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آصف آشنا
بحــث ایــن اســت کــه نجیــب اهلل احمــدزی بایــد بــرود تــا 
عبــداهلل احمــدزی رییــس کمیســیون انتخابــات شــود. ایــن 
ــی  ــود. برخ ــورده ب ــد خ ــنلبه کلی ــاه س ــط م ــازی از اواس ب
ــأله را  ــن مس ــات ای ــر انتخاب ــر ب ــی ناظ ــای مدن از نهاده
می داننــد. برخــی از ســفارت خانه ها در دو مــاه گذشــته 
بــرای عملــی شــدن ایــن ســناریو رأی زنــی سیاســی کــرده 

ــار می شــود و  ــب اهلل احمــدزی چــرا برکن ــه نجی ــد. این ک ان
ــته گی  ــت و شایس ــه صالحی ــدزی چ ــداهلل احم ــه عب این ک
نــدارد؟  و  دارد  انتخابــات  کمیســیون  ریاســت  بــرای 

هســتند. جداگانه یــی  بحث هــای 
و  غنــی  قبیله یــی  و  رســوا  بــازی  اصلــی،  مســألۀ 
زیرمجموعــه اش بــا روندهــای دموکراتیــک در کشــور 
ایــن بــازی رســوا از هیــچ چیــزی  اســت. غنــی در 

ــون  ــد. قان ــد. دروغ می گوی ــرده و نمی کن ــت نک فروگذاش
ــۀ  ــک داعی ــای ی ــرای ابق ــی ب ــر کارت ــد. از ه ــض می کن نق
و  طالــب  کارت  از  حتــا  می کنــد.  اســتفاده  ابطال شــده 
ــوای  ــای رس ــی از نمونه ه ــی، یک ــم کنون ــم. حک تروریس
اســت.  مــردم  بــه  غنــی  دروغ گویــی  و  قانون شــکنی 
قانون شــکنی بــه ایــن دلیــل کــه تصمیــم غنــی بــرای عــزل 
رییــس کمیســیون مســتقل انتخابــات بــا هیــچ قانــون قابــل 
دفــاع نیســت. دروغ، بــه ایــن دلیــل کــه غنــی در حکــم اش 
ــت داده  ــه هدای ــه و مطالب ــاس فیصل ــه اس ــت: »ب ــه اس گفت
می شــود تــا نهادهــای مربوطــه، لســت کاندیــدان جدیــد را 
ــه  ــود آن کمیســیون ب ــن عضــو کمب ــن یکت ــه منظــور تعیی ب

ــد«. ــی نماین ــوری معرف ــت جمه ریاس
اشــرف غنــی در حالــی از »لســت کاندیــدان جدیــد« بــرای 
ــاًل  ــه عم ــد ک ــپ می زن ــات گ ــیون انتخاب ــت کمیس ریاس
آقــای عبــداهلل احمــدزی را بــرای ریاســت کمیســیون 
ــا تمــام  ــا ب ــرده و کار تمــام اســت، ام ــن ک ــات، تعیی انتخاب
دروغ  مــردم  بــه  دیده درایــی  و  بی شــرمی  وقاحــت، 
ــی،  ــون اساس ــق قان ــر تطبی ــارت ب ــیون نظ ــد. کمیس می گوی
مجلــس نماینــده گان و نهادهــای ناظــر بــر انتخابــات، 
مســوولیت دارنــد بــا ایــن خودســری اشــرف غنــی برخــورد 
جــدی و قاطعانــه داشــته باشــند. از رســانه های آزاد کشــور 
ــه  ــن مســأله ب ــار ای ــوک، انتظــار دارم از کن و فعــاالن فیس ب
ــث و  ــه بح ــاز ب ــایل نی ــن مس ــد. ای ــور نکنن ــاده گی عب س
بررســی شــدن دارد و مــردم حــق دارنــد حقایــق در مــورد 

ــد. ــی را بدانن ــایل انتخابات مس

مقام های امنیتی در فراه گفته اند که شماری از 
سربازان پولیس ملی دیشب در جریان حمله 
گروهی جنگجویان طالبان بر چندین پوستۀ 
امنیتی در این والیت کشته و زخمی شده اند.
باهر، سخنگوی پولیس فراه به صدای  اقبال 
چهار  بر  همزمان  طالبان  افراد  گفت:  امریکا 
پوسته امنیتی )بازار فراه رود، مندوی، وسط 
بازار، پل فراه رود و قرارگاه کندک شاهراه(
در این والیت حمله کردند که درگیری بین 
روز  بامداد  تا  طالبان  افراد  و  امنیتی  قوای 

یکشنبه ادامه داشت.
آقای باهر تأیید کرد که در این درگیری ۱۰ 
دیگر  تن  پنج  و  کشته  افغان  پولیس  سرباز 

زخمی شده اند.
که  گفت  همچنان  فراه  پولیس  سخنگوی 
هشت جنگجوی طالبان نیز در این درگیری 
زخمی شده  دیگر شدیداً  تن  و هفت  کشته 

اند.
به گفتۀ وی، حمالت طالبان عقب زده شده 
قوای  کنترول  در  ساحات  این  اکنون  هم  و 

افغان است.
که  گفته اند  فراه  والیتی  شورای  اعضای  اما 
طالبان  مسلح با حمله بر چندین پوسته امنیتی 
 ۱۱ رود،  فراه  شاهراه  در  پولیس  سربازان 
سرباز پولیس ملی را کشته و ۷ تن دیگر را 

زخمی کرده اند.
به ادعای آنان، طالبان با تصرف این پوسته ها، 
تمامی تجهیزات سربازان را با خود برده اند؛ 
این ادعا را مقام های امنیتی والیت فراه رد 

کرده اند.
گروه طالبان تا حال در این مورد ابراز نظری 

نکرده است.
فراه  والیت  شمسی  روان  سال  جریان  در 
مواضع  بر  طالبان  گسترده  حمالت  شاهد 

نیروهای امنیتی افغان بوده است.
بر  طالبان  مشابه  حمله  در  نیز  گذشته  هفته 
والیت  در  افغان  امنیتی  نیروهای  پوسته های 
فراه، هشت سرباز اردوی ملی و پولیس ملی 

کشته و سه تن دیگر زخمی شدند.

حملۀ گروهی طالبان 
به پاسگاه های پولیس 

فـراه

کمیسیـون مسـتقل! انتخـابات
نجیباحمدزیمیرودعبداهللاحمدزیمیآید

صفحه 3

صفحه 3

مجلس سنا طرح تعدیل قانون 
ثبت احوال نفوس را تأیید کرد

 د حکومت او طالب استازو ترمنځ 

د سولې مخامخ خربې ګټورې متامېدای يش

هیچ نقطه  یی از افغانستان 

نیست که مرکز یک امپراتوری 

نبوده باشد!

دستور تازۀ غنی به وزارت داخله:صفحه 6

قطعۀ 500 نفـری ضد آشـوِب
بـدون تاجیک   ها  تشکیـل دهید

»آیـا میـراث مـرد کج کالهـی کـه افغانسـتان را از چنـگال تجاوز سـرخ و سـیاه نجـات داد و بعـد از مرگش، رهـروان او »امانـت مردم افغانسـتان« 
را دودسـتی تقدیـم مـردم افغانسـتان کردنـد تـا در ایـن کشـور صلـح و ثبات و وحـدت ملـی و... معنا پیدا کنـد، سـزاوار این همه تحقیـر و توهین 
اسـت کـه انسـان های بی خاصیتـی را از میـان خـود همین مـردم برای اعمال تبعیض و اهانت به شـور و شـعور مردم شـان بـه خدمت بگیریـد و...؟«

در سـوی دیگـر، محمـد اکـرام اندیشـمند، تاریخ نـگار کشـور در واکنش بـه این سـند می گوید که تقسـیم نیروهـای نظامـی و امنیتی افغانسـتان به 
گروه هـای مختلـف قومـی و قبیله یـی، یـک تفکـر، یـک برنامـه و یک عمـل ضد ملـی، ضد وطنـی، ضد قانـون، ضد عدالـت، ضد توسـعه و ثبات 

صفحه 6اجتماعی اسـت



در حالـی کـه آقـای غنـی همـواره دسـتاوردهای 
حکومتـش را بـه ُرخ می کشـد و بـاور دارد کـه 
وضعیـِت کشـور نسـبت بـه سـال های پیـش از 
روی کار آمـدِن دولـت وحـدت ملـی بـه مراتب 
بهتـر و رضایت بخش تـر شـده اسـت، داده هـا و 
اطالعـاِت منابـع معتبـر، چـه بین المللـی و چـه 
عرصه یـی  هیـچ  در  را  ادعایـی  چنیـن  داخلـی، 

نمی کننـد.   تأییـد 
همان گونه که شـاهد بدتر شـدِن امنیت افغانستان 
با گذشـت هـر روز هسـتیم، در عرصه های دیگر 
نیـز پیشـرفت ها چنـدان قابـل مالحظـه نیسـتند. 
همیـن چند روز پیـش، گزارش مشـترِک وزارت 
مبـارزه بـا مـوارد مخـدر و دفتـر مبـارزه بـا مواد 
مخـدر و جرایـم سـازمان ملـل متحـد، یـک بـار 
دیگـر نشـان داد که بیشـتر ادعاهای سـراِن دولت 
در رابطـه با دستاوردهای شـان لفاظـی و خاک به 
چشـم مردم زدن اسـت. بر اسـاس ایـن گزارش، 
تولیـد مـواد مخـدر در  در سـال روان میـالدی 

افغانسـتان 8۷ درصـد افزایش داشـته اسـت. 
جاویـد احمـد قایـم، معیـن پالیسـی و هماهنگی 
وزارت مبـارزه بـا مـواد مخـدر در یـک نشسـت 
ایـن  یافته هـای  بنیـاد  بـر  اسـت؛  گفتـه  خبـری 
سـروی، در سـال جاری 328 هـزار هکتار زمین، 
معیـن  گفتـۀ  بـه  اسـت.  شـده  کشـت  کوکنـار 
مـواد  بـا  مبـارزه  وزارت  هماهنگـی  و  پالیسـی 
مخـدر، 9۷ درصـد کوکنـار در زون هـای جنوب، 
غـرب، شـمال و شـرق کشـور کـه بیشـتر تحت 
تهدیـدات امنیتی قرار دارند، کشـت شـده اسـت. 
او می افزاید: »در سـال 2۰۱۷ میـالدی مقدار مواد 
مخـدر تولیـد شـده بـه گونـۀ تخمینی بـه 9 هزار 
تُـن رسـیده، در حالـی که این رقم سـال گذشـته 
48۰۰ تُـن بـوده اسـت.« آقـای قایـم می گویـد 
کـه افزایـش کشـت و تولیـد مـواد مخـدر دالیِل 
داخلـی و خارجـی دارد و کمک هـای جهانی هم 
در راسـتای مبـارزه بـا ایـن پدیـده کاهـش یافته 

ست. ا
 اگـر چنیـن ارقـام و داده هایـی بیـرون از دایـرۀ 
حکومـت ارایـه می شـد، بدون شـک حـاال از هر 
سـو بایـد شـاهد تکذیـِب آن هـا می بودیـم؛ ولی 
از آن جایی که این اطالعات از سـوی نهــادهای 
و  سـخنگویان  شـده،  ارایـه  حکومتـی  مسـوول 
مداحـاِن دولتـی بـا کمـال خون سـردی از کنـار 
آن هـا گذشـته اند. امـا بی تفاوتـی دولـت در برابر 

چنیـن گزارش هایـی نمی توانـد اصـِل قضیـه را 
تحت الشـعاع قـرار دهـد. 

معضـل تولیـد مـواد مخـدر از شـانزده سـال بـه 
این سـو وجـود دارد و بـا وجـود این کـه دولـت 
افغانسـتان در نخستین سـال های پس از فروپاشی 
رژیـم طالبـان، وزارتـی را بـرای مبـارزه بـا مـواد 
مخـدر ایجـاد کـرد، دیـده می شـود کـه موفقیِت 
آن در ایـن راسـتا حتـا به انـدازۀ رژیـم طالبان در 
سـال های آخـِر آن نیسـت. حداقـل رژیـم طالبان 
در سـال های آخـِر خـود کـه به شـدت از سـوی 
جامعـۀ جهانـی بـه دلیـل افزایش کشـت و تولید 
مـواد مخـدر در افغانسـتان مـورد انتقـاد گرفـت، 
توانسـت بـه مهار بـه میـزان قابل توجهـی موفق 
از آن، چنیـن موفقیتـی نصیـِب  بعـد  شـود کـه 

دولـت پـس از آن نشـده اسـت. 
این سـخنان البته بـه معنای تأییـد عملکرد طالبان 
نیسـت؛ زیرا این رژیم بیشـترین سهم را در تولید 
مـواد مخـدر در افغانسـتان داشـته، ولـی حداقـل 
در یکـی از برهه هـای حیـاِت خـود ایـن دولـت 
نشـان داد کـه اگـر بخواهـد می تواند جلو کشـت 
و تولیـد مـواد مخـدر را بگیرد. مـواد مخدر برای 
طالبـان از چنـد لحاظ مورد توجه بـود و از جمله 
این کـه بخـش مهمـی از مصـارف نظامـِی ایـن 
رژیـم از فـروش مـواد مخـدر به دسـت می آمـد. 
در کنـار آن، رژیـم طالبـان کشـت و صـدور مواد 
مخـدر بـه کشـورهای دیگـر را بخشـی از مبارزۀ 
خـود بـا جهــان »کفـر« قلمـداد می کـرد و بـاور 
علیـه  می توانـد  کـه  راه هایـی  از  یکـی  داشـت 
غربی هـا اسـتفاده شـود، تولید مواد مخدر اسـت. 
در این کـه ایـن برداشـت چقـدر درسـت بـود و 
یـا طالبـان ُمحـق بودنـد کـه تولیـد مـواد مخـدر 
را در کشـور تشـویق کننـد، ایـن نوشـته قصـد 
بگویـد  بلکـه می خواهـد  نـدارد،  سـخن گفتـن 
مـواد  تولیـد  بـود  توانسـته  طالبـان  امـارت  کـه 
مخـدر را زیـر نفـوذ و کنتـروِل خـود قـرار دهد 
تـا بتوانـد هـر زمانـی کـه خواسـت تولیـد آن را 
افزایـش دهـد و هـر وقـت هم که خواسـت جلو 
تولیـد آن را بگیـرد. امـا دولـِت پـس از طالبـان 
نتوانسـت سیاسـت قابـل قبـول و موثـری را در 
عرصـۀ مبـارزه با مواد مخـدر روی دسـت گیرد. 
برنامه هـای دولـت در این عرصه چنان شـعارزده 
و پروژه یـی بـود کـه به جـای کاهش تولیـد مواد 
مخـدر، عمـاًل بـه افزایـِش آن انجامیـده اسـت. 

افغانسـتان هنـوز پـس از شـانزده سـال  دولـت 
و  کجاسـت  در  مخـدر  معضـل  کـه  نمی دانـد 
پرداخـت.  مبـارزه  بـه  آن  بـا  می شـود  چگونـه 
اگـر گفتـه شـود کـه دولـت اراده یـی در مبـارزه 
بـا مـواد مخـدر نـدارد، شـاید گفتـه شـود کـه 
ایـن اتهامی اسـت کـه همـواره از سـوی منتقدان 
مطـرح می شـود و بیشـتر از این کـه بـر پایه هـای 
اسـتداللی اسـتوار باشد، عقده گشـایی و برخاسته 
از عصبیت هاسـت. امـا فرامـوش نکنیـم کـه اگـر 
دولـت افغانسـتان واقعـًا ارادۀ الزم را می داشـت، 
بـا وزارت و دم و دسـتگاه های مختلفـی کـه در 
ایـن عرصـه بـه راه انداختـه، بـدون شـک امـروز 
اگـر دسـتاوردش در مهـار تولیـد مواد مخـدر از 
رژیـم طالبـان بیشـتر نمی بـود، کمتـر نیـز نبـود. 
مختلـف  سـال های  طـی  افغانسـتان  دولـت 
میلیون هـا دالـر کمک جهانـی را در زمینـۀ مبارزه 
با کشـت و تولیـد مواد مخدر به دسـت آورد ولی 
نتیجـۀ آن دقیقـًا معکـوس بـوده اسـت. موضـوع 
قابـل تأمـل دیگـر امـا این اسـت کـه بـا افزایش 
کشـت و تولیـد مـواد مخدر در کشـور بـه همان 
میـزان شـمار معتـادان نیز رو بـه فزونی گذاشـته 
اسـت. امـروز ارقام و اعـداد در این خصوص نیز 
نگران کننـده اسـت. در سـال 2۰۱۰ کارشناسـان 
سـازمان ملل اعـالم کردند که ۱ میلیـون معتاد در 
افغانسـتان وجـود دارنـد کـه ایـن تعداد در سـال 
2۰۱5 بـه 3 ملیـون نفـر افزایـش پیدا کـرده و ۱2 
درصد ُکل جمعیت افغانسـتان را شـامل می شـود. 
این رقم نیز طی دو سـال گذشـته افزایش داشـته 
و بـر اسـاِس برخـی تخمین هـا گفته می شـود که 
شـمار معتـادان در کشـور بـه بیشـتر از 4 میلیون 

نفر رسـیده اسـت.
 تولیـد مـواد مخـدر با اعتیـاد آن رابطـۀ تنگاتنگ 
دارد. بـه میزانـی کـه تولیـد مـواد مخـدر افزایش 
می توانـد سـطح  میـزان  همـان  بـه  کنـد،  پیــدا 
اسـتفاده از آن را نیـز در جامعـه بیشـتر سـازد. 
دولـت بـا کـدام سیاسـت می خواهـد جلـو تولید 
مـواد مخـدر را بگیـرد؟ آیـا آن چـه کـه در کنـار 
جاده هـای کالن شـهرهای افغانسـتان و به ویژه در 
زیـر پـل سـوختۀ کابـل وجـود دارد، اعـالم یک 
کشـور  در  دیگـر  اجتماعـِی  خطرنـاِک  اپیدمـی 

؟ نیست
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احمد عمران

افزایش تکان دهندۀ تولید 
مواد مخدر

 

رییـس حکومـت وحـدت ملـی روز شـنبه گذشـته، در 
چهارمیـن کنفرانـس ملـی شـهری تحـت عنـوان »پیـش 
بـه سـوی شـهرهای پایـدار« گفت کـه ظرفیـت طرح و 
دیزایـن بایـد بـه صـورت اساسـی در افغانسـتان ایجـاد 
شـود و بـاالی متخصصـان بایـد سـرمایه گذاری صورت 
گیـرد و نیـز فضـای همـکاری همه جانبـه در ایـن زمینه 
ایجـاد گـردد. او در این نشسـت از سـرمایه گذاران انتقاد 
کـرد کـه در افغانسـتان بـه سـرمایه گذاری نمی پردازند و 
نیـز گفته اسـت کـه حاضر اسـت قراردادهـای کالنی را 
بـه آنهـا بدهـد. او  از سـرمایه گـذاران بـه شـدت انتقاد 
کـرد کـه حتـا تـوان تولیـد یـک تخم مـرغ را در کشـور 

ندارنـد و ایـن وضعیت درسـت نیسـت.
 ایـن سـخنان غنـی در حالی بیان می شـود کـه دولت او 
به شـدت مشـکالتی را بر سر راه سـرمایه گذاران آورده 
اسـت. از جملـه ایـن کـه ناامنـی و بلنـد رفتـن گـراف 
جرایـم جنایـی و ربودن تاجـران و اعضای خانـواده آنها 
و حتـا کشـته شـدن آنـان توسـط رباینـده گان یکـی از 
مهـم تریـن موانـع بـر  سـر راه سـرمایه داری و حتا پول 

دار شـدن مشـروع است. 
افغانسـتان کمتـر کسـی جـرأت مـی کنـد  امـروزه در 
کـه سـرمایه گـذاری کنـد و اگـر چنیـن کنـد بایـد بـه 
نـگاه  از جانـب دیگـر  بپردازنـد.  بـاج  چندیـن آدرس 
رییـس جمهـوری در بحـث قراردادهـا تـا جایـی کـه 
دیـده شـده، کامال نگاه سیاسـی اسـت. فقط کسـانی می 
تواننـد قراردادهـا را بـه دسـت بیاورند که با او سـمپاتی 
سیاسـی داشـته باشـند و یاهم  باید شـامل فساد در روند 
تدارکات شـوند. این شـکایت هایی اسـت کـه در بیرون 
از ارگ وجـود دارد. بـا ایـن دو وضعیـت چگونه ممکن 
اسـت کسـانی بیاینـد سـرمایه گـذاری کنند یا چشـم به 

قراردادهـای حکومت داشـته باشـند.
اگرچـه رییـس حکومت، به این باور اسـت کـه ظرفیت 
طـرح و دیـزان بایـد بـه صـورت اساسـی در افغانسـتان 
ایجـاد شـود و بـاالی متخصصـان بایـد سـرمایه گذاری 
صـورت گیـرد و نیز فضـای همکاری همه جانبـه در این 
زمینـه ایجـاد گـردد. زیـرا بـه گفتـه او، بزرگ ترین خطر 
برای آیندۀ افغانسـتان، میزاِن واردات اسـت؛ بیشـتر از دو 
میلیـارد دالـر مـواد غذایـی و بیشـتر از یک میلیـارد دالر 
مـواد سـاختمانی واردِ کشـور می کنیـم. هیـچ کـدام این 
مـواد ضرور نیسـت کـه از خارج وارد شـوند. امـا آقای 
غنـی بـه ایـن سـوال هنوز پاسـخ نـداده اسـت کـه چرا 
دولت نتوانسـته اسـت که فرصت سـرمایه گـذاری های 
بـزرگ ار مسـاعد کنـد و چـرا امـروزه هم مغـز ها و هم 

سـرمایه هـا از کشـور فرار مـی کنند. 
بنابرایـن آگـر اقـای غنـی به راسـتی به آنچه گفته اسـت 
صـادق اسـت بایـد در نخسـت بحـث امنیـت و صلـح 
را جـدی بگیـرد و نبایـد دلچسـپی خاصـی بـه حفـظ 
وضعیـت موجـود سیاسـی امنیتـی وجـود داشـته باشـد. 
اگـر دولـت بتوانـد کـه برای مـردم به خصوص سـرمایه 
گـذاران امنیـت ایجاد کنـد و دولت خود در شـکل دادن 
هزینـه هایی بـرای ایجـاد فابریکه های تولیـدی کار کند، 
درواقـع راهـی را برای سـرمایه گذاری و ایجاد اشـتغال 
بـاز کرده اسـت. امـا وقتی کـه رییس حکومـت وحدت 
ملـی، فقـط خرف بزنـد و در عمـل هیـچ برنامه یی برای 
ایجـاد سـرمایه گـذاری و سـاختن زیرسـاخت ها وجود 
نداشـته باشـد، نمـی توان به حـرف و غالمغـال به جایی 

رسید. 
وقتـی کـه مـردم مـی بیننـد و مـی شـنوند که بیشـترین 
قراردادی ها را شـرکت هایی کـه خارجی از جمله لبنانی 
انـد بـه دسـت آورده انـد و وقتی کـه مردم می شـنوند که 
بایـد بسـیار پـول برای رشـوت داشـته باشـی تـا بتوانی 
از کمیتـه تـدارکات قـراردادی را به دسـت بیـاوری، چه 

انتظـاری باید از سـرمایه گذاران داشـت. 

فریاد غنی برای سرمایه گذاری 
در نبود زمینه



سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2146   د  و   شنبه     29 عقرب  /   آ  با  ن       y    1396   2 ر بیع اال و ل     y 1439  20 نوامبر     32017 www.mandegardaily.comگزارش

رییس اجرایی کشـور در نشست امنیتی 
بین المللـی هالیفکس در کانادا، با اشـاره 
بـه حمایـت برخـی کشـورها از طالبان 
گفـت کـه علی رغـم ایـن حمایت هـا، 
نیروهـای امنیتـی افغانسـتان، گروه های 
مواجـه  شکسـت  بـه  را  هراس افگـن 

کرده انـد.
عبـداهلل عبـداهلل رییـس اجرایـی در این 
نشسـت کـه با حضور شـمار زیـادی از 
شـخصیت های بین المللی و کارشناسان 
و متخصصان امور امنیتی از کشـورهای 
مختلـف برگـزار شـده بـود، اسـتراتژی 
جدیـد ایـاالت متحـده امریـکا را گامی 
در راسـتای تحقـق صلـح و ثبـات در 

منطقـه عنـوان کرد.
داکتـر عبـداهلل دربـاره ابعـاد اسـتراتژی 
جدیـد صحبـت کـرد و گفـت کـه در 
راهبـرد تـازه بـه موضـوع پناهگاه هـای 
تروریسـت ها به گونـه روشـن پرداختـه 

است. شـده 
وی ابـراز امیـدواری کـرد کـه اعمـال 
فشـار جـدی بـاالی طالبـان و پرداختن 
به موضـوع پناهگاه هـا بتوانـد طالبان را 
بـه شکسـت کامـل مواجـه سـازد و یـا 

آنـان را وارد بـه مذاکـره نمایـد.
ایـن  بـه  پاسـخ  در  عبـداهلل  داکتـر 
پرسـش  کـه ایـاالت متحـده دیگـر در 
پـی ملت سـازی در افغانسـتان نیسـت، 
بـه  پرداختـن  و  ملت سـازی  گفـت:« 
قضایـای داخلـی در مرحلـه کنونـی و 
مشـترک  همـکاری  از ۱۶ سـال  پـس 
میـان مـا و جامعـه بین المللـی بیش تـر 
مربـوط افغان هـا و حکومت افغانسـتان 

می شـود«.
در  همچنـان  اجرایـی  رییـس 
صحبت هـای خویـش تأکیـد کـرد کـه 
وظیفـه  نخسـت  قـدم  در  اصالحـات 
در  مـا  و  اسـت  افغانسـتان  حکومـت 
همـکاری با جامعه بین المللـی و ایاالت 
متحـده برنامـه اصالحـات را در بخـش 
ملکـی٬  اسـتخدام کارمنـدان حکومت٬  
در بخـش نظامـی و در زمینـۀ انتخابات 

دنبـال می کنیـم. بـه صـورت جـدی 
آقـای عبـداهلل در پیوند به طوالنی شـدن 
جنـگ افغانسـتان گفـت کـه امریـکا و 
 ۱۱ حـوادث  از  بعـد  جهانـی  جامعـه 
سـبتمبر 2۰۰۱ بـرای جنگ بـا القاعده و 
طالبـان وارد افغانسـتان شـدند٬ ولـی به 
زودی موضـوع حملـه به عـراق رخ  داد 
و بیش تریـن امکانـات و توج بـه عراق 
معطـوف شـد؛ قبل از این کـه کار طالبان 
و القاعـده در افغانسـتان یکسـره شـده 

باشد.
رییـس اجرایـی تصریـح کرد کـه بازی 
دوگانـه پاکسـتان و حمایـت از طالبـان، 
فراهـم  را  آنـان  مجـدد  ظهـور  زمینـه 
نیروهـای  خـروج  برنامـه  سـاخت. 
بین المللـی از افغانسـتان از سـوی اداره 
پیامدهـای  نیـز  سـال 2۰۱4  در  قبلـی 
منفی داشـت و زمینه حضـور و فعالیت 
درازمـدت طالبـان را فراهـم سـاخت.

وی گفـت کـه بـه رغـم آن٬ طالبـان در 
افغانسـتان تضعیف شـده اند و در مقابل 
نیروهای ما شکسـت خورده انـد. اکنون 
در سـایه اسـتراتیژی جدیـد می توانیـم 
بقایـای طالبان را بـا پرداختن به موضوع 

دیگـر  و  جریـان  ایـن  پناهگاه هـای 
جریان های تروریسـتی در افغانسـتان و 

منطقـه نابود سـازیم.
بازبـودن  بـر  کشـور  اجرایـی  رییـس 
درهای مذاکـره و گفتگو با طالبان تأکید 
هرلحظه یی کـه  کـه  گفـت  و  ورزیـد 
طالبـان تروریـزم و خشـونت را کنـار 
بگذارنـد و بـا پذیرفتـن کلیـت نظـام 
دروازه هـای  شـوند٬  مذاکـره  آمـاده 
حکومـت بـرای پذیرش آنان باز اسـت. 
هیـچ مانعی بـرای فعالیت های سیاسـی 
طالبـان در ایـن صـورت بـرای کسـب 
قـدرت از راه های مشـروع و طبق قانون 

وجـود نـدارد.
داکتـر عبـداهلل افزود کـه آنـان می توانند 
طریـق  از  را  خـود  دیدگاه هـای 
مسـالمت آمیز و مبـارزه سیاسـی بـرای 
مـردم افغانسـتان ارایه نماینـد و مطمین 
مـردم  قاطـع  اکثریـت  کـه  هسـتیم 
رد  را  افراطـی  دیدگاه هـای  افغانسـتان 

. می کننـد
دربـاره  پرسشـی  بـه  پاسـخ  در  وی 
حقـوق زنـان گفت کـه وضعیـت زنان 
در سـال 2۰۱۷ در عرصه هـای مختلـف 
بـا وضعیـت آنـان در سـال های بیش از 
2۰۰۱ اصـاًل قابل مقایسـه نیسـت. زنان 
در نظـام تحـت اداره طالبـان از هیچ نوع 
حقوقـی بهره منـده نبودنـد و با آنـان به 
عنـوان انسـان های دسـت دوم برخـورد 
می شـد. امـا در افغانسـتان امـروز زنـان 
و  دارنـد  حضـور  عرصه هـا  تمـام  در 
دوشـادوش مردان برای سـاختن کشور 

خویـش تـالش و فعالیـت می کننـد.
داکتـر عبـداهلل همچنـان در بخش دیگر 
کـه  گفـت  خویـش  صحبت هـای  از 
حکومـت وحـدت ملـی بـه برگـزاری 
انتخابات شـفاف و سـالم و سرتاسـری 
پایبنـد اسـت و از تجربه هـای سـالیان 
قبـل درس هـای خوبـی آموخته اسـت 
و نمی خواهـد تجربـه انتخابـات سـال 

2۰۱4 بـار دیگـر تکـرار شـود.
رییـس اجرایـی در پایـان صحبت هـای 
خـود گفـت کـه بـه آینـده افغانسـتان 
نسـل  یـک  رشـد  و  اسـت  امیـدوار 
بـه  توجـه  بـا  نـو  کـرده  تحصیـل 
بین المللـی،  جامعـه  همکاری هـای 
می توانـد ایـن آینـده را تضمیـن نماید.

سـناتوران طـرح تعدیـل مـاده ۶ قانـون 
ثبت احوال نفوس را در نشسـت عمومی 
ایـن مجلس، دیروز یک شـنبه 28 عقرب/ 

آبان، تاییـد کردند.
رییـس حکومـت  تقنینـی  فرمـان  طبـق 
وحـدت ملـی و تعدیـالت انجـام  شـده، 
شناسـنامه های  در  کـه  اسـت  قـرار 
الکترونیکی، برای شـهروندان کشـور، در 
کنـار واژه »افغـان«، واژه هـای »ملیـت« و 

»زبـان« نیـز ذکـر شـود.
سـناتوران در حالـی ایـن فرمـان را تاییـد 
کرده انـد کـه پیـش از ایـن، طـرح تعدیل 
از  نفـوس  ثبـت احـوال  قانـون  مـاده ۶ 
سـوی مجلس نماینـده گان رد شـده بود.

اکنـون کـه ایـن فرمـان از سـوی مجلس 
نماینـده گان رد و از سـوی مجلـس سـنا 
بایـد  قانـون  طبـق  اسـت؛  شـده  تاییـد 
از هـر دو مجلـس  کمیسـیون مشـترک 
تشـکیل شـود و این کمیسیون صالحیت 
خواهـد داشـت کـه در خصـوص ایـن 
فرمـان تصمیـم بگیـرد، هرچند سـال پار 
نیـز ایـن قانـون از سـوی مجلـس سـنا 
نماینـده گان  از سـوی مجلـس  تاییـد و 
رد شـد و سـپس بـرای حـل اختـالف 

نظـر میان دو مجلس کمیسـیون تشـکیل 
شـده و کمیسـیون هـم فیصلـه کـرد تـا 
واژه  درج  بـدون  برقـی  شناسـنامه های 
افغـان توزیع شـود؛ اما بنابـر اختالف نظر 
در مـورد درج واژه افغـان، میـان رهبـران 
سیاسـی و اقشـار مختلـف مـردم، توزیع 
معطـل گذاشـته شـد  ایـن شناسـنامه ها 
اشـرف غنی احمدزی  مدتـی  از  بعـد  و 
رییس حکومـت وحـدت ملـی بـا آوردن 
تغییـرات در مـاده ۶ ایـن قانـون و درج 
واژه افغـان، طـی فرمانـی آن را به مجلس 
نماینـده گان فرسـتاد کـه با اکثریـت آرا از 

سـوی مجلـس نماینـده گان رد شـد. 
اکنـون مطابق فیصله مجلـس نماینده گان؛ 
قـرار اسـت شناسـنامه های الکترونیکـی، 
مطابـق بـه ُحکـم مصوبه قبلـی -درج نام 
افـراد بـدون درج واژه افغـان، ملیـت و 

قومیـت بایـد توزیع شـود.. 
مـورد  در  جنجالـی  مـوارد  از  یکـی 
شناسـنامه های جدیـد، اختـالف نظـر در 
مورد درج واژه بود، شـماری تاکید داشتند 
کـه نام ملیت هـا در این شناسـنامه ها درج 
شـود، درحالیکـه شـماری دیگـر تاکیـد 
می کردنـد که بـرای همه شـهروندان تنها 

واژه »افغـان« بـه کار بـرده شـود.
قانـون ثبـت و احـوال نفـوس یکـی از 
از  بیـش  جنجالی تریـن مـوارد اسـت و 
چهارسـال سـال می شـود کـه بـه دلیـل 
درج شـدن یـا درج نشـدن واژه »افغـان« 
درایـن شناسـنامه ها، توزیـع آن به تعویق 

افتـاده اسـت.
برخـی  از حقوق دانـان بدیـن بـاور اند که 
اطـالق واژه »افغان« برای شـهروندان غیر 
پشـتون مشـکل حقوقـی دارد؛ زیـرا واژه 
»افغـان« مترداف با پشـتون اسـت و برای 
سـایر اقـوام افغانسـتان کاربـرد نـدارد و 

مشـکل حقوقی دارد.
امـا شـماری دیگـری بدیـن بـاور اند که 
نـام  بـه  درکشـوری  اقـوام  همـه  چـون 
بنابرایـن  می کننـد؛  زنده گـی  افغانسـتان 
اطـالق ایـن واژه بـرای همه کاربـرد دارد 
و بایـد همـه »افغـان« خطاب شـوند و در 
شناسـنامه هـم، همـه شـهروندان بـه نـام 
»افغان« نوشـته شـوند و از نوشتن قومیت 
و ملیـت خـودداری شـود، مـوردی کـه 
اکثریـت مـردم افغانسـتان بـا آن سـخت 

مخالـف انـد و آن را نمی پذیرنـد.

محمـد اشـرف غنـی رییس حکومـت وحـدت ملـی، دیروز 
و  تحقیقـی  علمـی،  نشسـت  در  عقـرب(   28  ( یک شـنبه 
کهـزاد  علـی  احمـد  درگذشـت  مناسـبت  بـه  بین المللـی 
پژوهشـگر و باستان  شـناس کشـور، گفـت: اسـتاد کهـزاد از 
شـخصیت های ملـی بود که بـر محور بودن کشـور و مردمش 

داشـت. تأکید 
در این نشسـت، اشـرف غنـی با اشـاره به کارکرد هـای احمد 
علی کهزاد نوسـینده و باستان شـناس افغانسـتان، گفت: اسـتاد 

کهزاد یک شـخصیت ارزشـمنِد ملـی در عرصـه تاریخ بود.
ا و گفـت: باسـتان شناسـی پـس از در گذشـت اسـتاد کهـزاد 
تغییـر زیـادی کرده اسـت که اکنون نیاز به تحقیق بیشـتر دارد.
آقـای غنـی، ابـراز امیـدواری کـرد که باسـتان شناسـان جوان 
افغانسـتان بیشـتر وقـت خـود را صـرف تحقیـق در رابطـه 

به کشـور خودشـان کننـد.
بـه گفتـۀ او، کشـور مـا در تاریـخ معاصـر افغانسـتان و در 
دوره هـای قدیـم بـه اسـم آریانـا یـاد می شـد و سـرود ملـی 
کنونـی از نظـر فـن شـعر و مقدمـه ادبیـات، ادبیـات آریایـی 

. ست ا
آقـای غنـی تاکیـد کرد کـه  تمام آثـار اسـتاد کهزاد باید نشـر 

شـود یـا تبدیل بـه کتـاب الکترونیکی )برقـی( گردد.
او گفت: بهترین تجلیل و گرامی داشـت، تجلیلی اسـت که به 

تحلیل مبدل شـود، پیام اسـتاد کهزاد این اسـت که همیشـه در 
محـور بودیم پس نباید به حاشـیه برویم.

رییـس حکومـت وحدت ملـی افـزود: از نـگاه تاریخی، هیچ 
شـهروندی از شـهروند دیگر برتری نـدارد. تاریخ مملکت ما 
دوره یـی را سـراغ نـدارد که بلـخ در یکی از نام هـای خود در 

آن یاد نشـده باشد.
اوگفـت:  اسـتاد کهزاد بـر نقش زنان در تاریخ همیشـه تمرکز 

کـرده و آثـار آنان را ثبت کرده اسـت.

او اظهـار داشـت، از نـگاه تاریخی همۀ ما با هم برابـر و برادر 
هسـتیم و هیـچ نقطه  یـی از افغانسـتان نیسـت کـه مرکـز یک 

امپراتوری نبوده باشـد.
آقای غنی با اشـاره  به پیشـینۀ تاریخی تجارت در افغانسـتان 
گفـت: زیادتریـن اسـب های اهلـِی هنـد و چین از افغانسـتان 
صـادر می شـد و بزرگترین اثرهـای کوریا و روم در ولسـوالی 

بگرام افغانسـتان پیدا شـده اسـت، این نمایانگـر رابطۀ دیرینه 
افغانسـتان بـا امپراتوری های قدیم اسـت.

رییـس جمهور گفت: شـاگردان اسـتاد کهزاد عاشـق بودن به 
ایـن سـرزمین را از او آموخته اند.

او گفـت که اسـتاد کهـزاد در آثـارش گفته کـه  آریایی ها جز 
اولیـن کسـانی هسـتند کـه دولـت را در این جغرافیا سـاخته 

ند. ا

هم چنان، شـمس الحق اریانفـر، رییس روزنامه هـای دولتی که 
در این نشسـت سـخن می زد، گفـت که احمد علـی کهزاد از 
جملـه پژوهشـگران مقتـدر معاصـر بود کـه آثار زیـاد از خود 

به جا گذاشـته اسـت.
آقـای آریانفـر افـزود کـه برخـی از آثار اسـتاد کهزاد تـا هنوز 
زیـور چـاپ را بـه خـود نگرفته انـد کـه بایـد تدوین و نشـر 

شود.
احمـد علـی کهـزاد فرزند میـرزا محمد علـی، در 8 ثور سـال 
۱28۷ خورشـیدی در شـهر کابل زاده شـد و در سال ۱3۰8 از 

مکتب اسـتقالل فارغ شـده  اسـت.
اسـتاد کهـزاد در نهادهـای مختلـف دولتـی و دیپلوماتیک کار 

کـرده اسـت. او در سـال ۱3۶2 خورشـیدی درگذشـت.
 از اسـتاد کهـزاد شـصت و چهـار اثـر به جـا مانـده اسـت که 

آن  مشـهور ترین 
مسکوکات افغانستان

تاریخ افغانستان، در دو جلد
 رجال و رویدادهای تاریخی افغانستان

تاریخ ادبیات افغانستان
روابط فرهنگی افغانستان و هند

از جنگیز تا تیمور
 باالحصار کابل و پیش آمدهای تاریخی جلد اول و دوم

فروغ فرهنگ
 آریانا وچندین اثر دیگر است.

عبداهلل در نشست امنیتی بین المللی هالیفکس:

مجلس سنا طرح تعدیل قانون مانعی در برابر فعالیت سیاسی طالبان وجود ندارد
ثبت احوال نفوس را تأیید کرد

ابوبکر صدیق

اشرف غنی:

هیچ نقطه  یی از افغانستان نیست که 
مرکز یک امپراتوری نبوده باشد!

 اسـتاد کهـزاد در آثـارش گفتـه کـه  آریایی هـا جـز 
اولیـن کسـانی هسـتند کـه دولـت را در ایـن جغرافیـا 

اند. سـاخته 
هم چنـان، شـمس الحق اریانفـر، رییـس روزنامه هـای 
دولتـی کـه در ایـن نشسـت سـخن مـی زد، گفـت که 
احمد علـی کهزاد از جمله پژوهشـگران مقتدر معاصر 

بـود کـه آثار زیـاد از خـود به جا گذاشـته اسـت.
آقـای آریانفـر افـزود کـه برخـی از آثـار اسـتاد کهزاد 
تـا هنـوز زیـور چـاپ را بـه خـود نگرفته اند کـه باید 

تدوین و نشـر شـود.
احمـد علـی کهـزاد فرزنـد میـرزا محمـد علـی، در 8 
ثور سـال ۱28۷ خورشـیدی در شـهر کابل زاده شـد و 
در سـال ۱3۰8 از مکتـب اسـتقالل فارغ شـده  اسـت

ناجیه نوری   
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بخش دوم و پایانی

مریم سادات کاظمی 
□  ۴ـ سرِصحبت را بازکنید. 

گاهی شروع صحبت برای کودکان مشکل است. 
سـرصحبت را بـا جمالتـی ماننـد »چـی شـده؟ بگـو از چـی ناراحت اسـتی؟« بـاز کنید. 
هرچـه ایـن جمـالت اختصاصی تر باشـند، موثرتـر اند. اگر کـودک نمی خواهـد در مورد 
موضوعـی صحبـت کنـد، بـه او القـا کنید کـه آزاد اسـت و می توانـد در فرصـت دیگری 

ایـن کار را انجـام دهد. 
□  ۵ـ به کودک اجازۀ صحبت کردن بدهید. 

افـراد بالـغ معمـوالً تمایـل دارنـد راه حل هایـی پیشـنهاد دهند و حتـا برای کـودکان نطق 
کننـد در برابـر ایـن وسوسـه ها مقاومـت کنید. 

□  ۶ـ فقط گوش کنید! 
سـعی کنیـد حرف هـای کـودک را بـه خـودش برگردانیـد تا شـما را با بخش بیشـتری از 
احساسـاتش شـریک کنیـد. شـیوۀ گوش کـردن فعال یعنی تکـرار یا تفسـیر آن چه کودک 
بـه شـما گفتـه اسـت را بـه کار گیریـد. بـا پاسـخ های کـودک پیـش برویـد و بیشـتر یک 
دوسـت دانـا باشـید تـا یک پولیـس کنجکاو. توجه داشـته باشـید شـما در حال مشـاهدۀ 
دنیـا از دیـِد کـودک هسـتید نـه لزومـًا واقعیتی که اتفـاق افتاده اسـت. از هر روشـی زیاد 
اسـتفاده نکنیـد، اگـر همـۀ جمالت کـودک را تکرار کنید یـا مطالب زیادی از او بپرسـید، 

ممکن اسـت خسـته و آزرده خاطر شـود. 
□   ۷ـ بگذاریـد کـه کـودک حـس کنـد کـه شـما از درد دل کـردن او خوشـحال 

 . ستید ا
وقتـی در مـورد مشـکالت زنده گـی اش با شـما صحبـت می کنـد، بگذارید حـس کند که 

شـما احسـاس خوبی نسـبت به ایـن کار دارید. 

□   چه گونه با کودک خود صحبت کنیم؟ 
۱ـ مجبورش کنید به چشم های تان نگاه کند. 

حـواس کـودکان بـه آسـانی پـرت می شـود؛ اطمینـان حاصـل کنیـد کـه هنـگام صحبت 
کـردن بـه شـما نـگاه می کنند. شـاید این مهم تریـن عامل در پیـروی کودک از دسـتورات 
یـا گـوش دادن بـه شـما باشـد. اگـر کودک تان بـا نگاه کردن به چشـمان شـما می ترسـد 
یـا احسـاس راحتـی نمی کنـد، بـه او بیاموزید تـا به دهان یا تمام صورت شـما نـگاه کند. 
گاهـی بـرای جلـب توجه کودک الزم اسـت تماس جسـمی با او داشـته باشـید. به آرامی 
دسـت تان را روی شـانه اش بگذارید... فقط گاهی از این روش اسـتفاده کنید و بکوشـید 

به اسـتفاده از آن عـادت نکنید. 
بـرای کـودکان بزرگ تـر هـر چیـزی بیـش از یـک اشـارۀ کوچک با دسـت بر شـانه اش، 

ممکـن اسـت بـه جـای جلـب توجه بـه یـک رویارویی بـدون ثمـر بیانجامد. 
وقتـی کـودک هنـگام صحبـت کـردن به شـما نـگاه می کند، بـرای ایـن کار او را تشـویق 
کنیـد و بگذاریـد بدانـد کـه از او راضـی هسـتید. بعدهـا در صورتـی کـه عالوه بـر نگاه 
کـردن بـه شـما، از دسـتورات نیز پیـروی کـرد، او را 

کنید.  تحسـین 
۲ـ آرام ولی محکم صحبت کنید. 

کودک تـان  از  کاری  کـه  هنگامـی  معمـوالً  اگـر 
کـودک  می کنیـد،  بلنـد  را  صدای تـان  می خواهیـد 
می آمـوزد تـا هنگامـی کـه صدای تـان را بـه حداکثـر 

کنـد.  بی توجهـی  شـما  بـه  ایـد،  نرسـانده 
۳ـ از جمالت پرسشی اجتناب کنید. 

اگـر در مـورد چیزی کـه می خواهید کودک تـان انجام 
دهـد، پرسشـی در ذهـن نداریـد، از جمـالت قاطـع 
اسـتفاده کنیـد تـا دقیقـًا بداند چـه کار بایـد بکند و به 
عـالوه آن را چـه موقـع، کجـا و چه گونه انجـام دهد. 

۴ـ با جمالت ساده صحبت کنید. 
از کلماتـی کـه کـودک آن هـا را نمی فهمـد، اسـتفاده 
نکنیـد. سـاده و روشـن حرف بزنیـد. پرگویـی نکنید. 
دسـتورات و توضیحـات طوالنـی ممکن اسـت باعث 
فرامـوش شـدن بخش هـای اصلـی صحبت تان شـود. 
نوجوانـان بـرای بـه یـادآوردن سـرنخ های اطالعـات 
گفت وگوهـای  دارنـد.  محـدودی  توانایـی  شـفاهی، 
کوتـاه و سـاده همـراه بـا یـک عکس العمـل طبیعـی، 
بهتـر از یـک سـخن رانی طوالنـی، درک و به خاطـر 

سـپرده می شـود. 
۵ـ احساس تان را به کودک بگویید.  

بـدون آن کـه مسـتقیم از کـودک انتقـاد کنیـد، بـه او 
بگوییـد در مـورد اعمـال و رفتـارش چـه احساسـی 
داریـد. اگـر از جمالتـی اسـتفاده کنیـد کـه بـه جـای 
کـودک به خودتان اشـاره کنـد، می توانید از سـرزنش 
هم چنیـن  بپرهیزیـد،  کـودک  بـه  کـردن  حملـه  یـا 

احساسـات را بـه گونـۀ موثـر بیـان کنیـد. 

همگرایی هـای  منطقه یـی بر اسـاِس مفروضاِت 
زیر می تواند وجود داشـته باشـد:

و  درونـی  قاعده بندی هـای  اسـاس  بـر    -۱
تعامـالت 

2-   بر اساس فهِم مشترک از منطقه.
همچنـان با زمینۀ زیـر نیز می توان شـکل گیری 

مناطـق را توجیه کرد:
۱-   سیستم منطقه یی اقتصادی

2-   سیستم منطقه یی نظامی
3-   سیستم منطقه یی فرهنگی.

□   فواید همگرایی و منطقه گرایی 
۱-   توسعۀ اقتصادی
2-   توسعۀ تجارت

3-   اطالعات ساختار سیاسی
4-   حفاظ امنیتی

5-   افزایش قدرت چانه زنی
۶-   نقش تریبیونی

۷-   دریافت اطالعات.
البتـه بـا ایـن موضوعـات می تـوان منطقـه را 
بیشـتر یک فضـای جغرافیایی خـاص با مفهوم 
مکانـی، نـه ذهنـی تعریف کـرد. عوامـل پیوند 
اقتصـادی،  امنیتـی،  لحـاظ  از  فـراوان  دهنـدۀ 
اجتماعـی و فرهنگی باید وجود داشـته باشـند 

تـا بـه ایـن مجموعـه نـامِ بامعنی گذاشـت.
در کنـار این هـا یک سلسـله دیدگاه هـای منفی 
نیـز در رابطـه با منطقه گرایی وجـود دارد که بر 
اسـاِس تیوری های خاص قابل تبیین می باشـد. 
بـوده  منطقه گرایـی  مخالـِف  رادیکالیسـت ها 
و فراینـد منطقه گرایـی را بـه نفـِع کشـورهای 
پُرقـدرت تعریـف می کننـد. رادیکالیسـم یـک 
نظریـۀ انتقـادی اسـت و  مدعی سـت کـه در 
جهـت تأمیـن منافـِع قدرت های بـزرِگ منطقه 
اردۀ  )منطقه گرایـی محصـول  می گیـرد  شـکل 
این هـا،  نظـر  از  اسـت(.  بـزرگ  قدرت هـای 
ابـزاری، سـلطه یی اسـت  شـکل گیری مناطـق 
کـه علیـه کشـورهای ضعیـف منطقـه اعمـال 
می گـردد. دولت هـای غیرلیبـرال که بر اسـاس 
تیـوری ریالیسـتی اسـتوار انـد، بیشـتر مخالف 
بازدارنـدۀ  عامـل  را  آن  و  بـوده  منطقه گرایـی 
کارکـردِی  نقـش  و  می داننـد  ملـی  قـدرِت 
ضعیـف بـرای آن قایـل انـد )دولت هـا تمایـل 
بـه منطقه گرایـی ندارنـد و بعضـًا مانـع آن نیـز 
بخشـی  دادن  دسـت  از  به دلیـل  و  می شـوند 
منطقـه  از شـکل گیری  از صالحیت های شـان، 
تابـع  منطقه گرایـی  می کننـد(.  جلوگیـری 
تعامـالت اقتصادی اسـت و همواره سـرمایه ها 
و ثروت هـای اقتصـادی در دسـت قدرت هـای 
بـزرگ قـرار دارد. امـا در دیـدگاه مخالـِف آن 
کـه از طـرف دیویـد میترانـی بـه عنـوان نظریۀ 
»سیاسـت مالیم« مطرح می شـود، تأکید بیشـتر 
بـر همکاری هـای  اقتصـادی شـده و اهتمام به 
همکاری هـای اقتصـادی در سـطح منطقه جزِو 
سیاسـت مالیـم تأییـد می شـود. از نظـر دیوید 

میترانـی، همـواره شـکل گیری مناطـق متحد و 
همـکار از نیازهـای درجـه دو  آغـاز می شـود؛ 
قابـل گفت وگـو و  این هـا موضوعـات  یعنـی 
بحـث انـد، مانند موضوعـات درجـه اول چون 
امنیـت و مرزهـا غیـر قابـل گفت وگو نیسـتند. 
چـون  نوکارکردگراهایـی  این هـا،  کنـار  در   
هـاس، رابطـه میـان مسـایل سیاسـی و امنیتـی 
از یک طـرف و اقتصـادی و اجتماعـی از جانِب 
دیگـر را بـه بحـث می گیرنـد. بر اسـاِس نظریۀ 
سـرریزی یاتسـری، موضوعات درهـم تنیده و 
قابل تسـری بـه حوزه هـای دیگر می باشـند. از 
ایـن نظر، مـدل اجماع پکن، یک مـدل موفقانه 
بـوده و نوعـی رابـطG متقابل  را در مناسـباِت 

می کند. تعریـف  گوناگـون 
چندجانبـه  تحـوِل  نشـانۀ  زیـر  رویکردهـای 
طـی  کـه  منطقه گرایی سـت  تیوری هـای  بـه 
در  اسـت.  گردیـده  عـارض  آن  بـه  زمـان 
حـوزۀ نظریه پـردازِی مطالعـات منطقه یـی نیـز 
تحـوالت متعددی رخ داده اسـت. در نخسـتین 
واحدهـای  قالـِب  در  مناطـق  رویکردهـا، 
مرزبندی هـای  عبارتـی،  بـه  و  جغرافیایـی 
می شـدند.  تعریـف  ژیوپلتیکـی  و  جغرافیایـی 
سـنتی  نظریه پـردازی  محـور  موضـوع  ایـن 
در مـورد منطقـه بـود. پـس از آن، مناطـق از 
ویژه گی هـای کارکـردی برخـوردار شـدند. بـه 
عبارتـی، مناطـق کارکـردی مطـرح شـدند یـا 
در مـوج نوین تـر آن، مناطـق هویتـی شـناختی 
مکتـِب  نظریه پـردازان  محـور  عنـوان  بـه 
سـازه انگاری مطـرح شـد و در دورۀ نویـن نیز 
بـه علـت ارتباط محـور شـدن سیسـتم، نیـاز به 
بـه همیـن  نویـن تحلیلـی اسـت.  چارچـوب 
گام،  نخسـین  در  رسـد  مـی  نظـر  بـه  سـبب 
کالبدشـکافی رهیافت هـای مختلـف نسـبت به 
منطقـه ضـروری اسـت، امـا بنا به طویل شـدِن 
ایـن مبحـث از آن اجتناب می نماییـم و فقط به 

می نماییـم. اکتفـا  آن  نام هـای  ذکـر 

□   رهیافت های نظری
۱-   رهیافت سنتی قدرت محور و ژیوپلتیک 

2-   رهیافت ژیوپلتیکی انتقادی
3-   دیدگاه ژیوکالچری

قدرت محـور  نویـن  رهیافـت     -4
 ) یی ا گر ر ختا سـا (

5-   رهیافت نوکارکردگرایی 
۶-   رهیافـت ارتباطـات بـه منطقـه )دیـدگاه 

دویـج(   کارل 
منطقـه  بـه  پیرامونـی  ـ  مرکـز  نگـرش     -۷

والرشـتاین(  )دیـدگاه 
8-   تیوری مجموعۀ امنیتی 
9-   رهیافت سازه انگارانه 

۱۰-   رهیافت سیستم تابعه 
۱۱-   نگرش سـیبرنتیک به منطقه در سیاسـت 

لملل.  بین ا

□   جایـگاه افغانسـتان بـا ژیوپلیتک خاِص 
منطقه در  آن 

افغانسـتان بنـا بر موقعیـت ویـژۀ ژئوپلتیکی یی 
کـه دارد، می تواند از خود بـه عنوان جغرافیایی 
کـه از یک نـوع مزیِت قسـمًا نسـبی برخوردار 
و  منطقه یـی  سیاسـِی  بازی هـای  در  اسـت، 
حتـا جهانـی یـک تصویـر کامـاًل متفـاوت از 
گذشـته ارایـه نمایـد. تجربـۀ سیاسـت کـردن 
در دنیـا نشـان می دهـد کـه حکمرانی بـا مبانی 
در  به خصـوص  نیوریالیسـم  حتـا  و  ریالیسـم 
کشـورهایی چـون افغانسـتان جواب گو اسـت. 
نـگاه و رویکردهـای ایده آلیسـتی، تصامیـم را 
گوناگـون  نشـیب های  و  فـراز  دسـت خوِش 
می سـازد. رویکـرد ژیوپلتیکـی از ظرفیت هـای 
برخـوردار  فراملـی  بازی هـای  در  ریالیسـتی 

می باشـد.
جایـگاه کنونـی افغانسـتان در چارچوب هـای 
مباحـِث منطقه یـی تاهنـوز بسـیار روشـن بـه 
از  بخشـی  افغانسـتان  گاهـی  نمی رسـد؛  نظـر 
جنـوب آسـیا و گاهـی بخشـی از آسـیای میانه 
و یـا خاورمیانـه و یـا گاهی بخشـی از آسـیای 
غربـی بـه تصویـر کشـیده می شـود. بر اسـاس 
کنیـم  فـرض  اگـر  منطقه گرایـی،  نظریه هـای 
همکاری هـای  مبنـای  بـر  منطقه گرایـی  کـه 
فرهنگـی  تعامـالت  و  نزدیکی هـا   سـازمانی، 
در  میان حکومتـی  همکاری هـای  تاریخـی،  ـ 
حـوزۀ مشـخص و یـا وابسـته گی ها و تأثیرات 
ایـن  در  می باشـد،  اسـتوار  امنیتـی  متقابـِل 
صورت افغانسـتان بخـِش کدام منطقـه خواهد 

؟   د بو
اخیـر  سـال های  سیاسـِی  برداشـت های  در 
اسـاس  بـر  افغانسـتان  کـه  می شـود  تـالش 
ادبیـات قـرن نوزدهـم بازتعریـف شـود؛ یعنی 
افغانسـتان یـک نقطـۀ حایـل میـان حوزه هـای 
بخشـی  ضرورتـًا  و  منطقه یی سـت  امنیتـی 
تعریـف  نمی توانـد  امنیتـی  مجموعه هـای  از 
شـود. پیامـد ایـن تعریف آن اسـت کـه امنیت 
و ثبـات افغانسـتان بـر امنیـت و ثبـاِت منطقـه 
تأثیـر نـدارد. امـا تعریـِف بدیـل این اسـت که 
افغانسـتان بخـش جدایی ناپذیـِر منطقـۀ قلـب 
آسـیا به شـمول آسـیای مرکـزی، جنـوب آسـیا 
و منطقـۀ شـرق میانـه اسـت و امنیـت و ثبـاِت 
افغانسـتان نه تنهـا بی تأثیـر بـر امنیـت و ثبـات 
منطقـه نبوده، بلکـه می تواند عامـل پیونددهندۀ 
تعریـف  منطقـه  اقتصـادی  امنیتـی-  نیرومنـد 
کـه  الهـوری  اقبـال  عالمـه  قـول  بـه  گـردد. 

می گویـد:
 آسیا یک پیکر آب و گل است

کشور افغان در آن پیکر دل است
 از فساد او فساد آسیا  
واز گشاد او گشاد آسیا.

 

محمد شکیب اندیشه///////////////////////// بخش دوم

ژیـوپلتیـکافغـانستان
چـالشهـاوفـرصـتهـا
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در ادبیـات پارسـي چندیـن حوزۀ سـکوت وجـود دارد که 
یکی از آن ها، عشـق های دنیوی و مسـایل جسـمانی عشـق 
در شـعر زنـان اسـت و یکـي از اولیـن زنانـی که توانسـت 
در ایـن حـوزه وارد شـود و دیـوار این قلعۀ سـکوت را فرو 
ریـزد، همانـا فـروغ فرخزاد اسـت. قبل از فروغ هم کسـانی 
در ایـن وادی قـدم نهـاده بودنـد، امـا هیـچ کـدام ماننـد او، 

احساسـات درونـی و شـخصِی خـود را بیان نکرده اسـت.
در واقـع نیمـا و نگـرش نیمایـی ایـن فرصـت را بـه زنـان 
هدیـه داد تـا بـا صمیمیـت و شـهامت بـه جسـت وجوی 
خـود جامعـه و جهـان برآینـد و از عشـق، تنهایـی، هـراس 
و عاطفه هایـی بگوینـد کـه رایحـه و مشـکلی زنانـه داشـته 
باشـد. زیـرا در طول تاریخ تقریبًا هزارسـالۀ شـعر فارسـی، 
سـهم زنـان شـاعر، از آن هـا دریـغ می بیند و مردسـاالری بر 

شـعر، سـایه اندختـه بود.
در دوره یی که زنان در پِس پرده ها و پسـتوها و حرمسـراها 
به سـر می بردند و نمی توانسـتند موجودیت مسـتقلی داشـته 
باشـند، در فرهنگـی کـه حتـا نـام زن هنرمنـد بـه صراحت 
بیـان نمی شـد و هویـت او بـه همسـر و پـدر وابسـته بـود، 
در فرهنگـی کـه عجـوزه و سوسـک همیشـه مونـث بود و 
مـرد بـه شـیر نـر تشـبیه می شـد، در جامعه یـی کـه زن جز 
در نقـش مـادر و سـاقی، در نقـش دیگری ظاهر نشـده بود 
و نقـش آرمانـی او همیشـه خدمـت بـود؛ فـروغ بـا انتشـار 
مجموعه هـای شـعرِی خـود قیامـی را جان بخشـید که نظام 
پوسـیدۀ مردسـاالری را رسـوا می کرد و پرده های سـنت را 

از هـم می دریـد. 
تجربه هـای  و  بیـان حرف هـا  و  اشـعار  انتشـار  بـا  فـروغ 
شـخصی خـود، عقاید دردنـاک و متورم سـکوت زن جامعۀ 
سـنتي را که باعث خفقان او شـده بود را گشـود و در مقابل 

سـنت مردسـاالری قیـام کرد و با بیـان اسـارت زن، بر علیه 
مـردان عصیـان کرد و دیوارهای سـنت را فـرو ریخت. زیرا 

او مـرد را مسـبب اصلی اسـارت زن می دانسـت.
بیا ای مرد، ای موجود خودخواه

بیا بگشای درهای قفس را
اگر عمری به زندانم کشیدی

رها کن دیگرم، این یک نفس را
ایـن شـعر ، بانـگ و فریـادی اسـت بـه سـوی همـۀ مردان 
پیـاده  زندگـی  در  را  مردمدارانـه  سیاسـت  کـه  سـنت گرا 
سـنتي  جوامـع  در  زن  بـه  نسـبت  مردانـه  دیـد  می کننـد. 
نـه برداشـتی خصوصـی، بلکـه برداشـتی فرهنگی اسـت و 
ذهنیـت جمعـی همـۀ مـا اسـت کـه بـر طبـق عـادت، زنان 
را در محـدودۀ خودخواسـتۀ سـنت هاي غلـط گرفتـار کنیم 
و آنچـه را کـه خـود می خواهیـم، از آنهـا انتظـار داریـم نـه 
آنچـه کـه خـود زنـان طالب آن هسـتند. حتـا فـروغ دربارۀ 

نگیـزۀ سـفر بـه اروپـا می گویـد:
»آنچـه کـه مـرا به رفتـن از این جـا و زندگی در یک کشـور 
بیگانـه تشـویق و ترغیـب می کـرد، فشـار زندگـی، فشـار 
محیـط، فشـار زنجیرهایـی کـه بـه دسـت و پایم بسـته بود 
و مـن بـا همـۀ نیرویم بـرای ایسـتادگی در مقابـل آن تالش 
می کـردم، خسـته و پریشـانم کـرده بـود. مـن می خواسـتم 
یـک زن، یعنی یک بشـر باشـم، مـن می خواسـتم بگویم که 

مـن هـم حق نفـس کشـیدن و فریـاد زدن دارم«.
فـروغ خواهـان آن بـود کـه محیـط اجتماعـی طوری شـود 
کـه زنـان همگام با مـردان جلو برونـد و مثل مـردان بتوانند 
هـر آنچـه کـه مایـل هسـتند، در شـعر بگوینـد. زیـرا شـعر 
فارسـی بـه علـت تاریـخ مذکـری کـه بـر فرهنـگ اجتماع 
حاکـم بـود، پیـش از فـروغ، شـاعرۀ عاشـق به خـود ندیده 

بـود و او بـه طـور صریح بـرای اولین بار از چهرۀ معشـوق 
مـردی زمینـی سـخن گفتـه اسـت، و ایـن وجه تازۀ او سـر 

برانگیخت.  و صداهایـی 
طـرح مسـألۀ معشـوق در شـعر فـروغ از دو نظـر حایـز 

اسـت: اهمیـت 
ـ آن را وارد شعر فارسي کرد

معشوق من
با آن تن برهنه بی شرم

بر ساق نیرومندش
چون مرگ ایستاد

و اشـاره می کنـد بـه مـردی از قـرون گذشـته و بـا تفکـری 
بـدوی و سـنتی و مردسـاالرانه:

معشوق من 
همچون خداوندی در معبد نپال...

او انتظار پرستیدن خود
را از من دارد

بیان احساسات و غرایز زنانه در شعر
فروغ در دورۀ نخسـتین شـاعری، زنی عاطفی و احساسـاتی 
و درگیـر هیجانات سـطحی عشـق و نومیـدی حاصل از آن 
بـود. حضـور فروغ در سـال 3۱، با انتشـار مجموعۀ »اسـیر« 
اسـیر  بـود. مجموعـۀ  فارسـي   زنانـۀ  حادثه یـي در شـعر 
حاصـل تنـش احساسـات و هیجان هـای دختـری نوجـوان 
او شـهامت  بـه  اسـت کـه »عشـق«،  در جامعه یـی سـنتی 

داد. »سنت شـکنی« 
سـنتی  مرزبندی هـای  و  اجتماعـی  سـنتی  ارزش هـای  او 
جنسـیت را نادیـده گرفـت و بـا ذهنـی سـرکش از عشـقی 
از تجربه هـای  ممنـوع، در جامعه یـی اخالق گـرا و سـنتی 

عاطفـی زنانـه، سـخن گفـت.

 )او پـس از آشـنایی بـا نیمـا و شـاملو و یافتـن راه تازه یـی 
بـرای بیـان اندیشـه و دیـد تازه یـی بـه زندگـی، همچنـان 
کـه از شـعر احسـاس، فاصلـه می گرفـت، به شـعر اندیشـه 

می شـد. نزدیک تـر 
ذهـن پویـا و نـوآور فـروغ از شـعر احسـاس های زنانـه، 
بـه شـعر اندیشـه های انسـانی و تفکـرات اجتماعی رسـید. 
تصاویـر تـازۀ اشـعار و تخیـل اندیشـه و احسـاس زنانه یی 
کـه فـروغ بـه آنهـا جـان مـی داد، در واقع نـه فقـط درک و 
دریافـت زن و شـاعر فارسـي بـود، بلکـه بـه دنیـای زنـان 

داشـت.( تعلق 
او علیـه ارزش هـای تحمیلی جامعه، اعتراض کـرد. او برای 
سـازگاری بـا جامعـه و قـرار دادهایـش، تظاهر نکـرد؛ زیرا 
ویژگـی شـخصیتی شـعری فـروغ، تحقـق طبیعـت خویش 
بـود. بـه همین دلیل کشمکشـی بیـن او و دنیـای پیرامونش 
نبـود؛ زیـرا کشـمکش، اجبـاری اسـت کـه جامعـه از فـرد 
جـز آن چـه کـه هسـت می خواهـد و ایـن می توانـد عاملـی 

بازدارنـده در ارایـۀ نهـاد هنرمند باشـد.
فـروغ به ایـن اجبار تن نـداد و احساسـات و عواطف زنانۀ 
خـود را بـدون هیچ گونـه تحریـف و پنهـان کاری، بیان کرد، 
و اشـعار دورۀ اول شـاعری فـروغ، بر حول محـور من زنانۀ 

او چرخید و مسـایل غریـزی را مطرح کرد.
بسـامد بـاالی واژه هایی چون قلب، عشـق، هـوس، آغوش، 
گنـاه و... مبانـی اندیشـه های او را در ایـن دوره مشـخص 

می کنـد. 
می خواهمش در این شب تنهایی

با دیدگان گمشده در دیدار با درد 
درد ساکت زیبایی سرشار

از تمامی خود سر شار
البتـه این چنیـن بیـان بی پـردۀ مسـایل غریـزی از دیـدگاه 
زن گرایانـه، تـا اندازه یـی قابـل توجیه می باشـد؛ زیـرا وقتی 
کـه در جامعه یـی بـه تبعیـت از فرهنـگ غـرب، زن حکـم 
کاال پیـدا کـرده و وسـیله یی اسـت بـرای ارضـای جنسـی 
و امیـال مـرد، قیـام فـردی زن، جبـراً جنبـۀ جنسـی خواهد 
داشـت و زنـی کـه می خواهـد بـدون هیـچ اندیشـه و بلوغ 
اجتماعـی و فلسـفی بـرای احقـاق حق از دسـت رفتۀ زنان، 
بـر پا خیـزد، محبور می شـود برای ابـراز غریزه و احسـاس 
خـود قیـام کند و بـا جسـارت امیال خـود را مطرح سـازد. 
بنابریـن، فـروغ خویشـتنی را بـروز مـی داد کـه در خلـوت 
و تنهایـی خویـش بـود. زیـرا نمی خواسـت دختـر، همسـر 
و مـادری در جامعه یـي مردمحـور باشـد و خواسـت کـه 
صمیمانـه و صادقانـه، هویـت خـود را بـه عنـوان یک زن و 

یـک انسـان بـه اثبات برسـاند.
بازهم قلبی به پایم اوفتاد

بازهم چشمی به رویم خیره شد
بازهم در گیرودار یک نبرد

عشق من بر قلب سردی چیره شد.
با این اوصاف، مي توان گفت فروغ فرخزاد:

۱ـ نخسـتین شـاعره یی اسـت کـه آزادانـه از معشـوق مـرد 
سـخن گفتـه و آن را بـه طـور محسـوس بیـان کرده اسـت؛
 2ـ بـه معشـوق فردیـت بخشـیده اسـت، زیـرا معشـوق 
در شـعر فارسـی یـک موجـود جمعـی اسـت نه فـردی، و 

هویـت شـخصی نیـز دارد.

□  خاستگاه تاریخی
مکتب نوسازي را مي توان محصول تاریخي سه رویداد مهم 

در دوران بعد از جنگ جهاني دوم به شمار آورد. 
ابرقدرت  یک  عنوان  به  متحده  ایاالت  ظهور  رویداد  اولین 
بود. در حالي که جنگ جهاني دوم موجب تضعیف سایر 
کشورهاي غربي مانند بریتانیاي کبیر، فرانسه و آلمان شده 
بود، ایاالت متحده قدرتمندانه از جنگ قدم بیرون گذاشت 
و با اجراي طرحی براي بازسازي اروپاي جنگ زده به یک 
رهبر جهاني مبدل گشت و در دهه ۱95۰ ایاالت متحده در 

واقع مسوولیت ادارۀ امور همه جهان را بر عهده گرفت. 
اتحاد  بود.  کمونیسم  جهاني  جنبش  گسترش  دوم،  واقعۀ 

شوروي، نفوذ خود را نه تنها در اروپاي شرقي، بلکه حتا در 
چین و کوریا و قاره آسیا نیز گسترش داده بود. 

در  اروپایي  استعماري  امپراتوري هاي  تجربۀ  سوم،  رویداد 
شمار  ظهور  موجب  که  بود  التین  امریکاي  و  افریقا  آسیا، 

بسیاري از کشور ـ ملت هاي جدید در جهان سوم گردید. 

□   بنیادهاي تیوریک نوسازي
یک  جستجوي  در  پیدایش  بدو  همان  از  نوسازي  مکتب 
تیوري بود و براي توضیح نوسازي کشورهاي جهان سوم 

از دو نظریه »تکامل گرایي« و »کارکردگرایي« بهره گرفت. 
بسیاري از اعضاي برجستۀ مکتب نوسازي مانند دانیل لرنر، 
گابریل  و  آیزنشتات  سامویل  اسملسر،  نیل  لوي،  ماریون 
مي اندیشیدند  کارکردگرایي  نظریه  چارچوب  در  آلموند 
ویژگي هاي  از  نوعي  به  نوسازي  مورد  در  آنها  مطالعات  و 

کارکردگرایانه برخوردار گردید. 

□   فرضیات تیوریک نوسازي:
جوامع،  است؛  مرحله  به  مرحله  فرایند  یک  نوسازي   -۱
نوسازي را از یک مرحله ابتدایي، ساده و سنتي آغاز کرده و 
حرکت خود را به یک مرحله پیچیده، مدرن و با ساختارهاي 

متمایز و افتراق یافته به پایان مي برد. 
به  گرایش  و  است  تجانس آفرین  فرایند  یک  نوسازي،   -2
افزایش مي دهد؛ چنان که لوي  همگرایي در میان جوامع را 
عنوان مي کند، هر چه زمان پیش مي رود، آنها و ما به طور 
روزافزوني شبیه خواهیم شد. الگوهاي نوسازي به گونه یي 
هستند که هر چه جوامع نوگراتر شوند، بیشتر شبیه یکدیگر 

مي شوند. 
این  تلقي  است.  شدن  اروپایي  فرایند  یک  نوسازي   -3
و  غربي  اروپاي  کشورهاي  چون  که  است  چنین  نظریات 
سایر  هستند،  جهان  کشورهاي  پیشرفته ترین  متحده  ایاالت 

کشورها باید از آنها تقلید کنند. 
4- نوسازي یک فرایند غیر قابل بازگشت است. به عبارت 

غرب  با  تماس  در  سوم  جهان  کشورهاي  که  همین  دیگر 
نوسازي  سوي  به  حرکت  از  نمي توانند  دیگر  گیرند،  قرار 

اجتناب ورزند. 
5- نوسازي یک فرایند رو به پیشرفت است. 

۶- نوسازي یک فرایند طوالني است و یک تغییر تدریجي 
و تکاملي است، نه یک تحول انقالبي. 

□   نقد مکتب نوسازي
نظریه نوسازي عمدتًا مبتني بر تمایز میان سنت و مدرنیته 
است. انگارۀ اصلي این نظریه آن است که توسعه بر حول 
محور استارها و ارزش ها مي چرخد و جوامع سنتي را افرادي 

اداره مي کنند که ذهنیت سنتي دارند؛ بنابرین براي پذیرش 
به  نیاز  مدرن  که جوامع  حالي  در  ندارند.  آمادگي  نوآوري 
ذهنیت مدرن و کساني دارند که مشتاق اند چیزهاي نو را 
تجربه کنند. »مشکل اول تمایز بین سنت و مدرنیته است که 
چنان ناپرورده است که به لحاظ نظري اصال کارساز نیست، 
چون محتمل است که منافع مادي روشني در وراي بعضي 
از ایستارها و ارزش هاي سنتي قرار داشته باشد، هم چنان که 

منافعي در وراي بعضي از ارزش هاي مدرن قرار دارد. 
دومین انتقاد اصلي این است که نظریه نوسازي گرایش به آن 
دارد تا نقشي که طبقه و سایر منافع در ارتقاء  یا بازدارندگي 

توسعه دارند را نادیده بگیرد . 
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ولـي جرګـه په قطـر کې د افغانسـتان د سـولې د عايل 

شـورا او طالـب اسـتازو ترمنـځ د سـولې پـه د خـرو 

کوي. هرکلـی 

د  احمـدزي  نذیـر  مرسـتیال  دوهـم  جرګـې  دغـې  د 

یکشـنبې پـه ورځ ازادي راډيـو تـه وویـل، کـه د دواړو 

لـورو اسـتازي مخامـخ رسه خـرې وکړي، دا د سـولې 

پـر پروسـې مثبـت اغېـز درلودلـی يش.

دی وايي:

"د حکومـت او مخالفینـو ترمنـځ مخامـخ مالقاتونه هر 

چېـرې چـې وي، مـوږ یـې هرکلـی کـوو، حکومـت او 

هـم ملـت د سـولې الره نیولـې ده، کـه د دواړو لـورو 

ترمنـځ مخامـخ مالقـات ويش مثبـت نتایـج بـه ولري."

کـه څـه هـم د افغانسـتان د بهرنیـو چـارو وزارت او د 

سـولې عايل شـورا د حکومـت او طالب اسـتازو ترمنځ 

د احتـايل خـرو په اړه بې خري ښـيي، خـو د طالبانو 

یـو پخوانـی غـړی وايـي، متـه ده چـې دغـه خـرې تر 

راتلونکو لسـو ورځـو پـورې، د روانې میالدي میاشـتې 

پـه ۲۷مـه د قطـر پـه پالزمینـه دوحه کـې ويش.

پخـواين طالـب چارواکـي او د افغانسـتان د خالصـون 

الرې شـورا رئیـس سـیداکر اغـا ازادي راډیو تـه وویل، 

دی هـم دغـې ناسـتې تـه وربلـل شـوی او ټاکل شـوې 

چـې پـه یاده ناسـته کې په قطر کـې د طالبانو د سـیايس 

دفـر یو شـمېر اسـتازي هـم ګـډون وکړي.

نوموړی وايي:

"ټـاکل شـوې دغـه ناسـته نېـږدې لـس ورځې وروسـته 

جـوړه يش چـې پـه اړه یـې د سـولې عـايل شـورا ته هم 

خـر ورکړل شـوی، دغـه ناسـته کېدای يش پـه قطر کې 

جـوړه يش، زه یـې هـم ور بللـی یم، پـه دغه ناسـته کې 

اتـه طالـب غړي هـم ګـډون کوي."

ازادي  مجاهـد  ذبیح اللـه  ویانـد  طالبانـو  وسـله والو  د 

راډیـو رسه پـه اړیکـه کـې پـه دغـه ناسـته کـې د طالـب 

اسـتازو ګـډون او نـه ګـډون نـه تائیـد او نـه هـم رد کړ.

د افغانسـتان د بهرنیـو چـارو وزارت مرسـتیال ویاند او د 

سـولې عـايل شـورا هم د دغې ناسـتې د جوړېـدو په اړه 

بې خري وښـوده.

قطـر لـه وسـله والو طالبانـو رسه د اړیکـو پـه مرکـز بدل 

. شوی

خـو تېـر کال د افغـان حکومت یوه لوړ پـوړي چارواکي 

د نـوم نـه ښـودلو پـه رشط ازادي راډیـو ته ویـي و چې 

د افغـان حکومـت او وسـله والو مخالفینـو ترمنځ د قطر 

پـه پالزمینـه دوحه کـې لیده کاته شـوي دي.

قطـر لـه تېـرو څلـورو کلونـو راهیسـې لـه وسـله والو 

طالبانـو رسه د اړیکـو پـه مرکـز بـدل شـوی او طالبـان 

هلتـه غیـر رسـمي دفـر هـم لـري.

د چـارو یـو شـمېر افغـان کارپوهان هـم وايـي، د افغان 

حکومـت او وسـله والو طالبانـو ترمنـځ مخامخ خرې د 

سـولې له بهیر رسه مرسـته کـوالی يش.

د دغـو کارپوهانـو لـه ډلـې انتظـار خـادم پـه مخامـخ 

ډول د دواړو خـواو ترمنـځ د سـولې مقدمـايت خروتـه 

دی. خوشـبین 
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دستور تازۀ غنی به وزارت داخله:

قطعۀ 500 نفری ضدآشوب
بدون تاجیک  ها تشکیل دهید

احمدزی:

 د حکومت او طالب استازو ترمنځ 

د سولې مخامخ خربې ګټورې متامېدای يش

روز گذشـته مکتوبـی از وزارت امـور داخله در 
می شـد  دست به دسـت  اجتماعـی  رسـانه های 
کـه نشـان می دهـد، ریاسـت جمهوری بـه ایـن 
وزارت دسـتور داده اسـت تـا بـرای »قطـۀ 5۰۰ 
نفـری ضـد آشـوب« کـه تـازه در چارچـوب 
فرماندهـی پولیـس کابـل تشـکیل شـده اسـت، 
شـماری از افسـران را معرفـی کنـد کـه در میان 
آنـان، »هیچ افسـر تاجیک تبـار« حضور نداشـته 

. شد با
ایـن مکتـوب کـه ظاهـراً از سـوی عبدالفتـاح 
فـروغ، فرمانـده عمومـی امـن و نظـم عامـه بـه 
لـوای نمـر یـِک کابل صادر شـده اسـت، چنین 
صراحـت دارد: »بـه اسـاس حکـم مقـام محترم 
ریاسـت جمهـوری کشـور، یـک قطعـۀ )5۰۰( 
نفـری ضـد آشـوب در چـوکات قومندانی زون 
اسـت،  ایجـاد گردیـده  کابـل  )۱۰۱( آسـمایی 
هدایـت داده می شـود در ظـرف )24( سـاعت 
جدول شـهرت افسران و سـاتنمنان که از ملیت 
بـه  ازبیـک، پشـتون و غیـره ملیت هـا  هـزاره، 
اسـتثنای ملیـت تاجیک باشـد، ترتیـب و ایمیل 

بدارید«.
یـک منبـع در وزارت امور داخلـه در گفت وگو 
بـا روزنامـۀ مانـدگار، ایجادشـدِن قطعـۀ ضـد 
 ۱۰۱ زوِن  فرماندهـی  چارچـوب  در  آشـوب 
آسـمایی را تائیـد کـرد و گفت که چنیـن برنامه 

یـی در دسـت اجرا اسـت. 
اظهـار  از  داخلـه  وزارت  و  ارگ  سـخنگویان 
بـه  و  کرده انـد  بـاره خـودداری  ایـن  در  نظـر 
نداده انـد. پاسـخ  مانـدگار  مکـرر  تماس هـای 
نیسـت  نخسـت  بـار  ایـن  حـال،  ایـن  بـا 
و  قومـی  رویکـردِ  بـر  مبنـی  سـندهایی  کـه 
حذف گرایانـه از آدرس های مشـخص حکومتی 
بـه بیـرون درز می کنـد. پیـش از ایـن و نزدیک 
بـه دو مـاه پیـش، سـندی از درون ادارۀ امـور 
ریاسـت جمهـوری بـه دسـت رسـانه ها رسـید 
کـه در آن، بـه صراحـت به حذف اقـوام خاص 
و جـذِب نمادیـن اقـوام مشـخص دیگـر تأکید 

بود. شـده 
در کانـال تلگرامـی کـه اکثراً کارمنـدان نهادهای 
ریاسـت جمهوری، به ویـژه کارمنـدان »ریاسـت 
عمومـی ادارۀ امـور ریاسـت  جمهـوری« در آن 
عضـو هسـتند، فایلی از سـوی شـخصی بـه نام 
ثواب الدیـن مخکـش بارگـذاری شـد و در آن 
گفتـه شـده بود کـه حضـور کارمنـدان تاجیک، 
هـزاره و ازبیـک تبـار در ایـن نهاد کاهـش داده 

. شود
هرچنـد سـخنگوی ریاسـت جمهـوری طـرح 
بارگـذاری شـده در تلگـرام را دیدگاه شـخصی 
آقـای مخکـش عنـوان کـرد و از معرفـی کردن 
او بـه دادسـتان ُکل خبـر داد، امـا بسـیاری از 
بـاور  ایـن  بـه  فعـاالن سیاسـی  کارشناسـان و 
بودنـد کـه راهنمـای قوم گرایانۀ آقـای مخکش، 
»بخـش کوچکـی از یـک سیاسـِت کالن اسـت 

کـه آفتابی شـده اسـت«.
بـا این وجـود، دیده می شـود که محمد اشـرف 
غنـی و افـرادِ دور و بـرش، خـالف آنچـه در 
جریـان  در  هم چنـان  و  انتخاباتـی  شـعارهای 
تشـکیل حکومِت وحدت ملی و پس از آن سـر 
می دادنـد، عمل می کننـد. غنی و تیمش، مسـألۀ 
»ملـی« بـودِن عملکـرد و »ملـی« سـاختن روند 
سیاسـی و حکومـت داری را همـواره بـه عنوان 
کاری شـان  اولویت هـای  و  اهـداف  مهم تریـن 
امـا بـا گذشـت زمـان، بـه  اعـالن می کردنـد، 
وضـوح دیده شـد کـه عملکـرد آنان به سـمت 

قومـی شـدن لغـزش کرد.
عـزل و نصب هـای انجـام شـده در ادارۀ امـور، 
از  برخـی  در  اشـخاص  انتصـاب  و  برکنـاری 
از  برخـی  انتصـاب  و  اسـتخدام  والیت هـا، 
اعضـای دفتر، کارمندان و مشـاوران در ریاسـت 
ریاسـت جمهـوری  معاونیت هـای  جمهـوری، 
ارِگ  در  هنوزهـم  کـه  می دهـد  نشـان  و... 
پُسـت ها،  و  سـمت ها  بـه  ریاسـت جمهوری 
بـه عنـوان بخشـی از غنایـم سیاسـی نگریسـته 
بـا  حکومـت  بلندپایـۀ  مسـوالن  و  می شـود 

تعییـن و تقـرر اشـخاص نزدیـک به خـود و یا 
از اقـوام خویـش، در صـدد تقویـت موضـع و 
جایـگاه خـود هسـتند. تقـرر اشـخاص از یـک 
قـوم و یک جناح مشـخص در اطـراف و اکناف 
رجـال بلندپایـۀ ارگ، نه تنهـا فراتـر از عملکـرد 
غیـر ملـی رییـس حکومـت اسـت، بلکه نشـان 
دهنـدۀ بی اعتنایـی شـدید آنان به افـکار عمومی 

می باشـد. نیـز 
هرچه باشـد، قدر مسـلم این اسـت که تعصب، 
قومـی و زبانـی،  برتری طلبـی و عالیـق کـورِ 
عقب مانده گـی  و  ناکامی هـا  اساسـی  عامـل 
تاریخـی افغانسـتان و مردمانـش بوده/اسـت. از 
ایـن رو، بـرای قـرار گرفتن در مسـیر پیشـرفت 
و آبـادی، نیازمنِد خشـکاندن باورهـا و تفکراِت 
متعصبانه هسـتیم. چنین اقدامی مسـتلزم آگاهی 
عمیـق و مبـارزۀ صبورانه و مسـتمر اسـت. باید 
مردمـی،  سیاسـت مداران  و  افغانسـتان  مـردم 
نیروهای شـان را در ایـن مسـیر بسـیج کـرده و 

اندازند. بـه  کار 
مردم چه می گویند؟

همزمان با این، سـنِد نشـر شـده در شـبکه های 
اجتماعـی خشـم بسـیاری از شـهروندان را در 
پی داشـته اسـت. شـهروندان نیز ارگ ریاسـت 
جمهـوری را متهـم بـه تبعیِض سیسـتماتیک در 
برابـر بخـش از اقـوام می کننـد و تأکیـد دارنـد 
کـه برنامه های سـران ارِگ ریاسـت جمهوری بر 

حـذف اقوامِ غیر پشـتون اسـت.

حشـمت رادفـر، یکی از کابران شـبکۀ اجتماعی 
فیسـبوک در صفحۀ رسـمی اش نوشـته این سند 
را »ُمخکش بـازی« خوانـده و گفتـه اسـت کـه 
نـگاه قوم گرایانـه در ارگ ریاسـت جمهـوری، 
بنیـاد وحـدت ملـی را ماننـد موریانـه از درون 

نابـود می کنـد.
آقـای رادفـر وزیـر امـور داخله را در ایـن زمینه 
بـه پاسـخگویی می طلبـد و می گویـد کـه اگـر 
چنیـن دسـتوری از سـوی ریاسـت جمهـوری 
هـم صـادر شـده بـود، وزیـر داخلـه بـر مبنـای 
حکـم کدام قانون و بر اسـاس کـدام »مصلحت 
ملـی« بـه چنیـن »افتضاحـی« تـن داده اسـت. 
کـدام مصلحـت ملی بـا کـدام سـنجش علمی، 
اکادمیـک یـا عقالنـی این همـه »تبعیـض مثبت« 
آشـکار را در برابـر یک یـا چند قوم افغانسـتان 

توجیـه می کنـد.
مـرد  میـراث  »آیـا  رادفـر:  آقـای  بـاور  بـه 
کج کالهـی کـه افغانسـتان را از چنـگال تجـاوز 
سـرخ و سـیاه نجـات داد و بعـد از مرگـش، 
رهروان او »امانت مردم افغانسـتان« را دودسـتی 
تقدیـم مـردم افغانسـتان کردند تا در این کشـور 
صلـح و ثبـات و وحـدت ملـی و... معنـا پیـدا 
کنـد، سـزاوار این همـه تحقیـر و توهیـن اسـت 
میـان خـود  از  را  انسـان های بی خاصیتـی  کـه 
همیـن مـردم بـرای اعمـال تبعیـض و اهانت به 
شـور و شـعور مردم شـان بـه خدمـت بگیریـد 

و...؟«

در 
اندیشـمند،  اکـرام  محمـد  دیگـر،  سـویی 
ایـن سـند  بـه  واکنـش  در  تاریخ نـگار کشـور 
می گویـد که تقسـیم نیروهـای نظامـی و امنیتی 
و  قومـی  مختلـف  گروه هـای  بـه  افغانسـتان 
قبیله یـی، یـک تفکـر، یـک برنامـه و یـک عمل 
ضـد  قانـون،  ضـد  وطنـی،  ضـد  ملـی،  ضـد 
عدالـت، ضـد توسـعه و ثبـات اجتماعی اسـت.
آقـای اندیشـمند تأکیـد دارد کـه ایـن فکـر و 
برنامـه، افغانسـتان را بـرای همیشـه در آتـش 
بی ثباتـی و بی عدالتـی و در جهنـم تبعیـض و 

می سـوزاند.  قومـی  تفرقـۀ 
فیسـبوک  دیگـر  کاربـر  جاللـی،  مرتضـی 
»اسـتثنای  را  آن  سـند،  ایـن  بـه  واکنـش  در 
وحشـت ناک و عم انگیـز« خوانـد اسـت. آقـای 
جاللـی در صفحـۀ رسـمی فیسـبوکش نگاشـته 
اسـت: »مـن اگر جـای جوانان پشـتون، هـزاره، 
ازبیـک و یـا بـه قـول طراحـان این سـنِد ننگین 
خامـوش  حـال  بـودم،  »ملیت هـا«  غیـره  و 
نمی نشسـتم و برضـد ایـن تفوق طلبی هـا، ولـو 

تهـی، می ایسـتادم«. بـا دسـت و جیـب 
آقـای جاللـی بـه این بـاور اسـت کـه این گونه 
برخوردهـای »تبعیض آمیز و جنون بـار«، روحیۀ 
همـان وحـدت نمادیـن ملـی را کـه ملیت های 
»و غیـره« خوش بینانـه بـه آن می اندیشـند هـم 

بـه زیر بـاد خواهـد داد.
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روح اهلل بهزاد

مشکالت خانواده گی...
سیاه پوست افتاد. موگابه به ریاست جمهوری رسید و 
رسیدگی  و  نیکوکاری  امور  در  »سالی«  او  اول  همسر 
به محرومان جامعه به فعالیت پرداخت. او به ویژه به 
تا  پزشکی کشور  و  آموزشی  نظام  به  خاطر خدماتش 

امروز محبوبیت دارد.
سالی موگابه به سال ۱992 در ۶۰ سالگی درگذشت. 
پس از مرگ او آشکار شد که موگابه از سال ها پیش با 
منشی خود گریس رابطه برقرار کرده و از او صاحب 

بچه شده است.
آن دو در سال ۱99۶ ازدواج کردند و گریس که سخت 
مال دوست و جاه طلب است، جشن ازدواج شکوهمند 
زندگی  با  تنها  نه  گریس  انداخت.  راه  به  پرخرجی  و 
جامعه  نفرت  مورد  دیوانه وارش  خریدهای  و  مجلل 
و  اخالقی  فساد  از  زیادی  داستان های  بلکه  است، 

معامالت قاچاق او بر سر زبان ها بود.
و  مستبد  رهبری  به   ۱99۰ دهه  در  ویژه  به  موگابه 
بر  را  خود  حکومت  پایه های  و  شد  تبدیل  خودکامه 
سرکوب و اختناق بنا نهاد. او که مانند تمام دیکتاتورها، 
صالحیت  صاحب  دانش ها  و  کارها  همه  در  را  خود 
می دانست، ظرف چند سال کشور را در انبوه بحران های 

اقتصادی و اجتماعی غرق کرد.
که  این  تا  نداشت  عالقه ای  سیاسی  امور  به  گریس 
عالم  در  را  خود  استعداد«  و  »مهارت   2۰۱4 سال  از 
در  زیمبابوه  دانشگاه  از  نخست  کرد:  کشف  سیاست 
بعد  و  کرد  کسب  دکترا  عنوان  جامعه شناسی  رشته 
هر روز بیشتر در مجامع عمومی ظاهر شد و ریاست 

سازمان زنان حزب حاکم را به دست گرفت.
ابعاد  به روز  فرزندانش در کشور روز  نفوذ گریس و 
گسترده تری پیدا کرد تا آنجا که بسیاری او را جانشین 

قطعی موگابه می دیدند.
با وجود سانسور شدید مردم از زندگی اشرافی گریس 
و سه فرزندش باخبر هستند که هر روز گوشه ای از آن 
از پرده بیرون می افتد و به نفرت و انزجار مردمی که از 

فقر و محرومیت رنج می برند، دامن می زند.

در راستای رفع خالها... 
و بررسی قضایای حقوقی افراد علیه اداره 
و هم چنا ن اداره با اداره، امکان پذیر گردد.
دانش  آقای  که  مشکالتی  دیگر  از  یکی 
بدان اشاره کرد، عدم موجودیت قانوِن در 
است،  دولت  مدنی  مسوولیت های  زمینه 
او گفت که با موجودیت تنها قانون مدنی، 
نمی توان به مسایل وقضایای حقوقی فرد 
با اداره و یا اداره با اداره رسیده گی کرد، 
دولت  مدنی  مسوولیت  قانون  این  بر  بنا 
که  است  اساسی  ضرورت های  از  یکی 

باید هرچه زود تصویب و نهایی گردد.
به  دانشگاهی  و  علمی  مراکز  افزود:  او 
خصوص استادان حقوق، در زمینه حقوق 
با  مراکز  این  و  دارند  توجه  کمتر  اداری 
توجه به نیازمندی های موجود در ادارات 
دولتی، باید به این ضرورت و نیاز اساسی، 

به صورت جدی و مداوم توجه نمایند.
وی از کمک همکاران بین المللی افغانستان 
به نظام حقوقی کشور از جمله »مؤسسه 
ماکس پالنک« که در بخش های حقوقی 
همکار دولت افغانستان بوده است، اظهار 
مواردی، کمک  در  دانی کرده گفت  قدر 
افغانستان  حقوقی  نظام  اولویت های  به 

ارزشمندتر از کمک های مالی است.
کرد  کار  خصوص  در  دانش  آقای 
نیزگفت  اداری  اصالحات  کمیسیون 
گمان  که  عامه  اذهان  تلقی  برخالف  که 
می کنند این نهاد مسوولیت تعیینات اداری 
و استخدام کارکنان خدمات ملکی را دارد، 
این  بخش عمده وظایف و مکلفیت های 
کمیسیون را اصالح اداره تشکیل می دهد.
اداری  اصالحات  کمیسیون  گفت:  وی 
مکلفیت دارد که نظام اداری کشور را از 

نو و مطابق نورم های بروز جهانی، مورد 
بررسی وباز نگری قرار دهد.

آقای دانش تطبیق برنامه ارتقای ظرفیت و 
هم چنا ن تقویت بخش حقوقی کمیسیون 
را  ملکی  خدمات  و  اداری  اصالحات 
آن  برای  اساسی  اولویت  دو  عنوان  به 
در  گفت  کرده  گذاری  نشانه  کمیسیون 
اداری  سلوک  و  اخالق  تقویت  زمینه 
این  باید  نیز،  ملکی  خدمات  کارکنان 

کمیسیون توجه کند.
در  کشور  حقوقی  نظام  تقویت  به  او 
توسعه  و  تقویت  درزمینه  خاصاتا  و  کل 
گفت  کرده  تأکید  کشور  اداری  حقوق 
قانون  اداری،  اجراآت  قانون  که تصویب 
اساسی  تشکیالت  قانون  اداری،  محاکم 
دولت، قانون ارگانهای اداره محل، قانون 
تشکیل  قانون  دولت،  مدنی  مسوولیت 
اصالحات  کمیسیون  های  صالحیت  و 
قانون  بازنگر  ملکی،  خدمات  و  اداری 
کارکنان خدمات ملکی و باز نگری قانون 
اساسی  و  عاجل  مواردی  از  تدارکات، 

است که به اقدامات عملی نیاز دارد.
رییس  نادری  نادر  کنفرانس،  دراین 
خدمات  و  اداری  اصالحات  کمیسیون 
ملکی نیز گفت: قانون اجراآت اداری از 
اولین اسناد تقنینی است که رابطه شهروند 

را با اداره تنظیم می کند.
به گفته وی، تطبیق قانون اجراآت اداری، 
در تأمین شفافیت عملکرد ادارات، تسریع 
و  تبعیض  از  جلوگیری  اجراآت،  روند 
خاص  جمع  برای  خدمات  دادن  جهت 
مؤثر بوده و در صورتی که کسی از اداره 
متضرر شده باشد می توان با توسل به این 

قانون حق خود را مطالبه کند.
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ورزش
ابراهیم ورسجی

ــای  ــد زبان ه ــان فارســی مانن ــس زب ــن تدری ــمیت یافت رس
انگلیســی و فرانســوی در آلمــان، بیان گــِر اهمیــت جهانــی 
زبــان فارســی می باشــد. اکنــون کــه آلمــان آمــوزش 
زبــان فارســی را ماننــد زبان هــای انگلیســی و فرانســوی در ســطح 
ــا  ــع بریتانی ــه نف ــت، ب ــناخته اس ــمیت ش ــه رس ــود ب ــتان های خ دبیرس
ــازی  ــکا، دری ب ــدای امری ــی و ص ــه در بی بی س ــد ک ــکا می باش و امری
ــد.  ــر پخــش کنن ــد و خب ــد کنن ــه فارســی تأکی ــد گذشــته ب نکــرده، مانن
از ایــن نــگاه بــه فارســی پافشــاری می کنــم کــه مدت هــا اســت 
کــه سیاســی های قبایلــی افغانســتان کــه حکومت های شــان بــا زورِ 
اســتعمارهای ســیاه، ســرخ و طالبــان بــازی پاکســتان و عربســتان، 
ذلت بارانــه ادامــه یافتــه بودنــد؛ و اکنــون بــر ســر  زورِ ســربازان امریــکا 
ــی- ــۀ فرهنگ ــاد فاصل ــرای ایج ــد، ب ــیاه کارانه دارن ــی س ــو زنده گ و نات
سیاســی میــان افغانســتان و ایــران، جداانــگاری میــان زبان دری و فارســی 
ــی- ــا فارس ــی ی ــی، فارس ــر زبان شناس ــه از نظ ــی ک ــد؛ درحال می کنن
ــی  ــر و دارای ارزش جهان ــد و تجزیه ناپذی ــان واح ــه زب ــم ک دری داری

می باشــد.
مثــاًل رســمیت یافتــن زبــان فارســی در آلمــان ماننــد زبان هــای انگلیســی 
و فرانســوی، نشــان می دهــد کــه زبــان و فرهنــگ و ادب فارســی 
جایــگاه ویژه یــی در میــان فرهنگ هــا، زبان هــا و ادبیــات جهانــی 
دارد. از ایــن رو، بــه فارســی و موالنــی بلخــی، ســنای غزنــوی، خواجــه 
عبــداهلل انصــاری هــروی، عبدالرحمــن جامــی، اقبــال الهــوری، رودگــی 
ســمرقندی، ناصــر خســرو قبادیانــی، فردوســی طوســی، ســعدی و حافــظ 
شــیرازی، عطــار نیشــاپوری، نظامــی گنجــوی، پرویــن اعتصامــی، فــروغ 

ــازم! ــری و... می ن ــی معی ــی، ره ــیمین بهبهان ــزاد، س فرخ

زبیر رضوان

آب هم از آب تکان نخورد
ــم و آب از  ــود، می میری ــار می ش ــرات انفج در تظاه
آب تــکان نمی خــورد. بــار دیگــر در مســجد انفجــار 
ــر  ــار دیگ ــورد. ب ــکان نمی خ ــم و آب از آب ت ــود، می میری می ش
ــکان  ــم و آب از آب ت ــود، می میری ــار می ش ــی انفج در گردهم آی

ــه دارد. ــن سلســله ادام نمی خــورد؛ ای
مــا میــان دشــمنان سیاســی گیــر مانده ایــم. دشــمنانی کــه 
هیچ وقــت هم دیگــر را نمی زننــد، بلکــه فقــط مــا را قربــان 
ــرای  ــویم و ب ــپر می ش ــی س ــرای یک ــا ب ــد. م ــر می کنن هم دیگ
اهــداف آن دیگــر کشــته می دهیــم. از میــان ایــن دشــمنان، آنانــی 
ــام  ــا انج ــرای م ــه ب ــی ک ــا خدمت ــم، تنه ــت می گویی ــه دوس را ک
ــا  ــو ب ــک ویدی ــی در ی ــح مجان ــی و تقبی ــش لفظ ــد، واکن می دهن
ــردن  ــد م ــوز فکــر می کنی ــا هن ــاه فیســبوکی اســت. آی ــۀ کوت بیانی

ــت؟ ــروری اس ــا ض ــرای این ه ب

سلیمان راوش

پرواز را بیاموز
اگــر تاریــخ، آیینــۀ رویدادهــا اســت هنــر و ادبیــات، ســایۀ 
انســانی  و حالت هــای  احســاس ها  عاطفه هــا هســتند. 
ــانده و  ــاری رس ــا ی ــه را در خــوب و بدنگــری رویداده ــه آیین اســت ک
ــن ســایه ها خــود مکــدر نباشــند  ــه شــرط آنکــه ای جالیــش می دهــد، ب

ــد. ــاب بتابن ــۀ آفت و از دریچ
از چندی ســت کــه منتظــر شــنیدن صدایــی از صورت گــران، ســینماگران 
ــد  ــد و تبســم شــکریه را چــون لبخن ــه بیاین ــودم ک ــر ب ــدان تیات و هنرمن
ــدان و نمایشــنامه گران،  ــینماگران، هنرمن ــه بســازند و س ــزا، جاودان مونالی
صــدای رخشــانه را کــه هنــگام سنگ ســار بــا خضــوع و خشــوع 
ــن  ــز. ای ــتم!« را نی ــاه هس ــه بیگن ــزن؛ م ــادر ن ــزن، بی ــادر ن ــت: »بی می گف
ــینما و  ــری، س ــر صورت گ ــز در هن ــوان ج ــد را نمی ت ــدا و آن لبخن ص
ــی  ــتان یعن ــعر و داس ــا در ش ــاخت. واژه ه ــه س ــان داد و عاطف ــر، ج تیات
ــت  ــا دس ــد، ام ــاه می آین ــدا کوت ــد و ص ــن لبخن ــرای ای ــات ب در ادبی
صورت گــر )نقــاش(، ســینماگر و کارگــرداِن کارداِن نمایشــنامه، بــه 
ــان  ــاخته و ج ــده س ــر زن ــد را در تصوی ــدا و لبخن ــد ص ــی می توان خوب

ــد زد. ــوج خواه ــز م ــات نی ــه ادبی ــگاه اســت ک ــد. آن بده
لبخنــد ژوکونــد کــه بــه لبخنــد مونالیــزا مشــهور اســت و آن را لئونــاردو 
ــد  ــک لبخن ــد، ی ــش آفری ــال پی ــد س ــی پنجص ــاش ایتالیای ــی، نق داوینچ
تصادفــی بــود کــه در عقــب آن، هیچ گونــه عاطفــه و احســاس یــا حالــت 
ــدی  ــۀ هنرمن ــز قص ــد ج ــن لبخن ــون ای ــد، چ ــوان دی ــی را نمی ت هیجان
ــدارد. در  ــری ن ــزی دیگ ــو، چی ــت تابل ــی و سرگذش ــاردو داوینچ لئون
ــه دســت هنرمنــد چیره دســتی ترســیم  ــی کــه اگــر تبســِم شــکریه ب حال
گــردد، آنــگاه ادبیــات بــه پــردازش پشــت ایــن تبســم خواهــد پرداخــت. 
بــه آرزوهــای نهفتــه بــرای آینــده در پشــت ایــن لبخنــد خواهــد پرداخت 
کــه ایــن تبســم هنگامــی کــه کارد بــر گلویــش گذاشــتند، چــی حالتــی 

داشــت.
ــه،  ــه، احســاس و حــاالت انســانی هم ــرگ، زندگــی، وحشــت، عاطف م
ــاعر و  ــات )ش ــر، ادبی ــش تصوی ــس از آفرین ــه پ ــد ک ــی ان آن چیزهای
داســتان نویس( بــه آن خواهــد پرداخــت و همین گونــه مظلومیــت 
ــزن،  ــادر ن ــه: »بی ــی ک ــاران ســنگ ها و شــنیدن صدای ــر ب رخشــانه در زی
ــد  ــت خواهن ــخ ثب ــه در تاری ــاه هســتم!« را جاودان ــه بیگن ــزن؛ م ــادر ن بی
کــرد. آنــگاه دیــِگ خــام احســاس ها و عواطــف بــه جــوش خواهــد آمــد 

ــد. ــد ش ــه خواهن ــا پخت و خام ه

کرکِت افغانستان با غلبه بر پاکستان 
قهرمان جام آسیایی شد

زیدان:

قـرار نیست بارسلـونا 
تمـام امتیـازات را جمـع کنـد

فیـسبـوک نـــامــه

تیـم ۱9 سـال کریکـت کشـور در مسـابقات جام آسـیایی در مالـزی، با 
شکسـت دادن تیـم پاکسـتان، بـه قهرمانـی جام آسـیا رسـید. بـازی بین 
ایـن دو تیـم صبح دیـروز یکشـنبه، 28 عقرب بـا توپزنی تیم افغانسـتان 

آغـاز شـد و بـا رقابت سـختی ادامـه یافت.
تیـم افغانسـتان در این بـازی 5۰ دوری، ۷ بازیکن خود را از دسـت داد، 
ولـی توانسـت 248 امتیاز به دسـت آورد، اما پاکسـتان تنهـا ۶3 امتیاز به 
دسـت آورد و مجبـور بـه قبول شکسـت در برابـر تیم جوانـان کریکت 

افغانسـتان شد.
ایـن پیـروزی تیم ۱9 سـاالِن کریکت، در کشـور اسـتقبال هـواداران این 
تیـم را بـه دنبال داشـته اسـت. از جمله، حضـرت عمر زاخیلوال، سـفیر 
و نماینـدۀ فوق العـاده حکومـت افغانسـتان در پاکسـتان، ایـن پیروزی را 

اسـت. گفته  تبریک 
فریـد هوتـک، سـخنگوی شـورای کریکت افغانسـتان گفته کـه پیروزی 
ایـن کشـور در مسـابقات جـام آسـیایی راه را بـرای عضویـت کامل این 

کشـور در جـام آسـیایی کریکت سـاده کرد.
بـه  نپـال  تیـم  دادن  شکسـت  بـا  افغانسـتان  کریکـت  سـال   ۱9 تیـم 
بازی هـای نهایـی راه پیـدا کـرد و بـا مغلـوب کـردن تیـم پاکسـتان بـر 

گرفـت. قـرار  قهرمانـی  سـکوی 
تیـم افغانسـتان در مرحلـۀ نخسـت این بازی ها نیز پاکسـتان را شکسـت 
داده بـود، در مرحلـۀ دوم پیـروزی را بـه سـریالنکا واگـذار کـرد و در 
بـازی سـوم، بـا تفاوت زیـاد بر تیـم امارات متحـد عربی پیشـی گرفت.
بـرای تیـم ۱9 سـال کریکت افغانسـتان راهیابـی به بازی هـای نهایی این 
جـام هـم خـود موفقیتی تاریخی شـمرده می شـد؛ چـرا این نخسـتین بار 
بـود کـه ایـن تیـم بـه ایـن مرحلـه رسـید و در نخسـتین حضـورش به 

موفقیـت چشـم گیری دسـت یافت.

برابر  شاگردانش  عملکرد  از  رئال مادرید  سرمربی  زیدان،  زین الدین 
اتلتیکومادرید ابراز رضایت کرد و آنان را شایستۀ کسب نتیجۀ بهتری دانست.
زین الدین زیدان که شاگردانش در هفتۀ دوازدهم اللیگای اسپانیا در دربی 
مادرید در خانۀ اتلتیکومادرید تن به تساوی بدون گل دادند و اختالف شان با 
بارسلونای صدرنشین به ۱۰ امتیاز افزایش یافت، گفت: این طور فکر نمی کنم 
که رقابت برای قهرمانی تمام شده است. هنوز بازی های زیادی باقی مانده 
و می توانیم برای کسب امتیازات بیشتر تالش کنیم. بله؛ اختالف ۱۰ امتیازی 
بارسلونا  نیست  قرار هم  تغییر خواهد کرد.  این وضع  اما قطعًا  زیاد است، 
آنان  امتیازات  از دست دادن  منتظر  باید  ما  امتیازات را جمع کند و  تمامی 
هم باشیم. فوتبال خیلی سریع می تواند تغییر کند و ما قطعًا تا آخرین لحظه 

خواهیم جنگید.
نمی توانم  بودیم.  ناکام  در گل زنی  تنها  اما  کردیم،  بازی  عالی  داد:  ادامه  او 
نتیجۀ  کسب  شایستۀ  و  کردیم  بازی  فوق العاده  کنم.  سرزنش  را  بازیکنانم 
مسیر  در  که  دادیم  نشان  بازی  این  در  و  باشیم  صبور  باید  بودیم.  بهتری 
درستی قرار داریم. برای بازیکنانم متأسفم، چون آنان با توجه به تالشی که 

در زمین داشتند، شایستۀ کسب نتیجۀ بهتری بودند.
زیدان در دفاع از فوق ستاره پرتغالی خود و دیگر مهاجمانش که در این بازی 
هم در گلزنی ناکام بودند، خاطرنشان کرد: فوتبال همین است و گاهی اوقات 
هر کاری که کنید، توپ وارد دروازه نمی شود. نمی خواهند توجیه کنم، اما 
گل ها هم از راه خواهند رسید. وقتی تیم موقعیت های زیادی خلق می کند، 
اما به گل نمی رسد، نمی توانیم خوشحال باشیم و بازیکنان هم اولین کسانی 
هستند که از این بابت ناراحت می شوند. جای نگرانی نیست و باید روی 

نکات مثبت تمرکز کنیم. این اوضاع تغییر خواهد کرد.

فرهنگ را 
دچار افراط و تعصب نکنیم

خوانــدم کــه ســایت »صــدای امریــکا« بــه گونه یــی خواســته اســت بــا 
یــک نظرخواهــی فیس بوکــی، گویــا تصمیــم گیــرد کــه نشــرات پارســی 
خــود بــرای افغانســتان را چــه بنامــد، فارســی یــا دری؟ نمی دانــم چــرا 
ــاره، آن فکاهــۀ معــروف مــال نصرالدیــن در ذهنــم بیــدار  یکــی و یک ب
شــد کــه »روزی مــال نصرالدیــن چیــزی بــر االغ خــود بــار کــرده بــود، 
از کوچه یــی می گذشــت و صــدا مــی زد: هــای ســیب! ســیب! ســیب!... 
کــودکان از خانه هــا بــه کوچــه زدنــد تــا ســیب بخرنــد، امــا دیدنــد کــه 
مــال جــای ســیب، انگــور آورده اســت تــا بفروشــد. بچه هــا پرســیدند: 
ــو؟ این کــه انگــور اســت!  ــی، کــو ســیب ت ــو کــه ســیب می گوی مــال ت
مــال بــا حکمــت عملــی کــه داشــت گفــت: بلــی ایــن انگــور اســت، امــا 

خامــوش! انگــور نگوییــد کــه زنبورهــا خبــر می شــوند!«
ــی  ــان انقالب ــۀ رفیق ــه گفت ــکا و ب ــدای امری ــم، ص ــن نمی دان ــاال م ح
ــدازی  ــا راه ان ــکا، ب ــن بلندگــوی امپریالیســم جهان خــوارِ امری ــروز! ای دی
چنیــن نظرخواهــی چــه هدف هــای ریاکارانه یــی در پشــت پــرده دارد؟ 
ــور  ــی انگ ــال نصرالدین ــان م ــو، او چن ــال ها بدین س ــه از س ــی ک در حال

خــود را بــه نــام ســیب فروختــه اســت.
می خواهــم بــرای صــدای امریــکا و بــرای بی بــی ســکینه بگویــم: ایــن 
پارســی، پارســی-دری یــا دری، کــدام بشــقابک اشــک نیســت کــه تو در 
آشــپزخانۀ خــود هوســانه پختــه باشــی! و بعــد بخواهــی آن را بــه مهمــان 
ــی  ــزرگ تمدن ــان یــک حــوزۀ ب ــن زب ــی! ای دل خــواه خــود تعــارف کن
ــی  ــور عرب ــر مقه ــس زد و اگ ــی را پ ــه عرب ــی ک ــان پهلوان ــت. هم اس
می شــد، امــروزه در ایــن حــوزه دیگــر زبانــی بــه مفهــوم امروزیــن اش 
ــای  ــی، زبان ه ــه عرب ــه ک ــد، همان گون ــته باش نمی توانســت وجــود داش
بومــی در مصــر، ســوریه، یمیــن، عــراق و شــماری کشــورهای افریقایــی 

ــد. ــن می ش ــز چنی ــا نی ــد، این ج ــر کن ــه ب را از ریش
بــرای همــۀ آنانــی کــه بــا زبــان پارســی-دری ســتیزه می کننــد، 
ــی  ــی از زبان ــت. وقت ــز هس ــما نی ــان ش ــان، زب ــن زب ــه ای ــم ک می گوی
آموخته یــی و آن زبــان تــرا بــا تاریــخ، ادبیــات و فرهنــگ آشــنا ســاخته 
اســت، بــه زبانــی کــه اندیشــیدی، بــه زبانــی کــه ســخن می گویــی، بــه 
ــه زبانــی کــه معنویــت خــود و قــوم خــود را  زبانــی کــه می نویســی، ب
بــه آن متبلــور می ســازی، دیگــر آن زبــان، زبــان تــو نیــز هســت، ولــو 
زبــان مــادری تــو نباشــد! ناتوان ســازی پارســی-دری در ایــن حــوزه بــه 

ــد.  ــد باش ــی نمی توان ــچ زبان ــود هی س
بــه آن جماعــت آتشــین مزاجــی کــه می گوینــد دری زبــان مــا نیســت، 
زبــان مــا فارســی اســت و بــا یــک نهلیســم قهرمانانــه می خواهنــد دری 
ــم،  ــد، می گوی ــد کنن ــه آن ســوی هســتی تبعی ــا ب ــی قاموس ه را از تمام
نخســت بدانیــد کــه ایــن زبــان، همان گونــه کــه گفتــه شــد، زبــان یــک 
حــوزۀ تمدنــی اســت و تمــام معنویــت، تاریــخ و فرهنــگ ایــن حــوزۀ 
ــوام  ــان، اق ــن زب ــات ای ــی ادبی ــر پای ــاب دارد. در ب ــی در آن بازت تمدن
ــا  ــوم خــاص! زبان ه ــدام ق ــه ک ــد، ن ــهم دارن ــن حــوزه س ــون ای گوناگ
ــان  ــه زب ــد، ن ــی ان ــان همه گان ــر زب ــوند، دیگ ــی می ش ــی فراقوم وقت
یــک قــوم. ایــن ارزش پارســی-دری را بشناســیم و حرمــت بگذاریــم. 
از دریچــۀ تنــگ و دودآگیــن سیاســت بــه ایــن فــراخ نــای بــزرگ نــگاه 
ــن  ــای ای ــترده گی و ژرف ــه گس ــود، هم ــه نمی ش ــن دریچ ــم، از ای نکنی

زبــان را دیــد!
ــت و دری  ــان دری اس ــی-دری هم ــی و پارس ــه، پارس ــر این ک دو دیگ
ــن  ــت پایی ــه و صف ــطح لهج ــا س ــگاه دری را ت ــی. جای ــان پارس هم
ــی  ــازیم. همان های ــند می س ــی را خورس ــتان ایران ــه فاشیس ــم ک نیاوری
ــرف  ــا ح ــی زیب ــما فارس ــد: ش ــش می گفتن ــال پی ــد س ــا چن ــه ت را ک

ــد؟ ــه ای ــا آموخت ــد، کج می زنی
ــی  ــمند ایران ــماری از دانش ــته های ش ــه نوش ــی ب ــال، زمان ــن ح ــا ای ب
ــد  ــی می دانن ــان زبان ــان دری را هم ــه آن ــم ک ــم، در می یابی ــه کنی مراجع
ــان  ــد و چن ــته ای ــر خاس ــما ب ــا ش ــی-دری، ام ــا پارس ــی ی ــه پارس ک
ــه  ــت، دری لهج ــت اس ــه دری صف ــه ن ــد ک ــاد می زنی ــرایانی فری همس
ــی  ــا پارس ــان م ــه زب ــد ک ــیم، دری نگویی ــا دری را نمی شناس ــت، م اس
اســت! لطفــًا ایــن زبــان و فرهنــگ بــزرگ را در میــان دو ســنگ بــزرگ 
افراط گرایــی و تعصــب خــورد و خمیــر نســازید! بحــث تاریــخ 
ــن  ــت های چرکی ــت و سیاس ــزی اس ــی چی ــث زبان شناس ــا و بح زبان ه

ــز دیگــر اســت! فاشیســتی چی

پرتو نادری



دویچه وله 
و  جاه طلبی  اما  بود،  استعمار  با  مبارزه  رهبر  موگابه 
در  کشاند.  فساد  و  استبداد  به  را  او  قدرت پرستی 
انحطاط این رهبر آفریقایی زن او نیز نقش برجسته ای 
ایفا کرد و زندگی سیاسی مبارز سابق را بیش از پیش 

به بیراهه کشاند.
 3۷ به مدت  دارد،  اکنون 93 سال  که  موگابه  رابرت 
سال تمام بر زیمبابوه حکومت راند و قصد داشت که 
تا آخرین دم زندگی همچنان از ناز و نعمت رهبری 
به  سرانجام  کشورش  نظامیان  اما  باشد،  برخوردار 

حکومت او پایان دادند.
جهان  رهبر  پیرترین  که  نظامیانی  نیست  معلوم  هیچ 
منزه  و  پاک  زمامدارانی  کرده اند،  برکنار  قدرت  از  را 
باشند، زیرا آنها هم بر خوان نعمت او پروار شده اند؛ 
اما این قدر هست که طبق آخرین گزارش ها مردم فعال 
از کنار رفتن دیکتاتور خودپسند و متفرعن خوشحال 

هستند، هرچند هنوز از آینده کشور باخبر نیستند.
نقشه ها  آینده  برای  موگابه  ساله    52 همسر  گریس، 
رابرت  مرگ  از  پس  داشت  تصمیم  و  بود  کشیده 
موگابه بر کرسی ریاست جمهوری کشور بنشیند، اما 

نقشه های دور و دراز او هم نقش بر آب شد.
زندگی  در  که  سیاست،  عالم  در  تنها  نه  موگابه، 
شخصی هم سیر و سرنوشتی اسفبار پیدا کرد. زمانی 
که مبارزی سرسخت بود، اولین همسر او به نام سالی 
مثل خودش مبارز بود. زنی با تعهد و مسئولیت باال که 

تا امروز در زیمبابوه محبوبیت زیادی دارد.
موگابه با همسر اولش سالی در غنا آشنا شد. در آن 
روزگار میهن آنها رودزیای جنوبی خوانده می شد و 
آنها در کنار هم برای آزادی کشور از زیر یوغ استعمار 

انگلستان مبارزه می کردند.
و  یافت  دست  استقالل  به  زیمبابوه   ۱98۰ سال  در 

حاکمیت به دست اکثریت...          ادامه صفحه ۶

دیروز  جمهوری،  ریاست  دوم  معاون  دانش  سرور 
در نشستی گفت که قانون زیربنای اصالحات است؛ 
زیرا عصاره دیدگاه و پالیسی یک دولت در زمینه های 
مختلف، نهایتًا در متن قانون ها و اسناد تقنینی تسجیل 

می گردد.
آن  بازنگری  هم چنان  و  قوانین  وضع  دانش  آقای 
تطبیق  در  اساسی  اولویت های  از  یکی  عنوان  به  را 
در  و  کرده  عنوان  حکومت  اصالحاتی  برنامه های 
اداره  گفت:  اداری  اجراآت  قانون  جایگاه  خصوص 
نیز همچون اشخاص حقیقی دارای حقوق و تکالیفی 
است که اعمال حقوقی را به انجام می رساند، قرارداد 
می گیرد،  تصمیم  افراد  سرنوشت  مورد  در  می بندد، 
افراد  روابط  که  می طلبد  این  و  می کند  وضع  الیحه 
یک  براساس  اداره ها،  بین  روابط  هم چنان  و  اداره  با 

قانون تنظیم شود.
معاون رییس جمهور با اشاره به این که تنظیم رابطه فرد 

و اداره و هم چنا ن اداره با اداره از طریق حقوق اداری 
اداری در  منظر حقوق  از  امکان پذیر است، گفت که 
نظام حقوقی افغانستان خالءهای وجود دارد که باید 
موجود،  کردن خالءهای  پر  و  نقیصه  این  رفع  برای 

ادارات مربوطه اقدام کنند.
اداری  نقیصه در نظام  این  او، برطرف کردن  به گفتۀ 
به  مربوط  قوانون های  تصویب  طریق  از  افغانستان 
قانون  چنا ن  هم  و  دولت  اساسی  تشکیالت  قانون 

ارگان های اداره محل، ممکن و میسر است.
او گفت: نبودن مرجع رسیده گی به شکایات و قضایی 
طریق  از  اداره،  و  افراد  بین  یا  اداره  دو  بین  حقوقی 
محاکم  آن  ایجاد  و  اداری  محاکم  قانون  تصویب 
برطرف شده می تواند. قانون اجراآت اداری به تنهایی 
نمی تواند این نقیصه را برطرف کند؛ لذا قانون محاکم 
نهایی  اداری  با قانون اجراآت  اداری بایست همزمان 

گردد تا زمینه اقامه دعوا...               ادامه صفحه ۶

مشـکالت خـانواده گـی
 یک دیکتـاتـور مخلـوع

دانش:
در راستای رفع خالها در نظام حقوقی گام برداشته شود
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شـهادت  از  افغانسـتان؛  کتـاِب 
احمدشـاه مسـعود تـا سـقوط طالبان،  
از  سـروری  عـارف  محمـد  نوشـتۀ 
سـوی موسسـه مطالعـات و تحقیقات 
بین المللـی ابـرار معاصر تهران منتشـر 
شـده اسـت. این اثـر به زمان بررسـی 
حـوادث پیش و بعـد از دو حادثه مهم 
9 و ۱۱ سـپتامبر 2۰۰۱ پرداخته اسـت.
ایـن اثـر در ۱۰ فصـل بـا عنوان هـای 
»ادارۀ  مسـعود«،   احمدشـاه  »شـهادت 
جبهـه متحـد پـس از شـهادت احمـد 
سـپتامبر   ۱۱ »واقعـۀ  مسـعود«،  شـاه 
2۰۰۱«، »جانشـینی احمدشاه مسعود«، 
افغانسـتان«،  در  امریـکا  »حضـور 
افغانسـتان«،  در  انگلیـس  »حضـور 
کابـل«،  فتـح  و  طالبـان  »سـقوط 
قـدرت  »انتقـال  بـن«،  »کنفرانـس 
موقـت  »ادارۀ  و  کـرزی«  آقـای  بـه 

اسـت.  شـده  تنظیـم  افغانسـتان« 
شـده  بحـث  و  آمـده  اسـاس  بـر 
شـهادت  از  »افغانسـتان؛  کتـاِب  در 
احمدشـاه مسـعود تـا سـقوط طالبان«، 
قهرمـان ملـی افغانسـتان و جبهۀ متحد 
تقریبـًا از اکثـر نقشـه های خصمانـه و 
مخفی دشـمنان افغانسـتان در داخل و 
خـارج کشـور آگاهـی پیـدا می کردند. 
ایـن اطالعـات موثق سـبب شـده بود 
کـه تمـام امید تروریسـم و پاکسـتان و 
کشـورهای هواخواه شـان بـه تصـرف 
مبـدل  یـأس  بـه  افغانسـتان  نظامـی 
شـود، ولی بـا مطالعـه ایـن گزارش ها 
مسـعود  کـه  می شـود  مشـخص 
بسـیار  نبـردی  در  می کـرد  احسـاس 
و  افغانسـتان  تـوان  از  باالتـر  بـزرگ، 
توسـط  رسـمی  اعـالم  شـدۀ  جنـگ 
خارجیـان قـرار گرفته اسـت. مسـعود 

نـه  تنهـا در عرصـۀ سیاسـی ـ نظامـی، 
از  نیـز  اطالعاتـی  بخـش  در  بلکـه 
برخـوردار  رهبـری  کننده یـی  قـدرت 
اسـرار  حفـظ  بـه  عالقه منـدی  بـود. 
منابع خـاص و سـرمایه گذاری معنوی 
و مـادی در ایـن عرصـه، در چند ورق 

هویداسـت.  خـودش  دسـت نویس 
اثـر، بـا شـاهدان  ایـن  بـرای تکمیـل 
دیگـر حادثـه ماننـد مسـعود خلیلـی و 
فهیـم  دشـتی مصاحبه شـده اسـت. به 
عقیـدۀ نویسـنده، تـالش همـه بـرای 
روشـن سـاختن صحنـۀ آخـر زند ه گی 
شـهادتش  و  مسـعود  شـاه  احمـد 
)وضعیـت جبهـۀ متحد ملی اسـالمی( 
بـود. البتـه خـود توطیـه کامـاًل معلـوم 
و  دارد  بین المللـی  جنبـۀ  کـه  اسـت 
معتقـد  آن  بـه  اسـناد  دیـدن  ضمـن 

خواهیـم شـد. 
چـاپ نخسـت کتـاب »افغانسـتان؛ از 
شـهادت احمد شـاه مسـعود تا سقوط 
نسـخه،  در شـمارگان 2۰۰۰  طالبـان« 
2۶۷ صفحـه به بـازار فروش فرسـتاده 

است. شـده 
گفتنی اسـت که محمدعارف سـروری 
بیسـت سـال را در دوران مقاومـت و 
جهاد در کنار احمدشاه مسـعود سـپری 
کرده اسـت بـا پیروزی دولت اسـالمی 
بعـد  بـه    ۱3۷۱ سـال  از  افغانسـتان 
بـه عنـوان رییـس امنیـت ملـی کابـل، 
معـاون دوم ریاسـت عمومـی امنیـت 
ملـی، معـاون اول ریاسـت امنیت ملی، 
در  طالبـان  توسـط  کابـل  بـا تصـرف 
برج میـزان ۱3۷5 انجنیـر محمدعارف 
سـروری بـه عنـوان دسـتیار امنیتـی و 
سیاسـی قهرمـان ملـی کشـور شـهید 
مسـوولیت های  مسـعود  احمدشـاه 
در  و  اسـت  داده  انجـام  را  مختلفـی 
رابطـه بـه نظـم و تنظیم امـور جبهه از 
همـکاران نزدیـک قهرمان ملی کشـور 

اسـت. بوده 
بـه  احمـد شـاه مسـعود  بـا شـهادت 
تاریـخ 9 سـپتامبر 2۰۰۱ و حادثـه ۱۱ 
سـپتامبر در امریـکا مسـوولیت عمومی 
امنیـت ملـی جبهـه متحـد را بـر عهده 
داشـته و ریاسـت عمومـی امنیت ملی، 
عضـو مجلس سـنا و والی پنجشـیر از 
وظایـف دیگـری آقـای سـروری بوده 

ست. ا
 

افغانستان؛
از      شهادت      احمدشاه مسعود       تا        سقوط طالبان  

هارون مجیدی
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