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بندر  از طریق  که  هند  گندم  اولین محموله 
دیروز  شده  افغانستان  وارد  ایران  چابهار 
رسمًا به مقام های افغانستان تحویل داده شد.

که  هند  گندم  تنی  هزار   15 محموله  اولین 
رسیده،  افغانستان  به  چابهار  بندر  طریق  از 
روز شنبه )20 عقرب( طی مراسم ویژه در 
شهر زرنج مرکز والیت نیمروز به مقام های 

افغان داده شد.
نصیراحمد درانی سرپرست وزارت زارعت 
این  که  مراسم  این  در  کشور  مالداری  و 
محموله شامل 15 هزار تن گندم است که 
در 645 کانتینر از هند و از طریق بندچابهار 

وارد افغانستان شده است.
هند،  تجارتی  مبادالت  آغاز  درانی  آقای 
را  بندرچابهار  طریق  از  افغانستان  و  ایران 
گشایش  که  نمود  تاکید  خوانده،  حیاتی 
تجارتی  محدودیت  از  را  افغانستان  چابهار 
و ترانزیتی با بازارهای جهانی بیرون خواهد 

ساخت.
وزارت  سرپرست  طهماسبی  حمید 
ترانسپورت کشور نیز از کمک های دوستانه 
کشورهندوستان قدرانی کرد و بندر چابهار 
را دارای مزیت های مهم اقتصادی وترانزیتی 

برای تاجران افغان عنوان نمود.
در  چابهار  بندر  گفت:«  طهماسبی  آقای 
زمانی  نظرفاصله  از  کراچی  بندر  با  مقایسه 

به تاجران افغان  نزدیک تر بوده و پانصد تا 
یک هزار دالر امریکایی در هر کانتینر کاهش 

هزینه ترانزیت در بر خواهد داشت«.
در  نیز  کابل  در  هند  سفیر  وهورا  من پریت 
این مراسم با مهم دانستن آغاز عملی روابط 
بندر  طریق  از  افغانستان  با  هند  بازرگانی 
چابهارگفت که این بندر فصل تازه ای را در 

روابط بین دوکشور رقم خواهد زد.
تا  هند  از  چابهار  مسیر  که  افزود  وی 
مسدود  خودسرانه  گونه   به  افغانستان 
نخواهد شد و این مسیر افغانستان را به بازار 

جهانی وصل می کند.
وی تاکید کرد که کشورش متعهد است تا 
سه ماه آینده 110 هزار تن گندم از طریق بند 

چابهار وارد افغانستان شود.
محمد رضا بهرامی سفیر ایران در کابل نیز 
ایران  هند،  توافق  شدن  عملی  به  اشاره  با 
تجارتی  روابط  آغاز  بر  مبنی  افغانستان  و 
بندرچابهار،خواستارافزایش  طریق  از 

همکاری ها، بین سه این سه کشور شد.
آقای بهرامی گفت:« بندر چابهار فصل تازۀ 

افغانستان  و  هند  ایران،  بین  را  همکاری 
می تواند  بندر  این  و  ساخته  مساعد 
موضوعات  در  منطقه ای  همکاری های 
مختلف را افزایش داده و به سود اقتصاد و 

امنیت منطقه بیانجامد«.
ایران  و  هند  افغانستان،  گذشته  سال 
امضا کردند  را  موافقتنامه سه جانبه چابهار 
می توانند  هند  و  افغانستان  آن  مبنای  بر  که 

مبادالت تجاری شان را از طریق بندر چابهار 
ایران انجام دهند.

گفتنی است که هند در سال 2002 میالدی 
تعهد سپرده بود تا 1.1 میلیون تن گندم به 
سال های  جریان  در  کند.  کمک  افغانستان 
افغانستان  به  هند  از  گندم  تن   711 گذشته 

انتقال داده است.

ائتالف  فرمانده  نیکلسون،  جان  جنرال 
افغانستان  در  ناتو  رهبری  تحت  نظامی 
ترامپ،  دونالد  که  زمانی  از  پاکستان  گفت، 
رییس جمهور امریکا سیاست جدیدش برای 
افغانستان و کلیت منطقه را اعالم کرده هیچ 
تغییری در رفتارش نداده است در حالی که 
در این سیاست مشخصا از پاکستان خواسته 
قبال تروریسم  بیشتری در  اقدامات  شده که 

انجام دهد.
جنرال  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
نیکلسون بعد از نشستی با وزرای دفاع ناتو 
در شهر بروکسل به خبرنگاران در پاسخ به 
اینکه آیا تاکنون هرگونه افزایش همکاری از 
جانب پاکستان برای از بین بردن پناهگاه های 
هنوز  من  خیر،  گفت:  کرده  مشاهده  طالبان 

تغییری در رفتار آنها ندیده ام .
اظهارات  شما  کرد:  نشان  خاطر  نیکلسون 
و  امریکا  رئیس جمهور  ترامپ،  دونالد  علنی 
وزیر  ماتیس،  جیمز  جمله  از  مقامات  دیگر 
ستاد  رئیس  دانفورد،  جوزف  امریکا،  دفاع 
مشترک و رکس تیلرسون،  وزیر امور خارجه 
را شنیده اید. بنابراین ما در عالی ترین سطوح 
با  تا  هستیم  پاکستانی ها  با  تعامل  حال  در 
یکدیگر علیه این تروریست ها که ثبات کل 

منطقه را تضعیف می کنند، همکاری کنیم.
میالدی  گذشته  ماه  که  است  حالی  در  این 
در  نقشش  بابت  پاکستان  از  ترامپ  دونالد 
کمک به آزاد شدن یک شهروند امریکایی به 
نام »کایتالن کولمن« و خانواده اش از اسارت 
شبکه حقانی که وابسته به طالبان است تقدیر 

کرده بود.
راستای  در  که  کرده  اعالم  ترامپ  دولت 
قصد  آسیا  جنوب  برای  جدیدی  راهبرد 
دارد تضمین کند که هیچ پناهگاه امنی برای 
افغانستان وجود  پاکستان و  تروریست ها در 

نداشته باشد.
جیمز ماتیس، وزیر دفاع امریکا در مقر ناتو 
برای  راهبرد جدید  بروکسل گفت:  در شهر 
تغییر  و  کردن  منطقه ای  شامل  آسیا  جنوب 
آرایش نیروها، تقویت آنها و آشتی به عنوان 

یک هدف سیاسی است.
اطمینان حاصل  ما می خواهیم  ماتیس گفت: 
کنیم که هیچ سازمان تروریستی در این منطقه 
نتواند پناهگاه امن به دست آورد و با توجه 
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مسـالۀ افغـانستان
 در سفـِر تـرامپ به چیـن



مبـارزاِت  زمـان  در  کـه  آن چـه  خـالِف 
انتخاباتـی و پـس از راه یافتـِن دونالـد ترامـپ 
وی  کـه  می رسـید  نظـر  بـه  سـفید،  کاخ  بـه 
توجـه چندانـی بـه مسـالۀ افغانسـتان نخواهـد 
داشـت، امـا در ماه هـاِی اخیـر مشـخص شـده 
اسـت کـه حتـا بیشـتر از جـورج بـوش پسـر، 
موضـوع افغانسـتان مِد نظـِر آقـای ترامپ قرار 
دارد. او پـس از اعـالم اسـتراتژِی جدیـِد ایـن 
کشـور در مـورد جنـوب آسـیا و افغانسـتان، 
بـه موضـوِع  مختلـف  نشسـت های  در  بارهـا 
افغانسـتان برگشـته و اعـالم کرده کـه مبارزه با 
تروریسـم از اولویت هـای کارِی او اسـت. در 
تازه تریـن سـفِر ترامپ بـه چین نیز، بخشـی از 
صحبت هـاِی وی با همتای چینی اش را مسـالۀ 
افغانسـتان و مبارزه با تروریسـم تشکیل می داد. 
او در چیـن بـه صورِت واضـح هراس  افکنی را 
تهدیـدی جــدی برای بشـریت خواند و گفت 
کـه هـر دو جانـب توافـق کرده انـد کـه »مانـع 

هراس  افکنـی اسـالمی رادیـکال«  شـوند. 
چیـن از مهم تریـن کشـورهای منطقه به شـمار 
مـی  رود که بـا وجـود همکاری هایـی در زمینۀ 
نشسـت های صلـح بـا دولـت افغانسـتان، بـه 
دلیـل نزدیکی هایـی کـه بـا پاکسـتان و گـروه 
خصـوص  ایـن  در  امریـکا  بـا  دارد،  طالبـان 
گفت وگـوِی چندانـی نکـرده اسـت. مناسـبات 
چیـن و امریـکا در زمـان ریاسـت جمهـوری 
بـارک اوبامـا، بـه دلیـل رویکردهـای مختلـِف 
ایـن دو کشـور در مسـایل جهانـی و به ویـژه 
مسـایل اقتصـادی، وارد دوران سـرد و پُرتنـِش 
خود شـد و شـاید در سـایۀ همیـن تنش ها، دو 
کشـور در مسـالۀ افغانسـتان نیـز زیـاد تمـاس 

 . فتند نگر
امـا حـاال بـا آمـدن رییـس جمهـورِی جدیـد 
بـه کاخ سـفید بـه نظـر می رسـد کـه یخ هـای 
اسـت  بـه آب شـدن  اوبامـا رو  آقـای  دوراِن 
و احتمـاالً فصـل تازه یـی از روابـط میـان دو 
اگـر  بـه زودی رقـم خواهـد خـورد.  کشـور 
روابـط چیـن و امریـکا بهبـود پیدا کنـد، بدون 
شـک تأثیرهـای مثبتی نیز بر مسـالۀ افغانسـتان 
نیـز  گذشـته  در  هرچنـد  گذاشـت.  خواهـد 
چیـن تالش هایـی را بـرای برقـراری صلـح در 
افغانسـتان انجـام داده ولـی ایـن تالش هـا بـه 
نتیجـۀ دلخـواه، آن گونـه کـه مـردم افغانسـتان 

انتظـار داشـتند، منجـر نشـده اسـت. 
چیـن ضمـن داشـتن ُحسـن نیـت نسـبت بـه 
افغانسـتان، از چنـد لحاظ دیگر نیـز می خواهد 

کـه در مسـایل منطقـه بیشـتر فعـال باشـد. این 
کشـور نـگاه اقتصـادی به مسـایِل منطقـه دارد 
امنیـت  و  ثبـات  ایجـاد  دلیـل،  همیـن  بـه  و 
می توانـد نقـِش آن را در بازی هـای اقتصـادی 
در منطقـه کـه گسـترۀ بزرگی را احتـوا می کند، 
پُررنگ تـر سـازد. چیـن می خواهـد همان گونه 
را  اروپـا  و  امریـکا  بازارهـای  تولیداتـش  کـه 
بیشـتر  منطقـه  در  داده،  اختصـاص  خـود  بـه 
گسـترش  موقعیـت  ایـن  اروپـا  و  امریـکا  از 
پیـدا کنـد. هرچنـد همیـن حـاال نیـز بازارهای 
منطقـه در ُکل و بـازار افغانسـتان بـه صـورِت 
خـاص در اختیـار کاالهـای چینایی قـرار دارد، 
ولـی بـه دلیـل ناامنی هـای موجـود در منطقـه 
نظـر  از  اقتصـادی  روابـط  ایـن  افغانسـتان،  و 
چینایی ها در سـطح دلخـواه نیسـت. چینایی ها 

می داننـد کـه در صـورت ایجاد صلـح و امنیت 
کم مصرف تـری  راه هـای  تنهـا  نـه  منطقـه،  در 
بـه ایـن کشـورها و از طریـق ایـن کشـورها به 
دیگـر کشـورهای آسـیای میانـه پیـدا خواهنـد 
کـرد، بل حجـم و میـزاِن روابط اقتصادی شـان 
می یابـد.  افزایـش  چشـم گیری  صـورت  بـه 
کـه  دلیـل، چنیایی هـا می خواهنـد  بـه همیـن 
آرامـش و امنیـت در منطقـه حاکـم شـود تـا 
آن هـا به آسـانی بتواننـد بازارهـای بیشـتری را 
در منطقـه بـه خـود اختصـاص دهند. شـاید به 
همیـن دلیـل، از سـال ها به این سـو چین تالش 
مـی ورزد که طالبـان و پاکسـتان را قناعت دهد 
بـا  را  مشکالت شـان  گفت وگـو  راه  از  کـه 

دولـت افغانسـتان حـل سـازند. 
در همیـن حال، چین همچون روسـیه چنــدان 
بـه حضـور ناتـو و به ویـژه امریـکا در منطقـه 
بـه  نیـز  چینایی هـا  نـدارد.  نـگاهِ خوش بینانـه 
سـاِن روس هـا، حضـور امریـکا در منطقـه را 
دامـن زدن بـه اختالفـات تعبیر می کننـد و باور 

دارنـد کـه بـدون امریکایی هـا می شـود نظـم 
و آرامـِش از دسـت رفتـه را در منطقـه دوبـاره 

کرد.  حاکـم 
نزدیکی هـای  دیگـر،  اهمیـت  قابـل  موضـوع 
اسـتراتژیک چیـن و پاکسـتان اسـت کـه امیـد 
بـه تالش هـاِی ایـن کشـور را به هـدف تأمین 
امنیـت و صلح در افغانسـتان بیشـتر می سـازد. 
چیـن از گذشـته بـا پاکسـتان روابـط خـوِب 
سیاسـی و اقتصـادی دارد و پاکسـتان می دانـد 
کـه بـدون چیـن در منطقـه نمی توانـد از پـِس 
مشـکالِت اقتصـادی خـود بیرون شـود. این ها 
همـه زمینـه می دهنـد کـه بـه نقـش چیـن در 

مـورد مسـایل منطقـه بیشـتر بیندیشـیم. 
چیـن  کـه  دریافتـه  به درسـتی  حـاال  امریـکا 
می توانـد نقـش موثـر در راسـتای تأمیـن صلح 
و مبـارزه بـا ترویسـم در منطقـه داشـته باشـد. 
چینایی هـا  و  امریکایی هـا  کـه  صورتـی  در 
بـا  مبـارزه  راسـتای  در  را  خـود  تالش هـای 
شـک  بـدون  بسـازند،  مضاعـف  تروریسـم 
همیـن  در  بـود.  خواهـد  ملمـوس  آن  نتایـج 
حـال، افغانسـتان نیـز از ایـن فرصـت می تواند 
این کـه  کنـار  در  کنـد.  اسـتفاده  خوبـی  بـه 
چیـن می توانـد شـریک خـوِب اقتصـادی بـه 
شـمار رود، می توانـد در بـاز کـردِن گـره کـورِ 
گفت وگوهـای صلـح نیـز کمـک رسـاند. امـا 

قبـل از آن، ضـرورت اسـت کـه ایـن تالش ها 
بـه صـورِت منسـجم و نظام یافته انجام شـوند. 
منفـرد  تالش هـای  کـه  داده  نشـان  تجربـه 
هرچنـد قابـل سـتایش اسـت، ولـی بـه نتیجـۀ 
طـول  در  اسـت.  نینجامیـده  رضایت بخـش 
شـانزده سـال گذشـته کشـورهای زیـادی بـه 
نقـش  کـه  کردنـد  تـالش  انفـرادی  صـورِت 
موثـری در تأمیـن امنیـت در افغانسـتان بـازی 
کننـد، ولی این تالش ها نتیجـۀ الزم را به دنبال 
نیـاورده انـد. احتمـال دارد این بـار کشـورهای 
بیشـتری در منطقـه در کنـار هم قـرار گیرند تا 
بتواننـد معضـل تروریسـم را به گونۀ ریشـه یی 
حـل کننـد؛ حاال کـه پاکسـتان نخسـتین بخش 
از کمـِک 700 میلیـون دالـرِی امریـکا را پـس 
از البی گری هـای وزیـر دفـاِع ایـن کشـور بـا 
بـا گروه هـای هـراس  مبـارزه  سـپردن وعـدۀ 

افکـن به دسـت آورد اسـت. 
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احمــد عمران

مسالۀ افغانستان
 در سفِر ترامپ به چیـن

 

را  تغییراتی  ملی،  وحدت  حکومت  رییس  است  قرار 
شمال  تغییرات  این  کند.  ایجاد  انتخابات  کمیسیون  در 
مستقل  کمیسیون  کمیشنران  از  رییس، شماری  برکناری 
انتخابات است. پیشتر ارگ رییس داراالنشای کمیسیون 

مستقل انتخابات را برکنار کرده بود.
  برکناری این افراد، ظاهراً به دلیل مخالفت هایی 
که برخی جریان های سیاسی در برابر اعضای کمیسیون و 

نحوۀ کار آن ابراز داشته اند، صورت می گیرد. 
اخیراً جریان های سیاسی در افغانستان، به کرات   
گفته اند که با وجود چنین کمیسیونی هیچ انتخاباتی قابل 
قبول برگزار نخواهد شد و قریب به اتفاق این جریان ها 

خواستار تعیین اعضای آن از نو شده اند.
هدف  به  که  اقدام هایی  همه  از  ما  اگرچه    
اصالحات در نهادهای انتخاباتی صورت گیرد، حمایت 
می کنیم و بارها پیشنهاد کردیم تا کمیسیون های انتخاباتی 
شوند  انتخاب  چنان  آن  اعضای  و  شوند  تنظیم  چنان 
را  انتخابات  به  مردم  رفتۀ  دست  از  اعتماد  بتوانند  که 
برگردانند. اما این روشی که آقای غنی در این خصوص 
در پیش گرفته است درست نیست؛ زیرا از اول باید ارگ 
در تعیین اعضای کمیسیون های انتخاباتی، زیاد سلیقه یی و 
سیاسی عمل نمی کرد و باید همان پیشنهاد اولیۀ کمیسیون 
گزینش را مورد اجرا قرار می داد. اما متأسفانه چنان نشد 
و کار کمیتۀ گینش از نظر افتاد و بار دیگر کمیته گزینش 
گماشت  کمیسیون ها  در  را  افرادی  کمیته  آن  کرد  تغییر 
اگرچه  نیستند.  اعتماد هیچ طرفی  قابل  اکنون ظاهراً  که 
شوند؛  زده  محک  تا  نکرده اند  آغاز  هنوز  تا  را  کارشان 
به بسیاری زودی نشان داد  تا همینجا هم  اما کمیسیون 
که نمی تواند بی طرف باشد؛ زیرا با نشاندن حکمتیار در 
صدر مجلس این کمیسیون و قبول کردن طرح های آن و 
حمایت حکمتیار از اعضای این کمیسیون، ظاهراً اعتبار 

اندک آن را هم در میان مردم ضرب صفر کرد.
به  مدتی  از  ریاست جمهوری  که  حاال  اما   
کنونی  اعضای  تا  است  کرده  اتخاذ  تصمیم  طرف،  این 
کمیسیون را با افراد دیگر تعویض کند، نشان می دهد که 
خود آقای غنی، در خلق این معضل نقش داشته است و 
قبال صورت  که  نادرستی  و  ناشایسته  بسیار  اقدامات  با 
گرفت، مدتی از وقت کمیسیون انتخابات را ضایع کرد 
و هم وقت مردم افغانستان را.همچنان میلیون ها دالر در 
مصرف  به  نهاد  این  در  اعضا،  این  تصدی  زمان  مدت 
رسید. حاال قرار است که همه چیز از سر گرفته شود و با 
معرفی افراد جدید در کمیسیون انتخابات یک بار دیگر 
دولت  زیرا  بود؛  خواهیم  بیشتر  وقت  رفتن  هدر  شاهد 
دارد یک دورۀ باطل را دور می زند و هی تکرار می کند. 
درحالی که می توانست در همان آغاز، به گونه یی عمل 

کند که  امروز نیاز به اصالح مجدد آن دیده نمی شد.
  اما اگر این اصالحات هم به میان بیاید و افراد 
جدید جای افراد امروزی را در کمیسیون های انتخاباتی 
پر کنند، بازهم امیدی به برگزاری یک انتخابات شفاف 
برای  قاطع سیاسی  ارادۀ  تا زمانی که  بود؛ زیرا  نخواهد 
زمانی  تا  و  نگیرد  شفاف شکل  انتخابات  یک  برگزاری 
برگزاری  سدد  در  حکومت  که  نشود  ایجاد  باور  این 
انتخابات شفاف است، هیچ تغییری سبب شفافیت  یک 

انتخابات نخواهد شد. 
تجربۀ انتخابات گذشتۀ ریاست جمهوری نشان   
داد که انتخابات از ریاست جمهوری به تقلب سوق داده 
شد و هر کسی که آن را عملی می کرد به قوت کرزی 
پشت بسته بود؛ بنابرین، آقای غنی اگر به جای تغییرات  
این چنینی در کمیسیون ها، تغییراتی را در ذهن خودش 
نسبت به چگونه گی برگزار شدن انتخابات ایجاد کند، با 
هر ترکیبی می توان یک انتخابات درست را برگزار کرد 
و اگر این تغییر ایجاد نشود، هیچ تغییراتی در کمیسیون، 

مانع تقلب نمی شود.

بجای تغییـرات در کمیسیون
ذهن آقای غنـی باید تغییر کند

امریکا حاال به درستی دریافته که چین می تواند نقش موثر در راستای تأمین صلح 
و مبارزه با ترویسم در منطقه داشته باشد. در صورتی که امریکایی ها و چینایی ها 
تالش های خود را در راستای مبارزه با تروریسم مضاعف بسازند، بدون شک 
نتایج آن ملموس خواهد بود. در همین حال، افغانستان نیز از این فرصت می تواند 
به خوبی استفاده کند. در کنار این که چین می تواند شریک خوِب اقتصادی به 
شمار رود، می تواند در باز کردِن گره کوِر گفت وگوهای صلح نیز کمک رساند. اما 
قبل از آن، ضرورت است که این تالش ها به صورِت منسجم و نظام یافته انجام 
شوند



سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2140   یک    شنبه     21 عقرب  /   آ  با  ن       y    1396   23صفرالمظفر     y 1439  12 نوامبر     32017 www.mandegardaily.com

مسـووالن در نهـادِ حمایـت کنندۀ رسـانه های آزاد 
افغانسـتان )نـی( در واکنـش بـه اظهـارات اخیـر 
رهبر حـزب اسـالمی در برابر رسـانه ها می گویند، 
حکومـت بایـد جلـو صحبت هـای غیر مسـووالنۀ 

گلبدیـن حکمت یـار را بگیـرد.
اعالمیه یـی  نشـر  بـا  نهـاد  ایـن  در  مسـووالن 
هم چنـان گفتـه انـد کـه گلبدیـن حکمت یـار بـه 
رسـانه ها توهیـن کـرده و بایـد مطابـق بـا قانـون 
اساسـی کشـور، مـورد پیگرد عدلـی و قضایی قرار 

. د گیر
»رسـانه های  اسـت:  آمـده  نـی  نهـاد  اعالمیـۀ  در 
افغانسـتان بـر مبنای مادۀ ۳4 قانون اساسـی کشـور 
ایجاد شـده و بـه فعالیت می پردازنـد. صحبت های 
غیـر مسـووالنۀ آقـای حکمت یـار در برابـر ایـن 
ارزش ملـی، غیرقانونـی بـوده و مسـتوجب پیگرد 

عدلـی و قضایـی می باشـد.«
خلوتگـر،  عبدالمجیـب  از  نقـل  بـه  اعالمیـه  در 
رییـس اجرایـی دفتر نی آمده اسـت: هرگاه رسـانه 
و یـا خبرنـگاری بـر مبنـای صحبت هـای امروزی 
آمـاج  یـا  و  خشـونت  مـورد  حکمت یـار  آقـای 
قـرار بگیـرد، آقـای حکمتیار مسـوول و پاسـخ گو 

بود. خواهـد 
در ادامـۀ اعالمیـۀ دفتـر حمایـت کنندۀ رسـانه های 
آزاد افغانسـتان گفتـه شـده اسـت: »پیـش از ایـن 
صحبت هـای  آمـاج  افغانسـتان  رسـانه های  نیـز 
اهانت آمیـز گلبدیـن حکمتیـار قرار گرفتـه بود. در 
مـاه ثـور همیـن سـال، موقع کـه آقـای حکمت یار 
بـه کابـل آمـد، در سـخنرانی در جمـع هوادارانش 
رسـانه ها را »لعیـن و شـریر« خوانـده بـود. دفتـر 
نـی از رهبـران حکومـت وحـدت ملـی می خواهد 
تـا از قانـون اساسـی کشـور جـداً حراسـت کـرده 
و بـه هیچ کـس فرصـت ندهنـد تـا بـا اسـتفاده از 
واژه هـای اهانت آمیـز و رکیک، رسـانه های کشـور 
را تهدیـد کـرده و بزرگ تریـن دسـت آورد مردم و 

دولـت افغانسـتان را متأثـر بسـازند.«
ایـن درحالـی اسـت کـه گلبدیـن حکمتیـار، رهبر 
حزب اسـالمی روز جمعه، 19 عقرب در نشسـِت 
تـاالر  در  حـزب  ایـن  مرکـزی  شـورای  معرفـی 
لویـه جرگـه کـه در حضـور هوادارانـش در کابـل 
صحبـت می کـرد، رسـانه ها را مـورد اهانـت قـرار 
داد و شـماری از رسـانه ها را بـه قـول خـودش، 
بـرای  ابـزاری  نیـز  و  بیرونی هـا  »خدمـت گارِ 
سـرکوب خـودش« عنـوان کـرد. او گفت کـه این 
رسـانه ها، گفته هـای دو روز پیـش او را در بـارۀ 
»قومـی بودن جنـگ« در افغانسـتان، تحریف کرده 

. ند ا
آقـای حکمتیار خطـاب به هوادارانـش گفت: »این 
رسـانه ها یـا در دسـت دشـمنان شـما اسـتند و یـا 

هم در دسـت رقیبان و حریفان شـما. این را ببینید 
کـه گـپ درسـت شـما را هـم تعبیر غلـط می کنند 

و تحریـف آشـکار می کنند.«
ایـن گفته هـای آقای حکمتیار در سـه روز گذشـته 
موجـی از انتقادهـای خبرنـگاران و شـهروندان را 
نیـز در پـی داشـته اسـت. بسـیاری از خبرنـگاران 
و شـهروندان، آقـای حکمتیـار را متهم به دشـمنی 
بـا رسـانه ها کردنـد و گفتند کـه آقـای حکمتیار از 
بدِو ورودش به افغانسـتان، این دشـمنی را آشـکارا 

کرده اسـت.
صدیـق اهلل توحیـدی، رییـس دفتـر نـی در برگـۀ 
رهبـر  کنایه آمیـز،  طـور  بـه  فیسـبوکش  رسـمی 
حزب اسـالمی را مخاطب قرار داده نوشـته اسـت: 
»جنـاب امیـر! برخی از سیاسـت مدارن هم در گرو 
بیگانه هـا بودنـد و هسـتند، تنها رسـانه ها نیسـتند.«

مدنـی  جامعـۀ  مجتمـع  رییـس  رفیعـی،  عزیـز 
اظهـاراِت  فیسـبوکش  در  )مجمـا(  افغانسـتان 
آقـای حکمتیـار را جنـگ در برابـر همـه خوانـده 
و گفتـه اسـت: »می ترسـم محورهـای جدیـد بـا 
داعش گـری و طالب ُکشـی شـکل بگیرنـد و مـردمِ 

شـوند.« قربانـی  بیشـتری  مظلـومِ 
جعفر اجرسـتانی، یکـی از کاربان شـبکۀ اجتماعی 
فیسـبوک به ایـن باور اسـت که گلبدیـن حکمتیار 
بـا »توهیـن« بـه رسـانه ها، نشـان داد که »یـک فردِ 

است!«  سـتیزه جو 
آقـای اجرسـتانی در ادامـه گفتـه اسـت کـه »مدل 
آقـای حکمتیـار قدیمـی اسـت« و مردمِ افغانسـتان 

»یـک حکمتیـار ورژن 2017 نیـاز دارنـد.«
بسـیاری هم چنـان تأکیـد داشـتند کـه هیچ کسـی 
رسـانه های  اصحـاب  و  بیـان  آزادی  نمی توانـد 
افغانسـتان را کـه تـا بـه امـروز قربانـی شـده انـد 
را مـورد حملـه قـرار دهد. به بـاور فعـاالن مدنی، 
خامـوش  را  گفتـار  آزادی  نمی توانـد  »هیچ کسـی 
یـک  رییـس  نـه  یـک حـزب،  رییـس  نـه  کنـد، 

جمعیـت و نـه رییـس یـک تنظیـم.«
گفتنـی اسـت کـه پیـش از ایـن نیـز در چندیـن 
مـورد، آقـای حکمتیار بـه رسـانه های توهین کرده 
اسـت. او در نخسـتین سـخنرانی اش پس از سال ها 
فـرار از افغانسـتان در والیـت لغمـان، رسـانه ها را 
»لعیـن خطـاب کرد و در دومین سـخنرانی اش هم، 
برخـی از رسـانه ها را شـریر گفـت و تأکید ورزید 

کـه بایـد جلو ایـن رسـانه ها گرفته شـود.
بـا آنکـه در همۀ مـوارد نهادهـای حامی رسـانه ها 
آقـای  توهیـن  جلـو  تـا  خواسـتند  حکومـت  از 
حکمتیـار به رسـانه ها را بگیـرد، اما دیده می شـود 
کـه حکومـت وحـدت ملـی هیـچ اعتنایی بـه این 

خواسـت ها نکـرده اسـت.

بـه تازه گـی شـایعات گسـترده یی مبنـی بر 
برگـزاری لویـه جرگه عنعنوی بـه راه افتاده 

است.
میـان  در  خبرهـای  اخیـر  روزهـای  در 
افتـاده  راه  بـه  کابـل  شـهر  دانش آمـوزان 
کـه گویـا بـه دلیـل برگـزاری لویـه جرگـه 
عنعنـوی مکاتـب شـهرکابل بـرای ده روز 
تعطیـل خواهنـد بـود؛ مـوردی کـه وزارت 
معـارف آن را خبـر نادرسـت خوانـده و رد  

. ه کرد
حتـا گزارش هایـی وجـود دارد کـه برخـی 
از مدیـران مکاتـب شـهر کابـل بـه دلیـل 
برگـزاری ایـن لویـه جرگـه عنعنـوی، بـه 
معلمان شـان هدایـت داده تا رونـد آموزش 
کتاب هـای درسـی را سـرعت بخشـند تا با 
برگـزاری ایـن لویـه جرگه درس هـا عقب 

. فتد نیا
در برخـی از مکاتـب هـم شـایعاتی بـه راه 
افتـاده کـه گویـا امتحانـات پایانـی سـال ) 
امتحانـات سـاالنه( مکاتـب شـهر کابل بعد 
از برگـزاری لویـه جرگـه عنعنـوی گرفتـه 

شـد. خواهد 
ایـن  کـه  می گویـد  معـارف  وزارت  امـا 
وزارت در تقسـیم اوقـات خـود هیچ نوعی 
رخصتـی مبنـی بـر برگـزاری لویـه جرگـه 
عنعنـوی نـدارد و امتحانـات پایانـی سـال 
هـم در زمـان معین آن برگزار خواهد شـد.
مـاه  یـک  از  بیـش  شـاید  شـایعات  ایـن 
اسـت کـه بـه راه افتـاده؛ امـا حکومـت از 
این کـه ایـن شـایعات چگونه و توسـط چه 
کسـانی به راه افتاده اسـت، ابـراز بی خبری 

می کنـد.
از  این کـه  ضمـن  حکومتـی  مسـووالن 
ابـراز  عنعنـوی،  جرگـه  لویـه  برگـزاری 

خبـر  می گوینـد:  می کننـد،  بی خبـری 
برگـزاری لویـه جرگـه عنعنـوی شـایعه یی 
جلـو  چـرا  این کـه  امـا  نیسـت؛  بیـش 
چنیـن شـایعاتی گرفتـه نمی شـود، چیـزی 

. ینـد نمی گو
کـه  می گوینـد  حکومـت  در  مسـووالن 
حکومـت بـرای برگـزاری لویـه جرگـه که 
در توافق نامـه سیاسـی تذکـر یافتـه اسـت، 
انـد و مشـحص  تاهنـوز تصمیـم نگرفتـه 
نیسـت کـه ایـن لویـه جرگـه چـه زمانـی 

برگـزار خواهـد شـد.
و امـا مسـووالن در ارگ  ریاسـت جمهوری 
کـه  می گوینـد  مانـدگار  روزنامـه  بـه 
حکومـت درحـال حاضـر بـرای برگـزاری 
هیـچ نـوع لویـه جرگه یـی آماده گی نـدارد.
می شـود  گفتـه  کـه  درحالـی  اسـت  ایـن 
حمایـت  بـا  کابـل  در  تالش هایـی  کـه 
حامـد کـرزی رییس جمهـور پیشـین، برای 
برگـزاری یـک لویـه جرگـه عنعنـوی آغاز 
شده و در نخسـتین حرکت ها، بیلبوردهایی 
عنـوان  بـا  کابـل  شـهر  از  بخش هایـی  در 
»لویـه جرگـه عنعنـوی؛ حـل بحران هـای 

بـزرگ ملـی« نصـب شـده اسـت.
درخواسـت  کـرزی  حامـد  ایـن  از  پیـش 
کـرده بود که بـرای حل بحران هـای کنونی 
افغانسـتان و پیـدا کـردن راه حـل مناسـب، 
بدیـن  شـود.  برگـزار  جرگـه  لویـه  یـک 
اسـاس، ظاهـرا ایـن تالش هـای جدیـد بـا 
پشـتیبانی حامـد کـرزی، رییـس جمهـور 

پیشـین آغـاز شـده اسـت.
و امـا رییـس جمهـور پیشـین بـه تازه گـی 
گفتـه کـه پـس از امضـای توافقنامـه امنیتی 
امـن شـود،  افغانسـتان  تـا  امیـد می رفـت 
ولـی چنین نشـد. چنانچه جنگ هـا افزایش 

یافـت و افغان هـا بیش تـر از پیش بـا ناامنی 
و بیچارگـی روبـرو شـدند.

کـرزی تاکیـد کـرده که بـرای بیـرون رفت 
یـک  تـا  اسـت  نیـاز  کنونـی  از وضعیـت 
لویـه جرگـه برگـزار شـود: »ضـرورت بـه 
ایـن داریـم کـه مـردم افغانسـتان در یـک 
لویـه جرگـه عنعنـوی باهم بنشـینند. دراین 
جرگـه همـه بایـد حضور داشـته باشـند به 
شـمول اسـتادان، علمای دین و همه اقشـار 

جمـع شـوند و صحبـت کننـد«.
گفتـه  شـده کـه نماینـد گان مردم به شـمول 
ایـن جرگـه حضـور خواهنـد  در  طالبـان 
داشـت و موضوعاتـی چـون تصمیم گیری 
صلـح  ملـی،  وحـدت  حکومـت  دربـاره 
روابـط  همچنـان  و  درکشـور  جنـگ  و 
افغانسـتان بـا امریـکا در ایـن جرگـه مورد 

بحـث قـرار خواهـد گرفـت.
رییس جمهـور پیشـین افـزود کـه در رابطه 
بـه برگـزاری لویـه جرگه با رئیـس جمهور 
غنـی و داکتـر عبـداهلل صحبـت کـرده و به 
طالبـان نیـز نامـه فرسـتاده تـا در ایـن لویه 

جرگـه شـرکت کنند.
ایـن درحالی اسـت کـه براسـاس توافقنامـه 
مـی  ملـی  وحـدت  حکومـت  تشـکیل 
لویـه جرگـه  بایسـت در طـول دو سـال، 
اساسـی تشـکیل شـد و در مـورد    قانـون 
تعدیـل قانـون اساسـی بـه نفـع تغییـر نظـام 
از ریاسـتی تصمیـم بگیـرد. امـا اکنـون بـا 
گذشـت بیش از سـه سـال، از برگزاری این 
جرگـه و موضـوع تعدیـل قانـون اساسـی 
انتخابـات   هنـوز   زیـرا  نیسـت.  خبـری 
مجلـس نماینده گان و شـوراهای ولسـوالی 
ها دایر نشـده تـا ارکان لویه جرگـه قانونی 

تکیمـل باشـد.

دفتر حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان:

حکومت جلو اظهارات غیرمسووالنۀ 
حکمتیار در برابر رسانه  ها را بگیرد

شایعات لویه جرگه قوت می گیرد

روح اهلل بهزاد

ناجیه نوری

گزارش

گلبدیـن  اظهـارات  از  انتقـاد  بـا  نماینـده گان  مجلـس  اعضـای 
نیسـت.  قومـی  افغانسـتان  جنـگ  کـه  می گوینـد  حکمتیـار 

عبدالـرووف ابراهیمـی رییـس مجلـس نماینـده گان کـه پیشـینۀ 
اخیـر  اظهـارات  برابـر  در  دارد،  را  اسـالمی  حـزب  عضویـت 
رهبرحـزب اسـالمی کـه جنـگ افغانسـتان را جنگ قومـی عنوان 
کـرده واکنـش نشـان داده و گفـت کـه جنـگ افغانسـتان جنـگ 
تحمیلـی اسـت کـه از سـوی حـدود بیسـت گـروه هراس افگـن 
بـه پیـش بـرده می شـود و نظامیـان کشـور، در دفـاع از کشـور و 
مـردم در برابـر آنـان مبـارزه می کننـد ونبایـد در برابر ایـن نیروها 

گیـرد. صـورت  بی مـورد  تبصره هـای 
آقـای ابراهیمـی بیـان داشـت: “جنـگ از بیـرون بـر افغانسـتان 
تحمیـل شـده و این جنگ قومی نیسـت و گروه هـای هراس افگن 
پیوسـته از مـردم قربانـی می گیرنـد و به هیـچ عنوان جنـگ قومی 
 نیسـت و نیروهـای امنیتـی در برابـر ایـن هراس افگنـان می جنگند 
و مقدس تریـن خـون اسـت کـه از نظامیان  کشـور ریخته می شـود 

و دنبایـد تبصره هـای بیجـا در ایـن  مـورد صـورت گیرد.”
اخیـر  ازاظهـارات  ازنماینده گان مجلـس  شـماری   درهمین حـال 
درافغانسـتان  جنـگ  قومی خوانـدن  بـاره  در  حکمتیـار  گلبدیـن 

نیزسـخت انتقـاد کردنـد.
عبدالولـی نیـازی، نماینـدۀ بدخشـان در مجلـس اظهـار داشـت: “ 
ایـن  صحبت هـای  حکمتیـار ناجوانمردانـه بـود. ایـن  صحبت هـا 
جامعـه جهانـی را بـه تشـویش  می اندازد و دنـدان پاکسـتان را در 
برابرافغانسـتان تیزتـر می سـازد. عنـوان کـردن جنگ افغانسـتان را 

بـه شـکل قومی جفا به حق مردم افغانسـتان اسـت وتـالش دارند 
تـا کشـور را به دهـه نـود ببرند.” 

نظیفـه ذکـی، نماینـده کابـل در مجلس نیـز اضافه کـرد: “هیچگاه 
جنـگ قومـی و مذهبـی در افغانسـتان نبـوده و بـا ایـن اظهـارات 
می خواهنـد تـا وضعیـت را به  سـوی جنگ سـوق بدهنـد و دیگر 
بایـد بـه ایـن افـراد فرصـت داده نشـود کـه موضوعـات قومی را 

بزنند.” دامـن 
نماینـده گان مـردم در مجلـس تاکیـد می ورزنـد کـه بسـیاری از 
سـوی  از  قومـی  موضوعـات  بـه  زدن  دامـن  بویـژه  دسیسـه ها 
بایـد  و  می شـود  سـازماندهی  بیرونـی  اسـتخبارات  سـازمان 
جلوایـن دسیسـه ها گرفتـه شـود، درغیـر آن وضعیـت در کشـور 

بدترخواهدشـد.

ابراهیمی بر حکمتیار :

تبصره های بی مورد نکن! 
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مجید ابهری 
بخش دوم

6. یکی از روش های خوب مطالعه، استفاده از یادداشت 
رونویسی  یادداشت،  به جای  که  کنید  توجه  است.  برداری 

یادداشت  بریزید و نکات مهم  بلکه طرح های گوناگون  نکنید؛ 
را برجسته تر بنویسید و اگر مطلبی را درک نمی کنید، به 

صورت سوال، یادداشت بردارید.
7. هنگام مطالعه، در آغاز خالصۀ مطلب را که اغلب 

در ابتدای مقاله یا کتاب آمده است، بخوانید؛ سپس 
عنوان ها و فهرست اجمالی کتاب را مطالعه کنید و 

بعد، چند سطر از ابتدای هر عنوان را مطالعه کنید؛ زیرا 
مهمترین مطالب، معموالً در همین خطوط ابتدایی هستند 

اطالعات  بر  را  کتاب  تفاسیر  و  توضیحات  سایر  سرانجام  و 
خود بیفزایید.

چه  آن  بستن  کار  به  برای  مطالعه،  زمان  همان  از   .8
می آموزید، برنامه ریزی کنید و به قول تولد، »مطالعه و عمل 

نکردن، مانند شخم زدن و بذر نپاشیدن است«.
بیکن می گوید: برخی کتاب ها را باید چشید و بعضی دیگر 

را باید بلعید و برخی را هم باید جوید و هضم کرد.
◄ کارآیی مطالعه

1. به روخوانی سطحی در حالت پراکنده گی فکر، قناعت 
نکنید و با مفهوم و معنای مطلب، ارتباط برقرار سازید؛ تا 

آن چه را که مورد نیاز است، به خوبی درک کنید.
2. حجم مطالعه، حواس شما را پرت نکند. مطالعه بیشتر و 
سریع تر، تنها بهانه یی برای بیشتر دانستن است؛ پس ابتدا آن 
چه را می خواهید بدانید و بفهمید، برداشت کنید و آن گاه با 

کلمات »سرعت« و »بیشتر«، وسوسه شوید.
۳. پیش از آن که از موضوع اصلی کتاب منحرف شوید و 
به مطلب دیگری بپردازید، قسمت هایی را که دوست دارید 

به خاطر بسپارید، مشخص کنید.
4. حتمًا برای مطالعه خود، برنامه ریزی داشته باشید. این که قصد یادداشت برداری دارید 
یا خیر و در مورد چه موضوعی باید تمرکز کنید و چه سواالتی در ذهن دارید که در این 

کتاب جواب آنان را می جویید و...، همه باید از پیش برنامه ریزی شده باشند.
آن  به راحتی در  تا  باشد؛  به خود شما  باید مختص  کتابی که مطالعه می کنید،  باید   .5
عالمت گذاری و نکته نویسی کنید. استفاده از مداد یا ماژیک رنگی، به شما امکان می دهد 
رنگی،  این خطوط  نباید  چند  هر  ببرید؛  بیشتری  بهره  کتاب،  به  دوباره  مراجعه  در  تا 

استفاده شما را از سایر خطوط کتاب کاهش دهد.
باشید؛ زیرا مطالعه، آن گاه کارآیی  6. هنگام مطالعه، همواره یک قلم در دست داشته 
مطلوب می یابد که همراه با مطالعه سواالت، ذهن خود را با آموزه های کتاب، تطبیق دهید 

و در حاشیه آن یادداشت کنید.
7. میان مطالعه و سایر کارهای خود، تعادلی به وجود آورید؛ تا هم از خواندن خسته 

نشوید و هم تجربه و عمل را به بهره وری مطالعه خود بیفزایید.
شما  بهره وری  کاهش  موجب  متناقض،  و  گوناگون  موضوعات  با  پراکنده،  مطالعه   .8
می شود؛ تالش کنید در نوع کتابی که برای مطالعه انتخاب می کنید، مطالعات پیشین خود 

را در نظر آورید؛ تا نظم فکری شما به هم نخورد.
9. اگر بتوانید از هر کتابی که می خوانید، نکات مهم و کلیدی آن را خالصه برداری کنید، 
بر کارآیی مطالعه شما می افزاید. این راه کار، آن گاه ارزش مندتر می شود که خواننده به 

زبان و عبارات خودش، مطالب را یادداشت کند.
انتخاب  مطالعه  برای  که  مطلبی  مورد  در  انگیزه،  و  عالقه  که  باشید  داشته  یاد  به   .10

کرده اید، به بهره وری شما از آن چه می خوانید، بسیار می افزاید.
11. گاهی قرار دادن یک پاداِش مشروط برای مطالعه حجم خاصی از کتاب، به هیجان 
پاداش ها می تواند  این  فرد می گذارد.  بر  اثر تشویقی  نوعی  مطالعه می افزاید و  و لذت 
یا  مورد عالقه  فعالیت  انجام یک  مکانی خاص،  به  رفتن  تلویزیونی،  برنامۀ  دیدن یک 
حتا خوردن یک خوراکی مورد عالقه باشد؛ به شرط این که میزان تعیین شده، مطالعه 

شده باشد.
12. رنگ کاغذ، رنگ قلم، نحوه نشستن، فاصله چشم با کتاب، نور محیط و سایر شرایط 

مکانی نیز در کارآیی مطالعه شما کاماًل مؤثر اند.

اجتماعـی  آسـیب های  مهمتریـن  از  یکـی 
اعتمـاد  و  اخالقـی  هنجارهـای  تضعیـف 
یافتـن  و رسـمیت  رواج  اسـت.  اجتماعـی 
اجتماعـی،  و  فـردی  مناسـبات  در  دروغ 
افزایـش و گسـترش سـوگند در گفتمان هـا، 
ریـا،  و  تظاهـر  فردگرایـی،  سـوءظن، 
قانون گریـزی، عـوام زده گـی  رابطه گرایـی، 
گزافه گویـی  و  تملـق  فریبـی،  عـوام  و 
نبـود  و  اخالقـی  بحـران  از  نشـانه هایی 
اعتمـاد در جامعـه اسـت. مهمتریـن دغدغه 
رفتارشناسـان و آسیب شـناس های اجتماعی 
افزایـش شـاخص های آسـیب های اجتماعی 
در جامعـه اسـت تـا آنجـا کـه اختـالالت 
جوامـع  بسـیاری  در  افسـرده گی  و  روانـی 
دومیـن رتبـه بیماری هـا را از نظـر تحمیـل 
هزینه هـای بهداشـتی، روانـی و اجتماعـی و 

دارد.  اقتصـادی 
در یـک پژوهـش میدانی بیـش از 75 درصد 
احقـاق  بـرای  را  پارتـی  و  پـول  مـردم  از 
حـق خودشـان ضـروری دانسـته و تنها 25 
درصـد از آنـان بـه اجـرای مسـاوی قانـون 
اعتقـاد داشـتند. از ایـن نظـر می تـوان چنین 
برداشـت کـرد که شـاخص هایی چـون امید 
بـه آینـده، قابـل اعتمـاد بـودن یـا منصـف 
بـودن افراد و تکیـه بر انصـاف اجتماعی در 

وضـع مطلوبـی قرار نـدارد.
عنصـر  ارتباطـات  می دانیـم  کـه  همچنـان 
حیاتـی در جامعـه و مایـه دوام و قـوام آن 
اسـت و در ارتبـاط ناب لـزوم اعتماد متقابل 

مالحظـه شـده و اعتمـاد متقابـل نیز 
بـا  نزدیـک  رابطـه  خـود  نوبـه  بـه 
صمیمیـت دارد. بـرای ایجـاد اعتماد، 
شـخص بایـد هم بـه دیگـری اعتماد 
کنـد و هـم خـودش دسـت کـم در 
قابـل  نظـر  مـورد  رابطـه  محـدوده 

اعتمـاد باشـد.
اجتماعـی  اعتمـاد  جامعـه  یـک  در 
مثـل شـیرازه یی اسـت کـه آحـاد آن 
را بـه هم پیونـد داده و از پراکنده گی 
آنـان جلوگیـری می کنـد. بی اعتمادی 
افـراد بـه یکدیگـر و بی اعتمـادی بـه 
سـاختار سیاسـی و اجرایـی جامعـه 
اسـتفاده های  سـوء  بـروز  باعـث 
مختلـف، رشـوه، اختـالس و پدیـده 
بررسـی  در  می شـود.  زیرآب زنـی 
اجتماعـی  مسـایل  و  انحرافـات 
در  را  آسـیب ها  از  بسـیاری  ریشـه 
یکدیگـر  بـه  افـراد  بی اعتمـادی 

کـرد. جسـت وجو  می تـوان 
بـه  منابـع  جامعـه  یـک  در  وقتـی 
صـورت ناعادالنـه در بیـن گروه های 
مـردم توزیـع شـود و ایـن نابرابـری 
در طـول زمـان اسـتمرار پیـدا کنـد 
شـکاف بیـن دو طبقـه غنـی و فقیـر 
طبیعـی  و  می شـود  بیشـتر  روز  هـر 
اسـت کـه در ایـن شـرایط قوانیـن و 
سـاختار سیاسـی جامعـه زیر سـوال 
رفتـه و نوعـی بی اعتمـادی اجتماعی 

افـراد تقویـت می کنـد. را در 
بـی اعتمـادی مـردم بـه سـاختارهای 
تعهـد  تضعیـف  بـه  منجـر  اجرایـی 
اجتماعـی و کم رنـگ شـدن هویـت 
ملی شـده و گذشته از آن بی اعتمادی 
بـه تدریـج بـه سـطح روابـط میـان 
حاصـل  و  می شـود  کشـیده  فـردی 
آن انـزوای اجتماعی اسـت. بنابراین، 
سـرمایه های  وقتـی  گفـت  می تـوان 
فقـر  می شـود،  فرامـوش  اجتماعـی 

و بیـکاری، تـورم و اعتیـاد و خودکشـی، 
رونـدی  نیـز  اخالقـی  و جرایـم  طـالق 
رو بـه گسـترش می یابـد. بـا توجـه بـه 
محورهـای یـاد شـده، سـرفصل های زیر 
بی اعتمـادی  آشـکار  و  مشـخص  آثـار 

اجتماعـی و سـرگردانی انسـان اسـت:
◄ الـف/ ناتوانـی و بی قدرتـی: یعنـی 
فـرد در ایـن حالت احسـاس بی قدرتی و 
بی اختیـاری کـرده و قـادر به تحـت تأثیر 
قـرار دادن محیـط اجتماعی خود نیسـت. 
ایـن محیـط اجتماعی از خانـواده و مغازه 
و محـل کار شـروع شـده و بـه جامعـه 

سـرایت می یابـد.
در  حالتـی  چنیـن  در  پوچـی:  ◄ ب/ 
عقایـد و باورهـای فـرد ابهـام و تردیـد 
ظاهـر شـده و او نمی دانـد به چـه چیزی 
بایـد اعتقـاد داشـته باشـد، چه شـایعه یی 
را بپذیـرد و کـدام خبـر را رد کنـد؛ بـه 
عبـارت دیگـر انتظار چندانـی از رضایت 
بخـش بـودن پیش ینی هـای رفتـاری فرد 

در آینـده وجـود نـدارد.
خودبیگانه گـی  ◄ ج/ بی معیاری: حالتـی از 
احسـاس  جامعـه  در  فـرد  کـه  اسـت 
هدف هـای  بـه  رسـیدن  بـرای  می کنـد 
ارزنـده خـود نیـاز بـه وسـایل نامشـروع 
هدفـش  بـه  را  او  کنش هایـی  یـا  دارد 
نزدیـک می کنـد کـه مـورد تاییـد جامعـه 

نیسـت. او  قبلـی  باورهـای  و 
◄ د/ انـزوا: هنگامی اسـت که شـخص 
احسـاس می کنـد بـا ارزش هـا و معیارها 
در  و  شـده  بیگانـه  جامعـه  باورهـای  و 
چنیـن حالتـی فـرد خـود را بـا آنچـه از 
اعتبـار  نظـر جامعـه ارزش منـد و دارای 

اسـت هـم عقیـده و هم سـو نمی بینـد.
شـده،  گفتـه  محورهـای  بـه  توجـه  بـا 
نـه  اجتماعـی  بی اعتمـادی  پیامدهـای 
تنهـا باعـث دل سـردی افـراد و کم رنگـی 
بلکـه  می شـود  اجتماعـی  سـرمایه های 
کـم کـم منجـر به گسـترش آن در سـطح 
نظـر  بـه  و  شـد  خواهـد  نیـز  جامعـه 
می رسـد تنهـا از طریـق پُررنـگ کـردن 
ارزش هـای اخالقـی و مجـازات افـرادی 
کـه معیارهـای اخالقی جامعـه را به بازی 
می گیرنـد می تـوان بـا ا یـن رونـد مقابله 

. د کر

اگر بتوانید از 
هر كتابی كه 
می خوانید، نکات 
مهم و كلیدی آن را 
خالصه برداری كنید، 
بر كارآیی مطالعه 
شما می افزاید. 
این راه كار، آن گاه 
ارزش مندتر می شود 
كه خواننده به زبان 
و عبارات خودش، 
مطالب را یادداشت 
كند
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به  او  مهر  اگرچه  است،  طبیعت  شیفتۀ  صفا 
طبیعت و عناصر طبیعی در همان غزل ها نمودار 
که  سروده هایی  و  کهسار(  در)سرود  اما  است 
در قالب های غیر غزل فراهم آمده اند؛ به گونۀ 
چشـــــم گیری طبیعت و مظاهر آن جلوه گری 
آب شار،  پرنده گان  گیاهان،  گل ها،  می کنند. 
باغ، دشت و صحرا و  چمن، دریا، سیل، کوه، 
در  چشم گیری  گونۀ  به  که  اند  عناصری  دمن 

شعرش درهم تنیده اند.
صفا در سروده هایی که در قالب های غیر غزل 
به  تازه  نگاهی  که  این  بر  افزون  است  سروده 
زنده گی و حوادث پیرامونش دارد، از نگاه شیوۀ 
به نوآوری می زند  نیز دست  بیان، فضا و زبان 
تا جایی که تسـاوی طولی مصراع ها را به هم 
می زند. هرچند این شعرها را نمی توان به معنای 
اذعان  باید  اما  خواند،  نیمایی  شعر  کلمه  دقیق 
کرد که صفا از معدود سخنوران کشور ماست 
که در مساعد ساختن زمینۀ شعر نو در ادبیات 
ما سهمی شایسته دارد. سال )1۳41( که کتاب 
»اشعار نو« از شانزده شاعر پارسی زبان کشور 
شعرهای  گویا  مجموعه  آن  در  و  یافت  انتشار 
نوآیینی پشتو و پارسی دست چاپ سپرده شده 
می یابیم  دفتر  آن  در  از صفا،  قطعه هم  دو  بود 
قطعۀ  که  من«  »طفل  و  مرغابی«  »به  نام های  با 

نخستین از شهرت فراوانی هم برخوردار است.
در  که  است  گونه یی  ترانه  مرغابی  به  شعِر 
یافته  انتشار  بارها  نیز  مکاتب  درس نامه های 
است. با آن که قالب این شعر مثنوی است، اما 
شیوۀ بیان و فضای آن نو آیین است و در سراسر 
همان  است؛  مرغابی  شاعر  مخاطب  قطعه  این 
و  پروانه  با  هوا،  مرِغ  با  قطعه های  در  که  سان 
ای ماه، مخاطب شاعر مرغ هوا و پروانه و ماه 
اند. در شعِر به مرغابی شاعر صمیمانه با مرغابی 
او  سرمستی  و  شوق  و  شور  از  می کند  نجوا 
می گوید و او که فراوان اثر پذیر اقبال الهوری 
است؛ تپیش و سر خوشی و سر مستی مرغابی 

رامی ستاید:
ای مرغابی ای مرغابی
تو از آبی نی خود آبی

چون آب ترا در دل طربست
سر تاپلیت در تاب و تب است

چون آب ترا تن در لرزش
یک دم نکنی راحت زجهش

گه در تۀ آبی گه بر رو
گه این لب جو گه آن لب جو

گاهی زجنون شورت بر لب
گه بال پرت پرواز طلب

سپس شاعر خویشتن را با مرعابی می سنجد و 
جوانی  دوران  به  رودکی  که  را  تلخی  حسرت 
و جاه جالل از دست رفته اش می خورد؛ او از 
و  حسرت  با  بدین گونه  رفته  کف  از  روزهای 

افسوس یاد می کند:
ای مرغابی من هم روزی

بودم چو تو فرحت اندوزی
آزاده دلی مست از شوفی
از زنده گیم در دل ذوفی

لیکن اکنون از طالع پست
آن شور و شعف دادم از دست

در مانده ام و زار و خسته
افشرده دل پایم بست

شاعردر قطعۀ دومین تساوی طولی مصراع ها را 
به هم می زند و به ساختن شعری میان مستزاد و 

شعر نیمایی دست می یازد:
طفل من مرد شوی
به جهان فرد شوی

باب ناورد شوی
یک قلم درد شوی

نه افسرده و درمانده و خون سرد شوی.
ناله  نوای  شعِر  همان  صفا،  شعر  آشناترین  نام 

به  داردو  شهرت  بیشتر  آزاد  اللۀ  به  که  است 
که سرایندۀ  آن رفت، شعری  ذکر  گونۀ فشرده 
آن از زبان الله یِی سخن می زند که منت کسی را 
نمی پذیرد؛ آزاده زاده شده است و آزاده می میرد:

از سعی کسی منت بر خود نپذیرم من
قید چمن و گلشن بر خویش نگیرم من
بر فطرت خود نازم وارسته ضمیرم من

آزاده برون آیم آزاده بمیرم من
من اللۀ آزادم، خود رویم و خود بویم

نوای ناله، نوعی ترجیع بند است و اگر مصراع 
پاره یی  چهار  قطعۀ  با  ما  نمی بود؛  بندها  پنجم 
روبه رو بودیم که درونمایه و لحن تازه دارد و 
فضای آن امروزی است و شاعر با بهره گیری از 
اجتماعی  نماد، مضمون  از  استفاده  تشخیص و 

را جوهر شعری بخشیده است .
دلتنگی، قطعۀ دیگری است که شاعر می کوشد 
پا  سنتی  شعر  قالب های  تنگنای  از  گونه یی  به 
پروازهای  برای  آزادتری  فضای  و  نهد  فراتر 
جو  همان  در  هم  باز  کند.  جستجو  خویش 
دلتنگی های  بیشتر،  نوآوری  با  منتها  مستزاد 

بهارانۀ خود را بازتاب می دهد :
بار دگر فصل بهاران رسید

موســـــم سرو و گل و ریحان رسید
بلبل شوریده به بستان رسید

مست و پُر افشان و غزل خوان رسید
غنچۀ من ای دلک تنگ من

باز شو
رو به چمن نالۀ بلبل شنو

است  سخنوری  یک سو،  از  اگر  صفا  پس 
نوآوری  از  رگه هایی  دیگر،  از سوی  سنت گرا؛ 
این  و  دارد  تجلی  سروده هایش  از  بسا  در 
برای شعر  بعدها  را  زمینه  نوگرایانه  تالش های 
و  شاعرانه  بدعت های  ترک  می سازد.  آماده  نو 
به  کهسار  نوای  در  هنرمندانه  بدایع  به  پیوستن 
روشنی آشکار است. از همین رو شاعر در سفر 
کراچی از میان انبوه سروده هایش از میان انبوه 

می دهد  انتشار  را  همان هایی  تنها  شعرهایش 
از  دسته  آن  از چاپ  و  اند  آیین  نو  و  تازه  که 
سروده  قدما  شیوۀ  به  پبروی  که  سروده هایش 

است، سر باز می زند.
تلخ کام  اما  اندیش  آزاد  متفکر،  شاعر  این  یاد 

گرامی باد!
»مانند  تذکره ها  غالب  در  صفا  تولد  سال   )1(
افغانستان«،  در  ادب  »سیر  سخنور«،  معاصرین 
افغانستان«،  در  دری  شعر  از  »نمونه هایی 

در  فارسی  ادب  فارسی)  ادب  دانشنامۀ   «
افغانسان«  در  دری  معاصر  »شعر  افغانستان(«، 
و پیشگفتار این کتاب که به خامۀ فرزند شاعر 
منابع  برخی  در  اما  است،  آمده   1285 همان 
1286 ذکر گردیده است و بنابرهمین، صدمین 
سال زاد روز او را در کابل، در ماه حمل )1۳86( 

بزرگ داشتند.
مسیر  در  افغانستان  محمد.  غالم  میر  )2(غبار، 
نشراتی  مرکز  پشاور:1۳80،  دوم،  جلد  تاریخ. 

میوند، ص.640.
تن  شش  نام  فرهنگ  مرحوم  فهرست  در   )۳(
آمده است و نام محمد اکبر اختر دیده نمی شود. 
در  افغانستان  فرهنگ.  صدیق  محمد  میر  نک: 
بیجا،   ، دوم  قسمت  اول  جلد  اخیر.  قرن  پنج 

بیتا. ص.658
زندانی شدن خویش  سال ششم  در  )4( سودا 
گرفتار شده  در سال 1۳11  درگذشت و چون 
به  اسارت گاه  آن  از  1۳17باید  در  پس  است 
رفته گان پیوسته باشد یعنی در روزگار سلطنت 
نه آن گونه که شادروان غبار نوشته  ظاهر شاه 

است)نک.  نمرده  نادرشاه  زمان  در  است 
افغانستان در مسیر تاریخ، جلد دوم ، ص. سودا، 
شاعرهم بود و دفتر شعرش با نام »بیاض سودا« 
در سال 1۳80، به کوشش کلیم اهلل ناظر، در مرکز 
نشرات اسالمی صبور، در پاکستان اقبال چاپ 

یافته است.
در کتاب معاصرین سخنور کارهای دفتری صفا 
تلگراف،  شعبۀ  »آمر  می شود:  شمرده  بر  چنین 
مفتش وزارت معارف، آمر شعبۀ ترجمۀ وزارت 
خارجه...0) بعد از زندان(: مدیر ترجمۀ وزارت 
اقتصاد، مدیر عموعی انطباعات وزارت اقتصاد، 
 )1۳28( جدی  از  تجارت،  اتاق  عمومی  مدیر 
معاون  بعدها  کراچی،  در  مطبوعات  نمایندۀ 
در  تجارت  اتاق  رییس  مطبوعات،  ریاست 
1۳۳2 ش. بعد مدیر اصالح و اخیراً تقاعد کرد. 
مؤسسۀ   ،1۳۳9 کابل:  معاصریسخنور.خسته. 

نشراتی انیس، ص. 256
کابل:  متودولوزی.  و  استقرا  و  تعلیل  نک.   )6(

1۳۳2، مطبعۀ عمومی ، 200 صفحه.

ابراهیم 
صفا

شاعر درد 
آشنای 

تلخ کام
لطیف ناظمی 

بخش دوم و پایانی

من اللة آزادم، خود رويم و خود بويم

در دشـت مکان دارم، هم فطرت آهويم
آبم نم باران اسـت، فارغ ز لـب جويم

تنگ اسـت محیط آنجا، در باغ نمی رويم

از خون رگ خويش است، گر رنگ به ُرخ دارم

مشـاطه نمی خواهـد، زيبايی ُرخـسارم
بر ساقة خود ثابت، فارغ ز مددكارم 
نی در طلب يارم، نی در غم اغیارم

هـر صبح نسیـم آيد، بر قصد طواف من

آهو برگان را چشم از ديدن من روشـن

سوزنده چراغ هستم، در گـوشة اين مأمن

پروانه بسی دارم، سر گـشته به پیرامن

از جلوۀ سـبز و سرخ، طرح چمنی ريزم

گشته اسـت ختن صحرا، از بوی دالويزم

خم می شوم از مستی هر لحظه و می خیزم

سر تا به قدم نازم، پا تا به سر انگیزم
جوش می و مستی بین در چهرۀ گلگونم

داغ است نشان عشق، در سینة پُر خونم

آزاده و سر مستم، خو كرده به هـامونم

رانده است جنون عشق، از شهر به افسونم
از سعی كسی منت بر خود نپذيرم من

قید چمن و گلشن بر خويش نگیرم من

بر فطرت خود نازم، وارسته ضمیرم من
آزاده برون آيم، آزاده بمیرم مـن

ابراهیم صفا

صفـا در سـروده هایی کـه در قالب هـای غیـر غـزل سـروده اسـت افـزون بـر این کـه نگاهی 
تـازه بـه زنده گـی و حـوادث پیرامونـش دارد، از نـگاه شـیوۀ بیـان، فضـا و زبـان نیز دسـت 
بـه نـوآوری می زنـد تـا جایـی که تســاوی طولـی مصراع هـا را به هـم می زنـد. هرچند این 
شـعرها را نمی تـوان بـه معنـای دقیـق کلمـه شـعر نیمایـی خوانـد، امـا بایـد اذعـان کـرد که 

ادبیـات صفا از معدود سـخنوران کشـور ماسـت که در مسـاعد سـاختن زمینۀ  در  نـو  شـعر 
ما سـهمی شایسـته دارد. سـال )1۳41( که کتاب »اشـعار نو« از شـانزده شـاعر پارسـی زبان 
کشـور انتشـار یافت و در آن مجموعه گویا شـعرهای نوآیینی پشـتو و پارسـی دسـت چاپ 
سـپرده شـده بـود دو قطعـه هم از صفـا، در آن دفتر می یابیم بـا نام های »بـه مرغابی« و »طفل 

مـن« کـه قطعـۀ نخسـتین از شـهرت فراوانی هـم برخوردار اسـت.
شعِر به مرغابی ترانه گونه یی است



عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، دیروز 
شنبه )21 عقرب( در پنجمین نشست سراسری دادستان های 
کشور گفت که هیچ  کسی حق اعمال فشار و نفوذ در تطبیق 

قانون و اجرای عدالت را ندارد. 
سیاسی  گرایش   و  زبان  قوم ،  نباید  افزود:  عبداهلل  آقای 
دادستان ها؛ مانع حاکمیت قانون و تأمین عدالت گردد. این 
کار سبب می شود تا مردم به نهادهای عدلی و قضایی کشور 

بی باور شوند.
رییس اجرایی گفت: مردم افغانستان در یک شرایط دشوار 
در کنار نظام  قرار دارند و توقع ابتدایی شان تأمین عدالت و 
حاکمیت قانون است، تطبیق یکسان قانون می تواند مردم را 

نسبت به آیندۀ  بهتر امیدوار کند. 

نباشد،  استوار  عدالت  مبنای  بر  نظامی  که  هر  او،  گفتۀ  به 
استقرار و تداوم نمی یابد و شایسته این عنوان نیست؛ چون 
مردم در فضای بی عدالتی احساس هراس و تردید دارند و 

باورشان را نسبت به آینده از دست می دهند. 
آقای عبداهلل در ادامه افزود: اگر مرتکب جرم و یا کسی که 
قصد جرم دارد از قانون در هراس بود و مردم در اطمینان 
قرار داشتند؛ حکومت و مسووالن موفق اند و اگر برخالف 
آن، مجرمان مطمین بودند که با استفاده از ابزارهای ممکن 

از قانون فرار می کنند، آن گاه همه  ناکام خواهیم شد. 
رییس اجرایی خطاب به مسووالن نهادهای عدلی و قضایی 
گفت: باید از خود پرسید که آیا این اطمینان وجود دارد، 
او  حق  از  می گیرد  صورت  ظلم  کسی  برابر  در  زمانی که 

ادعای  نمی توانیم  نباشد،  مثبت  پاسخ  اگر  می شود؟  دفاع 
دست آورد و کامیابی داشته باشیم؛ زیرا چنین ادعای برابر به 

نابودی و بی نتیجه خواهد بود. 
در  از شهروندان کشور  برخی  این که  بیان  با  عبداهلل  آقای 
به  قانون،  حاکمیت  نبود  دلیل  به  دوردست  ولسوالی های 
نتیجه محکمه های صحرایی  طالبان مراجعه می کنند و در 
تحمل  قابل  حکومت  برای  این  گفت:  می گیرد،  صورت 

نیست؛ باید وضعیت تغییر کند.
رییس اجرایی کشور تأکید کرد که در کنار گام های مثبتی 
که از سوی داستانی کل برداشته شده، هنوزهم نیاز جدی و 
ظرفیت الزم برای گسترش حاکمیت قانون، تامین عدالت و 
اصالحات در این عرصه در سراسر کشور احساس می شود. 
آقای عبداهلل خطاب به دادستان های ولسوالی ها گفت: کار 
در  بهتر  آیندۀ  و  عدالت  تأمین  ترقی،  ثبات،  تحکیم  شما 
کشور است که سالمت افغانستان را تضمین می کند؛ چون 

عدالت مبنای همۀ  کارها است. 
رییس اجرایی به داستان های کشور اطمینان داد که حکومت 
تالش دارد که نیازمندی های یک زنده گی مرفه را برای آنان 
فراهم کند تا مجبوریت های زنده گی آنان را به نقض قانون 

ترغیب نسازد. 
خصوص  به  مدنی  جامعۀ  نقش  هم چنان،  اجرایی  رییس 
علمای دینی را در تغییر ذهنیت مردم و محیط بسیار موثر 

و حیاتی خواند. 
را  نشست  این  برگزاری  از  هدف  دادستان کل  هم چنان، 
تالش های  که  افزود  کرده  بیان  قانون  حاکمیت  گسترش 
دادستان ها در ولسوالی ها دور دست جریان  برای حضور 

دارد.
فرید حمیدی دداستان کل  کشور، در این نشست گفت که 
هدف از برگزاری این نشست، گسترش حاکمیت قانون و 
عدالت در سراسر کشور است تا زمینه برای حضور فراگیر 

داستان ها در تمام ولسوالی ها فراهم شود.
آقای حمیدی افزود: تنها حضور پولیس و ارتش در مناطق 
مردم  با  نزدیکی  و  افکار  دست آوردن  به  برای  دوردست 
قانون  حاکمیت  نیازمند  امر  این  و  نیست  کافی  افغانستان 

است.ش
به گفتۀ او، تأمین عدالت از نیازمندی های جدی شهروندان 
در تمام نقاط کشور است و دولت مکلف است تا چنین 

یک روند را برای مردم فراهم سازد.

افغان حکومت د قانون د جزا نوی جامع کوډ چې پخواين 

په  حاکمیت  ښه  د  قانون  د  کوي،  لغوه  قوانین  جزايي  ټول 

خاطر لوی ابتکار ګڼي.

په افغانستان کې د قانون د ښه حاکمیت په هدف د ښځو پر 

وړاندې د تاوتریخوايل له قانونه پرته، د دغه هېواد شااوخوا 

۳۳ ټول جزايي قوانین له ځينو تعدیالتو رسه په یوه کوډ کې 

ځای پر ځای شول.

د  وايي،  دانش  رسور  مرستیال  دوهم  ولسمرش  افغان  د 

افغانستان قوانین تر ډېره خواره واره وو او ګڼو جزايي قوانینو 

ناهمغږي رامنځته کړې وه، نو ځکه د جزا د کوډ په نامه د 

یوې قانوين مجموعې د رامنځته کېدو مهمه اړتیا وه.

دغې  د  قوانینو  د  یې  ورځ  په  شنبې  د  چې  دانش  ښاغيل 

مجموعې پرانېسته کوله او ویې ویل چې جزايي قوانین نه 

یوازې دا چې همغږي نه وو، بلکې دې ته هم اړتیا وه چې 

بیا کتنه یې ويش، اصالحات پکې رايش او په اسانه توګه د 

فهم وړ وي.

ښاغيل دانش زیاته کړه:

»د جزا قانون رسه له دې چې نوم یې د جزا قانون و، په کار وه 

چې ټول د جزا قوانین په همدې کې وای، خو داسې نه وه، 

اوس یې که رسه پرتله کړو، د جزا نوی کوډ له پخوانیو قوانینو 

۵۰ فیصده ه ډېر څه لري.«

د افغانستان له جزايي او مدين قوانینو شااوخوا ۴۰ کاله تېر 

شوي او افغان حکومت اوه کاله وړاندې په جزایي قوانینو د 

بیا کتنې او تعدیل ژمنه کړې وه.

په  بويل،  قانون  د جزا جامع  یې  کوډ چې حکومت  د جزا 

۹۱۶ مادو اوو فصلونو او دوو ټوکونوکې چاپ شوی دی.

د  تنظیموي،  جزاګانې  او  جرمونه  تعزیري  چې  قانون  دا 

حدودو، قصاص او دیت د جرمونو مرتکب پکې، د اسالم د 

رشیعت د حنفي فقهې له حکمونو رسه سم مجازات کېږي.

د جزا په کوډ کې د جرمونو ډولونه او اندازه، د جرم معنوي 

ته  مرستیال  او  رشیک  کوونکي  رسه  تر  د  جرم  د  عنارص، 

جزاګانې او د جرم د تکرار د صورت حال، جنګي جرمونه، 

د دولت، امنیت او اقتصاد پر وړاندې جرمونه او داسې ډېر 

نور جرمونه او جرمي مسایل واضح شوي او جزاوې ورته 

ټاکل شوې دي.

افغان حکومت هیله مند دی چې د جزا د کوډ په تطبیق رسه 

چې د قوانینو تر منځ ښه همغږي لري، په تعزیري جرمونو او 

جزاګانو پورې اړوند اصول، قوانین او حکمونه ښه تنظیم او 

وررسه به د قوانینو رعایت ته پاملرنه ډېره يش.

د افغانستان د عدليی وزیر عبدالبصیر انور وايي، د جزا کوډ 

او  نامتو علاموو  د قوانینو داسې مجموعه ده چې د هېواد 

استادانو پرې څلورنیم کاله کار کړی دی.

ښاغيل انور وویل:

هېواد  د  کې  غنامندۍ  په  اثر  باارزښته  او  تاریخي  دغې  »د 

د هېواد د علاموو رسارسي شورا،  ټولو جیدو علاموو،  تر 

له  پوهنځیو  حقوقو  او  رشیعاتو  د  پوهنتونونو  د  خطیبانو، 

له مجموعې  د تنصیف  او د علاموو  استادانو، دامنشندانو 

استفاده شوې ده.«

د  کې  میاشت  په  حوت  د  کال  ۱۳۹۵ملریز  د  کوډ  جزا  د 

غني  ارشف  محمد  ولسمرش  او  تصویب  کابینې  افغانستان 

توشېح کړی دی.

د جزا کوډ په رسمي جریده کې راغيل چې دا کوډ په رسمي 

جریده کې له خپرېدو ۹ میاشتې وروسته نافذېږي.
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عبداهلل عبداهلل در پنجمین نشست دادستان های کشور:

گرایش های سیاسی نباید مانع 
تأمین عدالت شود

حکومت د قانون د جزا نوی جامع 

کوډ لوی ابتکار ګڼي
بـرق و جـاده...

نیروی  15 میلیون دالری برای ساخت سد کوچکی برای تولید 
کارش  که  است  سال  سه  ولی  شد،  گرفته  دست  روی  غور  در 

متوقف شده است.
معترضان غوری می گویند اهالی غور »محروم ترین و فقیرترین« 
»ما  گفت:  غور  والیتی  شورای  رئیس  هستند.  کشور  شهروندان 
ای  که  کنیم  عرض  دولت  پیشگاه  به  تا  نمی دانیم  را  خود  جرم 

دولت بزرگ، جرم ما چیست؟«
عصمت اهلل راغب، فعال مدنی در غور گفت که این والیت تنها 
ده کیلومتر جاده اسفالت شده در مرکز خود دارد و به خارج از 

والیت راه مناسبی ندارد.
او افزود که این امر باعث شده که کاالهای تجاری از شهرهای 
بزرگ با هزینه باال به این والیت منتقل شود و هزینه زندگی در 

غور باال رود.
پاسخ  غور  سیاسی  و  مدنی  فعاالن  اعتراض  به  دولتی  مقامهای 
اما اجمل عبدالرخیم زی، سخنگوی وزارت  اند،  نداده  مشخصی 
مالیه که بودجه ملی را تنظیم می کند، گفت که این وزارت کوشیده 
که بودجه »متوازنی« تنظیم کند، ولی نگفت که برای راهسازی و 

برق رسانی در غور چه برنامه ای روی دست است.
دیگر  دایکندی،  و  بامیان  والیت های  اهالی  از  شماری  پیشتر 
والیت های مرکزی افغانستان نیز در اعتراض به عدم توجه دولت 

به توسعه این والیت ها اعتراض کرده اند.
جنبشی موسوم به »جنبش روشنایی« در اعتراض به عدم دسترسی 
اهالی این مناطق به نیروی برق به وجود آمد که تا حاال همچنان 
این  به  که  می دهد  قرار  فشار  تحت  را  دولت  و  است  معترض 

موضوع توجه کند.
این  نام  به  شباهت  بی  هم  غور  معترضان  اعتراضی  همایش  نام 

جنبش نیست. موضوع اعتراض آنها هم تا زیادی مشابه است.

www.mandegardaily.com

بازی تاج و تخت...
از همان سن  این خط سلطنت است. محمد بن سلمان  فرد در 
کم می دانست که شاید سرنوشتش چنین شود؛ اگر پدرش پیش 
از پادشاه شدن از کهولت سن می مرد، بعد ممکن بود اوضاع به 
گونه ای شود که شاهزاده بن سلمان به عنوان اولین نوه ابن سعود 

سلطنت کند.
اکنون به عنوان ولیعهد، عمال به لحاظ فنی هیچ چیز میان او و 
اما  ندارد  پدرش وجود  بجز سالمتی  پادشاهی  به تخت  رسیدن 
هنوز این طور به نظر می رسد که بن سلمان شانسی نداشته باشد. 
اتهام  به  را  سابق  وزرای  و  شاهزادگان  از  شماری  هفته  این  او 
که شاهزاده  نگرانند  منطقه  این  در  بسیاری  کرد.  بازداشت  فساد 
بن سلمان به شدت بلندپرواز و افراطی باشد و شاید هم اندکی 
پارانویا. آنها نگرانند که او ممکن است موجب فروپاشی یکی از 
شود،  جهان  در  مذهبی  و  فرهنگی  لنگرهای  تغییرترین  غیرقابل 

بجز اینکه اقتصاد جهانی را هم از بین می برد.
است  ممکن  جانشینی  تضمین  برای  سلمان  بن  تحرکات  اما 
آنگونه که به نظر می رسد قاطع نباشد چرا که مخالفان او هم از 
مدت ها پیش از آن بازی »تاج و تخت« سعودی را بازی کرده اند. 
بنابراین گرچه ممکن است اقدامات او ناگهانی باشد، اما به دقت 
مورد ارزیابی رقبا قرار می گیرد و آنچه ما نمی دانیم، دقیقا همان 

محاسبات است.
»ویژن  به  موسوم  جاه طلبانه  چشم انداز  گذشته  سال  سلمان  بن 
از نفت و استخدام جوانان  اقتصاد  20۳0« را برای خارج کردن 
سعودی به راه انداخت. این تغییر خصوصا پس از آنکه پادشاهان 
سعودی چندین دهه عربستان را به حال خود رها کردند، الزم به 
نظر می رسید. این شاهزاده سعودی تدابیر ریاضتی اعالم کرده و 
سوبسیدهای سوختی را قطع کرد. با این حال سیر تاریخی نشان 
می دهد که بن سلمان ممکن است تمام این اقدامات را به خطر 

بیندازد.
رئیس  و  منتقد  شاهزاده  طالل،  بن  که  است  مسلم  امر  این 
نیوز  و  توئیتر،  اپل  در  با سهام هایی  هولدینگ«  »کینگدم  شرکت 
کورپوریشن، می توانست دشمن قدرتمندی برای بن سلمان باشد. 
اما پیش از آنکه بن سلمان به پلیس دستور دهد تا دشمنان بالقوه 
را بازداشت کنند، او همچنین با دقت سایر رقبا را مورد ارزیابی 

قرار داد.
در  را  آن  و  است  تغییر  به  مایل  سلمان  بن  دیگر،  طرف  از 
ناسیونالیسم پرشور سعودی پیچیده است و در بازداشت بسیاری 
از روحانیون محافظه کار، او از مذهب به نفع ناسیونالیسم کاسته 
رشد  همچنین  باشد.  خطرناک  می تواند  اقدامی  چنین  اما  است 
لفاظی های ضد ایرانی بن سلمان ممکن است نشان دهنده رابطه 
دستور کار اصالحات و اقدامات ناسیونالیستی با یکدیگر باشد.    
همچنین اگر او نتواند اقتصاد را ترمیم کرده و مشاغل بیشتری برای 
حامیان جوانش ایجاد کند، حداقل می تواند ایران را بابت مشکل 
خودش سرزنش کند. این کار اگر هیچ دستاوردی نداشته باشد 
حداقل زمان می خرد. و این همان استراتژی است که چشم انداز 
20۳0 را خطرناک می کند؛ هم برای بن سلمان و هم برای منطقه. 
پیشین  پادشاه  دیدگاه های  از  پررنگ تر  و  بزرگتر  او  چشم انداز 
است اما تنها یک احمق می تواند به آن بدون سوءظن نگاه کند.    
قطعا  او  باشد.  مدرن  ماکیاولیستی  یک  است  ممکن  سلمان  بن 
می داند چطور باید بازی کند اما اگر او می خواهد قمارش چیزی 
بیش از یک کالهبرداری فرهنگی شود که با اولین موج مخالفت 
به  را  رویاپردازی هایش  از  برخی  باید  شود،  فروپاشی  دچار 
واقعیت تبدیل کند. چنانچه اینگونه نشود، خطر یک جنگ تمام 
عیار سعودی-ایرانی نزدیک تر می شود؛ جدای از اینکه او جانشین 

پدرش شود یا خیر.

ابوبکر صدیق

پاکستان تغییر... 
پیدا  اولویت  پس  دارد  افغانستان  با  طوالنی  مرز 

می کند.
وزیر دفاع امریکا تصریح کرد: ما دست به یک تالش 
سراسری در دولت زده ایم و تالش های بین المللی را 
نیز به پیش می بریم و یکی از دالیلی که در اینجا در 
این باره بحث می کنیم این است که اطمینان حاصل 
کنیم همه ما درخصوص موضع مان هم راستا باشیم.

ماتیس درمورد مذاکراتی که با دیگر کشورهای عضو 
ناتو انجام داده گفت: این نشان دهنده هم راستا بودن 

قابل توجه ما است چراکه همه ما همکاری می کنیم 
تا پاکستان را وادار کنیم هرآنچه که بتواند برای قطع 

شریان های تروریست ها و شبه نظامیان انجام دهد.
امریکا  که  دارد  راه هایی وجود  کرد:  نشان  او خاطر 
دهد  پاداش  پاکستان  به  آنها  از  استفاده  با  می تواند 
و راه هایی نیز است که جامعه بین المللی می تواند با 
اصلی  اما  بدهد  پاسخگو  را  پاکستان  آنها  از  استفاده 
پاکستان  با  ما می خواهیم  که  است  این  داریم  ما  که 
همکاری کرده و راهبردمان را عملی سازیم تا دیگر 
تهدیدی از جانب آن سوی مرز در این کشور وجود 
نداشته باشد. این یک تالش بین المللی است نه فقط 

تالشی مختص به امریکا.
ماتیس گفت: اینکه ما اکنون به شکل بین المللی هم 
راستا هستیم و کارهایی که ما انجام می دهیم احتماال 

نمایانگر بزرگترین تغییر است.
و  او  گفت:  ناتو  دفاع  وزرای  نشست  در  ماتیس 
همکارانش مشغول به هماهنگ کردن جنگشان علیه 
تروریست و گام های بعدی از افغانستان تا خاورمیانه 

هستند.
کشورهای عضو ناتو و شرکای این ائتالف در حال 
در  و حمایت ها  افزایش سربازان  کردن طرح  نهایی 

افغانستان هستند.
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ورزش
رحمت اهلل بیگانه

شب های خواجه بهاوالِدین!
مهربانی و توجه آمرصاحب متعجبم ساخت!

ــه  ــوالی خواج ــیدی، ولس ــال 1۳80 خورش ــد س ــاه اس م
بهاوالدیــن تخــار، جم وجــوِش خــاص داشــت. آن روزهــا شــخصیت های 
ــد:  ــب بودن ــان آمرصاح ــن مهم ــه بهاوالدی ــور در خواج ــی کش فرهنگ
ــار،  ــم ایزدی ــظ منصــور، محمــد عل ــن مهــدی، عبدالحفی ــر محی الدی داکت
داکتــر عبدالحــی خراســانی، محمــد داوود نعیمــی، توریالــی غیاثــی، فهیــم 
ــی و  ــد داوود عارف ــرادی، محم ــر م ــیرزاد، صاحب نظ ــا ش ــتی، نورآق دش
امــان طیــب، همــه در ولســوالی خواجــه بهاوالدیــن والیــت تخــار منطقــۀ 
ــب  ــا آمرصاح ــز ب ــک دهلی ــن در ی ــم. م ــع بودی ــر جم ــی کبی ــاغ قاض ب
بــود و بــاش داشــتم، آمرصاحــب هــر شــب بــا مهمانــان خــود مجلــس 

ــت.  ــی انداخ ــی را راه م ــای جالب ــان بحث ه ــا مهمان ــت. او ب می داش
ــاز  ــه آغ ــت قلع ــراف دش ــه و اط ــۀ کله کت ــی در منطق ــود تعرض ــرار ب ق
شــود و مــن، نعیمــی و دشــتی بــرای گرفتــن گــزارش ایــن تعــرض بــه 
منطقــه برویــم. مــن پیراهــن و تنبــان ســفیدی بــه تــن داشــتم، آمرصاحب 
کوتــاه روی جنــگ و تعــرض روزهــای آینــده صحبــت کــرده و خطــاب 
ــی روی؟  ــگ م ــه جن ــن کاالی ســفید ب ــا همی ــن گفــت: خــودت ب ــه م ب
متصــل آن، آمرصاحــب دســتور داد تــا بــه مــن و داوود نعیمــی یک یــک 

جــوره دریشــی عســکری توزیــع شــود.

دستگیر روشنیالی

ــن  ــم، ای ــت نکنی ــش بازگش ــی خوی ــت اصل ــه هوی ــا ب ت
ایــن  و  نفرت انگیــز  اظهــارات  تعصبــات،  مشــکالت، 
ــه  ــا ب ــی م ــت اصل ــت. هوی ــد یاف ــه خواهن ــالت ادام حم
ــدارد.  ــت ن ــوم اهمی ــن و آن ق ــت. ای ــانیت« اس ــت« »انس ــای »قومی ج
ــی  ــوم چ ــی ق ــان معن ــدون انس ــت. ب ــان اس ــت دارد، انس ــه اهمی آنچ
اســت؟ افغانســتان بــه نســل نویــن سیاســی ضــرورت دارد کــه در مرکــز 
ــازی در  ــوم و قوم ب ــن ق ــوم«، »انســان« باشــد. ای ــه جــای »ق تفکــراش ب
ــش،  ــوم، ارت ــردن ق ــی ک ــا سیاس ــت. ب ــاک اس ــت خطرن ــت، نهای سیاس
ــه را  ــن جامع ــوند و ای ــی می ش ــم سیاس ــق و... ه ــاوت، ح ــس، قض پول
ــن  ــی از خطرناک تری ــد. یک ــای می کن ــی رهنم ــرگ و تباه ــوی م ــه س ب
ــت.  ــوم اس ــردن ق ــی ک ــن سیاس ــا همی ــه م ــی جامع ــای سیاس ضعف ه
ــروزی هســتیم و  ــا اســیر ســاختارهای بازگشــت ناپذیر دی ــًا چــرا م واقع
ــان  ــه هم ــت، بلک ــت نیس ــن سیاس ــم. ای ــوش کرده ای ــردا را فرام ــرا ف چ
ــلیقه ها  ــا و س ــالف نظره ــه اخت ــت ک ــی اس ــۀ قبیله ی ــای کهن رقابت ه
ــی  ــد و خواســت شــخصی، خواســت قوم ــدل می کنن ــمنی مب ــه دش را ب
تعریــف می شــود. در واقعیــت ایــن افــراد جــز ســود شــخصی، 
انگیزه یــی نــدارد. امــروز و فــردا از مــا می خواهــد کــه هــر چــی 
ــت  ــد و حرک ــف کن ــطی توق ــاک قرن وس ــای خطرن ــن بازی ه ــر ای زودت
ــرای  ــی ب ــی انســانی آغــاز شــود کــه در آن، جای ــای نوین ــه ســوی دنی ب

ــد. ــته باش ــود نداش ــرت وج ــب و نف تعص

امراهلل صالح

فـرض بفرماییـد برای ایـن شـخص{حکمتیار} جنگ قومی 
اسـت، امـا از او باید پرسـید که:

در هفـده سـاِل پسـین کـه او از راولپنـدی تمویـل و هدایت 
می شـد، در برابـر کـدام قـوم می جنگیـد و چـه تعـداد از قـوم دشـمن بـه 
هدایـت او کشـته شـدند؟ ارقـام اش را دارد؟ اگـر جنـگ قومی اسـت، آیا 
مطمیـن هسـت کـه تمـام سـربازان و مدافعـاِن منطقـۀ داراالمـان از قـوم 
خـودش هسـت؟ اگـر جنـگ قومـی اسـت، خیمـۀ لویـه جرگـه را بـرای 
او کـدام قـوم تأمیـن امنیـت کـرده بـود؟ اگـر جنـگ قومـی اسـت، آیـا او 
می دانـد کـه ملیون هـا دالـر پـاداش تسـلیم شـدن اش از مالیـۀ کـدام قـوم 
تأمیـن می گـردد؟ اگـر جنگ قومی اسـت، او با کـدام قوم صلـح و با کدام 

قـوم هنـوز در جنگ اسـت؟
از  اسـت  کنونـی دسیسـه یی  نیسـت. جنـگ  قومـی  مـا، جنـگ  دیـد  از 
جانـب پاکسـتانی ها بـه خاطـر تضعیـف نظـام، شـیرازه و بافـت اجتماعی 
در افغانسـتان تـا بتواننـد مـا را بـه سـاحۀ احتیاطـی و زیـر نفـوذ خویـش 
تقلیـل دهنـد. وسـایل پاکسـتانی ها در ایـن جنـگ گروه های رشـد یافته یی 
دور از ارزش هـای ملـی و وطنـی انـد کـه خـود را مدیـون هم آغوشـی و 
خیـرات پاکسـتان می داننـد و اسـالم برای شـان وسـیله یی بیـش نیسـت. 
همـان قشـر نخبۀ پاکسـتان کـه به آنان حکومـت واقعی و عمیـق می گویند 
و طالبـان وسـایل کشتارشـان انـد، همۀشـان زنده گـی سـیکوالر و دور از 
تمـام ارزش هـای دینـی دارنـد. این آقـا تا چند ماه قبل در سـایۀ سـخاوت 
همان هـا بـر ضـد افغانسـتان می جنگیـد و آمدنـش بـه کابـل نیـز تـا حال 
پیامـد قابـل لمـس بـرای صلـح نداشـته اسـت. اما از سـخن گفتـن او باید 
بسـیار اسـتقبال کنیـم. خیلـی زیـاد. او هرقـدر سـخن بگوید برای کسـانی 
کـه یقیـن و تردیـد داشـتند، معلـوم می شـود کـه چیـز مثبت و نشـاط آور 
بـرای ایـن وطن نداشـته و نخواهد داشـت. امـکان هم ندارد کـه او در این 
سـن و سـال تغییـر عـادت دهـد، امـا مـن ایـن را از پاداش هـای خداونـد 
بـرای ملـت مـا می بینـم کـه شـماری از پرده هـا را از روی کار آدم هـا بـر 
مـی دارد و مـا رسـوایی را تماشـا می کنیـم. هـر بـاری که سـخن می گوید، 
اشـاره بـه قصرهـای سـاخته شـده در هفده سـال اخیـر می کند. بلـی. فرق 
همین اسـت. شـماری گرفتند و آباد کردند و شـماری گرفتنـد و در دادند؛ 
سـوزاندند؛ کشـتند و بسـتند و هنوز هم در درون شـان آتش خودخواهی و 
جاه طلبـی شـعله ور اسـت. آقا این قصرها در شـهرهای افغانسـتان سـاخته 
شـده انـد، امیـد اسـت خـدا برایـت فرصـت راکـت زدن بـه آن هـا را بـار 

ندهد. دیگـر 

تیم کریکت 19 سال افغانستان 
در برابر پاکستان به پیروزی رسید

بیل دوباره مصدوم شد و دربی 
مادرید را از دست داد

فیـسبـوک نـــامــه

تیــم کریکــت 19 ســال افغانســتان در نخســتین بــازی خــود در برابــر 
تیــم ملــی کریکــت 19 ســال پاکســتان در مالزیــا بــا تفــاوت 7 ویکــت 

پیــروز شــد.
در آغــاز ایــن بــازی، نخســت افغانســتان قرعــۀ بــازی را بــرد و نخســت 
ــم  ــان تی ــام بازیکن ــه تم ــت ک ــرد و توانس ــاب ک ــدازی را انتخ توپ ان

پاکســتان را در اور 20 پــس از 57 دوش از زمیــن بیــرون کنــد.
ــر  ــف زازی ه ــق و یوس ــن الح ــب زدران 6، نوی ــازی، مجی ــن ب در ای

ــد. ــرون کردن ــازی بی ــدان ب ــتان را از می ــم پاکس ــن تی ــدام 2 بازیک ک
توپ زنــاِن تیــم کریکــت 19 ســال افغانســتان در آور 10 و بــا از دســت 
ــازی  ــن ب ــروز ای ــوره و پی ــن شــده را پ دادن ســه بازیکــن هــدف تعی

شــدند.
رقابت هــای جــام کریکــت 19 ســال آســیا دیــروز بــه میزبانــی مالــزی 
آغــاز و تــا 15 همیــن مــاه ادامــه می یابــد. در 11 نوامبــر تیــم کریکــت 
19 ســال افغانســتان در بــازی دومــش در برابــر تیم 19 ســال ســریالنکا 

ــرد. ــرار می گی ق
ــای افغانســتان،  ــور تیم ه ــا حض ــیا ب ــال آس ــام 19 س ــابقات ج مس
هنــد، پاکســتان، ســریالنکا، بنگالدیــش، نپــال، امــارات متحــده عربــی 
ــه خواهــد  ــاه ادام ــن م ــخ 19 همی ــا تاری ــه ت ــزی برگــزار شــد ک و مال

داشــت.

ــاگردان  ــع ش ــد از جم ــال رئال مادری ــم فوتب ــزی تی ــال ول ــدت دوری ب م
ــرد. ــدا ک ــش پی ــر افزای ــاه دیگ ــک م ــدان ی ــن زی زین الدی

روزهــای غم انگیــز گــرت بیــل در رئال مادریــد خیــال تمــام شــدن 
ــرای  ــه و ب ــان او را گرفت ــد گریب ــدارد، چــرا کــه یــک مصدومیــت جدی ن

ــرد. ــد ک ــین اش خواه ــر خانه نش ــاه دیگ ــک م ی
ــی اش )از  ــت قبل ــکاوری مصدومی ــه دوران ری ــزی کهکشــانی ها ک ــال ول ب
ــی  ــات گروه ــه تمرین ــراً ب ــرد، اخی ــپری می ک ــاق( را س ــت س ــه پش ناحی
ــه  ــر ب ــۀ دیگ ــک هفت ــه ی ــی ک ــا در حال ــود، ام ــته ب ــدان برگش ــردان زی م
بــازی حســاس سفیدپوشــان مادریــد در دربــی برابــر اتلتیکــو مادریــد باقــی 
اســت، او از ناحیــۀ ران مصــدوم شــده اســت کــه ایــن مصدومیــت او را 
ــن  ــب بازیک ــن ترتی ــه ای ــرد و ب ــد ک ــین خواه ــاه خانه نش ــک م ــرای ی ب
ســابق تاتنهــام بــازی تیمــش در ورزشــگاه وانــدا متروپولیتانــو را از دســت 

داد.
ــه  ــش داد، بلک ــل را کاه ــکاوری بی ــرعت ری ــا س ــت نه تنه ــن مصدومی ای
ــه  ــان ک ــگاه های جه ــام باش ــد در ج ــای رئال مادری ــور او در بازی ه حض
ــرار  ــام ق ــی از ابه ــزار می شــود را هــم در هاله ی ــاه دســامبر برگ اواســط م

داده اســت.
بیــل از یــک ســال پیــش کــه شــدیداً از ناحیــه قــوزک دچــار مصدومیــت 
ــش  ــزو نق ــای زی ــوده و در برنامه ه ــی ب ــکالت فیزیک ــار مش ــد، دچ ش

پُررنگــی نداشــته اســت.

اندیشۀ سرگردان
محمد مرادی

ــزِل فکــری  ــه پــای تزل در بیــن رهبــران جهــادی، کمتــر رهبــری ب
ــا  ــح ب ــا صب ــد، ام ــب می خواب ــد. او ش ــار می رس ــدی حکمتی گلب
اندیشــۀ ســرگردان جدیــد بیــدار می شــود. حکمتیــار حتــا در طــول 
ــد.  ــای متناقضــی می گوی ــذب شــده و حرف ه ــز دچــار تذب روز نی
ــگ افغانســتان را  ــنبه، جن ــه او روز چهارش ــنیده باشــید ک شــاید ش
منازعــه بیــن دو قــوم عنــوان کــرد. بــدون شــک، اگــر او همچنــان 
ــدان دور،  ــی نه چن ــد، در آینده ی ــه ده ــارش! ادام ــخنان گهرب ــه س ب
ــه  ــور ک ــد داد؛ همان ط ــی خواه ــگ مذهب ــگ افغانســتان رن ــه جن ب
ــل را  ــرات و کاب ــر در مســاجد ه ــزۀ حــوادث تروریســتی اخی انگی
مذهبــی دانســت. بــرای این کــه بی ثباتــی فکــری حکمتیــار را 
مســتند بیــان کــرده باشــیم، بیانیه هــا و اظهــارات او را دربــارۀ 
ــرور  ــن کشــور م ــی ای ــت فعل ــتان و دول ــاری در افغانس ــگ ج جن
ــی  ــع زمان ــط مقط ــه فق ــت ک ــن یادداش ــی ای ــع اصل ــم. منب می کنی
ــه و ســایت »شــهادت«، ارگان  ــرد، روزنام ــر می گی دو ســاله را در ب
نشــراتی حــزب اســالمی افغانســتان بــه رهبــری گلبدیــن حکمتیــار 

اســت.
بــرای نشــان دادن بی ثباتــی فکــری حکمتیــار، کافــی اســت کــه بــه 
ــار  ــری »ارزشــت« اشــاره شــود. حکمتی ــگاه خب ــا پای ــۀ او ب مصاحب
در ایــن مصاحبــه، دولــت افغانســتان را دســت بوِس غــرب، مفســد 
ــش و  ــارۀ ارت ــن درب ــار همچنی ــرد. حکمتی ــوان ک ــرا عن و غرب گ
ــتان  ــی افغانس ــش فعل ــس و ارت ــت: »پولی ــتان گف ــس افغانس پولی
ــگاه  ــدارد. از ن ــت کمونیســتی ن ــس دول ــش و پولی ــا ارت ــی ب تفاوت
ــی افغانســتان، همــان حکــم  شــرعی، حکــم پولیــس و ارتــش فعل
ــهادت  ــایت ش ــت.« )س ــتی اس ــت کمونیس ــس دول ــش و پولی ارت

ــن 2015( پنجــم ژوئ
حکمتیــار در گفت وگــو بــا ســایت »افغــان ځواک=زواک« کــه ایــن 
مصاحبــه در تاریــخ 18 جــون 2015 از ســایت شــهادت نیــز منتشــر 
ــی  ــت امریکای ــک دول ــتان، ی ــی افغانس ــت فعل ــت: »دول ــد، گف ش
اســت؛ دولــت وحــدت ملــی افغانســتان، حکومــت مفســد، نااهــل، 
ــب اســت.«  ــار اجان ــه صــورت کامــل در اختی ــگان و ب نوکــر بیگان
ــق  ــت برح ــک نهض ــش را ی ــه داع ــن مصاحب ــار در همی حکمتی
ــن  ــرده اســت. او همچنی ــام ک ــم قی ــر ظل ــه در براب ــرد ک ــوان ک عن
ــه  ــی نتیج ــرات زمان ــن مذاک ــت: »ای ــح گف ــرات صل ــارۀ مذاک درب
ــد؛  ــرک کنن ــتان را ت ــی افغانس ــان خارج ــه نظامی ــه هم ــد ک می ده
ــدارد،  ــح را ن ــرات صل ــت مذاک ــل، صالحی ــت دســت بوِس کاب دول
تــا زمانــی کــه امریــکا بــه اشــغال افغانســتان ادامــه دهــد، جنــگ مــا 
ــت دســت بوِس  ــه در دول ــم ک ــه خواهــد داشــت؛ قصــد نداری ادام
ــه  ــم ک ــرض کن ــد ع ــز بای ــم.« )در پرانت ــهم بگیری ــی س اشــرف غن
ــح شــده  ــت افغانســتان تصری در توافق نامــۀ حــزب اســالمی و دول
اســت کــه کادر حــزب اســالمی در پُســت های دولتــی ســهم 
ــی  ــت: »راه ــه گف ــن مصاحب ــار در همی ــت.( حکمتی ــد گرف خواهن
بــه جــز جنــگ در برابــر حضــور نظامیــان امریکایــی در افغانســتان 
وجــود نــدارد؛ مقامــات دولــت فعلــی افغانســتان، غالمــان امریــکا 
ــتان،  ــی در افغانس ــرف غن ــه اش ــت ک ــن اس ــت ای ــتند؛ واقعی هس

ــهادت 18 جــون 2015( ــکا اســت.« )ش ــفیر امری ــده و س نماین
حکمتیــار در بیانیه یــی کــه بــه مناســبت عیــد ســعید فطر ســال 2015 
منتشــر کــرد، بــا صراحــت اعــالم کــرد کــه بــدون خــروج نظامیــان 
ــت بوِس  ــت دس ــا دول ــح ب ــرات صل ــتان، مذاک ــی از افغانس خارج
ــگ  ــۀ جن ــر ادام ــه ب ــن بیانی ــر نیســت. او در همی ــکا امکان پذی امری
ــرد.  ــد ک ــتان تأکی ــی از افغانس ــرباز امریکای ــن س ــروج آخری ــا خ ت
حکمتیــار در عیــن حــال از مســووالن دولــت افغانســتان خواســت 
ــه کــرده و دامــان اشــغال گران  ــه خاطــر نوکــری امریــکا، توب کــه ب

را رهــا کننــد. )ســایت شــهادت 16 جــوالی 2015(
ــرای  ــان ب ــوت از طالب ــن دع ــز ضم ــار در اگســت 2015 نی حکمتی
اتحــاد بــا ایــن حــزب، بــر ادامــۀ جنــگ تــا خــروج آخریــن ســرباز 
خارجــی از افغانســتان تأکیــد کــرد. )شــهادت اول اگســت 2015(

پــس از ایــن اعالمیــه، حکمتیــار در پنــج بیانیــه و مصاحبــۀ دیگــر 
ــای 6، 12 و  ــن تاریخ ه ــپتامبر و همچنی ــخ  2۳ س ــه در تاری ــز ک نی
ــر  ــد، ب ــر ش ــوالی 2016 منتش ــور ۳ ج ــر 2015 و همین ط 15 اکتب
ادامــۀ جنــگ بــه گفتــۀ او تــا پایــان اشــغال افغانســتان تأکیــد کــرد. 
حکمتیــار در بیانیــۀ ۳ جــوالی 2016 بــا صراحــت بیــان کــرد کــه 
قصــد پیوســتن بــه دولــت فعلــی افغانســتان را نــدارد. حکمتیــار در 
ــی  ــای امنیت ــه نیروه ــت ک ــر گف ــار دیگ ــال 2015، یکب ــوالی س ج
افغانســتان، اجیــر بیگانــه گان انــد. او در همیــن مطلــب کــه ســایت 
ــه  ــزود ک ــرد، اف ــوان ک ــار عن ــا حکمتی ــو ب ــهادت آن را گفت وگ ش
قیــام داعــش عکس العمــل طبیعــی در برابــر تجــاوز و ظلــم اســت. 

)ســایت شــهادت 15 جــوالی 2015(
ــن  ــه همی ــار، ب ــن حکمتی ــری گلبدی ــی فک ــات بی ثبات ــرای اثب ب
ــت،  ــوده اس ــش نب ــر قناعت بخ ــم اگ ــت. بازه ــی اس ــدار کاف مق
ــط از دو  ــر فق ــال حاض ــار در ح ــه حکمتی ــم ک ــح کن ــد تصری بای
ــر  ــت بوس و اجی ــش آن را دس ــال پی ــا دو س ــه ت ــی ک ــال دولت کان
ــی، حقــوق و  ــه بیــش از 20 میلیــون افغان ــد، ماهان ــکا می خوان امری
ــا،  ــن پرداختی ه ــی از ای ــناد برخ ــد. اس ــت می کن ــتمری دریاف مس

ــد. ــر گردی ــته منتش ــۀ گذش هفت



نیک رابرتسون  - تحلیل-سی.ان.ان
از  فراتر  تاثیراتی  می تواند  ریاض  در  کودتا  وقوع 
این  در  باشد.  داشته  عربستان  پادشاهی  مرزهای 
سنی  کشورهای  سایر  میان  سنی ترین  که  کشور 
است، شاهزاده بن سلمان می خواهد تا سعودی ها 
رهبری ائتالف بزرگی علیه ایران شیعه را در دست 

بگیرند.«
به  عربستان  ولیعهد  سلمان،  بن  محمد  شاهزاده 
او  میان  که  را  مخالفانی  آن  بیرحمانه ای  صورت 
ایستاده اند، خنثی می کند. ظهور  پادشاهی  و تخت 
را  گمانه زنی هایی  قدرت  در  سلمان  بن  ناگهانی 
درباره سقوط ناگهانی او و ایجاد هرج و مرج در 
نگرانند  منتقدان  است.  آورده  وجود  به  خاورمیانه 
که شاید او در آستانه کودتای نرم باشد تا پدر 81 
ساله اش را از قدرت کنار بگذارد اما مطالعات بیشتر 
نشان می دهد که شاید او بازی محتاطانه تری را در 

پیش گرفته باشد.

برای  او  ماکیاولیستی  حرکت های  از  کدام  هر 
اجتماعی  و  اقتصادی  وعده های  و  دولت  ترمیم 
پرنفوذ،  افراد  و  بازداشت شاهزادگان  اکنون هم  و 
او  اینکه  است.  بوده  زمانی  در هر  گام عمیق  یک 
سال های  در  یا  و  می گیرد  را  پدرش  جای  اکنون 
آتی، تفاوت چندانی در اصل موضوع این منطقه که 
همانا درگیری میان عربستان و دشمن منطقه ای آنها 
ایران است، ندارد. وقوع کودتا در ریاض می تواند 
داشته  پادشاهی  این  مرزهای  از  فراتر  تاثیراتی 
میان  در  که سنی ترین کشور  این کشور  در  باشد. 
سلمان  بن  شاهزاده  است،  سنی  کشورهای  سایر 
می خواهد تا سعودی ها رهبری ائتالف بزرگی علیه 

ایران شیعه را در دست بگیرند.
پادشاه عربستان،  اولین  ابن سعود،  از زمان مرگ   
پسرانش یکی پس از دیگری تا زمانی که قلبشان در 
سینه تپیده قدرت را در دست داشتند و پدر ولیعهد 
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غور  والیت  ساکنان  از  شماری  اعتراض  ادامه  در 
به عدم دسترسی به برق و جاده، اعضای شورای 

والیتی غور هم به معترضان پیوستند.
از دو روز پیش در شهر فیروزکوه،  این معترضان 
مرکز والیت غور همایش اعتراضی زیر عنوان »راه 
و روشنی« برگزار کردند و دست به تحصن زدند. 
اعضای شورای والیتی غور از صبح روز شنبه به 

جمع آنها پیوستند.
فضل الحق احسان، رییس این شورا گفت که گوش 
درخواست های  و  است  »ناشنوا«  مرکزی  دولت 
را  غور  محلی  مقام های  و  نمایندگان  مردم،  مکرر 

درباره توسعه این والیت توجهی نکرده است.
آقای احسان افزود در حالی که برخی از والیت های 
همجوار غور جاده های اسفالت شده زیادی دارند، 
این والیت ولی هیچ راهی به شهرهای بزرگی مانند 

کابل و هرات ندارد.

پیش از این دولت جاده کابل-هرات بررسی کرده 
صورت  به  هم  کارش  و  کند  اسفالت  را  آن  تا 
آغاز  میدان  والیت  بهسود  منطقه  در  محدودی 
شده، ولی تا زمان ساخت این شاهراه فاصله زیادی 

است، چرا که هزینه آن هنوز نامشخص است.
افغانستان  مرکز  والیت های  نمایندگان  گذشته  در 
»گردن  جاده  به  که  جاده  این  ساخت  برای  بارها 
دولت  توجه  خواستار  بارها  است،  موسوم  دیوار« 
افغانستان  منابع حمایت مالی طرح های عمرانی  و 
پی  در  محسوسی  نتیجه  واقع  در  ولی  شده اند، 

نداشته است.
این  اهالی  مشکالت  می گویند،  غور  معترضان 
والیت تنها عدم دسترسی به جاده نیست، بلکه به 

نیروی برق هم دسترسی ندارند.
سال  چهار  که  گفت  غور  والیتی  شورای  رییس 
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پنجمیـن مجموعـۀ »مسـعود فراتر از 
مرزهـا« در پاییـز 1۳85 خورشـیدی 
از نشـانی بنیـاد شـهید مسـعود نشـر 
شـده اسـت. ایـن مجموعـه، توسـط 
سـیداحمد هاشـمی تدویـن شـده و 
در دو هـزار نسـخه بـه نشـر رسـیده 

ست. ا
»حـرف  در  مجموعـه  ایـن  ناشـِر 
نخسـت« گفته اسـت: »او که در همۀ 
روزهـای غربـت و شـب های ظلـِم 
گرفتۀ سـرزمینش، در وسـعت وجود 
خـود، غم هـا را تسـکین می بخشـید. 
امـا  بـود؛  درد  خسـتۀ  فریـاد  او 

می شـد در آسـماِن دسـتانش طلـوع 
صـدای  کـرد.  تماشـا  را  خورشـید 
مهربـان او هنوزهـم در یادهـا طنیـن 
بـه  رنج هـا  زمـان  از  کـه  می افکنـد 
گـوش می رسـید، امـا همـواره صبـر 

می شـد«. یـادآور  را 
در ادامـۀ ایـن یادداشـت آمده اسـت: 
او رفـت تا طلوع بی غـروِب راه خود 
را بـه طلوعـی مهربان بـر دل هزاران 
مشـتاق بکارد که دسـت بر شـانه اش 
به تبـرک می برنـد. مصیبت شـهادت 
او، تنهـا مصیبت فـداکاری یک ملت 
نیسـت، بلکه مصیبت همه تشـنه گان 

عدالـت  جوینـده گان  و  حقیقـت 
است.

»مسـعود  مجموعـۀ  پنجمیـن  ناشـر 
فراتر از مرزها« یادآور شـده است که 
تدویـن ایـن مجموعـه کـه گزیده یی 
اسـت از سـخنرانی های ارایـه شـده 
تنهـا  مسعودشناسـی،  کنفرانـِس  در 
بـه منظـور گفتـن خوبی ها و تفسـیر 
ملـی  قهرمـان  کارنامـۀ  شـگفتی های 
ایـن  یـادآور  بلکـه  نیسـت،  کشـور 
مـردان  کـه  می باشـد  نیـز  حقیقـت 
آنـان  نمی میرنـد،  هیـچ گاه  روزگار 
در فکـر و ذهـن و اندیشـۀ نسـل ها 

می یابنـد.  تداعـی 
»مسـعود  مجموعـۀ  پنجمیـن  در 
و  سـخنرانی ها  مرزهـا«،  از  فراتـر 
مسـعود،  احمدضیـا  از  نوشـته هایی 
الکسـاندر،  قانونـی،  یونـس  محمـد 
محمـد محقـق، فرانسـیس وینـدرل، 
سـود،  راجیـو  عبـداهلل،  عبـداهلل 
محمـد رضـا بهرامـی، حاجـی دیـن 
محمـد، سـیدمصطفی کاظمـی، فتانه 
گیالنـی، پیوندگل مـرادزاده، ریچارد 
مکنـزی، کارگـون، عبدرب الرسـول 
شـگوفه  رحمـان،  سـعید  سـیاف، 
سـحر، عبدالحمیـد مبـارز، ژیـال بنی 
یعقـوب، بوریـس له النـد، انورالحـق 
امیـن  محمـد  چـودری،  احـدی، 
ابرهیـم  کوچـه،  رژیـس  فرهنـگ، 
حافظ، اسـکندر شـیکراندوف، میرزا 
شـکورزاده، سـلوار تاالمباردو، احمد 
ولـی مسـعود و نجیب اهلل فهیـم آمده 

اسـت.
کنفرانـس بین المللـی مسعودشناسـی 
مناسـبت  بـه  پسـین  سـال های  در 
سـالروز شـهادت قهرمان ملی برگزار 
زیـادی  شـمار  آن،  در  کـه  می شـد 
پژوهش گـران،  نویسـنده گان،  از 
پیرامـون  او  یـاران  و  هم سـنگران 
شـهید  مبـارزات  پیامـد  و  کارنامـه 
مسـعود مقالـه می نوشـتند و صحبت 
ایـن  مکمـل  جریـان  می کردنـد. 
شـهید  بنیـاد  سـوی  از  کنفرانس هـا 

مسـعود چـاپ شـده انـد.

مســعود
از     مـرزها  فـراتر      

هارون مجیدی
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