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برخی  كه  این سوال  به  پاسخ  عالی در  وزیر تحصيالت 
كامياب  ميل شان  خالف  رشته های  در  دانشجویان  از 
برای  نمرات شان  كه  »دانشجویانی  گفت:  شده اند، 
برای  كانکور  كميتۀ  نبوده،  بسنده  نظر  مورد  رشتۀ 
جلوگيری از ناكامی آنان را به رشته های غيردلخواه شان 

آن ها را معرفی كرده اند«.
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داوبــو لګولـو د کانالــونو پاکـول
د کلیـو د بیارغونـې او پراختیـا وزارت د مـي پیوسـتون پروګـرام د سـاتنې څارنـې او کارموندنـې دپـروژې د عمـي تطبیـق پـه لړ کې پدې وروسـتیو کې د بدخشـان او تخـار په والیتونو کـې د کانا لونـو د پاکولو پروژې په الر واچول شـوې 

. د سـولې لـه پـاره د کارموندنـې مـي پروګـرام چـې د سـاتنې او څارنـې د نغـدي وجهـې پـروژې ترسـیورې الندې پـه کار اچول شـویده د کلیـو د بیارغونـې او پراختیـا وزارت د مي پیوسـتون پروګرام ددې تـر څنګ چې د ټولګټـو پروژو د 

بیارغونـې زمینـې برابـروي ، زمونـږ یـو شـمیر کلیوالو ته هـم د لنډ مهالـه او اوږد مهاله کارونـو امکانات منځتـه راوړي دي.

یـو لـه دې کانالونـو څخـه د بـد خشـان والیـت د فیـض آبـاد پـه ښـار کـې شـتون لـري چـي د سـاتنې او څارنې پـروژې له مخي یـي د پاکولـو کار پیـل شـوی دی . د یادونې وړ ده چـې د کانـال پاکولـوکار د فیض آباد نوي ښـار نـه پیل او د 

سـنګ مهـر پـه سـیمه کـې پـه دوه برخـو ویشـل شـوی دی . یـوه برخه یې د ارګو ولسـوالۍ د چته او آبسـیتي تـرکي جریان لري او دوهم اسـتقامت یې د سـیفون له الرې د کوکچې سـیند بانـدې تیرشـوی او د قـرع کي د فامیلیوترپایه پورې 

غځیدلـی چـې پنځـه شـوراوې پکـې شـاملې دي ، ضمنـًا نوموړی کانال د فیض آباد ښـار اړونډ شـاوخوا سـیمو په سمسـورتیا کـې ارزښـتناکه او د پاملرنـې وړ رول لري .

د نـوي ښـار د کانـال پاکـول چـې د اړونـډو شـورا ګانـو د ویـش لـه مخـې رسوې او د۱۳۹۴ کال د کـب میاشـتې پـه وروسـتیو کـې پیـل شـوی د کارجریان یـې د اړونـډو انجنیرانـو له خوا څـارل کیږي . پـدې پروژه کـې ، زمونږ یو شـمیر 

بدخشـاين وطنوالـو تـه د کارزمینـه برابـره شـویده چـې د هـرې کاري ورځـې پـه پـای کـې د کارګرانـو حـارضي د مسـؤول انجنیرله خـوا اخیسـتل کیږي او لـه مخې یـې ورته الزمـه تنخاه ورکـول کیږي .

بایـد ووایـو چـې نومـوړی کانـال )۲۲،۴۵۳( کیلومـرته اوږدوالـی لـري او ټولټـال حجـم یې )۳۵۱۱۰( مرتمکعبـه دی او )۲۷( شـوراګانو د دې په پاکولو کې برخه اخیسـتې  چـې له دې جملې )۲۰( شـوراګانې یې د بدخشـان والیت مرکز 

فیـض آبـاد ولسـوالۍ اړونـډ او پاتـې )۷( شـوراګانې یـې د ارګـو اړونـډ ولسـوالۍ دي . ضمنـا دنوموړي کانـال د پاکولوپه بشـپړیدو رسه به ټولټـال )۱۸۵۰( هکتاره کرنیـزه ځمکه خړوبیـږي او شـاوخوا )۵۹۳۱( کورين له دې کانـال نه ګټه 

اخـي چـې مسـتقیم ګټه اخیسـتونکي یې )۳۷۵۳۲( تنه او غیرمسـتقیم یـې )۱۸۷۶۶۰( تنو ته رسـیږي .

د کلیـو د بیارغونـې اوپراختیـا وزارت د مـي پیوسـتون پروګـرام د سـاتنې او څارنـې پـروژې د تطبیـق پـه دوام د تخـار والیـت درسـتاق ولسـوالۍ د دوه نـورو کانالونـو د پاکولـوکار هم تـر الس الندې نیول شـوی دی چي یو يې د نوي ښـار 

او بـل یـې د زاړه ښـار اړونـد دی . د نـوي ښـار د کانـال اوږدوالـی )۸،۲( کیلومـرته دی اود )۷( کلیـود پراختیایـي شـوراګانو اړونـډ دی او )۱۴۴۱( کـورين د خپلـو )۲۱۹۷( جریبـه ځمکوپـه خړوبولـو کـې ترینـه برخمنې شـویدي . ضمنًا 

نومـوړی کانـال د ښـار پـه ښـکال او سمسـورتیا کـې هـم د پاملرنـې وړ رول لـري اوددې ترڅنګ یې زمونږیوشـمیر تخـاري وطنوالـو والو تـه د کارزمینه هـم برابریږې . 

همـدا شـان دزاړه ښـارد کانـال اوږدوالـی )۷،۲( کیلومـرته دی او د کلیـو)۸( پراختیایـي  شـوراګانې پکـې شـاملې دي چـې )۱۴۷۲( کورنـۍ د )۳۰۰۰( جریبـه کرنیـزه ځمکـې په خړوبولو کـې ترینه ګټه اخـي . دغه کانـال دکرنیزو ځمکو 

پـر خړوبولـو رس بیـره د ښـار په سمسـورتیا کـې هم مهم نقـش لري .

د کلیـو د بیارغونـې او پراختیـا وزارت د مـي پیوسـتون پروګـرام د سـاتنې او څارنـې پـروژه زمونـږ د خلکـو د اقتصـادي او ټولنیـزې وضعـې د ښـه وايل پـه برخـه کـې یـو ګټـور ګام دی او پـه دوام رسه بـه يـې دافغانسـتان د کلیـود پراختیـا او 

هوسـاینې یـوه روښـانه دریڅـه د خلکـو پرمخ پرانسـتل کیـږي . د مي یووالـې حکومت په دې ارزښـتناکه نووښـت رسه غواړي لـه یوې خوا 

زمونـږ بیوزلـو هیوادوالـو تـه د کار زمینـه برابـره کـړي او لـه بلې خوا هم د هیـواد داقتصـادي او پراختیایي بنسـټونو په پایښـت او دوام کې چي 

د یـوې لسـیزې پـه اوږدو کـې منځتـه راغلی دی ، برخـه واخي .

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت

د مي پیوستون پروګرام دعامه اړیکو د فرت
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مذاکره  جهت  کابل  به  اسالمی  حزب  هیأت  اعزام 
رابطه  در  مهم  موضوعاِت  از  روزها  این  دولت،  با 
با صلح با گروه های دهشت افکن تلقی می گردد که 
جلب  خود  به  را  امور  آگاهاِن  و  تحلیل گران  توجه 
اظهارِ  رویداد  این  به  نسبت  تعدادی  است.  نموده 
خوش بینی کرده اند؛ اما اکثراً بنا به دالیلی که در پایان 
تشریح خواهد شد، چندان به آن خوش بین نیستند و 
مثمر  پایه دار،  فراگیر و  به صلِح  برای رسیدن  را  آن 

نمی دانند.
چهره یی  او،  حزِب  و  حکمتیار  آقای  که  گرچه 
آن هم  با  اما  نیست؛  افغانستان  مردم  برای  ناشناخته 
گلبدین  پیوستِن  »آیا  که:  می گردد  مطرح  سوال  این 
و  کرد  خواهد  صلح  به  کمکی  دولت،  به  حکمتیار 
نیاِت  در  را  آن  پاسِخ  باید  که  پرسشی  خیر؟«؛  یا 
حکومِت پاکستان، مخصوصًا سازمان استخباراتِی آن 
کشور جست وجو کرد. زیرا آقای حکمتیار چنان که 
نزدیک و  بسیار  معلوم است، روابط  به همه گان  که 
دیرینه با سازمان استخباراتی پاکستان دارد و از طرِف 
آن سازمان حمایت می شود. این روابط را می توان در 
دوران جهاد، دورۀ دولت مجاهدین از سال 1992 تا 
1996 و پس از آن، از آغاز حکومت آقای کرزی تا 

به امروز، بسیار به وضوح مشاهده نمود.
آقای  رهبرِی  به  اسالمی  حزب  جهاد،  دورۀ  در 
حکمتیار به  دلیِل تمامیت خواهی، علیه تمامِ تنظیم های 
جهادی می جنگید که این جنگ ها به نامِ جنگ های 
آن  تنظیمِی  جنگ های  در  می شود.  یاد  تنظیمی 
همۀ  برابر  در  اسالمی  حزب  طرف،  یک  در  دوره 
می کرد  تالش  و  داشت  قرار  جهادی  تنظیم های 
خشونت  طریق  از  را  جهادی  تنظیم های  باقِی  که 
دورۀ  در  نماید.  حذف  افغانستان  سیاسِی  صحنۀ  از 
ساختن  بی ثبات  به خاطر  مجاهدین  اسالمی  دولت 
دولت مجاهدین، شهر کابل را از طرِف جنوب هدف 
لقب  دلیل،  به همین  قرار می داد که  راکت های کور 

»قصاب کابل« را از طرف کابلیان کمایی کرد. 
حمکتیار  آقای  موقت،  حکومت  آمدن  کار  روی  با 
تا  آن زمان  از  و  برنداشت  آدم کشی دست  و  قتل  از 
چون  افراطی  گروه های  باقِی  پهلوی  در  امروز  به 
مصروف  حقانی،  شبکۀ  و  القاعده  شبکۀ  طالبان، 
تروریستی یی  عملیات های  سازمان دهی  و  طراحی 
قتل  به  بی گناه  انساِن  صدها  آن،  اثر  بر  که  می باشد 
آقای  نامِ  جهانی  جامعۀ  جهت،  همین  به  و  رسیده 
حکمتیار را در فهرسِت سیاه قرار داده و ایشان در نزد 
مردم افغانستان و جامعۀ جهانی، یکی از بزرگ ترین 

رهبراِن گروه های تروریستی به شمار می آید.
می رسد  نظر  به  بعید  بسیار  پیشینه،  این  به  توجه  با 
پاکستان،  استخباراتی  سازمان  و  حکمتیار  آقای  که 

باشند.  داشته  افغانستان  به  صلح  آوردِن  به  نیتی 
در  تحقِق صلح  و  پاکستان خواهاِن ختِم جنگ  اگر 
تمامِ  از  بیشتر  که  را  طالبان  باید  می بود،  افغانستان 
گروه های تروریستی، عملیات های دهشت افکنانه را 
در افغانستان سازمان دهی کرده و به اجرا می گذارند، 
به میز مذاکره با دولت حاضر می ساخت، نه حزب 
اسالمی را. زیرا حزب اسالمی آن قوِت سابق را ندارد 
و اکثر کدرهای آن به علت سیاسِت خشن و رهبری 
غیرسالِم حکمتیار و همچنان به دلیل وابسته گِی او به 
سازمان استخباراتی پاکستان، از حکمتیار بریده اند و 
سال ها می شود که با دولت همکاری دارند. از این رو 
و  تداوم جنگ  مانع  هرگز  اسالمی،  با حزب  توافق 

خشونت در افغانستان نخواهد شد. 
افغانستان پس از سال ها جنگ ِ تحمیلی، به امنیت و 
راستا  این  در  پاکستان  اگر  و  دارد  نیاز  پایدار  صلِح 
تروریستی یی  گروه های  تمامِ  باید  می بود،  صادق 
عملیات های  ما  مردمِ  علیه  کشور  آن  خاِک  از  که 
با  مذاکره  به  می کنند،  سازمان دهی  را  هراس افکنانه 

دولت حاضر می کرد.
با  هم زمان  کابل،  به  اسالمی  حزب  هیأت  اعزام 
مذاکراِت چهارجانبه که از طرِف طالبان ناکام ساخته 
شد، یک امر تصادفی بوده نمی تواند. شاید یکی از 
اهداف پاکستان آن باشد که به جهان نشان دهد که 
پاکستان در آوردن صلح به افغانستان صادق است و 
آمدن هیأت حزب اسالمی به کابل، نتیجۀ تالش های 
افغانستان  در  صلح  قبال  در  کشور  آن   صادقانۀ 

می باشد.
اسالمی  حزب  که  بدیهی ست  کاماًل  آن،  از  گذشته 
عملیات های  توقِف  بدل  در  ملی  وحدت  دولت  از 
اگر  می طلبد.  امتیازاتی  انفجاری اش،  و  انتحاری 
دولت وحدت ملی ناسنجیده و یا از روی خوش بینی 
خواست های هیأت حزب اسالمی را که شاید گرفتِن 
چندین پست دولتی باشد بپذیرد، در این صورت به 
را  بزرگی  اشتباه  می شود،  عنوان  زیر  در  که  دالیلی 

مرتکب شده است:
خواهد  تمام  پاکستان  نفع  به  موافقتی  چنین  نتیجۀ   
شد، نه به نفع دولت وحدت ملی. اول این که حضور 
در  افغانستان  دولت  در  حکمتیار  گروه  هواداراِن 
صورتی که تضمینی برای قطع روابط حکمتیار با آی 
اس آی وجود نداشته باشد، می تواند نفوذ و حضور 
این  سازد.  بیشتر  افغانستان  دولِت  در  را  آی اس آی 
درحالی ست که هم اکنون موجودیت ستون پنجم در 
دولت  عملکردهای  و  سیاست ها  افغانستان،  دولت 
وحدت ملی را در امر مبارزه علیه تروریسم زیر سوال 
برده است و باید رهبران دولت وحدت ملی، ادارات 
از  را  کشور  امنیتِی  سکتورهای  به خصوص  دولتی 

موجودیت عناصر مربوط به ستوِن پنجم پاک سازی 
که سال ها  به گروهی  امتیاز  دادن  با  این که  نه  کنند، 
جنایت  هیچ گونه  از  آی اس آی  دستور  و  هدایت  به 
برای بی ثبات نگه داشتن دولت ها در افغانستان دریغ 
در  پنجم  ستون  بیشتِر  هرچه  تقویت  باعث  نکرده، 

دولِت موجود گردند.
دولت  داشتِن  نگه  بی ثبات  پاکستان،  اصلی  هدف 
و  انتحاری  عملیات های  انجام  است.  افغانستان 
ستون  و حضور  نفوذ  و  بیرون  از  گروهی  حمالِت 
پاکستان  این هدِف  می تواند  دولت،  درون  در  پنجم 
را بهتر برآورده سازد. از این رو دولت وحدت ملی 
با  هم زمان  پاکستان،  هدف  این  ساختن  خنثا  برای 
عملیات های نظامی جهت پاک سازی مناطق از وجود 
گروه های افراطی، باید تدابیری را جهت پاک سازی 
به  مربوط  عناصر  و  جاسوسان  وجود  از  دولت 
این  حضور  و  نفوذ  بگیرد.  دست  روی  آی اس آی 
سیاسی  مشارکت  طریق  از  نظام  ساختار  در  عناصر 
درحالی که هیچ تضمینی از قطع روابط این گروه ها 
با استخبارات منطقه وجود ندارد، می تواند به جنِگ 
استخباراتی در افغانستان که عمده ترین چالش برای 

دولت افغانستان به شمار می آید، شدت بخشد.
روی  از  چه  افراطی،  گروه های  به  دادن  امتیاز 
خوش باوری و یا هم بنا بر تعلقات گروهی یا قومی، 
در  را  آن  منفِی  پیامدهای  که  است  ناکامی  تجربۀ 
دوران دولِت پیشیِن افغانستان به رهبری آقای کرزی 
تروریسم  معضِل  حِل  به  تنها  نه  روش  این  دیدیم. 
منجر نمی شود، بلکه برعکس باعث تقویِت گروه های 
دهشت افکن می شود و این ذهنیت را برای آن ها خلق 
عملیات های  و  دهشت افکنی  با  می توان  که  می کند 

تروریستی، از دولت ها امتیاز گرفت.
روش های  این  به  اتکا  با  نباید  ملی  وحدت  دولت 
نادرست، رسِم ناپسنِد امتیازدهی در مبارزه با پدیدۀ 
این گونه  و  سازد  نهادینه  پیش  از  بیش  را  تروریسم 
خود را از درون با خطِر سقوط و انهدام مواجه کنـد.
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یحيا مسـعود

 

29 حمل در تاریخ معاصر از اهمیِت ویژه برخوردار است 
و به همین دلیل، همه ساله از این روز در کنار 8 ثور روز 
پیروزِی مجاهدین و دیگر روزهای تاریخی و ملِی کشور، 

بزرگ داشت به عمل می آید. 
وارد  هرات  شهر  به  مجاهدین   ،1371 ساِل  حمِل   29 در 
شهِر  آن  در  را  آزادی  و  پیروزی  نخستین جشن  و  شدند 
تاریخی و فرهنگی برپا کردند. حدود یک هفته پس از این، 
یعنی به تاریخ 8 ثور، دولت مرکزی به دسِت مجاهدین در 

کابل سقوط کرد. 
نزدیک  که  مجاهدین  برای  حکومت داری  نخستین  تجربۀ 
کرده  سپری  اشغال گران  با  مبارزه  در  را  سال  پانزده  به 
تجربۀ  نخستین  معنای  به  هرات  بود.  مهم  بسیار  بودند، 
و  احزاب  از  افرادی  که  بود  نیز  مجاهدین  حکومت داری 
گرفته  دست  به  را  هرات  زمام داری  مختلف،  تنظیم های 
از  وسیعی  بخش های  که  زمان  آن  در  تجربه  این  بودند. 
درونی  نزاع های  و  مرج  و  هرج  در  کابل  به ویژه  و  کشور 
تجربه یی  در کشور  اسالمی  نظام جدید  برای  می سوخت، 

گران سنگ و پُربار می توانست باشد. 
به دلیل نوع نگاهِ کشورهای مداخله گر و  البته وضع کابل 
بیگانه به افغانستان و برنامه های استراتژیِک آن ها می توانست 
کاماًل متفاوت باشد؛ ولی در یک تحلیِل همه جانبه، هرات 
نیز به همان میزان می توانست مورد توجۀ کشورهایی قرار 
از  موفق  تجربۀ  مجاهدین  نمی خواستند  که  باشد  داشته 

حکومت داری ارایه کنند. 
مسایِل  که  است  این  دارد،  اهمیت  بسیار  که  دیگر  مسالۀ 
دیروز را باید متناسب به ظرفیت ها و امکاناِت همان زمان 
اگر  اند.  شده  پدیدار  امروز  که  ظرفیت هایی  نه  و  سنجید 
مقایسه ها غیرمتناسب و بی زمینه صورت گیرند، بسیاری از 
می رسند  نظر  به  اشتباه آمیز  گذشته،  اقدام های  و  حرکت ها 
در  امروز  که  گزینه ها  فالن  از  چرا  که  گفته شود  شاید  و 
برابِر ما قرار دارد، کسی استفاده نکرد. اما این نوع تحلیل، 
و  نمی سازد  موفق  تاریخی  واقعیت های  شناخِت  به  را  ما 
نگاه  که  حالی  در  می شود؛  بدبینی  و  سرخورده گی  باعث 
واقع گرایانه سبب می شود که مسایل به درستی مورد توجه 

قرار گیرند و ضعف و قدرت های آن ها ارزیابی شوند. 
یکی از مشکالت اساسِی مجاهدین در زمان پیروزی شان، 
نسل  میان  از  کسی  کمتر  شاید  بود.  آن ها  بی برنامه گی 
از  پس  دوراِن  نامِ  به  کالنی  معضل  به  مجاهدین  رهبری 
جهاد مسلحانه و دولت داری فکر کرده باشد و اگر هم فکر 
کرده بود نیز، شاید به دقایِق مسایل کمتر توجه نشان داده 
باشد. ما در آن زمان واقعًا فاقد هرگونه الگو و تفکر برای 
بزرگی  زیان های  هم  دلیل  همین  به  و  بودیم  دولت داری 
افتراق های درونی، مداخله های بیرونی و عدم  را از ناحیۀ 

مدیریِت وضعیت متحمل شدیم. 
ولی هرات این معضل را به صورِت نسبی توانسته بود در 
همان زمان حل کند. این شهر به آسانی در اختیار مجاهدین 
قرار گرفت و هیچ اغتشاش و آشوبی برپا نشد. این مسأله 
با توجه به تجربۀ کابل و برخی دیگر از شهرهای کشور، 

بسیار اهمیت دارد. 
در همین حال، فراموش نکنیم که در هرات مجاهدین نه 
تنها آرامش را به مردم هدیه کردند که از نیروهای موجود 
برای انجام بازسازی شهر که در دوران اشغال تقریبًا ویران 
نبود  دلیل  به  حال،  این  با  اما  کردند.  استفاده  بود،  شده 
امکانات و هزینه های الزم، این امر به کندی پیش می رفت.  
برنامه  داشتن  و  ظرفیت سازی  که  داد  نشان  هرات  تجربۀ 
برای تغییر و حکومت داری، بااهمیت تر حتا از جنگ برای 
آزادی و مبارزۀ مسلحانه است. کشورداری از کشورگشایی 
دشوارتر است و اگر در این زمینه آماده گی های الزم وجود 

نداشته باشد، می تواند پیامدهای ناگواری به دنبال بیاورد. 
آن والیت پس از 29 حمل، به حداقل های حکومت داری 
دست خوِش  کشور  ُکِل  که  آن جایی  از  ولی  بود،  مجهز 
این  بود،  درونی  ویرانگِر  اغتشاش های  و  نامالیمات 
را در دیگر بخش های  اثراِت خود  نمی توانستند  حداقل ها 
کشور ظاهر سازند. اما با این همه، از این تجربه درس های 
الگوی  نخستین  عنوان  به  آن  از  و  گرفت  می توان  زیادی 
حکومت دارِی مجاهدین می توان یاد کرد که کاماًل عاری از 

انتقام گیری و کشمکش های ذات البینی بود. 

29 حمــــل؛
 نخستین تجربة حکومت داری مجاهدین
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امتياز دادن به گروه های افراطی، 
چه از روی خوش باوری و یا هم بنا بر 
تعلقات گروهی یا قومی، تجربۀ ناكامی 
است كه پيامدهای منفِی آن را در 
دوران دولِت پيشيِن افغانستان به 
رهبری آقای كرزی دیدیم. این روش 
نه تنها به حِل معضِل تروریسم منجر 
نمی شود، بلکه برعکس باعث تقویِت 
گروه های دهشت افکن می شود و این 
ذهنيت را برای آن ها خلق می كند كه 
می توان با دهشت افکنی و عمليات های 
تروریستی، از دولت ها امتياز گرفت.
دولت وحدت ملی نباید با اتکا به این 
روش های نادرست، رسِم ناپسنِد 
امتيازدهی در مبارزه با پدیدة 
تروریسم را بيش از پيش نهادینه 
سازد و این گونه خود را از درون با 
خطِر سقوط و انهدام مواجه كنـد

اگر حکمتیار 
به صلح بپیوندد

ACKU
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نشست مشترک
 فعاالن مدنی ۷ کشور جهان

فعـاالن مدنـی هفـت کشـور جهـان در 
کولمبـوی سـریالنکا گـرد هـم آمـده و 
فعالیـت  برنامه هـای  چگونگـی  روی 
مدنـی در کشورشـان بحـث و تبادل نظر 

کرده انـد.
در این نشسـت از افغانسـتان نیز چندین 
حضـور  خبرنـگاران  و  مدنـی  فعـال 

داشـتند.
روی  نشسـت  ایـن  در  آنـان 
بحـث   2۰16 سـال  در  برنامه های شـان 
و گفتگـو کـرده و چگونگـی اسـتفاده از 
چالش هـا  از  جلوگیـری  و  فرصت هـا 

کردنـد. صحبـت 
فعـاالن مدنـی و خبرنـگاران افغانسـتان 
در برنامـه سـه روزه شـان از مشـکالت 
بـا  خبرنـگاری  کار  و  مدنـی  فعالیـت 
مهمانـان صحبـت کـرده و دسـت آورد 

شـان را نیـز گفتنـد.
تمنـا جهش خبرنگار خبرگـزاری بخدی 
در ایـن نشسـت مـی گویـد کـه فعـاالن 
مدنـی و خبرنگاران از کشـور های هند، 
پاکسـتان، برازیـل، بوتان، بنگلـه دیش و 

ایتالیا شـرکت کـرده بودند.
خانـم جهش مـی گویـد در ایـن برنامه، 
و  مدنـی  جامعـه  سـاله  سـه  هـای  کار 
حرکـت های فعاالن مدنی در افغانسـتان 

بـه مهمانـان قرائت شـد.
او مـی گویـد فعالیـت و دسـتاورد سـه 
پاکسـتان،  هنـد،  هـای  کشـور  سـاله 
افغانسـتان و بوتـان برابـر بـود بـه کار ۴ 

افغانسـتان. در  مدنـی  فعـاالن  مـاه 
را  هـای  گـزارش  نشسـت  ایـن  در 

تهیـه کـرده و بـرای مهمـان بـه نمایـش 
آنـان گویـد  مـی  جهـش  گذاشـتند، 

خبرنـگاران و فعاالن مدنی افغانسـتان در 
این نشسـت گـزارش هـای را تهیه کرده 
و بـرای مهمانـان بـه نمایـش گذاشـتند، 
جهـش مـی گویـد آنـان »بانـوان نیروی 
هـای هوایی افغانسـتان« را برای مهمانان 
بـه نمایـش گذاشـته اند که ایـن گزارش 

بـا تشـویق مهمانان همراه شـد.
در ایـن برنامـه گـزارش های تهیه شـده 
خبرنـگاران  و  مدنـی  فعـاالن  سـوی  از 
ایتالیایـی و  از سـوی داوران  افغانسـتان 
سـریالنکایی بیشـترین رای را گرفـت و 
بیـن کشـور هـای آسـیای جنوبـی اول 

. شد
اجازه نـدادن خبرنـگاران و فعاالن مدنی 

از میدان هوایی سـریالنکا
فعـاالن مدنـی و خبرنـگاران افغانسـتان 
هوایـی  میـدان  پولیـس  گوینـد  مـی 
سـریالنکا آنـان را بـرای چندین سـاعت 
در میـدان هوایـی این کشـور نگهداشـته 
و اجـازه خـروج بـه آنان را نداده اسـت.

ایـن  تمنـا جهـش خبرنـگاری  کـه در 
نشسـت شـرکت کـرده بـود مـی گویـد 
زمانـی  کـه آنـان یکجا بـا فعـاالن مدنی 
و خبرنـگاران کشـور هـای دیگـر مـی 
خواسـتند از میـدان هوایی خارج شـوند 
اجـازه  افغانـی  اتبـاع  بـه  تنهـا  پولیـس 

خـروج را نـداد.
خانـم جهش مـی گوید آنان حـدود پنچ 
سـاعت را در میـدان هوایـی این کشـور 
سـپری کردنـد تـا بـا نشـان دادن کارت 

از  دعـوت  کارت  و  خبرنـگاری  هـای 
سـوی فعاالن کشـور سـریالنکا و تماس 
اجـازه  آنـان  بـه  سـریالنکایی،  فعـاالن 

خـروج از میـدان هوایـی را داد.
خانـم جهش مـی گویـد در ایـن برنامه، 
و  مدنـی  جامعـه  سـاله  سـه  هـای  کار 
حرکـت های فعاالن مدنی در افغانسـتان 

بـه مهمانـان قرائت شـد.
)تمنـا  بخـدی  خبرگـزاری  خبرنـگار 
جهـش( مـی گویـد مقـام هـای امنیتـی 
سـریالنکا بـرای تمـام کارمنـدان امنیتـی 
حـق  افغانسـتانی  هیـچ  کـه  انـد  گفتـه 
داخـل شـدن بـه ایـن کشـور را نـدارد.

علت موضوع
کشـور  خبرنـگاران  و  مدنـی  فعـاالن 
مـی گوینـد زمانـی کـه آنـان از پولیـس 
سـریالنکا علـت اجـازه نـدادن خـروج 
از میـدان هوایـی را جویـا شـده پولیـس 

جـواب جالبـی بـه آنـان داده اسـت.
خبرنـگاران و فعـاالن مدنـی کشـور می 
گویـد پولیـس ایـن کشـور گفته اسـت، 
مـا برای مـردم خـود امکانـات را فراهم 
کردیـم و در تـالش توسـعه و پیشـرفت 
هسـتیم حـاال افغانسـتان کشـوری شـده 
کـه همـه مردمـش در حـال فرار اسـت.

)کشـور  مـا  کـه  اسـت  گفتـه  پولیـس 
سـریالنکا( مـرز هـای خـود را بـه دلیل 
ایـن  بـه  افغانسـتانی  مهاجـران  آمـدن 

کردیـم. مسـدود  کشـور 
 خانـم سـامانی یکـی از فعـاالن مدنـی 
کشـور که برای شـرکت در این نشسـت 
بـه سـریالنکا رفته مـی گویـد زمانی که 
در افغانسـتان ویزای کشـور سریالنکا را 
دریافـت کنید حـدود چند سـاعت طول 
ایـن کشـور 2۰۰۰ دالـر  نمـی کشـد و 

بـرای دریافـت ویـزا مـی گیرد.
او مـی گوید دسترسـی اسـان بـه ویزای  
سـریالنکا  یـک نوع تجارت و سـهولت 
کـه طیـاره  زمانـی  او  بـه گفتـه  اسـت، 
سـریالنکا  بـه  افغانسـتانی  مسـافران 
نشسـت مـی کنـد دیگـر تجـارت جنبـه 
اتبـاع  و  میگیـرد  خـود  بـه  سیاسـی 
افغانسـتان مـورد اذیـت و آزار پولیـس 

قـرار مـی گیـرد.

را  مشوانی  سیخی  نماینده گان  مجلس 
انکشاف  وزیر  به  فیزیکی  حملۀ  دلیل  به 
ده  برای  مجلس،  علنی  جلسۀ  در  دهات 

روز از حضور در مجلس منع کرد.
در  کنر  والیت  نمایندۀ  مشوانی،  سخی 
علنی  جلسۀ  در  نماینده گان  مجلس 
 2۵( هفتۀ گذشته  روز چهارشنبۀ  مجلس 
نصیراحمد  به صورت  با شئی  فروردین( 

درانی وزیر انکشاف دهات زده بود.
دستور  به  هم  روز  همان  مشوانی  آقای 
ظاهر قدیر نایب رییس مجلس که ریاست 
جلسه را به عهده داشت، از جلسه اخراج 
شد و دیروز )28 حمل( براساس پیشنهاد 
هیأت رییس و تصویب اعضای مجلس، 
برای ده روز از حضور در جلسه منع شد.
آقای قدیر که ریاست جلسه دیروز مجلس 
را هم به عهده داشت، گفت: »طبق فقرۀ 
بند ۴ ماده 72 اصول وظایف داخلی  ب 
که  می گردد  پیشنهاد  نماینده گان  مجلس 
مدت 1۰ روز محترم مشوانی در جلسات 

اشتراک ننماید.«
اعضای  اکثریت  آرای  با  پیشنهاد  این 
آقای  و  به تصویب رسید  حاضر مجلس 
»حفظ  را  پیشنهاد  این  ارایه  دلیل  قدیر 
»اجرای  و  نماینده گان«  مجلس  حیثیت 

اصول وظایف داخلی« عنوان کرد.
نمایندۀ والیت کاپیسا  محمداقبال صافی، 
گفت، قرار است عصر امروز آقای مشوانی 
نماینده گان مجلس به خانۀ  از  با گروهی 
آقای درانی برود و از او معذرت بخواهد.
مشوانی،  آقای  از حملۀ  درانی پس  آقای 
گفت که این نمایندۀ والیت کنر یک طرح 
عمرانی را برای سه سال »گروگان« گرفته 
از هزینه  پرداخت 2۰ درصد  و خواستار 

این طرح است.
که  دهات، همچنین گفت  انکشاف  وزیر 
فرد  یک  که  داشته  اصرار  مشوانی  آقای 
مورد نظرش در یکی از پُست های دولتی 
نکرده  موفقت  آن  با  او  اما  شود،  مقرر 

است.
هم  مشوانی  آقای  که  گفت  قدیر  ظاهر 
اما  دارد،  درانی  آقای  علیه  »ادعاهایی« 
توضیح نداد. آقای قدیر افزود که بررسی 

جدگانه یی«  »موضوع  طرف  هر  ادعاهای 
است که بعداً بررسی خواهد شد.

عضو  وظیفۀ  که  است  دومین بار  این 
مجلس کشور به حالت تعلیق در می آید. 
عضو  جویا  ماللی  وظیفه  این،  از  پیش 
مجلس پیشین به دلیل »اهانت« به مجلس 
ثور/اریبهشت   31( در  آن  اعضای  و 
به  مجلس  کاری  دورۀ  آخر  تا   )1386

تعلیق درآمده بود.
تلویزیونی  مصاحبۀ  یک  در  جویا  خانم 
فرماندهان  حضور  دلیل  به  را  مجلس 
ناقضان  او  گفتۀ  به  کسانی  و  جهادی 
حقوق بشر، با »اصطبل« مقایسه کرده بود، 
در  نظری  اظهار  بدون  مشوانی  آقای  اما 
مورد آقای درانی یا عرفان اهلل عرفان دبیر 

مجلس، به آن ها حملۀ فیزیکی کرد.
به  آن که  از  پیش  لحظاتی  مشوانی  آقای 
عرفان  آقای  به  کند،  حمله  درانی  آقای 
حمله کرده و یخن اش را کشیده بود، چرا 
به دلیل تمام شدن  او را  او میکروفن  که 
قطع  موضوع  از  خارج  صحبت  و  وقت 

کرده بود.
این نخستین بار است که یک عضو مجلس 
در صحن علنی مجلس به یک عضو کابینه 
افغانستان حمله فیزیکی می کند و به دلیل 
آن، ده روز از حضور در مجلس محروم 

می شود.
پیشتر آقای مشوانی به بی بی سی گفته بود 
هر تصمیمی که مجلس در مورد این اقدام 

او بگیرد، آن را خواهد پذیرفت.

درگیری هنوز هم در کندز جریان دارد

اخراج ده روزۀ عضو مشوانی 
به دلیل حملۀ فیزیکی به وزیر

که  می گویند  کندز  در  امنیتی  مقامات 
طالبان  و  افغانستان  نظامیان  میان  درگیری 
تا  گذشته  روز  از  والیت  این  در  مسلح 
کنون جریان دارد و در نتیجۀ این درگیری 
تن   ۴۵ و  شده  کشته  مسلح  مخالف   7۰

دیگر زخمی شده اند.
 8۰8 زون  قوماندان  کامه وال،  عزیز  شیر 
گفت  امریکا  صدای  به  کندز  اسپین زر 
عمری  عملیات  اعالن  از  پس  طالبان  که 
می خواستند یک بار دیگر کندز را تصرف 
کنند و به همین هدف بر شهر و شماری 
حمالت شان  والیت  این  ولسوالی های  از 

را آغاز کردند.
طالبان  که حمالت  گفت  کامه وال  جنرال 
نیروهای  کمک  با  و  است  شده  عقب زده 
وارد  طالبان  به  سنگینی  تلفات  هوایی، 

گردیده است.
صبح روز جمعه راه خان آباد، امام صاحب، 
ترافیک  روی  به  چهاردره  و   علی آباد 

مسدود بود؛ اما کامه وال گفت که 
فعاًل تنها راه خان آباد مسدود است 
باز  ولسوالی ها  راه های  متباقی  و 

شده است.
درگیری،  روز  نخستین  در 
در  به  محلی  پولیس  پوسته های 
به  کندز  شهر  چارخاب  منطقۀ 
کنترل طالبان درآمد؛ ولی قوماندان 
زون 8۰8 اسپین زر کندز گفت که 
برای تصرف دوبارۀ این پوسته ها عملیات 

را آغاز کرده اند.
را  کامه وال همچنان گفت، دیروز 12 تن 
به اتهام تبلیغ برضد دولت، در این والیت 
بازداشت کرده اند که امروز تحت تحقیق 

قرار می گیرند.
او افزود که این افراد پس از بازجویی، در 
صورت بیگناهی آزاد خواهند شد ولی در 
صورت همدستی با مخالفین به سارنوالی 

سپرده می شوند.
عملیات  از  اعالمیه یی  نشر  با  نیز  طالبان 
گسترده بر پوسته های شهر و ولسوالی های 
در  که  کرده اند  ادعا  و  داده  خبر  کندز 
امام  ولسوالی های  در  عملیات   این  نتیجۀ 
و  چهاردره  خان آباد،  زال،  قلعۀ  صاحب، 
دشت ارچی شماری از پوسته ها را تحت 
افغانستان  نظامیان  به  و  آورده  در  کنترول 

تلفاتی را وارد ساخته اند.

غنـــی:

مقابله با دشمن اولویت تمام والیان است
تمـام  بـه  غنـی  جمهـور  رییـس 
کـه  اسـت  داده  دسـتور  والیـان 
روی  امنیـت،  تأمیـن  بـر  افـزون 
حکومـت داری خـوب نیـز تمرکز 

کننـد.
ریاسـت  مطبوعاتـی  دفتـر 
می گویـد  افغانسـتان  جمهـوری 
کـه آقـای غنـی دیـروز در مرکـز 
توحیـد از طریق ویدیـو کنفرانس 
بـا تمـام مسـؤوالن درجـه اول و 

اسـت. کـرده  صحبـت  والیـات  امنیتـی 
آقـای غنـی از تمـام مسـؤولین در مـورد 
وضعیـت امنیتـی و حکومـت داری جویای 
معلومات شـده و از عملیات هـای نظامیان 
مسـلح  مخالفیـن  مقابـل  در  افغانسـتانی 

اظهـار رضایـت کـرده و وضعیـت امنیتـی 
را قناعت بخـش خوانـده اسـت.

بربنیـاد خبرنامـۀ ارگ ریاسـت جمهوری، 
دسـتور  والیـان  تمـام  بـه  رییس جمهـور 
داده اسـت کـه افـزون بـر تأمیـن امنیـت، 
برنامه هـای  خـوب،  حکومـت داری  روی 

اقتصـادی و ارایـه خدمات بهتر 
نیـز تمرکـز کنند.

افغانسـتان  رییس جمهـور  امـا 
تأکیـد کرده اسـت کـه اولویت 
برای تمـام والیـان تأمین امنیت 
و مقابلـه بـه دشـمن می باشـد.

این تمـاس ویدیویـی در حالی 
پنـج  کـه  می گیـرد  صـورت 
عملیـات  طالبـان  پیـش  روز 
بهاری شـان را زیرنـام )عملیات 
عمـری( اعـالم کردنـد؛ امـا ارگ ریاسـت 
ویدیـو  ایـن  کـه  می گویـد  جمهـوری 
کنفرانـس بخشـی از صحبت هـای دوره یی 
رییس جمهـور غنـی بـا مسـؤولین والیات 

. ست ا
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سورنا گيالنی
ابن  به  نامور  محمد،  بن  عبدالرحمن  ابوزید 
بزرگ ترین  از  ق(،  722ه.  ـ    8۰8( خلدون 
نام دارترین فیلسوفاِن مسلمان در  مورخان و 
گسترۀ زمانی به وسعت تمام تاریخ به شمار 
می آید. او نویسندۀ کتاب مشهوری با عنوان 
»العبر و دیوان المبتدا و الخبر فی ایام العرب 
دوی  من  عاصرهم  من  و  البربر  و  العجم  و 

السلطان االکبر« است

اشتهار  خلدون«  ابن  »تاریخ  به  امروزه  که   
آن  نگارش  که  ارزشمند  کتاب  این  دارد. 
انجام  هجری   8 سده  پایانی  دهه های  در 
پذیرفت، از جمله مهم ترین و ارزشمندترین 
مجموعه های مفصل تاریخ عمومی به شمار 
می آید؛ اما با وجود این، ارزش و اعتبار آن 
بلکه  نیست،  تاریخی  مطالب  به  وابسته  تنها 
مسالۀ  به  خلدون  ابن  که  نوینی  نگاه  نوع 
کرده  تالش  او  که  رابطه یي  و  داشته  تاریخ 
بین تاریخ با جغرافیا، فرهنگ، جامعه، دولت 
و... بیابد، فراز و رفعتی ستودنی و شایسته به 

آن می بخشد. 
ابن خلدون کتاب خود را “العبر” نام نهاد تا 
تاریخ و تجربۀ  به  اندازه  تا چه  هویدا سازد 
آن )عبرت( اهمیت می داده است. العبر، خود 
کتاب  می شود.  مشتمل  مجزا  کتاب  سه  بر 
ابن  »مقدمۀ  امروزه  که  است  همان  نخست، 
و  عالم گیر  اشتهاری  و  دارد  نام  خلدون« 
دیده  تدارک  نویسنده اش  برای  روزافزون 
است. مالحظات ابن خلدون در این کتاب، 
تاریخ نگاری  در  تاریخ،  فلسفۀ  و  روش  در 
تا پیش از  اسالمی و حتا تاریخ نگاری اروپا 
ابن  مقدمۀ  استثناست.  یک  اخیر،  سده های 
خلدون، نظام فکری او را نمایان می سازد و 
نشان می دهد که از منظر او در امور تاریخی، 
از سویی باید رابطۀ علت و معلول را همواره 
در نظر داشت تا مسیر و معنای جریان ها و 
دریافت  درستی  به  را  تاریخی  رخدادهای 
سو،  دیگر  از  و  عرضی(  رابطۀ  و  )استدالل 
پلی  منزلۀ  به  تاریخ  تجربۀ  و  عبرت  به  باید 
باطن  به  ظاهر  از  را  انسان  که  نگریست 
رهنمون می شود و مراتب فهم امور را نمایان 

می کند )استدالل و رابطۀ طولی(. 
دیده  مطالبی  گاهی  خلدون  ابن  مقدمۀ  در 
می شود که فکر او را به سنت های تاریخ نویسی 
باستانی یونان و روم نزدیک می کند، ولی هیچ 
سند معتبری درباره شناسایی مستقیم وی از 
این سنت ها در دست نیست و در ضمن از 
که  می رسد  نظر  به  هم  دیگر  بسیار  جهات 
او در کار خود بیشتر آغازگر و پیشرو بوده 
است، نه دنباله رو. آنچه آشکار می نماید، طرز 
تفکری چنین در نگارش تاریخ در کل دنیای 
چندان  پیشینه یی  واجد  روزگار،  آن  متمدن 
نبود و بسیاری از تاریخ نویسان، حتا مورخان 
نگارندۀ  طبری،  جمله  از  و  مسلمان  نامی 
طبری،  تاریخ  ارزشمند  و  عظیم  مجموعه 
البلدان،  فتوح  معتبر  کتاب  مولف  بالذری، 
مولف  رشیدالدین فضل اهلل همدانی،  خواجه 
جامع التواریخ،  عظیم  تاریخی  دائرۀالمعارف 

اخبارالطوال،  کتاب  نویسندۀ  دینوری، 
و...  روضۀالصفا  کتاب  نویسندۀ  میرخواند، 
ذکر  و  بیان  بر  عالوه  که  نداشتند  باور  نیز 
نیز  آنها  تحلیل  و  بررسی  مقایسه،  روایت ها، 
در زمرۀ وظایف یک تاریخ نگار باید به شمار 
آید، از این رو است که آثار این نویسندگان 
وقایع نگاری های  به  بیشتر  تاریخ  نامدار 
خشک و بی روح می ماند که هیچ نظر عقلی 

در آنها دیده نمی شود. 
روش ها  این  از  ُخرده گیری  به  خلدون  ابن 
پرداخت و با صراحت بیان کرد: »اگر مورخ 
به نقل اخبار و روایات بسنده کند و قواعد 
سیاست و طبیعت تمدن و احوال اجتماعات 
بشری را در معرض داوری و ارزیابی نیاورد 
و به نقل صرف اعتماد ورزد، چه بسا که از 
رهگذر  از  نماند.«  مصون  انحراف  و  غلط 
خلدون  ابن  ذهن  در  تفکری  چنین  رسوخ 
بود که او برای نخستین بار از نظریۀ تکامل 
و  اخالقی  عوامل  و  محیط  تأثیر  و  تاریخی 
معنوی سخن راند. او همچنین روشنگرانه و 
قواعدی  و  قوانین  تا  کرد  تالش  نواندیشانه 
جوامع  سقوط  و  رکود  تکامل،  تحول،  برای 
یافت  آن  یارای  او  بیابد.  دولت ها  و  بشری 
علمی  بلکه  تاریخ،  برای  تازه  دیدی  تنها  نه 
به  تاریخ،  فلسفۀ  یعنی،  تاریخ  برای  نوین 

وجود آورد. 
شگفتی  موجب  آنچه  اوصاف،  این  تمام  با 
در  ابن خلدون  که  است  آن  افزون می شود، 
از  فراتر  را  پا  العبر  سوم  و  دوم  مجلدهای 
چارچوب تمدن خود و اسالف شناخته شده 
و معروف خویش نگذاشت. زیرا به دلیلی که 
مشخص نیست، در این دو جلد به تاریخ به 
آن گونه که باورش بود، ننگریست و با نگارش 
تاریخ به روش مورخان ازمنۀ پیشین و بسنده 
استنتاج های  بدون  روایت ها  نقل  به  کردن 
منطقی و برهانی، به تمامی باورهای خود در 
مورد تاریخ و فلسفۀ آن پشت پا زد. نیازمند 
در  فراوان  کاستی های  وجود  است،  یادکرد 
هیچ  به  ابن خلدون،  و سوم  دوم  کتاب های 
وجه از ارج و مقام علمی او نمی کاهد، زیرا به 
هر حال او در مقدمۀ خویش نمونۀ برجستۀی 
از ذهن منظم و تاریخ نگر را عرضه کرد که 
زندگی  روند  تمدن،  معنوی  و  مادی  عوامل 
فرآیندهای  و  پدیده ها  تحلیل  و  اجتماعی 
تاریخی را نشان می داد و در آن از بحث و 
تحقیق در مبانی معنوی و خاستگاه های مادی 
تمدن گرفته تا جستجو و دقت در روان آدمی 
و تأثیر تعلیم و تربیت و اصول شناخت علل 
ظهور و سقوط دولت ها و اقوام سخن به میان 
می آمد. حکمت نظری ارائه شده توسط ابن 
واقع بینی  بر  تنها  نه  تاریخ  زمینۀ  در  خلدون 
دارد.  نیز  عملی  کاربرد  بلکه  است،  مبتنی 
زیرا تأمل در رویدادهای تاریخی که پیشنهاد 
را  دوراندیشی  و  تدبیر  است،  خلدون  ابن 
می گردد  موجب  همچنین  و  می شود  سبب 
اجتماعی  برنامه های  در  تاریخی  دانش  که 
انسان، کارایی ویژه یی بیابد و تاریخ شناس به 

کارشناسی هشداردهنده تبدیل شود. 
ابن  سوی  از  تاریخ  به  این چنینی  نگرش 
شروع  با  و  بعدها  که  شد  سبب  خلدون، 
عرصۀ  بزرگان  از  بسیاری  نوین،  دوران 
از جمله کلود کاهن، هامیلتون  انسانی  علوم 
برنارد  زرین کوب،  عبدالحسین  گیب،  آر 
روزنتال  فرانتز  و  مهدی  محسن  لوییس، 
را  او  دیگر،  بسیاری  حتا  و  بستایند  را  او 
عمران،  چون  علم هایی  بنیانگذار  نخستین 
تاریخ  فلسفۀ  پدر  البته  صد  و  جامعه شناسی 
بپندارند. به عنوان پایانی بر این کوتاه گفتار، 
خالی از لطف نیست اگر گفته آید که طریقۀ 
ابن خلدون در تبیین تاریخ بر آنچه یونانیانی 
چون توسیدید )درگذشته به سال ۴۰۰ پیش 
داشت.  بارز  برتری  می شناختند،  میالد(،  از 
درحقیقت، شیوه یی که ابن خلدون در تحقیق 
فلسفۀ تاریخ و اسباب و علل ظهور تمدن و 
توحش پیش گرفت، در اروپا هم به تقریب تا 
پیدایش ژان باتیست ویکو )درگذشته به سال 
17۴۴ میالدی( همانندی نیافت. بی گمان اگر 
هردر، آگوست کنت و هربرت اسپنسر با آثار 
و آرای ابن خلدون آشنایی یافته بودند، برایند 
پژوهش های شان رنگ و شکلی دیگر داشت.
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تمـام افـراد کـرۀ زمیـن در هـر شـرایطي کـه 
ازدواج کننـد، انتظـار دارنـد روابط شـان همواره 
روزهـاي  ماننـد  دوسـتانه  و  و صمیمـي  گـرم 
دربـارۀ  البتـه  بمانـد.  باقـي  ازدواج  نخسـت 
بسـیاري، رابطۀ گـرم و محبت آمیـز هم چنان در 
زنده گـي مشـترک جـاري اسـت و هیـچ رازي 
نیـز در ایـن میان نیسـت. برخي افـراد این مورد 
را ناشـي از شـانس افراد گوناگـون مي دانند؛ اما 
بایـد بـه جـرات گفـت که شـانس هیـچ تاثیري 

در تحکیـم روابـط زنده گـي مشـترک نـدارد. آن چـه از اهمیـت قابـل توجهـي 
برخـوردار اسـت، این کـه برخـي زوجیـن مي آموزند چه گونـه از وقـت و انرژي 
خـود اسـتفاده کننـد تـا توجـه الزم را بـه زنده گـي مشـترک و روابـط دوجانبـه 
داشـته باشـند و از طرفـي بـراي اسـتقالل خـود و همسرشـان نیـز ارزش قایـل 
شـوند. گفتنـي اسـت زنده گـي دلپذیـر ایجـاد نمي شـود، مگـر این که هـر روز به 

شـود.  توجه  آن 
حقیقـت ایـن اسـت کـه طـال و جواهـر و گل هـاي زیبـا نیسـتند کـه زنده گي را 
مي سـازند، بلکـه چیزهـاي کوچـک نقـش قابـل توجهـي در بهبـود و تحکیـم 
روابـط دوجانبـه دارنـد: همیـن کـه همسـرتان هـر روز صبـح بـراي شـما چاي 
درسـت مي کنـد و شـما یخچـال را چـک مي کنیـد کـه اگر میـوۀ مـورد عالقۀ او 
تمـام شـده، دوبـاره برایش بخریـد؛ و همین که عصـر روز تعطیل را بـراي با هم 
بـودن خالـي مي گذاریـد و هیـچ برنامۀ شـخصي بـراي آن زمان تعییـن نمي کنید. 
بکوشـید بـه جـاي این کـه صرفـًا همسـر یک دیگـر باشـید، یـک دوسـت خوب 
بـراي همسـرتان باشـید. وقتـي همـه چیز خـوب پیش بـرود یا بـد، بازهـم کنار 
یک دیگـر باشـید و بکوشـید از زمـان خـود بهتریـن بهـره را ببریـد. و زمانـي که 
یکـي از شـما اشـتباه کـرد، صرف نظـر از بزرگ یـا کوچک بـودِن اشـتباه، بتوانید 
او را ببخشـید. این گونـه، زنده گـي مشـترک خـود به خـود دل پذیر خواهد شـد. 
زنده گـي ماننـد یـک مزرعـه اسـت کـه بـه مراقبـت و نگـه دارِي هـرروزه نیـاز 
دارد تـا گل هـاي آن را پـرورش دهیـد و خارهـا و علف هـاي هـرز آن را بَکنیـد 
و دور بیاندازیـد تـا هم چنـان شـاداب و باطراوت باشـد. توجه داشـته باشـید که 
بایـد تعهـدات و مسـوولیت هاي خـود را بـا عالقـه و محبـت انجام دهیـد تا هم 
خودتـان از آن هـا لـذت ببریـد و هم این لـذت را به طرف مقابل منتقـل کنید. در 
غیـر ایـن صـورت، مسـوولیت هاي زنده گـِي مشـترک ماننـد کوهي بـر دوش تان 
سـنگیني خواهـد کـرد و روز بـه روز تحمل تـان را کم تـر مي کنـد. پرداختـن بـه 
مسـایل هرچنـد کوچـک، مي توانـد گام هـاي بلنـدي به سـوي خوش بختِي شـما 

در زنده گـي تلقـي شـود. حداقـل روزي یک بـار از یک دیگـر تشـکر کنیـد.

زنده گي مانند یک مزرعه
 است كه به مراقبت و 
 نگه دارِي هرروزه نياز دارد
 تا گل هاي آن را پرورش
 دهيد و خارها و علف هاي
 هرز آن را بَکنيد و دور
 بياندازید تا هم چنان
 شاداب و باطراوت باشد.
 توجه داشته باشيد كه باید
 تعهدات و مسووليت هاي
 خود را با عالقه و محبت
 انجام دهيد تا هم خودتان
 از آن ها لذت ببرید و هم
 این لذت را به طرف مقابل
 منتقل كنيد. در غير این
 صورت، مسووليت هاي
 زنده گِي مشترک مانند
 كوهي بر دوش تان سنگيني
 خواهد كرد و روز به روز
تحمل تان را كم تر مي كند ACKU



افغانسـتان  یادنامـۀ کمتـر هنرمنـد بخـش موسـیقی 
بـه انـدازۀ داسـتان زنده گـی و کارنامـۀ هنرِی اسـتاد 
قاسـم در نشسـت ها و رسـانه ها بازتاب یافته اسـت.
افـزون بـر درخشـِش نخسـتین جرقه های هنـری در 
دوازده سـاله گی، چگونه گـی برخـورد ایـن هنرمنـد 
اندیشـمند بـا دربـار شـاهان نیـز در پیونـد بـا مردم، 
و  دوسـتان  سیاسـت،  گسـترۀ  موسـیقی،  بزم هـای 

خانـوادۀ او را جایـگاه بلنـدی بخشـیده  اسـت. 
قاسـم نوجـوان دو زمینـۀ هم زمـان بـرای فراگرفتـِن 
آمـوزش داشـت: رفتـن بـه مدرسـۀ مسـجد علیـای 
شـهر کابـل و نشسـتن کنـار پـدر در بـارگاه امیـر 
خوانـدن  بـا  آموزشـگاه  در  نامبـرده  عبدالرحمـان. 
بالغـت  و  فصاحـت  مبـادی  و  سـعدی  و  حافـظ 
سـرگرم می شـد و در حضور سـلطان با شـنیدن ساز 

و سـرود.
در ایـن میـان، سـنگینی و سـهمگینِی فضای شـاهانۀ 
چیـره بـر بـزم موسـیقی را نمی تـوان نادیـده گرفت. 
آنانـی کـه بـرای هنرنمایـی بـه حضـور سـلطان راه 
تـا  کالسـیک  موسـیقی  هنرمنـدان  از  می یافتنـد، 
بیشـتر  آماده گـی  بـا  محلـی،  موسـیقی  دسـته های 
کـه  می دانسـتند  زیـرا  می پرداختنـد،  سخت کوشـانه 
کوچک تریـن نارسـایی در کار دردسـرها و خطرهای 

بـزرگ خواهـد داشـت. 
شـعر،  یادسـپاری  بـرای  هـوش  پـرورش  از  پـس 
آشـنایی فطـری بـا اوزان عروضی و جا افتـادن آن ها 
در پرده هـای سـاز، دوران فراگیـری رمـوز پیشـرفتۀ 
موسـیقی رسـید. او در ایـن گسـتره هـم بخـِت بلند 
داشـت، زیـرا در دامـان خانـوادۀ هنرمنـد بـار آمـده 
 بـود و سـدی در پیـش رو نمی دید. آموزش سـاز نزد 
پـدر و شـاگردی در پیشـگاه بزرگان در افغانسـتان و 
هندوسـتان، او را گام به گام در این راه یاری رسـاند.

اسـتاد قربان علـی در نقش نخسـتین رهنمای رسـمی 
در آشـنا سـاختِن قاسـم جـوان بـا موسـیقی بومـی 
افغانسـتان، ترانه هـای کهـن کابلـی و همگونی هـا و 
ناهمگونی هـای موسـیقی درون مـرزی از یک گوشـه 
تـا گوشـۀ دیگـر، چشـم گیرتر از رهنمایـان دیگرش 

پنداشـته می شـود.
هـم روزگار  سـرودپردازاِن  بـا  نزدیکـی  و  شـناخت 
اسـتاد عبدالحـق  ماننـد موالنـا خال محمـد خسـته، 
بیتـاب، ملک الشـعرا قـاری عبـداهلل و ... برنامـۀ دوم 
زنده گـی اسـتاد قاسـم بـود. پیامد همچو نشسـت ها، 
گرایـش بـه سـروده های بیدل و آهنگ سـاختن روی 

غزل هـای اوسـت.
قاسـم افغـان بـا گـذر از دوران هنرنمایـی ـ بیشـتر 
بیدل خوانـی ـ در بـارگاه امیـر حبیب اهلل که موسـیقی 
را نیکو می دانسـت، با شـهزاده امان اهلل پیوند آشـنایی، 
سـپس رشـتۀ اسـتادی ـ شـاگردی و در فرجام پیمان 
دوسـتی یافـت. شـهزاده کـه پنهـان از دیـده گان پدر 
موسـیقی می آموخـت، هنـگام فرمانروایی، با سـپاس 
فـراوان اسـتاد قاسـم را ارج می نهـاد. صدیـق قیـام 
نگارنـدۀ کتـاب »از صـدا تا آهنگ« می نویسـد: »شـاه 
امـان  اهلل اسـتاد قاسـم را ماننـد وزرای کابینه همیشـه 

در کنـار خـود می نشـاند.«
اسـتاد قاسـم در نیمـۀ نخسـت دهـۀ 192۰ موسـیقی 
معاصـر افغانسـتان را کارشناسـانه تهـداب گذاشـت 
و بـا گزینـش راهـی کـه تـا امـروز بـه نـام »سـبک 
قاسـمی« یـاد می شـود، آغازگـر فصل نوینـی گردید.

او افـزون بـر آفرینش هـای ناب و اسـتوار بـر قواعد 
افغانـی  مایه هـای سـازِ  موسـیقی کالسـیک کـه در 
بـا  را  آن هـا  هنـد  کارشناسـان  و  بودنـد  جلوه گـر 
می شـناختند،  افغانـی«  موسـیقی  »ژانرهـای  نشـانی 
شـکل  نیـز  را  دربـار  معیـاری  و  افغانـی  موسـیقی 
بخشـید، در بهبـود و بازخوانـی آهنگ هـای فولکلور 
بی دریغانـه کوشـید و بـا آوردن بهتریـن یادگارها در 
دربـار، آن هـا را نه تنها از فراموشـی بازداشـت، بلکه 
پایـداری بیشـتر بخشـید، زیـرا در ادای آهنگها رنگ 
و هـوای فرهنـِگ چهـار گوشـۀ افغانسـتان را نمایان 
اصالـِت  و  ارزش  بـر  نمی گذاشـت  و  می سـاخت 

ریشـه ها غبـار نشـیند.
»زلیخـا دارم و دارم زلیخـا«، »شـیرین جـان همـدم 
بـرو«  آهسـته  تابـان  مـاه  بـرو،  »آهسـته  و  مـن«، 
یادگارهـای شـگوفاِن همـان دوران انـد. البتـه »آسـتا 
بـرو« کـه از گذشـته های دور همـواره بـه آواز بانواِن 
زمزمـه  دامـاد  و  عـروس  نزدیـکاِن  یـا  خویشـاوند 
می شـد، نخسـتین بار در جشـن عروسـی خواهر شاه 
امـان اهلل از سـوی اسـتاد قاسـم خوانـده شـد. پس از 
آن هـم، بانـوان و هـم مـرداِن آوازخوان تـا امروز آن 
را زیـب بـزم پیونـد دل هـا و خانواده هـا می سـازند.

جنـوب  دامنه هـای  از  به ویـژه  پشـتو،  آهنگ هـای 
مشـرقی  دره هـای  و  پکتیـا(  و  قندهـار  )هیرمنـد، 
تدبیـر  و  خواسـت  بـه  لغمـان(  و  کنـر  )ننگرهـار، 
میهن دوسـتانۀ اسـتاد قاسـم به حریم دربـار راه یافتند 
و از آن جـا بـه کانون هـا و بزم های هنـری پایتخت و 

شـهرهای دیگـر گسـترانده شـدند.
زری  »زر  کا«،  بی وفایـی  لیـال  »شـاه  پارچه هـای 
چپنـه«، »د پیر بابا سـالم«، »خوسـت کـی گرمی ده«، 
»گل ببـو خـوب مـی راغـی« و ... شـمار اندکـی از 

انـد. نمونه هـای بسـیار 
اسـتاد قاسـم که از روابـط نیک اجتماعی بـا الیه های 
هـواداراِن  بـه  بـود،  برخـوردار  مـردم  گوناگـوِن 
تصـوف و عرفـان حرمـت و ارادِت خاص داشـت و 
می دانسـت کـه ارایۀ موسـیقی سـنجیده و سـنگین با 
حال وهـوای روحانـی و خانقاهـی پذیراتـر می آیـد.

بـه گفتـۀ موالنا خسـته »...اسـتاد بـه فقـرا و مجاذیب 
ارادت داشـت، مخصوصـًا به مولوی صاحب سـرای 
زر داد کـه مـرد فقیـر و تارک الدنیـا بـود و قبرش در 

جوار مقبرۀ تیمورشـاه اسـت.«
می گویند، باری خواهر شـاه امان اهلل از اسـتاد قاسـم 
خواسـته بـود که از رفتـن و آواز خوانـدن در محافل 
مردم دسـت کشـد و در برابر دسـتمزد بیشـتر همیشه 
در حریـم دربار باشـد. او در پاسـخ گفته بـود: »رفتن 
مـن بـه محافـل از بهـر توقعـاِت مـادی نیسـت. اگر 
نـروم و موازنـه را درسـت حفـظ نکنـم، فاصلـه ام با 
مـردم زیـاد خواهـد شـد. خواهنـد گفت: قاسـم تنها 

خواننـدۀ دربار اسـت.«
خـورده  گـره  برجسـتۀ  ویژه گـی  حماسه سـرایی 
چـون  آهنگ هایـی  اسـت.  قاسـم  اسـتاد  نـام  بـه 
»مکتـب ماسـت جـای اسـتقالل«، »نـاز دارد بی سـر 
مـادری می گفـت« و رخـداد  و سـامانیم«، »شـنیدم 
پـرآوازۀ رویارویـی سیاسـی/ فرهنگی اسـتاد با هنری 
دبس )سـفیر بریتانیا در افغانسـتان( و واداشـتِن او به 
بازخوانـی ترانـۀ آزادی خواهانۀ »اسـتقالل« تـا امروز 

تاریخ نگارهاسـت. زبانـزد 
بخـش بزرگـی از کارنامـۀ هنـری اسـتاد قاسـم نقش 
آموزشـگرانۀ اوسـت، زیـرا در پهلـوی روشـن نگـه 
ایـن  انتقـال  و  خانـواده  در  هنـر  فانـوس  داشـتِن 
امانـِت سـترگ به سـه فرزنـد هنرمند )اسـتاد یعقوب 
آصـف  اسـتاد  قاسـمی،  یوسـف  اسـتاد  قاسـمی، 
قاسـمی(، آموزش و پرورش شـاگردانی چون اسـتاد 
محمـد عمر، اسـتاد نبی گل، اسـتاد رحیم گل، اسـتاد 
رحیـم بخـش، اسـتاد شـیدا، اسـتاد صابـر، سـردار 
سـمیع سـراج، شـاه ولـی ولـی، آقـا محمـد سـالم، 
عبدالشـکور، طـال محمـد، غـالم  نبـی، گل  محمـد، 
محمـد صابـر، عبدالواحـد، میـرزا نظـر، مامـا باقـی، 
میـرزا غالم  حیـدر، حافظ محمـد اکبر، میـرزا محمد 
شـریف و چنـد تـِن دیگـر را متعهدانـه روی دسـت 
گرفـت. او بـا ایـن کارش نمایانـد که هنـر نمی تواند 
و نبایـد در انحصـار فـردی یـا خانواده گـی محـدود 

. ند بما
عبدالوهـاب مـددی آوازخوان و آهنگ سـاز شـناخته 
شـدۀ کشـور در کتاب »سرگذشـت موسـیقی معاصر 
افغانسـتان« می نویسـد: »... اسـتاد قاسـم موسیقی دان 
جامعـی بوده، در تمام شـقوق موسـیقی حِق اسـتادی 
را  احساسـی موسـیقی  و  فنـی  داشـته و جنبه  هـای 
حیـن سـرودن مراعـات می کـرد. در سـرودن راگ، 
راگنـی، تهمـری، خیال، غـزل، ترانه و حتـا طرزهای 
روسـتایی، پشـتو و دری علی السـویه گـوی سـبقت 
بـود. در خوانـدن  از اسـتادان معاصـرش ربـوده  را 
راگهـا و انـواع طرزهـای مخصوص موسـیقی هندی 
در بسـی کنفرانس هـای موسـیقی در هنـد در کنـار 
سـایر اسـتادان به صفت یک اسـتاد موسـیقی استقبال 

می شـد.«
بـه گفتـۀ وحیـد قاسـمی آهنـگ »بـاز می بینمـت ای 
گل به هوای دیگری«، آهنگی اسـت از اسـتاد قاسـم. 
پـس از چنـدی، ایـن پارچـه بـا انـدک دگرگونی در 
ضرب موسـیقی روی شـعر »یـار دمی بشـنو این ناله 
و افغـان مـن« بـه آواز اسـتاد شـیدا خوانده شـد. بار 
سـوم، همان آهنـگ با کمترین دسـت کاری در سـال 
1981 بـا تصنیـف »میـرے انگـنے مـیں تـمہا را 
کیـا کام ہـے؟« کمپـوز کلیانجی آنندجی آهنگ سـاز 
نامـور هندوسـتان وانمـود گردیـد، بدون آن کـه نامی 

از اسـتاد قاسـم گرفته شـود.
چند دهه سـال از مـرِگ این هنرمند بـزرگ می گذرد 
و »سـبک قاسـمی« همچنـان خواننده گان، پیـروان و 

خواهنـده گاِن فراوان دارد.
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از  امــان اهلل  شــاه  خواهــر  بــاری 
اســتاد قاســم خواســته بــود كــه از رفتــن 
ــت  ــردم دس ــل م ــدن در محاف و آواز خوان
بيشــتر،  دســتمزد  برابــر  در  و  كشــد 
هميشــه در حریــم دربــار باشــد. او در 
پاســخ گفتــه بــود: »رفتــن مــن بــه محافــل 
از بهــر توقعــاِت مــادی نيســت. اگــر نــروم 
و موازنــه را درســت حفــظ نکنــم، فاصله ام 
بــا مــردم زیــاد خواهــد شــد. خواهنــد 
گفــت: قاســم تنهــا خواننــدة دربــار اســت«
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برخی از قانونگذاران امریکایی به دنبال بررسی و کنکاش 
بازسازی  راستای  در  پنتاگون  هنگفت  هزینه های  در 
افغانستان به خصوص ناکامی در پروژه چند میلیون دالری 
"بُز" برای بهبود نساجی در این کشور جنگ زده هستند.

اداره  رییس  سپکو،  جان  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
بازرسی امریکا برای بازسازی افغانستان موسوم به سیگار، 
درباره ابتکارعمل وزارت دفاع اعالم کرده است که گمان 
می رود بزهای ایتالیایی و تاجیک که قرار بود در مزرعه یی 
برای تولید منسوجات برای بهبود پارچه کشمیر افغانستان 
تعجب  باعث  مساله  این  شوند، خورده شده اند!  استفاده 

سیاستمداران حاضر در پنل بررسی این مساله شد.
با این حال، به گفته سپکو در شهادت کتبی خود به کمیته 

مسلح،  نیروهای  سرویس   در  تحقیق  و  نظارت  فرعی 
برخی از بزهای نگهداری شده در انبار مزرعه به بیماری 
یون که مسری و مرگبار است، مبتال شدند، که این بیماری 

می تواند تمام گله را از بین ببرد.
عالوه بر این، مزرعه مذکور بیش از حد کوچک بوده که 

جا برای چرای کافی وجود نداشته است.
طنزی  بیان  از  پس  کنگره  اعضای  از  یکی  اسپیر،  جکی 
نه  گرم  کرکی  ژاکت  ساخت  گفت:  مساله  این  درباره 
در  اقتصادی  وضعیت  بهبود  به  برای  پروژه  کلیدی ترین 
)پنتاگون(  تخصص  در  پروژه  این  نه  و  بوده  افغانستان 

قرار داشت.
به عنوان  را  دالری  میلیون   6/ "بز" 1  پروژه  بارها  سپکو 
و  افغانستان  در  بودجه  رفتن  هدر  نمونه های  از  یکی 
نشان دهنده رویکرد نامناسب امریکا برای توسعه اقتصادی 

در افغانستان اعالم کرده است.
واشنگتن حدود یک تریلیون دالر در مبارزه و بازسازی در 
طول سال های حضورش در افغانستان صرف کرده است.
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هارون مجيدی 
آگاهـان از سیاسـت نامشـخص دولت افغانسـتان در 

قبـال پاکسـتان بـه شـدت انتقـاد می کنند. 
آنـان ضمـن زیـر پرسـش بردن مذاکـرات چهارجانبۀ 
صلـح، بـاور دارنـد کـه اسـالم آباد در ایـن مذاکرات 

مثـل گذشـته همـکاری صادقانـه نخواهـد کرد. 
گـردن  بـه  را  مشـکل  کالن  بخـش  آگاهـان،  ایـن 
آن هـا  می اندازنـد.  افغانسـتان  حکومـت  مقام هـای 
همچنـان می گوینـد کـه شـورای صلح نسـبت به نفع 
افغانسـتان، بیشـتر بـه نفـع پاکسـتان کار کـرده  و بـه 

چهره هـای سـیاه قدسـیت بخشـیده اسـت. 
شـکل  بـه  حکومـت  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن 
مذاکـرات  در  پاکسـتان  همـکاری  بـه  محتاطانه یـی 

اسـت.  خوشـبین  صلـح 
عزیـز رفیعی، رییـس مجتمع جامعه مدنی افغانسـتان 
در گفت و گـو بـا روزنامـۀ ماندگار می گوید: پاکسـتان 
هنـوز هـم در صدد امتیازگیری از درون نظام سیاسـی 
دارد،  کالنی کـه  مهره هـای  بـا  و  اسـت  افغانسـتان 
می کوشـد در هـر قـدم مذاکـرات امتیازهای بیشـتری 

به دسـت آورد.
بـه گفتـۀ رییـس مجمـا: گسـترش جنـگ، تمویـل و 
تجهیـز حلقـات تروریسـتی و فرسـتادن گروه هـای 
تروریسـتی آسـیای مرکـزی و آسـیای میانه در کنـار 
چچینی ها و اویغورها در افغانسـتان، نشـان از آن دارد 
کـه دولت پاکسـتان به صـورت منظم همـه نیروها را 

می کنـد. جابه جـا 
آقـای رفیعـی می افزایـد: دولـت پاکسـتان در تمامـی 
مذاکـرات، همـواره در تـالش بـوده  که اگـر یک قدم 
عقـب می آینـد، سـه قـدم بایـد بـه پیـش بگذارنـد، 
در طـول تاریـخ بـه همین شـیوه با مـردم افغانسـتان 

معاملـه کرده انـد.
گذشـته از ایـن مـوارد، آقـای رفیعـی بـه ایـن بـاور 
اسـت کـه درایـت سیاسـی در درون نظام افغانسـتان 
محاصره شـدن  و  وابسـته گی ها  به خاطـر  هـم 
نیروهای غیرپاکسـتانی، محدود شـده اسـت. به گفتۀ 

او: موضع گیـری نظـام سیاسـی افغانسـتان در برابـر 
تهاجمـات و نفـوذ پاکسـتان، مذبوحانـه اسـت.

آقـای رفیعـی تأکیـد می کنـد: »از یک طـرف دولـت 
مـردان افغانسـتان بـه صـورت مسـتدام بـه پاکسـتان 
حیثیـت و امتیـاز می دهنـد و در مقابل، بـه مردم خود 

خیانـت و قتـل عـام می کننـد«.
بـه باور آقای رفیعی، روشـن نبودن اسـتراتیژی صلح 
در میـان مسـووالن حکومـت سـبب ناکامـی و نتیجه 

نداشـتن این پروسـه شـده است.
آقـای رفیعـی خاطـر نشـان می کنـد: »فکـر می کنـم، 
دولـت افغانسـتان تـا هنوز مصمم نیسـت تـا در برابر 
پاکسـتان موضع گیری داشـته باشـد و موقـف خود را 

اعـالم کند«.
رییـس مجمـا بـا انتقـاد از کارکـرد گذشـتۀ شـورای 
عالـی صلـح اظهار داشـت: شـورای صلح نسـبت به 
نفع افغانسـتان بیشـتر به نفع پاکسـتان کار کـرده  و به 

چهره هـای سـیاه قدسـیت داده اند.
از سـویی هـم، عـالم فـاروق مجروح عضـو مجلس 
کـه  زمانـی  تـا  اسـت،  بـاور  ایـن  بـه  نماینـده گان 
مشـکالت آبـی و ارضـی خـود را کـه یـک چالـش 
تاریخی میان دو کشـور افغانسـتان و پاکسـتان اسـت 
حـل نکنیـم، بـه هیـچ عنـوان بـه صلحی دسـت پیدا 

نمی کنیـم.
افغانسـتان همـواره  آقـای مجـروح افـزود: »دولـت 
کلـوخ زیـر پـا گذاشـته تیـر شـده اسـت و پیوسـته 
تـالش کـرده تـا بـا نشسـت های تشـریفاتی و امتیاز 
دادن، گفت وگوهـای صلـح را بـه پیش ببـرد که هیچ 

نتیجـۀ هـم در پی نداشـته اسـت«.
هرگـز  پاکسـتان  کـرد:  بیـان  مجلـس  عضـو  ایـن 
نمی خواهـد صلـح بـه افغانسـتان بیاید، نشسـت های 
چهـار جانبـۀ هـم کـه صـورت گرفتـه جـز ضیـاع 
وقـت، مصروف سـاختن دولت و آماده سـازی طالبان 

بـه حمله هـای بیشـتر سـودی نداشـته اسـت.
آقـای مجـروح اظهـار کـرد: حکومت افغانسـتان باید 
راهبـرد خـود را تغییر دهـد، یا خود مسـتقم با طالبان 

وارد گفت وگـو شـود و یـا هـم از طریق کشـورهای 
متحـد افغانسـتان بـاالی پاکسـتان فشـارِ وارد کنند تا 

مشـکالت تاریخـی ما با پاکسـتان را حـل کنند.
پیـش از ایـن پاکسـتان در چهارمیـن نشسـت چهـار 
افغانسـتان،  نماینده هـای  اشـتراک  بـا  کـه  جانبـۀ 
پاکسـتان، چیـن و ایـاالت متحـدۀ امریـکا پیرامـون 
صلـح افغانسـتان در کابـل برگـزار شـد، تعهـد کـرد 
کـه در مـاه مـارچ سـال جـاری طالبـان را بهخاطـر 
گفت وگوهـای صلـح آمـاده می سـازد، اما ایـن تعهد 

پاکسـتان تـا هنـوز عملـی نشده اسـت.
امـا حکومـت افغانسـتان می گویـد، بـر اسـاس تعهد 
اسـالم آباد، قـرار اسـت طالبان در دور بعدی نشسـت 

چهارجانبـه در مذاکـرات حضـور بیابند.
دواخان مینه پال، معاون سـخنگوی ریاسـت جمهوری 
افغانسـتان گفتـه اسـت، بـا آن کـه پاکسـتان در دور 
تعهـد کـرده  چهـارم نشسـت چهـار جانبـۀ صلـح 
بـود کـه در دور بعـدی ایـن نشسـت طالبـان را آماده 
می سـازد تـا بـا حکومـت افغانسـتان داخـل مذاکـره 
شـوند، امـا تـا کنـون ایـن تعهـد از سـوی پاکسـتان 

عملی نشـده اسـت.
بـه گفتـۀ معـاون سـخنگوی ریاسـت جمهـوری، مـا 
محتاطانه خوشـبین هسـتیم و آرزو داریم که پاکستان 
این بـار هماننـد گذشـته ها از تعهـدات اش کناره گیری 

. نکند
معـاون سـخنگوی ریاسـت جمهـوری خاطـر نشـان 
می کنـد، اگـر اسـالم آباد بر بنیـاد وعدۀ خـود، طالبان 
میـز  بـه  جانبـه  چهـار  نشسـت  بعـدی  دور  در  را 
مذاکـرات نکشـاند، ممکـن اعتمـاد کـه اکنـون باالی 
پاکسـتان صـورت گرفتـه بـا چالـش روبهـرو شـود.

دولـت افغانسـتان گفتـه اسـت کـه تـا هنـوز تاریـخ 
دقیـق برگـزاری نشسـت پنجـم روشـن نشـده، امـا 

میزبـان آن پاکسـتان خواهـد بـود.
بحـث مذاکـرات صلـح در شـرایطی مطرح می شـود 
کـه جنگ بـه گونـۀ بی پیشـینه یی در کشـور تشـدید 

است.  شـده 
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افزایش روابط طالبان و القاعده

سرزنش پنتاگون به خاطر شکست پروژة »بُز«

وزیر تحصیالت عالی:

درخواست تبدیلی دانشجویان 
به هیچوجه پذیرفته نمیشود

فریــده مومنــد، وزیــر تحصیــالت عالــی کشــور 
ــت  ــه در خواس ــن وزارت هیچ گون ــه ای ــد ک می گوی
ــه دانشــگاه  ــک دانشــگاه ب ــی دانشــجویان از ی تبدیل

دیگــر را نمی پذیــرد.
ــه به منظــور پاســخ گویی  ــی ک ــالت عال ــر تحصی وزی
تبدیلی هــای دانشــجویان و چگونگــی  در مــورد 
اعــالم نتایــج کانکــور بــه نشســت دیــروز )شــنبه 28 
حمــل( مجلــس نماینــده گان فــرا خوانــده شــده بــود، 
ــی  ــت تبدیل ــه درخواس ــه هیچ گون ــد ک ــد ورزی تأکی

ــود. ــه نمی ش ــجویان پذیرفت دانش
از نماینــده گان مجلــس می گفتنــد کــه  شــماری 
ــر  ــجویان دخت ــژه دانش ــجویان به وی ــی از دانش برخ
والیت هــای  از  غیــر  والیــات  در  نمی تواننــد 
ــالت  ــد و وزارت تحصی ــل کنن ــان تحصی مربوطۀ ش
ــژه  ــان توجــه وی ــی آن ــد در قســمت تبدیل ــی بای عال

ــد. کن
امــا  بانــو مومنــد افــزود: "انتخــاب رشــته و دانشــگاه 
ــز در  ــوده و نی ــه ب ــجویان رضایت مندان ــط دانش توس
زمینــۀ قبــل از برگــزاری کانکــور بارهــا بــه شــاگردان 
ــس از  ــه پ ــده ک ــالغ گردی ــده و اب ــی داده ش آگاه
ــی را  ــور حــق درخواســت تبدیل ــج کانک ــالم نتای اع
ــود". ــرا نمی ش ــی اج ــچ تبدیل ــن، هی ــد؛ بنابرای ندارن

مومنــد خاطــر نشــان کــرد: حــاال اگــر وزارت 
تبدیلــی  بــه درخواســت های  تحصیــالت عالــی 
ــماری از  ــود، ش ــت داده ش ــخ مثب ــجویان پاس دانش
ــی  ــات خال ــی والی ــگاه های برخ ــا در دانش صنف ه
می شــوند و صنف هــا در برخــی والیــات دیگــر 

باالتــر از ظرفیــت آن می گــردد.
ــن ســوال  ــه ای ــی در پاســخ ب ــالت عال ــر تحصی وزی
ــالف  ــته های خ ــجویان در رش ــی از دانش ــه برخ ک
ــجویانی  ــت: "دانش ــده اند، گف ــاب ش ــان کامی میل ش
ــنده  ــر بس ــورد نظ ــتۀ م ــرای رش ــان ب ــه نمرات ش ک
ــی  ــری از ناکام ــرای جلوگی ــۀ کانکــور ب ــوده، کمیت نب
آنــان را بــه رشــته های غیردلخواه شــان آن هــا را 

ــد". ــی کرده ان معرف
ارزیابــی  مــورد گفــت:  ایــن  در  مومنــد  خانــم 
ــه  ــت در کمیت ــرات مثب ــته و تغیی ــتم های گذش سیس
کانکــور ســبب شــده اســت کــه ایــن رونــد شــفاف 

ــود. ــرده ش ــش ب ــه پی ب
ــور  ــد کانک ــفافیت در رون ــس از ش ــده گان مجل نماین

ــد. ــتقبال کردن 139۴ اس
در امتحــان کانکــور ســال 139۴ حــدود دوصــد 
ــداد  ــه تع ــد ک ــرده بودن ــتراک ک ــب اش ــزار داوطل ه
ــر  ــی و 6۴۵۰۰ نف ــر در دانشــگاه های دولت ۵831۰ نف
ــی شــده اند. ــی معرف ــی دولت در موسســات نیمــه عال
وزارت تحصیــالت گفتــه اســت کــه حــدود ۴۰ 
ــرایط ورود  ــد ش ــم واج ــر ه ــب دیگ ــزار داوطل ه
بــه موسســات تحصیــالت عالــی خصوصــی دانســته 

شــده اند.

نیرو های  جدید  قوماندان  نیکلسن،  جان  جنرال 
بین المللی در افغانستان می گوید که بحران رهبری در 
گروه طالبان که پس از مرگ مال محمد عمر، رهبر آن 
گروه به میان آمده است، سبب شده تا روابط طالبان 
با گروه های دهشت افگن خارجی چون شبکۀ القاعده 

نزدیک تر شود.
که  گفته  رویترز  با  مصاحبه  یک  در  نیکلسن  جنرال 
ارتباطات طالبان با سازمان های که ایاالت متحده آن 

را دهشت افگن تلقی می کند، تغییر کرده است.
حیات  زمان  در  که  افزود  همچنین  نیکلسن  جنرال 
مال عمر، طالبان از شبکۀ القاعده فاصله گرفته بودند، 
کند.  حفظ  را  فاصله  این  نتوانسته  منصور  مال  اما 
خاطری  به  طالبان  او،  نظر  به  گفت  نیکلسن  آقای 

مال  که  شده اند،  نزدیک  حقانی  شبکۀ  و  القاعده  با 
جنگجویان  میان  در  را  عمر  مال  مشروعیت  منصور 

طالب ندارد.
نیروهای  قوماندان جدید  ارزیابی  این  می رود  انتظار 
سربازان  کاهش  طرح  افغانستان  در  بین المللی 

امریکایی در سال آیندۀ میالدی را تغییر دهد.
نیروهای  شمار  است  قرار  واشنگتن،  طرح  براساس 
امریکایی در افغانستان تا سال 2۰17 به نصف یعنی 

۵۵۰۰ سرباز کاهش یابد.
جنرال نیکلسن در حال حاضر، مصروف بررسی این 
طرح بوده و تا ماه جون امسال نتایج بررسی خود را 

به واشنگتن پیشکش خواهد کرد.
افغانستان  طالبان  گروه  واشنگتن  که  است  ذکر  قابل 

را یک سازمان دهشت افگن تلقی نمی کند درحالی که 
تحریک طالبان پاکستان، القاعده و شبکۀ حقانی شامل 
ایاالت  خارجی  دهشت افگن  سازمان های  فهرست 

متحده می باشد.

سکوت »مذبوحانة« کابل

ACKU
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ورزش

با  مبارزه  برای  قرقیزستان  و  تاجیکستان  داخلی  وزارت خانه های  رییسان 
فعالیت های  به  افراد  جلب  جمله  از  جنایی  و  تبهکاری  فراملی  فعالیت های 

افراطی و تروریستی به توافق رسیدند.
امور داخلی  اولین نشست رأی زنی مشترک وزارت خانه های  در چهارچوب 
تاجیکستان و قرقیزستان توافق نامۀ جدید همکاری در امر مبارزه مشترک ضد 

جنایت های فراملی به امضا رسید.
و  تاجیکستان  داخلی  امور  وزیران  ترغنبایو،  میلیس  و  زاده،  رحیم  رمضان 
قرقیزستان در نشستی مطبوعاتی با اعالم این خبر گفتند: طی دو روز نشست 
نظامی  نهاد های  همکاری های  گسترش  به  مربوط  مسایل  طرف  دو  مشترک 
مخدر  مواد  قاچاق  و  افراطی گرایی  تروریسم،  با  مشترک  مبارزۀ  و  امنیتی  و 

بررسی شد.
نخستین رأی زنی وزیران امور داخلی تاجیکستان و قرقیزستان در شهر گلستان 
گذشته  هفتۀ  و جمعه  پنجشنبه  روزهای  استان سغد طی  در  سابق(  )قیراقم 

انجام شد.
افراطی  فعالیت های  اتهام  به  سازمان  و  گروه   17 فعالیت  تاجیکستان  در 
اسالمی  »حرکت  »سلفی«،  آن ها  میان  در  که  شده است  ممنوع  تروریستی 

ازبکستان«، »حزب التحریر«، »جماعت تبلیغ« و »داعش« نیز دیده می شوند.
ممنوع  داعش  فعالیت گروه  پیش  از دو سال  این که  با وجود  قرقیزستان  در 
شده است، اما هنوز مقامات این کشور در رابطه با جماعت تبلیغ موضع خود 

را مشخص نکرده اند.
از 97۰ کیلومتر مرز مشترک بین تاجیکستان و قرقیزستان تاکنون فقط حدود 
ساکنان  بین  درگیرهایی  هرازگاهی  و  کیلومتر عالمت گذاری شده  است   ۵19

مرزی دو کشور بر سر دسترسی به آب، زمین و چراگاه  رخ می دهد.
شهروندان هردو کشور حق دارند، بدون روادید به قلمرو هم دیگر وارد شوند، 
ولی گا ها مقامات گمرک دو طرف از بازداشت شهروندان این کشور ها به اتهام 

قاچاق سالح و مواد مخدر خبر می دهند.

هیات سازمان ملل برای کمک به عراق »یونامی« نگرانی عمیق خود را نسبت 
به بحران سیاسی دنبالهدار در عراق ابراز کرد و از رهبران عراقی خواست، به 

گفت وگویی سازنده برای حل اختالفات شان بپیوندند.
قایم  و  عراق  در  ملل  سازمان  دبیرُکل  ویژۀ  نمایندۀ  معاون  باستین،  جورج 
مقام رییس این هیات در بیانیه یی عنوان داشت، این بحران تهدید می کند که 
نهادهای دولت فلج شوند و روحیه وحدت ملی تضعیف شود و در این در 
حالی است که تمامی تالش ها برای مبارزه با داعش و اجرای اصالحات و 
رشد اقتصاد و بازگرداندن حیات و نشاط به عملکرد دولت صورت می گیرد.

او افزود: تنها طرفی که از دودستگی ها و آشوب سیاسی و همچنین از تضعیف 
دولت و نهادهای آن بهره می برد، داعش است و ما باید اجازه ندهیم که این 
امر رخ دهد. عراق از مرحلۀ بسیار دشواری در تاریخ خود عبور می کند و در 
حال حاضر مهم این است که نمایندگان منتخب عراقی و رهبران سیاسی این 
کشور به روند مذاکراتی بپیوندند که با هدف دست یابی به راه حل هایی است 

که مبتنی بر اصول دموکراسی و قانون است.
به  دادن  اجازه  به  نسبت  عراق  در  ملل  سازمان  دبیرُکل  ویژۀ  نماینده  معاون 
اختالفات سیاسی برای آن که به سمت طایفه گرایی نمود پیدا کنند، هشدار داد 
و خاطرنشان کرد: روند اصالحات باید روندی باشد که به یک پارچه سازی 

طر ف های کارآمد عراقی  و نه متفرق کردن آن ها بینجامد.

براساس گزارش ساالنه حقوق بشری وزارت خارجۀ امریکا، اقدامات دولت 
حزب عدالت و توسعه مانند »مداخله دولت در آزادی بیان، اعمال اختیاری 
و سلیقه یی قوانین و محفاظت نکردن از شهروندان در جنوب شرقی ترکیه« 
باعث ایجاد تهدیدات بزرگی علیه آزادی حقوق شهروندان ترکیه شده است.

از  یکی  عنوان  به  ترکیه  در  بیان  آزادی  علیه  وارده  فشار  گزارش،  این  طبق 
مشکالت اصلی اجرای دموکراسی در این کشور اعالم شده است.

حقوق بشر امریکا در بخشی از این گزارش با اشاره به زندانی شدن خبرنگاران 
منتقد دولت و مورد ضرب و شتم قرار گرفتن آن ها توسط طرف داران دولت، 
اعضای حامی  از  یکی  توسط  خبرنگاران  از  نفر  یک  است: دست کم  آورده 

دولت به طور فیزیکی مورد حمله واقع شده و زخمی شده است.
اتهام  به  شده  دادگاهی  افراد  تعداد  شمار  افزایش  از  گزارش  این  چنین  هم 
توهین به رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه ابراز نگرانی کرده است.
هم زمان پارلمان اروپا نیز در گزارش جداگانه یی دربارۀ نقض اصول دموکراسی 

در ترکیه هشدار داد.
تصویب  به  اشاره  با  اروپا  پارلمان  در  ترکیه  امور  گزارش گر  پیری،  کتی 
این  گفت:  پارلمان  اعضای  توسط  ترکیه  داخلی  دربارۀ وضعیت  قطعنامه یی 
اروپا  اتحادیۀ  به  پیوستن  برای  نیاز  مورد  اصول  نقض  دربارۀ  عمیقًا  پارلمان 

توسط دولت ترکیه ابراز نگرانی کرده است.
از  نفر  هزار   ۴۰۰ به  نزدیک  که  می دهد  نشان  آمارها  این که  به  اشاره  با  او 
شرقی  جنوب  در  کردنشین  مناطق  در  درگیری ها  دلیل  به  ترکیه  شهروندان 
را  ما  ترکیه  کردنشین  استان های  در  درگیری ها  گفت:  شده اند،  آواره  ترکیه 

نگران کرده است.
میان  آتش بس  سریع تر  هرچه  برقراری  خواستار  اروپا  پارلمان  افزود:  پیری 

دولت و حزب کارگران کردستان)پ.ک.ک( است.

ُسـمیه غالمـی تکوانـدوکار افغانسـتانی، در نخسـتین رقابتـش بـرای کسـب 
سـهمیۀ مسـابقات المپیـک 2۰16، حریـف هانـگ کانگـی خود را شکسـت 

داد.
در ایـن مسـابقات دو روزه کـه صبح دیروز )28/فروردین( در شـهر مانیالی 
فلیپین آغاز گردید، تکوندوکاران کشـورهای آسـیایی، برای به دسـت آوردن 

سـهمیۀ بازی های المپیـک برازیل 2۰16 شـرکت کرده اند.
غـالم ربانـی، رییـس فدراسـیون تکوانـدوی کمیتـۀ ملـی المپیـک، گفت که 
ُسـمیه غالمـی در وزن ۴9 کیلوگـرام، حریـف اولـش به نـام )الم سـیو وای( 
از هانـگ کانـگ را در مسـابقات کسـب سـهمیۀ المپیـک، بـا امتیـاز طالیـی 

شکسـت داد و راهـی یـک چهـارم نهایـی ایـن رقابت هـا گردید.
بـه گفتـه او، ُسـمیه در صـورت شکسـت دادن حریـف چینـی خـود، دو 

مسـابقۀ دیگـر نیـز خواهـد داشـت.
براسـاس معلومـات ربانی، تکواندوکاران افغانسـتان )نیـال احمدی، روح اهلل 
نیکپـا و محمـود حیدری( نیز برای کسـب سـهمیۀ المپیـک 2۰16 برازیل در 
ایـن مسـابقات شـرکت کرده اند و قرار اسـت که امـروز به رقابـت بپردازند.
آقـای ربانـی همچنـان گفت کـه برای کسـب سـهمیه، ورزشـکاران باید در 

این مسـابقات سـه بُرد داشـته باشـند.
او بیـان کـرد، در مسـابقات المپیـک 2۰16 در برازیـل کـه چهـار مـاه بعـد 
برگـزار می گـردد، برعـالوۀ رشـتۀ تکوانـدو، ورزشـکاران رشـته های ُجدو، 
بوکـس، پهلوانـی، وزن بـرداری و اتلتیـک )دوش( نیـز پـس از اخذ سـهمیه 

شـرکت خواهنـد کرد.
بـه گفتـه او، روح اهلل نیکپـا بـرای اولین بـار در مسـابقات المپیـک 2۰۰8 و 
بعـداً در سـال 2۰12 شـرکت کـرد و در ایـن مسـابقات مدال هـای برنـز را 

دسـت آورد. به 

سـرمربی پیشـین رئال مادرید به کهکشـانی ها هشـدار داد که اگـر می خواهند 
فاتـح لیـگ قهرمانـان شـوند، بایـد اشـتباهات خـود را بـه حداقـل ممکـن 

نند. برسا
مقابـل  برگشـت  بـازی  در  خـود  فوق العـادۀ  بازگشـت  بـا  رئال مادریـد 
ولفسـبورگ آلمـان در دور برگشـت از مرحلـۀ یـک چهـارم نهایـی لیـگ 
قهرمانـان اروپـا موفـق شـد، بـا پیـروزی 3 بـر 2 در مجمـوع دو بـازی رفت 
در  کهکشـانی ها  کنـد.  قطعـی  را  بعـد  مرحلـۀ  بـه  صعـودش  برگشـت  و 
مرحلـۀ نیمه نهایـی بایـد بـه مصـاف منچسترسـیتی برونـد کـه در دور قبـل 

اسـت. کـرده  حـذف  را  پرمهـره  پاری سـن ژرمن 
کارلـو آنچلوتـی، در یادداشـتی در سـایت خبـری »سـینا اسـپورتس« چیـن، 
بـا اشـاره بـه اشـتباهاتی کـه رئال مادریـد در بـازی رفـت مقابل ولفسـبورگ 
مرتکـب شـد، نوشـته اسـت: در لیـگ قهرمانـان فرصـت دومی به شـما داده 
نخواهـد شـد. اگـر رئال مادریـد در مرحلـۀ نیمه نهایـی لیـگ قهرمانـان اروپا 
دوبـاره مرتکـب اشـتباه شـود، بازگشـتش به بـازی خیلـی دشـوارتر خواهد 

. شد
سـرمربی پیشـین رئال مادریـد با اشـاره بـه حذف بارسـلونا از لیـگ قهرمانان 
توسـط اتلتیکومادریـد، یادداشـت خـود را این گونـه ادامه داده اسـت: اتفاقی 
کـه بـرای بارسـا در مرحلۀ قبـل افتاد، نشـان داد که دفـاع از عنـوان قهرمانی 
در لیـگ قهرمانـان چقدر دشـوار اسـت، حتـا اگـر بازیکنانی همچون مسـی، 

نیمـار و سـوارز را در تیم خود داشـته باشـید.
قـرار  شـاگردانش  و  سـیمئونه  دیه گـو  عملکـرد  تحت تأثیـر  کـه  آنچلوتـی 
گرفتـه، در پایـان یادداشـت خـود از اتحـاد و نظـم تاکتیکـی اتلتیکومادریـد 

تمجیـد کـرده اسـت.

دوشنبه و بیشكیك:
با افراطی گری مبارزه می کنیم

سازمان ملل:

تنها داعش از اختالفات عراقی ها 
سود می برد

انتقاد حقوق بشر امریکا و پارلمان 

اروپا از نقض آزادی بیان در ترکیه

تکواندوکار افغانستانی حریف 
هانگ کانگی خود را شکست داد

هشدار آنچلوتی به رئالی ها

كام بخش نيکویی

حمایت  با  جهانی  تروریسم  جنگ  تریاک،  جنگ 
کشورهای غربی، جنگ برای بقا، سلطه طلبی شوونیسم 
بچه بازی  برای  جنگ  آخرت،  برای  جنگ  برتری طلب، 
آزمایش سالح ها و چرخش  برای  قومندان ساالری، سرانجام جنگ  و 

سرمایه خوابیده. خاورمیانه بزرگ با چنین بازی روبه رو است.
افغانستان  به ویژه  منطقه  این  را در  به زودی خاموشی جنگ  بنابراین، 

امیدوار نباشید.
اگر  است،  امریکایی ها  جنگ  پایگاه های  از  یکی  افغانستان  یادداشت: 
از  سراپا گپ  بخوانید.  را  کابل_واشنگتن  امنیتی  قرارداد  دارید،  شک 
جنگ و حمایت از دفاع است. صلحی و آرامشی در این متن نیامده و 

هیچ افق برای فردای بهتر نیامده است.
سرانجام این که شمال باید به پایگاه جنگ ایتالف امریکای ها )انگلس، 
سعودی و ترکیه( مبدل گردد و دولت مرکز مدیریت این نبرد را بدوش 

دارد.

حشمت رادفر

فرمایشاتآقایکرزیوکار«نامه«هایش...
موقعیت منحصر به فرد حامدکرزی در تاریخ معاصر افغانستان 
انکار و جعل »دشمنان  به او از جعل قانون اساسی گرفته تا 
تا  گرفته  دیورند  آن سوی  ساکنان  با  عصبیت آمیز  دل سوزی های  از  نظام«، 

مهندسی تقلب سازمان یافته هرنوع انتخابات ساحۀ مانور داده بود.
ثبات، توسعه،  برای خلق بسترهای  افغانستان  ایشان طالیی ترین فرصت های 
وحدت ملی و هم پذیری را سخاوت مندانه به باد فنا دادند و اکنون با فرمایشات 
»ملی گرایانه« و ادا و اطوار »استقالل طلبانه« در نقش »رهبر ملی« عمل می کند.

پدیدارتر  حامدکرزی  توسط  شده  داده  آب  به  گلدسته های  زمان  گذشت  با 
می شود. اما او هم چنان »نماد وحدت ملی« در افغانستان است...

جناب کرزی به حدی در سیاست ورزی خبره بوده اند که هم اکنون صدهاتن 
از زندانیان طالِب رها شده توسط ایشان، در »عملیات عمری« خون و آتش و 

خشونت را در این کشور فوران می دهند.
با  کرزی  از  نیابت  به  را  پول  بکس های  که  تدبیری  با  وزیران  و  دست یاران 
»امانت داری کامل« از استخبارات منطقه تحویل می گرفتند و قراردادهای کالن 
شخصیت های  حاال  می کردند،  تقسیم  »عادالنه«  نزدیکان شان  بین  را  دولتی 
آکادمیک  ملیشه های  نقش  در  هم  شماری  و  نظام اند  منتقد  سیاسی  و  ملی 
برای  فیسبوکی  کمپاین های  راه اندازی  و  مقاله نویسی  مشغول  تمامیت خواهی 
بدنام سازی رهبران دولت وحدت ملی،  نظام،  تغییر  به حاشیه راندن گفتمان 
به بُن بست کشاندن پروسه های ملی مانند اصالحات انتخاباتی و توزیع تذکرۀ 

الکترونیک در کشوراند...
برای  که  اتفاقاتی  و  روندها  تمامی  در  حامدکرزی  ردپای  این که  خالصه 

زمین گیر کردن حکومت وحدت ملی انجام می شود، قابل مشاهده است.
تعلل و وقت کشی رهبری دولت در جابه جایی چهره های تازه و کنار گذاشتن 
مهره ها و موریانه های فاسد و شبکه های مرتبط به کرزی در رده های باالیی 
عامه  خدمات  دستگاه  ضعف  و  ناکاره گی  حکومت،  بیروکراسی  میانی  و 
در  را  ملی  وحدت  دولت  به  نسبت  مردم  اعتماد  بیشتر  هرچه  فرسایش  و 

پی خواهد داشت.

نوراهلل ولی زاده

مشروعیت  مورد  در  دارد  حق  افغانستان  شهروند  هر 
حکومت و عملکرد و رفتار امریکایی ها در افغانستان نقد 
این  و حواریون اش  اما حامدکرزی  باشد،  داشته  نظر  و 

حق را از خود سلب کرده اند.
حمایت  و  تقلب  مدیون  را  جمهوری  ریاست  دوم  ساِل  پنج  او 
امریکایی ها بود و بنابراین، اگر باز هم هدفش خاک زدن به چشم مردم 
نباشد، بهتر است گوشه یی بنشیند و نتایج »مشروعیت زدایی« های دوران 

حکم روایی اش را تماشا کند!

سخی داد هاتف

در ایران دختر خردسالی به نام ستایش را کشته اند. فریاد همۀ 
ما بلند شده که چرا دولت ایران کاری نمی کند.

عجب انتظاراتی داریم ما. اگر نمی دانیم که جمهوری اسالمی 
سیاسی- محیط  از  پس  که  است  این  سوال  است،  رژیمی  گونه  چه  ایران 
اگر می دانیم که آن  اجتماعی و فرهنگی خود در آن منطقه چه را می دانیم؟ 
انتظار داریم که به پروندۀ قتل ستایش  رژیم چه گونه رژیمی است، چه گونه 

رسیده گی کند و در این مورد در پی عدالت باشد.
دونکته:

از  ایران، ویران اند. هر روز نظیری  اوالً، کشورهای آن سمت عالم، به شمول 
این جنایت را می بینیم. در این مورد بحث ِ »ما افغانستانی ها و آن ایرانی ها« 
راه انداختن بیهوده است. ثانیًا، جمهوری اسالمی رژیمی است که برای جان 
انسان ها ارزشی قایل نیست. یک دختر شش سالۀ افغانستانی که هیچ خیال این 
رژیم را از ریختن خون هزاران انسان ایرانی و غیرایرانی نیز مشوش نمی شود. 
در رژیم کنونی ایران شما با نگاهی رو به رویید که همه چیز را فدای جمهوری 
اسالمی شیعی سرکوب گر-با مرکزیت والیت فقیه- می خواهد. معنای چنین 
موضعی این است که در مملکت هر اتفاقی که می افتد، جلوه یی از جلوه های 
زنده گی حیوانی به نام بشراست و اهمیتی ندارد. فقط آن چیزی اهمیت دارد که 
نسبتی با اقتدار ولی امر مسلمین و سلطۀ نظام سرکوب گر والیت فقیه داشته 
نظام والیی برسد که ده  به گوش مسؤالن  اگر فردا  باشد. شما فکر می کنید 
نفر ایرانی بیست کودک افغانستانی را پخته اند و خورده اند، آن مسؤالن نگران 
می شوند؟ در آن نظام جان  آدمی ارزشی ندارد. دانستن همین یک نکته کافی 

است که داد از بیداد نطلبیم.

فيـسبـوک نـــامــه
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