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بازتاب نشسِت اعالم طرح وفاق ملی
 در  برخی از رسانه ها

برنامۀ ارزیابی و تعیین مجدد مراکز 
رأی دهی آغاز شد

قامت فاجعه بسیار جوان است هنوز

رییــس  و  بلــخ  والــی  نــور،  عطامحمــد 
اجرایــی حــزب جمعیــت اســامی  افغانســتان 
ــاد  ــی انتق ــای امنیت ــران نهاده ــی س از ناتوان
ــام  ــل ع ــوول قت ــت را مس ــرده و حکوم ک

مــردم در ســرپل می دانــد.
والــی بلــخ ضمــن همــدری بــا خانواده هــای 
قربانیــان میرزااولنــگ ولســوالی صیــاد والیت 
ــای  ــن حمله ه ــه در ای ــد ک ــرپل، می گوی س
ــن را  ــتِ کم ۵۰ ت ــتی دس ــای تروریس گروه ه

کشــته شــده انــد.
ــامی  ــت اس ــزب جمعی ــی ح ــس اجرای ریی
می گویــد کــه ضعــف مدیریــت در نهادهــای 
امنیتــی، نرســیدن بــه موقــع کمــک امنیتــی از 
ــی  ــن نظام ــود دکتری ــت و نب ــوی حکوم س
معقــول ســبب شــده انــد تــا چنیــن فاجعــۀ 

ــه وجــود بیایــد. انســانی در ســرپل ب
والــی بلــخ بــه دولــت ُهشــدار می دهــد کــه 
ــاش صــورت  ــد ت در آوردن اصاحــات بای
ــر  ــۀ دشــمن بیش ت ــر آن، روحی ــرد، در غی گی

از پیــش تقویــت خواهــد شــد.
ــان در  ــور هم چن ــای ن ــه آق ــی ا ســت ک گفتن
ــه در  ــرش ک ــت های اخی ــه خواس ــه ب رابط
ــات  ــاف نج ــردم از ائت ــت م ــم حمای مراس

ــود: در  ــرده ب ــار ک ــخ اظه ــتان در بل افغانس
ــه اســت  ــت گفت ــنگتن پُس ــا واش ــت ب صحب
کــه دولــت بایــد بــه خواســت های مــا 
توجــه جــدی کنــد و در غیــر آن، بــا اســتفاده 
ــا،  ــی و فرودگاه ه ــای دولت ــرل اداره ه از کنت
فشــارها را بــاالی ادارۀ فلــج کشــور افزایــش 

ــد داد. خواه
رییــس  و  بلــخ  والــی  نــور،  عطامحمــد 
اجرایــی حــزب جمعیــت، بارهــا از سیاســت 
ایــن  او  کــه  آن چــه  افغانســتان  دولــت 

سیاســت را نــاکام می خوانــد، انتقــاد کــرده و 
بــه همیــن دلیــل، ائتــاف نجــات افغانســتان 
را بــا رهبــر حــزب حرکــت مــردم افغانســتان 
ــرده  ــاد ک ــت جمهور ایج ــاون اول ریاس و مع

اســت.
ــراً در  ــه اخی ــت هایی ک ــخ در نشس ــی بل وال
ــاف  ــدف ائت ــه ه ــت ک کشــور داشــت، گف
ــردن  ــت ک ــه راس ــه؛ بلک ــام ن ــدازی نظ بران

ــد. ــت می باش ــج حکوم ــای ک پ

ــي، د ښــاري امنیــت  ــداين واي ــه قومان ــل امنی د کاب

او  تــرور  د  دوام  پــه  اقداماتــو  د  خوندیتــوب  د 

وژنــو د مخنیــوي پــه هــدف، ځانګــړي پالنونــه او 

ــوي دي. ــو ش ــه چمت پروګرامون

د کابــل د امنیــې قوماندانــۍ امنیتــي مرســتیال 

محمــد صــادق مــرادي د دوشــنبې پــه ورځ پــه یــوه 

خــري غونــډه کــې د ازادي راډیــو د یــوې پوښــتنې 

پــه ځــواب کــې، کــه څــه هــم د تــرور د ارقامــو پــه 

اړه معلومــات ورنــه کــړل، خــو ویــې ویــل چــې د 

تــرور کچــه پــه امتــه او پنځمــه امنیتــي حــوزه کــې 

لــوړه ده.

ښــاغيل مــرادي زیاتــه کــړه: "د هــرې ورځــې 

لپــاره مــو د چټــک غرګــون د قطعــې نېــږدې ۱۰۰ 

ــړي،  ــف ک ــې مواظ ــوزو ک ــو ح ــه زیامنن ــه پ کس

ــه  ــې پ ــون قطع ــک غرګ ــوزې او د چټ ــډک، ح کن

ګــډه ځانګــړی پــالن جــوړ کــړی، تــرور پــه امتــه 

او پنځمــه امنیتــي حــوزه کــې شــته، ځینــې ســیمې 

چــې ډېــر زیامننوونکــې دي، ځانګــړی پــالن ورتــه 

ــرورو  ــه ت ــې ل ــوو چ ــده درک ــه وع ــې ت ــرو، تاس ل

ــړو." ــوی وک ــه مخنی ــه ب څخ

د ښــاغيل مــرادي پــه وینــا، د دغــو امنیتــي پالنونــو 

او پروګرامونــو مســؤلیت د چټــګ غرګــون قطعــې 

تــه ســپارل شــوي دی.

پــه دې وروســتیو کــې پــه کابــل ښــار کــې تــرور او 

وژنــې زیاتــې شــوې چــې د وژنــو تــر ټولــو نــاوړه 

ــل  ــه ورځ د کاب ــنبې پ ــرې یکش ــه د تې ــازه پېښ او ت

پــه وزیــر ابــاد ســیمه کــې د یــوې کورنــۍ د پنځــو 

ــي  ــې وژونک ــه ی ــر اوس ــې ت ــومانو وژل وو چ ماش

نــه دي معلــوم شــوي.

د کابــل امنیــه قومانــداين وايــي چــې تېــره اوونــۍ 

ــه کــې درې مرمــوز  ــه ۱۲ مــه ناحی د کابــل ښــار پ

ــه شــوي دي. قتلون

ــي  ــد واي ــر مجاه ــد بصی ــۍ ویان ــه قوماندان د امنی

چــې پــه تېــرو ۱۰ ورځــو کــې پــه ټــول کابــل ښــار 

کــې، ۴۹ جنايــي پېښــې شــوي چــې پــه تــړاو یــې 

یــو شــمېر تــورن کســان نیــول شــوي دي.

د کابــل ښــار اوســېدونکي وايــي چــې دوی دا ډول 

ــو  ــي چارواک ــه امنیت ــړي او ل ــمن ک ــو اندېښ پېښ

ــدي  ــت خون ــد او امنی ــو ژون ــې د خلک ــواړي چ غ

کــړي.

ــو  ــه دې اړه ازادي راډی ــاریانو پ ــل ښ ــو کاب دوو تن

ــه کابــل  ــه وویــل: "نــوم مــې عرفــان شــاه دی، پ ت

ښــار کــې تــرور زیــات شــوی چــې ګــورې، 

شــوي،  وژل  خلــک  شــوي،  تښــتول  خلــک 

ــې د  ــوو چ ــتنه ک ــه غوښ ــو څخ ــه چارواک ــوږ ل م

ــام وکــړي  ــه پ ــد ت هېوادوالــو امنیــت او د دوی ژون

.د کابــل ښــار اوســېدونکی یــم، پــه دې وروســتیو 

ــرور  ــانو ت ــي کس ــې د دولت ــار ک ــل ښ ــه کاب ــې پ ک

زیــات شــوی چــې خلــک یــې اندېښــمن کــړي او 

ــالی." ــه يش ت ــه ن ــدې ت ــه زړه دن ــه ښ ــن پ ماموری

د کابــل امنیــه قومانــداين وايــي چــې د کابــل ښــار 

ــینونو د  ــو ماش ــې د پلټونک ــورو دروازو ک ــه څل پ

ــه  ــو چــارې بشــپړې شــوي چــې دا چــاره ب نصبول

ــت رسه مرســته وکــړي. ــه امنی ل

پولیس:
کابـل کې د وژنـو او ترور د مخنیـوي 

ځانګـړي پروګـرامونه چمتـو شـوي

بلخ: والی 
حکـومت مسـوول قتـل عـام در سـرپل است

آجندای ملی "وفاق ملی" ارایه کرد
در چهار چوب » طرح وفاق ملی« تغیر و اصالح را 
چنان عبرتی بسازند كه دیگر كسی جرأت نکند 

تا زیر چتر قوم، استبداد را در كشور پیاده 
كنند.

ُكدبندی های قومی، سمتی 
و زبانی در حال حاضر نسبت به هر زمانی دیگر 

افزایش یافته است

 با »طرح وفاق ملی« یک حکومت قانون مند 
ایجاد كنیم كه از عوام فریبی و ِكلی گویی به دور 

باشد. 



ــت  ــگ صحبـ ــه میرزاولنـ ــاهدان فاجعـ ــا شـ بـ
کـــردم. آنچـــه اتفـــاق افتـــاده مصـــداق عینـــی 
نسل کشـــی  و  بشـــریت  علیـــه  جنایـــت 
اســـت.  قومـــی  گـــروه  یـــک  تمام عیـــار 
از  همـــه  اســـیرها  و  زخمی هـــا  کشـــته ها، 
ـــی  ـــگ ط ـــردم میرزاولن ـــتند. م ـــزاره اس ـــوم ه ق
ســـال های اخیـــر بارهـــا علیـــه تهاجـــم گـــروه 
هـــای تروریســـتی مقابلـــه کـــرده و بـــه آنـــان 
ـــد.  ـــداده بودن ـــه را ن ـــن منطق ـــه ای ـــازه ورود ب اج
ـــگ  ـــراف میرزاولن ـــتاهای اط ـــه روس ـــی ک در حال
سال هاســـت در کنتـــرول طالبـــان و ســـایر 
گروه هـــای متحجـــر اســـت، میرزاولنـــگ امـــا 
بـــا مقاومـــت مردمـــی از جنایـــت طالبـــان در 

امـــان مانـــده بـــود.
پـــس از آنکـــه نیروهـــای مردمـــی بیشـــتر 
ســـنگین  تهاجـــم  علیـــه  یک شـــبانه روز  از 
تروریســـت ها مقاومـــت کردنـــد، نیمه هـــای 
شـــب شـــنبه پوســـته های دفاعـــی میرزاولنـــگ 
ــوی  ــردم بسـ ــی از مـ ــرده و بخشـ ــقوط کـ سـ
ـــخصی  ـــد. ش ـــرار کردن ـــرپل ف ـــت س ـــز والی مرک
بنـــام غضنفـــر کـــه در گذشـــته عضـــو گـــروه 
ـــش  ـــه داع ـــوب ب ـــود را منس ـــًا خ ـــان و فع طالب
ــردم را در "دره  ــرار مـ ــیر فـ ــد، مسـ ــی دانـ مـ

ــد. ــدود می کنـ ــگ مسـ ــن" میرزاولنـ پاییـ
ـــودکان  ـــان، ک ـــردان، زن ـــر، م ـــلح غضنف ـــراد مس اف
و کهن ســـاالنی در حـــال فـــرار را دســـتگیر 
ــن  ــکل ممکـ ــیانه ترین شـ ــه وحشـ ــرده و بـ کـ
بـــه قتـــل می رســـانند. عده یـــی را ســـر بریـــده 
ـــدادی را  ـــرده و تع ـــاخی ک ـــی را س ـــد، عده ی ان
ـــر  ـــوه و کم ـــتن از ک ـــه رگباربس ـــس از ب ـــم پ ه
بـــه دره هـــا انداختـــه انـــد. غضنفـــر داعشـــی 
ــی  ــردم، آنانـ ــی از مـ ــی عده یـ ــس از قصابـ پـ
ـــن  ـــل گرفت ـــرای تحوی ـــان روز ب ـــه در جری را ک
ــه  ــز بـ ــد نیـ ــده بودنـ ــان آمـ ــای شـ جنازه هـ

ـــت. ـــته اس ـــار بس رگب
ـــم  ـــک خان ـــت: ی ـــداد گف ـــاهدان روی ـــی از ش یک
ـــی  ـــا جمع ـــود ب ـــته ب ـــگام توانس ـــب هن ـــه ش ک
ــن  ــه دره پاییـ ــد، در منطقـ ــرار کنـ ــردم فـ از مـ
ــود.  ــده بـ ــته شـ ــر کشـ ــراد غضنفـ ــط افـ توسـ
ـــل  ـــان مح ـــه هم ـــوهرش ب ـــنبه ش ـــح روز ش صب
آمـــده و می خواســـت جنـــازه خانمـــش را 
ـــود  ـــم خ ـــد خان ـــتجو، جس ـــس از جس ـــرد. پ بب
را شناســـایی کـــرده و می خواســـت انتقـــال 
دهـــد کـــه تروریســـت های غضنفـــر در کنـــار 
ـــتند.  ـــار بس ـــه رگب ـــم ب ـــم اش او را ه ـــد خان جس
ایـــن شـــاهد می گویـــد کـــه در جریـــان 
ــه  ــز کـ ــه نیـ روز، شـــماری از متنفذیـــن منطقـ
ـــرده بودنـــد، بـــه دره پاییـــن آمـــده و  فـــرار نک
می خواســـتند اجســـاد مـــردم را انتقـــال دهنـــد 
ـــد. ـــده ان ـــاران ش ـــر تیرب ـــتور غضنف ـــه دس ـــه ب ک

ــماری  ــه شـ ــد کـ ــداد می گوینـ ــاهدان رویـ شـ
ــان  ــودکان شـ ــرار کـ ــان فـ ــان در جریـ از زنـ
از  برخـــی  و  جاگذاشـــته  را  شیرخوارشـــان 
ــان  ــال شـ ــدران کهن سـ ــادران و پـ ــردان مـ مـ
را  تکیه خانـــه  چندیـــن  تروریســـت ها  را. 
تخریـــب کـــرده و »َعلـــم« کـــه نمـــادی از 
ـــه  ـــت را ب ـــیعه اس ـــب ش ـــروان مذه ـــزاداری پی ع

آتـــش کشـــیده انـــد.
ـــردم  ـــتار م ـــه کش ـــت ب ـــه دس ـــت های ک تروریس
ـــی  ـــان بوم ـــه از مردم ـــد، هم ـــگ زده ان میرزاولن
ــردم و  ــق از مـ ــناخت دقیـ ــد و شـ ــرپل انـ سـ
ـــن  ـــن ای ـــا مبلغی ـــته باره ـــد. در گذش ـــه دارن منطق
ـــغ  ـــیعه تبلی ـــب ش ـــروان مذه ـــه پی ـــا، علی گروه ه
ـــا  ـــد. م ـــته بودن ـــان را روا دانس ـــل آن ـــرده و قت ک
ـــیدمحمد  ـــا س ـــادر، دام ـــر، مان ـــاءاهلل، غضنف عط
ـــگ  ـــن جن ـــی ای ـــه فرمانده ـــد ک ـــدان اح و قمن
خانمانســـوز را بـــه عهـــده داشـــتند، هـــم بـــه 
ـــه  ـــر علی ـــای اخی ـــال ه ـــه در س ـــده ی ک ـــل عق دلی
مـــردم میرزاولنـــگ داشـــتند و هـــم بـــه دلیـــل 
نفـــرت مذهبـــی شـــان علیـــه پیـــروان تشـــیع، 
ـــد. ـــردم زده ان ـــاخی م ـــتار و س ـــه کش ـــت ب دس
ـــت ها  ـــن تروریس ـــرت ای ـــدت نف ـــه ش ـــه ی ک نکت
ــد  ــا می کنـ ــگ را برمـ ــردم میرزاولنـ ــه مـ علیـ
ـــش  ـــه داع ـــته ب ـــر وابس ـــه غضنف ـــت ک ـــن اس ای
اســـت و بارهـــا بـــا فرماندهـــان طالبـــان 
درگیـــری و تنـــش داشـــته اســـت، امـــا در 
ــگ  ــیعه ها در میرزاولنـ ــه شـ ــتار بی رحمانـ کشـ
ـــر در  ـــد. غضنف ـــرده ان ـــل ک ـــد عم ـــم متح ـــا ه ب
ــوان  ــین نظـــری نامـــزد جـ ــال 2۰14، حسـ سـ
شـــورای والیتـــی ســـرپل را نیـــز همـــراه بـــا 
ــیرم های  ــه شـ ــش در منطقـ ــن از همراهانـ 12تـ
ــکل  ــیانه ترین شـ ــه وحشـ ــوده و بـ ــرپل ربـ سـ

ممکـــن بـــه قتـــل رســـانیده بـــود.
تاکنـــون کـــه بیشـــتر از 48ســـاعت از فاجعـــه 
می گـــذرد، نـــه جنازه هـــا بـــه مـــردم تحویـــل 
ـــات  ـــرای نج ـــی ب ـــروی نظام ـــه نی ـــده و ن داده ش

ـــت. ـــده اس ـــزام ش ـــه اع ـــه منطق ـــیران ب اس
ــیر و  ــواده اسـ ــته، 1۵۰ خانـ ــتر از 6۰ کشـ بیشـ
بیشـــتر از ۵۰تـــن کـــه توســـط افـــراد وابســـته 
بـــه داعـــش ربـــوده و بـــه مـــکان نامعلومـــی 
ـــه  ـــار از فاجع ـــن آم ـــد آخری ـــده ان ـــال داده ش انتق
ـــرپل  ـــی س ـــووالن محل ـــت. مس ـــگ اس میرزاولن
می گوینـــد کـــه تروریســـت ها بـــه دلیـــل 
رفتـــار وحشـــیانه بـــا مـــردم و اجســـاد کشـــته 
ــاد  ــه اجسـ ــد کـ ــداده انـ ــازه نـ ــده ها، اجـ شـ
بطـــرف مرکـــز ســـرپل انتقـــال داده شـــود. اجســـاد 
ــگ  ــای میرزاولنـ ــا و کوچه هـ ــوز در دره هـ هنـ
ـــر  ـــان زی ـــرا طالب ـــی از آن ـــت و بخش ـــود اس موج
خـــاک کـــرده انـــد. تروریســـت ها هـــراس 
ـــان  ـــت ش ـــیده ی جنای ـــاد پوش ـــا ابع ـــا ب ـــد ت دارن

رســـانه یی نشـــود.
ــگ در  ــترش جنـ ــدف گسـ ــه هـ ــد این کـ بمانـ
ـــع  ـــه فجای ـــب آن چ ـــت و عواق ـــی اس ـــمال چ ش
ــد زد،  ــم خواهـ ــردم رقـ ــرای مـ ــری را بـ دیگـ
وحشـــتناک ترین بخـــش ماجـــرا در حملـــه 
ــت  ــن اسـ ــگ ایـ ــردم میرزاولنـ ــاخی مـ و سـ
کـــه نهادهـــای امنیتـــی بـــا وجـــودی کـــه در 
ـــتند  ـــرار داش ـــرا ق ـــن ماج ـــاد ای ـــه ابع ـــان هم جری
ـــار  ـــرای مه ـــی ب ـــچ تحرک ـــدی هی ـــورت عم بص

آن نکردنـــد.
ـــق  ـــد محق ـــرپل و محم ـــی س ـــدت وال ظاهروح
معـــاون ریاســـت اجراییـــه از مقامـــات دولتـــی 
انـــد کـــه بـــه گفتـــه خودشـــان پـــس از آغـــاز 
میرزاولنـــگ،  بـــه  تروریســـت ها  حمـــات 
ـــاس  ـــه تم ـــی ب ـــای امنیت ـــران نهاده ـــا س ـــا ب باره
ـــه  ـــن معرک ـــردم از ای ـــان نجـــات م شـــده و خواه
ــع  ــورد فجایـ ــدارهای الزم در مـ ــدند. هشـ شـ
احتمالـــی در میرزاولنـــگ را مـــن و برخـــی 
نیـــز از همـــان  از همـــکاران رســـانه یی ام 
ــترده  ــات گسـ ــه حمـ ــی کـ ــتین لحظاتـ نخسـ
ــم.  ــر کردیـ ــود منتشـ ــده بـ ــاز شـ ــان آغـ طالبـ
ـــه  ـــدی گرفت ـــدارها ج ـــه هش ـــن این ک ـــا ضم ام
ـــردم در  ـــاخی م ـــل و س ـــس از قت ـــا پ ـــد، ت نش
ـــی  ـــام و تماس ـــچ پی ـــگ هی ـــر میرزاولن ـــوه و کم ک

در ایـــن مـــورد جـــدی گرفتـــه نشـــد.
ـــورد  ـــه در م ـــی ک ـــن پیام ـــرپل در آخری ـــی س وال
ــن  ــرده چنیـ ــر کـ ــگ منتشـ ــه میرزاولنـ فاجعـ

نوشـــته اســـت:
"هـــای ســـران حکومـــت مرکـــزی! هـــای 
جامعـــه ملـــل! هـــای مـــردم دنیـــا! هـــای 
ـــتان  ـــه درافغانس ـــزم ک ـــارزه باتروری ـــان مب مدعی
ـــر و  ـــوق بش ـــان حق ـــای حامی ـــد و ه حضورداری
انســـانیت! داعشـــیان وطالبـــان بدنـــام وســـفاک 
حـــدود بیشـــتر از1۵۰ خانـــواده بـــی دفـــاع را 
ـــارت  ـــرپل در اس ـــگ س ـــرزا ولن ـــتای می در روس
گرفتنـــد. بـــدون کـــدام هـــراس و ترحـــم بـــه 
ـــگ  ـــد میرزاولن ـــد. نگذاری ـــه می دهن ـــتار ادام کش
ـــان  ـــی و زن ـــاع ملک ـــی دف ـــان های ب ـــگاه انس قتل
ـــما  ـــود وش ـــخ ش ـــت تاری ـــرن21 ثب ـــال درق و اطف
ـــگ  ـــن نن ـــریک ای ـــی ش ـــی توجه ـــر ب ـــم از اث ه

تاریخـــی قلـــم داد شـــوید."
ــه  ــد کـ ــان می دهـ ــرپل نشـ ــی سـ ــاد والـ فریـ
قامـــت فاجعـــه هنـــوز جـــوان اســـت و اگـــر 
اقدامـــی بـــرای رهایـــی خانواده هـــای کـــه 
ـــده  ـــوده ش ـــه رب ـــی ک ـــه و آنان ـــارت رفت ـــه اس ب
ـــادی از  ـــمار زی ـــون ش ـــرد، خ ـــورت نگی ـــد ص ان
بی گناهـــان دیگـــر خواهنـــد ریخـــت. خونـــی 
کـــه سال هاســـت می ریـــزد و دامـــن هیـــچ 
یـــک از جانیـــان نشســـته در تخـــت و بخـــت 

قـــدرت را نگرفتـــه اســـت.
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روز گذشــته کنفرانــس آجنــدای ملــی ـ کــه قبــل از برگــزاری 
انتخابــات ریاســت جمهوری "طــرح دولــت وحــدت ملــی" را 
ارایــه کــرده بــود ـ بــرای شــرایط کنونــِی کشــور "طــرح وفــاق 
ملــی" را ارایــه کــرد. کنفــراس آجنــدای ملــی در افغانســتان تــا 
ــوده اســت کــه توانســته طــرح  ــان سیاســی ب کنــون تنهــا جری
مدونــی را ارایــه کنــد کــه مــورد قبــول جامعــۀ جهانــی و مبنــای 

حــِل منازعــاِت قــدرت و سیاســت قــرار گیــرد.
ــت جمهوری،  ــات ریاس ــزاری انتخاب ــش از برگ ــال پی ــک س ی
ــتان از  ــاِت افغانس ــرای نج ــی ب ــدِت مل ــت وح ــرح حکوم ط
ــس  ــود و کنفران ــده ب ــه ش ــر گرفت ــاانتخاباتی در نظ بحــران پس
ــرده  ــی ک ــد و پیش بین ــورد تأکی ــن م ــی در چندی ــدای مل آجن
بــود کــه در افغانســتان انتخابــات بــه بن بســت مواجــه خواهــد 
ــه شــده  ــا گفت ــی باره ــدای مل شــد و در ضمــن از آدرس آجن
بــود کــه پنجــاه جمــع یــک، بــرای شــکل گیری اکثریــِت قابــل 
قبــول بســنده نیســت و بــه همیــن دلیــل، بایــد دولــت وحــدت 

ملــی شــکل بگیــرد.
ــِق امریکایی هــا و هــم  ایــن طــرح در نهایــت، هــم مــورد تواف
ــات  ــزاری دور اوِل انتخاب ــل از برگ ــزدان قب ــِق نام ــورد تواف م
قــرار گرفــت. در دور دوم انتخابــات، زمانــی کــه هــر دو نامــزد 
پیشــتاز، مدعــی پیــروزی و انجــام تقلــب توســط رقیــب شــدند 
ــه بن بســت و تصــادمِ شــدید منتهــی شــد، تنهــا  و انتخابــات ب
طرحــی کــه دســتمایۀ جامعــۀ جهانــی و آقــای جان کیــری بــه 
عنــوان میانجــی دو طــرِف منازعــه قــرار گرفــت، همیــن طــرح 
ــی  ــیع مردم ــای وس ــا پایه ه ــی ب ــدت مل ــت وح ــکیل دول تش

بــود. 
ایــن طــرح در آن مقطــِع بســیار دشــوار توانســت افغانســتان را 
از جنــگ و بحــران برهانــد و مبنایــی بــرای مشــروعیِت دولــت 
کنونــی شــود. امــا متأســفانه آن طــرح بافاصلــه پــس از خــروج 
افغانســتان از بن بســت، توســط آقــای غنــی مــورد بی مهــری و 
ــت  ــرار گرفــت؛ چنا ن کــه اکنــون فقــط نامــی از دول ســبوتاژ ق
ــک از مولفه هــای اساســِی  ــده و هیچ ی ــی مان ــی باق وحــدِت مل

ــده نمی شــود.  ــل دی آن در عم
ــت  ــی، ریاس ــای غن ــای آق ــۀ انحصارخواهی ه ــی در نتیج یعن
ــه یــک نهــاد تشــریفاتی و بی صاحیــت بــدل شــد؛  اجرایــی ب
ــی  ــت وحــدت مل ــه فلســفۀ ایجــاد دول ــی ک اصاحــاِت الزم
ــت  ــان نیامــد؛ شــرکای قــدرِت دول ــه می ــد، ب را شــکل می دادن
کــه هرکــدام از گروه هــای قومــی و سیاســی نماینده گــی 
ــدند؛  ــانیده ش ــراض کش ــزوا و اعت ــیۀ ان ــه حاش ــد، ب می کردن
قطب بندی هــا و ائتاف هــای گوناگونــی در ســطح جامعــه 
ــن  ــز ای ــون نی ــد و اکن ــکل گرفتن ــود ش ــت موج ــه حکوم علی

ــد.  ــترش ان ــال گس ــامانی ها در ح نابس
نه تنهــا در بلــخ و شــمال کشــور، کــه در مشــرق و جنــوب نیــز 
آقــای غنــی زیــر نــام حکومــت وحــدت ملــی همــه را در برابــِر 
ــه لبــۀ  خــودش قــرار داده اســت و ایــن وضــع افغانســتان را ب
پرتــگاه نزدیــک کــرده اســت. در پهلــوی مســایل و تهدیــداِت 
داخلــی، بازی هــای منطقه یــی و جهانــی نیــز افغانســتان را 
ــن  ــت. در چنی ــرار داده اس ــش زا ق ــای آت ــوِن رقابت ه در کان
شــرایطی، بــار دیگــر آجنــدای ملــی بعــد از نشســت های پیهــِم 
ــاق ملــی«  ــه اســت کــه »طــرح وف ــم گرفت چندین ماهــه، تصمی
ــخصیت های  ــور و ش ــِی کش ــای سیاس ــۀ جریان ه ــرای هم را ب
ــر  ــد زی ــور بیاین ــیون کش ــا سیاس ــد ت ــنهاد کن ــتقل، پیش مس
ــا  ــروج از تک روی ه ــرای خ ــی ب ــی، راه ــدای مل ــر آجن چت
و انحصارگری هــا و بازی هــای ســیاهی  کــه جریــان دارد، 
تــدارک ببیننــد و در نتیجــه افغانســتان را از ســقوط در باتاقــی 

ــد.  ــی رود، نجــات دهن ــه انتظــارش م ک
مســلمًا جریان هــای سیاســی  ـ واکنشــی یی کــه در نبــود برنامــه 
ــز فقــدان چشــم اندازِ درســت نســبت  ــِت سیاســی و نی و ظرفی
بــه اوضــاع داخلــی و بیرونــی افغانســتان دســت بــه مذاکــرات 
و  برابــر وضعیــِت موجــود  در  مقطعــی  و رویارویی هــای 
ــد  ــه می برن ــه بیراه ــد، راه ب ــی می زنن ــای غن ــرِی آق انحصارگ
و در نهایــت، بــا دســِت خالــی در میــداِن مشــکات ســرگردان 
ــه  ــد ک ــم می کن ــی حک ــی و سیاس ــِق اجتماع ــد. منط می مانن
ــت ها  ــته از سیاس ــترِک برخاس ــای مش ــا تهدیده ــه ب در مواجه
ــر یــک  ــای غنــی، نیروهــای ملــی و مردمــی زی ــاِت آق و اقدام
چتــِر واحــد عــرض انــدام کننــد و سرنوشــِت افغانســتان را در 
ــر و  ــن چت ــی، بهتری ــدای مل ــد. آجن ــر دهن ــت تغیی ــت مثب جه
پویاتریــن آدرس بــرای ارایــۀ راه هــای بدیــِل نظــری و عملــی 
ویران گــِر  خطــراِت  و  نابســامانی ها  از  بیرون رفــت  بــرای 

ــی خواهــد.  کنون

چرا آجندای ملی

طرح وفاِق ملی ارایه کرده است؟

سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2079   سه    شنبه      17ا سد   /   مرد ا د        y    1396   19 ذ ی  القعد ه   y 1438  8 ا گست    2017

بسیار جوان است هنوز قامت فاجعه 
از کشتار و سالخی مردم در کوه و کمر میرزاولنگ( )روایتی 
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ــتخدام  ــات از اس ــتقل انتخاب ــیون مس ــووالن در کمیس مس
هــزار کارمنــد بــه منظــور ارزیابــی و تعییــن مجــدد مراکــز 

ــد. رأی دهــی خبــر دادن
امام محمــد وریمــاچ، رییــس دبیرخانــۀ کمیســیون مســتقل 
انتخابــات دیــروز در یــک نشســت خبــری در کابــل گفــت 
کــه ایــن برنامــه توســط ھزار کارمنــد آموزش دیــدۀ موقــت 
نخســت در مراکــز والیــات و ســپس در ولســوالی ھا تطبیق 

می شــود.
ــدم  ــات، ع ــیون انتخاب ــۀ کمیس ــس دبیرخان ــۀ ریی ــه گفت ب
ــوس  ــه نف ــه ب ــا توج ــی ب ــز رأی ده ــودن مراک ــوازن ب مت
محــل و دور و نزدیــک بــودن آنــان، قــرار گرفتــن بعضــی 
ــورد  ــی در م ــخصی و بحث های ــای ش ــز در ملکیت ه مراک
ــن  ــه مهمتری ــز، از جمل ــماری از مراک ــودن ش ــن ب دروغی

ــوده اســت. ــادات ب ــن انتق ای
آقــای وریمــاچ بــا اشــاره بــه ابن کــه بــه دلیــل انتقادهایــی 
ــن  ــی ای ــت، ارزیاب ــود داش ــی وج ــز رأی ده ــه از مراک ک
مراکــز امــری ضــروری بــود، گفــت: بررســی ایــن مراکــز 

ــت. ــد گرف 4۵ روز را در برخواه
ــی،  ــات محل ــکاری مقام ــا هم ــد ب ــن رون ــت ای ــرار اس ق
ــی و شــوراهای علمــا در سراســر افغانســتان،  فعــاالن مدن
نخســت در شــهرها و بعــداً در ولســوالی ها صــورت 
گیــرد. کمیســیون مســتقل انتخابــات می گویــد همــه 
ــز بهداشــتی و ســایر  ــا، مراک ــز رأی دهــی در مکتب ه مراک

ــد. ــد ش ــاد خواه ــی ایج ــات عموم تأسیس
رییــس دبیرخانــۀ کمیســیون مســتقل انتخابــات بیــان 
داشــت کــه پــس از ختــم رونــد ارزیابــی مراکــز رأی دهــی، 
رونــد ثبــت نــام رأی دهنــده گان را بــا اســتفاده از تکنالــوژی 

جدیــد آغــاز خواهنــد کــرد.
آغــاز رونــد بررســی مراکــز رأی دهــی در حالــی صــورت 
ــورد  ــت در م ــی حکوم ــم نهای ــوز تصمی ــه هن ــرد ک می گی
ــی در کشــور مشــخص نشــده اســت.  ــای انتخابات حوزه ه
ــرح  ــش ط ــاه پی ــار م ــد: "چه ــاچ می گوی ــای وریم ــا آق ام
منتظــر  و  ســپرده ایم  ریاســت جمهوری  بــه  را  خــود 

ــتیم". ــه هس ــن زمین ــت در ای ــم حکوم تصمی

ــده  ــنهاد ش ــای پیش ــی و طرح ه ــای انتخابات ــر حوزه ه تغیی
ــه، بحث هــای زیــادی در افغانســتان بــه  در ایــن عرص
دنبــال داشــت. رأی زنی هــا بــرای تعییــن حوزه هــای 
انتخاباتــی ابتــدا در پــی بــروز بحــران انتخاباتــی در والیــت 
غزنــی در ســال 1۳8۹ آغــاز شــد، انتخاباتــی کــه همــه 11 
کرســی ایــن والیــت را در اختیــار نامزدهــای هــزاره قــرار 

ــای پشــتون را برانگیخــت. ــاد نامزده داد و انتق
ــی در ســال  ــژۀ اصــاح انتخابات ــا تشــکیل کمیســیون وی ب
و  بیشــتر شــد  ایــن خصــوص  در  1۳۹4 رأی زنی هــا 
ســپس ایــن بحــث در کابینــه مطــرح شــد و اشــرف غنــی، 
ــات،  ــد انتخاب ــون جدی ــای قان ــا امض ــوری ب رییس جمه
ــه کمیســیون  اختیــار تصمیم گیــری در ایــن مــورد را ب

ــرد. ــذار ک ــات واگ ــتقل انتخاب مس
تک کرســی  انتخاباتــی،  حوزه هــای  شــدن  کوچــک 
ــه  ــی از جمل ــای فعل ــر حوزه ه ــدم تغیی ــا و ع ــدن آن ه ش
مســتقل  کمیســیون  ســوی  از  کــه  بــود  طرح هایــی 

انتخابــات ترتیــب شــد.
ــات 1۳8۳، هــر والیتــی در  ــون انتخاب اکنــون براســاس قان
افغانســتان یــک حــوزۀ  انتخابــی پارلمانــی در نظــر گرفتــه 
ــر  ــا( ب ــا )والیت ه ــن حوزه ه ــک از ای ــر ی ــه ه ــده ک ش
حســب جمعیــت دارای 2 تــا ۳۳ کرســی در مجلس اســت.
ــن  ــی آن بی ــس، 24۰ کرس ــی مجل ــع، از 2۵۰ کرس در واق
ــه  ــر ب ــی دیگ ــده و 1۰ کرس ــیم ش ــا تقس ــن والیت ه ای

کوچی هــا اختصــاص داده شــده اســت.
ــوالی  ــوراهای ولس ــی و ش ــات پارلمان ــت انتخاب ــرار اس ق
ــزار  ــال 1۳۹۷ برگ ــرطاِن س ــخ 16 س ــه تاری ــتان ب افغانس
ــه تازه گــی میــان  شــود. رهنمــود امنیتــی ایــن انتخابــات ب
ــی  ــیون های انتخابات ــووالن کمیس ــی و مس ــووالن امنیت مس

ــه امضــأ رســید. ب
ــز  ــازی مراک ــی و متوازن س ــد ارزیاب ــال، رون ــن ح در عی

ــد. ــاز ش ــرات آغ ــی در ه رأی ده
ــات کشــور از  ــی کمیســیون مســتقل انتخاب ــاون عملیات مع
ــی  ــز رأی ده ــازی مراک ــی و متوازن س ــد ارزیاب ــاز رون آغ
ــر داد. ــا سراســر کشــور خب در والیــت هــرات همزمــان ب

وســیمه بادغیســی، معــاون عملیاتــی کمیســیون انتخابــات 
ــی  ــن دوره دسترس ــت در ای ــرار اس ــه ق ــد ک ــز می گوی نی

ــود. ــان تر ش ــی آس ــز رأی ده ــه مراک ــردم ب م
معــاون عملیاتــی کمیســیون مســتقل انتخابــات افــزود کــه 
ــوی  ــی از س ــای رأی ده ــۀ مکان ه ــاه، هم ــک م ــی ی ط
کارمنــدان موقــت بــه طــور الکترونیکــی ارزیابــی و 

ــد. ــد ش ــتاده خواه ــز فرس ــه مرک ــزارش آن ب گ
ــر  ــس دفت ــق زاد، ریی ــد داوود صدی ــن، محم ــان باای همزم
والیتــی کمیســیون مســتقل انتخابــات در هــرات نیــز گفــت 
کــه اداره اش ۵8 کارمنــد را در 2۹ تیــم بــرای بررســی ایــن 

مراکــز اســتخدام کــرده اســت.
ایــن  آمــوزش  آقــای صدیــق زاد،  گفته هــای  بربنیــاد 

کارمنــدان روز گذشــته بــه پایــان رســیده و آنــان بــا رهبری 
ــت  ــرای تثبی ــروز{ ب ــردا{ ام ــان را از ف ــیون کارش کمیس

ــرد. ــد ک ــاز خواهن ــی آغ ــز رأی ده مراک
ــی  ــم از آماده گ ــرات ه ــی ه ــی، وال ــف رحیم محمدآص
ــان داد  ــی اطمین ــز رأی ده ــی مراک ــی و ارزیاب ــرای بررس ب
ــاظ  ــل را از لح ــی کام ــت آماده گ ــن والی ــه ای ــت ک و گف

ــات دارد. ــزاری انتخاب ــرای برگ ــی ب امنیت
ــه کمیســیون مســتقل انتخابــات مــاه  گفتنــی اســت ک
گذشــته، یــک هــزار کارمنــد موقــت را بــه خاطــر بررســی 
و تثبیــت مراکــز رأی دهــی در تمــام والیــات کشــور 
ــد. ــاز می کنن ــان را آغ ــردا کارش ــرده و از ف ــتخدام ک اس

   

ابوبکر صدیق
احمدولــی مســعود، رییــس عمومــی بنیــاد شــهید مســعود 
ــد، در  ــنبه 16 اس ــروز دوش ــی« دی ــدای مل ــراح »آجن و ط
یــک کنفرانــس خبــری، طــرح "وفــاق ملــی" را در کابــل 
ــه  ــت ک ــم گف ــن مراس ــعود در ای ــای مس ــرد. آق ــام ک اع
ــامت  ــرای عبورس ــی، ب ــدای مل ــی آجن ــرایط کنون در ش
افغانســتان از بحــران و پایــان نابســامانی هــا همــه جریــان 
ــه شــکل دادن وفــاق  هــا و شــخصیت هــای سیاســی را ب
ملــی دعــوت می کنــد و رای زنــی هــای در ایــن زمینــه از 
قبــل آغــاز شــده اســت و حــاال بــه شــدت از ســر گرفتــه 

می شــود.
آقــای مســعود در ایــن مراســم گفــت کــه ســران حکومــت 
وحــدت ملــی، شــیرازۀ وحــدت ملــی را بــا سیاســت های 
ــی  ــتبداد و خود کامه گ ــد اس ــتانده اند و دارن ــی شکس قوم

ــد. ــور می کنن ــت های کش را وارد سیاس
ــدت  ــت وح ــران حکوم ــه س ــد ک ــعود می گوی ــای مس آق
ملــی در برابــر فجایعــی کــه در کشــور صــورت می گیــرد، 
بی پــروا هســتند و نیــز در برابــر حمــات تروریســتی  کــه 
ــار  ــی اختی ــرد، بی تفاوت ــه جــان شــهروندان را می گی روزان

کــرده انــد. 
بــه گفتــۀ رییــس عمومــی بنیــاد شــهید مســعود: بیــکاری، 

ــان و صدهــا چالــش دیگــر  ــاد، مهاجــرِت جوان فقــر، اعتی
ــا ایــن وجــود،  در کشــور در حــال افزایــش اســت؛ امــا ب
ــا بازی هــای  سیاســت های مبهــم حکومــت ســبب شــده ت
ــر  ــتان ویران گ ــرای افغانس ــه ب ــز ک ــی نی ــزرگ منطقه ی ب

اســت، افزایــش یابــد.
آقــای مســعود بیــان داشــت کــه بــازی مبهــم و مشــکوک 
در برابــر تروریســم، سیاســت ســلب حقــوق شــهروندی و 
هویــت ، ناتوانــی بیــش از حــدی در بازی هــای پیچیده یــی 
افغانســتان جریــان دارد؛ بی برنامه گــی  کــه در داخــل 
ــه  ــی را ب ــدت مل ــام وح ــه ن ــی ب ــودن حکومت ــی نب و مل

ــذارد.  ــش می گ نمای
ــی و ســمتی  ــی، زبان ــای قوم ــت: "ایجــاد ُکدبندی ه او گف
ــی  ــر زمان ــه ه ــبت ب ــرد، نس ــورت می گی ــداَ ص ــه عم ک
ــی  ــت فعل ــت و در حکوم ــه اس ــترش یافت ــری گس دیگ
ــد کــه نشــان دهندۀ  ــده شــده ان ــه حاشــیه ران ظرفیت هــا ب
ــام  ــما به ن ــی مس ــدۀ حکومت ــاختار و قاع ــودن س ــی نب مل

وحــدت ملــی اســت".
ــای  ــرکوب جنبش ه ــه س ــرد ک ــح ک ــعود تصری ــای مس آق
دولت مــردان  لجاجــت  ندانم کاری هــا،  عدالت  خــواه، 
ــز  ــار و تمرک ــخصی، انحص ــای ش ــدازی آجنداه ــا راه ان ب
ــا  ــازی ب ــی و ب ــای دولت ــش فســاد در نهاده ــدرت، افزای ق

ــت   ــا سرنوش ــازی ب ــع ب ــب، در واق ــش و طال کارت داع
ــت.  ــرزمین اس ــن س ــان ای ــا انس میلیون ه

ــدای  ــرح آجن ــه در فراخــوان »ط ــت ک ــای مســعود گف آق
ملــی« قبــل از برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری، 
ــن  ــه همی ــم و ب ــی بودی ــای بحران ــن روزه ــِن چنی پیش بی
خاطــر تأکیــد داشــتیم کــه ایــن حکومت)حکومــت پــس 
از انتخابــات( بــه فروپاشــی مــی رود، حالــت کشــور بدتــر 
می شــود و پیشــنهاد مــا تغییــر در نظــام بــه شــکل حتمــی 
و ضــروری بــود کــه از طــرف ســران حکومــت وحــدت 

ملــی در نظــر گرفتــه نشــد.
ــای  ــس از موضع گیری ه ــه پ ــت ک ــی مســعود گف احمدول
چنــد ســالۀ مــا از طریــق »طــرح آجنــدای ملــی« کــه داعیــۀ 
ــال  ــم، در ح ــرده بودی ــد ک ــام را بلن ــر نظ ــاح و تغیی اص
ــی،  ــای مردم ــواه، جنبش ه ــای عدالت خ ــر جنبش ه حاض
ائتاف هــا، شــور ا ها و شــخصیت ها، عیــِن موضــع را 

ــند.  ــاد می کش فری
ــای  ــع چالش ه ــرای رف ــه ب ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای او ب
ــرادی  ــورا ها، اف ــی، ش ــخصیت های مل ــد ش ــود، بای موج
کــه نگــران ســامت افغانســتان و سرنوشــت مــردم و نظــام 
ــران  ــور را از بح ــم داده و کش ــت ه ــتند، دست به دس هس

ــد.  ــی نجــات دهن کنون

ــا تأکیــد بــر این کــه حفــظ  رییــس بنیــاد شــهید مســعود ب
ــاری  ــای ج ــش چالش ه ــداوم و افزای ــی، ت ــت کنون حال
ــرف  ــی از ط ــچ تحول ــوز هی ــا هن ــه ت ــت ک ــت، گف اس
ــده نشــده اســت.  ــه اصاحــات دی ــه ب ــت در رابط حکوم
آقــای مســعود، بــا انتقــاد از ناکارایی هــای ســران حکومــت 
ــه  ــه در س ــی ک ــه حکومت ــت ک ــان داش ــی بی ــدت مل وح
ســال عمــر خــود نتوانســت توافق نامــۀ سیاســی کــه بنیــاد 
ــی  ــال باق ــد، در دو س ــی کن ــد، عمل ــکیل می ده آن را تش

ــد.  ــام داده نمی توان ــچ کاری را انج ــده هی مان
او اظهــار داشــت کــرد کــه ســران حکومــت بــا فرافکنــی، 
ــود  ــا خ ــد، ام ــم می کنن ــی مته ــه بی برنامه گ ــران را ب دیگ
ــا برنامه هــای عوام فریبانــه در تــاش پاشــیدن خــاک بــه  ب

چشــم مــردم هســتند.
ــا گذشــت هــروز کشــور  ــه این کــه ب ــا اشــاره ب مســعود ب
کــرد:  اضافــه  می شــود،  غــرق  بحــران  منجــاب  در 
کســانی کــه مخالــف تبعیــض، تحجــر و تعصــب هســتند 
و همــه روزه در برابــر انتحــار و انفجــار قربانــی می دهنــد، 
ــرح  ــوب » ط ــار چ ــم داده در چه ــت ه ــد دست به دس بای
وفــاق ملــی« تغیــر و اصــاح را چنــان عبرتــی بســازند کــه 
دیگــر کســی جــرأت نکنــد تــا زیــر چتــر قــوم، اســتبداد را 

در کشــور پیــاده کننــد.
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــی، ب ــدای مل ــس آجن ــۀ ریی ــه گفت ب
ــان  ــا زب وفــاق ملــی، بایــد از عوام فریبــی پرهیــز کــرد و ب
ــتان  ــی افغانس ــأله مل ــاالی مس ــانه ب ــی و کارشناس تخنیک
ــق  ــی دقی ــاق مل ــداب وف ــا ته ــرد ت ــورت گی ــق ص تواف

ــود.  ــته ش گذاش
ــا  ــم ب ــت حاک ــت: حکوم ــعود گف ــی مس ــای احمدول آق
شــعار وحــدت ملــی تــا هنــوز نتوانســته وحــدت در میــان 
حکومــت و ســران آن حفــظ کنــد چــه رســد بــه وحــدت 

ــد. عمومــی کــه مــردم انتظــار آن را دارن
ــد  ــت: بیایی ــور گف ــی کش ــای سیاس ــه نیروه ــاب ب او خط
»طــرح وفــاق ملــی« را وســیله قــرار داده و یــک حکومــت 
قانون منــد را در کشــور ایجــاد کنیــم کــه از عوام فریبــی و 

ــد.  ــه دور باش ــی ب کِلی گوی
ــذار از  ــر گ ــه فک ــه ب ــه کســانی ک ــان این ک ــا بی مســعود ب
ــک  ــات ی ــه انتخاب ــد ک ــد درک کنن ــات هســتند، بای انتخاب
ــات،  ــت: انتخاب ــدارد، گف ــل ن ــچ بدی ــه هی اصــل اســت ک
ــد.  ــق می گردان ــی را موف ــات ارزش ــی و موضوع دموکراس
احمدولــی مســعود از سیاســت گران منتقــد حکومــت 
ــه  ــت نســبت ب ــن حکوم ــه ای ــد ک ــی می گوی وحــدت مل
ــن  ــِت روش ــتان سیاس ــورد افغانس ــم در م ــای مبه بازی ه
ــدارد.   ــز ن ــا را نی ــن بازی ه ــا ای ــه  ب ــوان مقابل نداشــته و ت
ــک  ــای ی ــی زمینه  ه ــاق مل ــعود، وف ــای مس ــۀ آق ــه گفت ب
ــرای  ــوب ب ــۀ مطل ــه نتیج ــه ک ــفاف و عادالن ــات ش انتخاب
ــد.  ــم می کن ــد را فراه ــته باش ــتان داش ــردم افغانس ــۀ م هم
او گفــت کــه مــا ایــن بــار طــرح وفــاق ملــی را خودمــان 
ــانیم.  ــود میرس ــرمنزل مقص ــه س ــم و ب ــی کنی ــت م مدیری
ــت  ــرح دول ــه در ط ــت ک ــوده اس ــن ب ــه ای ــاره او ب اش
ــود  ــرده ب ــرح ک ــی مط ــدای مل ــه آجن ــی را ک وحــدت مل

ــت. ــرده اس ــق نک ــت تطبی حکوم

تعیین مجدد  برنامۀ ارزیابی و 
مراکز رأی دهی آغاز شد

روح اهلل بهزاد

آجندای ملی "وفاق ملی" ارایه کرد
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ــده،  ــاد ش ــای ی ــارب و تاش ه ــای تج ــر مبن ب
ــا و  ــا، فرصت ه ــه ظرفیت ه ــق ب ــرح مطاب ــن ط ای
نیازمندی هــای موجــود در افغانســتان تهیــه و ارایه 
ــه  ــن ب ــن طــرح روی دســت یافت شــده اســت. ای
ــد چارچــوب  دوازده هــدِف اساســی کــه می توانن
اصلــی و مکانیســم مفهومــی و محتوایــی پروســۀ 
تحــول و رشــد کیفــی تحصیــات عالــی در 
افغانســتان را شــکل دهنــد و سیســتم تحصیــات 
ــا  ــر ب ــر و براب ــا، ایجادگ ــتان را پوی ــی افغانس عال
معیارهــای جهانــی بســازند، تمرکــز دارد. اهــداف 
و عرصه هــای مهــِم یــاد شــده کــه می تــوان 
ــازی  ــِی متحول س ــداف اصل ــث اه ــا را به حی آن ه
ــتان  ــی در افغانس ــات عال ــی تحصی ــد کیف و رش

ــد از: ــارت ان ــرد، عب قلمــداد ک
آمــوزش  و  تدریــس  روش  متحول ســازی   -1
ــر نتیجــۀ  ــا تمرکــز روی روش فعــال و مبتنــی ب ب

ــردی.   ــش کارب ــد دان ــی و تولی تحصیل
ــه  ــق ب ــرای تطبی ــک ب ــازی اکادمی 2 - ظرفیت س
ــتن  ــا داش ــی ب ــای تحصیل ــر برنامه ه ــورد و موث م
اســتادان دارای ســویۀ تحصیلــی دکتــورا بــه گونــۀ 
ــش  ــم و دان ــودن از فه ــوردار ب ــاری و برخ معی

ــردی.  کارب
۳ - ترویــج و همه گانی ســازی ارزیابــی مثبــت 
ــود و  ــث بهب ــی باع ــج ارزیاب ــه نتای ــاری ک و معی
ــد.   ــوزش گردن ــس و آم ــۀ تدری ــی پروس رهنمای

4 -  طــرح و ایجــاد محیــط ســالم، پویا و ســازندۀ 
تحصیلــی بــا فراهم ســازی تجهیــزات مــورد نظــر 
ــق برنامه هــای اکادمیــک و  شــبه اکادمیک. و تطبی

تحقیقــات  مراکــز  فعال ســازی  و  ایجــاد   -۵
هدف مندانــه،  و  معیــاری  گونــۀ  بــه  علمــی 
و  علمــی  معیــاری  ژورنال هــای  راه انــدازی 
ــاری  ــات معی ــاختن تحقیق ــامل س ــک و ش اکادمی
ــی  ــای اساس ــی در مکلفیت ه ــۀ علم و هدف مندان
ــای  ــک نهاده ــش اکادمی ــان بخ ــتادان و کارکن اس

تحصیــات عالــی.
ــتری و  ــی ماس ــای تحصیل ــدازی دوره ه 6-  راه ان
ــته های  ــام رش ــاری در تم ــۀ معی ــه گون ــورا ب دکت
ــه ــای جامع ــه نیازمندی ه ــق ب ــی و مطاب تحصیل

جــذب  بــرای  زمینه هــا  فراهم ســازی    -  ۷
پوهنتون هــای  در  بین المللــی  محصلیــن 

فغانســتان. ا
بین المللــی  و  ملــی  شــبکه های  ایجــاد   -8
به خاطــر  اکادمیــک  و  علمــی  تحصیلــی، 
جهــت  تجــارب  و  دانــش  شریک ســازی 
ــت و  ــی و توأمی ــات عال ــت تحصی ــود کیفی بهب
همکاری هــای علمــی پوهنتون هــای افغانســتان 

بین المللــی. معتبــر  پوهنتون هــای  بــا 
ــت و  ــن کیفی ــازی تضمی ــج و نهادینه س ۹ - تروی
اعتباردهــی کیفــی و محتوایی نهادهــای تحصیات 
عالــی و ارزیابــی محتوایــی برنامه هــای آموزشــی، 
و  علمــی  کارهــای  و  اســناد  کیفــی  بررســی 
علمــی  کادر  اعضــای  و  اســتادان  اکادمیــِک 

ــداوم  ــۀ م ــه گون ــی ب ــات عال ــای تحصی نهاده
به خاطــر جلوگیــری از جعــل، فریــب کاری و 

ــی.  ــرقت ادب س
1۰ - ســهیم ســاختن نهادهــای تحصیــات عالــی 
افغانســتان در رشــد اقتصــاد ملــی و اســاس گذاری 

اقتصــاد و تولیــد متکــی بــر دانــش. 
نهادهــای  پوهنتون هــا و  11- شــامل ســاختن 
تحصیــات عالــی افغانســتان در ارزیابی هــا و 
ــار و  ــب اعتب ــرای کس ــی ب ــای جهان درجه بندی ه

درجه بنــدی قابــل ماحظــه. 
و  مــداوم  منظــم،  روابــط  برقــراری   -12
میــان پوهنتون هــا و مکتب هــا و  هدف مندانــه 
ــر  ــتخدام کننده به خاط ــای اس ــا و نهاده پوهنتون ه
ــر و  ــر مراحــل تولیــد ظرفیت هــای بهت ــم بهت تنظی
ــازار کار.  ــای ب ــرایط و مکلفیت ه ــودن از ش آگاه ب
ــوب  ــه چارچ ــده ک ــاده ش ــل ی ــداف و مراح اه
ســاختاری و محتوایــی و مکانیســم کاربــردی ایــن 
ــدی  ــای بع ــد، در بخش ه ــرح را شــکل می دهن ط

ــوند.  ــان می ش ــرح بی ــن ط ای

چارچوب ساختاری و کاربردی طرح 
شــکل دهندۀ  الزامــات  و  مفاهیــم  اهــداف، 
چارچــوب ســاختاری، محتوایــی و کاربــردی 
ــات  ــی تحصی ــد کیف ــازی و رش ــرح متحول س ط
عالــی در افغانســتان بــه ســه بخــش اساســی 

از: عبارت انــد  کــه  می شــوند،  تقســیم 
-1 بخش ساختاری

-2 بخش محتوایی و کاربردی
-۳ بخش زیربنایی و عملیاتی

الف- بخش ساختاری
ــن طــرح شــامل ســاختارها،  بخــش ســاختاری ای
ــی  ــای اساســی و زیربنایی ی مکانیســم ها و روش ه
می شــود کــه یــک بســتر و یــک چارچــوب 
ــرای رشــد  ــازنده را ب ــا و س ــق، پوی ــاری، دقی معی
و توســعۀ مفهومــی و محتوایــی تحصیــات عالــی 
در افغانســتان مهیــا می ســازند. ایــن بخــش شــامل 

ــد: ــل ان ــای اساســی ذی فکتوره
1- روش تدریــس و آمــوزش: ایــن طــرح روی 
ــاگردمحور  ــال، ش ــوزش فع ــس و آم روش تدری
ــا  ــد دارد. ت ــتاورد تأکی ــوا و دس ــر محت و متکــی ب
ــی  ــال، متک ــور، غیرفع ــتاد مح ــون، روش اس اکن
امتحــان در سیســتم  بــر  متکــی  متــن و  بــر 
ــه  ــت ک ــج اس ــتان رای ــی افغانس ــات عال تحصی
ــای  ــرایط و نیازمندی ه ــا ش ــر ب ــک روش نابراب ی
روز محســوب می شــود. روش تحصیــات عالــی 
ــتوار  ــتاورد اس ــه و دس ــوا، تجرب ــد روی محت بای
ــال در آن نقــش  ــۀ فع ــه گون ــن ب باشــد و محصلی

ــند.  ــته باش داش
2 - محیــط و بســتر تحصیلــی: محیــط و بســتر 
ــات  ــت تحصی ــاختار و کیفی ــی روی س تحصیل
ــاد  ــرح و ایج ــا ط ــدی دارد و ب ــراِت ج ــی اث عال

محیــط و بســتر مناســب و مفیــد، زمینه هــای 
بــه  رســیدن  و  آموزشــی  برنامه هــای  تطبیــق 
مهیــا  به خوبــی  تحصیلــی  ارزشــمند  اهــداِف 
ــا و  ــتر پوی ــط و بس ــرح، محی ــن ط ــود. ای می ش
بــاز را بــرای سیســتم تحصیــات عالــی افغانســتان 
ــط  ــتر و محی ــک بس ــی ی ــد؛ یعن ــنهاد می کن پیش
ــورد  ــای م ــات و فرصت ه ــی دارای امکان تحصیل
ــز  ــا و مراک ــا، البراتواره ــد کتاب خانه ه ــاز مانن نی
ــی  ــردی و گروه ــای ف ــرای فعالیت ه ــی ب ورزش
محصلیــن کــه بتواننــد بــه گونــۀ فعــال و مشــترک 
تجــارب  کســب  و  ذهنیت آفرینــی  به خاطــر 
ــا هــم تــاش نماینــد. همچنــان  مفیــد و عملــی ب
ــبه اکادمیک و  ــای ش ــدازی برنامه ه ــرح و راه ان ط
ــادل  ــا و تب ــا، بحث ه ــد همایش ه ــی ـ مانن کمک
نظــر، برنامه هــای فرهنگــی و اجتماعــی و ســهیم 
ـ  داوطلبانــه  و  خدماتــی  کارهــای  در  شــدن 
ــردی  بخاطــر شناســایی و تقویــت ظرفیت هــای ف
ــردی  ــرم و ف ــای ن ــای ظرفیت ه ــن و ارتق محصلی
ــا ظرفیت هــای تخصصــی و  ــۀ متناســب ب ــه گون ب
ــط  ــک محی ــاد ی ــتای ایج ــا در راس ــلکی آن ه مس

ــد.  ــد ان ــی مفی ــک خیل ــد اکادمی ــالم و مفی س
نهادهــای  ایجادگــری:  و  محوریــت   -  3
ایجــاد  بــا  بایــد  کشــور  عالــی  تحصیــات 
ــتای  ــوآوری، در راس ــق و ن ــاری تحقی ــز معی مراک
تولیــد و تکثیــر دانــش و مفاهیــم ارزشــمند، 
ظرفیت ســازی و تربیــۀ نیــروی متخصــص مبتنــی 
ــازار کار و همچنــان به خاطــر  ــر نیازمندی هــای ب ب
ایفــای نقــش در رشــد اقتصــاد و پایه گــذاری 
اقتصــاد متکــی بــر دانــش، نقــش اساســی را بــازی 
تحصیــات  نهادهــای  و  پوهنتون هــا  نماینــد. 
عالــی افغانســتان بایــد بــا تحلیــل و ارزیابــی 
ــازار و  ــای ب ــی و نیازمندی ه ــرفت های جهان پیش
بــا طــرح و تطبیــق برنامه هــای مفیــد و معقــول در 
پــی تولیــد و گســترش دانــش و ســواد کاربــردی، 
ــای  ــا و انگیزه ه ــی و باوره ــای تخصص مهارت ه
ــردن  ــازی ک ــا ب ــند و ب ــه باش ــازنده در جامع س
ــی  ــد، در پ ــۀ تولی ــال در پروس ــم و فع ــش مه نق
اســاس گذاری اقتصــاد و ســرمایۀ متکــی بــر 

ــند.  ــش باش دان

ــزۀ  ــدۀ جای ــی و برن ــون البیرون ــتاد پوهنت *اس
ــی  ــس مل ــی در کنفران ــش علم ــن پژوه بهتری
ــا  ــانس مالیزی ــوق لیس ــی ف ــات تخصص تحقیق
 NCON-PGR-2016,(  2016 ســال  در 

)Malaysia
 دکتــورا: ارتباطــات و تکنالــوژی بشــری، 

)UMP( پوهنتــون پهنــگ مالیزیــا
زبــان  و  تخصصــی  ارتباطــات  ماســتری: 

مالیزیــا پهنــگ  پوهنتــون  انگلیســی، 
لیسانس: ژورنالیسم، پوهنتون کابل

مارشال 
 1۳88 اســد  افغانســتان،  ریاســت جمهوری  انتخابــات  دومِ  دور  در 
ــاون  ــًا مع ــه فع ــی ام ک ــِت صمیم ــی دوس ــدون امام ــیدی، فری خورش
ریاســِت اســتخبارات وزارت داخلــه اســت، بــه مــن زنــگ زد کــه  بیــا 

ــم.  ــی بروی جای
قبــول کــردم، امــا زمانی کــه بــه منطقــۀ موعــود رســیدم، امامــی گفــت: 

بیــا مارشــال صاحــب را ببینیــم.
مــن عاقــۀ چندانــی بــه دیــدار مارشــال نداشــتم، امــا خواهــِش دوســتم، 

فریــدون امامــی را قبــول کــردم.
ــه،  ــم و بعــد از گذشــت 2۰  دقیق ــۀ مارشــال قســیم  فهی ــه  خان ــم ب رفتی
ــًا در  ــن قب ــا م ــه از قض ــس ـ ک ــدرِ مجل ــد و در ص ــدا ش ــال پی مارش

ــت.  ــرار گرف ــودم ـ ق ــته ب ــِک آن نشس نزدی
ــن گفــت: "مصــروف  ــه م ــارِف مختصــر، ب ــد از ســام وعلیک و تع بع
ــه در  ــوزگار« ک ــامِ »آم ــه  ن ــی دارم ب ــم: رادیوی چــه کاری اســتی؟" گفت

ــرات دارد. ــوِج اف  ام نش ــراف آن، روی م ــل و اط ــهر کاب ش
پرسید: "آموزگار؟" گفتم: بلی، آموزگار! 

مارشــال گفــت کــه نــامِ بســیار زیبایــی اســت و ســپس پرســید: "چنــد 
ســال اســت کــه نشــرات دارد؟"

 گفتم: حدود دو سال.
مارشــال فهیــم گفــت: آینــدۀ ایــن رادیــو بســیار خــوب خواهــد شــد؛ 
ــان،  ــوند و آن زم ــته می  ش ــق خس ــریال  های حق و ناح ــن س ــردم از ای م

کارِ شــما رونــق زیــاد پیــدا خواهــد کــرد.
ــرف  ــد؛ از این ط ــته بودن ــال نشس ــۀ مارش ــادی در مهمان  خان ــردمِ زی م
ــه  ــارۀ این ک ــی درب ــچ صحبت ــا هی ــد، ام ــه ش ــا گفت ــرف گپ  ه و آن ط
ــور  ــاون اوِل رییس جمه ــث مع ــارِ دوم به حی ــرای ب ــم ب ــال فهی مارش

ــت.   ــن شــده، صــورت نگرف ــرزی تعیی ک
در جریــان صحبــت، مــن بــه  مارشــال فهیــم گفتــم: زمانــی آمرصاحــب 
ــع  آوری  ــد جم ــت بای ــاد و مقاوم ــرات جه ــه خاط ــود ک ــه ب ــم گفت برای
ــن  کار  ــرد. ای ــه صــورت گی ــان مصاحب ــزرگان و فرمانده ــا ب گــردد و ب
بســیار مهــم اســت، امــا متأســفانه مــن امکانــاِت چنیــن کاری را نــدارم. 

ــد. ــورد توجــه کنی ــن م ــه ای حــال از شــما می خواهــم، ب
مارشال بدون تأمل در جوابم گفت: "مانند تو بسیار نفر است!"

مأمور بودم
در آخریــن نبــرد شــهید احمدشــاه مســعود، ســنبلۀ 1۳8۰ خورشــیدی، 
مــن و فهیــم دشــتی، داوود نعیمــی، امــان اهلل طیــب، یوســف جان نثــار و 

شــمارِ زیــادی از خبرنــگاران، از دریــای کوکچــه گذشــتیم. 
ــه  دشــت  قلعــه  حوالــی ســاعت 12  شــب، از دریــای آمــو گذشــته و ب
ــی  ــزرگ و زیبای ــاغ ب ــه ب ــن ک ــور حس ــزِل مأم ــه  من ــا را ب ــیدیم. م رس
ــود کــه دســترخوان همــوار  ــوز دقایقــی نگذشــته ب ــد. هن داشــت، بردن
شــد. نــاِن خوبــی همــراه بــا میــوه بــرای مهمان هــا فراهــم شــده بــود.
واقعــًا بــرای مــا جــای حیرانــی بــود کــه در ایــن وقــِت شــب، این همــه 
ــخت  ــرایِط س ــان، در آن ش ــر مهم ــزده نف ــش از پان ــرای بی ــی ب آماده  گ
گرفتــه شــده بــود. مأمــور حســن کــه در آن زمــان فرمانــده منطقــۀ خــود 
ــد  ــا مان ــان دارِ م ــود مهم ــکاراِن خ ــا خدمت ــب ب ــی از ش ــا پاس ــود، ت ب
ــح،  ــای صب ــرف چ ــد از ص ــد. بع ــا آم ــزد م ــم ن ــت بازه ــِح وق و صب
ــود،  ــه ب ــاورای کوکچ ــۀ م ــوذ منطق ــرۀ بانف ــه چه ــن ک ــور حس ــا مأم ب

ــم.  ــی کردی خداحافظ
ــدان صاحــب، چــرا خــودت را  مــن از مأمــور حســن پرســیدم: "قومان

ــد؟" ــور می گوین مأم
او گفت: "قبل از این که به جهاد بیایم، مأمور دولت بودم!"

بخش پنجاه و نهم

دكتور عبدالقهار سروری *

بخش سوم

پاره اهی ویپسته
گاهن  خاطراتی از رحمت اهلل بی

طرحی علمی برای متحول سازی 
و رشد کیفِی تحصیالت عالی 

در افغانستان
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ارنست همینگوی 
از نگاه ویل 

دورانت

در ســال 1۹۳6، هنگامــی کــه جنگ هــای داخلــی، 
هســپانیا را بــه دو بخــش تقســیم کــرد، همینگــوی 
ــا  ــرد؛ ب ــام ک ــت ها۵1 اع ــود را از لویالیس ــت خ حمای
اســتفاده از شــهرتش، چهل هــزار دالــر جمــع آوری کــرد 
ــان  ــرای ســربازان مجــروِح آن ــس ب ــن آمبوالن ــا چندی ت
ــی کــه ضــروری  ــرای انجــام تعهدات ــد. ب ــداری کن خری
احســاس می کــرد، داوطلــب شــد کــه در مقــام خبرنــگار 
جنگــِی اتحادیــۀ روزنامه هــای امریــکای شــمالی۵2 بــه 
ــا، شــجاعت همیشــه گی اش را  ــرود. در آن ج ــپانیا ب هس
ــه گی اش  ــیت همیش ــز حساس ــر و نی ــا خط ــه ب در مقابل
ــان داد؛  ــوان، نش ــن زن ج ــا نزدیک تری ــورد ب را در برخ
همــکار روزنامه نــگارش، »مارتــا گلهــورن« در خطــرات، 
ــی  ــا او شــریک شــد. هنگام ســپس در رخت خــواب، ب
ــی از  ــه نماینده گ ــد، ب ــار ش ــارک احض ــه نیوی ــه ب ک
ــی  ــه در کارنگ ــی ک ــت ها« در تظاهرات ــوی »لویالیس س
هــال )4 جــون 1۹۳۷( برپــا شــده بــود، ســخنرانی کــرد 
و از تحســین و کــف زدن هــای لیبرال هــا و رادیکال هــا 
برخــوردار شــد. از »فرانکلیــن روزولــت« تقاضــای 
جمهوری خواهــان  بــرای  اســلحه  صــدور  اجــازۀ 
ــولینی  ــر موس ــه اگ ــرد ک ــی ک ــرد و پیش بین ــپانیا ک هس
ــر تخــت  ــرای نشــاندن فرانکــو ب ــاش ب ــر در ت و هیتل
ــی  ــًا تمام ــه زودی تقریب ــد، ب ــت نخورن ــلطنت شکس س
ــد آورد. آن گاه  ــلطه درخواهن ــر س ــی را زی ــای غرب اروپ
ــی  ــا« بازگشــت. هنگام ــه ســوی »مارت ــه هســپانیا و ب ب
کــه »پائولیــن« بــرای طــاق اقــدام کــرد، ارنســت 
همینگــوی جنــِگ نیمه تمــام را رهــا کــرد و راهــی 
کیوبــا شــد )1۹۳۹( و همــراه خانــم »گلهــورن« در 
ــزده  ــو، در پان ــان فرانسیســکو دو پائول ــی در س مزرعه ی

ــا ســاکن شــد. ــی هاوان مایل
بهتریــن کتابــش، »ناقوس هــا بــرای کــه بــه صــدا 
ــر 1۹4۰ از چــاپ خــارج شــد.  ــد«۵۳ در اکتوب درمی آین
ــان تمثیلــی جــان دون۵4 ـ در  ــوان ایــن کتــاب از بی عن
یکــی از شــعرهایش ـ در بــارۀ هم بســته گی تمامــی 
نــوع بشــر در مســوولیت و سرنوشــتی مشــترک، گرفتــه 
ــد؛  ــم را می کاه ــان، جان ــر انس ــرگ ه ــت: »م ــده اس ش
ــه ام؛  ــم آمیخت ــریت دره ــی بش ــا تمام ــن ب ــه م ــرا ک چ
ناقوس هــا  و بدیــن ســان، هرگــز نمی پرســم کــه 
ــدا  ــه ص ــو ب ــرای ت ــد؛ ب ــدا درمی آین ــه ص ــه ب ــرای ک ب
زمینــۀ  هســپانیا  داخلــی  جنگ هــای  درمی آیــد.« 
ــی  ــی امریکای ــتان، داوطلب ــان داس ــت. قهرم ــتان اس داس
اســت کــه از ســوی لویالیســت ها مامــور می شــود 
ــا پیشــروی ســربازان طــرف دار  ــد ت ــی را منفجــر کن پُل
فرانکــو بــه تعویــق بیافتــد. کلــوب کتــاب مــاه۵۵ 
ــده اعــام کــرد و موسســۀ  ــاب برگزی ــان را کت ــن رم ای
ســینمایی پارامونــت بــرای گرفتــن حــق تهیــۀ فیلــم از 
روی کتــاب، بیشــترین قیمتــی را کــه تــا آن زمــان بــرای 
ــود،  ــده ب ــاب داده ش ــک کت ــم از روی ی ــاختن فیل س
پرداخــت کــرد: 1۳6۰۰ دالــر! نقدهایــی کــه بــر کتــاب 
ــط  ــد. فق ــود همانن ــتقبالی ب ــًا اس ــده، تقریب ــته ش نوش
ــراض  ــتند؛ اعت ــاب داش ــه کت ــی ب ــا ایرادهای رادیکال ه

ــن  ــح ای ــای توضی ــنده به ج ــه نویس ــود ک ــن ب ــان ای آن
از  لویالیســت ها  بی رحمــی  و  کــه خشــونت  نکتــه 
ــونت  ــت، خش ــه اس ــه می گرفت ــی مای ــی مترق ضرورت
ــر  ــی غی ــا بی طرف ــرف را - ب ــر دو ط ــی ه و بی رحم
منصفانه یــی - ثبــت کــرده اســت. همینگــوی بــه 
اســکریبنر اطــاع داده بــود کــه بــرای »بچه هــای 
را  کتــاب  از  نســخه یی  پیــش  از  اید یولــوژی دار« 
نفرســتد، چــرا کــه »قبــل از آن کــه بخواهــم اید یولــوژی 
ــه،  ــک راهب ــرای ی ــرم، ب ــان بگی ــا را از ایش چپ  گراه

لطیفه هایــی در مــورد مذهــب، خواهــم گفــت!«۵6
ــرد  ــم ک ــورن تقدی ــا گله ــه مارت ــاب را ب ــوی کت همینگ
ــا  ــوان ســومین همســر ب ــه عن ــر 1۹4۰، ب و در 21 نوامب
ــرای خــودش  ــه ب ــا ک ــان زناشــویی بســت. مارت او پیم
ــه زودی از  ــود، ب ــه ب ــب اندیش ــی صاح ــنده و زن نویس
ــان بایــد  ایــن اعتقــاد و خلق وخــوی همینگــوی کــه زن
ــه خــود  ــان را ب ــگ آن ــد و رن ــان بَرن از مردان شــان فرم
ــان  ــه مشاجرات ش ــی ک ــد. هنگام ــته ش ــد، خس بگیرن
از  نتوانســت  مارتــا  انفجــار رســید و  بــه مرحلــۀ 
ــگار  ــغل خبرن ــار ش ــر ب ــد، دیگ ــوی برآی ــس همینگ پ
ــرد.  ــرک ک ــت و او را ت ــر گرف ــود را از س ــِی خ خارج
ــرش،  ــتقال همس ــام اس ــن اع ــال ای ــه دنب ــت، ب ارنس
ــی  ــا هنگام ــدیدی روی آورد و ت ــی ش ــه می خواره گ ب
کــه جنــگ دوم جهانــی بــرای او ایــن امــکان را فراهــم 
ــدوه خــود را  ــگ، ان ــوان گزارشــگر جن ــه عن ــا ب آورد ت
در شــور و شــوق خطــر کــردن و بــوی جنــگ فرامــوش 

ــد. ــه خــود ندی ــد، روز خوشــی ب کن
و  انگلیســی ها  بمبــاران  مأموریــت  چندیــن  در 
ــال  ــرد. در س ــرواز ک ــان پ ــراز آلم ــر ف ــا، ب امریکایی ه
ــپس  ــرد. س ــون۵۷ کار ک ــکر پت ــا لش ــی ب 1۹44، مدت
ــارم  ــکر چه ــه لش ــار و گل والی، ب ــر از گردوغب منزج
بــا  و  پیوســت  متحــده  ایــاالت  ارتــش  پیاده نظــام 
بی باکــی آشــکارش در مقابــل تــرس، احتــرام ســربازان 
ــه »او  ــد ک ــه ش ــت. گفت ــود برانگیخ ــه خ ــبت ب را نس
شــخصیتی بانفــود بــود«، بــا یــک متــر و هشــتاد و ســه 
ســانتی متر قــد، »ســری هم چــون شــیر«، چهره یــی 
ســینۀ  ســتبر،  عضاتــی  پهــن،  شــانه های  ســبزه، 
ــی  ــربازان امریکای ــی،۵8 س ــوه توپ ــش انب ــو و ری پرم
ــود  ــی ب ــن لقب ــد و ای ــا« می نامیدن ــت او را »پاپ ــا رغب ب
ــه او داده  ــش ب ــل ریش ــه دلی ــش ب ــًا اطرافیان ــه قب ک
ــت  ــود می نشس ــپ خ ــر جی ــب در موت ــد. او اغل بودن
ــگام  ــه هن ــرد؛ ب ــت می ک ــام حرک ــاپیش پیاده نظ و پیش
ــا  ــا، ب ــود. در آن ج ــط اول ب ــس در خ ــازی پاری آزادس
روش همیشــه گی اش در »ریتــس«۵۹، در حالــی کــه 
ــه  ــرد، ب ــذت می ب ــش« ل ــاری ول ــا »م ــینی ب از همنش
ــک  ــا ی اســتراحت پرداخــت. در اواخــر ســال 1۹44، ب
بمب افکــن نظامــی بــه ایــاالت متحــده بازگشــت، 
ــاه  ــد. در م ــا اقامــت گزی ســپس در مزرعــه اش در کیوب
مــی 1۹4۵، مــاری بــه او پیوســت. هنگامــی کــه »مارتــا« 
از او طــاق گرفــت )21 دســمبر 1۹4۵(، ارنســت طــاق 
ــاه  ــه م ــت و س ــمس« پذیرف ــۀ کریس ــون »هدی را هم چ

ــن همســرش ـ ازدواج  ــش ـ چهارمی ــاری ول ــا م بعــد ب
ــرد. ک

در جــون 1۹46، هنگامــی کــه همــراه مــاری بــه هاوانــا 
می رفــت، بــا موتــر بــه درختــی برخــورد کــرد، ســرش 
ــرک  ــده اش تَ ــار دن ــت، چه ــختی برداش ــات س جراح
خــورد و مفصــل زانــوی چپــش خون ریــزی کــرد. ســه 
مــاه بعــد، هنگامــی کــه همــراه مــاری بــه ســان ولــی در 
آی داهــو می رفــت، در متلــی در کاســپر، در وایومینــگ، 
مــاری بــه ســقط جنیــن وخیمــی دچــار شــد. همینگــوی 
ــا  ــا تنه ــاند. ام ــتانی رس ــه بیمارس ــرعت ب ــه س او را ب
پزشــکی کــه در آن جــا بــود، انترنــی بــود کــه از مــاری 
قطــع امیــد کــرد. همینگــوی بــه او دســتور داد دو کیســه 
ــق  ــه همســرش تزری ــما ب ــار شیشــه پاس خــون و چه

کنــد.
ــد  ــس او می نویس ــت. زنده گی نامه نوی ــود یاف ــاری بهب م
ــار  کــه در دوران نقاهــت مــاری، »ارنســت، مثــل هــر ب
کــه در وضعیتــی دشــوار گیــر می کــرد، بــه نحــو 
ــید.«  ــم نوش ــیار ک ــرد و بس ــار ک ــین انگیزی رفت تحس
ــرد  ــری ک ــن نتیجه گی ــوادث چنی ــن ح ــوی از ای همینگ
کــه: »ترتیــب سرنوشــت را می تــوان داد.« و نبایــد 

ــن در داد. ــه آن ت ــت ب ــدون مقاوم ب
زنده گــی اش،  پُرحادثــۀ  ســال های  سرتاســر  در 
ــتی  ــای هس ــه طنز ه ــه ب ــی را ک ــا و نمودهای رویداده
انســان اشــاره دارنــد و اندیشــه های مرمــوز و شــخصیت 
ــا یــک چشــمش  ــد، حداقــل ب آدم هــا را آشــکار می کنن
ــک را در  ــای باری ــا و نکته ه ــن نموده ــد. او ای می پایی
کوتــاه  داســتان های  کامل تریــن  و  تکان دهنده تریــن 
عصــر خویــش توصیــف کــرد. تقریبــًا همــۀ ایــن 
ــخ -  ــش دار و تل ــذ، نی ــی ژرف و ناف ــا بیان ــتان  ها ب داس
ــی  ــم معن ــد و ه ــف می کن ــی را توصی ــم زنده گ ــه ه ک
و ارزش آن را بــه زیــر ســوال می کشــد - نوشــته 
ــای  ــا - »برف ه ــن آن ه ــی از بهتری ــده اســت. در یک ش
ســخن  نویســنده یی  از   -  )1۹۳6( کلیمانجــارو« 
می گویــد کــه در افریقــا، در حالــی کــه از بیمــاری 
قانقاریــا در حــال مــرگ اســت، افســوس می خــورد کــه 
وسوســۀ برخــورداری از زنده گــی غوطــه ور در بطالــت 
ــا درآورده  ــت، از پ ــد اس ــک هنرمن ــه ی ــا، او را ک اغنی
اســت. ایــن وحشــتی بــود کــه خــود همینگــوی - کــه 
اغلــب دوســتان پــول داری دور و بــرش را گرفتــه بودنــد 
- می بایســتی هــر از گاهــی، در حــال قایق رانــی و 

می خواره گــی احســاس کــرده باشــد.
ــۀ  ــرۀ جذب ــن ثم ــا» )1۹۵2(، ای ــرد و دری ــا »پیرم او ب
ــن  ــرد. ای ــت ک ــود را تثبی ــه، خ ــش هفته کار بی وقف ش
کتــاب - کــه بلندتــر از یــک داســتان کوتــاه و کوتاه تــر 
از یــک رمــان بــود - بــه تمامــی در یــک شــماره مجلــۀ 
ــال  ــی س ــم ادب ــداد مه ــید و روی ــاپ رس ــه چ ــف ب الی
ــه  ــبت ب ــز نس ــدی تردیدآمی ــا دی ــن ب ــد. م ــناخته ش ش
ــه  ــد، ب ــده بودن ــل ش ــرای آن قای ــه ب ــی ک ارزش واالی
ــای  ــن ســتایش زیب ــد ای ــا تأیی ــش نشســتم؛ و ب خواندن
فالکنــر، آن را بــه پایــان رســاندم: »زمــان ثابــت خواهــد 

ــه او  ــت ک ــری اس ــن اث ــاب بهتری ــن کت ــه ای ــرد ک ک
تاکنــون خلــق کــرده اســت، ایــن داســتان از تمامــی آثــار 
مــن نیــز برتــر اســت... ســپاس خدایــی را - کــه لطــف 
و مرحمتــش ایــن همــه شــامل حــال همینگــوی و مــن 
بــوده اســت - کــه او را از طــول و تفصیــِل بیشــتر ایــن 

ــتان بازداشــت.«6۰ داس
داســتان کــه بــا ســاده گی و روش کاســیکی بیــان 
ــباهت دارد،  ــل61 ش ــک« ملوی ــی دی ــه »موب ــود، ب می ش
ــوی  ــود همینگ ــارزۀ خ ــه مب ــز ب ــر چی ــش از ه ــا بی ام
در دریــا مدیــون اســت. ماهی گیــری پیــر، پــس از 
آن کــه بــا مهربانــی از همــراه بــردن پســرک خوبــی کــه 
ــه و  ــد، یک ــاز می زن ــر ب ــرود، س ــا او ب ــد ب می خواه
ــن  ــه آخری ــا ب ــد ت ــارو می زن ــف اســتریم پ ــا در گل تنه
ــرای  ــوردی ب ــد، رک ــت یاب ــدش دس ــن صی و بزرگ تری
ــد  ــا او برخیزن ــت ب ــه رقاب ــا ب ــذارد ت ــا گ ــان برج جوان
ــد. ــال خورده اش را بیازمای ــم وجان س ــوان جس ــز ت و نی
ــرکت دارد  ــز ش ــی نی ــی عظیم الجثه ی ــن درام، ماه در ای
ــه  ــرد را ب ــرد و پیرم ــان می گی ــه ده ــه را ب ــه طعم ک
نقطه یــی بســیار دور از ســاحل می بــرد. و پیــش از 
آن کــه بمیــرد، یــک روز تمــام بــا پیرمــرد دســت و پنجه 
ــرا  ــی! داری م ــد: »ماه ــرد می اندیش ــد. پیرم ــرم می کن ن
می کشــی. امــا حــق داری بــرادر! مــن هیچ وقــت 
ــا  ــده ام؛ بی ــو ندی ــر از ت ــر و... نجیب ت ــزی بزرگ ت چی
ــرای مــن مهــم نیســت کــه کــی، کــی  و مــرا بکــش! ب
را می کشــد... آدم بــر پرنده هــا و حیوانــات بــزرگ، 

ــدارد.«62 ــری ن ــی برت خیل
ــور  ــاه همان ط ــد. »م ــایه می افکن ــارزه س ــر مب ــب ب ش
ــس  ــاب - از ب ــد کــه زن را.«6۳ طن ــا می کن ــا را زیب دری
بــا آن تقــا کــرده – بــر دســت ها یش زخم هــای 
عمیقــی زده اســت. بــا خــود می گویــد: »ولــی آدم 
بــرای شکســت آفریــده نشــده. آدم ممکــن اســت 
نابــود شــود، امــا شکســت نمی خــورد.«64 می بــرد 
و می  بــازد. ماهــی تســلیم می شــود، امــا ســنگین تر 
از آن اســت کــه بتــوان بــه داخــل قایقــش آورد. 
ــق  ــارۀ قای ــه کن ــه او را ب ــر آن ک ــدارد مگ ــی ن چاره ی
ببنــدد. کوســه ماهی ها می آینــد و از گوشــت ماهــی 
ــری  ــس از دیگ ــی پ ــا را ـ یک ــدر آن ه ــد. آن ق می خورن
ــه های  ــود. کوس ــام می ش ــش تم ــه نیزه های ــد ک می کش
ــا می جنگــد.  ــا آن ه ــارو ب ــا پ ــرد ب ــد. پیرم دیگــر می آین
ــورچرانی  ــه س ــد و ب ــا می گریزن ــر ضربه ه ــا از زی آن ه
ــده، در  ــته و وامان ــرد خس ــد. پیرم ــه می دهن ــود ادام خ
ــا در  ــد. ام ــاحل می رس ــه س ــد. ب ــارو می زن دل شــب پ
ــدن  ــزی از ب ــی چی ــکلت ماه ــر از اس ــگام، غی ــن هن ای
ماهی گیــران، شــگفت زده  نمانده اســت.  جــا  بــر  او 
ــا  ــش از صخره ه ــن توان ــا آخری ــد. ب ــینش می کنن تحس
ــود  ــواب خ ــه و تخت خ ــه درون کلب ــی رود و ب ــاال م ب
می خــزد؛ امــا برایــش مســلم نیســت کــه پیــروز  شــده 

ــت. ــورده اس ــت خ ــا شکس ی

در چندیــن مأموریــت بمبــاران انگلیســی ها و امریکایی هــا، بــر فــراز آلمــان پــرواز کــرد. در ســال 1944، 
مدتــی بــا لشــکر پتــون57 کار کــرد. ســپس منزجــر از گردوغبــار و گل والی، بــه لشــکر چهــارم پیاده نظــام 
ــا بی باکــی آشــکارش در مقابــل تــرس، احتــرام ســربازان را نســبت بــه  ارتــش ایــاالت متحــده پیوســت و ب
خــود برانگیخــت. گفتــه شــد کــه »او شــخصیتی بانفــود بــود«، بــا یــک متــر و هشــتاد و ســه ســانتی متر قــد، 
»ســری هم چــون شــیر«، چهره یــی ســبزه، شــانه های پهــن، عضالتــی ســتبر، ســینۀ پرمــو و ریــش انبــوه 
توپــی،58 ســربازان امریکایــی بــا رغبــت او را »پاپــا« می نامیدنــد و ایــن لقبــی بــود کــه قبــاًل اطرافیانــش 
ــام  ــاپیش پیاده نظ ــت و پیش ــود می نشس ــپ خ ــر جی ــب در موت ــد. او اغل ــه او داده بودن ــش ب ــل ریش ــه دلی ب

حرکــت می کــرد؛ بــه هنــگام آزادســازی پاریــس در خــط اول بــود
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بازتاب نشسِت اعالم طرح وفاق ملی در  برخی از رسانه ها
احمدولی مسعود:

رهبری حکومت سیاست 
یکسان سازی قومی را به پیش گرفته است

خبرگزاری جمهور
رییــس بنیــاد احمدشــاه مســعود می گویــد کــه رهبــری حکومــت 
ــش  ــه پی ــی را ب ــازی قوم ــان س ــت یکس ــی سیاس ــدت مل وح
گرفتــه و بــا دامــن زدن بــه تفرقــه قومــی بــه ســمت دیکتاتــوری 

ــد.  ــش می رون ــه پی ــتبداد ب و اس
مســعود  احمدشــاه  بنیــاد  رییــس  مســعود  احمدولــی 
ــری  ــت خب ــک نشس ــد( در ی ــنبه )16اس ــروز{ دوش امروز}دی
ــه  ــی را ب ــدت مل ــت وح ــران حکوم ــت های س ــل، سیاس در کاب

شــدت مــورد انتقــاد قــرار داد.
ــل اتخــاذ  ــه دلی ــه ب ــت ک ــران حکوم ــت، رهب ــای مســعود گف آق
سیاســت های نادرســت کشــور را بــه ســمت بحــران ســوق داده، 
بــه جــای مدیریــت بحــران در کشــور دامنــه چالش هــا سیاســی، 

امنیتــی واجتماعــی را روز بــه روزگســترش داده اســت.
ــت وحــدت  ــام حکوم ــر ن ــه زی ــران ک ــن رهب ــه ای ــزود ک وی اف
ــد،  ــی می کنن ــان را اجرای ــخصی و گروهی ش ــدای ش ــی آجن مل
هیــچ اراده ای بــرای مهــار بحــران در کشــور نداشــته، کشــور را 
ــه تفرقــه  ــرده و ب ــه پیــش ب ــه ســمت دیکتاتــوری و اســتبداد ب ب

ــد. ــن می زنن ــی دام قوم
ــای  ــان در والیت ه ــه پیشــروی طالب ــاره ب ــا اش ــای مســعود ب آق

مختلــف کشــور و بــروز حمــات مرگبــار تروریســتی در 
شــهرهای مختلــف افغانســتان خاطــر نشــان ســاخت کــه 
مقام هــای حکومــت در ســه ســال گذشــته جــز ایجــاد 
ــترش  ــدرت وگس ــار ق ــی، انحص ــای قوم ــب بندی ه قط
ناامنــی دســتاوردی دیگــری نداشــته و هــم اکنــون 
می خواهنــد سیاســت یکســان ســازی قومــی را در 
کشــور پیــاده کننــد کــه ایــن مســاله بــه شــدت نگــران 

ــده اســت. کنن
ســاز  زمینــه  را  موجــود  سیاســت های  دوام  وی، 
گســترش بحــران و ناامنــی در کشــور خوانــده تصریــح 
نمــود کــه ســران ایــن حکومــت در دوســال باقــی مانــده 
ــاد آن  ــود در ایج ــه خ ــای ک ــد چالش ه ــز نمی توانن نی

ــازند. ــار بس ــد را مه ــته ان ــش داش نق
وی از نیروهــای فعــال سیاســی افغانســتان خواســت کــه 
بــرای جلوگیــری از نهادینــه شــدن دیکتاتوری و اســتبداد 
و گســترش روز افــزون دامنــه ناامنــی در سراســر کشــور 
دســت بــه کار شــده و بــه دور یــک وفــاق ملــی گردهــم 

آمــده و ایــن چالش هــا را مهــار بســازند.
ایــن اظهــارات در حالــی مطــرح مــی شــود کــه پیــش از 
ایــن بســیاری از چهره هــا و جریان هــای دیگــر سیاســی 
افغانســتان نیــز روش حکومــت داری رهبــران حکومــت 
را بــه شــدت مــورد انتقــاد قــرار داده و دوام آن را بحــران 

آفریــن خوانــده بودنــد.
احمد ولی مسعود رییس بنیاد شهید احمد شاه مسعود:

حکومت وحدت ملی به سوی استبداد روان 
است؛ افغانستان را باید نجات داد

خبرگزاری آوا
ــاد شــهید احمــد شــاه  ــس بنی ــی مســعود ریی احمــد ول
ــرح  ــا ط ــد( ب ــنبه )16 اس ــروز{ دوش ــعود امروز}دی مس
وفــاق ملــی بــرای نجــات افغانســتان تاکیــد کــرد 

حکومــت وحــدت ملــی بــه ســوی اســتبداد و دیکتاتــوری روان 
ــام داد. ــد کاری انج ــور بای ــات کش ــرای نج ــت و ب اس

ــال  ــه س ــه درس ــت ک ــت: حکوم ــان گف ــعود همچن ــای مس آق
نتوانســته اســت ســند مشــروعیت خــود را اجرایــی کننــد 

دردوســال آینــده هیــچ کاری انجــام داده نمــی توانــد.
مســعود بــا بیــان اینکــه هــر روز وضعیــت کشــور بــه وخامــت 
مــی گرایــد افــزود: فقــر، بیــکاری، کشــت و قاچــاق مــواد مخــدر 
ــر از همــه رکــود اقتصــادی در  ــان از کشــور، مهمت و فــرار جوان
حــال افزایــش اســت و حکومــت هیــچ برنامــۀ مشــخصی در ایــن 

ــدارد. ــا ن زمینه ه
وی افــزود: تمرکــز قــدرت در ارگ ریاســت جمهوری، لجاجــت 
ــردان  ــت م ــخصی دول ــدای ش ــتن آجن ــت، داش ــری حکوم رهب
و ســرکوب کــردن جنبش هــای مــردم از نشــانه های واضــح 

ــتان اســت. ــوری در افغانس ــتبداد و دیکتات اس
آقــای مســعود می گویــد: ســران حکومــت وحــدت ملــی، عمــداً 
شــیرازه روحیــه وحــدت ملــی را بــا قطب بنــدی قومــی و ســمتی 
ازهــم پاشــیده اســت و تحــت عنــوان وحــدت ملــی، نفــاق ملــی 

ــد. ــن می زن را دام
مســعود عــاوه کــرد: قطب بنــدی قومــی و ســمتی باعــث شــده 
ــانده  ــیه کش ــه حاش ــی ب ــای کاری و علم ــه ظرفیت ه ــت ک اس
شــود و سیاســت داخلــی و خارجــی و زعامــت ملــی در بدتریــن 

حالــت قــرار داشــته باشــد.
ــای سیاســی و  ــه نیروه ــاب ب ــهید مســعود خط ــاد ش ــس بنی ریی
ــم داده  ــت ه ــه دس ــت ب ــد دس ــت: بیایی ــی گف ــای مدن ــاد ه نه
ــی  ــان عبرت ــر و اصــاح را چن ــی" تغی ــاق مل درچارچــوب "وف
بســازیم کــه دیگــر کســی جــرأت نکنــد زیرچتــر قــوم، ســمت و 

ــد. ــاده کن مذهــب اســتبداد را پی
وی بــا اظهــار اینکــه رهبــران سیاســی دلســوز بــه وطــن نیســتند 
افــزود: تیکــه داران قومــی بــه خاطــر هوس هــای شــخصی 

ــت. ــاخته اس ــم س ــتان حاک ــتبداد را در افغانس اس
مســعود بیــان داشــت: حکومــت حاکــم بــا شــعار وحــدت ملــی 
تــا هنــوز نتوانســته وحــدت میــان ســران حکومتــی را حفــظ کنــد 

چــه رســد بــه وحــدت عمومــی و ملــی.
ــرح  ــه ط ــت ک ــی خواس ــای سیاس ــر از نیروه ــار دیگ وی یکب

"وفــاق ملــی" را منحیــث یــک وســیله قــرار داده و یــک 
و  عوام فریبــی  از  کــه  کنــد  ایجــاد  را  قانون منــد  حکومتــی 

باشــد. دور  بــه  کلی گویــی 
ــد  ــول جدی ــک تح ــد ی ــی نیازمن ــت فعل ــت: حکوم ــعود گف مس
اســت کــه خواســت جوانــان وهمــه مــردم افغانســتان مــی باشــند.
ــم  ــا را مته ــت م ــرد: حکوم ــح ک ــعود تصری ــاد مس ــس بنی ریی
ــاد  ــل از ایج ــا قب ــه م ــی ک ــد در حال ــی می کنن ــی برنامه گ ــه ب ب
حکومــت وحــدت ملــی، طــرح آجنــدای ملــی، و وحــدت ملــی 
را بــه اینهــا داده بودیــم کــه عملــی نکــرد و آنــرا کنــار گذاشــت.
مســعود در خصــوص برگــزاری انتخابــات نیــز گفــت: انتخابــات 
ــت و در  ــت نیس ــل برگش ــل قاب ــن اص ــت و ای ــل اس ــک اص ی

ــد برگــزار شــود. موعــد معیــن بای
الزم بــه ذکــر اســت کــه پیــش از ایــن نیــز احمــد ولــی مســعود 
طــرح آجنــدای ملــی را بــرای ســران حکومــت پیشــکش کــرده 
بــود و بارهــا از حکومــت خواســت کــه آنــرا عملــی کننــد ولــی 
ظاهــراً مســوولین حکومتــی تــا هنــوز بــه آن توجــه نکرده اســت.

احمد ولی مسعود:
استبداد و دکتاتوری در حکومت نگران کننده است

رادیو آزادی
رییــس بنیــاد احمدشــاه مســعود می گویــد کــه اســتبداد و 

کننده اســت. نگــران  حکومــت  در  دکتاتــوری 
احمــد ولــی مســعود رییــس ایــن بنیــاد می گویــد کــه حکومــت 
وحــدت ملــی بــا گذشــت هــر روز گــواه ایجــاد قطب بندی هــای 

قومــی و ســمتی اســت.

مســعود روز دوشــنبه حیــن اعــام طــرح "وفــاق ملــی" گفــت 
کــه وحــدت داخلــی در حکومــت وجــود نــدارد و ایــن ســبب 
ــه  ــور را ب ــت کش ــن وضعی ــت و ای ــی شده اس ــی سیاس فروپاش

ــت. ــران کشانده اس ــوی بح س
او افــزود: "متأســفانه سیاســت در کشــور طــوری شــده کــه عمــداً 
ــتانده  ــی شکس ــای قوم ــا قطب بندی ه ــی ب ــدت مل ــیرازه وح ش
شده اســت و مهمتــر از آن این کــه نشــانه های از اســتبداد و 
ــن نگــران کننده اســت." ــوری در کشــور ظاهــر شــده و ای دکتات
هرچنــد رییــس بنیــاد احمــد شــاه مســعود طــرح "وفــاق ملــی" 
را اعــام کــرد، امــا طــرح مذکــور فاقــد پیشــنهاد مشــخص بــرای 

بیــرون رفــت از وضعیــت کنونــی بــود. 
مســووالن ایــن بنیــاد تنهــا از سیاســیون و نهادهــای مدنــی 
خواســت تــا در چــوکات وفــاق ملــی گردهــم بیاینــد و پــس از 

ــد. ــل آن بپردازن ــه راه ح ــود ب ــکات موج ــایی مش شناس
پیــش از ایــن نیــز جریان هــای سیاســی مختلــف از حکومــت بــه 
ــادی و  ــچ طرحــی بنی ــوز هی ــا هن ــا ت ــد، ام ــاد کرده ان شــدت انتق

ــت. ــرح نشده اس ــان مط ــوی آن ــا از س مشکل کش
افغانســتان می گویــد کــه  از ســوی هــم ریاســت جمهوری 
در  مشــارکت  و  قانــون  تطبیــق  رییس جمهــور  کار  مبنــای 

اســت. ملــی  فیصله هــای 
ســخنگوی  دفتــر  سرپرســت  مرتضــوی  شاه حســین 
ــور  ــیون کش ــه سیاس ــت ک ــو آزادی گف ــه رادی ــور ب رییس جمه

بگیرنــد. نظــر  در  اظهارات شــان  در  را  انصــاف  بایــد 
او افــزود: "امیدواریــم کــه قضــاوت سیاســیون در مســایل ملــی 
ــه باشــد، ادعاهــای را کــه مطــرح می کننــد، حــد  کشــور منصفان

اقــل برایــش یــک دلیــل و ثبــوت عینــی مطــرح کننــد."
کــه  می گوینــد  کارشناســان  از  شــماری  حــال،  همیــن  در 
جریان هــای مختلــف همــواره از حکومــت انتقــاد می کننــد، امــا 
بــرای بیــرون رفــت از بحــران طــرح عملــی در دســت ندارنــد.
یونــس فکــور یکــی از ایــن کارشناســان گفــت، ایــن افــراد تنهــا 
به خاطــر بــه دســت آوردن موقــف در حکومــت، صــدای انتقــاد 

بلنــد می کننــد.

احمد ولی مسعود:

نگرانی از رفتن به سمت دیکتاتوری و دعوت به وفاق ملی
خبرنامه

احمــد ولــی مســعود رییــس بنیــاد احمدشــاه مســعود از شــرایط 
ــه  ــه اســت ک ــرده و گفت ــی ک ــراز نگران ــتان اب ــی در افغانس کنون
ــه  ــی رود و ب ــش م ــوری پی ــه ســوی دیکتات ــن کشــور ب ــور ای ام

ــاز دارد. ــدی نی ــات ج اصاح
ــت  ــک نشس ــروز{ در ی ــه امروز}دی ــعود ک ــی مس ــد ول  احم
ــت،  ــخن می گف ــی" س ــاق مل ــرح "وف ــل از ط ــری در کاب خب
ــزود  ــور اف ــن کش ــی ای ــخصیت های سیاس ــه ش ــه هم ــاب ب خط
ــه دســت هــم دهیــم و اصاحــات را  کــه "همــه بایــد دســت ب
بــه وجــود آوریــم، زیــرا از ســوی حکومــت هیــچ تحولــی دیــده 

نمی شــود".
بــه بــاور او "حکومتــی کــه در ســه ســال گذشــته حتــی توافق نامه 
حکومــت وحــدت ملــی را نتوانســته اســت عملــی کنــد، در دو 

ســال آینــده نیــز هیــچ کاری نمی توانــد انجــام دهــد".
ــای  ــه او "قطب بندی ه ــه ک ــه آنچ ــاره ب ــا اش ــعود ب ــای مس آق
قومــی و ســمتی" خوانــد، گفــت کــه برنامــه وفــاق ملــی همــه 
ــور از شــرایط  ــرای عب ــوان ب ــا بت ــد ت ــی کن را دور هــم جمــع م
کنونــی راه مناســبی پیــدا کــرد. امــا او بــه جزییــات ایــن طــرح 

اشــاره ای نکــرد.
او از همــه مــردم، جریــان هــا و شــخصیت هــای سیاســی 

ــد. ــی بپیوندن ــاق مل ــه وف ــا ب ــت ت خواس
احمــد ولــی مســعود در حالــی ایــن نگرانــی هــا را مطــرح مــی 
کنــد کــه اخیــرا نارضایتی هــا از ســران حکومــت وحــدت ملــی 

ــه شــدت افزایــش یافتــه اســت و جریان هــای سیاســی شــکل  ب
گرفتــه در ماه هــای اخیــر، خواســتار اصاحــات جــدی در 
ــه نهادهــای امنیتــی ایــن  بخش هــای مختلــف حکومــت از جمل

کشــور هســتند.
شــورای عالــی ایتــاف بــرای نجــات افغانســتان نیــز حــدود یــک 
مــاه قبــل بــا حضــور جنــرال دوســتم معــاون نخســت ریاســت 
جمهــوری، عطامحمــد نــور والــی بلــخ و محمــد محقــق معــاون 

دوم ریاســت اجرایــی در آنــکارا شــکل گرفــت.
ــه در  ــی ک ــل در  همایش ــه قب ــک هفت ــی ی ــان سیاس ــن جری ای
ــت  ــد از ریاس ــاد تن ــا انتق ــود، ب ــرده ب ــزار ک ــخ برگ ــت بل والی
ــن کشــور را  ــوری ای ــتان، ارگ ریاســت جمه ــوری افغانس جمه
ــان  ــان هم چن ــرد. آن ــم ک ــی مته ــی و تفرقه افکن ــه انحصارگرای ب
خواهــان برگشــت بــی قیــد و شــرط جنــرال دوســتم بــه کشــور 
ــرد. ــی ب ــه ســر م ــه ب ــاه گذشــته در ترکی ــد م ــه از چن شــدند ک

شکایت احمد ولی مسعود از حکومت وحدت ملی
خبرگزاری رشد

احمــد ولــی مســعود رییــس بنیــاد شــهید مســعود امروز}دیروز{ 
ــرای  ــی" را ب ــاق مل ــرح "وف ــل ط ــری در کاب ــی نشســت خب ط
ــد:  ــرده می گوی ــکش ک ــا پیش ــران ه ــتان از بح ــات افغانس نج
ــوری در  ــتبداد و دیکتات ــوی اس ــه س ــی ب ــت وحــدت مل حکوم

ــت اســت. حرک
ــال  ــه س ــه درس ــت ک ــد حکوم ــی گوی ــعود م ــی مس ــد ول احم
نتوانســته ســند مشــروعیت خــود را اجــرا کننــد در دوســال آینــده 

ــد. ــام داده نمی توان ــدی را انج ــکاری مفی هم
مســعود بــا بیــان اینکــه هــر روز وضعیــت کشــور بــه وخامــت 
ــرار  ــدر و ف ــش موادمخ ــکاری، افزای ــر، بی ــت: فق ــد گف می گرای
جوانــان از کشــور درحــال افزایــش اســت و حکومــت هــم هیــچ 

برنامــه نــدارد.
وی افــزود: تمرکــز قــدرت در ارگ، لجاجــت رهبــری حکومــت، 
ــردن  ــرکوب ک ــردان و س ــت م ــخصی دول ــدای ش ــتن آجن داش
دیکتاتــوری  و  اســتبداد  نشــانه های  از  مــردم  جنبش هــای 

ــت. ــتان اس درافغانس
آقــای مســعود می گویــد: ســران حکومــت وحــدت ملــی، 

ــی  ــدی قوم ــا قطب بن ــی را ب ــه وحــدت مل عمــداً شــیرازه روحی
و ســمتی از هــم پاشــیده اســت و تحــت عنــوان وحــدت ملــی، 

ــد. ــن می زن ــی را دام ــاق مل نف
مســعود عــاوه کــرد: قطب بنــدی قومــی و ســمتی باعــث شــده 
ــه  ــانند، ک ــیه بکش ــه حاش ــی را ب ــای کاری و علم ــه ظرفیت ه ک
ــورت  ــی ص ــت مل ــی و زعام ــت مل ــدم سیاس ــه درع ــا هم اینه

می گیــرد.
ــی  ــای سیاس ــه نیروه ــاب ب ــعود خط ــهید مس ــاد ش ــس بنی ریی
ــم داده  ــت ه ــه دس ــت ب ــد دس ــت: بیای ــی گف ــای مدن و نهاده
ــی  ــان عبرت ــاح را چن ــر و اص ــی تغی ــاق مل ــوب وف درچارچ
ــوم،  ــر ق ــا زیرچت ــد ت ــرأت نکن ــی ج ــر کس ــه دیگ ــازیم ک بس

ــد. ــاده کنن ــتبداد را پی اس
ــای  ــه خاطــر هوس ه ــی ب ــروز تیکــه داران قوم ــد: ام وی می گوی

شــخصی اســتبداد را در افغانســتان حاکــم ســاخته اســت.
ــا  ــی ت ــعار وحــدت مل ــا ش ــم ب ــت حاک ــت، حکوم مســعود گف
ــه  ــد چ ــظ کن ــت را حف ــان حکوم ــدت می ــته وح ــوز نتوانس هن

ــی. ــدت عموم ــه وح ــد ب رس
ــد و  ــه بیاین ــد ک ــی می خواهن ــای سیاس ــان از نیروه وی همچن
ــک  ــرار داده و ی ــیله ق ــک وس ــث ی ــی را منحی ــاق مل ــرح وف ط
حکومتــی قانون منــد را ایجــاد کنیــم کــه از عوام فریبــی و 

کلی گویــی بــه دور باشــد.
ــد  ــک تحــول جدی ــد ی ــی نیازمن ــت فعل ــت: حکوم مســعود گف
ــی  ــتان م ــردم افغانس ــه م ــان و هم ــت جوان ــه خواس ــت ک اس

ــند. باش
ــه  ــم ب ــا را مته ــت م ــد: حکوم ــعود می گوی ــاد مس ــس بنی ریی
ایجــاد  از  قبــل  مــا  درحالیکــه  می کننــد  بی برنامه گــی 
حکومــت وحــدت ملــی، طــرح  اجنــدای ملــی و وحــدت 
ــار  ــرد و کن ــی نک ــه عمل ــم ک ــا داده بودی ــه اینه ــی را ب مل

ــت. گذاش
ــات  ــت: انتخاب ــات گف ــزاری انتخاب مســعود در قســمت برگ

ــل برگشــت نیســت. ــن اصــل قاب یــک اصــل اســت و ای
قبــل از ایــن هــم احمــد ولــی مســعود طــرح آجنــدای ملــی 
ــرده  ــکش ک ــی پیش ــدت مل ــت وح ــران حکوم ــرای س را ب
بــود و بارهــا از حکومــت خواســت کــه آنــرا عملــی کننــد 
ولــی ظاهــراً دیــده میشــود کــه  مســوولین حکومتــی بــه آن 

توجــه نکــرده اســت.
احمد ولی مسعود: 

حکومت برای مهار بازی های مبهم سیاسِت روشن 
ندارد

خبرگزاری افق
ــت  ــد حکوم ــت گران منتق ــعود از سیاس ــی مس ــد ول احم
ــه  ــت نســبت ب ــن حکوم ــه ای ــد ک ــی می گوی وحــدت مل
ــن  ــِت روش ــتان سیاس ــورد افغانس ــم در م ــای مبه بازی ه
ــدارد. ــز ن ــا را نی ــن بازی ه ــا ای ــه  ب ــوان مقابل نداشــته و ت

احمــد ولــی مســعود امروز}دیــروز{ در نشســتی بــا 
مختلــف  انــواع  از  کــه  گفــت  خبرنــگاران  حضــور 

دارد. نگرانــی  شــدت  بــه  درکشــور  دیکتاتــوری 
انحصارگــری،  اجتماعــی،  جنبش هــای  ســرکوب  او، 
ــا  ــم ب ــای مبه ــروت و بازی ه ــز ث ــدرت، تمرک ــز ق تمرک
طالبــان و داعــش را گونه هــای از اســتبداد یــاد کــرد و نیــز 
گفــت کــه ســران حکومــت برنامه هــای شــخصی شــان را 

ــد. ــال می کنن دنب
آقــای مســعود حکومــت را بــه ســلب حقــوق شــهروندی 
ــِت  ــت : "سیاس ــرد و گف ــم ک ــز مته ــتان نی ــردم افغانس م
ــهروندی و  ــوق ش ــلب حق ــازی و س ــان س ــت در یکس حکوم
ضعــف بیــش از حــد حکومــت در مقابــل تمامــی بازی هایــی 
ــان  ــز در داخــل افغانســان جری ــه در محــور افغانســتان و نی ک
ــود،  ــر می ش ــا پیچیده ت ــن بازی ه ــر روز ای ــت ه دارد و باگذش
سیاســت روشــن نــدارد. ایــن  بازی هــا بــرای افغانســتان 

ــدارد". ــرا ن ــار آن ــوان مه ــت ت ویرانگــر اســت و حکوم
ــت  ــی در دول ــی و زبان ــدی قوم ــه کودبن ــان گفــت ک او همچن
ــاِن دیگــر  ــر زم ــن مســأله بیشــتر از ه ــرد و ای صــورت می گی

بیشــتر شــده اســت.
احمــد ولــی مســعود همچنــان گفــت کــه بــه حاشــیه کشــاندن 
ظرفیت هــا، خویش خــوری و بانــد بــازی در درون دولــت 
ــی  ــت مل ــدۀ زعام ــا قاع ــی ب ــت مل ــک دول ــود ی ــی از نب ناش

اســت.
او گفــت کــه حکومــت افغانســتان بــه ســوی فروپاشــی می رود 
ــد کــه توافقنامــۀ ایــن  و تاکنــون ســران حکومــت نتوانســته ان

حکومــت را عملــی کننــد.
ــان  ــانی که خواه ــی و کس ــای سیاس ــه نیروه ــت ک مســعود گف
تغییــر وضعیــت هســتند می تواننــد در چارچــوب وفــاق ملــی، 
اصاحــات و تغییــر را بوجــود آورنــد تــا دیگــر کســی بــه نــام 

قــوم دیکتاتــوری نکنــد.
او همچنــان گفــت کــه بــرای وفــاق ملــی بایــد شــاخص های 

آن مشــخص شــود تــا بــه توافــق کان برســیم.
ــه رویکــرد  ــی ک ــاور او همســویی و انســجام ظرفیت های ــه ب ب
ــی  ــاق مل ــکیل وف ــد در تش ــد می توانن ــی دارن ــی و اعتدال مل
کمــک کننــد و طــرح نقشــۀ راه را بــرای تشــکیل دولــت ملــی 

ــد. بریزنن
ــدان  ــرادر احمــد شــاه مســعود از منتق ــی مســعود ب احمــد ول
سرســخت حکومــت وحــدت ملــی اســت بــه اعتقــاد او 
نخســت باید مشــکات اساســی کشــور تشــخیص شــود و بعد 
ــت  ــن حکوم ــد و ای ــی بوجودآی ــت مل ــی  حکوم ــاق مل ــا وف ب

ــان بگــذارد. ــۀ پای ــه بحــران کشــور نقط ــه ب ــادر اســت ک ق
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ولســوالی موســهی در یــک قدمــی کابــل زمانــی پایــگاه اش 
بــود. حــاال تــوان رفتــن بــه فاتحــه و نمــاز را بــه آنجــا ندارد 
ــم.  ــمال را آرام می کن ــن ش ــه م ــد ک ــدا می زن ــی ص و ه
ــی مســتحکم ترین  ــه زمان ــیاب ک ــار آس ــدم زدن در چه ــن و ق ــوان رفت ت
ــدارد؛ چــه  ــود را ن ــه راکت ســرایش شــده ب ــود و موســوم ب پایگاهــش ب
رســد بــه تعیــن سرنوشــت نظــام و کشــور. به خاطــر گریــز از انتخابــات 
ــه  ــه ســی ســال ب ــر ایجــاد حکومــت مردمــی نزدیــک ب و مانــع شــدن ب
طرح هــا و دسیســه های اســتخباراتی بیگانــه پنــاه بــرد، حــاال از ســامت 
ــۀ  ــه راه مداخل ــد ک ــدا می زن ــا ص ــه بیگانه ه ــد. ب ــخن می گوی ــام س نظ

بیگانــه را بگیریــد. عجــب.
هنــوز حاضــر نیســت بگویــد قبــل از »ظهــور« در لغمــان، در کجــا بــود و 
چــه می کــرد؟ حــاال هــم حاضــر بــه انجــام مصاحبــۀ اختصاصــی نیســت، 
ــه، در  ــدارد و آن این ک ــخ ن ــوال پاس ــا س ــرای دو ت ــه ب ــد ک ــرا می دان زی
ــه  ــی داد؟ و این ک ــی م ــارف اش را ک ــرد و مص ــه می ک ــود و چ ــا ب کج
حــاال چــه می کنــد و مصــارف اش را کی هــا می دهنــد؟ اگــر گــروه ایــن 
شــخص کــدام فابریکــۀ تولیــدی یــا منابــع معلــوم عایداتــی دارد، چــرا آن 
ــن او  ــوم، م ــه می ش ــه متوج ــت ک ــی وق ــد. گاه ــی نمی گیرن ــه معرف را ب
از یــک وطــن اســتیم و در ایــن وطــن چنیــن چشــم ها و کله هایــی نیــز 
زیســت دارنــد؛ ســر و رویــم را عــرق تعجــب و نارضایتــی می پوشــاند. 

خــدا یــا بــه تــو پنــاه می بریــم. آمیــن.

بصیر دهزاد

ــه  ــامی ک ــزب اس ــر ح ــار، رهب ــن حکمتی ــای گلب الدی آق
ــل  ــری در کاب ــک نشســتی خب ــنبه، 14 اســد( در ی روز )ش
ســخن مــی زد، گفــت کــه تاکنــون تصمیــم نگرفتــه اســت 
ــا  ــد ی ــزد کن ــودش را نام ــده خ ــت جمهوری آین ــات ریاس ــه در انتخاب ک
ــدۀ  ــور آین ــس جمه ــاب ریی ــزب در انتخ ــن ح ــه ای ــت ک ــر! او گف خی
افغانســتان نقــش برجســته یی دارد و کســی رییس جمهــور خواهــد شــد 

ــد. ــه حــزب اســامی، بخواه ک
ــا یــک  ــل مکــث و تعمــق اســت. او ب ــار قاب ایــن ســخنان آقــای حکمتی
بیــان )ســتریو تیــپ گونــۀ( خویــش اشــاره بــر ایــن می دهــد کــه گویــا 
از دســیابی بــه قــدرت دولتــی دســت نکشــیده اســت. دیــد و وادیدهــای 
آقــای حکمتیــار بــرای جلــب تعــدادی از احــزاب سیاســی و چهره هــای 
ــک  ــوان ی ــا مهــارت خــاص و نشــان دادن خــود به عن ــِم سیاســی ب راه گ
ــر  ــای دیگ ــرای نیرو ه ــاز« ب ــی و ب ــا دموکراس ــنا ب ــا »آش ــرۀ گوی چه
سیاســی، راه انــدازی یــک پالیســی دقیقــٌا تنظیــم شــده را اشــاره می دهــد. 
ــا  ــه ت ــاد گرفت ــان و جال آب ــی اش از لغم ــات قبل ــار در بیان ــای حکمتی آق
ــوورس  ــار ک ــن ب ــل، چندی ــی اش در کاب ــی و سیاس ــای تبلیغات برآمد ه
ــارت  ــی مه ــد، ول ــی می کن ــر داده و یکــی دیگــری را نف ــت را تغی صحب
او در آن اســت کــه باخــره تبــع و طمــع کســب قــدرت سیاســی برایــش 
هــدف اصلــی اســت و بــرای ایــن هــدف و قــدرت، هــر روز آب دهــان 

ــد.  ــرت می کن ُق
ــه او  ــت ک ــی اس ــتان پُرروی ــی افغانس ــگ سیاس ــرف در فرهن ــن ح ای
ــد "رییس جمهــور افغانســتان کســی می شــود کــه مــا بخواهیــم".  می گوی
ــد.  ــادی را بده ــم جه ــوم تنظی ــک مفه ــر ی ــد دیگ ــا« نمی توان ــۀ »م کلم
ــوز کارنامه هــای  ــد، هن ــر ان ــدۀ ۵۰ ســال اخی ــخ زن مــردم کــه خــود تاری
ــرده  ــوش نک ــه فرام ــتی جامع ــب هس ــگ و تخری ــزب را در جن ــن ح ای
ــر از  ــوم بزرگ ت ــک مفه ــد ی ــار می توان ــای حکمتی ــخن آق ــا س ــد. ام ان
یــک تنظیــم را بیــان کنــد، زیــرا احتمــال یــک معاملــۀ خطرنــاک و تقویــۀ 
ــوری  ــک دیکتات ــای ی ــۀ احی ــی و برنام ــداران کنون ــی دولت م خودکامه گ
خطرنــاک را در وجــود تفوق طلبی هــا و بــزرگ ســاختن درز هــای 

ــازد. ــان دور نمی س ــوع آن ــال وق ــور از احتم ــی در کش ــمتی و قوم س
ــات آینــدۀ کشــور در وجــود آقــای  یکــی از خطرهــای بــزرگ در انتخاب
حکمتیــار و حلقــات دور و پیــش او، ســازماندهی قوی تــِر تقلــب 
ــود. آقــای امرخیــل نماینــدۀ رســمی ایــن حــزب و  انتخاباتــی خواهــد ب
فــرد نزدیــک بــه آقــای حکمتیــار، یکــی از ســتم پایه هــای مســخره ترین 
ــی  ــود. ول ــات ریاســت جمهوری ب ــی انتخاب ــی در دور قبل ــب انتخابات تقل
ــر  ــر و خطرناک ت ــدی بزرگ ت ــااٌل در دور بع ــکان احتم ــه و ام ــن زمین ای
ــااٌل یکــی از  ــان ناشــده اش احتم ــوز بی ــای هن ــا ایده ه ــود. او ب ــد ب خواه
ــتفاده  ــا اس ــن ب ــی و زبای ــای قوم ــوی تشــدید مخاصمت ه ــای ق فکتور ه

ــد. ــد اســامی و ســنن کهنــه شــده خواهــد گردی از دیــن و عقای

حوریه مصدق

در طــول شــش ســال جنــگ دوم جهانــی کــه 
ــط  ــت، فق ــا گذاش ــه ج ــا ب ــته در اروپ ــا کش میلیون ه
ــه  ــی ب ــد، وقت ــس کشــته ش ــرباز انگلی ــزار س ســی ه
آمــار تلفــات نظامیــان افغانســتان در یــک جنــگ غیــر بین المللــی 
بــر  کــه  زنده گی هایــی  ایــن  بــه  ســوگمندانه  می بینــم،  را 
اثــر نبــود ارادۀ سیاســی و نبــود مدیریــت از بیــن می رونــد، 
ــان پارلمــان  ــدان و وکی ــه پســران زورمن ــی ک ــا زمان ــم. ت می گیری
ــدون  ــی را ب ــم امنیت ــد و مه ــت های بلن ــدرت، پُس ــراد در ق و اف
ــی  ــای نظام ــد و رتبه ه ــت می آورن ــه دس ــی ب ــوع تجربه ی ــچ ن هی
را بــه زور پــدران و مــادران زورمندشــان به دســت می آورنــد 
ــا  ــدان م ــد؛ فرزن ــه می زنن ــری تکی ــی های تصمیم گی ــر کرس و ب
این گونــه قربانــی خواهــد شــدند. بیــش از 1۷۰۰۰ ســرباز و افســر 
در طــول یکســال کشــته و زخمــی فقــط آمــار نیســت، درخــت و 

ــتند. ــان اس ــا انس ــت، این ه ــنگ نیس ــوب و س چ

بارتومئو:
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رونالدو و بیل در فهرست 24 نفرۀ 
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فیـسبـوک نـــامــه

رییــس باشــگاه بارســلونا در کنایــه بــه ســتارۀ تــازه جداشــدۀ از ایــن تیــم 
ــر از بارســلونا نیســت. گفــت کــه هیــچ بازیکنــی بزرگ ت

خوســپ ماریــا بارتومئــو، در کنگــرۀ هــواداران جهانــی باشــگاه بارســلونا 
ــزار  ــان برگ ــر جه ــم از سراس ــن تی ــواداران ای ــور ه ــا حض ــاالنه ب ــه س ک
می شــود، در مــورد جدایــی ســتارۀ برزیلــی ایــن تیــم کــه در ازی 
ــی اش از جانــب  ــون یوروی ــرارداد 222 میلی ــم فســخ ق ــه شــدن رق پرداخت
ــت:  ــار داش ــد، اظه ــق ش ــوی ملح ــم فرانس ــن تی ــه ای ــن ژرمن ب پاری س
ــم او  ــق تصمی ــا مواف ــد. م ــرک کن ــلونا را ت ــه بارس ــت ک ــار می خواس نیم
ــه هــر حــال هیــچ بازیکنــی بزرگ تــر از بارســلونا نیســت. نبودیــم، امــا ب
ــه دریافــت رقــم فســخ قــرارداد نیمــار کــه از طریــق یــک  ــا اشــاره ب او ب
فقــرۀ چــک بــه صــورت یکجــا از ســوی PSG پرداخــت شــد، در بخــش 
ــه از  ــی ک ــون یوروی ــت: 222 میلی ــار داش ــش اظه ــری از صحبت های دیگ
ــا  ــه ســختی و ب ــاط، ب ــا احتی ــم را ب ــت کردی ــار دریاف ــروش نیم ــق ف طری

آرامــش مــورد اســتفاده قــرار خواهیــم داد.
او بــا بیــان این کــه جدایــی نیمــار تأثیــری روی ایــن تیــم نخواهــد گذاشــت 
ــم را  ــن تی ــوان ای ــان می ت ــا هم چن ــی آبی واناری ه ــتارۀ آرژانتین و فوق س
بــه جلــو ســوق دهــد، تأکیــد کــرد: لیونــل مســی بهتریــن بازیکــن تمامــی 

ادوار اســت و بارســا را هماننــد گذشــته رهبــری خواهــد کــرد.
ــی ۷۰8  ــد مال ــرد: درآم ــان خاطرنشــان ک ــس باشــگاه بارســلونا در پای ریی
میلیــون یورویــی مــا در فصــل 1۷-2۰16 نشــان از قــدرت مالــی مــا دارد.

نــام فوق ســتاره پرتغالــی و بــال ولــزی کهکشــانی ها در فهرســت 24 نفــره 
ــا  ــدار ســوپرجام اروپ ــا شــیاطین ســرخ در دی ــل ب ــرای تقاب ــد ب رئال مادری

ــود. ــده می ش دی
ــی بــا  ــرای رویاروی ــش ب ــِت اولیــۀ بازیکنان ــن زیــدان، فهرس زین الدی
ــن  ــر ای ــه ب ــرد ک ــام ک ــا را اع ــوپرجام اروپ ــدار س ــتریونایتد در دی منچس
ــور پیش فصــل کهکشــانی ها را  ــه در ت ــدو ک ــام کریســتیانو رونال اســاس ن
ــد  ــال رئال مادری ــم فوتب ــه اردوی تی ــش ب ــد روز پی ــرد و چن ــی نک همراه
بازگشــت، دیــده می شــود. او حــاال ایــن شــانس را دارد تــا شــب سه شــنبه 

مقابــل تیــم پیشــین خــود بــازی کنــد.
ــه شــدت شــایعۀ بازگشــتش  ــه ب ــل را هــم ک ــدان، گــرث بی ــان زی هم چن
بــه لیــگ برتــر مطــرح اســت را نیــز در فهرســت اولیــۀ رئال مادریــد قــرار 
ــار  ــا دچ ــته باره ــل گذش ــانی ها فص ــزی کهکش ــتارۀ ول ــت. س داده اس
ــه میــدان  ــرای ایــن تیــم ب ــازی در اللیــگا ب مصدومیــت شــد و تنهــا 1۹ ب

ــه ُگل زنــی شــد.   ــار هــم موفــق ب رفــت و ۷ ب
ــو  ــا شــاگردان ژوزه مورینی ــل ب ــرای تقاب ــد ب فهرســِت 24 نفــرۀ رئال مادری

بــه شــرح زیــر اســت:
دروازه بانان: ناواس، کاسیا و لوکا

مدافعــان: کارواخــال، وایخــو، رامــوس، واران، ناچــو، مارســلو، تئــو 
هرنانــدس و اشــرف

هافبک هــا: کــروس، مودریــچ، کاســمیرو، یورنتــه، آسنســیو، ایســکو، 
ــبایوس ــچ و س کواچی

مهاجمان: رونالدو، بنزما، بیل، لوکاس و مایورال
ــروز  ــاعت 11:1۵ ام ــا از س ــان اروپ ــگ قهرمان ــان لی ــد، قهرم رئال مادری
سه شــنبه در شــهر اســکوپیه مقدونیــه بــه مصــاف منچســتریونایتد، قهرمــان 

لیــگ اروپــا مــی رود.

هنـد مهـد زبان فارسـی
محمد مرادی

در مطلبـی تحـت عنوان »گسـترش زبان فارسـی در هند« گذاشـته شـد، تصریح 
گردیـد کـه ایـن زبـان از قـرن دوم هجـری وارد شـبه قارۀ هنـد شـد و در قـرن 
سـوم هجـری، مردم مکران به زبان فارسـی صحبـت می کردند. بعدهـا در دورۀ 
غزنویـان نیـز کـه خراسـانیان از سـرزمین فعلـی افغانسـتان بـه شـبه قاره رفتند، 
بیـش از پیـش بـر گسـترده گی زبان فارسـی افـزوده شـد. این ها همـه مقدمه یی 
بـود تـا هنـد در قـرن دهم هجری بـه مهد زبان فارسـی تبدیل شـود. اگـر زبان 
فارسـی تـا قبـل از قـرن دهـم هجـری بـه صـورت منطقه یـی و محلـی در هند 
رواج داشـت، در ایـن قـرن بـود کـه ایـن زبـان، سراسـر هنـد را فراگرفـت و 
جایـگاه زبـان رسـمی دربـار را نیز احـراز کرد. رسـمیت یافتن زبان رسـمی در 
هنـد، مرهـون سـعی »ظهرالدین محمد بابـر« بنیان گـذار سلسـلۀ »گورکانیان« یا 
»مغـوالن« هنـد بـود. ایـن سلسـله کـه بیـش از ۳ قـرن بر هنـد و بخش هـای از 
افغانسـتان فعلـی از جملـه کابـل فرمـان راند، به خاطـر بنیان گذار آن به سلسـلۀ 

»بابری« نیز مشـهور اسـت.
جانشـینان بابـر یکـی پـس از دیگـری بر غنـا و توسـعۀ زبـان فارسـی افزودند 
کـه بخشـی مهـم آثـار ادبـی زبـان فارسـی در همیـن دوره خلـق شـد. جالـب 
اسـت کـه زبـان فارسـی توسـط سلسـله یی به زبان رسـمی هنـد تبدیـل گردید 
کـه خـود، تـرک زبان بودنـد. حاوت و شـیرینی زبان فارسـی از یـک طرف و 
حضـور شـاعران و وزیـران فارسـی زبان از طـرف دیگر در هند، سـبب شـد که 
گورکانیـان، بیـن زبـان مـادری و فارسـی، یکـی را برگزیینـد. آنـان نه تنهـا زبان 
فارسـی را انتخـاب کردنـد، بلکـه زمینـۀ مهاجـرت صدها شـاعر و ادیـب دیگر 
زبـان فارسـی را از خراسـان »افغانسـتان فعلـی« و عـراق عجم یا فـارس )ایران 
فعلـی( نیـز فراهـم کردنـد. این هـا همـه دست به دسـت هـم داد تا زبان فارسـی 
از قـرن دهـم بـه بعـد در شـبه قارۀ هند، نه تنها مسـتقل عمـل کند، بلکـه ادب و 

فرهنـگ خراسـان و فـارس را نیـز تأثیـر مجـد و عظمـت خود قـرار دهد. 
شـاعران  و  ادیبـان  دانشـمندان،  مهاجـرت  بـه  کـه  جامعـی  منابـع  از  یکـی 
فارسـی زبان از خراسـان و فـارس بـه هنـد پرداخته، کتـاب دو جلـدی »کاروان 
هنـد« اسـت. در این کتـاب که بالغ بر 1۷۰۰ صفحه اسـت، دالیـل و انگیزه های 
مهاجـرت شـاعران و ادیبـان فارسـی گوی بـه دربار بابری هند شـرح داده شـده 
اسـت. طبـق ایـن منبـع، در زمـان ظهیرالدیـن بابـر، ۹ تـن از شـاعران و ادیبـان 
برجسـتۀ زبان فارسـی از خراسـان و فارس بـه هند رفتند. پـس از بابر، در زمان 
حاکمیت فرزندان و جانشـینان او سـیر مهاجرت شـاعران و ادیبان زبان فارسـی 
از فـارس و خراسـان بـه هنـد، شـتاب بیشـتری به خـود گرفت که بـه صورت 

فهرسـت خدمـت عزیـزان عـرض می کنم:
در دورۀ نصیرالدین همایون: ۳۳ شاعر و ادیب
در دورۀ جال الدین اکبر: 2۵۹ ساعر و ادیب

در دورۀ نورالدین جهانگیر: 1۷۳ شاعر و ادیب
در دورۀ شهاب الدین شاه جهان: 114 شاعر و ادیب

در دورۀ اورنگزیب: 66 شاعر و ادیب
)کاروان هنـد، جلـد اول، صفحـه 6 از بخـش مقدمـه، نوشـتۀ احمـد معانـی، 

مشـهد(  1۳6۹ اول  چـاپ  آسـتان قدس،  انتشـارات 
ایـن  فقـط مشـت نمونۀ خـروار بود. هـر کدام از ایـن شـاعران و ادیبان صاحب 
آثـار متعـددی بـوده انـد کـه تاکنون نیـز بخشـی از آثار آنـان موجود اسـت. در 
ایـن دوره عـاوه بـر خلـق ده هـا عنـوان کتـاب از کلیـات شـاعران، در زمینـۀ 
نوشـتن نثـر و فرهنگ نامه هـا نیـز تحـول بزرگـی بـه وجـود آمـد. در نخسـت 
قـرار بـود فقـط اسـم فرهنگ نامه هایـی که در ایـن دوره خلق شـد، بیـاورم، اما 

حیفـم آمـد کـه جزئیـات آن را ذکـر نکنم.
1- فرهنـگ جهانگیـری در سـال 1۰1۷ در هنـد نوشـته شـد کـه بهتریـن و 
جامع تریـن فرهنـگ فارسـی اسـت. مؤلـف ایـن کتـاب، جمال الدیـن حسـین 
انجـوی اسـت کـه یکـی از امرای دربـار اکبرشـاه و جهانگیر به شـمار می رفت.

2- برهـان قاطـع تألیـف محمدحسـین متخلـص بـه برهـان اسـت که در سـال 
1۰62 نوشـته شـده اسـت. نگارنـدۀ یـک دوره کامـل از ایـن فرهنگ نامـه را در 

اختیـار دارد.
۳- فرهنگ رشیدی تألیف عبدالرشید الحسینی است که اهل سند بود.

4- بهـار عجـم تألیـف تیکچنـد متخلـص بـه بهار اسـت کـه در سـال 11۵2 به 
اتمام رسـیده اسـت.

۵- انجمـن آرأ ناصری تألیف رضاقلی هدایت اسـت که در سـال 1288 نوشـته 
است. شده 

6- غیـاث اللغـات تألیـف محمـد غیاث الدین رامپوری اسـت. او چهارده سـال 
رنـج بـرد و کتاب خـود را در سـال 1242 به پایان رسـاند. 

۷- فرهنـگ آنندراج توسـط آننـراج، فرمان روای منطقه ویجینگر در هند نوشـته 
است. شده 

این هـا فقـط چنـد نمونه یـی از ده هـا عنـوان کتـاب مرجـع اسـت کـه در هنـد 
نوشـته شـده و اکنـون نیـز در دسـترس قـرار دارد. جالـب اسـت کـه چـاپ 
کتاب های فارسـی در شـرق، از هندوسـتان شـروع شـد. در هند نخستین ماشین 
چـاپ کتاب هـای فارسـی را »چارلز ویلکینز«، دانشـمند زبان شـناس سـاخت و 
بـه کار انداخـت. قبـل از سـاخت ماشـین چارلز، کتاب هـای فارسـی در هند به 
صورت سـنگی چاپ می شـد. نخسـتین فرهنگ نامه که در سـال 1۷8۰ توسـط 
ماشـین و دسـتگاه در هند به چاپ رسـید، فرهنگ دوزبانۀ فارسـی و انگلسـیی 
بـود. متعاقـب آن، موجـی از چـاپ کتاب هـای فارسـی بـا خـط نسـتعلیق آغاز 
گردیـد. در سـال 1۷81، نخسـتین کتاب فارسـی تحـت عنوان »انشـای هرکرن« 

در هنـد به چاپ رسـید.
تراژدی زبان فارسی در هند

و  طوالنـی  داسـتان  نیـز  هنـد  در  فارسـی  زبـان  سراشـیبی  و  انحطـاط  دورۀ 
غم انگیـزی دارد. ایـن زبـان کـه روزی در دوره گورکانیـان، زبـان رسـمی هنـد 
بـود، پـس از سـقوط ایـن سلسـله و آمـدن اسـتعمار انگلیـس بـه هند، فارسـی 
آهسته آهسـته جـای خـود را بـه انگلیسـی و زبان هـای محلـی مثـل »اردو« داد. 
بـه رغـم آنکـه در حـال حاضـر نیز فارسـی جایـگاه ویژه خـود را در شـبه قاره 
داشـته و هنـوز ده هـا مرکـز تحصیلـی و پژوهشـی مرتبـط بـا زبـان فارسـی در 
هنـد فعـال اسـت، اما دیگـر از مجـد و عظمت گذشـته آن خبری نیسـت. زبان 
فارسـی، متعلـق بـه نژاد و جغرافیـای خاصی نیسـت، بلکه یک زبـان بین المللی 
اسـت کـه نـژاد و جغرافیـا در قامتـش تنـگ اسـت. بـه همیـن خاطر اسـت که 
هفتـۀ گذشـته روزنامۀ کانادایـی »اوتاوا سـی تیزن« گزارش داد که زبان فارسـی، 

سـومین زبـاِن در حـال گسـترش در کانادا اسـت.



ناجیه نوری  
رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی از ســفر پنهانــی رییــس 

ســازمان اســتخباراتی امریــکا بــه افغانســتان خبــر داد.
داکترعبــداهلل عبــداهلل کــه روز گذشــته در نشســت شــورای وزیران 
ــیا  ــازمان س ــس س ــو، ریی ــک پامپیئ ــت: مای ــرد، گف ــت می ک صحب
در روزهــای گذشــته بــه کابــل آمــده بــود و بــا او و اشــرف غنــی 
در مــورد وضعیــت امنیتــی افغانســتان دیــدار و گفت وگــو کــرده 

اســت.
ــکا  ــتخبارات امری ــازمان اس ــس س ــه ریی ــزود ک ــداهلل اف ــای عب آق
ــت  ــتان حمای ــعه یی افغانس ــی و توس ــای امنیت )CIA( از برنامه ه

کــرده اســت.
ــأت وزارت  ــفر هی ــه س ــان ب ــت هم چن ــی حکوم ــس اجرای ریی
ــر  ــه ب ــت ک ــرد و گف ــاره ک ــل اش ــه کاب ــکا ب ــۀ امری ــور خارج ام
ــرد  ــکا در راهب ــتان و امری ــۀ افغانس ــدات دو جانب ــرانجام تعه س
ــی  ــور بحث های ــان دو کش ــی می ــۀ امنیت ــتراتژیک و توافق نام اس

ــده اســت. ــام ش انج
ــت وحــدت  ــس حکوم ــه او و ریی ــرد ک ــد ک ــداهلل تأکی ــای عب آق

ملــی بــر ســر میکانیســم تطبیقــی راهبــرد اســتراتژیک و توافق نامــۀ 
امنیتــی بــا هیأت هــای امریکایــی بــه توافــق ابتدایــی رســیده انــد.
ــرات  ــا برســر تغیی ــن دیداره ــه در ای ــادآور شــد ک ــن ی او هم چنی
ــز  ــکا نی ــا امری ــی ب ــرد اســتراتژیک و امنیت ــوارد راهب در برخــی م

ــت. ــده اس ــام ش ــای انج گفت وگوه
ــکا  ــتخبارات امری ــس اس ــه ریی ــورد این ک ــی در م ــس اجرای ریی
ــس  ــا آلی ــت، ام ــزی نگف ــود، چی ــده ب ــل آم ــه کاب ــی ب ــه زمان چ
ــزی وزارت  ــی و مرک ــیای جنوب ــت آس ــت معینی ــز، سرپرس ویل
ــته  ــی، روز گذش ــأت امریکای ــک هی ــکا در رأس ی ــۀ امری خارج

ــد. ــل ش وارد کاب
ایــن در حالــی اســت کــه دولــت دونالــد ترامــپ هنــوز 
اســتراتژی اش را در مــورد افغانســتان اعــام نکــرده و ایــن مســأله 
ــده  ــل ش ــکا تبدی ــتان و امری ــزرگ در افغانس ــث ب ــک بح ــه ی ب

ــت. اس
ــه  ــام هرچ ــد براع ــا تأکی ــی باره ــناتوران امریکای ــماری از س ش

ــد. ــرده ان ــپ ک ــد ترام ــتراتژی دونال ــر اس زودت
ســناتوران امریکایــی و برخــی مقام هــای نظامــی دیگــر آن کشــور 

گفتــه انــد کــه دولــت دونالــد ترامــپ بایــد در اســتراتیژی جدیــد 
ــرار  ــر فشــار بیشــتر ق ــال افغانســتان، پاکســتان را زی خــود در قب

دهــد تــا دســت از حمایــت تروریســم در افغانســتان بــردارد.
بررسی مشکات پنج والیت در جلسٔه شورای وزیران

داکتــر عبــداهلل، جلســٔه شــورای وزیــران را بــه بررســی و 
ــان،  ــور، بامی ــس، غ ــای بادغی ــکات والیت ه ــه مش ــیده گی ب رس

نورســتان و کنــر اختصــاص داد. 
در جلســٔه شــورای وزیــران در مــورد ســرک حلقــوی بادغیــس - 
هــرات، تامیــن امنیــت شــاهراه بامیــان - کابــل و قیرریــزی ســرک 
ــی  ــت بررس ــرق آن والی ــکل ب ــوه و مش ــهر فیروزک ــل ش داخ

ــد. گردی
ــکات  ــی مش ــرای بررس ــت: ب ــت گف ــن نشس ــداهلل درای داکترعب
مــردم بــا شــماری از وزیــران بــه برخــی از والیــات ســفر خواهیــم 
کــرد، زیــرا مشــکات مــردم زیــاد اســت و ایــن مشــکات ســبب 
ایجــاد فاصلــه میــان مــردم و حکومــت شــده؛ بنابرایــن ســفر وزرا 

بــه والیــات و انجــام کار عملــی ضــروری اســت.
ــده  ــفر و وع ــا س ــه والیت ه ــه ب ــی ک ــن حــال از وزیران او در عی
ــرده و  ــاد ک ــد انتق ــی نمی کنن ــد و عمل ــردم می دهن ــه م ــت ب خدم
گفــت بایــد وزیــران وعده هــای عملــی بــه شــهروندان افغانســتان 

بدهنــد تــا اعتمــاد بیــن دولــت و مــردم بوجــود آینــد.
داکترعبــداهلل گفــت: روی مشــکل های امنیتــی موجــود در شــماری 
از والیت هــا، در شــورای امنیــت ملــی بحــث  خواهــد کــرد، زیــرل 
والیت هــای نورســتان و کنــر در حــال حاضــر زیــر تهدیــد 

امنیتــی قــرار دارنــد.
آقــای عبــداهلل تاکیــد کــرد: والیــت بغــان و کنــدز مشــکل امنیتــی 
ــی  ــد امنیت ــر تهدی ــه شــدت زی ــر ب ــت نورســتان و کن دارد و والی
ــود  ــی وج ــای امنیت ــردم از نیروه ــت م ــر حمای ــرار دارد و اگ ق
نداشــته باشــد، مشــکات امنیتــی ایــن دو والیــت بیشــتر خواهــد 

شــد.

ــروه  ــه توســط گ ــر ک ــای اخی ــه حادثه ه ــداهلل در رابطــه ب داکترعب
ــرپل  ــرات و س ــای ه ــان در والیت ه ــر غیرنظامی ــش در براب داع
صــورت گرفتــه، واکنــش نشــان داده و گفــت: ایــن گــروه 
بــه جنایت هــای دست زده اســت کــه حتــا مــردم و دولــت 

نمی تواننــد تصــور کننــد.
ــا  ــه جنایت ه ــن  گون ــام ای ــا انج ــش ب ــروه داع ــه گ ــزود ک او اف
ــی  ــه تفرقه هــای مذهب ــال دامــن زدن ب ــه دنب ــی ب در اماکــن مذهب
ــک  ــت و ی ــک مل ــور ی ــهروندان کش ــه ش ــزود ک ــا اف ــت، ام اس

ــند. ــد می باش ــان متح ــر ش ــر یک دیگ ــردم و در براب م
رییــس اجرایــی کشــور تاکیــد کــرد: گــروه داعــش در حمله هــای 
اخیــر شــان در والیت هــای هــرات و میرزااولنــگ ولســوالی 
ســرپل دســت بــه جنایت هــای زده اســت کــه قابــل تصــور مــردم 

ــند. ــتان نمی باش ــت افغانس و دول
ــِگ  ــۀ میرزااولن ــر منطق ــه ب ــا حمل ــته ب ــه روزِ گذش ــان در س طالب
ــه  ــد و ب ــه ان ــارت گرفت ــه اس ــواده را ب ــرپل 1۵۰ خان ــت س والی
ــی را  ــر نظام ــش از ۵۰ غی ــوز بی ــا هن ــی، ت ــای محل ــه مقام ه گفت

ــد. کشــته ان
ــه  ــزی گفت ــت مرک ــدید از حکوم ــاد ش ــن انتق ــرپل ضم ــی س وال
ــای  ــان، مقام ه ــررِ آن ــت های مک ــود درخواس ــا وج ــه ب ــت ک اس
حکومــت مرکــزی تــا کنــون بــرای پاســخگویی بــه منظــور نجــات 
اســیران منطقــۀ میرزاولنــگ ســرپل از نــزد طالبــان توجــه نکــرده 

انــد.
ــر  ــی و غی ــع دولت ــادی مناب ــای زی ــا واکنش ه ــرپل ب ــۀ س حادث

ــت. ــده اس ــه ش ــور مواج ــی درکش دولت
گفتنی ســت کــه در جریــان هفتــۀ گذشــته و جــاری گــروه داعــش 
 ده هــا غیــر نظامــی را در والیت هــای هــرات و ســرپل بــا اســتفاده 

از حمله هــای انتحــاری و شــلیک گلولــه، بــه قتــل رســانیده  اند.
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احمد عمران
سـخنگوی یـک فـرد زبـاِن اوسـت. آن چـه کـه از زبان سـخنگوِی 
یـک نهـاد یـا فـرد بیـرون می شـود، بـه معنـای آن اسـت کـه ایـن 
سـخن از گوینـده نیسـت، بـل از کسـی اسـت کـه او بـه جایـش 
می توانـد سـخنانش را بـه دیگـران منتقـل کنـد. بـه همیـن دلیـل، 
سـخنگویاِن نهادهـا و مقام های کان دولتی، همـواره خود را از رو 
در رو شـدن و جـر و بحـث بـا مـردم برحـذر می دارنـد تـا سـبب 
سـوءتفاهم و یا ارایۀ سـخناِن غیرمسـووالنه نشـوند. اما شاه حسین 
مرتضـوی سـخنگوی ارگ ریاسـت جمهوری مثـل ایـن اسـت کـه 
چنیـن اصولـی را چنـدان بـه رسـمیت نمی شناسـد. او کـه خـود 
زمانـی از سرسـخت ترین منتقـداِن آقـای غنـی و اطرفیـاِن او بـود، 
به محـض پـا گذاشـتن بـه ارگ چنان دچار اسـتحالۀ بزرگ شـد که 
نمی توانـی هیـچ رابطه یـی میـاِن ایـن دو فـرد پیـدا کنـی. بـا خـود 
درمی مانـی کـه کدام یـک از این هـا شاه حسـین مرتضـوی انـد. آیـا 
واقعـًا آن کسـی کـه امـروز در ارگ سـخنگو اسـت و این گونـه 
همانـی  می نویسـد،  دولـت  و  رییس جمهـور  شـخص  مـورد  در 
اسـت کـه روزگاری در 8صبـح کار می کـرد و در رسـانه ها دمـار 
از روزگار مقام هـا و دولـت بیـرون می کـرد و یـا ایـن فـرد دیگری 
اسـت کـه شـباهت هایی بـا آن فـرد سـابق دارد و آن فرد سـابق از 

صحنـۀ روزگار ناپدید شـده اسـت! 
در این کـه آدم هـا دچـار تغییـر و تحـول می شـوند، جـای شـک 
نیسـت، ولـی نـه آن قـدر هـم کـه از تغییـر و تحـول بـه "تغییـر و 
تـداوم" بینجامـد. در علـم ژنتیـک گفتـه می شـود که ظـرف هفت 
سـال بـه دلیـل این که حجـرات حیاتـی انسـان بازتولید می شـوند، 
تغییـر  از  همـواره  نیـز  عرفـا  می آینـد.  به وجـود  او  در  تغییراتـی 
آنـی در خـود سـخن گفته انـد. جامـی در نفحات االنـس داسـتانی 
شـنیدنی از سـنایی غزنـوی بیـان می کنـد بـه ایـن صـورت کـه: 
»سـلطان محمـود سـبکتگین در فصـل زمسـتان به عزیمـِت گرفتن 
بعضـی از دیـار کفـار از غزنیـن بیرون آمـده بود و سـنایی در مدِح 
وی قصیده یـی گفتـه بـود. می رفـت تـا بـه عـرض رسـاند. بـه در 
گلخـن رسـید کـه یکـی از مجذوبـان کـه از حـد تکلیـف بیـرون 
رفتـه و مشـهور بـود به "الی خـوار"، زیرا که پیوسـته الی شـراب 
خـوردی، در آن جـا بـود. آوازی شـنید که با سـاقی خـود می گفت 
کـه "پـر کن قدحـی به کـوری محمـودک سـبکتگین تا بخـورم". 
سـاقی گفـت: "محمـود مـردی غـازی اسـت و پادشـاه اسـام"! 
گفـت: "بـس مردکی ناخشـنود اسـت. آن چـه در تحـت حکم وی 
درآمـده اسـت، در حیز ضبط نـه درآورده می رود تـا مملکت دیگر 
بگیـرد". یـک قـدح گرفـت و بخـورد. باز گفـت: "پر کـن قدحی 
دیگـر بـه کـوری سـنائیک شـاعر"! سـاقی گفـت: "سـنایی مردی 
فاضـل و لطیـف طبع اسـت". گفت: "اگـر وی لطیف طبـع بودی، 
بـه کاری مشـغول بـودی کـه وی را بـه کار آمدی. گزافـی چند در 
کاغـذی نوشـته که بـه هیـچ کار وی نمی آید و نمی دانـد که وی را 

بـرای چـه کار آفریـده انـد". سـنایی چون آن بشـنید، حـال بر وی 
متغیـر گشـت و بـه تنبیه آن الی خوار از مسـتی غفلت هشـیار شـد 

و پـای در راه نهـاد و به سـلوک مشـغول شـد.« 
حـاال معلـوم نیسـت کـه بـرای آقـای مرتضـوی چـه اتفاقـی افتاد 
کـه ناگهـان چنـان دسـتخوش تغییر شـد و یا هـم این کـه واقعًا در 
گذشـته چنیـن بوده و کسـی نمی دانسـته اسـت. به هرحـال، وقتی 
سـخنی از آدرس سـخنگوی رییس جمهـوری بیـرون می شـود، آن 
سـخن از آن سـخنگو بـوده نمی توانـدـ هرچند که او نیـز به عنوان 
یـک فـرد می توانـد سـخنان و نظـراِت خـود را داشـته باشـد؛ ولی 
تـا زمانی کـه در موقعیـِت سـخنگویی قـرار دارد، نبایـد سـخنانی 
بـر زبـان آورد کـه باعـث سـوءتفاهم و آزرده گـی دیگـران شـود، 
چـون کسـی آن سـخن را از او نمی دانـد و می گویـد کـه غنـی 
چنیـن می گویـد و ایـن دیـدگاه از آِن رییـس  حکومت اسـت. مثل 
آن زمانـی کـه او خبرنـگاران را بـه "کچالوفـروش" تشـبیه کـرد و 
باعث سـروصداهای زیادی در رسـانه ها شـد. آن سـخنان را هنوز 
بسـیاری ها بـه یاد دارنـد و می دانند کـه آقای مرتضـوی در جایگاه 

سـخنگوی ارگ نبایـد از چنان تشـبیه سـود می جسـت.  
از جانـب دیگـر، شـاید آقـای مرتضـوی بگوید: شـما کـه این قدر 
مـرا مـورد شـماتت قـرار می دهیـد، آیا از فحـش و ناسـزاهایی هم 
کـه در فضـای مجـازی و غیرمجازی بـه آدرِس من حواله می شـود 
خبـر داریـد. چـرا دیگـران را بـه رعایـت ادب و اخـاق دعـوت 

نمی کنیـد کـه از مـن چنیـن توقعـی دارید. 
اصِل مسـأله همین جاسـت. همین جاسـت کـه آقای مرتضـوی باید 
حدفاصـِل خـود را از دیگرانـی که از آدرِس خود می نویسـند و در 
موقعیت هـای رسـمی نیـز قـرار ندارنـد، درک کنـد. همین جاسـت 

کـه تمایـز اصلـی میـاِن او و کاربـراِن عـادی مشـخص می شـود. 
منتقـدان  بزننـد،  انتقادآمیـز  تنـد  کـه سـخنان  می تواننـد  دیگـران 
حـق دارنـد سـخناِن خـود را در البـه الی جمـاِت تلخ بیـان کنند؛ 
زیـرا یکـی از ویژه گی هـای نقـد، تلخـی و درشـت گویی اسـت. 
نویسـنده گان و حتـا اندیشـمنداِن زیادی وقتـی از همتایاِن خود نقد 
کرده انـد، گاهـی بسـیار سـخنان تنـد و حتـا زشـتی در مـورد آن ها 
نوشـته اند و یـا گفته انـد. امـا هیچ وقـت دیده نشـده که سـخنگوی 
ریاسـت جمهوری یـک کشـور، دیگـران را به ناآگاهـی متهم کند و 

یـا منـار جـام را به آن هـا حوالـه نماید. 
بـه نمونه هایـی از ایـن دسـت مـوارد بیایید نظـر کنیم تا مشـخص 
شـود کـه حرف هـای مطـرح شـده تنهـا در حد اتهـام نیسـت. این 
مـوارد در مجمـوع از صفحـۀ فیسـبوِک آقـای مرتضـوی و یـا آن 
جاهایـی کـه او بـه اظهارنظرهـای دیگـران واکنـش نشـان داده، 

برداشـته شـده است: 
نـام  زیـر  خـود  اسـتاتوس های  از  یکـی  در  مرتضـوی  آقـای 
"حاشـیه های فربه تـر از متـن" کـه بـه سـفر رییـِس حکومـت بـه 
ایـران و اسـتقبالی کـه از او صـورت گرفتـه، می پـردازد، چنیـن 
می نویسـد: "گاهـی بـه سـفرهای رییس جمهـور بـه جـای متـن به 
حاشـیه ها بیشـتر توجـه می شـود. برخـی از روی عمـد، برخـی از 

روی ناآگاهـی و برخـی هـم بـا نـگاه سیاسـی."
 آیـا متهـم کـردن دیگـران بـه ناآگاهی در شـأن ریاسـت جمهوری 
کشـور اسـت کـه آقای مرتضـوی از زبـاِن او چنیـن کاری می کند؟ 
شـاید دیگـران حرف هـای بسـیار تنـد و تیـز در مـورد آقـای غنی 
بنویسـند و یـا بگوینـد، ولـی او بـه عنـوان رییـس حکومـت حـق 
کـه چنیـن  نمی کنـد  اخـاق حکومـت داری حکـم  یـا  و  نـدارد 

بی رحمانـه بـه دیگـران بتـازد. 
و یـا در جـای دیگـر آقـای مرتضـوی در مـورد پـدر اول نمـرۀ 
کانکـور چنیـن مرقـوم می فرمایـد: "عوض بـرای من یـک قهرمان 
اسـت، یـک الگـوی خـوب اسـت. او بـا عـزِت نفـس و تـاِش 
خسـتگی نا پذیر، فرزنـد خـود را بـه مقـام نخسـت کانکور رسـاند. 
رضـا نیـز بـه الگویـی بـرای جوانـان کشـور بدل شـد. بـرای من، 
تاش هـای عـوض بـه حیث یک پـدر نمونـه، مؤثر تـر و مفید تر از 
بلوف هایـی اسـت کـه در فضای مجـازی و یا مارش هـای خیابانی 
داده می شـود. هرکـس اگـر در نقـِش مثبـِت عـوض و رضـا ظاهر 
شـود، دسـت آورد های بـه مراتـب بهتـری را نصیب خواهد شـد." 
ایـن بـه چـه معناسـت؟ آیـا معنایی غیـر از توهیـن و خوارداشـِت 
بـه  مدنـی دسـت  اعضـای جامعـۀ  عنـوان  بـه  کـه  دارد  کسـانی 
تظاهـرات می زننـد؟ حتـا ایـن سـخن به صـورت مسـتقیم توهیـن 
بـه قانـون اساسـی و ارزش هـای نظـام می توانـد تلقـی شـود؛ زیرا 
کشـور خوانـده  تظاهـرات حـق شـهروندان  اساسـی،  قانـون  در 
شـده اسـت. حـاال بیاییـد و تظاهـرات جامعـۀ مدنـی را بلوف های 
بـی ارزش بخوانیـد، آن گاه ببینیـد که بـرای نظام چه می ماند؟ شـما 
کـه تـاب تظاهـرات مدنـی را ندارید، خـوب یک شـبه کار را تمام 
کنیـد، قانـون اساسـی را به حال تعلیـق درآوریـد و همچون خلف 
عزیـِز خـود حفیـظ اهلل امیـن، مخالفان سیاسـی و غیرسیاسـی تان را 
زنـده بـه گور سـازید تا بـرای همیشـه از تظاهـرات و حرکت های 
آن گاه  یابیـد.  نجـات  سیاسـی)!(  بـی ارزش  بلوف هـای  و  مدنـی 
دولـت نیـز کًا در اختیارتـان قـرار می گیـرد و نیـاز نیسـت کـه 

نگـران آینده باشـید. 
آقـای مرتضـوی در یـک نوشـتۀ دیگر چنیـن به دای فـوالدی یکی 
از نویسـنده گان کشـور توهیـن روا مـی دارد: "مـن به دیـدگاه تمام 
منتقـداِن خـود احترام دارم، به نوشـتۀ آقای داي فـوالدی نیز احترام 
دارم، امـا هرگـز بـاور نمی کـردم که سـطح ادبیاِت روشـنفکر عصر 
تـا ایـن پیمانه سـقوط کرده باشـد. آقای داي فـوالدی از یک جهت 
آدمِ نمونـه اسـت. او اولیـن کسـی بـود کـه مصاحبـۀ خیالـی را در 
عصـری بـرای عدالـت رواج کـرد. مصاحبـه بـا فرمانـده شـفیع از 

ابتـکار همیـن جناب روشـنفکر بود!"
 آیـا توهیـن و تحقیـری را کـه در ایـن جمـات پنهـان شـده، 

؟  می بینیـد
ایـن هـم بـه عنـوان نمونـۀ آخـر، حرف هایـی کـه میـان آقـای 
مرتضـوی و یکـی از سـخنگویاِن زماِن آقای کرزی رد و بدل شـده 
اسـت. این جـا دیگـر آقـای مرتضـوی توهیـن را بـه حـِد اعایش 

است: رسـانده 
دسـتاوردهای حکومـت  از  یکـی  کانکـور  امتحـان  "مرتضـوی:   

وحـدت ملـی اسـت.
سیامک هروی: ببخشید، منار جام از یاد شما رفت. 

مرتضوی: منار جام تقـدیم هروی عزیز باد!" 
این گونـه برخـورد بـا منتقدان بدون شـک می تواند بذر سـوءتفاهم 
و فاصلـه را میـان مـردم و رییس جمهـوری بـکارد کـه بـه هیـچ 

صـورت نمی توانـد بـه نفـع مردم و کشـور باشـد.
 باز صاح مملکِت خویش خسروان دانند!  

چه سخن هایی که از ارگ بیرون می شود

اجرایی حکومت وحدت ملی: رییس 

کرد حمایت  افغانستان  توسعه یی  و  امنیتی  برنامه های  از  سیا 


