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عطا محمد نوردر پی چیست؟

از برگۀ فيسبوک احمدولی مسعود
بازی با صلح، شدت جنگ ها، کشتن مالعمر، کشته شدن مالمنصور و 
به همین منوال به میدان کشیدن گالدیاتورهای آبدیده، همه از زرادخانۀ 

جنگ رهبری می شوند نه از پناه خانه های صلح حکومتی.
این سریال ناتمام، بخشی از درامه یی می باشد که ISI پاکستان بازی گر 
خوب  را  میدان  هـم  و  دارد  خود  با  را  ها  گالدیاتور  هـم  صحنه، 
تا  دارد  مأموریت  دربان،  جایگاه  در  افغانستان  حکومت  و  می شناسد 

مردم وحشت نکند. 
شاید احمقانه ترین و مبتذل ترین عبارت این درامه، در این روزها واژۀ 
صلح باشد که هیچ مناسبتی با این گالدیاتور بازی ها ندارد. گالدیاتورها 
از این میدان اگر زنده بیرون شوند تا میدان دیگر به بازی کشتن ادامه 

میدهند، مردم و کشور قربانی این بازی هاست.
آنان  باید  می شوند،  نگهداری  و  حفظ  گالدیاتورها  جایی که  پاکستان، 
را یک به یک از قفس ها و مخفیگاهی نظامی اش در فصل جنگ آماده 

میدان سازد. گالدیاتورها برای جنگ اند نه برای صلح.
مي جنگیدند،  بادارانشان  دستور  به  که  بودند  اسرایی  هـا  )گالدیاتور 
گری هـای  وحشی  ماندگار  نمونهء  آنان  مي شدند.  کشته  و  مي کشتند 

تاریخ اند(. 

روح اهلل بهزاد
وزارت اطالعـات و فرهنـگ و اکادمـی علـوم افغانسـتان به 
تازه گـی تفاهم نامه یـی را بـه امضـا رسـانده اند که بر اسـاس 
آن، ایـن دو نهـاد فرهنگـی تـالش خواهنـد کـرد تـا معادل 
واژه هـای را کـه وارد زبـان گفتـاری در افغانسـتان شـده، 

بـرای آن هـا معـادل بدیل طـرح کنند.
عبدالبـاری جهانـی وزیر اطالعات و فرهنـگ هنگام امضای 
ایـن تفاهم نامـه گفته اسـت که واژه هـای بیگانـه وارد دایرۀ 

گفتـاری گوینده گان این دو زبان در افغانسـتان شـده اسـت 
و مطابـق ایـن تفاهم نامه، وزارت اطالعـات و فرهنگ همراه 
بـا اکادمـی علـوم تالش خواهند کـرد که معادل ایـن واژه ها 
و اصطالحـات را طـرح کنند تـا واژه های بیگانـه وارد زبان 

گفتاری و نوشـتاری در افغانسـتان نشود.
هم چنـان، ثریـا پوپـل رییـس اکادمـی علـوم افغانسـتان نیز 
گفتـه اسـت: »اکادمی علـوم افغانسـتان پـالن دارد که باالی 
شـیوۀ واحـد نگارش زبان دری و پشـتو کار کنـد، دور دوم 

دایـرۀ المعـارف آریانـا تکمیـل اسـت و تـالش ایـن اسـت 
تـا در بخـش آنالیـن سـاختن ایـن کتاب هـا نیـز کار کنیم.«

بـا این حـال، شـماری از پژوهش گـران و آگاهـان فرهنگی 
بـا انتقـاد از وزارت اطالعـات و فرهنـگ می گوینـد، اگـر 
حکومـت بـا سـود جسـتن از اصطـالح »مصطلحـات ملی« 
در پـی اعمـال واژه هـای غیر از زبان رسـمی کشـور باشـد، 

عملـی و قابـل قبـول نخواهـد بود.
آنـان بـه ایـن بـاور انـد کـه چیزی بـه نـامِ »زبـان ملـی« یا 
»زبان هـای ملـی« وجـود نـدارد. در قانـون اساسـی کشـور 
از دو زبـان فارسـی)دری( و پشـتو، بـه حیـِث زبان هـای 

»رسـمی« یـاد شـده اسـت و نـه زبان هـای ملـی.
ایـن آگاهـان همچنـان می گوینـد، تـا زمانـی کـه چارچوب 
ژرِف دانشـگاهی بـا توانایی هـای ویـژه در این زمینـه ایجاد 

نشـود، ممکـن نیسـت، این مأمـول برآورده شـود. 
یعقـوب یسـنا فعـال فرهنگـی و رییـس دانشـکدۀ زبـان و 
ادبیـات فارسـی دانشـگاه بیرونـی در گفت وگـو بـا روزنامۀ 
مانـدگار می گویـد: انجـام این کار بحث زبان شناسـانه اسـت 
کـه متخصصان و کارشناسـان زبـان و ادبیات طی جلسـات 
پی هـم و بـا ریختـن طـرح ُکلـی به گام هـای عملـی در این 

زمینـه اقـدام کنند.
آقـای یسـنا می افزایـد: این کـه عجلـه می شـود و برخـورد 
چنـدان  کار  بنـًا  می گیـرد،  صـورت  ایـن کار  بـا  سیاسـی 
تأثیرگـذار نخواهـد بـود به ایـن دلیل کـه زبان فارسـی تنها 
در یـک کشـور رایـج نیسـت، بلکـه در بیشـتر از چندیـن 
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کشـور رایـج اسـت....                    

د ناټـو رس منيش جمیز سـټولټنربګ وايي، 

د وسـله والـو طالبانـو د مـر مـا اخـر 

محمـد منصـور وژل کېـدل په افغانسـتان 

کـې د سـولې لـه پـاره یو فرصـت دی.

پـه کابـل کـې د ناټـو پـه مـرۍ د غـوڅ 

قوماندانـۍ څخـه خپـره شـوې  د  ماتـړ 

مـا  د  ویـي،  سـټولټنربګ  کـې  خربپاڼـه 

دې  د  اوس  وروسـته  وژنـې  لـه  منصـور 

زمینـه برابـره شـوه، چـې افغانان پـه خپلو 

کـې ورسه کېنـي او د سـولې خـربې پیـل 

کـړي.

ولسـمر  د  امریـکا  د  هـم  نومـوړي 

بـارک اوبامـا پـه شـان پـه دغـه بیـان کـې 

اخـر محمـد منصـور  ویـي، چـې مـا 

پـه افغانسـتان کـې سـوله نـه غوښـته او د 

سـولې ټـول اړخونـه یـې بنـد کـړي وو.

ښـاغي سـټولټنربګ زیاتـه کـړې، چـې د 

مـا منصور پـه مـرۍ طالبانو هـره ورځ 

امریکايـي او د ناټـو رستېـري په نښـه کول 

او دغـه راز یـې افغانـان وژيل او خونـړي 

تـررسه  کـې  افغانسـتان  پـه  یـې  بریدونـه 

. کول

پرېکنـده  د  بیـا  وار  یـو  ناټـو رسمنـيش  د 

د  کـې  چـوکاټ  پـه  ماموریـت  د  ماتـړ 

افغـان ځواکونـو تجهیز، متویـل او روزنې 

ډاډ ورکـړی او ویـي یـې دي، چـې ناټـو 

دغـه کار تـه ژمنـه ده.

د ناټـو رس منـيش پـر داسـې مهـال دغـه 

د  ورځ  تېـره  چـې  کـړې،  څرګندونـې 

د طالـب مـر  اوبامـا  امریـکا ولسـمر 

مـا منصـور د وژل کېـدو پخلـی وکـړ او 

ویـې ویل، چې مـا منصور په افغانسـتان 

کـې د وسـلې مخالـف و او هـره ورځ یې 

پـر بهرنیو رستېـرو، افغان ځواکونـو او بې 

ګنـاه افغانانـو بریدونـه کـول، نـو ځکـه و 

وژل شـو.

گالدياتور هـا به خاطر جنگ اند، 
نه براى صلح

شماری از پژوهش گران و فرهنگیان:

برخورد سیاسی با زبان قابل قبول نیست

ناټو: د مال منصور وژنه د سولې له پاره یو فرصت دی
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نمایندۀ روسیه: 
شواهدى درستی در مورد 
کشته شدن رهبر طالبان 

وجود ندارد

امور  نمایندۀ ویژۀ رییس جمهور  روسیه در  کابلوف  ضمیر 
مورد کشته شدن  در  است شواهدی درستی  گفته  افغانستان 

مال اختر محمد منصور وجود ندارد.
رییس  ویژه  نماینده  کابلوف  »راشاتودی«، ضمیر  گزارش  به 
اختر  »مال  مرگ  مورد  در  افغانستان  امور  در  روسیه  جمهور 
منصور« رهبر طالبان در پاکستان، گفته است که  مسکو  هنوز 

اطالعات کاملی در مورد مرگ مال منصور در اختیار ندارد.
وی گفته است تا کنون شواهد درستی در مورد کشته شدن 
آمریکا  بی سرنشین  هواپیمای  هوایی،  حمله  در  منصور  مال 

وجود ندارد.
نماینده روسیه گفته است جنازه فردی که گفته می شود مال 
منصور است هیچ آزمایش پزشکی روی آن صورت نگرفته 
است و گزارش پزشکی  مبنی بر تثبیت هویت وی که نشان 

دهد مال منصور باشد منتشر نشده است.
یافت شده است  پاسپورتی که همراه جنازه  است  وی گفته 
عکس آن شباهت به مال منصور  رهبر طالبان دارد اما حدس 

و گمان در این موارد کار اشتباه است.
مال عبدالصمد ثانی یکی از اعضای طالبان در یک پیام صوتی، 
پاکستان  در  را  امریکایی  بی سرنشین  هواپیمای  هوایی  حمله 
تایید کرده و گفته است مال اختر محمد منصور در آنجا نبوده 
است و او با ارسال یک پیام صوتی خبر زنده بودن خود را 

به آنها داده است.
این درحالی است که وزارت دفاع امریکا و نهادهای امنیتی 

افغانستان خبر مرگ مال اختر منصور را تایید کرده است.
همچنان گزارش های به نشر رسیده که رهبران طالبان در کویته 
برای جانشینی مال اختر محمد منصور تشکیل جلسه داده اند.
اما تاکنون طالبان به طور رسمی خبر کشته شدن مال منصور 

را تایید نکرده اند.
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ظاهــرا در مــرگ مــال اخترمحمــد منصــور 
ــان  ــدگاه می ــاوت دی ــان تف ــروه طالب ــر گ رهب
ــرده اســت. از  ــروز ک ــف ب ــای مختل ــاح ه جن
ــوری  ــس جمه ــا ریی ــارک اوبام ــو ب ــک س ی
ــی  ــدن او م ــته ش ــد کش ــن تایی ــکا ضم امری
گویــد کــه یکــی از قاتــالن ســرابازان امریکایی 
و مــردم افغانســتان را از بیــن بــرده اســت، امــا 
نــواز شــریف نخســت وزیــر پاکســتان خــالف 
ــر  ــر حامــل رهب ــه موت ــه ب ــن ســخنان، حمل ای
ــن  ــی ای ــت مل ــان را نقــض حاکمی گــروه طالب
کشــور مــی دانــد و آن را نکوهــش مــی کنــد. 
ــی  ــا ریشــه ی ــر واقع ــدگاه اگ ــاوت دی ــن تف ای
باشــد، مــی توانــد بــه تنــش هــای میــان اســالم 
آبــاد و واشــنگتن بینجامــد ولــی قرایــن نشــان 
ــه  ــه ب ــا از حمل ــه پاکســتانی ه ــد ک ــی دهن نم
ــوده  ــر ب ــی خب ــان ب ــر طالب ــل رهب ــر حام موت
باشــند. در همیــن حــال پاکســتانی هنــوز مــرگ 
مــال اختــر محمــد منصــور را تاییــد نکــرده و 
گفتــه انــد کــه فــرد کشــته شــده رهبــر گــروه 
طالبــان نبــوده اســت. امــا بعیــد بــه نظــر مــی 
رســد کــه رییــس جمهــوری امریــکا اطالعــات 
نادرســت در ایــن رابطــه ارایــه کنــد. از ســوی 
دیگــر در مــورد کشــته شــدن مــال اختــر 
ــد و  ــای ض ــت ه ــز صحب ــور نی ــد منص محم
ــد. برخــی  ــده شــدن ان نقیــض در حــال پراکن
از گروههــا و افــراد کــه در نزدیکــی بــا طالبــان 
قــرار دارنــد مــی گوینــد کــه رهبــر ایــن گــروه 
چنــد مــاه پیــش کشــته شــده، ولــی یــک نــوار 
ــان منتشــر  ــه از ســوی طالب ــازه شــنیداری ک ت
ــروه  ــر گ ــه رهب ــد ک ــی ده ــان م ــده، نش ش
طالبــان هنــوز زنــده اســت. ایــن اظهــار نظرهــا 
و گــزارش هــای ضــد و نقیــض بیانگــری چــه 
چیــزی انــد؟ چــرا مــرگ رهبــر گــروه طالبــان 
ایــن همــه باعــث جنجــال و اختــالف نظرهــا 
ــه نظــر میرســد کــه وضعیــت  شــده اســت؟ ب
ــتی  ــای تروریس ــروه ه ــا گ ــگ ب ــدۀ جن پیچی
عامــل اصلــی چنیــن تفــاوت هــای در نظــرات 
و گــزارش هاســت. شــاید برخــی هــا بــه عمــد 
در تــالش انــد کــه مــرگ رهبــر گــروه طالبــان 
ــورت  ــن ص ــه ای ــد و ب ــان دهن ــده نش را پیچی
ــی  ــیه ی ــایل حاش ــی را درگیرمس ــکار عموم اف
و کــم اهمیــت ســازند. جهــان امــروز بــه 
ــارزات اســتخباراتی  ــر مب ــی درگی شــکل عجیب
و اطالعاتــی اســت. یــک روی ســکه اگــر 
واقعیــت هــای عینــی کشــور مــی توانــد باشــد 
ولــی روی دیگــر آن جنگــی پنهــان میــان 
قــدرت هــای مختلــف اســت کــه برســرمنافع 
ــی  ــت م ــک دیگــر رقاب ــا ی ــان ب خــود در جه

ــدرت  ــورها از ق ــه کش ــی ک ــه میزان ــد. ب کنن
ــوردار  ــتر برخ ــی بیش ــتخباراتی و اطالعات اس
ــزرگ  ــزان در تعامــالت ب ــه همــان می باشــند ب
ــد. در  ــازی کنن ــش ب ــد نق ــی توانن ــی م سیاس
ــگ  ــه جن ــدارد ک ــود ن ــک وج ــای ش ــن ج ای
ــاز  ــای آغ ــال ه ــتین س ــم از نخس ــا تروریس ب
ــود.  ــویه ب ــد س ــده و چن ــی پیچی ــود جنگ خ
ــاوت در  ــی متف ــا اهداف ــی ب کشــورهای مختلف
ــرور  ــه م ــی ب ــتند ول ــرکت جس ــر ش ــن نب ای
ــا  ــارزه ب ــا از مب ــا و تعبیره ــه ه ــان فاصل زم
ــت.  ــاال گرف ــورها ب ــان کش ــم در می تروریس
ــک  ــوان ی ــه عن ــا ب ــال روس ه ــه مث ــه گون ب
ــی  ــارزۀ غرب ــه مب ــدان ب ــی چن ــدرت جهان ق
هــا و بــه ویــژه امریکایــی در برابــر تروریســم 
ــل  ــورها را عام ــن کش ــتند و ای ــن نیس مطمی
ــی  ــان م ــم در جه ــدۀ تروریس ــج کنن و تروی
شناســند. در جنــگ ســوریه عمــال دو قــدرت 
جهانــی- امریــکا و روســیه- در برابــر هــم قرار 
ــا  ــارزه ب ــد و یکــی دیگــری را در مب ــه ان گرفت
ــداری  ــه جانب تروریســم و تمامیــت خواهــی ب
ــبت  ــا نس ــرا روس ه ــد. ظاه ــی کن ــم م مهت
ــد و فکــر  ــون ان ــی هــا مظن ــات امریکای ــه نی ب
ــا  ــی ه ــی امریکای ــلطه طلب ــه س ــد ک ــی کنن م
ــا  ــان پس ــرای جه ــرهای کالن ب ــث دردس باع
ــی هــا  ــا امریکای جنــگ ســرد شــده اســت. ام
کشــورهای نظیــر روســیه را متهــم بــه حمایــت 
از نظــام هــا و گــروه هــای تمامیــت خــواه و 
توتالیرمــی کننــد و مــی گوینــد روس هــا یــک 
ــوروی  ــام ش ــازی نظ ــر بازس ــه فک ــر ب باردیگ
ســابق اســتند کــه بتوانند جهــان را بــه دو قطب 
ــی  ــه ناش ــا هم ــن ه ــد. ای ــیم کنن ــاد تقس متض
از همــان جنــگ اطالعاتــی و اســتخباراتی 
ــزرگ برســرمنافع شــان اســت و  کشــورهای ب
ایــن کــه واقعــا مســایل چگونــه اتفــاق افتــاده 
ــه ایــن ســاده گــی هــا افشــا شــدنی  ظاهــرا ب
نیســت. درگیــری لفظــی مقــام هــای پاکســتانی 
بــا امریکایــی هــا نیــز مــی توانــد برهمیــن مبنــا 
ــر از  ــا اگ ــر و تفســیر شــود. پاکســتانی ه تعبی
یــک ســو قــرار و مدارهــای بــا امریکایــی هــا 
دارنــد امــا از ســوی دیگــر بــه شــدت درگیــر 
مســایل داخلــی خــود بــا گــروه هــای تنــدرو 
ــه  ــتان ن ــتند. پاکس ــان اس ــی نظیرطالب و افراط
مــی خواهــد کــه حمایــت امریــکا را ازدســت 
ــود  ــه خ ــی آن را دارد ک ــم توانای ــه ه ده و ن
ــر ســازد. در  ــا گــروه هــای افراطــی درگی را ب
همیــن حــال ایــن نکتــه را نیــز نبایــد فرامــوش 
ــود  ــع خ ــل مناف ــه دلی ــتانی ب ــه پاکس ــرد ک ک
ــورده  ــد خ ــی پیون ــای افراط ــروه ه ــا گ ــه ب ک

نمــی تواننــد نســبت بــه وضعیــت آن هــا بــی 
ــفر  ــه س ــم ک ــوش نکین ــند. فرام ــاوت باش تف
ــتانۀ  ــر در آس ــه قط ــی ب ــور غن ــس جمه ریی
کشــته شــدن رهبــر گــروه طالبــان مــی توانــد 
ــه ایــن  ــد. ب ــا هــای خاصــی را تداعــی کن معن
ــس از  ــه پ ــدس زد ک ــوان ح ــی ت ــورت م ص
ــه  ــبت ب ــت نس ــتان وضعی ــرای پاکس ــن ب ای

گذشــته دچــار دگرگونــی خواهــد شــد و ایــن 
ــی را هــم از ســوی  ــازه ی کشــور فشــارهای ت
ــم از ســوی متحــدان  ــای افراطــی ه ــروه ه گ
ــرد.  ــد ک ــتر احســاس خواه ــود بیش ــی خ غرب
ــالح  ــک اصط ــز ی ــی نی ــت مل ــض حاکمی نق
ــر  ــت وزی ــه نخس ــت ک ــی هس ــر کن ــن پ ده
پاکســتان بــرای مصــرف داخلــی از آن اســتفاده 
کــرده و اال کــی نمــی دانــد کــه پاکســتان بیــش 
ــر سیاســت  از هــر کشــوری در منطقــه در براب

ــع ســالح شــده اســت. ــی خل ــای جهان ه

2 www.mandegardaily.com

احمدعمران

چرا اين همه اختالف 
بر سرمرگ رهبر طالبان؟

 

بلخ،  نور، والی  استاد عطا محمد  این طرف،  به  از سه روز 
به  والیت،  آن  در  طالبان  با  فرسایشی  جنگ  یک  از  بعد 
سران حزب جمعیت  با  را  مالقات هایی  و  است  آمده  کال 
است.  انداخته  راه  به  کشور  سیاسی  شخصیت های  و 
مالقات های آو عمدتًا روی احوال و اوضاع سیاسی کشور 
است و مسلمًا بعد از طرح مسألۀ آمدن حکمتیار و نیز کشته 
شدن دومین رهبر طالبان، نگرانی ها از وضعیت پیش روی 
عطا  تازه، حضور  شرایِط  بنابراین  است.  شده  بیشتر  کشور 
محمد نور در کابل را معنای دیگری بخشیده است و سوال ها 
و تبصره هایی را در شبکه های اجتماعی داشته است. حضور 
آقای نور در تعامالت سیاسی کشور همواره در پانزده سال 
اخیر چشم گیر بوده است و حاال هم یکی از بدنه های اصلی 
و تعیین کننده در کشور است.  اما به نظر نمی رسد که آمدن 
ربطی  تنها  فقط  کنونی  شرایط  در  نور،  محمد  عطا  استاد 
آمدن  کنار  احتمال  اگرچه  باشد.  داشته  حکمتیار  بحث  به 
نگرانی  افزایش  و  او  مخالفان  سکوت  با  تاکنون  حکمتیار، 
مواجه  او  جایگاه  و  حضور  چگونه گی  از  افغانستان  مردم 
است؛ اما ناگفته پیداست که مذاکره و سازش با چنان چهرۀ 
عریان تاریخی، برای رقیبان سیاسی او مردمی که از او درد 
دیده اند سوال برانگیز می باشد. البته با آمدن حکمتیار به کابل 
و تسلیم دهی سالح و مهماتش به دولت و قطع رابطه اش را 
با گروه های تروریستی و زنده گی مسالمت آمیزش در کشور 
باهیچ مخالفتی مواجه نیست؛ اما مهم ترین دغدغه این است 
که هیچ تضمینی برای این که حکمتیار در کابل به نفع ثبات 
تمام شود وجود ندارد در گذشته هم آمدن آقای حکمتیار به 
کابل و کنار آمدنش با دولت استاد ربانی، موثر واقع نشده 
بود. با آمدن او والیت های کشور یکی پی دیگر به نفع طالبان 
توسط حزب اسالمی تسلیم داده می شد. حاالهم نگرانی ها از 
آمدن حکمتیار به همین دلیل و ده ها دلیل دیگر باالست. زیرا 
معلوم نیست که آمدن او با همه امتیازهایی که برایش در نظر 
گرفته شده است، چه تاثیر و نقشی در روند صلح و ثبات 
دارد. آمدن حکمتیار ازآنجا نگرانی ها را بیشتر کرده است که 
و  ناامن ساختن کشور  در  او در کشور  مهره های  از  برخی 
همکاری با طالبان و تروریستان متهم اند. آنان که در خوان 
دولت و ملت در پانزده سال گذشته نشسته بودند، همواره 
در حمایت و همکاری در انتحار و انفجار قرار داشته و به 
شکل غیر رسمی در ذهنیت های سیاسیون و مردم متهم بوده 
اند. از این رو، احتمال اینکه با آمدن حکمتیار این گروه ها 
است؛  متصور  نیز  کنند  خلق  را  دیگری  مشکالتی  افراد  و 
چنانکه از همین حاال تحرکاتی را به راه انداخته اند که مایه 
نگرانی است. از طرف دیگر همکاری هایی که میان برخی از 
شاخه های جنبش و طالبان در والیت فاریاب برای ضربه زدن 
بر مواضع جمعیت در شمال کشور دیده شده، این نگرانی 
را به وجود آورده است که نشود با آمدن حزب اسالمی یک 
مثلث تازه، به هدف خاصی مشکالت جدیدی را به وجود 
یک  عنوان  به  نور،  محمد  عطا  فرصتی،  چنین  در  بیاورند. 
هماهنگ کنندۀ فعال می تواند برای رفع برخی از نگرانی ها 
و تهیدهای احتمالی یی که بعد از آمدن آقای حکمتیار مطرح 
نیروهایی که در سی سال  بدهد. طبیعی است  پاسخ  باشد، 
گذشته حکمتیار را در برابر خودشان به عنوان دشمن دیده 
توجه  با  اما  باشند.  نگران  او  چنینی  این  آمدن  از  باید  اند، 
به روایت های تاریخی، جریان دولت مجاهدین و مقاومت 
تالش های  مسعود،  احمدشاه  رهبری  به  افغانستان  مردم 
است  داده  نشان  تجربه  و  داد  انجام  صلح  برای  را  زیادی 
که این طیف سیاسی که شامل کل جریان مقاومت می شود 
و همین شخصیت های سیاسی بازمانده از جبهه دولت ضد 
طالبان هیچ گاه در برابر صلح و ثبات قرار نداشته و همواره 
همین  و  اند  بوده  اوضاع  و  وضعیت  شدن  بهتر  بر  ممدی 
که  است  کشور  در شمال  مردان  همین  مقاومت  هم  امروز 
دولت  بنابراین،  است.  شده  طالبان  حد  از  بیش  نفوذ  مانع 
برنامه های  به خصوص ریاست جمهوری، در  ملی،  وحدت 
جنگ و صلحی که دارد، باید سیاسیون و نخبه گان و مردم 
افغانستان را شریک سازد تا نگرانی ها و بی اعتمادی ها جایش 

را به همکاری های عمیق برای منافع کل کشور تبدیل کند.

عطا محـمد نـور
در پـی چیـست؟
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 درگيری لفظی مقام های پاكستانی با 
امريکايی ها نيز می تواند برهمين مبنا 
تعبير و تفسير شود. پاكستانی ها اگر 
از يک سو قرار و مدارهای با امريکايی 
ها دارند اما از سوی ديگر به شدت 
درگير مسايل داخلی خود با گروه های 
تندرو و افراطی نظيرطالبان استند. 
پاكستان نه می خواهد كه حمايت امريکا 
را ازدست ده و نه هم توانايی آن را 
دارد كه خود را با گروه های افراطی 
درگير سازد. در همين حال اين نکته 
را نيز نبايد فراموش كرد كه پاكستانی 
به دليل منافع خود كه با گروه های 
افراطی پيوند خورده نمی توانند نسبت 
به وضعيت آن ها بی تفاوت باشند. 
فراموش نکينم كه سفر رييس جمهور 
غنی به قطر در آستانۀ كشته شدن 
رهبر گروه طالبان می تواند معنا های 
خاصی را تداعی كند. به اين صورت 
می توان حدس زد كه پس از اين برای 
پاكستان وضعيت نسبت به گذشته 
دچار دگرگونی خواهد شد و اين كشور 
فشارهای تازه يی را هم از سوی گروه 
های افراطی هم از سوی متحدان غربی 
خود بيشتر احساس خواهد كرد.

ACKU
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روزشمارى از عملکرد حکمتیار در دولت مجاهدين

در پیونـد بـا آمـدن  گلبدیـن حکمتیـار، بـه شـهر کابـل، به 
شـهری کـه بـا او آشـنا نیسـت، شـهری کـه جوان مردانـه، 
بـه  امـا  نمی کنـد،  فرامـوش  را  او  جفاهـای  و  نامردی هـا 

نمی کشـد. رویـش 
تاریـخ افغانسـتان، پُـر از واقعـات غـم انگیـز و اسـفباری 
به نـام و  تاریـخ و جغرافیـا، قدرت طلبـان  ایـن  اسـت، در 
بهانه هـای مختلف، سـربلند کرده و این سـرزمین را آسـیب 

اند. رسـانده 
و   60 دهـۀ  در  افغانسـتان،  مـردم  بی ماننـد  فداکارهـای   
70 خورشـیدی، در سـرزمینی کـه بهانه هـا بـرای زجـر و 
شـکنجه اش سـوگ مندانه بسـیارند و امـا بهانه جویـان بـی 
حافظـه، می داننـد کـه مـا همه چیـز را به یـاد داریـم. با این 
پیـش زمینـه، روزشـمار وقایـع گذشـته را می نویسـم، تا یاد 

و عبرتـی باشـد، بـرای آینـده گان.
دولـت اسـامی افغانسـتان و نقـش گلبدیـن حکمتیـار 
رهبـر حزب اسـامی افغانسـتان، در حوادث سـال های 

1375  -1370
11 - حمل1370 خورشیدی

والیت خوست، به دست مجاهدین افتاد.
در ایـن عملیـات، تعـداد زیـادی از نیروهـای دولـت داکتر 

نجیب اهلل، اسـیر شـدند.
 7 ثور1370 خورشیدی

امـروز بیـش از چـل راکـت بـه شـهر کابـل اصابـت کـرد، 
در سـرک ها مـردم دیـده نمی شـوند و دکان هـا همـه بسـته 

. ست ا
30 جوزای 1370

ولسـوالی خواجـه غـار والیـت تخار بـه تصـرف مجاهدین 
احمد شـاه مسـعود، درآمد.
31 جوزا1370 خورشیدی

تلویزیـون دولتـی افغانسـتان اعالن برطرفی محمـود بریالی، 
بـرادر ببـرک کارمل سـابق رییـس جمهـور افغانسـتان را از 

سـمت دولتـی و حزبی اش پخـش کرد.
4 میزان 1370 خورشیدی

میخایـل گرباچـف رییـس جمهـور شـوروی از عضویـت 
حـزب کمونسـت اسـتعفا داد.

9 حوت 1370 خورشیدی
روابـط جنـرال دوسـتم، قومانـدان فرقـه 53 با دولـت داکتر 
نجیـب اهلل تیـره شـده اسـت. همچنان گفته شـد کـه در این 
اختـالف جنـرال مومـن و منصـور نـادری، طرفـدار جنرال 

اند. دوسـتم 
28 حوت 1370 خورشیدی

شـد  گفتـه  داد،  خبـر  بلـخ  فتـح  از  ایـران  مشـهد  رادیـو 
محاصـره شـهر از چنـد روز بـه این سـو صـورت گرفتـه و 
جنـرال مومـن و جنـرال دوسـتم در این فتح همـکار کلیدی 

مجاهدیـن اسـتند.
24 حمل 1371 خورشیدی

بزرگتریـن میـدان هوایـی افغانسـتان در شـمال کابـل، بـه 
دسـت نیروهـای احمـد شـاه مسـعود افتیـد. بگـرام میـدان 
هوایـی نظامـی حکومـت داکتـر نجیـب اهلل بود کـه فعاًل به 
اختیـار نیروهای مسـعود قـرار دارد. گفته شـد، داکتر نجیب 
اهلل رییـس جمهـور افغانسـتان از ارگ فـرار کرده اسـت، اما 

تـا حـال معلـوم نیسـت کـه به کجـا رفته اسـت.
27 حمل 1371 خورشیدی

رادیوهـا اعـالم کردنـد که داکتـر نجیب اهلل، رییـس جمهور 
افغانسـتان، فـرار کـرده اسـت. عبدالوکیـل وزیـر خارجـه 

افغانسـتان، ضمـن نشسـتی بـا خبرنـگاران خبر فـرار داکتر 
نجیـب اهلل را تاییـد کـرده و او را فـرد ضـد صلـح و خایـن 

کرد. خطـاب 
2 ثور 1371 خورشیدی

عبدالرحیـم هاتـف، به حیث سرپرسـت ریاسـت جمهوری 
افغانسـتان اعـالن شـد. در همیـن حـال احمدشـاه مسـعود، 
فرمانـده مشـهور مجاهدین کـه نیروهایش در میـدان هوایی 
بگـرام- بزرگتریـن میـدان نظامـی افغانسـتان مسـتقر اند به 
رهبـران تنظیم هـا بیـرون کشـور ُهشـداد داد، در صـورت 
عـدم توافـق آنها راجع بـه سرنوشـت حکومت افغانسـتان، 
قوماندانـان داخـل کشـور با تدویر شـورای بزرگـی تصمیم 

گرفت. خواهنـد 
بـا  پاکسـتان،  در  تنظیم هـا  رهبـران  جلسـه  اطـالع  قـرار 
اسـت. نرسـیده  نتیجـه  بـه  حکمتیـار  گلبدیـن  مخالفـت 

 3 ثور 1371 خورشیدی
گلبدیـن حکمتیـار، رهبـر حـزب اسـالمی افغانسـتان، بـا 
اسـترجنرال رفیـع وزیـر دفـاع دولـت داکتر نجیـب اهلل، در 

کرد. دیـدار  لوگـر 
گلبدیـن حکمتیـار قباًل اخطـار داده بود که تـا دو روز دیگر 
دولـت بایـد خود را به وی تسـلیم کند، در غیـر آن با حمله 

نظامی مسـاله را حـل خواهد کرد.
گلبدیـن حکمتیـار از مـردم شـهر کابـل خواسـت کـه روز 
حملـه بـرای شـناخت دوسـت از دشـمن، بـا بلنـد کـردن 
بیرق هـای سـبز در بـاالی خانه هـای خود، خـود را مصوون 

سازید.
امـا عبدالصبـور فریـد یکتـن از قوماندانـان مربـوط او گفته 

اسـت که بـه جنـگ و مبـارزه مسـلحانه نیازی نیسـت.
4 ثور 1371 خورشیدی

مجاهدیـن مربـوط احمدشـاه مسـعود، بـه شـکل مسـالمت 
آمیـز داخـل کابل شـده و قدرت دولتی را به دسـت گرفتند.
نیروهـا و افـراد مسـلح تنظیم هـای مختلـف داخـل کابـل 
گردیـده و ادارات دولتـی را مراکـز نظامـی خـود سـاختند. 
در ایـن میـان افـراد حزب اسـالمی گلبدیـن حکمتیـار، نیز 

بـدون سـالح داخـل بعضـی از ادارات شـده انـد.
شـهر کابـل بـه یـک شـهر نظامـی تبدیـل گردیـده  و هـر 
طـرف نیروهـای مسـلح و پوسـته های نظامی و سـالح های 

مختلـف دیـده می شـود.
 5  ثـور 1371 زد و خـورد در سـرک میـدان هوایی خواجه 
اسـالمی  حـزب  افـراد  و  دولتـی  نیروهـای  بیـن  رواش 
افغانسـتان ادامـه دارد، دو جـوان نیروهـای دولتـی زخمـی 

. ند شد
 9 ثـور 1371 عملیـات تپـۀ نـادر خـان سـه روز دوام کرد، 
بلنـدی مذکور از تسـلط نیروهـای گلبدیـن حکمتیار خارج 
گردیـد و در ایـن حادثـه ده هـا تن زخمی و کشـته شـدند.

  9 ثور 1371 احمدشاه مسعود وارد کابل شد.
ضربـات  زیـر  کابـل  هوایـی  میـدان   1371 ثـور   10  -

گرفـت. قـرار  حکمتیـار  گلبدیـن  راکت هـای 
11  ثـور 1371 وضعیـت کمـی آرام اسـت، موترهای الری 

پاکسـتانی، در بـازار شـهر کابل آرد می فروشـند.
 14 ثـور 1371 سـی و پنـج راکـت در منطقـه قلعـه زمـان 
خـان و تاریـخ 15 ثـور ده هـا راکـت بـه خیرخانـه اصابـت 

. د کر
 23  ثـور 1371 آتـش بـس بیـن حـزب اسـالمی و دولـت 

اسـالمی صـورت گرفت.
15  ثور 1371 شهر کابل به صورت عموم برق ندارد.

15  ثـور 1371 مناطـق کوتـۀ سـنگی، سـیلو و دانشـگاه 
دولتـی شـهر کابـل، توسـط افـراد حـزب وحـدت مربـوط 

اسـتادعلی مـزاری اشـغال شـد.
5 جوزا 1371

بـا  افغانسـتان  اسـالمی  حـزب  رهبـر  حکمتیـار  گلبدیـن 
احمدشـاه مسـعود، در منطقـۀ بـت خـاک کابـل صـورت 
گرفـت. گفتـه شـد ایـن مالقـات هفـت سـاعت دوام کرد.
12 اسـد 1371 خورشـیدی، در دو روز راکـت بـاران شـهر 
کابـل توسـط گلبدیـن حکمتیـار، 13 تـن کشـته و 97 نفـر 
زخـم برداشـتند. همچنان یـک راکت در میـدان هوایی کابل 

اصابـت کـرد که سـه چرخبـال اردو از بیـن رفت.
اسـد، سـنبله، میـزان، عقـرب، قـوس، جـدی، راکـت باران 

شـهر همچنـان ادامه داشـت.
10  جـدی 1371 شـورای حـل و عقـد، بـا حضـور 1335 
نماینده از سراسـر افغانسـتان در شـهر هرات تشـکیل شـد.
 12  حـوت 1371 علـی مـزاری رهبـر حـزب وحـدت 
اسـالمی، در مصاحبه یـی در رادیـو بـی بـی سـی، پیشـنهاد 
کـرد کـه وزارت دفـاع بـه صبغـت اهلل مجـددی داده شـود.

16  حـوت 1371 موافقـه آتـش بـس، حـزب اسـالمی بـا 
دولـت از رادیـو افغانسـتان اعـالم شـد.

2 حمـل 1372 خورشـیدی، یـک طیـاره سـو 22 جنـرال 
دوسـتم توسـط دولـت سـقوط داده شـد.

18 میـزان 1372 خورشـیدی، جنـگ شـدید بیـن نیروهـای 
اتحـاد اسـالمی اسـتاد سـیاف و نیروهـای حـزب وحـدت 
مربـوط اسـتاد مـزاری، در منطقـه دشـت برچـی و سـیلو، 

جریـان دارد.
13 عقـرب 1372 خورشـیدی، جنگ شـدید، توسـط حزب 
اسـالمی، از اسـتقامت ولسـوالی سـروبی والیـت کابل آغاز 

گردیده اسـت.
20 جـدی 1372 خورشـیدی، محمد یونـس قانونی، رییس 
سیاسـی وزارت دفـاع، از یـک حملـه تروریسـتی جـان بـه 
سـالمت بـرد. تـا کنـون گـروه  و یا فـردی مسـوولیت این 
حادثـه را بـه دوش نگرفتـه اند. گفته شـده آقـای قانونی در 

ایـن حادثـه از ناحیـه پا سـخت آسـیب دیده اسـت.
25 جـدی 1372 خورشـیدی، قـرار گزارش هـای رادیوهای 
غربـی، بیـش از پنجـاه هزار نفـر از کابل به والیـت ننگرهار 

پناه بـرده اند.
دولت پاکسـتان دروازه تورخم که سـرحد بین افغانسـتان و 

پاکسـتان اسـت، به روی مهاجرین بسـته است.
26 جـدی 1372 خورشـیدی، بـه اثـر راکـت بـاران شـهر 
کابـل توسـط آقـای حکمتیـار در تمـام سـاختمان رادیـو 
افغانسـتان، واقـع وزیـر محمد اکبر خان، یک شیشـه سـالم 

اسـت. نمانده 
شـورای  جـت  طیـارات  خورشـیدی،   1372 جـدی   26
گلبدیـن  دوسـتم،  جنـرال  نظامـی  )ایتـالف  هماهنگـی 
حکمتیـار و عبدالعلـی مـزاری( یـک بم به کـوه تلویزیون و 

انداخـت. چندیـن بـم در باالحصـار کابـل 
باشـنده های  اظهـار  قـرار  خورشـیدی،   1372 جـدی   28
مکروریـان اول، سـاحه مکروریـان اول مکمـل بـه دسـت 
افـراد جنـرال دوسـتم اسـت و هیچ کس حق نـدارد تا مال و 
متـاع خانـه و حتـا خانواده خـود را از آن منطقـه بیرون کند.
کـه  کـرد  قصـه  مکروریـان  ایـن  باشـنده های  از  یکتـن 
پوسـته های مکروریـان اول افـراد جنرال دوسـتم، مـردان و 
زنانـی کـه می خواهنـد بیـرون شـوند، اول باید امـر مقامات 
آنها را داشـته باشـند و شـرط دوم شـان این اسـت که اینها 

پیـش روی همـه بایـد برقصند!
30 جـدی 1372 خورشـیدی، شـهر کابـل از سـکنه خالـی 
اسـت، مـردم در پنـاه خانه ها زنده گـی می کنند، امروز سـی 
راکـت به شـهر کابل اصابت کـرد. از تعداد دوهـزار کارمند 
رادیـو تلویزیـون دولتی افغانسـتان، صرف سـی تـا چل نفر 

بـه وظیفـه می آیند.
3  دلـو1372 خورشـیدی، محمـد امین وقـاد، معاون حزب 

اسـالمی، جنـگ علیه نیروهای دوسـتم را فـرض خواند.
توسـط  راکتـی  شـدید  حملـه  خورشـیدی،  دلـو1372   7
نیروهـای حـزب اسـالمی بـه شـهر کابـل الـی شـام امـروز 

ادامـه داشـت.
از  کابـل  پاک سـازی شـهر  مرحلـۀ  اولیـن  دلـو 1371   13

وجـود نیروهـای مخالـف آغـاز شـد.
 13 دلـو 1371 در دانشـگاه کابـل جنـگ سـالح ثقیـل بین 
نیروهـای دولتـی و افراد اسـتاد عبدالعلی مـزاری ادامه دارد.
19  دلـو 1371 شـهر کابـل شـاهد وحشـت ناک ترین راکت 
بـاران بـود کـه توسـط نیروهـای گلبدیـن حکمتیـار انجـام 

. شد
22  دلـو 1371 عملیـات بـاالی کـوه زیـارت واقـع هوتـل 
کانتیننتـل توسـط دولـت آغـاز شـد، در ایـن کـوه نیروهای 

حـزب وحـدت جابجا اسـتند.
24  دلـو 1371 عملیـات در باالحصـار آغـاز شـد، در ایـن 
منطقـه نیروهـای دوسـتم و حـزب اسـالمی جابجا اسـتند.

گفتـه شـد، در ایـن روز حـدود 350 راکـت بـه شـهر کابل 
و حومه هـای آن اصابـت کـرد و بـه تاریـخ 8 دلو بیشـتر از 
750 راکـت بـه شـهر اصابـت کـرد، در اثـر یکـی از همیـن 
راکت هـا، یـک همسـایه یی مـا که در حـال کوچ کشـی بود، 
بـه اثـر انفجـار یـک راکـت، 9 تـن از اعضـای فامیـل خود 
را از دسـت داد، جنازه هـای ایـن افـراد کـه تکـه تکه شـده 
بودنـد، توسـط کراچی دسـتی به مسـجد جهت نمـاز جنازه 

انتقال شـدند.
9 دلـو 1372 خورشـیدی، امشـب تـا بـه صبـح شـهر زیـر 
گلبدیـن  فرمـان  بـه  و  داشـته  قـرار  بـاران شـدید  راکـت 
حکمتیـار در ایـن شـب و روز هفت صـد راکـت بـه شـهر 

اصابـت کـرد.
10 دلو 1372 خورشـیدی، قبل از چاشـت امروز یک طیاره 
جـت سـو22 در منطقۀ چاریـکار والیت پروان سـقوط داده 

. شد
گفتـه می شـود از آغـاز حکومـت اسـالمی تـا حـال 15 بال 
طیـاره جـت از صـف محاربه خـارج گردیده و پنـج بال آن 

به کشـور هـای همسـایه پناه برده اسـت.
1 حـوت 1372 خورشـیدی، افـراد مسـلح ناشـناس یـک 
گـروپ از متعلمیـن یکـی از مکاتـب پاکسـتان را اختطـاف 
کرده و به سـفارت افغانسـتان در پاکسـتان مخفـی کرده اند. 
ایـن اختطـاف چیـان خواهـان باز شـدن راه اکماالتـی کابل 

اسـتند. تورخم 
2 حوت 1372 خورشـیدی، با حمله به سـفارت افغانسـتان 
در پاکسـتان، تمـام گـروگان گیرانی که اطفـال مکتب گرفته 

بودند، کشـته شدند.
از اول الـی 20 حـوت هـر روز راکت هـای حـزب اسـالمی 

به شـهر کابـل جریان داشـت.
30 عقـرب 1372 خورشـیدی، ترابـی رهبر جنبش اسـالمی 
سـودان، جهـت حـل قضیـه افغانسـتان و ختـم جنگ ها بین 

حـزب اسـالمی و دولت بـه کابل آمده اسـت.
گلبدیـن  ربانـی،  الدیـن  برهـان  اسـتاد  بـا  او  اسـت  قـرار 

کنـد. دیـدار  مـزاری،  عبدالعلـی  اسـتاد  حکمتیـار، 
8 جـدی 1372 جنـگ شـدید بیـن نیروهای جنرال دوسـتم 
و افـراد حـزب اسـالمی گلبدیـن حکمتیـار درمنطقـه کارتۀ 

نـو کابل به شـدت ادامـه دارد.
11 جـدی 1372 خورشـیدی، سـاعت 5 صبـح حمـالت 
مشـترک نیروهـای جنـرال دوسـتم و افـراد حزب اسـالمی 
دولـت  دادن  سـقوط  به خاطـر  بـاالی  حکمتیـار،  گلبدیـن 
اسـالمی افغانسـتان، آغـاز گردیـده و ایـن نیروها تـا منطقه 
مقابـل رادیـو تلویزیـون دولتی افغانسـتان پیشـروی کردند.

همچنـان جنـگ در اطـراف میـدان هوایی خواجـه رواش و 
منطقـه دهمزنـگ کابل جریـان دارد.

باالحصـار و تپه هـای مرنجـان، بـه دسـت نیروهای دوسـتم 
است.

15 جـدی 1372 خورشـیدی، جنـگ شـدید در اطـراف تپه 
مرنجـان جریـان دارد. سرمنشـی ملـل متحـد پیشـنهاد آتش 
بـس را کـرده اسـت، در ایـن روزهـا صدهـا راکت توسـط 

گـروه حـزب اسـالمی بـه شـهر کابـل اصابـت می کند.
 23 جـدی 1372 طیـارات دوسـتم شـهر کابـل را بمبـاران 

کردند.
 24 جـدی 1372 دوصـد فیـر راکـت سـکر، توسـط حزب 

اسـالمی بـه شـهر کابل فیر شـد.
 24 جـدی 1372 جنـگ بیـن نیروهـای دولـت و نیروهای 
دوسـتم و حـزب اسـالمی در تپـۀ مرنجـان کابـل به شـدت 

دارد. ادامه 
 25 جـدی 1372 یـک طیـاره جت جنگی نیروهـای جنرال 

دوسـتم، در سالنگ سـقوط داده شد.
 25  جدی 1372 در اثر...                      ادامه صفحه 6
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از  دیگــر“  روایــت  بــه  ”افغانســتان  کمپایــن 
ــومین دور  ــتانۀ س ــهر در آس ــاد آرمانش ــوی بنی س
افغانســتان  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  از 
فدراســیون  همــکاری  از  و  شــد  راه انــدازی 
ــرد.  ــره ب ــر به ــوق بش ــای حق ــی جامعه ه بین الملل
در چارچــوب ایــن کمپایــن، بیــش از 100 مصاحبه 
بــا شــماری از نویســنده گان، فعالیــن حقــوق بشــر، 
ــی، و سیاســت مداران کشــور  ــۀ مدن ــن جامع فعالی
ــتان  ــر در افغانس ــوق بش ــت حق ــورد وضعی در م
ــمِت  ــه قس ــد ک ــام ش ــا انج ــا و امیده و نگرانی ه
زیــادی از ایــن مصاحبه هــا قبــًا در همیــن 
ــدِی  ــک جمع بن ــت. این ــده اس ــر ش ــه منتش روزنام
مفصلــی از مباحــث مطــرح شــده در گفت وگوهــا 
ــن  ــق ای ــش از طری ــه در 18 بخ ــده ک ــه ش تهی
ــرد؛  ــرار می گی ــدان ق روزنامــه در خدمــت عاقه من
مــا می خواهیــم از ایــن طریــق، صــدای نخبــه گان 
ــۀ  ــت و جامع ــردم، دول ــوش م ــه گ ــور را ب کش
ــۀ  ــدن مجموع ــرای خوان ــانیم. ب ــی برس بین الملل
ایــن مصاحبه هــا و گــزارش کامــل بــه ایــن 
http://openasia.org/ :لینــک مراجعــه کنیــد
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وحدت ملی: دغدغه یی جدی در افغانستان
همراهــی تمــام اقشــار جامعــه فــارغ از وابســته گی های 
ــرای  ــود ب ــودی ش ــا نم ــی، ت ــی و قوم ــی، مذهب زبان
ارادۀ ملــت، خواســتی اســت کــه غفلــت از آن از نظــِر 
ــتان،  ــی افغانس ــی و اجتماع ــاالن سیاس ــیاری از فع بس
عواقــب نامطلوبــی ماننــد جنگ هــای داخلــی در 
ــد قاســمی،  ــد وحی ــرادی مانن پــی خواهــد داشــت. اف
ــیقی  ــۀ موس ــق در زمین ــاز و محق ــده، آهنگ س خوانن
ــاکنان  ــان س ــه در می ــا ک ــاق و تفرقه ه ــه “نف ــی ب بوم
ــد و از  ــن ســرزمین مشــاهده می شــود” اشــاره دارن ای
ــی  ــراز نگران ــه اب ــه ســمت تجزی حرکــِت ناخواســته ب

می کننــد.  
ــن  ــرِس م ــن ت ــد: “مهم تری ــا می گوی ــی ام ــز رفیع عزی
ایــن اســت کــه مــا نتوانســته ایم آسیب شناســی دقیقــی 
ــه کنیــم و بحث هــای بســیار جــدی  از افغانســتان ارای
و اساســی در ارتبــاط بــا مســایلی چــون: نفــوس 
ــی  ــوط اساس ــول و خط ــاخص ها، اص ــتان، ش افغانس
ــت  ــرای هوی ــی و ب ــدت مل ــی، وح ــع مل ــرای مناف ب
ــن  ــت. بزرگ تری ــده اس ــاد نش ــتان ایج ــی افغانس مل
ــای  ــر در فرصت ه ــه اگ ــت ک ــن اس ــن ای ــرِس م ت
بعــدی بــاز هــم نتوانیــم ایــن مســایل را ایجــاد کنیــم، 
ــاخته گی  ــا س ــری م ــن همدیگرپذی ــا همی ــاید حت ش
باشــد و ســاخته گی بــودن آن، پیامدهــای بســیار 

ــت”. ــد داش ــا خواه ــرای م ــی ب خطرناک
مدیریــت درســت سیاســی، الزمــۀ از بیــن رفتــن 

نی هــا   ا نگر
افغانســتان، از  از نظــر برخــی از فعــاالن جامعــۀ 
راه هــای حفــظ دســتاوردها و جلوگیــری از بازگشــت 
ــارزه و  ــفاف و مب ــِت ش ــتن سیاس ــته، داش ــه گذش ب
ــخص و  ــط مش ــق ضواب ــل طب ــاد، عم ــا فس ــه ب مقابل
رعایــت قانــون اساســی، محاکمــۀ قانونی جنایــت کاران 
جنگــی، داشــتن ارادۀ سیاســی منطقــی، احتــرام به آرای 
ــول  ــا و اص ــت مداران از معیاره ــالع سیاس ــردم، اط م
ــت  ــردم و در ُکل، مدیری ــت م ــن امنی ــی، تأمی بین الملل
درســِت سیاســی جامعــه اســت. فقــدان ایــن مدیریــت، 
ــتان  ــدۀ افغانس ــرای آین ــدی ب ــیار ج ــای بس نگرانی ه

ایجــاد می کنــد. 
مــن  “تــرس  می گویــد:  حســینی  عاصــف 
سیاســی  ارادۀ  نبــود  یعنــی  اســت؛  بی برنامه گــی 
ــورهای  ــور. کش ــران در کش ــل بح ــرای ح ــی ب منطق
ــوری در  ــتان کش ــه افغانس ــه البت ــران - ک ــس از بح پ
ارادۀ  گونه یــی  از  همه گــی  اســت   بحــران  متــن 
ــتفاده  ــش اس ــۀ خوی ــی جامع ــرای باززای ــی ب سیاس
کرده انــد. ایــن کشــورها یــک برنامــه داشــتند و 
ــد و  ــتاده گی کردن ــر ایس ــا آخ ــود ت ــۀ خ ــر برنام س
مصلحت اندیشــی نکردنــد. دورۀ گــذار سیاســی، دورۀ 
مصلحت اندیشــی نیســت. تــرس مــن ایــن اســت کــه 
ــش  ــش مصلحت اندی ــش از پی ــا بی ــت مداران م سیاس
ــی  ــح سیاس ــای مصال ــت را در پ ــع مل ــوند و مناف ش

ــد”.   ــی کنن قربان
آزیتــا رفعــت نیــز معتقــد اســت: “در ده ســال گذشــته 
کــه آ ن را ســال های طالیــی بــرای افغانســتان قلمــداد 
ــود  ــاظ وج ــر لح ــی از ه ــای خوب ــد، فرصت ه می کنن
ــود  ــی نب ــرای انکشــاف و رشــد کشــور؛ ول داشــت ب
روابــط،  اصــل  بــر  تکیــه  سیاســت های شــفاف، 

قــوت گرفتــن نیروهــای غیرمســوول، ضعــف شــدیِد 
ــون و  ــق قان ــدم تطبی ــه ع ــر از هم ــی و مهم ت مدیریت
نقــض آن از جانــب مجریانــش، کشــور را بــه ســمِت 
بحرانــی ســوق داد کــه در نهایــت، معــرِف افغانســتان 
ــد فســاد اداری،  ــا ســطح بلن ــف کشــورهایی ب در ردی
ــده  ــکاری ش ــر و بی ــت فق ــدر، نهای ــواد مخ ــد م تولی

اســت”.
ــتان،  ــان افغانس ــاع زن ــؤول اجتم ــی، مس ــه گیالن فتان
ــی  ــۀ نگران ــی را مای ــن جنگ ــازات مجرمی ــدم مج ع
می دانــد: “تــرس مــن ایــن اســت کــه شــاید هیچــگاه 
ــور  ــت ث ــای هف ــان کودت ــی از زم ــکاران جنگ جنایت
ــته  ــه آغش ــی ک ــۀ دولت ــؤوالن بلندپای ــال، مس ــا ح ت
ــتخبارات  ــت اس ــه در خدم ــانی ک ــادند و کس ــه فس ب
ــون  ــن اکن ــرا همی ــوند؛ زی ــه نش ــد، محاکم خارجی ان
اکثریــِت کســانی کــه قــدرت را در دســت دارنــد، ایــن 
ــته اند  ــتان نتوانس ــردم افغانس ــوز م ــخاص اند و هن اش

ــانند”. ــه بکش ــز محاکم ــه می ــر را ب ــک نف ــا ی حت
ــوم  ــات عل ــۀ خدم ــس مؤسس ــاری، ریی ــرف بختی اش
ــن  ــد: “مهم تری ــاره می گوی ــتان در این ب ــی افغانس عدل
ــت  ــِم حکوم ــی و سیاســت  های مبه ــن، ناامن ــرس م ت
افغانســتان اســت. هنــوز روشــن نیســت کــه حکومــت 
ــوز  ــا هن ــت. ت ــمت روان اس ــدام س ــه ک ــتان ب افغانس
ــی  و  ــط خارج ــۀ رواب ــتان در زمین ــت افغانس حکوم
ــده یی را  ــف ش ــن و تعری ــت روش ــی اش، سیاس داخل
تدویــن نکــرده اســت، کــه ایــن یکــی از نگرانی هــای 
جــدِی هــر شــهروند افغانســتان اســت؛ چــون وقتــی 
ــن  ــور تدوی ــک کش ــی ی ــی و خارج ــت داخل سیاس
از  از داخــل صدمــه می بینــد، هــم  نباشــد، هــم 

ــارج”.  خ
ــه  ــز از عــدم توجــه ب اقلیت هــای مذهبــی و قومــی نی

ــد.  ــود بیمناک ان ــوق خ حق
افــراد  ایــن  از  یکــی  بــه عنــوان  اوتــار ســینگ 
می گویــد: “مهم تریــن تــرِس مــا ایــن اســت کــه 
حکومت هــای آینــده نیــز ماننــد حکومــت فعلــی 
ــت  ــا از دول ــد. م ــیده گی نکنن ــا رس ــکالِت م ــه مش ب
ــوزاندن  ــرای س ــی ب ــم: اول مکان ــز می خواهی دو چی

ســرپناه”.  دوم  و  اموات مــان 
امیــد  ســیحون،  ســیف الدین  ماننــد  برخــی  امــا 
و ناامیــدی مــردم را مهم تــر از هــر چیــِز دیگــر 
ــا  ــگاه آن چــه یــک جامعــه را پوی ــن ن ــد. در ای می دانن
می کنــد، حضــور مردمــی اســت کــه امیدوارانــه بــرای 
ــس  ــد. پ ــالش می کنن ــود ت ــته های خ ــبرد خواس پیش
بیشــترین هــراس هــم از آن زمانــی اســت کــه مــردم 
از تغییــر ناامیــد شــوند: “بزرگ تریــن ترســم ناامیــدی 
ــا  ــانه ها، نهاده ــتگاه ها، رس ــی دس ــت. برخ ــردم اس م
ــه  ــی ک ــر اهداف ــداً به خاط ــی عم ــۀ بین الملل و جامع

ــدۀ  ــای آین ــد، فض ــان دارن ــا و برنامه های ش در طرح ه
ــن  ــه ای ــد. البت ــان می دهن ــار نش ــره و ت ــور را تی کش
ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــت. ب ــم اس ــی ه ــی محتوای تیره گ
تالش هایــی کــه مــردم بــرای برقــراری عدالــت، 
ثبــات، امنیــت و پیشــرفت اقتصــادی داشــتند، محقــق 
نشــد و آرزوهایــی کــه دولــت وعــده داده بــود، 
ــی،  ــخ گویی و فقرزدای ــاد، پاس ــه فس ــارزه علی ــل مب مث

دادرســی از مظلومیــن و دل جویــی از قربانیــان، وقتــی 
ــدند”.    ــد ش ــردم ناامی ــت، م ــورت نگرف ص

بــرای  را  بین المللــی  نیروهــای  حضــور  برخــی 
مهــم  بســیار  ارتجــاع  بازگشــِت  از  جلوگیــری 
“تــرس  می گویــد:  مهــدی  محی الدیــن  می داننــد. 
مــن ایــن اســت کــه جامعــۀ جهانــی یــک بــار دیگــر 
سرنوشــت افغانســتان را بــه دســت پاکســتان بســپارد. 
ــن  ــران ای ــا نگ ــود دارد. م ــم آن وج ــانه ها و عالی نش
ــتان را از  ــر افغانس ــارِ دیگ ــک ب ــا ی ــه دنی ــتیم ک هس

ــد”. ــتان ببین ــک پاکس عین
ــِر قدرت هــای غربــی، امــری نیســت  امــا حضــور موث
کــه همــه بــه یکســان پذیرفتــه باشــند. برخــی بــر ایــن 
باورنــد کــه کمک هــای جامعــۀ جهانــی نیــز ســطحی 
ــوان  ــز نمی ت ــا نی ــه آن ه ــدی ب ــن امی ــت، بنابرای اس
داشــت و ایــن شــرایط را بــرای کشــوری کــه سیســتم 
سیاســی - اجتماعــی متزلزلــی دارد، دشــوارتر خواهــد 

کــرد. 
ــی  ــد: “کارهــای جامعــۀ جهان ــه محســنی می گوی عادل
در افغانســتان بــدون زیربنــا اســت؛ از ســاختن و آبادی 
شــهرها بگیریــد تــا صحــت و تحصیــل و همــه چیــز. 
ــد بگــذار بگــذرد  ــه می گوی ــت افغانســتان هــم ک دول

ــد”. ــچ کــس فکــر نمی کن ــدۀ هی ــه آین و ب
ــه هــراِس از دســت  ــه دســت آوردن و ن در اندیشــۀ ب

دادن
ــوأم  ــده ت ــه حــال و آین ــا نســبت ب ــام نگاه ه ــی تم ول
ــرادی  ــان، اف ــن می ــی نیســتند. در ای ــرس و نگران ــا ت ب
ــد مراحــل دشــوار ســپری  ــد کــه معتقدن حضــور دارن
شــده  و دســتاوردها بــه ایــن ســهولت از دســت رفتنــی 

نیســتند. 
ــدارم.  ــی ن ــرس خاص ــد: “ت ــان می گوی ــب رحم مجی
مــا از مراحــل دشــوار عبــور کردیــم و رهبــران 
ــر  ــتند. فک ــازی هس ــدان ب ــک می ــا وارد ی ــِی م سیاس
ــد،  ــازی کردن ــش ب ــوب نق ــا خ ــر این ه ــم اگ می کن
جــای خــود را دارد و اگــر چنیــن نشــد، طبعــًا رهبــری 
ــد.  ــذار می کنن ــر واگ ــِد دیگ ــل جدی ــک نس ــه ی را ب
ــش  ــان و داع ــوی طالب ــه از س ــی ک ــاًل تهدیدهای فع
ــه  ــتان را ب ــه افغانس ــتند ک ــواردی نیس ــود دارد، م وج

ــد”. ــته برگردانن گذش
آمنــه صفــی افضلــی هــم چنیــن بیــان می کنــد: “هیــچ 
تــرس و نگرانــی نــدارم. مطمینــم هیــچ دســتاوردی را 
ــت  ــالح وضعی ــا روی اص ــم داد. م ــت نخواهی از دس
ــه  ــونت علی ــو خش ــاد اداری، مح ــو فس ــی، مح امنیت
زنــان و... فکــر می کنیــم. می خواهــم بگویــم مــا 
ــه  ــه ب ــم، ن ــر می کنی ــت آوردن فک ــه به دس ــه ب همیش

ــت دادن”.   از دس
ــن از  ــد دارد: “م ــداری تأکی ــر پای ــز ب ــمر نی ــیما س س

ــام  ــدم انج ــون معتق ــدارم. چ ــادی ن ــرِس زی ــروز ت ام
هیــچ کاری ناممکــن نیســت. منــی کــه در آن زمــان بــه 
جاغــوری رفتــم و کســی را در آن جــا نداشــتم، اکنــون 
از حمایــِت مردمــی برخــوردارم. شــروع هــر کار فقــط 

بــه پشــتکار و اســتواری نیــاز دارد”.
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فرهاد عرفانی 
ــه  ــم ک ــی زبان باش ــندۀ فارس ــا نویس ــن، تنه ــاید م ش
ــب  ــت!!... تعج ــده اس ــاملو را نخوان ــور ش ــر مص نث
چه گونــه  دارد؛  هــم  تعجــب  البتــه  می کنیــد؟ 
می تــوان دســتی بــه قلــم داشــت و هم عصــر شــاملو 
ــه  ــد ک ــه نمان ــد؟ ناگفت ــی از او نخوان ــود و قطعه ی ب
ــنفکران  ــن روش ــن آدم، در بی ــای ای ــدر حرف ه آن ق
ــی  ــاالن سیاس ــعرا و فع ــنده گان و ش ــا و نویس و ادب
نفــوذ داشــت کــه خــود بــه خــود، چــه می خواســتی 
و چــه نمی خواســتی، قطعاتــی از وی را از زبــان 
ــت  ــن  اس ــت ای ــا واقعی ــنیدی؛ و ام ــران می ش دیگ
ــیار  ــه بس ــق، و البت ــن طری ــط از همی ــم فق ــه من ه ک
محــدود، فهمیــده بــودم کــه شــاملو شــاعر اســت! و 

نوشــته هایش چــه ســبک و ســیاقی دارد.
ــدای  ــن ص ــا م ــد، ام ــر آی ــه نظ ــده دار ب ــاید خن ش
او را دوســت داشــتم! ســال ها پیــش، وقتــی وی 
اشــعار خیــام را دکلمــه کــرد، آن هــم بــا آن موســیقی 
فوق العــاده زیبــاِی ـ اگــر اشــتباه نکنــم ـ شــهبازیان و 
آواز پختــۀ شــجریان، صدایــش را و هنــر دکلمه اش را 
پســندیدم و ایــن هنــرش را، بــه هنــر دیگــرش، یعنــی 
ــی،  ــی خارج ــار ادب ــۀ آث ــم و خالقان ــۀ محک ترجم

ــزودم. اف
نمی  دانــم! شــاید شــاملو هنرهــای دیگــری هــم 
ــدر  ــا همین ق ــرم؛ ام ــده بی خب ــه بن ــت ک ــته اس داش
ــل  ــر قاب ــش غی ــر معاصرین ــوذ او ب ــه: نف ــم ک بگوی
انــکار اســت. او مبّلــغ خوبــی بــود، امــا آن چــه او را 
مطــرح و صاحــب نفــوذ می کــرد، ایــن تبلیغاتــی کــه 
ــود، بلکــه کالم محکمــی  ــرای خــودش می کــرد! نب ب
بــود کــه پشــتوانه یی محکم تــر از اراده و عــزم و 

ــت. ــان، داش ــر زورگوی ــتادگی وی در براب ایس
ــود و همــدرد  ــی ب شــاملو، ستایشــگر عشــق و زیبای
ــت  ــه کافی س ــه خصیص ــن س ــیده گان، و همی رنج کش
تــا هــر کالمــی را حتــا اگــر شــعر نباشــد، بــه شــعر 

برکشــد!
در هیــچ رابطه یــی، بــه کســی بــاج نمــی داد! و 
ایــن خصیصــۀ نیــک، البتــه کــه بســیاری را، از 
ــا را  ــاب چین« ه ــان و »بادمجــان دور ق ــه حاکم جمل

نــد. می رنجا
ــا یــک خصوصیــت خــوِب دیگــر هــم داشــت  و ام
ــد  ــی از او می رنجیدن ــه: وقت ــود ک ــن ب ــم ای و آن ه
بیاندازنــد،  ســنگ  پایــش  پیــش  می خواســتند  و 
کوتــاه نمی آمــد. در ایــن مــوارد، ســخت ســمج 
و  واقعــی!  کله شــق  یــک  بــود.  سخت ســر  و 
ایــن سخت ســری، در پای فشــاری بــر حقیقــت، 
ــه او می بخشــید. طبیعــی اســت  چهره یــی حماســی ب
کــه در جامعه یــی کــه فقــط خــواری و ذلــت، امتیــاز 
مــی آورد، تــن نــدادن بــه ذلــت و ایســتادگی در برابــر 
و  مــی آورد  به بــار  ویــژه  اعتبــاری  گردن کشــان، 
شــاملو از ایــن اعتبــار، بــه میــزان  فــراوان برخــوردار 

ــود. ب
بــر خــالف برخــی کــه شــاملو را آدمــی غیراخالقــی 
اخــالق؛  از  ایشــان  منظــور  )البتــه  می داننــد 
ــوری،  ــرخ روز خ ــه ن ــان ب ــاکاری، ن ــی، ری چاپلوس
ــن دســت اســت!(،  محافظــه کاری و خصایصــی از ای
ــم  ــل قل ــنفکر و اه ــن روش ــده، وی را اخالقی تری بن

پنجــاه ـ شصت ســالۀ اخیــر می دانــم!
شــاملو ، آدمــی زرنــگ و رنــد و زیــرک بــود و 
ــد  ــره می خورن ــم از توب ــه ه ــنفکرانی ک ــت روش دس
ــه همیــن دلیــل  ــد. ب و هــم از آخــور را زود می خوان
هــم هســت کــه برخــی، حــاال کــه وی در میــان مــا 
ــد.  ــه وی می تازن ــد، ب ــاع کن ــا از خــود دف نیســت، ت
ــر  ــا دکت ــاملو را ب ــورد ش ــم برخ ــاد آوری ــه ی ــر ب اگ
حمیــدی شــیرازی، آنــگاه می توانیــم درک کنیــم کــه 
ــرأت  ــات وی ج ــان حی ــا، در زم ــن  برخی ه ــرا ای چ

گنده گویــی نداشــتند!
ــم  ــا اراده و محک ــرس، ب ــجاع، نت ــردی ش ــاملو، م ش

ــدش  ــم ب ــود. از ترح ــش ب ــر آرمان های ــتوار ب و اس
ــنگر  ــرد، روش ــش می ک ــل را نکوه ــد و آدم ذلی می آم
ــق  ــت. عاش ــه می پنداش ــنگری را وظیف ــود و روش ب
انســان بــود، امــا اشــتباه نشــود، انســان مــورد نظــر او، 
موجــودی آرمانــی بــود کــه می بایســت در ســاختنش 

ــد... ــالش می ش ت
ــور  ــر مص ــه، نث ــم ک ــخن گفت ــدای س ــا در ابت و ام
ــد نیســت در ایــن  ــدم! ب شــاملو را »عمــداً« نمی خوان

ــود:  ــی داده ش ــه توضیح رابط
ــای  ــی از ویژه گی ه ــه یک ــم ک ــوب می دانی ــه خ هم
ــودن  ــر ب ــودن و تأثیرپذی ــاس ب ــعرا، حس ــی ش اصل
ــود  ــر همیــن اســاس هــم ب ایشــان اســت. درســت ب
ــک  ــه ی ــته و دارم ک ــاد داش ــخت اعتق ــده س ــه بن ک
ــد!  ــد بخوان ــود را نبای ــن خ ــعر معاصری ــاعر، ش ش
ــه اینــک  ــد، نتیجــه اش همــان می شــود ک اگــر بخوان
پیــش روی ماســت!؛ غیــر از چهــار - پنــج نفــر کــه 
ــه  ــعر )ب ــام ش ــد، تم ــاملو بوده ان ــود ش ــم دورۀ خ ه
مفهــوم بودلــری!( چهــل ســالۀ اخیــر، تکــرار شــاملو 

ــاوت اســت! ــامی متف ــا اس ب
ــون آن  ــعر و فن ــا ش ــه ب ــد در رابط ــعرا موظــف ان ش
ــا  ــا و حت ــار قدم ــن آث ــیک و همچنی ــعر کالس و ش
ــا ســاختار  ــن خــود در رابطــه ب اندیشــه های معاصری
شــعر، تــا می تواننــد مطالعــه کننــد؛ امــا ایــن خطایــی 
ــک  ــه ی ــت یابی ب ــش از دس ــه پی ــت ک ــم اس عظی
ــر  ــی از نظ ــرد ادب ــر به ف ــژه و منحص ــخصیت وی ش
ــای  ــی هم دوره ه ــوالت ادب ــبک، در محص ــان و س زب

ــد. ــش بغلتن خوی
مــن اغلــب بــه دوســتان جــوان خــود توصیــه 
می کنــم کــه: »تــا می توانیــد در رابطــه بــا شــعر 
و ویژه گی هــای ســاختاری آن مطالعــه کنیــد. بــه 
شــعر، از نیمــا تــا هــزار ســال قبــل، زیــاد بپردازیــد؛ 
ــود را  ــه دورۀ خ ــک ب ــا و نزدی ــعر هم دوره ه ــا ش ام
نخوانیــد! چــرا کــه در این صــورت، راه رفتــن کبــک 
را کــه یــاد نمی گیریــد، هیــچ، راه رفتــن خــود را نیــز 

فرامــوش می کنیــد. 
ــان شــعر شــما  ــه زب ــا، آســیبی ب ــدن شــعر قدم خوان
آن  واژگانــی  غنــای  بــه  حتــا  کــه  نمی رســاند، 
ــرار  ــر ق ــان شــعر شــما را تحــت تأثی ــد و زب می افزای
شــکل  آن،  بافت وســاخت  کــه  چــرا  نمی دهــد، 
گرفتــه در دنیایــی ســخت متفــاوت بــا دنیــای امــروز 
ــان شــعر شــعرای معاصــر شــما،  ــی زب شماســت؛ ول
ــتفاده از  ــال اس ــود در ح ــه خ ــت ک ــان زبانی س هم
آن ایــد، بدیــن جهــت، تمــاس بــا آن، خــواه ناخــواه، 
شــما را تحــت تأثیــر قــرار خواهــد داد و از اســتقالل 
کار  اصلــی  ویژگی هــای  از  یکــی  کــه  زبانــی، 

ــرد!« شاعری ســت، محــروم خواهــد ک
بــر  شــاملو  شــدید  تأثیــر  البتــه 
معاصریــن اش، علتــی دیگــر نیــز دارد 
آن  بــه  می خواهــم  این جــا  در  کــه 

کنــم؛  اشــاره یی 
قدمــای  می دانیــد،  کــه  همان گونــه 
مــا، کالم را بــه دو نــوع منظــوم و 
غیرمنظــوم تقســیم می کردنــد. نــوع 
ــور  ــه منظ ــه )البت ــعر گفت ــوم را ش منظ
هیچ وجــه  بــه  منظــوم،  از  ایشــان 
ــه  ــت، ک ــوده اس ــه نب ــا وزن و قافی تنه
بــه طریــق اولــی، تصــور و تخیــل 
و تصویــر و اندیشــه، جزیــی جــدا 
ــان  ــر ایش ــورد نظ ــم م ــدنی از نظ نش
ــوم را  ــر منظ ــوع غی ــت( و ن ــوده اس ب
ــواع  ــه ان ــر را، ب ــن نث ــود ای ــر، و خ نث
ــیم  ــجع تقس ــوع و مس ــول، مصن معم
می کردنــد. بــر ایــن تقســیم بندی ها، 
ــا  ــه مرزه ــود ک ــرض ب ــی ف ویژگی های
را مشــخص می کــرد، هــم بــرای اهــل 

ــی. ــردم معمول ــرای م ــم ب ــم و ه قل
متأســفانه، یکــی از اتفاقــات بــد ادبــی 
ــده  ــش آم ــر، پی ــر حاض ــه در عص ک
ــن درآوردی  ــب م ــر ترکی ــت تأثی )تح
شــعر منثــور در غــرب، کــه صــد البتــه 
در ساختارشناســی زبان هــای اروپایــی، 
شــاید قابــل اغمــاض باشــد!( و هنــوز 
ادب پارســی بــا آن دســت بــه گریبــان 
اســت، این ســت کــه، پــس از پیدایــش 
شــعر نیمایــی، کــه تعارضــی بــا مفهــوم 
نظــم نداشــت، و تقریبــًا همزمــان بــود 
ــر  ــی »نث ــلط قطع ــی و تس ــا جایگزین ب
معمــول« در آمــوزش و پــرورش، از ســویی مرزهــای 
نظــری در ادبیــات گذشــته درهــم ریخــت و از ســوی 

دیگــر، مرزهــای جدیــدی جایگزیــن آن نشــد.
بــه عنــوان مثــال، آن چــه کــه امــروز بــه عنــوان شــعر 
ــود،  ــه می ش ــو ارای ــعر ن ــی وزن و ش ــعر ب ــپید، ش س
ــام آن!، و در  ــوع خ ــه در ن ــوع، البت ــر مصن ــان نث هم
بهتریــن حالــت، همــان نثــر مســجع اســت! در حالــی 
کــه آن را اکنــون شــعر می خواننــد! و از ســوی دیگــر، 

ــپرده اند. ــی س ــه فراموش ــته را ب ــر گذش ــر فاخ نث
ــعر  ــن ش ــای بی ــی مرزه ــردن فن ــزه نک ــن تیوری ای
ــبک او  ــه در س ــدادی ک ــا و تع ــس از نیم ــر )پ و نث
ــفته بازاری  ــکل گیری آش ــه ش ــر ب ــرودند( منج می س
شــد کــه اکنــون شــاهد آن ایــم. یعنــی از منظــر نظری، 
نوشــته یی  قطعیــت  بــا  نیســت  قــادر  هیچ کــس 
ــه،  ــر! قضی ــر را نث ــتۀ دیگ ــد و نوش ــعر بخوان را ش
ــگ  ــر جفن ــس، ه ــر ک ــت و ه ــده اس ــلیقه یی ش س
نچســبی را شــعر اطــالق کــرده، دیگــری را متشــاعر 
ــاه ایــن وضعیــت را  ــم، گن می نامــد و از حــق نگذری

ــد نوشــت!! ــاملو بای ــای ش ــه پ ب
شــاملو بــا کنــار گذاشــتن وزن و دادن عنــوان شــعر به 
نثــر مصــور خویــش، بانــی تمامــی مشــکالتی اســت 
ــه دلیــل  کــه در ایــن رابطــه پیــش آمــده اســت. او ب
ــات کالســیک فارســی و  ــی از ادبی ــدم اطــالع کاف ع
ــر لجاجــت  ــاختارهای نظــری آن و از ســوی دیگ س
ــی  ــگرف اجتماع ــرات ش ــه تغیی ــتانی ک ــا کهنه پرس ب
ــعر  ــا ش ــنایی ب ــن آش ــد و همچنی را درک نمی کردن
ــو  ــر، رمب ــون بودل ــانی همچ ــرب و کس ــور در غ منث
ــا،  ــر زیب ــرده، نث ــک کفــش ک ــای در ی ــوت...، پ و الی
محکــم و فاخــر خــود را »شــعر« خوانــد! و صــد البتــه 
کــم از نثــر مســجع)در به کارگیــری واژه هــای هــم آوا( 
ــوان آن  ــدارد و می ت ــز ن ــی نی ــز بیهق ــا کالم موج و ی
ــبک و  ــن س ــز بدی ــس از او نی ــه پ ــی آن چ را و تمام
ســیاق نوشــته شــده اســت را »نثــر مصــور معاصــر« 

خوانــد، امــا نــه »شــعر«!! 
در پایــان آن چــه مختصــر می توانــم راجــع بــه شــاملو 
بگویــم ایــن اســت کــه از نظــر مــن؛ شــاملو، محقــق 
و پژوهشــگری برجســته در ادبیــات عامــه، مترجمــی 
ــانی  ــاعرانه و انس ــر ش ــر نث ــلط ب ــی مس ــا، ادیب توان
ــود را  ــی خ ــه زنده گ ــود ک ــی ب ــرا و اخالق آرمان گ
وقــف روشــنگری و ســتایش خــرد و روشــنایی کــرد.

یادش گرامی و آثارش ماندگار باد! 

شاملو؛ 
ستایشگِر 
عشق
 و زیبایی

ACKU
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 روزشمارى از عملکرد...
بمبـارد طیـارات دوسـتم، در پنج صـد فامیلـی خیرخانـه 

چـار حویلـی بـا تمـام سـاکنین اش از بیـن رفتنـد.
  29  جدی 1372 کابل آرام بود.

  4  دلـو 1372 جنـگ شـدید، بیـن نیروهـای دولـت و 
شـورای هماهنگـی در تپـۀ مرنجـان کابـل جریـان دارد.
23  دلـو 1372 طیـارات جنـرال دوسـتم، هشـت بـم بـه 
مناطـق بـاغ قاضـی، ارگ و منـدوی کابـل پرتـاپ کردند.
بیـن دولـت و  بـار دیگـر آتـش بـس   3 حـوت 1372 

شـد. نافـذ  اسـالمی  حـزب  نیروهـای 
 6 حـوت 1372 بـا وجـود آتش بس، ده ها راکت به شـهر 

کابـل اصابت کرد.
فیـر  چـل  کابـل،  شـب  خون بارتریـن   1372 حـوت   7  
راکـت بـی ام چـل، بـه مناطـق خیرخانـه، تایمنـی و قلعه 
فتـح اهلل اصابـت کـرد و بیـش از صدهـا کشـته و زخمـی 

بجـا گذاشـت.
- نظـر بـه درخواسـت سرمنشـی ملـل متحـد، گلبدیـن 
حکمتیـار بـه شـش الری مـواد غذایـی ملـل متحـد اجازۀ 

ورود بـه شـهر کابـل داد.
 16 حـوت 1372 سـه موتـر آرد ملـل متحـد در ناحیـه 

یـازده شـهر کابـل توزیـع شـد.
- بـا وجـود جنگ هـای شـدید در شـهر کابـل، امـا 22 
والیت افغانسـتان نسـبتًا آرامی اسـت و گزارشـی از جنگ 
سـازمان یافتـه، در این والیـات وجود ندارد: هـرات، فراه، 
ارزگان، غزنـی،  پکتیـا،  بادغیـس، غـور،  نیمـروز،  زابـل، 
بامیـان، پـروان، هلمنـد، قندهـار، لوگر، وردک، بدخشـان، 

تخـار، کنـر، ننگرهـار، کاپیسـا و لغمان.
3 حمـل 1373 خورشـیدی، برهـان الدیـن ربانـی، رییس 
دولـت اسـالمی افغانسـتان، بـه کشـور ازبکسـتان اخطـار 
داد، در صـورت مداخلـه در امـور داخلی افغانسـتان، ماهم 

حرکـت بالمثـل  می کنیـم.
گفتـه شـد، دولت ازبکسـتان بـه شـورای هماهنگی کمک 
نظامـی می کند. شـورای هماهنگـی اتحاد نیروهـای نظامی 
)حـزب وحـدت اسـالمی، جنبـش ملی اسـالمی، و حزب 

اسـالمی گلبدیـن حکمتیـار( را می گویند.
 28 حمـل 1373 حـزب وحـدت اسـتاد مـزاری، بـاالی 

پسـته های دولتـی درکـوه تلویزیـون حملـه کـرد.
6 حمـل 1373 خورشـیدی، رادیوهـا گفتنـد کـه امـروز 

دوصـد راکـت بـه شـهر کابـل اصابـت کـرد.
نماینـدۀ  آمـدن  به خاطـر  خورشـیدی،   1373 حمـل   15
خـاص ملـل متحد آقای سـتوریس موسـوریس، آتش بس 
بیـن دولـت و حـزب اسـالمی اعـالم گردیده اسـت. قرار 
اسـت، نماینـدۀ سـازمان ملل متحـد، با اسـتاد ربانی رییس 
دولت، اسـتاد سـیاف، اسـتاد مـزاری، گلبدیـن حکمتیار و 
احمدشـاه مسـعود، وزیـر دفاع دولت اسـالمی افغانسـتان 

کند. مالقـات 
  2ثـور 1373 هـرات آرامی اسـت، تورن اسـماعیل حدود 
هفتـاد میلیـون افغانـی را بـرای جشـن پیـروزی مجاهدین 

اسـت. کرده  آماده 
 23 ثـور 1373 شـب گذشـته بازهم حـدود دوصد راکت 

بـه شـهر کابل اصابـت کرد.
26  ثـور1373 در پکتیـا بزرگترین معدن طـال و گنجینه از 
اسـباب و وسـایل نقره یی پیدا شـده اسـت، گفته می شـود 
کـه ایـن اشـیا توسـط قاچاق بـران حفـاری گردیـده و بـه 

پاکسـتان جهـت فـروش انتقال می شـود.
زیـر  همچنـان  کابـل  شـهر  خورشـیدی،  ثـور1373   29
ضربـات شـدید راکت هـای گلبدیـن حکمتیار قـرار دارد، 
مرکـز شـهر کابـل از دو اسـتقامت مـورد تهدیـد و جنـگ 
شـدید قـرار دارد، از اسـتقامت جنـوب در منطقـه کارتـۀ 
نـو و تپـۀ نادرخـان نیروهـای مخالف دولت قرار داشـته و 
در اسـتقامت غـرب کابـل نیروهـای حزب وحدت اسـتاد 
مـزاری تا عقـب کـوه تلویزیون و دانشـگاه پولـی تخنیک 

جابجـا و حاکـم مناطـق اند.
- سـال 1373 بـه تعـداد 8700 تـن از افغانسـتان بـه حـج 

بیـت اهلل شـریف رفتـه اند.
- بنـا بـه درخواسـت بروجـردی معـاون وزارت خارجـه 
ایـران، گلبدیـن حکمتیـار قبـول کرده اسـت، تـا روزانه به 

مـدت چار سـاعت، بـرق کابـل را رهـا کند.
- اول سـرطان 1373 نظـر بـه آمـار صلیب سـرخ جهانی، 
از آغـاز جنگ هـای شـورای هماهنگـی الـی اول جـوزای 
1373 در شـهر کابـل، دوهـزار و پنج صـد تـن کشـته و 
بـه تعـداد 27 هـزار نفـر زخمـی شـده انـد. بیشـترین این 
کشـته شـده ها و زخمی هـا بـه اثـر اصابت راکـت و هاوان 

گزارش داده شـده اسـت.
5  سـرطان 1373 مناطـق چمـن حضـوری، اخیـر جـاده، 
هودخیـل، قلعـه زمان خان، سـیاه سـنگ، مکروریـان اول، 
و تپـۀ مرنجان از تسـلط نیروهای گلبدین و دوسـتم بیرون 

شدند.
زمانـی با تیمـی از فلمبـرداران تلویزیون دولتی افغانسـتان 
بـه منطقـۀ مکروریـان اول رسـیدیم، متوجـه شـدیم کـه 
خانه هـا  اکثریـت  و  شـده  چپـاول  چـور  خانه هـا  تمـام 
خالـی اسـت، بـه تاریـخ 9 سـرطان بـا اندرابـی صاحـب 
مدیـر تلویزیـون، وهـاب همکارمـا در تلویزیـون، با کمره 
فلمیـرداری داخـل ایـن سـاحه شـدیم، یک بچـه نوجوان 

آمـده و گفـت: کاکا بیاییـد مرده هـا را فلمبـردای کنیـد.
وقتـی نزدیـک رفتیم، در یـک چای فاضالب، مرده ها سـر 
بـه سـر انداخته شـده بود و یـک نفر آن واضح تشـخیص 
می شـد کـه زن زیبـای اسـت. گفتـه شـد در زیـر خانه هـا 
نیـز مرده هـای زیـادی از مـردم عـادی وجـود دارد، اما به 
نسـبت تاریک بودن و نداشـتن الیت و نور، نتوانسـتیم آن 

حالت هـای فجیـع را فلمبـرداری کنیم.
20  سـرطان 1373 امـروز در حالـی کـه محمـود الغابـط 
می آیـد،  کابـل  بـه  اسـالمی  سـکرتر جنـرال کشـورهای 
راکـت بـاران شـهر توسـط نیروهـای گلبدیـن حکمتیـار 

دارد. ادامـه 
23 دلـو 1373 خورشـیدی، طالبـان بعـد از اشـغال والیت 

غزنـی بـه حومه های شـهر کابـل رسـیده اند.
قـرار اطـالع نیروهـای حزب اسـالمی، بـدون مقاومت در 
حـال فرار از منطقـه اسـتند. نیروهای گلبدیـن حکمتیار با 
ورود نیروهـای طالبـان از جانـب والیـت غزنـی بـه کابل، 
عمـاًل نیروهـای حـزب اسـالمی در محاصـره طالبـان و 

نیروهـای دولتـی قـرار گرفتـه اند.
 25 دلـو1373 خورشـیدی، در اثـر عملیاتـی کـه نیروهای 
دولـت انجـام داد، گلبدیـن حکمتیـار از منطقـۀ چار آسـیا 

عقـب نشـینی کردند.
اما گفته می شـود کـه نیروهـای عبدالعلی مـزاری مقاومت 

داشـته و منطقـه را تـرک نکرده اند.
از آغـاز عملیـات طالبـان تـا کنـون شـش مـاه می گـذرد، 
آن گـروه بـه سـرعت از کندهـار خـود را بـه حومه هـای 

کابـل رسـاندند.
نیروهـای حـزب  مناطـق غـرب کابـل،  قـرار اطـالع در 
وحـدت اسـالمی، بـه صـورت طبیعـی در محاصـرۀ کامل 

اند. قـرار گرفتـه 
7  حـوت 1373 خورشـیدی، افـراد عبدالعلـی مـزاری و 
تعـداد از افـراد جنبـش ملـی جنرال دوسـتم در سـاحات: 
کارتـۀ سـوم، کارتـۀ چـار، پـل سـرخ، سـرک داراالمـان، 
چـوک کوتـۀ سـنگی و منطقۀ دشـت برچی تسـلط دارند.
شـب گذشـته جنـگ شـدیدی بیـن نیروهـای محاصـره 
شـده یی اسـتاد عبدالعلـی مـزاری و نیروهـای دولتـی ُرخ 

داد.
15 حـوت1373 خورشـیدی، راکت هـای زیـادی به شـهر 
اصابـت کـرد و گفتـه شـد نیروهـای دولتـی قسـمت های 

زیـادی از مناطـق غـرب کابـل را گرفتـه اند.
شـام   6 سـاعت  حوالـی  خورشـیدی،   1373 17حـوت 
عبدالعلـی مزاری رهبر حزب وحدت اسـالمی افغانسـتان، 
همـراه بـا قومانـدان خـود، در منطقه غرب کابـل، به گروه 

طالبان تسـلیم شـدند.
گفته شـد، اسـتاد مـزاری تمـام مواضع و سـنگرهای خود 
را بـه طالبـان تسـلیم کـرده و طالبان از ایـن حرکت حزب 

وحدت اسـالمی اسـتقبال کردند.
 20 حـوت 1373 خورشـیدی، قـرار اطالعـات بدسـت 
آمـده از طریـق رادیوهـا، اسـتاد عبدالعلـی مـزاری بعـد از 
تسـلیمی خـود بـه طالبـان، مفقود االثر اسـت. رادیـو کابل 
اعـالم کـرد هـر کس کـه آقـای مـزاری را شناسـایی کند، 

بایـد بـه نیروهـای حرکـت و یـا وحـدت گـزارش دهد.
21 حـوت 1373 خورشـیدی، کابل، طالبان اعـالم کردند، 
می خواسـتند کـه عبدالعلـی مزاری رهبر حـزب وحدت را 
بـه قندهـار انتقـال دهـن، در اثر سـقوط طیاره حامل شـان 
در منطقـۀ غزنـی، عبدالعلـی مـزاری همـراه با شـماری از 

کشـته شدند. همراهانش 
23 حـوت1373 خورشـیدی کابـل، رادیـو ایـران کشـتن 

مـزاری را تقبیـح کـرده و آنـرا غیـر انسـانی خوانـد.
22 حـوت 1373 خورشـیدی کابـل، قومانـدان محمد پناه 
یکتـن از قوماندانان مشـهور احمدشـاه مسـعود، در منطقۀ 
پغمـان کابـل در یک جنگ رو یا رو با طالبان شـهید شـد.
26 حـوت 1373 خورشـیدی کابـل، فیـر سـالح های ثقیل 
از جانـب دولـت به طـرف چار آسـیاب و مواضـع طالبان 

دارد. ادامه 
شب گذشته طالبان شهر کابل را راکت باران کردند.

گـروه طالبـان مناطـق تپـۀ اسـکاد، تپـه تاج بیـک را از نزد 
عبدالعلـی مـزاری گرفتـه بودند.

28 حـوت 1373 کابـل، دولـت شـمار زیـادی از نیروهای 
مسـلح را جانـب والیـت هـرات بـه کمک اسـماعیل خان 
به خاطـر دفـع حمـالت طالبـان بـاالی هـرات روان کـرده 

ست. ا
12 سـنبله 1374 کابـل، میـدان هوایـی شـیندند به دسـت 
طالبـان افتیـد، بـه تاریـخ 14 سـنبله والیت هرات سـقوط 

کـرد و تـورن اسـماعیل بـه ایـران گریخت.
15 سـنبله 1374 کابـل، سـفارت پاکسـتان  بـه اثـر خشـم 
مظاهـره کننده گان به آتش کشـیده شـد. تظاهـر کننده گان، 
بعـد از کشـتن موظفیـن مسـلح سـفارت، داخـل سـفارت 

پاکسـتان گردیـده و آن را آتـش زدند.
4 عقـرب 1384 خورشـیدی کابـل، طالبـان میـدان هوایی 

کابـل را راکـت بـاران کردند.
26 میـزان 1374 خورشـیدی، اولیـن شـمارۀ روزنامه دریز 
کـه یگانـه روزنامـه در شـهر کابل اسـت، از چـاپ برآمد. 
صاحـب امتیـاز ایـن روزنامـه داکتـر عبدالرحمـان و مدیر 

مسـوول آن عزیـزاهلل ایما اسـت.
11 دلـو1374 خورشـید کابـل، شـهر کابـل درمـاه رمضان 

امسـال دوبـار توسـط طیـارات دوسـتم بمباران شـد.
ارگ  در  شـدیدی  انفجـار  1374 خورشـیدی،  3 حـوت 
ریاسـت جمهـوری ُرخ داد، گفتـه شـد ایـن انفجـار کـه 
ناشـی از دیپوی هـای ذخیره سـالح داخل ارگ بـود، تمام 
انبـار سـالح سـوخته و شیشـه های دفاتـر اطراف ریاسـت 

جمهـوری را کامـاًل شکسـته اسـت.
11 حمـل 1375 خورشـیدی کابـل، برای اولیـن بار حکم 

اعـدام بـاالی سـه تـن قاتـل کـه متهم بـه جنایـات زیادی 
بودنـد، در پـارک زرنـگار کابـل حضور هزاران تماشـاچی 

اجرا شـد.
 6 سـرطان 1374 کابـل، بعـد از یـک سلسـله مذاکـرات، 
شـام امـروز حکومـت افغانسـتان بـا حـزب اسـالمی بـه 

توافـق مهمـی رسـید.
قـرار اسـت عبدالصبـور فرید بـه حیث صدراعظـم جدید 

از طـرف گلبدیـن حکمتیـار به کابـل بیاید.
5 میـران 1375 کابـل، نیروهـای احمدشـاه مسـعود بعد از 
حـدود چـار سـال مقاومـت و جنـگ در شـهر کابـل، بعد 
از چاشـت امـروز شـهر کابـل  را تـرک کردند. احمدشـاه 
مسـعود بـه تمـام نیروهـای نظامی فرمـان عقب نشـینی به 

طـرف کوتـل خیرخانـه را صـادر کرده اسـت.
6  میـران 1375کابـل، طالبـان بعـد از خـروج نیروهـای 
مسـعود، بـه روز 6 میـزان شـهر کابـل را اشـغال کردنـد.
6 میـزان 1375 کابـل، طالبـان بعـداز نیمـه هـای شـب 5 
میـزان، آخریـن رییـس جمهور دولت وابسـته به شـوروی 
وقـت را کشـتند. جسـد داکتـر نجیـب اهلل را در چـارراه 

آریانـا آویـزان کردند.
پـروان،  والیـت  چاریـکار  شـهر  کابـل،   1375 میـزان   9
جبـل السـراج و ولسـوالی گلبهـار، پیهم بـدون مقاومت با 

برآمـدن نیروهـای مسـعود بـه دسـت طالبـان افتیـد.
امـروز طالبـان خـود را بـه دهنه درۀ پنجشـیر رسـانده اند. 
رادیـو بـی بـی سـی گـزارش داد، صـف آرایـی نیروهـای 
طالبـان در برابـر جنـرال دوسـتم در منطقـۀ سـالنگ آغـاز 

. شد
8 دلـو 1375 کابـل، رادیو بی بی سـی گـزارش داد، طالبان 
بعـد از سـقوط ولسـوالی های جبل السـراج و گلبهـار، نود 
هـزار باشـنده ایـن مناطق را از خانه های شـان کشـیده اند.

19 دلـو1375 خورشـیدی، مالعمر رهبر گـروه طالبان، در 
مصاحبه یـی بـا هفته نامـۀ »الوطن« گفت: برآمـدن زن ها از 
خانـه و کار کـردن آنهـا در ادارات هیچ گونه جواز شـرعی 

ندارد.
وی گفـت، بـا دیـدن زن هـا حتـا مردهـای پیـر تحریـک 

می شـوند.
15 حوت 1375 خورشـیدی، نشـریۀ پیام مجاهد از سـوی 

احمدشـاه مسعود در پنجشـیر، از چاپ برآمد.
 بـا وجـود معرفـی عبدالصبـور فریـد، در سـال 1375 بـه 
حیـث صدراعظم دولـت اسـالمی افغانسـتان، حکمتیار از 
جنـگ و راکـت زدن پایتخـت نکشـید، تا اینکـه نیروهای 
دولـت اسـالمی افغانسـتان از کابـل عقـب نشـینی کرده و 
همـراه بـا نیروهـای نظامـی خـود، ابتدا بـه شـمال کابل و 
بعـداً به دره پنجشـیر سـنگر گرفـت، گلبدیـن حکمتیار در 
رکاب نیروهای دولت، با سـقوط شـهر کابـل در 23 میزان 
1375 ابتـدا بـه شـمال کابـل و پـس از مـدت کوتاهـی به 

بیـرون از افغانسـتان رفت.

برخورد سیاسی با زبان...
فارسـی  ادبیـات  بـاور رییـس دانشـکدۀ زبـان و  بـه   
هم آهنگیـی  بایـد  مـورد  ایـن  در  بیرونـی:  دانشـگاه 
در شـیوۀ نوشـتاری حداقـل میـان سـه کشـور ایـران 
تاجیکسـتان و افغانسـتان ایجـاد می شـد، چـون مـا در 
یـک حـوزه گفت وگـو و باهم روابـط فرهنگـی و ادبی 

داریـم.
ایـن اسـتاد دانشـگاه تأکید کـرد: برخی هـا در تالش اند 
تـا فارسـی و دری را دو زبـان جداگانـه معرفـی کننـد 
و اگـر مبنـای کار بـا دیدگاه هـا و غرض هـای سیاسـی 
باشـد، ایـن کار جایـی را نمی گیـرد و بایـد دقت شـود.
او خاطـر نشـان کـرد: برخـورد بـا زبـان بایـد برخـورد 
دموکراتیـک باشـد، بـه ایـن معنـی کـه زبـان متعلـق به 
مـردم اسـت و مـردم و جامعـه تصمیم می گیرنـد که از 

چـه زبانـی و بـا کـدام روش اسـتفاده می کننـد.
آقـای یسـنا افزود: »اگر کسـی به طـور خـاص، دکتاتور 
منشـانه و مهندسی شـده بـاالی مـردم اِعمـال کنیـم کـه 
چگونـه بنویسـند و چگونـه بخوانند، این گونـه برخورد 

نـه علمـی اسـت و نـه جایـی را می گیرد.«

دانشـگاه  فارسـی  ادبیـات  و  زبـان  دانشـکدۀ  رییـس 
بیرونـی اظهـار داشـت: از نظـر علمـی و زبان شناسـی 
مـراودات فرهنگـی تأثیـر زیادی بـر بودن و نابودشـدن 
یـک زبان نـدارد. باید برخـورد با زبان ها مهندسی شـده 

و غرض آلـود نبایـد باشـد.
آقـای یسـنا اذعـان داشـت: زبـان مـا فارسـی دری نـام 
دارد و حکومـت تـا هنـوز بـا ایـن نـام مشـکل دارد و 
شـاید کسـانی بخواهنـد بـا سـود جسـتن از اصـالح 
»مصطلحـات ملـی« چیـزی را بـر زبان مـا اِعمـال کنند 
کـه ایـن کار بـه بـاور مـن عملـی و قابـل قبول نیسـت.
در سـویی دیگـر، جاویـد فرهـاد شـاعر و پژوهش گـر 
ادبـی بـه ایـن باور اسـت: چیـزی به نـامِ »زبان ملـی« یا 
»زبان هـای ملـی« وجود ندارد. در قانون اساسـی کشـور 
از دو زبـان فارسـی)دری( و پشـتو، بـه حیـِث زبان های 

»رسـمی« یاد شـده اسـت و نـه زبان هـای ملی.
آقـای فرهـاد می افزایـد: موضـوع معیاری سـازی زبـان 
یـک مقولـۀ گنگ اسـت؛ یعنی در نخسـت باید روشـن 
شـود کـه منظـور از معیاری سـازی زبان چیسـت؟ و آیا 
ایـن معیاری سـازی در زبـان گفتـار و یاهـم در زبـان 

نوشـتار انجـام می شـود؟.

ایـن پژوهش گر ادبی خاطرنشـان سـاخت: »اگـر منظور 
وزارت فرهنـگ و فرهنگسـتان )اکادمـی علوم( کشـور 
نادرسـتی های  از  جلوگیـری  زبـان،  معیاری سـازی  از 
گویشـی باشـد، ایـن کار به ایـن زودی و شـتاب زده گی 

ممکـن نخواهـد بود.
بـه باور آقـای فرهاد: باتوجـه به میزان تحـول، توجه به 
اصالت های زبان مادر و شـیوۀ نـگارش نوین در زبان و 
نیـز تشـتت و پراکنده کـی که در حوزۀ گویـش واژه گان 
در چنـد دهـه بـه میـان آمـده اسـت، دشـوار اسـت که 
بـه ایـن اصل مهـم به ایـن آسـانی پرداخته شـود. آقای 
فرهـاد تصریـح می کند کـه معیارهای پیشـین گویش در 
زبـان، اکنون دچـار چندگونه گی نیز شـده اسـت؛ یعنی 
بسـیاری از گویش هـای بومـی، بـه گونه یی امـروز وارد 
حـوزۀ کاربـردی زبـان شـده اند کـه سـنجش و کاربـرد 
این گونـه گویش هـا ُفرصـت فراگیـر بـرای پژوهـش و 
توانایـی بسـیار فنـی در حوزۀ زبان شناسـی را خواسـتار 

است.
بـه گفتـۀ او: »از دیِد من تا چهارچوب ژرِف دانشـگاهی 
نشـود،  ایجـاد  زمینـه  ایـن  در  ویـژه  توانایی هـای  بـا 
ممکـن نیسـت، ایـن مأمـول بـرآورده شـود. آرزومندم 

بینـش ُسـلطه گرایانه و  برنامـه،  ایـن  انجـام  در پشـِت 
سیاسـت تمامیت خواهانـه وجـود نداشـته باشـد و بـه 
ایـن بهانه هیچ کـس نتوانـد در برابر رونـِد پاالیش زبان 

و پیش رفـت آن سـد شـود«.
وزارت اطالعـات بـا اکادمی علوم درحالـی این تصمیم 
را گرفته انـد کـه چهـل سـال جنـگ در کشـور باعـث 
ویـژه  بـه  خارجـی،  کشـورهای  بـه  مـردم  مهاجـرت 
آن هـا  برگشـت  و  شده اسـت  همسـایه   کشـورهای 
سـبب شـده کـه گویـش در زبان هـای دری و پشـتوی 
افغانسـتان تغییـر بخـورد و نیـز واژه هـا و اصطالحـات 

خارجـی وارد گفتـار و نوشـتار شـود.
اسـتقبال از ایـن تصمیـم وجـود دارد، امـا در ضمـن آن 
ایـن نگرانـی وجـود دارد کـه توان منـدی بـرای طـرح 
پیـش  نارسـایی های  و  باشـد  کمتـر  معـادل  واژه هـای 
بیایـد کـه واژه هـای طرح شـده نتوانند بدیلی شـوند که 

در جامعـه مـورد اسـتقبال قـرار بگیرند.
زبـان شناسـان می گوینـد واژه هـا در یک زبـان گفتاری 
تنهـا از نـگاه تلفـظ فـرق می کنـد و امـا از لحـاظ افاده 

معنـی و ریشـه باهـم تفـاوت ندارد.

ACKU
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ورزش

آمار سرشماری ها نشان می دهد، سرعت کاهش خانواده های مسلمان 
هندی در مقایسه با سایر جوامع این کشور، شتاب بیشتری دارد.

5/15 عضو  به   5/61 از  مسلمانان  جامعۀ  در  خانوارها  اعضای  شمار 
به  خانواده هایی  برای  کاهش  این  همزمان،  است.  رسیده  خانواده 
سرپرستی مردان 11.1درصد است در حالی که برای خانواده هایی به 

سرپرستی زنان تنها 4.47درصد گزارش شده است.
این کاهش در حالی صورت گرفته که جامعۀ مسلمانان عمدتًا به دلیل 
گروه های  حملۀ  هدف  باالتر  مثل  تولید  نرخ  و  بزرگ  خانواده های 
در  هندو  نماینده گان  گذشته  سال  می گیرند.  قرار  هندو  راست گرای 
پارلمان از زنان هندو خواستند تا دست کم هر کدام چهار فرزند بیاورند 

تا بتوانند با رشد جمعیت مسلمانان مقابله کنند.
که  می دهد  نشان  شد،  منتشر  گذشته  سال  که  مذهبی  جمعیت  آمار 
رشد  درصد   24.6  2011 تا   2001 سال  بین  مسلمانان  جامعۀ  رشد 
داشته است. این گزارش دربارۀ سایر جوامع در هند نشان می دهد که 
سایز متوسط خانوار های هندو در دهۀ گذشته به میزان  5.02 درصد، 
خانواده های مسیحی 6.47 درصد، سیک ها 7.44 درصد، بودایی ها5.96 

درصد و خانواده هایی از آیین جین 5.5 درصد کاهش داشته اند.

دولت پاکستان در اعتراض به حمالت هواپیماهای بدون سرنشین امریکایی 
در حریم هوایی این کشور، سفیر واشنگتن در اسالم آباد را احضار کرد.

وزارت امور خارجۀ پاکستان با انتشار بیانیه یی اعالم کرد، سید طارق فاطمی، 
دستیار ویژۀ نخست وزیر پاکستان در امور خارجی با دیوید هیل، سفیر امریکا 

در پاکستان دیدار کرد.
فاطمی در دیدارش با سفیر واشنگتن در اسالم آباد به ابراز نگرانی در خصوص 
تعرض پهپادهای امریکایی به حریم هوایی پاکستان پرداخت و گفت که چنین 
اقداماتی تعرض به تمامیت ارضی پاکستان و نقض مقررات سازمان ملل متحد 

محسوب می شود.
این مقام پاکستانی همچنین تأکید کرد که چنین اقداماتی تأثیری منفی بر فرایند 

صلح میان دولت افغانستان و طالبان می گذارد.
فاطمی با اشاره به هماهنگی ها میان امریکا و پاکستان برای مبارزه با تروریسم، 
تأکید کرد که این دو کشور در این حوزه همکاری بسیار نزدیکی دارند و این 

همکاری باید در ادامه نیز به قوت خود باقی بماند.
بدون  هواپیماهای  حمالت  از  پاکستان  خارجۀ  امور  وزارت  این،  از  پیش 

سرنشین امریکا به مواضع طالبان انتقاد کرد.
در حالی که باراک اوباما با صدور بیانیه یی کشته شدن رهبر طالبان در خاک 
حملۀ  که  کرد  اعالم  اسالم آباد  دیپلماسی  دستگاه  کرد،  تأیید  را  پاکستان 
تمامیت  به  تعرض  طالبان  مواضع  به  امریکایی  سرنشین  بدون  هواپیماهای 

ارضی پاکستان محسوب می شود.
در این بیانیه آمده است: بررسی های بیشتر در حال انجام است، اما پاکستان 
مایل است یک بار دیگر بر این مسأله تأکید کند که حملۀ هواپیمای بدون 

سرنشین که اخیراً رخ داد، تعرضی به تمامیت ارضی این کشور بود.

سخنگوی کرملین با اشاره به اینکه روسیه نسبت به تداوم فعالیت های ناتو در 
شرق اروپا و حوزۀ بالتیک هشدار داده، گفت:  مسکو برای حفاظت از منافع و 
امنیت خود دست به کار می شود، اما از روشی سیستماتیک و قابل پیش بینی 

استفاده می کند.
راشاتودی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت:  روابط میان مسکو و 
به  ناتو  به دوران جنگ سرد است چراکه  بازگشت  به سرعت در حال  ناتو 
دنبال گسترش فعالیت خود به سمت شرق اروپا و کشورهای حوزۀ بالتیک 

است.
او ادامه داد:  لفاظی های مشابه با دوران جنگ سرد از سوی ناتو باعث شده تا 
روابط میان این ایتالف نظامی و مسکو بیش از گذشته رو به سردی بگذارد. 
به  تقابل  برای  نهادی است که  تقابل و درگیری است و  ناتو حاصل دوران 
وجود آمده است و به جای آن که به دنبال ثبات و امنیت برای اروپا باشد، این 

دو مقوله را از بین می برد.
منطقه  در  ناتو  نگران گسترش حضور  ما همچنان  کرملین گفت:   سخنگوی 
مقابله  برای  بنابراین،  است.  ما  نگرانی های  اصلی  منشا  مسأله  این  و  هستیم 
با این نگرانی ها به دنبال یکسری گام های نظام مند،  قابل پیش بینی و سازنده 

هستیم.
این اظهارنظر از سوی سخنگوی کرملین پس از آن مطرح شد که دبیرُکل ناتو 
گفته بود، ایتالف آمادۀ مقابله با اقدامات خصمانه روسیه علیه اعضایش در 

شرق اروپاست.

ننگيالی عثمانی
اشـاره: نصیر وهابی 23 سـال عمـر دارد و از والیت کابل اسـت. 
او در  کشـور جرمنـی تولـد شـده اسـت و دانشـجوی اقتصاد در 
ایـن کشـور اسـت. از سـن 13 سـاله گی و بـا حمایت و تشـویق 
پـدری ورزش را آغـاز کرد. در رشـه های کیک بوکـس پهلوانی و 

موتـای تمرینات خـود را ادامـه می دهد. 

چرا ورزش می کنید؟  
آهسته آهسـته  و  کـردم  آغـاز  بـودن  به خاطـر صحت منـد  را  ورزش 
انگیزه ایـم تغییـر کـرد و هدفم را قهرمان بـودن تعیین کـردم. با ورزش 
توانسـتم اعتمـاد بـه نفـس پیـدا کنم، زمـان کـه رو بـه ورزش آوردم، 
وقتی ورزشـکاران افغانسـتان را از طریق رسـانه های کشـور می دیدم، 
بـه ایـن بـاور رسـیدم کـه بایـد به ایـن مـردم و ایـن کشـور از طریق 
ورزش افتخـار آفرینـی کنـم همـن بـود کـه ورزش را با انگیـزۀ قوی 

بـه دنفع کشـورم ادامـه دادم
وهابی تا به حال چه دست آوردهای را نصیب شده است؟

در رشـته فری فایت سـه کپ و پانزده مدال طال دارم و در رشـته های 
مـوی تـای و کیـک بکـس نیز مسـابقات زیـاد دارم و در وزن خود در 

رشـته فری فایت قهرمان هسـتم.
قبـال  در  جرمنـی  در  وطن مـان  هـم  مهاجریـن  اسـتقبال 

اسـت؟ چگونـه  دسـت آوردهای تان 
آنـان همیشـه مـرا  تشـویق و حمایـت کرده انـد، بنـٌا از ایشـان یـک 
دنیـا ممنـون و سـپاس گزارم. زمانـی کـه در مسـابقات برنده می شـوم 
هموطنـان مـا در جرمنـی جشـن می گیرنـد و از اقـوام مختلـف همـه 

باهـم گـرد می آییـم و خوشـی ها را بـا هـم تقسـیم می کنیـم.
یک ورزشکار دارای کدام ویژه گی های باید باشد؟

ورزش به خاطر صحت و سـالمتی می باشـد، نباید از آن سـوء اسـتفاده 
شـود. ورزشـکارا بایـد از خلـق نیـک و رفتـار انسـانی داشـته باشـد، 
در غیـر آن ورزشـکار بودنـش زیـر سـوال اسـت. از طریـق ورزش 

می توانیـم کشـور خـود را به تمـام جهـان معرفـی کنیـم.
آرزوی بزرگ شما در زنده گی چیست؟

آرزو دارم روزی در کشـور مـا صلـح و ثبـات برقـرار باشـد و مـردم 
مـا زیـر سـایۀ محبـت، همدلـی و همبسـته گی زنده گـی کنـد. خیلـی 
دوسـت دارم کشـور عزیـز و هموطنـان ام را از نزدیـک دیـدار کنـم، 
محبـت وطـن خـود را احسـاس کنـم و تجربـۀ ورزشـیی کـه دارم را 
بـرای جوانـان یـاد بدهـم. یگانـه آرزوی بـزرگ مـن این اسـت که از 
طریـق تیم ملی کشـور در مسـابقات بیرون مرزی اشـتراک و اسـتقبال 

و محبـت مـردم کشـور خـود را از نزدیـک احسـاس کنم. 
پیمام تان به حکومت افغانستان چیست؟

بـرای  حکومـت  می کنـم،  تعقیـب  رسـانه ها  طریـق  از  کـه  قـراری 
ورزشـکاران کارهای را انجام داده اسـت که در تناسـب با کشـورهای 
همسـایه و دیگـر کشـورهای جهـان بـه بـاور مـن انـدک اسـت، باید 
روی جوانـان کشـور سـرمایه گـذاری شـود. تقاضا مـن از دولت این 
اسـت کـه بـاالی ورزشـکاران مهاجریـن مقیم کشـور اروپا نیـز توجه 
داشـته باشـند، آنـان را تافتـۀ جـدا بافتـه از خـود نداننـد، مـن همـه 
افتخاراتـم را بـه نفع افغانسـتان کسـب کرده ام، من افغانسـتانی هسـتم 

آلمانی. نـه 
پیام تان برای برای جوانان کشور چیست؟

جوانـان سـتون فقـرات یک کشـور هسـتند، جوانـی یک دوره اسـت 
کـه دیگـر باز نخواهد آمد، پس از این جوانی اسـتفادۀ درسـت شـود، 
چـون مملکـت بـرای جوانان ضرورت دارد، به هر رشـتۀ ورزشـی که 
خـوش داریـد ورزش کنیـد تـا روزی باشـد کـه یـک قهرمـان واقعی 

کشـور گردید.  

کاهش جمعیت جامعۀ 
مسلمان هند

پاکستان سفیر امريکا را 
احضار کرد

کرملین:
روابط روسیه-ناتو درحال بازگشت 

به دوران جنگ سرد است

ورزشکار مقیم اروپا:

نیازمند حمايت 
حکومت خود هستیم

پرتو نادری

ــری  ــی، سـ ــگاه البیرونـ ــودم دانشـ ــه بـ ــروز رفتـ دیـ
ــا،  ــادان در کاپیسـ ــتر معتـ ــگاه 50 بسـ ــه درمانـ زدم بـ
در برگشـــت نشســـتیم کنـــار دریـــا در پـــل صیـــاد. 
ــت  ــالن مسـ ــوه پیـ ــان انبـ ــان چنـ ــه خروشـ ــدم همـ ــا دیـ موج هـ
ــه  ــوب، بـ ــوی جنـ ــد، رو به سـ ــتابی می رفتنـ ــه شـ ــا چـ ــه بـ کـ
پاکســـتان و چـــه سال هاســـت کـــه می رونـــد! در ذهنـــم گذشـــت: 
اگـــر این جـــا حکومـــت بـــا عرضه یـــی می بـــود و ســـر ســـوزن 
خـــردی می داشـــت، در ایـــن موج هـــا چـــه نیـــروی بـــزرگ 
زنده گـــی را کـــه نمی یافـــت. اگـــر چنیـــن می شـــد، امـــروز مـــا 
ـــری.  ـــت های کانتین ـــم سیاس ـــه ه ـــود و ن ـــاب ب ـــودای توت ـــه س را ن
ـــا  ـــا ت ـــوی مرزه ـــه آن س ـــی رود ب ـــا م ـــن دریا ه ـــه ای ـــت ک سال هاس
ســـرزمین های دیگـــران را ســـیرآب ســـازد. آن هـــا در زمین هـــای 
خـــود گنـــدم می کارنـــد و مـــا مایـــن می کاریـــم. آن هـــا زنده گـــی 
ــته  ــه گی پیوسـ ــان همیشـ ــا یاوه گویـ ــا مـــرگ. مـ ــد و مـ می رویاننـ
ــم و  ــردن کرده ایـ ــر گـ ــاله بـ ــزار سـ ــج هـ ــخ پنـ ــول تاریـ کجکـ
ــان های  ــوان کهکشـ ــی می تـ ــا گزافه گویـ ــه بـ ــم کـ ــر کرده ایـ فکـ
دیگـــری را تســـخیر کـــرد. امپراتـــور شـــکن های بـــزرگ هســـتیم؛ 
ــم  ــت ویکم هـ ــدۀ بیسـ ــا در سـ ــم، مـ ــوزه می کنیـ ــان دریـ ــا نـ امـ
ـــرد. ـــنۀ خ ـــش و گرس ـــنۀ دان ـــان، گرس ـــنۀ ن ـــتیم، گرس ـــنه هس گرس
بـــا ایـــن حـــال، هنـــوز ســـایۀ دانـــش و خـــرد سیاســـی را بـــا 
ــد،  ــای فاسـ ــن حکومت هـ ــچ! ایـ ــر هیـ ــم و دیگـ ــگ می زنیـ تفنـ
متعصـــب و جاهـــل چـــه چارمغز هـــای پوچـــی را کـــه در دامـــان 
مـــا نکرده انـــد! مـــا هنـــوز توانایـــی اندیشـــیدن بـــا خـــرد را یـــاد 
نگرفته ایـــم. مـــا همـــه چیـــز را در غیـــاب خـــرد حـــل و فصـــل 
ــان  ــا همـ ــرد مـ ــاید خـ ــم شـ ــنایی می جنگیـ ــا روشـ ــم. بـ می کنـ
ـــیۀ  ـــه وس ـــو ب ـــده بدین س ـــد س ـــه از چن ـــت ک ـــی اس ـــیطان چراغ ش
باد هـــای یـــاوه روزگار خامـــوش شـــده اســـت. می خواهـــم بـــه 
همـــه گزافه گویـــان گشـــنه مســـت افغانســـتان بگویـــم، هم چنـــان 
مشـــت بـــر هـــوا بکوبیـــد و پـــای بـــر زمیـــن و اتـــک را فریـــاد 
ـــتان  ـــن پاکس ـــه روزی ای ـــید ک ـــته باش ـــر داش ـــه خاط ـــی ب ـــد؛ ول بزنی
ـــا  ـــیر ت ـــان از پنچش ـــای خروش ـــن دریا ه ـــر همی ـــه به خاط ـــت ک اس
ـــار از روزگار  ـــرد و دم ـــد ک ـــاری خواه ـــا ج ـــاغ م ـــون از دم ـــر، خ کن
ـــول  ـــان نیســـت، پ ـــش نیســـت، ن ـــه دان ـــا ک ـــید. آن ج ـــد کش ـــا خواه م
ـــود! ـــد ب ـــش نخواه ـــی بی ـــاله یاوه ی ـــزار س ـــج ه ـــخ پن ـــت، تاری نیس

كاوه جبران

خاطره نویسی برای عدالت
یکـــی از بازی هـــای دورۀ کودکـــی و نوجوانـــی مـــا 
ـــود.  ـــار ب ـــکرهای حکمتی ـــاوان و س ـــدای ه ـــد ص تقلی
دم...شـــووووووو...غرمب. روزهایـــی کـــه موشـــک نمی آمـــد یـــا 
ــت  ــه فرصـ ــای کوچـ ــود و بچه هـ ــرار بـ ــی برقـ ــاًل آتش بسـ مثـ
ــد.  ــدا می کردنـ ــد صـ ــًا تقلیـ ــتند، حتمـ ــدن را می داشـ ــرون شـ بیـ
در میـــان همـــه یکـــی از بچه هـــا بهتـــر از همـــه صـــدای هـــاوان 
را بیـــرون مـــی داد؛ چندان کـــه صدایـــش عمـــاًل مردمـــی را کـــه 
گوش شـــان بـــه راکـــت عـــادت کـــرده بـــود، نگـــران می کـــرد.

مســـجد منطقـــۀ مـــا دیوارهـــای عریـــض و کوتـــاه داشـــت، هـــر 
ــس،  ــی و آتش بـ ــای آفتابـ ــه در روزهـ ــای کوچـ ــی بچه هـ از گاهـ
ــد.  ــزان می کردنـ ــان را آویـ ــتند و پاهای شـ ــار می نشسـ روی آن قطـ
ـــی  ـــه یک ـــًا ب ـــگ تقریب ـــی جن ـــه در پ ـــود ک ـــام ب ـــوار راه ع ـــارۀ دی کن
ـــود،  ـــده ب ـــل ش ـــر تبدی ـــۀ دیگ ـــه منطق ـــذر ب ـــی گ ـــای اصل از راه ه
چـــون مـــردم حتـــا در روزهـــای آتش بـــس ســـعی می کردنـــد از 

ـــد. ـــور کنن ـــی عب ـــیرهای فرع مس
ـــجد  ـــوار مس ـــان را از دی ـــا پاهای ش ـــود و بچه ه ـــی ب ـــه آفتاب روزی ک
آویـــزان کـــرده بودنـــد، بایسکل ســـواری رکاب زنـــان پـــای دیـــوار 
ـــش را  ـــا، صدای ـــی م ـــد اصل ـــگام مقل ـــن هن ـــید. در همی ـــجد رس مس

ـــرون داد: ـــو بی از گل
دم...شوووووووو.....

ــن  ــودش را روی زمیـ ــوار خـ ــیده، بایسکل سـ ــب نارسـ ــه غرمـ بـ
انداخـــت. عـــادت شـــده بـــود. فاصلـــه بیـــن دو صـــدای شـــلیک 
و برخـــورد و انفجـــار، صـــدای شـــووووووس بـــود کـــه معمـــوالً 
ــتند.  ــاه می جسـ ــی پنـ ــۀ چندثانیه یـ ــن فاصلـ ــد در همیـ ــردم بایـ مـ
ــا از  ــد مـ ــود و بعـ ــته بـ ــاه جسـ ــق پنـ ــه ناحـ ــوار بـ بایسکل سـ
قرارگاه مـــان فـــرار کردیـــم؛ بـــا فحش هـــای غلیظـــی کـــه از 

بـــود. بایسکل ســـوار گول خـــورده نصیب مـــان شـــده 
پ.ن: خاطـــرات زیـــادی از جنگ هـــای کابـــل در خاطـــر مـــردم 
ــیرین های  ــی از شـ ــن یکـ ــه همیـ ــن بـ ــت. مـ ــته اسـ ــش بسـ نقـ
ـــوند،  ـــته ش ـــد نوش ـــه بای ـــا هم ـــن قصه ه ـــردم. ای ـــنده ک ـــش بس تلخ
بخشـــی از تاریـــخ اصلـــی مـــا همیـــن  خاطره هـــا و قصه هاســـت. 
چه بســـا خاطراتـــی کـــه بـــا مـــرگ کســـان، فرامـــوش شـــده انـــد 
ـــرات را  ـــن خاط ـــز ای ـــی هرگ ـــه دالیل ـــه ب ـــانی ک ـــا کس ـــه بس و چ

ـــرد. ـــد ک ـــوب نخواهن مکت
ـــخ  ـــای تل ـــن آن روزه ـــم م ـــه زع ـــه ب ـــر ک ـــت دیگ ـــن دوس ـــج ت از پن
را تجربـــه کـــرده انـــد، دعـــوت می کنـــم کـــه یکـــی از قصه هـــای 
ـــد.  ـــوت کنن ـــه نوشـــتن دع ـــد دیگـــران را ب ـــام را بنویســـند، و بع آن ای
ـــی  ـــا از کس ـــند و ی ـــرده باش ـــه ک ـــود تجرب ـــا را خ ـــن قصه ه ـــاال ای ح

ـــند. ـــنیده باش ش

فيـسبـوک نـــامــه
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و  مسکرات  جرایم  علیه  مبارزه  قضایی  و  عدلی  مرکز 
گذشته  ماه  جریان  در  که  است  کرده  اعالم  مخدر  مواد 
از  مواد مخدر  قاچاق  اتهام  به  نفر  )ثور( 65  خورشیدی 

والیت های مختلف بازداشت شده اند.
 این نهاد دیروز سه شنبه 4 جوزا، با پخش خبرنامه یی گفته 
است که در بین افراد بازداشت شده، چهار خانم افغان و 

یک مرد ایرانی شامل هستند.
در خبرنامه آمده است که این افراد با دوسیه  های نسبتی شان 

به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم 
مسکرات و مواد مخدر منتقل شده اند.

گفته شده که این افراد از والیت های کابل، 
هرات، ارزگان، بدخشان، کندهار، فاریاب، 
هلمند، بلخ، ننگرهار، کندز و فراه بازداشت 

شده اند.
 700 از  بیش  افراد،  این  نزد  از  پولیس 
کیلوگرام هیرویین، 843 کیلوگرام مورفین، 
بیش از 2 هزار 278 کیلوگرام تریاک، بیش 
 35 چرس،  کیلوگرام   500 و  هزار   2 از 
عراده وسایط نقلیه، 1 میل سالح با 5 فیر 
مرمی و 78 سیت تلفن همراه را کشف و 

ضبط کرده است.
با جرایم مسکرات و مواد  مبارزه  مرکز عدلی و قضایی 
افراد  دوسیه های  حاضر،  حال  در  که  است  گفته  مخدر 
بازداشت شده در این مرکز، تحت تعقیب عدلی و قضایی 

است.
جاری  سال  حمل  ماه  در  نهاد،  این  آمارهای  اساس  بر 
خورشیدی نیز 52 نفر در پیوند با 44 قضیه قاچاق مواد 

مخدر از والیت های مختلف بازداشت شدند.

یک  که  کند  می  تاکید  کشور  جمهوری  ریاست 
برای  میکانیزم  یک  ایجاد  خصوص  در  کمیسیون 
چگونگی مدیریت آبها در کشور ایجاد شده و در این 
پیش می شود  به 6 قرن  اسنادی که مربوط  خصوص 

بررسی می گردد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ سیدظفر هاشمی، معاون 
سخنگوی رییس جمهور غنی امروز در کنفرانس خبری 
در مورد سفر رییس جمهور به کشورهای قطر و ایران 

جزییات ارایه کرد.
آقای هاشمی در جریان این نشست تاکید کرد که آبهای 
افغانستان بر اساس قوانین بین المللی مدیریت می شود.
وی افزود: حکومت افغانستان و شخص رییس جمهور، 
تمام اسنادی که مربوط به آبها می شود و بر می گردد 
به شش قرن گذشته مطالعه کرده هیات مشخص، تعیین 
شده تا روی این موضوع کار بکند بخاطر تقسیم آبها 
با کشورهای همسایه و مدیریت آبها بر اساس معیار و 

قوانین بین المللی«.
هاشمی نقش اعضای شورای ملی را در راستای جمع 
آبهای  مدیریت  خصوص  در  مردم  نظریات  آوری 
افغانستان کلیدی عنوان کرده افزود: پس از جمع آوری 
نظریات مردم، تیم ما آماده است که با جانب ایران در 

این مورد گفتگو کند.
قبل از این نیز رییس جمهور غنی وعده سپرده بود که 

تمام آبهای داخلی افغانستان را مهار می سازد.
آب  از  درستی  مدیریت  گذشته  در  که  گفت  هاشمی 
وجود نداشته و فعآل یک کمیسیون ایجاد شده است که 
با در نظر داشت قوانین در سطح جهان تالش می شود 

که یک قطره آب افغانستان ضایع نشود.
همچنین آقای هاشمی در بخش دیگر از سخنانش در 
مورد عملیات نیروهای خارجی به جان مالاختر محمد 

منصور، رهبر گروه طالبان اشاره کرد.
وی گفت: تمام عملیاتی که از سوی نیروهای ایتالف 
و نیروهای خارجی در افغانستان صورت می گیرد به 

هماهنگی نیروهای امنیتی افغان انجام می شود.
در  که  گوید  می  جمهور  رییس  سخنگوی  معاون  اما 
به جان رهبر گروه طالبان  مورد عملیات مشخص که 
صورت گرفته جزییات ارایه نمی کند؛ زیرا رهبری این 

عملیات به عهده نیروهای امریکایی بوده است.
مال  مرگ  که  شود  می  مطرح  حالی  در  اظهارات  این 
اختر محمد منصور، رهبر طالبان واکنش های گسترده 

در پی داشته است.

» ياو جينگ »  سفير كبير جمهوری 
خلق چين در افغانستان

الی 18 ماه می سال روان، نخست وزیر  تاریخ 15  به 
جانب  از  چیانگ«  که  »لی  آقای  چین  خلق  جمهوری 
اجراییه  رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  آقای  خود  افغانی 
تا  افغانستان رسما دعوت نمود  حکومت وحدت ملی 
از کشور چین دیدار نماید. این دیدار دومین دیدار مهم 
دوره جدید حکومت وحدت  در  کشور  دو  هر  سران 
با  غنی  جمهور  رییس   2014 سال  در  باشد.  مي  ملی 
بود،  آورده  عمل  به  چین  کشور  از  که  رسمِی  دیدار 
به یک مسیر جدید سوق  را  بین هر دو کشور  روابط 
رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  دیدار  این  در  که  بخشید، 
اجراییه حکومت وحدت ملی افغانستان نیز قدم بعدی 

را در تقویت روابط استراتیژیک هر دو کشور نهاد.
و  عبداهلل  عبداهلل  آقای  که  بودم  خوشبخت  بسیار  من 
هیات همراه شان را در جریان این سفر رسمی همراهی 

مي کردم و نکات بارزی در این سفر مشاهده نمودم:
نکته اول؛ توسعه و افزایش روابط بین دو ملت

این دیدار که به تعقیب دیدار رییس جمهور غنی و آقای 
»شی جین پینگ« در دوره جدید حکومت وحدت ملی 
صورت گرفت، برای تحکیم روابط هر دو کشور)چین 
است.  بوده  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  افغانستان(  و 
هیات  توسط  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  آقای  دیدار  این  در 
که  گرفت  قرار  استقبال  مورد  چین  حکومت  بلندپایه 
این نشان دهندهی درک عمیق دولت چین در تقویت 
روابط هر دو کشور مي باشد. آقای عبداهلل عبداهلل رییس 
اجراییه حکومت وحدت ملی همراه با آقای« شی جین 
«لی  آقای  رییس جمهور جمهوری خلق چین،  پینگ» 
که چیانگ» نخست وزیر جمهوری خلق چین و معاون 
یوان  لی  آقای«  چین  خلق  جمهوری  جمهور  رییس 
چاو »به صورت جداگانه دیدار و درمورد موضوعات 
رییس  سفر  این  جریان  در  نمودند.  صحبت  مختلف 
ضیافتی  و  مراسم  به  ملی  وحدت  حکومت  اجراییه 
تدارک  و  تهیه   « چیانگ  که  «لی  آقای  دعوت  به  که 
و  مسایل  مورد  در  و  ورزید  اشتراک  نیز  بود،  گردیده 

مشکالت مشترک هر دو کشور تبادل نظر نمودند و به 
نتایج مطلوب دست یافتند. هر دو جناح مشترکا بیانیه 
های روابط همکاری هر دو کشور را ایراد نمودنده و 
مسیر پیشرفت روابط استراتیژیک و همکارهای مشترک 

المنافع چین و افغانستان را مشخص و تقویت کردند.
نکته دوم؛ توسعه و تحکیم راهبرد مشترک

 . از نظام کنونی  حکومت چین حمایت قاطع خود را 
منع کشت  و  تروریزم  مقابل  در  افغانستان  از  پشتیبانی 
افغانستان  حکومت  مقابل.  .در  نمود  اعالن  کوکنار 
تایوان،  جزیره  چون؛  موضوعاتی  در  را  خود  حمایت 
دریای چین جنوبی و دخالت بیرونی در موضوعاتی که 
به منافع عمومی لطمه وارد نماید، اعالن نمود. همچنان 
شانگ  سازمان  به  پیوستن  تمایل  ابراز  افغانی  جانب 
های منحیث یک عضو رسمی این سازمان نمود و نیز 
خواهان عضویت در بانک انکشاف آسیایی شد، که از 

نهاد  این دو  افغانستان در  طرف دولت چین عضویت 
مورد تایید و قبول قرار گرفت.

نکته سوم ؛ توسعه و افزایش ارتباطات مواصالتی
کشور چین بیان داشت که مایل به همکاری در عرصه 
میباشد و  افغانستان و همسایگانش  بین  رشدارتباطات 
طرح پیشنهادی )یک راه یک کمربند( که افغانستان را 
به یک نقطه وصل و استراتیژیکی در منطقه تبدیل مي 
کند . پیشنهاد نمود. یادداشت تفاهمنامه پیشبرد مشترک 
آقای »وانگ  امور خارجه چین  این طرح توسط وزیر 
یی« و همتای افغانش محترم صالح الدین ربانی به امضا 
رسید، که در این تفاهمنامه، اهداف، اصول و جزئیات 
همکاری درج شده است. در جریان این دیدار هر دو 
تاجیکستان،  قزاقستان،  چین،  ریل  خط  باالی  جناح 
افغانستان و ایران تبادل نظر نمودند و به ادامه این پروژه 
طرف  دو  هر  همچنان  داشتند.  ابراز  را  شان  موافقت 

خواهان افزایش روابط اطالعاتی و ماهوارهای؛ از جمله 
توسعه پروژه ماهوارهای »افغانستان 2« نیز شدند.

نکته چهارم؛ توسعه و افزایش همکاری ها
و کمک  از ساختار صلح  ادامهی حمایت  کشور چین 
در  بنیادی  و  بازسازی  های  بخش  در  بیشتر  های 
که  ساحاتی  در  مشخصا  که  نمود،  اعالن  را  افغانستان 
صورت  همکاری  میشود  دانسته  اولویت  و  ارجحیت 
امضا  به  را  همکاری  سند   6 کشور  دو  هر  میگیرد. 
رسانیدند که منجمله ادامهی کمک های بالعوض کشور 
چین در بخش اعمار منازل رهایشی برای افغانانی که از 
درآمد پایین برخوردارند، آغاز کار دو پروژه ایدیتوریم 
چین  نیز  و  کابل  دانشگاه  تدریسی  کمپلکس  تعمیر  و 
و  صادرات  پروتوکل  که  نمودند  موافقت  افغانستان  و 
بازاریابی زعفران ، جلغوزه سیاه، انار و غیره تولیدات 
مورد  و  تکمیل  زودتر  چه  هر  افغانستان  مخصوص 

سنجش قرار گیرد.
نکته پنجم؛ توسعه و افزایش ارتباطات

حکومت  اجراییه  رییس  عبداهلل  عبداهلل  سفر  این  در 
دیدار  نیز  سینکیانگ  سرحدی  ایالت  از  ملی  وحدت 
از سران حکومت  دیدار رسمی یکی  اولین  این  نمود. 
افغانستان طی 10 سال گذشته بوده است. چین به ادامه 
برنامه های تحصیلی قبلی خود برای مستحکم نمودن 
روابط دوستی، محصلین افغان را به تحصیل در کشور 
چین تشویق نمود و همچنان  اعالن نمود که افغانستان 
نماید  مي  حمایت  چینایی  زبان  آموزش  بخش  در  را 
انستیتوت  جدید  های  نمایندگی  تاسیس  صدد  در  و 
افغانستان مي باشد،  کنفوسیوس در دیگر والیت های 
الی 50 سیت بورس  تعداد 30  به  آینده  تا سه سال  و 
های مسلکی در رشته های مدیریت زراعتی و آموزش 

کارمندان مسلکی به افغانستان اعطا مي کند.
همراه  به  را  بزرگی  آوردهای  و دست  نتایج  سفر  این 
داشته که هر دو جناح برای ساختن یک زندگی مرفه 
به تالش و توجه  بین دو ملت تعهد  و تحکیم روابط 
موضوعات  این  نمودن  عملی  و  اجرا  برای  مشترک 

نمودند. 

پولیس در ماه ثور 65 نفر را به اتهام قاچاق 
مواد مخدر بازداشت کرده است

آبهاى افغانستان، 
بر اساس قوانین بین المللی مديريت می شود

توسعه و افزايش روابط بین دو ملت " 
به معنی تحکیم روابط دوستی چین و افغانستان است
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