی درحالی ک ــرا اندوهگین ــس چ پ
دختــری داده کــه بهتــر از پســری اســت کــه تــو طالــب آن 
بــودی، بــرای غــم و اندوهــت علتــی جــز جهــل بــه ارزش 
ایــن دختــر و آن چــه در او از اســرار و عجایــب و معجزات 
ــود  ــن مول ــه ای ــی ک ــو نمی دان ــه اســت، نیســت. و ت نهفت
چــه تحولــی را در آفــاق و انفــس بــه وجــود مــی آورد و 
ــی  ــد. زن ــوض می کن ــی ع ــور کل ــریت را به ط ــیر بش مس
ــرای  ــت و ب ــش داش ــد و پاک ــد او را برگزی ــه خداون ک

ــرد.«  ــاده اش ک ــام آم ــی علیه الس ــل عیس حم
ــم و  ــوت حضــرت مری ــا مســألۀ نب ــاط ب غنوشــی در ارتب
ــان به طــور عــام توضیــح می دهــد کــه اصــل و  ــوِت زن نب
ــوع بشــر  ــی در ن ــه تفاوت ــن اســت کــه هیچ گون قاعــده ای
میــان زنــان و مــردان وجــود نــدارد. او بــا کســانی کــه قایل 
ــده  ــت ورزی ــد، مخالف ــان ان ــای زن ــردان منه ــوت م ــه نب ب
ــد  ــه خداون ــف ک ــورۀ یوس ــت ۸ س ــارۀ آی ــت و درب اس
در آن می فرمایــد: »مــا هیــچ پیامبــری را قبــل از تــو 
نفرســتادیم مگــر این کــه آن هــا مردانــی بودنــد کــه وحــی 
ــهرهای  ــه از ش ــی ک ــد؛ مردان ــتاده می ش ــا فرس ــه آن ه ب
ــن از  ــد ت ــتند«؛ رای چن ــت برخاس ــز جمعی ــاد و مراک آب
ــه  ــل آورده ک ــور را دلی ــن عاش ــد اب ــته مانن ــای گذش علم
کلمــۀ »رجــاال« در آیــت فــوق، داللــت بــر جنــس مذکــر 
ــه  ــت، چنان ک ــانی اس ــوع انس ــر ن ــه دال ب ــد؛ بلک نمی کن
رســول خــدا می فرمایــد: »و رجــل ذکــراهلل خالیــا ففاضــت 
عینــاه« )شــخصی کــه از یــاد خــدا چشــمانش پـُـر از اشــک 
شــود( کــه مــراد از رجــل در این جــا انســان و یــا شــخص 
ــاور  ــه ب ــت. ب ــراز از زن نیس ــدف از آن، احت ــت، و ه اس
ــده  ــم و برگزی ــا مری ــه ب ــن مایک ــخن گفت ــی، س غنوش
شــدنش، دال بــر نبــوِت اوســت. پــس نبــوت بــرای زنــان 
ــت. و  ــوِص مردهاس ــالت مخص ــا رس ــد ام ــم می باش ه
ــی و  ــد قرطب ــن عاشــور، علمــای دیگــری مانن پیــش از اب
ابــن حــزم نیــز چنیــن رأیــی داشــتند. و در ضمــن طــرح 
ــان حقیقــت  ــه تبییــن تفــاوت می ایــن مســایل، غنوشــی ب
ــد: »از  ــه و می گوی ــی پرداخت ــت فرهنگ ــامی و حقیق اس
کنــون  تــا  اســام گرایان  کــه  موضوعاتــی  مهم تریــن 
ــط و  ــی خل ــت فرهنگ ــامی و حقیق ــت اس ــان حقیق می
اشــتباه کرده انــد، مســألۀ زنــان اســت. اســام  گرایان بــرای 
شــناخت ایــن مســأله بــه کتاب هــای تفســیر و فقــه رجــوع 
ــی  ــه گونه ی ــد، ب ــا را می گیرن ــاِت آن ه ــد و محتوی می کنن
ــام  ــه ن ــمی ب ــخنگوی رس ــا س ــن کتاب ه ــا ای ــه گوی ک
ــه  ــی ک ــس آن میراث ــتند، پ ــق هس ــامی مطل ــت اس حقیق
بایــد باعــث بحــث و بررســی می گردیــد، مبــدل بــه مانــع 
اساســی در برابــر عملیــۀ تحــول و دگرگونــی می گــردد... 
پــس ظلــم اجتماعــی و اســتبداد سیاســی و تفاوت هــا بــر 
اســاس جنســیت و رنــگ و طبقــه بــه نــام اســام و قــرآن 
ــان،  ــود. )هم ــزی می ش ــا پی ری ــاِع علم ــنت و اجم و س

ص 35 و 36(   
غنوشــی معتقد اســت کــه در خــوی و سرشــت طبیعی زن، 
چیــزی کــه مانــع رســیدن او بــه درجــات کمــال انســانی 
و تکریــم الهــی ماننــد نبــوت باشــد، وجــود نــدارد. پــس 
ــر روی  ــد ب ــدارج بلن ــه م ــیدن ب ــی و رس ــای ترق زمینه ه
زنــان و مــرداِن عــرب و عجــم بــاز اســت و همه گــی بایــد 
ســعی کننــد کــه خــود را در راه ترقــی و تعالــی قــرار دهند. 
غنوشــی ایــن فصــل را بــه نــدای زنــان به طــور عــام و زِن 
مســلمان به طــور خــاص پایــان می دهــد و می گویــد: 
ــا ای خواهــر! صــدای  ــا و مکان ه ــِم همــۀ زمان ه »ای مری
ــاال  ــم ب ــو را در عال ــاب، ت ــاد و انق ــی، جه ــق، بزرگ ح
ــن  ــع و فروت ــروردگارت خاش ــرای پ ــه: ب ــد ک ــدا می ده ن
ــی  ــا بتوان ــاص روی آور ت ــه اخ ــی ب ــه اوتعال ــاش و ب ب
ــا را بشــکنی...  ــای قرن ه ــی زنجیره ــوۀ اله ــا حــول و ق ب
ــای  ــای ایدیولوژی ه ــول داری را... زنجیره ــای تی زنجیره
تخلــف، تبعیــت و اســتعمار را بشــکن کــه تــو را به ســان 
ــل  ــه قاب ــد ک ــده یی می خواه ــت ش ــته و زین ــم آراس جس

ــو را  ــا ت ــی ت ــف باش ــای مختل ــه گونه ه ــری ب صورت پذی
ــل  ــد، مح ــان می خواهن ــرمایه داران و سرکش ــه س چنان ک

ــد.« )همــان، ص37 (  ــرار دهن ــی ق کامجوی
 مکر و حیلۀ شما زنان عظیم است 

ــه  ــی دارد ک ــان م ــی بی ــه، غنوش ــر و حیل ــارۀ مک درب
مکرهــا در ذاِت خــود بــد و مذمــوم نیســتند، بلکــه برخــی 
ــا  ــود و ی ــد. محم ــوم ان ــود و برخــی مذم ــا محم از مکره
مذمــوم بــودن مکــر، بســته گی بــه اهدافــی دارد کــه 
به وســیلۀ آن جســت وجو می شــود. واژۀ »کیــد« و یــا 
ــن واژه  ــده اســت، و ای ــاد وارد ش ــم زی ــر در قرآن کری مک
هــم نســبت بــه خــدا داده شــده و هــم بــه انســان و هــم 
بــه شــیطان و هــم بــه زنــان و هــم بــه مــردان و هــم بــه 

ــدکار. ــه ب ــم ب ــوکار و ه ــای نیک آدم ه
تحلیلــی کــه غنوشــی از ایــن مســأله کــرده بــه نتایــج ذیــل 

دســت یافتــه اســت:
ـ این طــور نیســت کــه صــاح و تقــوا و نبــوت در انســان، 
ــه  ــازد. بلک ــود س ــزی او را ناب ــات غری ــش ها و تمای کش
ایــن چیزهــا در سرشــت و فطــرت هــر انســانی به خاطــر 
ــی  ــی و اجتماع ــطح روان ــه س ــی ب ــف اساس ــام وظای انج

نهادینــه شــده اســت.
ــن  ــه: »ان کیدک ــده ک ــف آم ــورۀ یوس ــه در س ــه ک ـ آن چ
عظیــم« حکــم الهــِی قطعی یــی نیســت کــه طبیعــِت زنــان 
ــز در  ــازد، و نی ــخص س ــی مش ــان و مکان ــر زم را در ه
ــان  ــۀ زن ــخصیِت هم ــه ش ــده ک ــم نیام ــنت ه ــرآن و س ق
ــل  ــای باط ــگ و ادع ــه و نیرن ــر وحیل ــث و مک ــه خب را ب
ــِت  ــه از طبیع ــی ک ــز ســازد. آیات ــردان متمای ــه م نســبت ب
ــث  ــر و مون ــان مذک ــی می ــد، فرق بشــریت ســخن می گوی
نمی گــذارد. آماده گــی بــرای خیــر و شــر، از جملــه 
ــوع بشــر اســت، خــواه مــرد باشــد خــواه  ویژه گی هــای ن

زن.  
ـ تصــوری کــه می  گویــد شــخصیت زن، شــخصیتی مــکار 

و حیله گــر و شــرور و خیانت پیشــه اســت، مخالــِف 
انقــاب بزرگی ســت کــه اســام در زمینــۀ آزادی زن 
و بشــریت به طــور عــام، از اســتبداد و خودکامه گــی 
و سرکشــی و اســتعمار بــه بهانه هــای جنســی و یــا 
اقتصــادی و... بــه ارمغــان آورده اســت. و هم اکنــون 
تصــوری کــه زنــان را بــا دیــدۀ تحقیرآمیــز نــگاه می کنــد، 
در میــراث فقهــی و تفســیری و ادبــی و در عــادات و 
ــگ  ــود... و فرهن ــده می ش ــور گســترده  دی ــا به ط ــِد م تقالی
ــان و  ــر تحقیــر و توهیــِن زن اکثــر جوامــع اســامی نیــز ب
اشــاعۀ تصوراتــی کــه آن هــا را موجــوداِت حقیــر و پســت 

ــان، 45( ــت. )هم ــتوار اس ــد، اس ــان ده نش
ـ اگــر ایــن تصــور را بپذیریــم کــه »زنــان بــرای رســیدن 
بــه اهــداِف خــود دســِت باالیــی نســبت بــه مــردان دارند«، 
ــرای  ــی ب ــد کمبودی ی ــچ گاه نمی توان ــوری هی ــن تص چنی
ــی  ــِت نیکوی ــن خصل ــه ای ــد، بلک ــاب آی ــه حس ــان ب زن
ــه  ــی ک ــه اهداف ــیلۀ آن ب ــد به وس ــه زن می توان ــت ک اس
ــودارش  ــم جل ــزی ه ــچ چی ــد و هی ــل آی ــد نای می خواه
ــه  ــته گی ب ــه بس ــر و حیل ــتفاده از مک ــت. و روش اس نیس
ــدان  ــه ب ــا این ک ــت زن دارد؛ ی ــِت تربی راه و روش و طبیع
ــش و  ــی، بخش ــی، تعال ــوی ترق ــه س ــه را ب ــیله جامع وس
ــدان وســیله جامعــه  ــه ب ــا این ک ــار ســوق می دهــد و ی ایث
را بــه ســوی انحطــاط، رزالــت و خســت مطابــق تربیتــی 

ــاند.  ــت، می کش ــده اس ــود دی ــۀ خ ــه در جامع ک
  محبت نسبت به زنان

ــوال  ــدان و ام ــان و فرزن ــادی، از زن ــور م ــت ام »محب
هنگفــت از طــا و نقــره و اســب های ممتــاز و چهارپایــان 
ــا  ــده اســت، )ت ــوه داده ش ــردم جل ــر م ــت، در نظ و زراع
ــا  ــی( این ه ــوند، ول ــت ش ــش و تربی ــو آن، آزمای در پرت
)در صورتــی کــه هــدف نهایــی آدمــی را تشــکیل دهنــد،( 
ــرانجام  ــت، و س ــادی( اس ــت )م ــی پس ــرمایۀ زنده گ س
ــزد خداســت«. )ال  نیــک )و زنده گــی واال و جاویــدان(، ن

ــران:14( عم
»بگــو: آیــا شــما را از چیــزی آگاه کنــم کــه از ایــن 
ــه  ــانی ک ــرای کس ــت؟ ب ــر اس ــادی( بهت ــرمایه های م )س
ــرمایه ها در  ــن س ــد )و از ای ــرده ان ــه ک ــزگاری پیش پرهی
راه مشــروع و حــق و عدالــت، اســتفاده می کننــد( در 
ــت  ــی اس ــر( باغ های ــان دیگ ــان )در جه ــزد پروردگارش ن
ــه در آن  ــذرد، همیش ــش می گ ــای درختان ــا از پ ــه نهره ک
خواهنــد بــود، و همســرانی پاکیــزه و خشــنودی خداونــد 
بنــده گان،  بــه )امــور(  )نصیــب آن هاســت(. و خــدا 

بیناســت«. )ال عمــران:15( 
ــاور  ــن ب ــه ای ــوق ب ــت ف ــه دو آی ــاط ب ــی در ارتب غنوش
ــِت  ــت جماع ــوب تربی ــات در چارچ ــن آی ــه ای ــت ک اس
ــام  ــور ع ــریت به ط ــود و بش ــی خ ــرای رهای ــلمان ب مس
وارد  کوتاه مــدت  لذت هــای  و  زودگــذر  آرزوهــای  از 
شــده اســت. و ایــن آیــات، گــروه مســلمان را بــه ســطح 
بلندتــری از لذت هــای روحــی و مــادی عمیــق و پایــدار، 

آمــاده می ســازد.
ــاد و  ــألۀ ایج ــر مس ــروه بشــری در براب ــر گ سرنوشــت ه
محافظــت از تمــدن، بســته گی بــه راه و رســمی دارد 
ــای  ــری و رغبت ه ــای فط ــا انگیزه ه ــا آن، ب ــد ب ــه بتوان ک
غریــزی معاملــه کنــد. چالــش بزرگــی کــه فــراراهِ مــا قــرار 
ــای  ــا و انرژی ه ــردِن انگیزه ه ــر ک ــی منفج دارد، چگونه گ
حیاتــی در انســان و اســتفاده از آن بــرای ارتقــای زنده گــی 
ــد،  ــط می باش ــراط و تفری ــگاه اف ــه پرت ــزش ب ــدون لغ ب
چنان کــه امت هــای دیگــر بــه ایــن مصیبــت گرفتــار 

شــده اند. 
 بــه گونه یــی کــه میــراث مســیحیت بــه تحقیــر انگیزه هــای 
ــرِک  ــود را از چ ــد خ ــاش می کن ــردازد و ت ــزی می پ غری
ــا  ــان آن ه ــه گم ــرا ـ ب ــی بخشــد؛ زی ــا رهای ــن انگیزه ه ای
ــی آورد و  ــان نم ــه ارمغ ــاه" را ب ــۀ گن ــز "غص ــذت ج ـ ل
ــدید  ــرص ش ــز ح ــه ج ــتی ک ــودی و بت پرس ــراث یه می
ــز  ــدوزی، چی ــرای اشــباع انگیزه هــای جنســی و ثروت ان ب

ــد. ــک نمی کن ــری آن را تحری دیگ
امــا بینــش اســامی در زمینــۀ زنده گــی و نقــش غرایــز در 
ــت  ــیحیت و یهودی ــِت مس ــر از برداش ــی متفاوت ت آن خیل
اســت؛ زیــرا در اســام غریزه هــا در راه درســت توظیــف 
ــرای  می گــردد و راهــی از راه هــای عبــادت و وســیله یی ب
ــِی  ــی و تعال ــت از زنده گ ــرای حفاظ ــدا ب ــه خ ــرب ب تق
ــت  ــور اس ــن تص ــایۀ ای ــد. و در س ــاب می آی ــه حس آن ب
ــی  ــزه باق ــن غری ــردن از ای ــرای دوری ک ــی ب ــه انگیزه ی ک

.)52 نمی ماند)همــان، 
در چارچــوب تحلیلــی کــه غنوشــی از تمایــات مــردان و 
ــان بــه همدیگــر انجــام داده، وی بحث هــای کاســیِک  زن
ــم روان شناســی جنســی  ــه عل ــرده و ب ــا ک مفســران را ره
ــۀ  ــا وظیف ــی همان ــی جنس ــه زنده گ ــد ک ــتناد می جوی اس
زنده گــی  درحالی کــه  اســت،  مــردان  نــزد  بیولــوژی 
ــرای  ــد؛ ب ــی می باش ــدۀ روان ــان، پدی ــرای زن ــی ب جنس
تعلــق  بــه خــودش  مــرد  زنده گــی جنســی  این کــه 
دارد درحالی کــه زنده گــی جنســی زن بــه شــریک او 
بســته گی دارد... مــرد تنهــا ابــزاری بــرای اشــباع نیازهــای 
ــدۀ زنانه گــی  ــان نیســت، بلکــه مــرد تکمیل کنن جنســی زن

ــان، ص59(  ــت. )هم زن اس
او در ادامــه مــی افزایــد: »هــرگاه قلــب زن و مــرد از 
ــدا  ــرس از خ ــت و ت ــه در رأس آن، محب ــد ک ــداِف بلن اه
ــی  ــرای اعــای کلمــه اهلل اســت، خال و عبــادت و جهــاد ب
ــوی  ــاع دنی ــال و مت ــون م ــا پیرام باشــد و شــخصیت آن ه
درهــم کشــد، در چنیــن حالتــی نیــروی جاذبــۀ زن و 
ــه  ــا و جامع ــود آن ه ــرای خ ــی ب ــه مصیبت ــدل ب ــرد مب م
ــق  ــویی مطاب ــۀ زناش ــرگاه رابط ــد. ه ــد ش ــدن خواه و تم
ــه  ــر ب ــی بش ــی و ترق ــرای زنده گ ــی ب ــای اله ــا برنامه ه ب
پیــش رود، در چنیــن صورتــی زن و مــرد بــرای همدیگــر 
ــود و در آن صــورت اســت  برکــت و رحمــت خواهنــد ب
ــی  ــی زن ــان بزرگ ــر انس ــت ه ــد »در پش ــی دی ــه خواه ک
ــی  ــی جنس ــی، زنده گ ــن صورت ــت«... در چنی ــتاده اس ایس
در چارچــوب ازدواج، تنهــا لــذت زودگــذر نخواهــد 
ــاال  ــرای ب ــارکت ب ــش و مش ــل و آرام ــه تکام ــود، بلک ب
ــه ســوی وحــدت و  ــردن ســطح زنده گــی و پیشــرفت ب ب

ــان، ص 62(  ــد بود.)هم ــش و آزادی خواه بخش
بــا مــرور ســریِع این بخــش از کتــاب دانســتیم که غنوشــی 
ــه  ــی ب ــه بی توجه ــت ک ــرده اس ــی ب ــت پ ــن واقعی ــه ای ب
زنــان و بــی ارزش نشــان دادِن آن هــا در جوامــع اســامی، 
ــش از اســام  ــت و مســیحیِت پی ــراِث یهودی ریشــه در می
ــه  ــای تفســیر، ب ــِق کتاب ه ــگ از طری ــن فرهن ــه ای دارد ک
ــرده و  ــه ک ــامی رخن ــع اس ــام در درون جوام ــرور ای م
مصیبــِت جانکاهــی بــرای امــت اســامی گردیــده اســت. 
پــس بــرای شــناخت ارزش زن از منظــر اســام، بایــد بــه 
ــه  ــر مراجع ــِح پیامب ــم و ســنت صحی ــرآن کری نصــوِص ق
کــرد و اندیشــه های مفســرین و فقهایــی کــه آگاهانــه و یــا 
ــوی  ــه ب ــد ک ــِب خــود کرده ان ــی را درج کت ــه مطالب ناآگان
ــه  فرهنــگ یهودیــت و مســیحیت و ادیــان شــرقی از آن ب
ــی نکــرد.  ــه آن توجه ــا نمــوده و ب مشــام می رســد را ره

  بخش دوم: زن در واقعیت زنده گی مسلمانان
آن چــه گفتــه آمدیــم، مســایلی بــود کــه در بخــش اوِل 
ــر  ــلمین« ذک ــع المس ــرآن و واق ــن الق ــراه بی ــاب »الم کت
ــاب  ــن کت ــش دومِ ای ــه بخ ــک ب ــا این ــود. ام ــده ب گردی
می پردازیــم کــه ســخن از واقعیتــی می زنــد کــه زن 

مســلماِن معاصــر در آن به ســر می بــرد. 

کامیاب سیاست مداری و اندیشـــه ورز  غنـوشـی؛ 

احمد ذكی خاورنیا

بخش هفتم
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ــد  مســووالن در وزارت صحــت عامــه کشــور مــی گوین
ــت/  ــاری هیپاتی ــا بیم ــارزه ب ــرای مب ــن وزارت ب ــه ای ک
زردی برنامه هــای موثــری را روی دســت گرفتــه و قــرار 
ــواد  ــی م ــاد زرق ــزار معت ــه 10 ه ــک ب ــه نزدی ــت ک اس
مخــدر در ســال جــاری واکســین های پیشــگیرانه شــوند.
داکتــر فــدا محمــد پیــکان، معین خدمــات صحــی وزارت 
ــم  ــد( در مراس ــنبه )۸ اس ــروز یک ش ــه، دی ــت عام صح
تجلیــل از روز جهانــی هپاتیــت/زردی در کابــل،  معتــادان 
ــه  ــروض ب ــروه مع ــن گ ــدر را بزرگتری ــواد مخ ــی م زرق

خطــر مبتــا بــه هیپاتیــت در کشــور خوانــد.
ــه دلیــل اســتفاده از ســرنچ  وی گفــت کــه ایــن گــروه ب
ــروس  ــه وی ــا ب ــراد مبت ــا اف ــاط ب ــترک و ارتب ــای مش ه
ــرای انتقــال زردی را دارنــد  هیپاتیــت، بیشــترین زمینــه ب
و بــه همیــن دلیــل بــه توجــه ویــژه ارگان هــای صحــی 

ــد. کشــور ضــرورت دارن
بــه گفتــه وی، هــم اکنــون حــدود 36 هــزار واقعــه مبتــا 
ــت  ــه ثب ــتان ب ــت )B.C( در افغانس ــاری هیپاتی ــه بیم ب
ــان  ــد مبتای ــدود 7 درص ــان ح ــن می ــه از ای ــیده ک رس
 c ــه هیپاتیــت ــان ب ــه هیپاتیــت b و37 درصــد از مبتای ب
ــه  ــد ک ــی دهن ــواد مخــدر شــکل م ــی م ــادان زرق را معت
ــروس  ــه وی ــا ب ــروه مبت ــن گ ــن حســاب بزرگتری ــا ای ب

ــوند. ــی ش ــوب م ــتان محس ــت/زردی در افغانس هیپاتی
آقــای پیــکان بیــان داشــت کــه براســاس برنامــه وزارت 
صحــت عامــه در مبــارزه بــا بیمــاری هیپاتیــت، در ســال 
ــی  ــاد زرق ــزار معت ــش از 10 ه ــت، بی ــرار اس ــاری ق ج
مــواد مخــدر واکســین های پیشــگیرانه شــوند تــا از بــروز 

واقعــات جدیــد ایــن بیمــاری جلوگیــری شــود.
ــاس  ــن وزارت براس ــه ای ــرد ک ــح ک ــان تصری وی همچن
ــن  ــد رفت ــای بلن ــدار در بخش ه ــاف پای ــداف انکش اه
ــع  ــاری، جم ــن بیم ــه ای ــبت ب ــردم نس ــی م ــطح آگاه س
آوری آمــار و ارقــام، وقایــه و جلوگیــری از واقعــات 
ــان  ــهیات درم ــازی تس ــم س ــت و فراه ــد هیپاتی جدی
ــت  ــری را روی دس ــای موث ــت، برنامه ه ــان هیپاتی مبتای

ــت. ــه اس گرفت
ــده  ــورن، نماین ــارد پیپرگ ــر ریچ ــال داکت ــن ح در همی
ســازمان صحــی جهــان بــا ارســال پیامــی در ایــن مراســم 
ــا  ویــروس هیپاتیــت را یکــی از خطرناکتریــن امــراض ب
بیشــترین قربانــی در جهــان خوانــده و بیــان داشــت کــه 
ســاالنه 1.34 میلیــون انســان در اثــر مبتــا شــدن بــه ایــن 

بیمــاری جان های شــان را از دســت می دهنــد.
ــر  ــه در اخی ــن ســروی ک ــه وی، براســاس آخری ــه گفت ب
ســال 2015 میــادی در جهــان صــورت گرفتــه، حــدود 
ــج  ــت رن ــون انســان از بیمــاری هیپاتی ــش از 325 میلی بی
می برنــد کــه از ایــن میــان نزدیــک بــه 30 در صــد آنهــا 
امــراض شــان تشــخیص شــده و تنهــا 7 در صــد آنهــا بــه 

درمــان موثــر دسترســی دارنــد.
داکتــر پیپرگــورن، مــرض هیپاتیــت را در افغانســتان 
مخصوصــا در میــان دو گــروه مهاجــران و معتــادان زرقــی 
مــواد مخــدر نیــز شــایع دانســته و از حکومــت و مــردم 
افغانســتان خواســت کــه در برابــر ایــن بیمــاری مهلــک و 
جلوگیــری از مبتاشــدن بیشــتر شــهروندان تدابیــر جــدی 

ــد. را روی دســت بگیرن
گفتنــی اســت کــه بیمــاری هیپاتیــت نــوع B وc کــه بــه 
زردی ســیاه و ســفید نیــز در افغانســتان معــروف اســت، 
یکــی از مهلک تریــن امــراض در جهــان تشــخیص 
گردیــده کــه میــزان قربانیــان آن بیشــتر از قربانیــان 

ــد. ــی باش ــدز م ــوز و ای ــراض توبرکل ام
بــر اســاس تخمین حــدود 150هــزار شــهروند افغانســتان 
بــه بیمــاری هیپاتیــت/زردی مبتــا مــی باشــند کــه از ایــن 
میــان معتــادان زرقــی مــواد مخــدر، زنــان دارای ارتبــاط 
ــدی  ــترین درص ــران بیش ــون و مهاج ــر مصئ ــی غی جنس

ایــن مبتایــان را شــکل مــی دهنــد.

العمــل صاحیــت  ملــی طــرز  حکومــت وحــدت 
شــوراهای والیتــی را در ســه فصــل و یــازده مــاده 

توشــیح کــرد.
ایــن مقــرره کــه بــه تازه گــی از طــرف رییــس حکومــت 
وحــدت ملــی توشــیح شــده اســت دیــروز یــک شــنبه ) 

۸ اســد( در یــک نشســت خبــری معرفــی شــد. 
ــی را  ــوراهای والیت ــون ش ــت قان ــن حکوم ــش از ای پی
ــس  ــود. مجل ــتاده ب ــان فرس ــه پارلم ــرده و ب ــل ک تعدی
از  را  نظارتــی  صاحیت هــای  پیشــتر  نماینــده گان 

شــورا های والیتــی ســلب کــرده بــود.
ــررۀ  ــازه مق ــدام ت ــی در اق ــدت مل ــت وح ــا، حکوم ام
ــه  ــی را در س ــوراهای والیت ــه ش ــارت ب ــت نظ صاحی

ــت.  ــرده اس ــیح ک ــاده  توش ــازده م ــل و ی فص
عبــداهلل عبــداهلل رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت 
ــون  ملــی در ایــن نشســت گفــت:  هــدف از تعدیــل قان
ــد گرفتــن صاحیــت  شــوراهای  ــی نادی شــوراهای والیت
والیتــی نبــوده، امــا تمــام تاش هــا بــه ایــن بــود کــه تــا 
اجــرآت طــوری صــورت بگیــرد کــه در آن قناعــت همــه 

حاصــل شــود. 
آقــای عبــداهلل بــا اشــاره بــه این کــه صاحیــت شــوراهای 

ــی  ــای محل ــفافیت در کار حکومت ه ــبب ش ــی س والیت
ــبب  ــی س ــورا های والیت ــود ش ــه وج ــت ک ــود، گف می ش
ــردم  ــت و م ــان حکوم ــود می ــۀ موج ــن فاصل از بین رفت

خواهــد شــد.
ــور  ــی کش ــوراهای والیت ــای ش ــه اعض ــداهلل  ب ــای عب آق
ــکاری  ــزۀ و هم ــروع کار از انگی ــت: ش ــرده گف ــد ک تأکی
آغــاز می شــود، همــکاری بــه معنــای ســازش بــا 
اعمــال  یــا   نیســت و  نهادهــای حکومــت محلــی 

غیرقانونــی باشــد.
بــه گفتــۀ او، از همــۀ مســووالن حکومــت وحــدت 
ــا  ملــی چــه در والیــات و در مرکــز توقــع مــی رود تــا ب

ــند.  ــته باش ــکاری داش ــی هم ــورا های والیت ش
رییــس اجرایــی گفــت کــه مســووالن حکومــت وحــدت 
ملــی بایــد بــه حــرف شــما گــوش دهنــد  و شــما هــم بــا 
تفکیــک از کارهــای حکومــت نظــارت داشــته باشــید  تــا 
از مداخلــه جلوگیــری شــده و میــان مســوولیت و مداخله 

نیــز تفکیــک صــورت گیــرد.
بــه گفتــۀ او، توشــیح مقــررۀ  نظارتــی شــوراهای والیتــی، 
ــردم  ــه م ــت ب ــم در راســتایی پاســخگویی حکوم گام مه
ــداری  ــای حکومت ــت در بخش ه ــرات مثب ــت و تغیی اس

خــوب، مبــارزه بــا فســاد و حــل منازعــات رونمــا 
ــد شــد. خواه

ــال  ــتان در س ــده گان افغانس ــس نماین ــه مجل ــی ک در حال
1393 خورشــیدی پیــش از رفتــن بــه رخصتی هــای 
زمســتانی، مســوده تعدیلــی قانــون شــوراهای والیتــی را 
ــل و 41  ــت فص ــت، در هف ــنهاد حکوم ــاس پیش ــر اس ب
ــت  ــه صاحی ــرد ک ــب ک ــت آرا تصوی ــا اکثری ــاده، ب م
ــوراهای  ــی از ش ــای محل ــرد حکومت ه ــارت از کارک نظ
والیتــی گرفتــه بــود. پــس از اعتراضــات گســتردۀ 
ــم  ــی تصمی ــدت مل ــت وح ــی، حکوم ــوراهای والیت ش
گرفــت کــه طــرح نظارتــی شــوراهای والیتــی را تدویــن 

ــد. کن
هم چنــان، ســعید خامــوش، رییــس انســجام امــور 
ــه  ــت ک ــی گف ــای محل ــی ادارۀ ارگان ه ــوراهای محل ش
ــا مشــورۀ اعضــای شــوراهای  ــه گام ب ــرره گام ب ــن مق ای

ــت. ــده اس ــی ش ــی نهای والیت
آقــای خامــوش گفــت کــه در قانــون شــوراهای والیتــی 
ــرره  ــن مق ــون در ای ــا اکن ــود؛ ام ــم ب ــارت مبه ــۀ نظ کلم

ــف شــده اســت . واضــح تعری
ــه  ــه ب ــده ک ــته ش ــی دانس ــارت عملیه ی ــۀ او، نظ ــه گفت ب
ــات  ــه خدم ــت عرض ــی از کیفی ــان بخش ــور اطمین منظ
و هم چنــان، اســتفاده موثــر از منابــع مالــی و تأمیــن 
ــی در  ــای دولت ــرآت نهاده ــابدهی از اج ــفافیت و حس ش
ــه  ــت مربوط ــطح والی ــی در س ــۀ محل ــتفاده از بودج اس

صــورت می گیــرد.
آقــای خامــوش افــزود: در قانــون گذشــته نهادهــای 
ــد  ــی واضــح  نب ــوراهای والیت ــون ش ــز در قان ــی نی دولت

ــد. ــارت کنن ــا نظ ــی از آنه ــوراهای والیت ــه ش ک
ــد،  ــررۀ جدی ــاس مق ــر اس ــون ب ــا اکن ــه ام ــت ک او گف
دومــی  واحدهــای  از  می توانــد  والیتــی  شــوراهای 
کمیســیون ها،  عمومــی،  ریاســت های  وزارت خانه هــا، 
شــرکت های دولتــی، دفاتــر مقــام والیــات و شــاروالی ها 

ــد. ــارت کنن نظ
ــه در  ــتند ک ــتقل هس ــای مس ــی واحده ــوراهای والیت ش
ــده می شــوند.   ــات آزاد برگزی ــت توســط انتخاب ــر والی ه
اعضــای ایــن شــورای والیتــی مســوولیت ارتباطــات میان 
مــردم و حکومــت  و نظــارت از کارکردهــای حکومــت 

ــی اســت. ــی از مســوولیت  شــورای والیت محل

www.mandegardaily.com

د انتخاباتــو خپلــواک کمېســیون وایــي چــې پــه راتلونکــي اوونۍ 

کــې د رأیــې ورکولــو د مرکزونــو څېړنــه پیلــوي چــې هــدف یــې د 

زورواکــو لــه نفــوذه د دغــو مرکزونــو ایســتل او د هغــو مرکزونــو 

تــړل شــامل دي چــې خلــک ورتــه الس رســی نــه لــري.

ــع  ــد عبدالبدی ــي او ویان ــیون من ــواک کمېس ــو د خپل د انتخابات

ــه  ــې ل ــل چ ــه ووی ــو ت ــه ورځ ازادي راډي ــنبې پ ــاد د یکش صی

ــه  ــتې پ ــري د میاش ــه د زم ــه ب ــم دا څېړن ــان رسه س ــي پ مخکین

ــل يش. ــه پی ــمه نېټ شپاړلس

برخــې  پوهــاوي  عامــه  او  تخنیــک  د  کــړه چــې  زیاتــه  ده 

ــې  ــو چ ــل ش ــاپ پی ــز ورکش ــی روزنی ــه دوه ورځن ــو ت کارکوونک

لــه بشــپړېدو رسه بــه یــې د څېړنــې کار پــه رســمي ډول پیــل يش.

دی وايي:

"د رأیــې ورکونکــو مرکزونــه بــه د ســیمه ییزو زورواکــو او ملکانــو 

ــي تأسیســاتو کــې لکــه ښــوونځيو،  ــه دولت ــرې پ ــو لې ــه کورون ل

روغتونونــو او مســجدونو کــې جوړ يش، ټــول مرکزونه بیــا ارزول 

ــه چــې خلــک ورتــه الس رســی نه لــري او  کېــږي، کــوم مرکزون

یــا هــم خیــايل وي باطلېــږي او نــوي مرکزونــه جوړېــږي، یعنــې 

مرکزونــه پــه متــوازن ډول جوړېــږي."

ــو  ــو انتخابات ــه را روان ــې پ ــل چ ــان ووی ــه ش ــاد دغ ــاغيل صی ښ

کــې بــه هــر رأیــه ورکوونکــی د رأیــې ورکونــې پــه یــو ځانګــړي 

ــل ځــای  ــا ب ــه بی ــه هامغــه مرکــز پرت ــږي چــې ل مرکــز کــې ثبتې

ــی. ــه يش کارول ــه ن رای

د انتخاباتــو خپلــواک کمېســیون څــه مــوده مخکــې د راتلونکــې 

ــوالیو  ــې او ولس ــي جرګ ــه د ول ــمه نېټ ــان شپاړلس کال د رسط

ــه توګــه اعــان کــړه. ــو د ورځــې پ شــوراګانو د انتخابات

ــاکل شــوې وه چــې د ولــي جرګــې او ولســوالیو شــوراګانو  ټ

انتخابــات د ۲۰۱۵ میــادي کال پــه پــريل کې ويش خــو ظاهرًا 

د انتخابــايت سیســټم نــه اصاحــات د دې المــل شــول چــې دغــه 

انتخابــات پــه خپلــې ټاکلــې نېټــه تــررسه نــه يش.

ــم د  ــه ه ــه څ ــا ک ــټ ټیف ــو بنس ــفافو انتخابات ــتان د ش د افغانس

ــې د  ــې ورکون ــوري د رأی ــه ل ــیون ل ــواک کمېس ــو د خپل انتخابات

ــو  ــو د ارزونــې هرکلــی کــوي خــو وايــي چــې د انتخابات مرکزون

ــه کار ده. ــم پ ــه ه ــتونزو ارزون ــورو س ــو ن ــدې د پرت ــه وړان پ

د دې بنســټ رئیــس محمــد نعیــم ایــوب زاده د یکشــنبې پــه ورځ 

ازادي راډيــو تــه وویــل:

ــه ده  ــې مهم ــې مخک ــه ارزون ــو ل ــې د مرکزون ــې ورکوونک "د رأی

ــه  ــرو، امــن او ناامن ــه ول ــوه ارزون ــو ی ــي ننګون چــې مــوږ د امنیت

ــې د  ــې ورکون ــه د رأی ــه ب ــه دې توګ ــړو، پ ــه ک ــه نښ ــیمې پ س

ــه يش چــې خلــک د  ــه ب ــه ويش او معلوم ــو ســمه ارزون مرکزون

ــه." ــري او کن ــی ل ــه الس رس ــو ت ــې مرکزون ــې ورکون رأی

ــه اړه د  ــو د امنیــت پ ــي بنســټونو د انتخابات ــدې امنیت ــه دې وړان ل

ــوايل خــر ورکــړی وو. چمت

د انتخاباتــو خپلــواک کمېســیون وايــي چــې د انتخابــايت مرکزونو 

تــر ارزونــې وروســته بــه د رأیــې ورکوونکــو د کارتونــو د ورکولــو 

لــړۍ هــم پیــل يش.

وزارت صحت:

برای جلوگیری از زردی۱۰ هزار معتاد مواد 
مخدر واکسین می شوند

صالحیت نظارتی شورا های والیتی برگشتانده شد

انتخاباتو کمېسیون راتلونکي 

اوونۍ د رأیې ورکولو د 

مرکزونو څېړنه پیلوي

ابوبکر صدیق

فرهنگ حکومت داری...
ــن  ــد و ای ــر کن ــته تغیی ــگ گذش ــد فرهن ــس بای ــن پ ــه از ای ک
ــس در  ــرای هرک ــه ب ــرد ک ــام پذی ــکلی انج ــه ش ــرات ب تغیی

ــم. ــت کنی ــه خدم ــم ارائ ــتان بتوانی ــه از افغانس هرگوش
ــه و  ــی، وزارت عدلی ــش اداره دادگاه عال ــه نق ــاره ب ــا اش وی ب
اداره تفتیــش و نهادهــای مربوطــه نهایــت مهــم می باشــد، زیــرا 

ــون منســجم می شــود.  ــت قان افغانســتان براســاس حاکمی
گفتنــی اســت کــه ریاســت جمهــوری بــه تازگــی طــی احــکام 
جداگانــه دو نامــزد وزیــر و ســه مقــام عالــی رتبــه دولتــی دیگــر 

را جدیــداً معرفــی کــرده اســت.
ــد، محمــد حمیــد طهماســی و  ــر اســاس ایــن تعیینــات جدی ب
محمــد شــفیق گل آغــا شــیرزی طــی فرمان هــای جداگانــه بــه 
ــوردی و  ــزد وزرای ترانســپورت و هوان ــوان نام ــه عن ــب ب ترتی

ســرحدات، اقــوام و قبایــل معرفــی شــده انــد.
از ســوی دیگــر، رییــس حکومــت وحــدت ملــی طــی حکمــی 
ــده  ــد و نماین ــاور ارش ــث مش ــه حی ــد را ب ــاس زاه ــر الم دیگ
ویــژه رییــس حکومــت وحــدت ملــی در امــور انســجام ملــی 
ــس  ــوان ریی ــه عن ــگ هــم ب ــن بی ــرده اســت. عبدالمتی ــرر ک مق
ارگان هــای محلــی معرفــی شــده اســت. از ســوی هــم، فضــل 
اهلل مجــددی براســاس فرمــان جدیــد رییــس حکومــت وحــدت 

ملــی بــه حیــث والــی تخــار معرفــی شــده اســت.
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ــی و  ــدت مل ــت وح ــای حکوم ــن روزه ــوال ای اح
ــی  ــل ماکیاول ــک تحلی ــی از ی ــٔه دقیق ــس آن نمون ریی
ــی در  ــه ماکیاول ــا  آنک ــت. ب ــهریار« اس ــاب »ش در کت
ــورد  ــام م ــٔه نظ ــه مثاب ــی، ب ــت مل ــٔه دول ــن اندیش ــل و تبیی تحلی
الک  و  هابــز  از  متناقض تــر  و  نامنظم تــر  قدیمی تــر،  نظــرش 
اســت و بــه خوبــی آنــان نتوانســته طــرح خــودش را نظــم بخشــد، 
ــش سیاســی به شــمار  ــای دان ــن چهره ه ــوز از تأثیر گذارتری ــا هن ام
مــی رود؛ مصــداق تحلیــل و دریافت هایــش در ســرزمین هایی 
ــر از کشــورهای  ــد اســت، عینی ت ــد ملت ســازی در آن کن کــه رون

دیگــر اســت. 
ــد  ــه بای ــزی ک ــد: »چی ــهریار می نویس ــمتی از ش ــی در قس ماکیاول
یــک شــهریار از آن ترســناک باشــد، نارضایتــی عامــٔه مــردم اســت؛ 
زیــرا ممکــن اســت ایــن عــدم رضایــت ســبب شــود کــه او را تنهــا 
بگذارنــد و از آن جایــی کــه اعیــان نیــز مخالف و دشــمن او هســتند 
و ممکــن اســت روزی فرصــت یافتــه و علیــه او شــورش کننــد، از 
ایــن جهــت بایــد از آنــان ترســناک باشــد. زیــرا اعیــان و اشــراف 
غالبــًا دورنگــر و مأل اندیــش هســتند و راه هــای شــیطنت و تزویــر 

ــد.« ــم خــوب می دانن را ه
ایجــاد ایتاف  هــا، انتقادهــای روز افــزون مــردم و تظاهــرات، 
نارضایتــی نیمــی از پشــتون ها از مدیریــت نــاکام حکومــت نشــان 
می دهنــد کــه غنــی بــا تمــام حمایــت و پشــتیبانی بیرونــی، بازهــم 
در خطــر اســت و تنهــا راه  دفــع خطــر، جلــب رضایــت شــهروندان 
ــق  ــن طری ــت؛ و از ای ــته های ملی س ــه خواس ــه ب ــور و توج کش
ــول  ــه ق ــه ب ــت ک ــم ضروری س ــی  ه ــت رهبران ــازی دس کوتاه س
ماکیاولــی همیشــه بــرای حفــظ خــود هوشــیار و موقع شــناس  انــد 

ــه هرچــه منفعــت شــان باشــد متوصــل می شــوند. و ب

عبدالحی خراسانی

ــمالی و  ــوزی های ش ــرزمین س ــالگرد س ــتانۀ س در آس
ــزرگ! ــاد سیاســی شــمالی ب ــور نه ــث ظه حدی

ــد  ــور چن ــل حض ــه دلی ــه ب ــا ن ــت، ام ــزرگ اس ــمالی ب ش
مافیاســاالر فاســد معامله گــر؛ شــمالی مکــرم و عزیــز اســت کــه گهــواره 
و ســرزمین خانــدان امــام اعظــم ابوحنیفــه، صاحــب قرائــت خردگــرا و 
معتــدِل ُکل بــاد خراســان و فــات ایــران می باشــد؛ شــمالی افتخارآفریــن 
اســت کــه عیــار و ســردار ســربه دار خراســان ســقأزادۀ متهــور مــا از آن 
دیــار برخاســته اســت؛ شــمالی گرامــی اســت کــه نشــانه های قلــم و قــدم 
و ســنگر مســعود عزیــز در جای جــای آن خاطره انگیــز و تاریخ ســاز 
ــل  ــقوط کاب ــود و س ــه صع ــت ک ــتراتیژیک اس ــمالی اس ــت؛ ش ــوده اس ب
ــن  ــی آن ممک ــی و اجتماع ــی، نظام ــدرت سیاس ــت ق ــدون در نظرداش ب
ــوده و  ــاک ب ــواره خطرن ــتبداد هم ــرای اس ــمالی ب ــت؛ ش ــر نیس و میس
اســت کــه ســرداران بســیاری در ســپهر پنهــاورش ماننــد مجیــد کلکانــی 
پــرورش یافتــه انــد، امــا بســان تمــام نقــاط کشــور مــا بــه یــک رنســانس 
ــرورت  ــن ض ــدن دیری ــت تم ــأ عظم ــی و احی ــارزۀ سیاس ــری در مب فک
ــی  ــچ مردم ــن قاعــده مســتثنی نمی باشــد. هی ــز از ای ــم و شــمالی نی داری
بــزرگ نخواهــد شــد؛ مگــر این کــه همــواره حافظــۀ تمدنــی و تاریخــی 

خــود را بیــاد داشــته باشــد و از تکــرار اشــتباهات خــود پرهیــز کننــد.

احمد مجددی

مســعودِ بــزرگ کتابــی را کــه دربــارۀ داکتــر نجیــب نوشــته 
ــر  ــه ب ــات ک ــش زد و اتهام ــد و آن را آت ــود، نخوان شــده ب
ــد.  ــاد خوان ــود، بی بنی ــده ب ــاب وارد ش ــب در آن کت نجی
جالــب اســت کــه نگارنــدۀ کتــاب بــرادر کوچــک داکتــر نجیــب می  شــد. 
ایــن رویــداد نیــز بــا نــگاه ملــی و انســانی و اســامی احمدشــاه مســعود 
پیونــد دارد کــه عظمــت آن در مخیلــۀ کوتاه اندیشــان و تنگ نظــران 

نمی گنجــد.
ــده اســت و  ــی زن ــوان شــاهد عین ــه عن ــوز ب »کاکا جــان محمــد« کــه هن
خداونــد عمــرش را دراز دارد، می گویــد: "مــن میزبــان داکتــر نجیــب در 
ــه  ــتم و قص ــا او می نشس ــم ب ــا می رفت ــودم. روزه ــد ب ــل متح ــز مل مرک
ــه وظیفــه داشــتم،  می کــردم، روزی برایــش قصــه کــردم: مــن در توپخان
ــن آن را  ــد و م ــلیم داده می ش ــن تس ــه م ــد ب ــتان می آم ــه از پاکس آنچ
ــد  ــاب آم ــن« کت ــه »60 کارت ــک مرتب ــتادم. ی ــه می فرس ــل جبه ــه داخ ب
به نــام »آیــا نجیــب را می شناســید؟ نوشــتۀ صدیــق راهــی« )بــرادر داکتــر 
نجیــب(. مــن پنــج کارتــن آن را بــه آمــر صاحــب روان کــردم، ایــن زمانی 
بــود کــه حکــم اعــدام غیابــی آمــر صاحــب از طــرف دولــت صــادر شــده 
ــرد و  ــره ک ــید، مخاب ــش رس ــا برای ــه کارتن ه ــد ک ــه روز بع ــود. دو س ب
ــت؟  ــی چیس ــردی می دان ــن روان ک ــرای م ــه ب ــی را ک ــت: کارتن های گف
ــن  ــد کارت ــت: چن ــتم( گف ــه می دانس ــی ک ــم،)در حال ــم نمی دان ــن گفت م
بــود؟ گفتــم: »60 کارتــن« بــود »5 کارتــن« را بــه شــما روان کــردم »55« 
دیگــر هنــوز باقــی اســت؛ آمــر صاحــب گفــت: "همیــن لحظــه از جایــت 
ــرای  ــی و ب ــش می زن ــه را آت ــری هم ــل می گی ــن تی ــک گیل ــزی ی می خی
ــاره اطمینــان می دهــی. درســت اســت کــه نجیــب مخالــف مــا  مــن دوب
ــه  ــر ناســزای را ب ــه »آی اس آی« ه ــن درســت نیســت ک ــا ای اســت؛ ام
خانــه و خانــوادۀ یــک هموطــن مــا بگویــد و مــا تحمــل کنیــم". وقتــی 

ــد. ــان می کن ــب« گری ــه »نجی ــدم ک ــه ش ــردم متوج ــن قصــه را می ک ای

تیم کریکت افغانستان 
در برابر هند مغلوب شد

بارسلونا با شکست 
رئال مادرید قهرمان شد

فیـسبـوک نـــامــه

ادارۀ کریکــت کشــور از شکســت بازیکنــان گــروه الــف تیــم 
ــد در  ــت هن ــم کرک ــف تی ــروه ال ــر گ ــتان در براب ــت افغانس کریک

ــر داد. ــی خب ــای جنوب ــت آفریق ــا پایتخ پریتوری
بازیکنــان افغانســتان در اول بــازی را آغــاز و در 40 دور بــا از دســت 
دادن تمــام بازیکنــان موفــق بــه انجــام 149 دوش شــد و بــرای تیــم 

حریــف 150 دوش هــدف تعییــن کــرد.
و  دوش   39 اشــرف،  شــرف الدین  افغانســتان،  بازیکنــان  از 
ــدی در 31 دور  ــان هن ــد. بازیکن ــام دادن ــاه 35 دوش انج رحمت ش
ــه هــدف تعییــن شــده دســت  ــا از دســت دادن تنهــا 3 بازیکــن ب ب

ــید. ــروزی رس ــه پی ــت ب ــزرگ 7 ویک ــاوت ب ــا تف ــت و ب یاف
ــن  ــا 3 بازیک ــت دادن تنه ــا از دس ــدی در 31 دور ب ــان هن بازیکن
ــا تفــاوت 7 ویکــت بــه  بــه هــدف تعییــن شــده دســت یافــت و ب

ــیدند. ــروزی رس پی
ــای  ــه آفریق ــه ب ــه گان ــای س ــام بازی ه ــرای انج ــه ب ــتان ک افغانس

ــازی دارد. ــوع 4 ب ــود، در مجم ــه ب ــی رفت جنوب
دومیــن بــازی ایــن تیــم در تاریــخ 30 مــاه جــاری میــادی در برابــر 
ــخ اول  ــم در تاری ــن تی ــس از آن ای ــزار و پ ــی برگ ــای جنوب آفریق

اگیســت بــرای دومیــن بــار بــه مصــاف هنــد مــی رود.
ــازی  ــن ب ــخ 5 اگیســت، در آخری ــم کریکــت افغانســتان در تاری تی
ایــن دور مســابقات و دومیــن بــازی بــا افریقــای جنوبــی بــه میــدان 

مــی رود.

ــح  ــدی فات ــان مادری ــر سفیدپوش ــه ب ــا غلب ــورده ب ــتو وال ــاگردان ارنس ش
ــدند. ــکا ش ــی در امری ــان بین الملل ــام قهرمان ــتانۀ ج ــت دوس تورنمن

در  یکشــنبه  روز  بامــداد  رئال مادریــد  و  بارســلونا  فوتبــال  تیم هــای 
ال کاســیکوی پیش فصــل و در قالــب تورنمنــت دوســتانۀ جــام قهرمانــان 
بین المللــی در ورزشــگاه هــارد راک شــهر میامــی بــه مصــاف هــم رفتنــد 
ــه  ــر 2 ب ــه 3 ب ــا نتیج ــه ب ــد ک ــا بودن ــن آبی واناری ه ــان، ای ــه در پای ک
پیــروزی رســیدند و عنــوان قهرمانــی ایــن تورنمنــت دوســتانه در آمریــکا 

ــد. ــود کردن را از آن خ
شــاگردان ارنســتو والــورده در ایــن بــازی توســط لیونــل مســی )3(، ایــوان 
ــال مادریــد  راکیتیــچ )7( و جــرارد پیکــه )50( بــه گل رســیدند. بــرای رئ
ــی خــود  ــتاره پرتغال ــدو، فوق س ــازی کریســتیانو رونال ــن ب ــه در ای ــم ک ه
را در اختیــار نداشــت، متئــو کواچیــچ در دقیقــه 14 و مارکــو آسنســیو در 

دقیقــه 36 گلزنــی کردنــد.
ــر  ــه ب ــد ک ــک دیدن ــازی را از نزدی ــن ب ــاگر ای ــزار تماش در حــدود 65 ه
ــوب  ــم محب ــازی تی ــای ب ــرای تماش ــا ب ــی از آنه ــا برخ ــاس گزارش ه اس
ــر  ــم 10 هــزار دال ــا رق ــازار ســیاه ت ــت  در ب ــد بلی ــه خری ــور ب خــود مجب

شــدند.
ــه  ــازی ب ــن ب ــان ای ــری آبی واناری هــا در پای ــدۀ گل برت جــرارد پیکــه، زنن

عنــوان بهتریــن بازیکــن زمیــن انتخــاب شــدند.

هر عملی عکس العملی دارد
عبدالکبیر ستوده

ــرعیات  ــکدۀ شـ ــتادان دانشـ ــی از اسـ ــل، از یکـ ــد روز قبـ چنـ
کابـــل، ســـوال کـــردم کـــه "این جـــا بـــا پرونده هـــای جرایـــم 
ـــرۀ  ـــا از زم ـــم آن پرونده ه ـــه مته ـــم ک ـــر می خوری ـــتِی ب تروریس
دانشـــجویان دانشـــگاه کابـــل انـــد. از یـــک چنیـــن دانشـــگاه 
ــذب  ــاده گی جـ ــه سـ ــجویانش بـ ــه دانشـ ــی رود کـ ــار نمـ انتظـ
ــه و  ــه مـــردم و جامعـ ــای تروریســـتی شـــوند و علیـ گروهـ
ـــد  ـــخ دادن ـــرم، پاس ـــتاد محت ـــن اس ـــد". ای ـــرار بگیرن ـــت ق حکوم
کـــه "هـــر عملـــی عکس العملـــی دارد". ایـــن اســـتاد محتـــرم 
ـــی  ـــاد اخاق ـــل فس ـــگاه کاب ـــل دانش ـــه "در داخ ـــد ک ـــه کردن اضاف
و شراب نوشـــی بـــه یـــک امـــر عـــادی مبـــدل شـــده اســـت و 
عده یـــی از دانش آمـــوزان و دانشـــجویان، آشـــکارا دســـت بـــه 
ــور  ــه شـ ــی کـ ــد. جوانانـ ــی می زننـ ــای اخاقـ ــن رذالت هـ ایـ
ـــی  ـــه راحت ـــد، ب ـــل نمی کنن ـــع را تحم ـــن وض ـــد و ای ـــی دارن دین
جـــذب گروه هـــای تروریســـتی می شـــوند و دســـت بـــه 
ــتی  ــای تروریسـ ــد و گروه هـ ــکاری می زننـ ــراب کاری و تبهـ خـ
هـــم از ایـــن خألهـــا بـــه بهتریـــن وجـــه اســـتفاده می کننـــد 
و ایـــن مصادیـــق اشـــکارا غیـــر اخاقـــی و دینـــی را نشـــان 
می دهنـــد و جوانـــان را جـــذب گـــروه خـــود می کننـــد". 

ـــا( ـــه معن ـــل ب )نق
ــه  ــه بـ ــجویانی کـ ــن دانشـ ــرم ایـ ــای محتـ ــه خانواده هـ این کـ
ســـاده گی جـــذب گروه هـــای تروریســـتی می شـــوند، روی 
شـــخصیت آنـــان و اعتمـــاد بـــه نفس شـــان کار نکـــرده انـــد، 
بـــرای اســـتاد محتـــرم مهـــم نبـــود، این کـــه ایـــن دانشـــجویان 
ــان را در مـــدارس و  ــالی از بهتریـــن دورۀ زنده گی شـ چنـــد سـ
ـــان و  ـــفانه روی شـــخصیت آن ـــد و متأس ـــرده ان ـــپری ک ـــب س مکات
ـــی  ـــری و ذهن ـــتقال فک ـــان و روی اس ـــه نفس ش ـــاد ب روی اعتم
آنـــان کار صـــورت نگرفتـــه اســـت و بعـــد از ســـال ها تعلیـــم 
ـــای  ـــات گروه ه ـــب تبلیغ ـــب، فری ـــدارس و مکات ـــت در م و تربی
تروریســـتی را می خورنـــد، بازهـــم بـــرای ایـــن اســـتاد گرامـــی 
ـــگاه های  ـــوزان دانش ـــه دانش آم ـــت، این ک ـــی نداش ـــدان اهمیت چن
ـــا آن همـــه مـــدارک  ـــا آن همـــه ادعـــای علـــم و فضـــل و ب کشـــور ب
و مـــدارج علمـــی و بـــا آن همـــه وقتـــی کـــه صـــرف می کننـــد 
و بـــه آن همـــه معاشـــی کـــه از دولـــت می گیرنـــد، ولـــی روی 
ـــد،  ـــود کار نمی کنن ـــجویان خ ـــتدالل دانش ـــی و اس ـــش و آگاه دان
نیـــز اهمیـــت چندانـــی نـــزد ایـــن اســـتاد گرامـــی نداشـــت، 
این کـــه یـــک دنشـــجو بعـــد از ســـال های تعلیـــم و تحصیـــل، 
در برابـــر دعـــوت و تبلیـــغ یـــک تروریســـت کـــم مـــی آورد و 
ـــذوب  ـــوب و مج ـــت مغل ـــد و در نهای ـــتدالل بکن ـــد اس نمی توان
ـــن  ـــرای ای ـــم ب ـــود؛ بازه ـــای می ش ـــن گروه ه ـــی ای ـــکار افراط اف

ـــود، و... ـــم نب ـــرم مه ـــتاد محت اس
و  بی مســـوولیتی  و  بی توجهـــی  و  تنبلـــی  همـــه  ایـــن 
بی کفایتـــی والدیـــن و معلمـــان و مدرســـان و دانش آمـــوزان و 
این همـــه بی عرضگـــی و بی شـــخصیتی و بی مایگـــی خـــود 
ـــی  ـــاد اخاق ـــه فس ـــن و ب ـــده گرفت ـــدن و ندی ـــجویان را ندی دانش
و فســـاد اداری و شراب نوشـــی دیگـــران تمرکـــز کـــردن و 
تأکیـــد نمـــودن، برایـــم غیـــر قابـــل قبـــول و حتـــا تعجـــب آور 
و حیـــرت آور بـــود. چـــرا مـــا همیشـــه ســـعی می کنیـــم کـــه 
مســـوولیت تمـــام بی مســـوولیتی های خودمـــان را بـــه گـــردن 
دیگـــران بیندازیـــم؟ یـــک خانـــواده و چنـــد معلـــم و مـــدرس 
ــجو را  ــک دانشـ ــد یـ ــال، نمی تواننـ ــن سـ ــتاد، در چندیـ و اسـ
آدم بســـازند و انســـانیت بیاموزنـــد و قـــوت فکـــر و اندیشـــۀ 
آمـــوزش بدهنـــد، امـــا یـــک تروریســـت چنـــد روز می توانـــد 
ـــرور و  ـــه ت ـــازد و ب ـــود بس ـــروه خ ـــذب گ ـــجو را ج ـــک دانش ی
انتحـــار و انفجـــار و... ســـوق بدهـــد. بـــا این همـــه می آینـــد و 
ــذران  ــراب نوش و خوش گـ ــاش و شـ ــاش و فحـ ــد آدم عیـ چنـ
را مامـــت می کننـــد و چنـــد دشـــنامی هـــم نثـــار پولیـــس و 
ـــراط  ـــن اف ـــه ای ـــم از این ک ـــد. بگذری ـــی می کنن ـــتان و قاض دادس
ــد  ــورهای ضـ ــه شـ ــم، چـ ــتی گری ها هـ ــا و تروریسـ گری هـ
ـــه  ـــان را ب ـــزد و آن ـــر می انگی ـــران ب ـــن داری را در دیگ ـــی و دی دین

توهیـــن خـــدا و پیامبـــر و اســـام وا مـــی دارد!
ایـــن نکتـــه را هـــم بایـــد در نظـــر داشـــته باشـــیم کـــه هـــر 
ـــته  ـــی- خواس ـــر اخاق ـــه غی ـــد چ ـــی باش ـــه اخاق ـــا -چ ـــل م عم
و نخواســـته پیامدهایـــی دارد کـــه در نهایـــت مـــا مســـوول آن 
ــی  ــانی زنده گـ ــۀ انسـ ــک جامعـ ــه در یـ ــانی کـ ــتیم. کسـ هسـ
می کننـــد و نرم شـــکنی و هنجارشـــکنی می کننـــد، بداننـــد کـــه 
اثـــرات بـــد کارشـــان بـــر خودشـــان و بـــر یکـــی دو نفـــر دور 
ــادی  ــته بی اعتمـ ــود و آهسته آهسـ ــه نمی شـ ــان، خاصـ و برشـ
و بی بـــاوری و فاصله گزینـــی و جدایـــی را در میـــان آدم هـــای 
آن جمـــع بـــه وجـــود مـــی آورد و عقده هـــا می آفرینـــد و 
ــال  ــوول اعمـ ــه مسـ ــا همـ ــد و... مـ ــاد می کنـ ــا ایجـ بدبینی هـ
ـــته  ـــوولیت را در نظـــر داش ـــن مس ـــان هســـتیم و بایـــد ای خودم

باشـــیم و خـــود را داوری کنیـــم.
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بـــه عقیـــده بوریـــس پالمـــر، سیاســـتمدار حـــزب 
ســـبزهای آلمـــان اخـــراج پناهجویـــان بـــه افغانســـتان 
ـــتان را  ـــی افغانس ـــت امنیت ـــت. او وضعی ـــر اس ـــکان پذی ام
ـــور  ـــن کش ـــات در ای ـــاالی جنای ـــزان ب ـــل و می ـــا برازی ب

مقایســـه کـــرد.
ـــری  ـــه خب ـــه نام ـــا هفت ـــه ب ـــنبه در مصاحب ـــر روز ش پالم
»اشـــپیگل« گفـــت کـــه اخبـــار و بـــه خصـــوص 
ــد  ــاد می کننـ ــور را ایجـ ــن تصـ ــات ایـ ــر حمـ تصاویـ
کـــه افغانســـتان ناامـــن اســـت، امـــا نمی شـــود گفـــت 
"کـــه بـــرای کســـی بـــه آن جـــا )افغانســـتان( اخـــراج 

می شـــود، واقعـــا اتفاقـــی می افتـــد".
ـــا  ـــتان را ب ـــت، افغانس ـــن اس ـــهردار توبینگ ـــه ش ـــر ک پالم
کشـــور برازیـــل مقایســـه کـــرد و گفـــت آنجـــا ســـاالنه 

50 هـــزار تـــن کشـــته می شـــوند و ایـــن کشـــور بـــه 
انـــدازه افغانســـتان خطرنـــاک اســـت: »امـــا در برازیـــل 
ـــت  ـــده اس ـــزار ش ـــال برگ ـــی فوتب ـــام جهان ـــابقات ج مس
ـــل  ـــه برازی ـــرواز ب ـــکان پ ـــه ام ـــد ک ـــس نمی گوی و هیچک

ـــدارد«. ـــود ن وج
براســـاس آمـــار رســـمی، تنهـــا در شـــش مـــاه ابتدایـــی 
ــت  ــرو پاتخـ ــو دژانیـ ــادی در ریـ ــاری میـ ــال جـ سـ
برازیـــل دو هـــزار 723 انســـان بـــه قتـــل رســـیده انـــد 
کـــه 10 درصـــد بیشـــتر از همیـــن دوره زمانـــی در 
ـــه  ـــز در نتیج ـــس نی ـــد. 91 پولی ـــی باش ـــته م ـــال گذش س
ـــده  ـــی کشـــته ش ـــهر برازیل ـــن کان ش ـــا در ای خشـــونت ه
ـــکار و  ـــای جنایت ـــتر بانده ـــتارها بیش ـــن کش ـــل ای ـــد. عام ان

مافیـــا مـــی باشـــند.

ـــه در  ـــت ک ـــرده اس ـــام ک ـــد اع ـــل متح ـــازمان مل ـــا س ام
ـــک  ـــط ی ـــادی فق ـــاری می ـــال ج ـــت س ـــاه نخس ـــش م ش
هـــزار و 662 غیرنظامـــی در افغانســـتان کشـــته شـــده و 
ـــد.  ـــده ان ـــی ش ـــان زخم ـــن دیگرش ـــزار و 500 ت ـــه ه س
ــزار و 441  ــک هـ ــته و یـ ــودک کشـ ــان 436 کـ در میـ
تـــن دیگرشـــان زخمـــی شـــده انـــد. شـــمار تلفـــات 
ـــن  ـــزاران ت ـــه ه ـــم ب ـــور ه ـــن کش ـــی ای ـــای امنیت نیروه
ـــروه  ـــز گ ـــتارها نی ـــن کش ـــتر ای ـــل بیش ـــد. عام ـــی رس م

هـــای تروریســـتی و شورشـــیان هســـتند. 
ـــر  ـــده از اظهارنظ ـــه در آین ـــرد ک ـــام ک ـــان اع ـــر همزم پالم

ـــد. او  ـــی کن ـــودداری م ـــران خ ـــت مهاج ـــه سیاس در زمین
ـــته  ـــخت گذش ـــیار س ـــر او بس ـــال ب ـــن دوس ـــه ای ـــت ک گف

ـــت. ـــوده اس ـــا ب ـــت فرس و طاق
ایـــن سیاســـتمدار حـــزب ســـبزها متوجـــه شـــده کـــه 
از دوســـتان حزبـــی اش فاصلـــه گرفتـــه و دیگـــر نمـــی 
ـــاال  ـــای ب ـــام ه ـــده دار مق ـــزب عه ـــن ح ـــرای ای ـــد ب توان
ـــا  ـــه ه ـــی گفت ـــر برخ ـــه خاط ـــته ب ـــر در گذش ـــد. پالم باش
از ســـوی هـــم حزبـــی هایـــش مـــورد انتقـــاد گرفتـــه 

ـــود. ب

سیاستمدار حزب سبزهای آلمان: 

اخـراج پنـاهجـویان 
به افغـانستان امکـان پذیـر است

ترامــپ،  دونالــد  معــاون  پنــس،  مایــک  پیــش  روز  دو 
طریــق  از  کــه  گفت وگویــی  در  امریــکا  رییس جمهــور 
ــه اســت  ــته، گفت ــی داش ــد اشــرف غن ــا محم ــس ب ویدیوکنفران
ــد. ــی می مانن ــکار باق ــان هم ــتان، هم چن ــکا و افغانس ــه امری ک
ــوری  ــاون رییس  جمه ــانه های ارگ، "مع ــر رس ــل از دفت ــه نق ب
ایــاالت متحــدۀ امریــکا از تاش هــای حکومــت وحــدت ملــی 
اظهــار خوش بینــی کــرده و گفتــه اســت کــه حکومــت وحــدت 
ــوولیت های  ــرد مس ــا پیش ب ــته ب ــال گذش ــم س ــی دونی ــی ط مل
عمــده، دســت آوردهای خوبــی را در عرصه هــای مختلــف 

ــد". ــد می باش ــل تمجی ــا قاب ــن تاش ه ــت و ای ــم زده اس رق
ــای  ــف و توصیف ه ــن تعری ــا چنی ــی ب ــتان درحال ــردم افغانس م
دور از واقعیــت مواجــه می شــوند کــه از بــدو ایجــاد حکومــت 
وحــدت ملــی، داد و فغان شــان از حکومــت بــه اصطــاح 

ــت. ــیده اس ــمان ها رس ــه آس ــی« ب ــدت مل »وح
ــر  ــن خب ــه بعــد از شــنیدن ای ــن وجــود، پرسشــی هایی ک ــا ای ب
ــور  ــی خط ــان سیاس ــژه کارشناس ــه وی ــیاری ها؛ ب ــن بس در ذه
می کنــد، ایــن اســت کــه چــه چیــزی حکومــت ترامــپ 
ــی  ــاور رســانده اســت کــه حکومــت وحــدت مل ــن ب ــر ای را ب
ــش  ــه پی ــرف ب ــه ط ــام داده و دارد ب ــوولیت هایش را انج مس
مــی رود؟ آیــا حکومــت ترامــپ واقعیت هــای افغانســتان را 

نمی بینــد یــا قصــداً بــه از آن هــا چشم پوشــی می کنــد.
نگاه پروژه یی

بــه بــاور بســیاری از کارشناســان، در چنیــن حالتــی، دو فرضیــه 
ــه  ــپ ب ــت ترام ــگاه حکوم ــه ن ــی این ک ــردد، یک ــرح می گ مط
افغانســتان و حکومــِت بــر ســر اقتــدار در ایــن کشــور، پروژه یــی 

اســت. بــه ایــن معنــا کــه امریــکا بــا بــر ســر کار آوردن کســانی 
در ارگ در پــی تطبیــق پــروژه، اهــداف و برنامه هــای منطقه یــی 
خــود هســتند و مجریــان ایــن برنامــه در ارگ هــم در ایــن کار 
ــا  ــه ب ــت ک ــر اس ــن خاط ــه همی ــد و ب ــده ان ــه در آم ــق ب موف
ــر  ــِت ب ــرای حکوم ــد ب ــی می خواه ــر واقع ــای غی ــار نظره اظه

ســر اقتــدار مشــورعیت بیشــتر بدهنــد.
همــه شــاهد هســتیم کــه انتخابــات ریاســت جمهوری ســال 93 
ــکا  ــۀ امری ــر خارج ــی آن، وزی ــد و در پ ــه ش ــران مواج ــا بح ب
آمــد و بــدون در نظرداشــِت، قانــون اساســی افغانســتان و رأی و 
خواســت شــهرونداِن کشــور، حکومــت وحــدت ملــی را ایجــاد 
کــرد. مــردم هــم از آن جــا کــه خواهــان گســترش بیشــتر بحــران 

نبودنــد، تــن بــه ایــن حکومــت دادنــد.
مــردم بــا یــک دنیــا ناامیــدی بازهــم بــه حکومــت وحــدت ملــی 
امیــد بســتند و انتظــار داشــتند کــه ایــن حکومــت بتوانــد فضــای 
ملتهــب، امنیتــی و بحرانــی افغانســتان را فروکــش کرده و کشــور 
را بــه مســیر آرامــش و »وحــدت ملــی« واقعــی ســوق دهــد؛ امــا 
بــا گذشــت زمــان دیــده شــد کــه محمــد اشــرف غنــی بــا نــگاه 
قومــی و گزینشــی، در پــی حــذف بســیاری از ســران جهــادی، 
ــات  ــه در دوران کارزار انتخاب ــی ک ــت مداران و چهره های سیاس
او را همراهــی نکــرده –از هــر قــوم و جریانــی- بودنــد برآمــد. 
ــداد  ــروز تع ــه ام ــت ک ــده اس ــی ش ــه به گونه ی ــا رفته رفت فض
انگشت شــمار از افــراد در ارگ ریاســت جمهوری بی توجــه 
ــور  ــدۀ کش ــور و آین ــورد کش ــان در م ــای اعمال ش ــه پیامده ب
ــر  ــری را ب ــان دیگ ــروه و جری ــچ گ ــد و هی ــم  می گیرن تصمی

نمی تابنــد.

طرفــه این کــه امریــکا بــه خاطــر این کــه ایــن گــروه خــاص در 
ارگ پــروژۀ آنــان را بــه درســتی بــه پیــش می برنــد، برای شــان 
مهــم نیســت کــه در مــورد سرنوشــت و آینــدۀ مــردم افغانســتان 
ــه ارگ  ــت ک ــن اس ــم ای ــان مه ــرای امریکایی ــد. ب ــه می کنن چ
دارد در مســیر اهــداف آنــان در حرکــت اســت. اشــرف غنــی و 
حواریونــش نیــز خوش حــال بــه ایــن هســتند کــه توانســته انــد 
ــی و  ــای قوم ــا در تصمیم گیری ه ــد ت ــت بدهن ــکا را قناع امری

حذفــی آنــان دخالــت نداشــته باشــد.
البی گری

در علــوم سیاســی، البی گــری یــک عمــل و حرفــۀ ویــژه اســت 
ــدگاه و  ــک دی ــوذ ی ــترش نف ــرای گس ــاش ب ــور آن ت ــه منظ ک
ــا در  ــور ی ــک کش ــی ی ــتگاه حکومت ــخص در دس ــدگاه مش دی
افــکار عمومــی اســت. در برخــی از کشــورها، دفترهــای 
ــه در  ــود دارد ک ــری« وج ــای البی گ ــام »دفتره ــه ن ــی ب ویژه ی
ــت از  ــبرد حمای ــرای پیش ــاش ب ــه ت ــول، ب ــت پ ازای دریاف
ــا افــکار  ــه وســیلۀ نفــوذ در دولــت و ی ــدگاه خــاص ب یــک دی
ــری  ــه کارگی ــک و ب ــا کم ــا ب ــد. البی گره ــی می پردازن عموم
ــد  ــت مفی ــاز و مدیری ــر مج ــاز و غی ــی٬ مج ــای حقوق روش ه
روابــط اجتماعــی کوشــش در رســیدن بــه اهــداف خــود دارنــد.

ــت  ــت های دول ــوذ در سیاس ــدرِت نف ــر ق ــل پُ ــی از عوام یک
ــکا  ــکا البی گــری اســت. از آنجــا کــه امری ــاالت متحــدۀ امری ای
کشــور قدرت منــد دنیــا اســت؛ بســیاری از کشــورها بــا اســتفاده 
از ایــن ابــزار سیاســی تــاش می کننــد تــا در سیاســت خارجــی 
ــف  ــبی تعری ــگاه مناس ــان جای ــود و کشورش ــرای خ ــکا ب امری

کننــد.
در مــاه قــوِس ســال 1395 وزارت دادگســتری امریــکا اســنادی 
ــی  ــدت مل ــت وح ــی داد، حکوم ــان م ــه نش ــرد ک ــش ک را پخ
افغانســتان بــا توســل بــه روش هــای »غیــر قانونــی« یــک میلیــون 
ــون،  ــاری کلینت ــی هی ــتاد انتخابات ــه س ــر را ب ــزار دال و 500 ه

ــت. ــرده اس ــک ک ــکا کم ــت خوردۀ امری ــزد شکس نام
بــر بنیــاد ایــن گــزارش، اشــرف غنــی برخــاف عــرف سیاســی؛ 
ــتفاده از  ــا اس ــتان ب ــۀ افغانس ــتفاده از وزارت خارج ــای اس به ج
ــک  ــه ارزش ی ــوادۀ خــود، کمکــی ب ــی« عضــو خان »اجمــل غن
میلیــون و 500 هــزار دالــر را در اختیــار مســوول ســتاد انتخاباتــی 

هیــاری کلینتــون قــرار داده اســت.
ــتان  ــی افغانس ــا الب ــورها ب ــر کش ــی دیگ ــه الب ــی ک ــا تفاوت ام
ــا دیگــر  ــه صــورت خــاص، البــی حکومــت وحــدت ملــی ب ب

حکومت هــا و کشــورها دارد، در ایــن اســت کــه ســایر کشــورها 
ــای  ــکا، بنیان ه ــتیبانی امری ــر پش ــکا ب ــا ات ــد ب ــاش می کنن ت
حکومــت ملی شــان را مســتحکم کننــد، امــا حکومــت وحــدت 
ملــی در تــاش اســت تــا بــا کمک گیــری از افــراد، دیدگاه هــای 
قومــی و ســمتی خاصــی را پوشــش ملــی دهــد و در آن، اقــوام، 
گروه هــا و جریان هــای دیگــر را بیگانــه معرفــی کنــد. در 
ــدۀ  ــه نماین ــکا ک ــتان در امری ــفیر افغانس ــورد، س ــن م تازه تری
خــاص اشــرف غنــی پنداشــته می شــود، در گفت وگــو بــا 
یکــی از رســانه های ایــن کشــور، قــوم تاجیــِک در افغانســتان را 

ــده اســت! مهاجــر خوان
نتیجه 

ــه  ــه ن ــود ک ــده می ش ــد، دی ــه آم ــه گفت ــه آنچ ــه ب ــا توج ب
ــدام در  ــچ ک ــی، هی ــدت مل ــت وح ــم حکوم ــه ه ــکا و ن امری
ــکا  ــتند؛ امری ــت نیس ــن مملک ــای ای ــنجی بحران ه ــی چاره س پ
ــا  ــاِط ب ــور در ارتب ــن کش ــی ای ــای منطقه ی ــد پروژه ه می خوه
ــران کــه در  کشــورهای قدرت منــدی ماننــد روســیه، چیــن و ای
همســایه گی افغانســتان قــرار دارد تطبیــق شــود و بــرای تطبیــق 

ــی دارد. ــرادی چــون اشــرف غن ــه اف ــاز ب ــروژه نی ــن پ ای
ــد  ــرای رص ــط ب ــتان فق ــکا در افغانس ــه امری ــود ک ــده می ش دی
کــردن تحــوالت امنیتــی منطقه یــی و کشــور رقیــب اش در 
ــه  ــد ک ــی نمی کن ــچ تفاوت ــش هی افغانســتان حضــور دارد و برای
در مــردم افغانســتان چــه وضعیتــی دارنــد و بــا چــه وضعیتــی در 

ــد شــد. ــه رو خواهن ــده روب آین
حکومــت وحــدت ملــی نیــز در نزدیــک بــه ســه ســال 
ــت  ــرون رف ــرای بی ــی ب ــه برنامه ی ــت ســاخت ک ــش ثاب حاکمیت
ــت  ــن حکوم ــران ای ــدارد. س ــز ن ــتان روی می ــران افغانس از بح
هرچــه تــا بــه حــال انجــام داده انــد، در راســتای برنامــۀ 
ــا در  ــزل و نصب ه ــت. ع ــوده اس ــمتی ب ــی و س ــخص قوم مش

ــت. ــا اس ــن مدع ــای ای ــت گوی ــن حکوم ای
دیــده شــد کــه جریان هــای، احــزاب و گروه هــای فــراوان 
مــردم از اقــوام مختلــف در برابــر تصمیم هــا و برنامه هــای ایــن 
حکومــت بــه مخالفــت برخاســتند. بنــًا بــر ســران ایــن مملکــت 
اســت تــا پیامدهــای آنچــه انجــام می دهنــد را بســنجند. نتیجــۀ 
ســه ســالۀ تصمیم هــای آنــان ایجــاد مــرز و فاصلــه میــان اقــوام 
ــان  ــی بی گم ــن وضعیت ــۀ چنی ــود. ادام ــی ب ــای داخل و گروه ه
ــد  ــی خواه ــای داخل ــه و جنگ ه ــمت تجزی ــه س ــور را ب کش

کشــانید!

نگاه امریکا به افغانستان؛ ناشی 
از پروژه یا متأثر از البی گری؟

روح اهلل بهزاد


