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برنامــۀ ملــی ایجــاد کار بــرای صلــح ، بخاطــر بهبــود معیشــت اقتصــادی مــردم کشــور مــا ورهایــی آنــان 
از بیــکاری از طــرف حکومــت وحــدت ملــی دراواخــر ســال گذشــته اعــام شــد. مبتنــی بــرآن وتحــت 
چتــر ایــن برنامــۀ ملــی ، وزارت احیــا وانکشــاف دهــات نیــز پــروژۀ حفــظ ومراقبــت وکاریابــی برنامــۀ 
همبســتگی ملــی  را درســه مرحلــه دراکثــر والیــات کشــور راه انــدازی کــرد. البتــه ایــن پــروژۀ ملــی کــه 
هــدف اساســی آن ایجــاد کار ســالم و بهبــود وضعیــت اقتصــادی روســتاییان ماســت ، بــا درنظــر داشــت 
وضعیــت امنیتــی ، ســطح بیــکاری و چگونگــی اقلیــم والیــات مــورد نظــر ، درقریــه هــای مختلــف کشــور 
ــه هــای کار و  ــا زمین ــان روســتایی م ــن از هموطن ــرای هــزاران ت ــون ب ــا اکن ــه  وت ــق قرارگرفت مــورد تطبی

معــاش فراهــم گردیــده اســت.
ــا وانکشــاف  ــی  وزارت احی ــۀ همبســتگی مل ــت برنام ــظ ومراقب ــروژۀ حف ــن سلســله ، پ ــتای همی درراس
دهــات )MCG( یکباردیگــر آب آشــامیدنی صحــی را بــه قریــۀ نادرخــان ولســوالی منــدوزی والیــت خوســت 
جــاری ســاخت و همزمــان بــا آن بــرای بیــش از هشــت تــن کارگــر ماهــر و )۲۲۳( تــن کارگــر غیــر ماهــر 

زمینــۀ کار ومعــاش را نیــز فراهــم کــرد. 
درایــن قریــه کــه اهالــی آن فــوق العــاده بــی بضاعــت 
و فقیــر انــد ، اخیــراً جوانــان و نوجوانــان شــان بخاطر 
کار وکســب پــول بــه شــهر هــا وحتــی بــه خــارج از 
ــادی را  ــای زی ــواری ه ــد و دش ــفر میکردن کشورس
ــد. ــرگ ، تحمــل میکردن ــول خطــر م ــا ســرحد قب ت
ــا تطبیــق پــروژۀ حفــظ ومراقبــت  امــا خوشــبختانه ب
برنامــۀ همبســتگی ملــی مبنــی بــر بازســازی و ترمیــم 
شــبکۀ آب آشــامیدنی صحــی درایــن قریــه ، یکتعــداد 
ــذب  ــه کارج ــتا  ب ــکار روس ــان بی ــی وجوان از اهال
شــدند و موقتــًا ازمســافرت شــان بــه جاهــای دیگــر 

، جلوگیــری بعمــل آمــد.
ــه )۶۰(  ــه ک ــذ قری ــندۀ منتف ــق باش ــی عبدالخال حاج

ــد : ــال دارد میگوی س
ــه  ــن قری ــت درای ــظ ومراقب ــروژۀ حف ــاز کار پ ــا آغ ب
ازنــگاه اقتصــادی و اجتماعــی تحــوالت قابــل توجــه 

ــت  ــی بضاع ــدر ب ــد آنق ــان زیســت میکنن ــۀ نادرخ ــه درقری ــخاصی ک ــراً اش ــده اســت . اکث ــان آم ــه می ب
ــوان  ــد. عــده یــی از مــردم حتــی ت ــوان فراهــم آوری نفقــۀ شــباروزی اوالد خــود را ندارن هســتند کــه ت
ــد .  ــز ندارن ــی میشــود نی ــه حــدود )۵۰۰( افغان ــامیدنی صحــی را ک ــۀ آب آش ــل ماهان ــول ب پرداخــت پ
ــی کــه از درک پــروژۀ حفــظ  ــذا پول ــی باقیــدار پرداخــت بــل آب میشــوند . ل ــًا )۴۰٪( اهال ــه تقریب ماهان
ومراقبــت میگیرنــد ، برایشــان خیلــی حیاتــی ومهــم اســت. قابــل یــاد آوریســت ، باترمیــم وبازســازی ایــن 
ــه برداشــته اســت ، بیــش از )۱۱۳(  ــی هزین شــبکۀ آب آشــامیدنی صحــی کــه درحــدود )۳۷۸۵۵۰( افغان

فامیــل مســتفید میشــوند.
حاجی امین یک باشندۀ دیگر قریۀ نادرخان ، میگوید:

ــود مــورد  ــًا درمرحلــۀ نخســت برنامــۀ همبســتگی ملــی تطبیــق شــده ب ــا قب ــۀ م    شــبکۀ آبرســانی قری
ــه  ــود. امــا اخیــرا ً یکعــده از اهالــی کــه از مهاجــرت پاکســتان برگشــته بودنــد ،خان اســتفادۀ مــردم مــا ب
هــای شــان از شــبکۀ آب صحــی فاصلــۀ زیــاد داشــت ، لــذا بــا تطبیــق پــروژۀ حفــظ ومراقبــت هــم بــرای 

ــد  ــد تمدی ــای جدی ــه نله ــای قری ــده ه ــودت کنن ع
شــد وهــم بعضــی جاهــای شــبکه کــه زیــان دیــده 
ــه  ــردم قری ــه م ــیدن آب ب ــع رس ــث قط ــود وباع ب

ــد .  ــم وبازســازی گردی ــاره ترمی میشــد ، دوب
برنامــۀ  ومراقبــت  حفــظ  پــروژۀ  تطبیــق  بــا 
ــات ،  ــا وانکشــاف ده ــی وزارت احی همبســتگی مل
ــاد  ــتاییان ماایج ــرای روس ــدواری ب ــن امی ــون ای اکن
ــه  ــه هــای شــان ب ــد درقری ــه میتوانن شــده اســت ک
کار  واشــتغال دسترســی بیابنــد واز پولیکــه بدســت 
ــد.  ــد ، مشــکات روزمــرۀ شــانرا حــل نماین میآورن
را انــدازی  ایــن پــروژه از یکســو باعــث میشــود کــه 
پــروژه هــای عــام المنفعــۀ برنامــۀ همبســتگی ملــی 
بازســازی وحفــظ ومراقبــت شــود وازجانــب دیگــر 
زمینــۀ کســب روزی بــرای عــده یــی ازاهالــی بیــکار 

ــه هــا فراهــم گــردد. قری

فـراهم آوری آب و تأمین کار برای بهبـود معیشت  
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ــزرگاِن  ــی ب ــا برخ ــدار ب ــد در دی ــی هلمن وال
ــه در دو  ــت ک ــرده اس ــاش ک ــت ف ــن والی ای
مــاه گذشــته بیــش از ۱۵۰ پاســگاه امنیتــی 
اختیــارِ  در  کشــور  مقام هــای  دســتور  بــه 
ــت  ــه اس ــت. او گفت ــه اس ــرار گرفت ــان ق طالب
کــه نیروهــای امنیتــی و به ویــژه پولیــس، 
می شــوند.  اداره  بانفــوذ  افــرادِ  توســط 
ــرده   ــاش ک ــد ف ــی هلمن ــات وال ــات اهلل حی حی
ــگاه های امنیتــی، فقــط  ــه بســیاری از پاس ک
ــای  ــِت نیروه ــی به دس ــاِس تلیفون ــک تم ــا ی ب
مخالــف افتــاده اســت. او گفتــه کــه مشــکاِت 
ــی باعــث  ــای امنیت موجــود در ســاختار نیروه
ــای  ــا دروازه ه ــلح ت ــاِن مس ــه مخالف ــده ک ش

ــد.  ــروی کنن ــهر پیش ــن ش ای
ســخناِن آقــای حیــات هرچنــد در نــوِع خــود 
ــی  ــد از واقعیت ــی می توان ــت، ول ــابقه اس کم س
ــتان  ــِت افغانس ــام و دول ــه نظ ــردارد ک ــرده ب پ
اســت.  گرفتــار  آن  بــه  دور  ســال های  از 
ــِک  ــوان مســووِل درجه ی ــه عن ــات ب ــای حی آق
والیــت هلمنــد و در یــک معنــای دیگــر، 
ــی  ــوری، وقت ــدۀ رییس جمه ــوان نماین ــه عن ب
چنیــن دســت بــه افشــاگری می زنــد، بــه ایــن 
معنــا هــم بــوده می توانــد کــه او فقــط بخــِش 
ــیخته گی  ــۀ درهم گس ــی از فاجع ــیار کوچک بس
نظــام را افشــا کــرده اســت. شــاید حرف هــای 
ــی اســت کــه  ــوز باق ــادِ دیگــری هن بســیار زی
آقــای حیــات جــرأت گفتــِن آن هــا را نداشــته 
افشــاگری  کــه  هــم  همین قــدر  او  باشــد. 
کــرده،  خانــه اش آبــاد؛ حــاال می تــوان در 
ــوارد  ــه م ــز، ب ــاگری ناچی ــن افش ــِو همی پرت
ــید.  ــم رس ــر ه ــِر دیگ ــر و فاجعه بارت بزرگ ت
وضعیــت هلمنــد در جنــوب افغانســتان از 
ماه هاســت کــه بــه ســمِت بحــران رفتــه 
از  حاکــی  رســانه ها  گزارش هــای  اســت. 
آن انــد کــه نیروهــای مخالــف بخش هــای 
ــروِل خــود  ــت را در کنت ــن والی وســیعی از ای
دارنــد و می خواهنــد مرکــِز آن را نیــز تصــرف 
کننــد؛ تکــرار همــان فاجعه یــی کــه در والیــت 
ــخنان  ــن س ــاد. ای ــاق افت ــدوز اتف ــمالی قنـ ش
ــا  ــف تنه ــای مخال ــه نیروه ــد ک نشــان می دهن
بــا ســاح و امکانــات نظامــِی خــود وارد 
شــهرها نمی شــوند، بــل در عقــِب آن هــا 
ــه  ــت ب ــه از پش ــت ک ــان اس ــت هایی پنه دس

نظــام خنجــر می زننــد. 
ــم  ــتون پنج ــث س ــو بح ــه این سـ ــال ها ب از س
ــان  ــت، هم ــِر زبان هاس ــر س ــتان ب در افغانس
ــه  ــینان توطی ــر ارگ نش ــه نظ ــه ب ــوردی ک م
خوانــده می شــود و واقعیــت نــدارد. امــا 
ــق  ــا دقی ــوادث و رویداده ــن ح ــه مت ــی ب وقت

ــا  ــه ســتون پنجــم تنه ــم ک می شــویم، می فهمی
برســاختۀ ذهــِن منتقــدان نیســت. وقتــی والــی 
یــک والیــت چنیــن افشــاگری می کنـــد، یعنــی 
ــر  ــیده و دیگ ــتخوان رس ــه اس ــه کارد ب این ک
را  واقعیت هــا  مــردم  چشــم  از  نمی تــوان 
پنهــان کــرد. آقــای حیــات شــاید بــرای تبرئــۀ 
ــش  ــِن مخاطبان ــال ذه ــم اغف ــا ه ــود و ی خ
واقعیت هــای  بــه  دسترســی  عــدم  بــرای 
ســخنانی  چنیــن  عمیق تــر،  و  خطرناک تــر 
ــه  ــی ک ــد. واقعیت های ــان آورده باش ــه زب را ب
ــوایِی  ــت رس ــاید تش ــوند، ش ــا ش ــر برم اگ

خیلی هــا از بــام بیفتــد.
 واقعیــت جنــگ افغانســتان یــک چهرۀ آشــکار 
ــکار  ــرۀ آش ــان دارد. چه ــرۀ پنهـ ــا چه و ده ه
ــان و  ــۀ کشــتار غیرنظامی ــگ در فاجع ــن جن ای
ــام  ــا تم ــه ب ــی ک ــای امنیت ــای نیروه قربانی ه
صداقــت و اخــاِص خــود از کشورشــان 
ولــی  یافتــه؛  تمرکــز  می کننــد،  پاســداری 
ــداز  ــیار جان گ ــگ بس ــن جن ــاِن ای ــرۀ پنه چه
ــو  ــه این س ــا ب ــت. از ماه ه ــده اس و غمگین کنن
جنــِگ  در  کــه  کشــور  امنیتــی  نیروهــای 
رویــاروی بــا مخالفــان مســلح در هلمنــد 
ــه  ــد ک ــاد می زنن ــرع فری ــا تض ــد، ب ــرار دارن ق

ــات  ــن امکان ــدون کمتری ــان ب در سنگرهای ش
ــا  ــارزه ب ــتور مب ــان دس ــد و برای ش ــاده ان افت
را  کســانی کــه می خواهنــد هموطنان شــان 
ــن  ــا در چنی ــود. آن ه ــی ش ــند، داده نم بکش
وضعیــِت آشــفته و نابســامانی هــم حاضــر انــد 
کــه در برابــِر نیروهــای مخالــف قــرار بگیرنــد 
ــرون  ــان بی ــغالی را از تصرف ش ــِق اش و مناط
کننــد، امــا بــا ایــن وجــود از آن هــا در جنــگ 
ــب ها  ــا و ش ــا روزه ــود. آن ه ــتفاده نمی ش اس
منتظــر می ماننــد تــا ســرانجام در یــک توطیــۀ 
ــارِت  ــه اس ــا ب ــده، ی ــزی ش ــل برنامه ری از قب
دشــمن درآینــد و یــا هــم در یورش هــای 

ــوند. ــته ش ــا کش ــرۀ آن ه غیرمنتظ
ــینی  ــتور عقب نش ــون دس ــا تلیف ــه ب ــانی ک کس
صــادر می کننــد تــا مناطقــی بــه تصــرِف 
طالبــان درآیــد، کی هــا انــد؟ ایــن افــراد بــدون 
ــور  ــی کش ــاختارهای نظام ــک در دروِن س ش
قــرار دارنــد کــه بــه دســتور بیگانــه گان عمــل 
ــتخباراِت  ــی اس ــگ نیابت ــان جن ــد. هم می کنن
پاکســتان کــه بــه وســیلۀ ســتون پنجــم عملــی 

می شــود. 
فرامــوش نکنیــم کــه طالبــان در همــکاری 
ــی  ــای بزرگ ــتان طرح ه ــتخبارات پاکس ــا اس ب
بــرای تصــرف هلمنــد در ســر داشــتند و 
هنــوز هــم دارنــد. آن هــا، آن گونــه کــه نماینــدۀ 
ــرد،  ــح ک ــل تصری ــازمان مل ــتان در س افغانس
می خواهنــد هلمنــد را پایــگاه شــورای کویتــه و 
شــبکۀ حقانــی بســازند. حــاال از ســخنان والــی 
هلمنــد فهمیــده می شــود کــه ایــن یــک طــرِح 
ــًا پاکســتانی ها در  ــوده اســت و واقع ــی نب خیال
هماهنگــی بــا افــراد نفــوذِی خــود می خواهنــد 
چنیــن موفقیتــی را در کارنامــۀ طالبــان بــه 

ــت برســانند.  ثب
ــه  ــوان ب ــن افشــاگری ها، می ت ــه ای ــا توجــه ب ب
روایــِت کان تــری از جنــِگ افغانســتان دســت 
ــۀ  ــر نقط ــرای ه ــد ب ــِت هلمن ــت. وضعی یاف
دیگــری از کشــور قابــل تعمیــم اســت. جنگــی 
کــه هم اکنــون در اطــراِف قنــدوز و لغمــان هــم 
جریــان دارد، بی شــباهت بــه واقعیت هــای 
ــز  ــق نی ــن مناط ــت. در ای ــد نیس ــِگ هلمن جن
ــد.  ــال ان ــی فع ــدازۀ کاف ــه ان ــوذی ب ــراد نف اف
ــرد،  ــقوط ک ــدوز س ــی قن ــته وقت ــال گذش س
ــه ایــن نکتــه اشــاره داشــتند کــه  بســیاری ها ب
دســت هایی از درون بــه رقــم خــوردِن چنیــن 
فاجعه یــی کمــک رســانده انــد. تــا زمانــی کــه 
بــه ایــن جبهــۀ پنهــاِن جنــگ توجــه نشــود، در 
ــی حاصــل  ــچ موفقیت ــاروی هی جبهه هــای روی

نخواهــد شــد.  
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حامــد کــرزی، رییس جمهــورِ پیشــین در گفت وگــو بــا 
ــان افغان  ــه "طالب ــت ک ــه اس ــی گفت ــی فارس ــبکۀ بی بی س ش
هستند و آنها وقتــی جغرافیایــِی را تسخیر مــیکنند، حِق 
بازپسگیرِی آن منطقــه را نداریم". کــرزی گفتــه کــه "طالبــان 
نیروی هــای افغانــی هســتند و جنــِگ افغانســتان نیــز جنــِگ 
داخلــی اســت. طالبــان و مــردم افغانســتان برادرانی انــد کــه 
ــه  ــگ انداخت ــه جن ــم ب ــا ه ــا ب ــِع بیرونی ه ــر مناف به خاط
ــه  ــان ب ــر طالب ــرا در براب ــه "چ ــان گفت ــده اند". او همچن ش
زورِ طیاره هــای امریکایــی قــرار می گیریــم". کــرزی بــا 
قاطعیــت تأکیــد کــرده کــه "طالبــان نیــروی خــودی هســتند"!  
وقتــی ایــن ســخناِن آقــای کــرزی را بررســی کنیــم، 
ــرار دارد و  ــان ق ــِر طالب ــِف رهب ــه او در موق ــم ک درمی یابی
از آن گــروه می خواهــد یــک چهــرۀ مردمــی بســازد. آقــای 
کــرزی در حالــی جنــگ بــا زورِ امریکایی هــا در برابــِر 
طالبــان را رد می کنــد کــه خــود بــا زورِ همیــن امریکایی هــا 
ــِت  ــاِف خواس ــال خ ــارده س ــد چه ــل ش ــردم تحمی ــر م ب
مــردم و بــا زورِ همیــن امریکایی هــا در اقتـــدار به ســر بــرد 

ــرد.  ــت ک و حکوم
از جانــب دیگــر، میــاِن ایــن ســخنان حامــد کــرزی، پرویــز 
مشــرف و مــا هیبــت اهلل رهبــِر کنونــِی طالبــان، هیــچ 
تفاوتــی دیــده نمی شــود و حامــد کــرزی و آن دو و طالبــان، 
ــِگ  ــی جن ــرزی در حال ــد. ک ــک موضــع حــرف می زنن از ی
ــه  ــب ب ــه قری ــد ک ــی می دان ــِگ داخل ــک جن افغانســتان را ی
ــگ  ــان، جن ــور و جه ــردمِ کش ــت مداران و م ــاِق سیاس اتف
طالبــان را جنــِگ پاکســتان در افغانســتان می داننــد و طالبــان 
ــن  ــا ای ــد. ام ــداد می کنن ــتان قلم ــِت پاکس ــزاری در دس را اب
ــِگ  ــور در جن ــن کش ــت ای ــه می گف ــود ک ــتان ب ــا پاکس تنه
ــی  ــاِن داخل ــک جری ــان ی ــدارد و طالب ــی ن افغانســتان دخالت
ــًا  ــِگ کام ــک جن ــتان ی ــِگ افغانس ــتند و جن ــی هس و افغان
داخلــی اســت و طالبــان در برابــِر امریکایی هــا قــرار دارنــد. 
ــه  ــخنانی را ب ــن س ــرزی چنی ــای ک ــه آق ــی ک ــاال زمان ح
ــد  ــتانی ها را تأیی ــخناِن پاکس ــع س ــی آورد، در واق ــان م زب
می کنــد و این گونــه در شــرایطی کــه پاکســتانی ها زیــر 
ــعی  ــد، او س ــرار دارن ــتان ق ــاِل افغانس ــان در قب ــارِ جه فش
اگــر  بــردارد.  پاکســتانی ها  از  را  فشــارها  کــه  می کنــد 
ــزار  ــان اب ــه طالب ــت ک ــد می گف ــرزی بای ــود، ک ــن نمی ب چنی
پاکســتان انــد و نبایــد اجــازه دهیــم کــه هیــچ بخــِش کشــور 
ــان  ــی او طالب ــا وقت ــرد. ام ــرار گی ــروه ق ــن گ ــرِل ای در کنت
ــای  ــد و نیروه ــوان می کن ــی عن ــودی و داخل ــروی خ را نی
ــای  ــه معن ــد، ب ــر می دان ــان را یک براب ــت و طالب مســلِح دول
آن اســت کــه او در خدمــِت پاکســتان عمــل می کنـــد و زیــر 
ــتانی ها را  ــِع پاکس ــور، مواض ــن کش ــا ای ــت ب ــواِن مخالف عن

ــاند.  ــی می نش ــه کرس ب
البتــه ایــن بــارِ اول نیســت کــه حامــد کــرزی چنیــن 
ــان  ــا طالب ــه او باره ــت، بلک ــده اس ــان ران ــه زب ــخنانی ب س
ــرده و  ــوان ک ــی" عن ــتان را "داخل ــِگ افغانس ــق و جن را برح
ــش از  ــاِن حکومت ــروه را در زم ــربازاِن آن گ ــۀ س ــا هم حت
زنــدان آزاد کــرده اســت. مســلمًا مخالفــِت او بــا امریــکا هــم 
ــرزی  ــرا ک ــِت ســاخته گی و سیاســی اســت؛ زی ــک مخالف ی
ــکا  ــِر امری ــی در براب ــچ اقدام ــوِل دوراِن کاری اش هی در ط
ــداد و فقــط حــاال به خاطــر جــذِب مــردمِ عــوام و  انجــام ن
ــی  ــه، حرف های ــورمای منطق ــِب کش ــور و فری ــِر کش بی خب
ــدام  ــا از شــکل گیرِی ک ــد ت ــکا می گوی ــا امری در مخالفــت ب
ــد.  ــری کن ــی جلوگی ــِد امریکای ــِی کاِن ض ــان سیاس جری
ــا  ــت ب ــواِن مخالف ــر عن ــاش دارد زی ــاال ت ــه ح ــی ک چنان
پاکســتان، همــۀ فشــارها بــر ایــن کشــور را بــردارد و طالبــان 
ــه  ــق شــده و ب ــروژۀ پاکســتان خل را کــه به هــدِف تحقــق پ
ــی  ــی معرف ــروهِ داخل ــک گ ــد، ی ــدف کار می کنن ــن ه همی
کنــد و جنــِگ افغانســتان را جنــِگ داخلــی و جنــِگ طالبــان 
ــه  ــزی ک ــد؛ همــان چی ــوان کن ــکا عن ــِر امری را فقــط در براب
پاکســتان، طالبــان و حامیــاِن آن ادعــا می کننــد. مســلمًا 
ــی و  ــع مل ــارات، خــاِف مناف ــن اظه ــا چنی ــرزی ب ــای ک آق
منافــع نظــامِ نویــن ســخن می گویــد و بایــد، هــم در ســطح 
ــاِت وی  ــه نی ــبت ب ــی، نس ــطح بین الملل ــم در س ــی و ه مل

شــناخت و آگاهــی الزم بــه میـــان آیــد. 

کرزی 
در پِی تقویت مواضِع پاکستان
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افشــاگری ها،  ایــن  بــه  توجــه  بــا 
ــِگ  ــری از جن ــِت كالن ت ــه روای ــوان ب می ت
وضعیــِت  یافــت.  دســت  افغانســتان 
از  دیگــری  نقطــۀ  هــر  بــرای  هلمنــد 
ــه  ــت. جنگــی ك ــم اس ــل تعمی كشــور قاب
هم اكنــون در اطــراِف قنــدوز و لغمــان 
بــه  بی شــباهت  دارد،  جریــان  هــم 
نیســت.  هلمنــد  جنــِگ  واقعیت هــای 
ــه  ــوذی ب ــراد نف ــز اف ــق نی ــن مناط در ای
انــدازة كافــی فعــال انــد. ســال گذشــته 
ــیاری ها  ــرد، بس ــقوط ك ــدوز س ــی قن وقت
كــه  داشــتند  اشــاره  نکتــه  ایــن  بــه 
ــوردِن  ــم خ ــه رق ــت هایی از درون ب دس
چنیــن فاجعه یــی كمــک رســانده انــد. تــا 
ــاِن جنــگ  ــۀ پنه ــن جبه ــه ای ــی كــه ب زمان
توجــه نشــود، در جبهه هــای رویــاروی 
هیــچ موفقیتــی حاصــل نخواهــد شــد 
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15 سال پس از حادثۀ 11 سپتمبر برای چه می جنگیم؟ 
برگردان: ماندگار ـ ابوبکر صدیق

از  بعد  سال  "پانزده  می پرسد:  امریکایی  خلباِن  یک 
حادثۀ سپتمبر، این جا چه می کنیم؟... من در یک دهه 
جنگ در افغانستان و عراق برای فرزندم که بزرگ شده 

و خانمم دل تنگ شده ام!"  
است،  امریکایی  سابقه دارِ  خلبان  یک  که  دریو  آقای 
هنوز  افغانستان  و  عراق  از جنگ  که  چیز ی  می گوید 
قطار  با   ۲۰۱۰ اگست  "در  است:  این  به خاطر  دارم 
کابل  به طرِف  بگرام  میدان هوایی  از  نظامی  نیروهای 
در حرکت بودم. این ساحه واقعًا خطرناک بود، جاده ها 
شده   انجام  طالبان  گروه  توسط  که  انفجار هایی  اثر  بر 
تحِت  دوباره  و  داشتند  پاشیده  و  ریخته  حالِت  بود، 
آن وقت  در  بگرام  در  بودند.  گرفته  قرار  بازسازی 
حضور  طالبان  عمًا  ساحات  این  از  برخی  در  هنوز 
بگرام  ساحۀ  از  نظامیان  کارواِن  که  لحظه  هر  داشتند، 
عبور می کردند، امکان انفجار بود و تنها راه جلوگیری 
از صدمه دیدِن بیشتر، راننده گی با سرعِت باال از ساحه 
بود؛ اما طالبان راه هایی برای توقِف کاروان ها ی نظامی 
در نظر می گرفتند و در صورتی که توقف می کردی و یا 
دروازه را باز می کردی، مورد شلیک قرار می گرفتی!" 

با   ۲۰۱۰ سال  اگست  ماه  در  که  می گوید  دریو  آقای 
حرکت  در  کابل  سمِت  به  بگرام  از  نظامیان  کارواِن 
بودیم، او و دو تن از همکارانش در صندلی عقب موتر 
نشسته و یک افسر پولیِس افغانستانی، موتر نوع تیوتا 
با یک اسلحۀ  افسر جوان  را راننده گی می کرد و یک 
نوع امریکایی AK-۴۷ در بادی موتر قرار گرفته بوده 

 است. ناگهان صدای خشنی از موتر بر اثر توقِف راننده 
بلند می شود، آقای دریو متوجه حادثۀ موتر با کودکی 
۵-۶ ساله می شود، در همین حال شمار زیادی از مردم 
خون های  این جا  در  می شوند،  جمع  حادثه  پیراموِن 
یک  که  می گفتند  شماری  و  ریخته  زمین  بر  زیادی 

کودک را موتر زده است. 
می توانستند  به خوبی  فرصت هایی  چنین  از  طالبان 
راه بندی  ایجاد  به خاطر  گه گاه  طالبان  کنند.  استفاده 

تا  می فرستند  عمومی  جادۀ  به  را  کودکان  ساحه،  در 
حادثه یی اتفاق افتـد و نیروهای نظامی را مورد حمله 
برای شکار  طالبان  ترفند های  از  یکی  این  دهند،  قرار 

نظامیان بود.
که  دریو  خلبان  که  می نویسد  نیوزویک  روزنامۀ 
گلویش  می آورد،  زبان  به  را  قصه  این  بعد  شش سال 
را بغض گرفته و می گوید که طالبان برای مقاصد خود 

حتا از کودکان استفادۀ ابزاری می کنند. 

از  بیش  امریکا  نظامی  نیروهای  که  حالی ست  در  این 
داعش  و  طالبان  گروه   سرکوبِ   مصروِف  دهه  یک 
از  نگرانی ها  درحالی که  عراق هستند،  و  افغانستان  در 
افریقا  در  و  لیبیا  سوریه،  در  تندرو  گروه های  افزایش 
این گروه ها  برابر  مبارزه در  دارد.  نیز وجود  فلیپین  و 
جاِن هزاران تن جواِن امریکایی  را به خطر می اندازد که 
ماه ها از خانواده و دوستان شان دور برای از بین  بردِن 

هراس افکنان مبارزه می کنند.
در ادامۀ مقالۀ نیوزویک آمده است که پانزده سال بعد 
از حملۀ ۱۱ سپتمبر، امریکا و هم پیمانانش در تاش اند 
درحالی که  دهند  شکست  را  خود  دشمِن  چگونه  که 
هنوز این درگیری ها جریان دارد و نتیجۀ مطلوب که 

سرکوب گروه های تندروست، به دست  نیامده است. 
و  هوایی  نیروهای   سربازان،  امریکایی،  نیروهای 
نیروهای ویژۀ امریکا، هنوز حماِت سرکوب گرانه را 
انجام  افغانستان و عراق  تندرو در  برابِر گروه های  در 
می دهند؛ اما افرادی که پس از ۱۱ سپتمبر در عراق و 
افغانستان خدمت کرده اند، باور دارند که هنوز مشکل 
دهشت افکنی و گروه های تندرو حل ناشده  باقی مانده 

است. 
در  نظامی  عملیات های  جریان  در  که  دریو  آقای 
طالبان  فرماند هاِن  از  برخی  مورد  در  بوده،  افغانستان 
نیز می گوید که این فرماند  هان دو ـ سه سال در زندان  
به  دوباره  می شوند،  رها  وقتی  که  و  می کنند  سپری 

میدان نبرد بازمی گردند!  

ناجیه نوری  
 ۴ )یک شنبه  دیروز  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 

میزان( برنامۀ ملی میثاق شهروندی را افتتاح کردند. 
تأکید  بر کار مشترک  برنامه  این  رؤسای حکومت در 
بودن حکومت خویش سخن  پنج ساله  از  و  ورزیدند 

زدند. 
از  برنامه  این  در  کشور  جمهوری  رییس  اشرف غنی 
بلندپایۀ  مقام های  داکتر عبداهلل رییس اجرایی و دیگر 

دولتی به خاطر کار مشترک سپاس گزاری کرد. 
او گفت: تشکر از داکتر عبداهلل و تمام اعضای کابینه 
که برای بار اول در تاریخ افغانستان حاضر شدند که 
اختافات خود را کنار گذاشته و مشترکًا در سکتورهای 

مختلف کار کنند.
اتهام  افغانستان  شرم  مهمترین  گفت:  رییس جمهور 
مبارزه  برنامه  ملی  دولت وحدت  اگر  اما  است؛  فساد 
با فساد را نمی داشت، کشورهای کمک کننده، هیچگاه 

برنامه ۸۰۰ میلیون دالری را با ما امضاء نمی کردند.
باید  گفت:  تاالر  در  حاضرین  به  خطاب  اشرف غنی 
فرهنگ ایجاد موسسه را فراموش کنید و خودتان برای 

مردم تان مکتب، مسجد و شفاخانه بسازید.
خدمات  ارایه  فرهنگ  باید  کرد:  تأکید  رییس جمهور 

نهادینه شود و به همه گان خدمات یکسان ارایه شود، 
زیرا ما براساس رای مردم به این جا آمدیم و هدف ما 

خدمت یکسان به همۀ مردم افغانستان است.
غنی گفت که همه افغان ها حقوق مشترک دارند و هیچ 
تفاوت میان روستاهای بدخشان و روستاهای  هلمند 
وجود ندارد و همه روستاهای افغانستان در چهارچوب 

یک برنامه قرار دارند.
او در خصوص سهم گیری مساوی زنان و مردان گفت: 
در این برنامه سهم مساوی زنان و مردان عملی خواهد 
برنامه سهم ۵۰/۵۰ خواهند  این  در  زن  و  مرد  و  شد 

داشت.
اجرایی  رییس  عبداهلل،   عبداهلل  داکتر  حال،  این  در 
باید  ما  گفت:  نشست  این  در  ملی  وحدت  حکومت 
انتقاد پذیر باشیم و بگوییم که کمی و کاستی هایی وجود 
داشته است و ما انتقاد پذیر هستیم و باید پاسخگوی 

مردم که به ما رای دادند نیز باشیم.
او تاکید کرد؛ اما آن هایی که می گویند این ها ) رهبران 
این  که  بدانند  باید  بروند،  ملی(  وحدت  حکومت 
این  به  مردم  زیرا  نیست؛  بیش  خوابی  آنان  خواست 
حکومت رأی دادند و در میثاق شهروندی نقش اساسی 

را مردم دارد. 

او گفت: از بین بردن فقر، بیکاری، توسعه زیربناهای 
روستایی و تقویت نقش زنان و جوانان و نقش مردم 
حکومت  اولویت های  و  تعهد  از  خودشان  کار  در 

وحدت ملی است و تحقق خواهد یافت.
 رییس اجرایی، آغاز این برنامه را یک نوید خوب برای 
در  مسئوالن  که  کرد  تاکید  و  خواند  افغانستان  مردم 

تطبیق این برنامه نباید ناهماهنگی داشته باشند.
داکتر عبداهلل گفت: این برنامه برای کاهش فقر، توسعه 
پیشبرد  در  مردم  نقش  تقویت  و  روستایی  زیربنای 

پروژه های ملی موثر واقع می شود.
بدون  باید  برنامه  این  که  کرد  تأکید  اجرایی   رییس 
تبعیض و کدام ماحظه یی در سرتاسر کشور به طور 

یکسان و همه شمول تطبیق شود.
و  آموزش  بهداشتی،  خدمات  ارایه  که  گفت  وی 
پرورش، برق رسانی، ترانسپورت و آبرسانی از کارهای 

اولیه دولت است که باید برای مردم انجام بدهد.
پروژه های  کار  که  کرد  امیدواری  ابراز  عبداهلل  داکتر 
بزرگ ملی و ساخت وساز در کشور آغاز شده و این 
آرزوهای  و  اهداف  تحقق  راستای  در  موثر  گام  یک 

مردم افغانستان می باشد.
افتتاح  مراسم  در  که  کشور  مالیه  وزیر  اکلیل حکیمی 

برنامه ملی میثاق شهروندی صحبت می کرد گفت: این 
در  امریکایی  دالر  میلیارد   ۱ از  بیش  بودجۀ  با  برنامه 
و  می شود  تطبیق  کشور  والیت   ۳۴ تمامی  در  شهرها 

تمویل بودجه ی آن از اولویت حکومت می باشد.
تا  دالر  میلیارد   ۱ مجموع  از  حکیمی:  آقای  گفته  به 
به حال ۶۳۰ میلیون آن برای تطبیق این برنامه طی چهار 

سال اول، تمویل و تعهد شده است.
حکیمی گفت که طی چهار سال اول ۱۳۰ میلیون آن 
را حکومت افغانستان، ۴۰۰ میلیون آن صندوق وجهی 
نهاد  سوی  از  آن  میلیون   ۱۰۰ و  افغانستان  بازسازی 
انکشاف بین المللی تمویل می شود و بودجه این برنامه 

از طریق شوراهای انکشافی به مصرف می رسد.
وزیر مالیه کشور اهمیت تطبیق این برنامه را بهره مند 
شدن تمامی شهروندان به خصوص بی جاشدگان و زنان 

خواند.
آقای حکیمی گفت که این برنامه طی ۱۰ سال آینده 
در تمامی ۳۴ والیت کشور تطبیق می شود اما در چهار 
سال اول آن این برنامه یک سوم حصه کشور را تحت 

پوشش قرار می دهد.
نصیر احمد درانی، وزیر احیاوانکشاف دهات از شفافیت 
تطبیق این برنامه برای مردم و رهبران حکومت وحدت 

ملی اطمینان داد.
وی گفت که این برنامه ملی در مشورت با مردم محل 

و وزارت های همکار تطبیق می شود.
در  مرحله  سه  در  برنامه  این  گفت:  همچنان  درانی   
کشور تطبیق می شود که در مرحله او ۱۷۷ ولسوالی و 

۱۲هزار روستا را تحت پوشش قرار میدهد.
این  نیز  ومالداری  زراعت  و  عامه  صحت  وزیرای 
برنامه را یک فرصت بسیار خوب برای ارایه خدمات 

درکشور خواندند.
آنان گفتند که با تطبیق چنین برنامه ها فاصله میان دولت 
و ملت کوتاه شده و فرصت کاری برای شهروندان در 

سرتاسر کشور فراهم می شود.
 برنامه میثاق شهروندی در ادامه برنامه همبستگی ملی 
که از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات راه اندازی 

شده بود، در شهرها تطبیق و عملی می شود.
برنامه همبستگی ملی در سال ۲۰۰۳ راه اندازی شد که 
در روستاها فعالیت داشت و اکنون این مرحله به پایان 

رسیده است. 
و اما برنامه میثاق شهروندی اولین برنامه میان وزارت ها 
و  احیا  وزارت  سوی  از  که  است  سکتوری  چند  و 
انکشاف دهات، وزارت صحت عامه و وزارت معارف 
گردانندگی و عملی می شود و وزارت های فواید عامه، 
این  در   ..... و  معادن  مالداری،ترانسپورت،  و  زراعت 

برنامه همکاری خواهند کرد.

رهبران حکومت در مراسم افتتاح برنامة میثاق شهروندی:

پایان حکومت »خواب« است
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ــل روی  ــم: بی دلی ــه می کن ــان مجــرد توصی ــه آقای ــن یادداشــت ب ــدای ای در ابت

همــۀ دختــران عیــب نگذارنــد؛ زیــرا زِن خــوب بســیار اســت و حتــا به جــرأت 

کــه زنــان خــوب، بیشــتر از مــردان خــوب هســتند.
می تــوان گفــت 

د. امــا بــرای این کــه 
 هیــچ گاه نگوییــد قصــد داریــد بــرای همیشــه مجــرد بمانیــ

ــگ  ــا ان ــۀ خانم ه ــر هم ــت ب ــی نیســت و بی جه ــی زِن زنده گ ــد چــه زن بدانی

ن هــا دردسرســاز اســت، اشــاره 
 کــه ازدواج بــا آ

نزنیــد، بــه مشــخصات زنانــی

می گــردد.
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بخش نخسـت
بخش پنجــم

برخـی  توسـط  اشـعری،  کسـب  نظریـۀ 
عقل گرایـاِن متأخر این نحله، و دانشـمندان 
دیگـِر اسـامی مورد انتقادهـای تندی قرار 
گرفـت کـه نهایتـًا بـه بازاندیشـی در ایـن 
مسـأله انجامیـد. ایـن انتقادهـا تـا جایـی 
بـود کـه ابـن قیم نظریۀ کسـب اشـعری را 
همـان جبرگرایـی بـه شـمار آورد کـه جز 
در عبـارِت آن تغییـری وارد نیامده اسـت. 
فخرالدین رازی نیز "کسـب" را اسـم بدوِن 
مسـما دانسـت و احمـد امیـن مصـری آن 
را تعبیـر جدیـدی از جبرگرایـی خوانـد. 
دیدگاه هـای اشـاعره دیـری نگذشـت کـه 
دسـتخوش تغییـرات و تحـوالِت بسـیاری 
نیـز  اشـاعره  عقل گرایـان  برخـی  و  شـد 
چـون؛ شـیح محمـد رشـید رضـا،  شـیخ 
بـر نظریـۀ  محمـود شـلتوت  و دیگـران 
کسـب اشـعری تاختنـد و آن را در حـّل 

معضـل اختیـار انسـان نارسـا دانسـتند. 
اختیار انسـان تنهـا با دشـواری خلق افعال 
توسـط خداونـد روبه رو نبـود، بلکه افزون 
بـر آن، مسـألۀ علم پیشـین الهی، و مسـألۀ 
قضـا و قـدر نیـز پرسـش هایی بودنـد کـه 
وارد  بشـر  اختیـار  و  کسـب  نظریـۀ  بـر 
معتقـد  اشـعری  دانسـته می شـدند. شـیخ 
بـود که علـم پیشـین خداوند نافـی اختیار 
بشـر نیسـت. او بـا بیـان این کـه علـم تابع 
معلـوم اسـت، نـه معلـوم تابِع علم، سـعی 
کـرد تـا بـرای علـم پیشـین الهـی شـأنیِت 
کشـف کننده گی قایـل شـود و علم پیشـین 
شـمار  بـه  انسـانی  افعـال  موجـد  را  او 
نیـاورد. شـیخ اشـعری بـا تفکیـک میـاِن 
امـور تکوینـی و امور تشـریعی، بـه اختیار 
را  میانه یـی  راه  و  گرویـد  انسـان  جزیـی 

. د پیمو
ابوالحسـن اشـعری بـا طـرِح مسـألۀ خلِق 
افعـال و کسـِب آن می خواسـت در میانـۀ 
جبـر و اختیـار حرکت کند و بـا عنایت به 
حضورِ مشـیّت و ارادۀ الهی، سـهم انسـان 
را نیـز در عمل کردهایـش صحـه بگـذارد. 
طـرِح مسـألۀ کسـب را باید تـاش میمون 
و پُربرکتـی در راسـتای حرکـت در میانـۀ 
جبـر و اختیـار به حسـاب آورد که توسـط 
شـیخ اشـعری انجـام یافت؛ اما ایـن نظریه 

بـا پرسـش هایی نیـز مواجـه اسـت کـه در 
مـوردِ آن در بـاال اشـاره کردیـم. یکـی از 
پرسـش ها ایـن اسـت کـه نظـر بـه بـاور 
اسـت،  "فعـل"  از  غیـر  "کسـب"  اشـاعره، 
در حالی کـه خـودِ کسـب نیـز فعل اسـت 
مدعی انـد،  اشـاعره  چنان کـه  افعـال  و 
مخلـوق خداونـد اسـت و نمی توانـد غیـر 
از ایـن باشـد. اگـر کسـب را نیـز فعـل در 
مخلـوق  نیـز  را  فعـل  آن  و  گیریـم  نظـر 
خداونـد بدانیـم، نظریۀ کسـب اشـعری به 
جبرگرایـی می انجامـد و تاش-های او در 
همـان نقطـۀ آغـاز بـه بن بسـت می خورد. 
بـه ایـن ایـراد پاسـخ هایی نیـز داده شـده 
اسـت. یکـی از پاسـخ ها ایـن اسـت کـه 
جـز  و  اعتباری سـت  امـر  یـک  "کسـب" 

توجیـه اراده بـه سـوی انجامِ فعل نیسـت. 
بـا این وصـف نمی تـوان از مخلـوق بودن 
"کسـب"  که یک امر اعتباری سـت، سـخن 

گفـت. امـا بـا آن هم مسـأله همچنـان باقی 
می مانـد؛ کما این کـه، مخلوق نبـودن امورِ 
اعتبـاری خـود جـای تأمـل دارد. از طرفی 
 هـم، اگر "کسـب" را همان توجیـه اراده به 
سـوی انجـام فعـل، و امِر اعتبـاری در نظر 
آوریـم، نقش و سـهم انسـان در انجام یک 
عمـل چـه خواهـد بـود؟.  آیـا نمی تـوان 
بـا چنیـن رویکـردی سـهم انسـان را در 
انجـام اعمالش غیرحقیقـی توصیف کرد؟. 
اگـر چنیـن باشـد، نظریۀ کسـب علی رغم 
آن که سـهم  خـدا را در انجام اعمال انسـان 
به خوبـی توضیـح می دهـد، از بیـان سـهم 
بشـر در اعمـال اختیـاری او ناتوان اسـت.

 
خلق قرآن

شـیخ اشـعری در مسـألۀ خلـق قـرآن نیـز 
بـا تفکیک میـان کامِ نفسـی و کام لفظی 
خداونـد، راه میانه یـی بـاز کـرد. معتزلی ها 
داشـتند،  بـاور  قـرآن  بـودن  مخلـوق  بـه 
اکثریـت  و  حدیـث  اهـل  حالی کـه  در 
اهـل سـنت، بـه قـرآن چونـان کام الهـی 
قـرآن  دیـِد گـروه دوم،  از  می نگریسـتند. 
بـه عنـوان کام خداونـد یکـی از صفـات 
قدیـم و ازلـی اوتعالی دانسـته می شـود که 
حـدوث و خلـق در آن راه نـدارد. برخـی 
ایـن  در  چنـان  راسـت کیش  گروه هـای 
مسـأله مبالغـه روا می داشـتند کـه افـزون 
بـر حـروف و کلمـاِت قـرآن، حتـا اوراق 

و مصاحـف آن را نیـز ازلـی و قدیـم بـه 
ایـن در حالـی  بـود  حسـاب می آوردنـد. 
ذاِت  و  صفـات  عینیّـت  بـه  معتزلـه  کـه 
الهـی قایـل بودنـد و اعتقـاد بـه صفـات را 
منافـی و مناقـض اصـل توحید به حسـاب 
می آوردنـد. معتزلـه معتقـد بـه خلـِق قرآن 
بودنـد و بـا دالیلـی کـه پیش می کشـیدند، 
قـرار  انـکار  مـوردِ  را  آن  بـودن  قدیـم 

می دادنـد.
بنـا بـر دیـِد احمدیـان، مسـألۀ خلـق قرآن 
- بـه لحـاظ معناشـناختی - بـا فراتر رفتن 
از معنـای مطابقـی آیـات و عـدم توقـف 
در آن رابطـه می گیـرد. اهـل حدیـث کـه 
آن همـه بـر غیرمخلـوق بـودِن قـرآن تأکید 
آیـات  مطابقـی  معنـای  از  می ورزیدنـد، 
بـه  اذعـان  علی رغـم  و  نمی رفتنـد  فراتـر 
"مجعـول بودن قـرآن" ]زمـر: ۲۸، الزخرف: 

 ،۱۱۳ طـه:   ،۳ فصلـت:   ،۲ یوسـف:   ،۳
الرعـد: ۳۷، األحقـاف: ۱۲ و الشـوری: ۷[  
و "محـدث بـودِن آن" ]أنبیـا: ۲، الشـعراء: 
قـرآن  بـودِن  مخلـوق  بـه  اعتـراف  از   ]۵
خـودداری می کردنـد و چنـان بـر توقیفـی 
بـودِن صفـاِت خداونـد تأکیـد داشـتند که 
حتـا اذعـان بـه معنـای التزامـی آیـات را 
نیـز فراتـر رفتـن از روش توقیفـی خویش 

نگاشـتند. می ا
فراتـر  آیـات  مطابقـی  معنـای  از  معتزلـه 
می رفتنـد و بـه معنـای التزالـی آیه هـا نیـز 
عنایـت نشـان می دادنـد. از دیـد معتزلـه، 
"مجعـول" و "محـدث" بودن قرآن مسـتلزم 

مخلـوق بـودِن قـرآن نیـز هسـت. ایـن در 
حالـی بـود کـه اهـل حدیـث و اکثریـتِ  
اهـل سـنت، مقدمـات اسـتدالل را ـ چون 
بـه نـص ثابـت بـودـ  می پذیرفتنـد، امـا از 

پذیـرش نتیجـۀ آن ابـا می ورزیدنـد.
 وقتـی از امـام احمـد در موردِ خلـِق قرآن 
پرسـیده می شـود، او حدیثـی را می خوانـد 
پیامبـر  توسـط  ایمـان  معنـای  آن  در  کـه 
اکـرم اسـام بیـان شـده اسـت و تعریضـًا 
بیـان مـی دارد کـه اعتقـاد بـه خلـِق قـرآن 
جـزءِ امـور مومن بـه به شـمار نمی آیـد. اما 
معتزلـه بـه آن به چشـم یـک اصـل اعتقاد 
می نگریسـت و عـدم اعتقـاد بـه مخلـوق 
از  بـه حرمـان  مـواردی  قـرآن، در  بـودن 
حقـوق مدنـی و شـرعی اشـخاص و افراد 
نیـز می انجامیـد. شـهادت آنانی کـه اعتقاد 
بـه مخلوق بـودِن قرآن نداشـتند، پذیرفتنی 
از  بعـد  نیـز  دولتـی  سـمت های  و  نبـود 
تفتیـش عقیـدۀ نامـزدان در رابطه بـه خلقِ  

قـرآن سـپرده می شـد. 

*عبدالبشیر فکرت بخشی، استاد دانشگاه كابل*

مالدوستها

ــر  ــه به خاط ــت ک ــی اس ــه دختران ــه ب ــترین توج ــیم بندی بیش ــن تقس در ای

خانــه داری، توجــه 
ی، از هنرهایــی مثــل 

رفــه پــدر
داشــتن خانــوادۀ م

ــت  ــت و رعای ــر و محب ــواِم همس ــواده و اق ــه خان ــرام ب ــر، احت ــه همس ب

ــد چــون  ــاد دارن ــد و اعتق ــی نبرده ان ــی زناشــویی بهره ی ــای زنده گ حرمت ه

ثروتمنــد انــد، کســی نبایــد بــه آن هــا بگویــد بــاالی چشم شــان ابروســت و 

امتیــاز هســتند، بــی ارزش و بی عرضــه می داننــد. 
کــه فاقــد ایــن 

کســانی را 

 در مقابــل آن هــا هســتند دختــران ثروتمنــدی کــه چنیــن نمی اندیشــند 
البتــه

ــد. ــی واقف ان ــی زنده گ ــای واقع ــایر ارزش ه ــه س و ب

ُمدپرستها

ــب  ــک" لق ــران " ُمخ کوچ ــت را دخت ــران مدپرس ــز، دخت ــان طن ــه زب ب

ــاع  ــواری هایش بی اط ــی و دش ــای زنده گ ــرا از واقعیت ه ــد؛ زی داده ان

هســتند؛ بنابرایــن در بحران هــا و در فشــار و تنگناهــای زنده گــی 

ــته گی  ــه آراس ــا ک ــد. از آن ج ــت می دهن د را از دس
ــو ــل خ تاب وتحم

دارد در خــارج از چهارچــوب 
زینــت هــر زن اســت، هیچ کــس حــق نــ

د را آرایــش نکنیــد یــا 
اخــاق، قانــون و شــرع، بــه دختــران بگویــد خــو

ــدا  ــب پی ــی عی ط کار از جای
ــ ــید و...، فق ــا نپوش ــای زیب ــه لباس ه این ک

ــه رنگــی درآورد. ــه زن بخواهــد خــود را هــر دم ب ــد ک می کن

 از معایــب 
ت، امــا یکــی

ــا آفریــده اســ  زیب
ــان را مــۀ زن

ــد ه خداون

ــی  م از زیبای
ــ ــی ه ــری کم ــر دخت ــه اگ ــت ک ــن اس ــا ای ــۀ م جامع

کودکــی  از  دایــم  دوســتان  و  فامیــل  ام 
تمــ باشــد،  بهره منــد 

ــه طــی  ــن جمل ــدر ای ــی اســت! و آن ق ــر زیبای ــد چــه دخت می گوین

حتــا اگــر خــودش 
دد کــه دختــرک معصــوم 

ســال ها تکــرار می گــر

ــد.  ــار می آی ــی ب ــه و ازخودراض گاه نازدان
ــودآ ــد، ناخ ــم نخواه ه

ــدام  ــه م ــل این ک ــه دلی ــد، ب ــخصیتی دارن ــن ش ــه چنی ــی ک دختران

ــد  ــازی نمی بینن ــر نی ــد، دیگ ــرار می گیرن ــان ق ــه اطرافی ــورد توج م

ی بــا دیگــران 
ن یــا بهبــود روابــط اجتماعــ

ی ارتبــاط بــا اطرافیــا
بــرا

ــد. تاشــی کنن

خانــه داری 
آن هــا تصــور می کننــد هنرهــای آشــپزی، 

ــن  ــت. ای ــا الزم نیس ــرای آن ه ــری ب ــه کدبانوگ و خاص

ــون در  ــد، چ ــی دارن ــاد و مخرب ــرور زی ــراْن غ ــل دخت قبی

ــه  ــه را ک ــده و هرچ ــا ش ــه آن ه ــادی ب ــه زی ــی توج کودک

می خواســته اند، اطرافیــان در اختیارشــان گذاشــته اند؛ از 

ــای  ــۀ دره ــز بقی س از ازدواج نی
ــ ــد پ ــر می کنن ــن رو فک ای

ــن پاشــنه می چرخــد و حاضــر نیســتند  زنده گــی روی همی

ه در هــر زنده گی یــی پیــش می آیــد، 
در نامایماتــی کــ

ــه زیبایــی 
تــاش و صبــر بکننــد؛ زیــرا آن هــا آموخته انــد ک

ــت... ــی اس ت در زنده گ
ــ ــل موفقی ــا عام تنه

داكتر حسین ابراهیمی مقدم

ا کدام
ازدواج ب

ساز است؟
ردسر

 زنان د

ACKU



طوالنی تریـن  و  چهارمیـن  احمـد  آل   ۱9۶۸ اوایـل  در 
رمـاِن خـود را به نـام "نفریـن زمیـن" منتشـر کـرد. داسـتان 
ایـن کتـاب بـه برنامه هـای اصاحـات ارضـی و انقـاب 
سـفید در زمـان پهلـوی مربـوط می شـود و شـرح می دهـد 
جدیـِد  سیسـتم  برنامه هـای  دهکده یـی  در  چه گونـه  کـه 
کشـاورزی شکسـت می خـورد و اهالی آن دهکده ریشـه و 
در پـی آن، هویـِت خـود را می بازنـد. این کتاب تـا آخرین 

روزهـای عمـر سـلطنت پهلـوی اجـازۀ توزیـع نیافـت. 
اهمیتـی یک سـان  از  احمـد  آل  رمان هـای  پایـان  مقایسـۀ 
برخـوردار اسـت. پایـان ایـن چهار رمـان همه گی نشـان گِر 
وجـود بدبینـی و منفی گرایـی رو بـه افـزون اسـت کـه از 
ایـران  میـان روشـن فکران  در  این سـو  بـه  دوران مصـدق 
رواج داشـته اسـت. بـه عبـارت دیگـر، در رمان هـای آل 
احمـد، قهرمـان قصـه در مقابـل قدرت سیاسـی بـه تدریج 
سـرکوب و در نهایـت بی اراده می شـود. در کتـاب "کندوی 
عسـل"، زنبورهـا تصمیـم می گیرند بـه خانۀ اجـدادی خود 
قصـه، جامعـۀ  قهرمـان  مدرسـه"  "مدیـر  در  گردنـد.  بـاز 
فاسـد را نکوهـش می کنـد و ترجیـح می دهـد بـرای حفـظ 
معصومیـت و پاکـی خـود، بـه درون خویـش پناه ببـرد. در 
"نـون والقلـم" عبدالزکـی به نیت گریز از دسـت پادشـاه به 
هنـد مـی رود و اسـداهلل سـر بـه بیابـان می نهـد تـا در انزوا 
و درویـش مسـلکی زنده گـی کنـد. و آن معلـم بدبیـن در 
"نفریـن زمیـن"، بعـد از آن کـه دهکـده به بی نظمی کشـیده 
می شـود، آن جـا را تـرک می کنـد. در یـک کام، در دهـۀ 
۵۰ و ۶۰  میـادی روشـن فکران ضـد رژیـم پهلـوی بـه 
تدریـج امیدشـان را نسـبت به اصاحـات یا پیشـرفت های 
اجتماعـی و سیاسـی از دسـت می دادنـد و در برابـر رژیـم 

بـی اراده می شـدند.
وداع  "اسـالم"  دهکـدۀ  در  را  دنیـا  آن کـه  از  پیـش  کمـی 
گویـد، جـال آل احمـد بـه تهـران می آیـد تـا در مجلـس 
شـاید  ایـن  کنـد.  ملکـی شـرکت  دوسـتش خلیـل  ختـم 
آخرین بـاری بـود کـه آل احمـد در میـان جمـع دیده شـد. 
طبـق اظهـارات همسـرش سـیمین دانشـور، صبـح همـان 
شـدیِد  درد  از  اول  رفـت،  دنیـا  از  احمـد  آل  کـه  روزی 
گردنـش نالـه می کنـد امـا اهمیتـی بـه موضـوع نمی دهـد 
و بـه تعمیـر شـومینه در ییاق شـان می پـردازد. آل احمـد 
قصـد داشـت تـا چنـد روز دیگـر بـرای انجـام کاری بـه 
تهـران برود و سـپس با سـاعدی بـه "اسـالم" بازگردند. در 
آن زمـان آل احمـد زیـاد دربنـد بازگشـت بـه تهـران برای 
شـروع سـال تحصیلـی نبود، چـون می دانسـت بـه احتمال 
زیـاد، به خاطـر سـخنرانی ها و نوشـته هایش، بازهـم  منتظر 
خدمـت خواهـد شـد. حوالـی ظهر حمـام می کنـد. پس از 
صـرف ناهـار چرتـی کوتـاه می زنـد. هنگام عصـر می گوید 
کـه سـردش اسـت. سـپس بـه منـزل یکـی از دوسـتانش 
مـی رود ولـی پـس از نیم سـاعت رنگ پریـده بـاز می گردد 
و از درد مـچ دسـت و پـا و سـینه نالـه و شـکایت می کنـد. 
تصمیـم می گیـرد بخوابد. همسـرش بـه دنبال دکتـر می رود 

امـا وقتـی بازمی گـردد، آل احمـد از دسـت رفتـه اسـت. 
پزشـک محلـی و پزشـک خانـوادۀ آل احمـد هـر دو علِت 
مـرگ را سـکتۀ قلبـی تشـخیص می دهنـد. همسـرش علت 
مـرگ و تشـخیص پزشـکان را در آن زمـان پذیرفت و حتا 
در مقاله یـی کـه بـه سـال ۱9۸۱ بـه نـام "غـروب جـال" 
چـاپ کـرد، بـه موضـوع سـکتۀ قلبـی اشـاره می کنـد. امـا 
بـرادر آل احمـد بـه نـام شـمس الدین معتقـد بود کـه رژیم 
پهلـوی بـرادرش را کشـته اسـت. دیگـر نویسـنده گان ضد 
رژیـم نیـز بـا شـمس موافـق بودند. بـه عنـوان مثـال، رضا 
براهنـی کوشـش کـرد بـا مطـرح کـردن مـرگ آل احمـد، 
اتهاماتـی کـه متوجـه رژیـم  بـه  را  انگلیسـی زبان  جامعـۀ 
پهلوی اسـت، آگاه کند. براهنی در سـال ۱9۷۶ مجموعه یی 
از اشـعار انگلیسـی خود را به آل احمد تقدیم کرد. سـپس، 
براهنـی در کتـاب دیگـری بـه نـام "تاجـدار آدم خـوار" که 
آن هـم بـه انگلیسـی اسـت می نویسـد: "در دوران حکومت 
شـاه ... بسـیاری از نویسـنده گان بـه دسـت عوامـل دولتـی 
کشـته شـده اند... آل احمـد، یکی از نویسـنده گان برجسـتۀ 
ایـران، به شـکل مرمـوزی در محلی نزدیِک سـواحل دریای 

خزر کشـته شـد."  
امـا سـیمین دانشـور در ۱9۸۳ از مواضـع قبلی خـود دربارۀ 
مـرگ همسـرش دوری می کنـد و می گویـد: "آن هـا آن قدر 
جـال را اذیـت کردنـد تـا سـرانچام مسـتأصل شـد و از 
دسـت رفـت. مزاحمـت سـاواک و تعلیـق دایمـی از کار، 
باعـث مـرگ زودرِس او شـد. بـا ایـن همـه، اگـر آن ها این 
کار را کـرده باشـند، آن قـدر ماهرانـه بـوده اسـت کـه مـن 

نفهمیـدم." )جـال از دیـدگاه سـیمین دانشـور، ص ۲۷( 
ایـن نقطه نظـر متـداول کـه آل احمد را بـه قتل رسـانده اند، 
دوران  روشـن فکران  کـه  اسـت  عقیده یـی  همـان  ماننـد 
پهلـوی دربـارۀ مـرگ صمد بهرنگـی و دکتر علی شـریعتی 
و  تـرس  کوتـاه سـخن،  بـه  داشـتند.  تختـی  و غامرضـا 
وحشـت مـردم از عوامـل دولتـی و بدبینی به رژیـم پهلوی 
و سـاواک آن قـدر زیـاد بـود کـه مرگ هـر آدمـی را به پای 
تـرور می گذاشـتند مگـر آن کـه بدیهی باشـد کـه آن فرد در 

اثـر کهولـت یـا بـه علـل طبیعی فـوت کرده اسـت.
در تهـران حدود هشـت هزار نفر در تشـیع جنـازۀ آل احمد 
شـرکت کردنـد. همۀ شـرکت کننده گان ناراحـت و عصبانی 
بودنـد. در مراسـم خاک سـپاری، نادرپـور از طـرف کانـون 
نویسـنده گان سـخنرانی کـرد. جرایـد ایـران پـر از پیام های 
تسـلیت بـود. رضـا براهنی و سـاعدی نیز در مراسـم شـب 

هفـت در مسـجد فیروزآبادی سـخنرانی کردند. 
اسـام  سـاعدی،  احمـد،  آل  شـمس  دانشـور،  سـیمین 

کاظمیـه، منوچهـر هزارخانـی و چنـد تـِن دیگر در مراسـم 
شـب چهـل بـه مشـهد رفتند تـا در مراسـمی کـه نعمت اهلل 
میـرزاده تـدارک دیـده بـود، شـرکت کننـد. این مراسـم در 
مسـجد حاج ماحسـین و دانشـگاه مشـهد برگزار شـد. از 
میـان اسـتادان دانشـگاه فقـط علـی شـریعتی شـرکت کرده 

. د بو
همیـن که مراسـم شـب چهل پایـان گرفت، دسـتگاه اداری 
رژیـم از صـدور مجـوز بـرای مراسـم های دیگـر، از جمله 
مراسـم یادبـود، امتناع ورزید. در پـی آن، و برخاف انتظار، 
نـگارش دربـارۀ آل احمـد و آثارش نیز کمتر شـد. از ۱9۷۷ 
به بعد که سـلطۀ سانسـور فرو نشسـت و کشـور در آسـتانۀ 
انقـاب قـرار گرفـت، آل احمـد نیـز از توجهـی دوبـاره 
برخـوردار شـد، از جملـه مطلبی در ۷۵۰ صفحـه در یادبود 

او که در سـپتمبر ۱9۸۵ منتشـر شـد. 
نوشـته  احمـد  آل  دربـارۀ  کـه  یادنامه هایـی  میـان  از 
همـان  شـاید  هنرمندانه ترین شـان  و  ظریف تریـن  شـده، 
اسـت:  سـروده  شـاملو  احمـد  کـه  باشـد  قطعه شـعری 

سرودبرایمردروشنکهبهسایهرفت
قناعت وار
تکیده بود

باریک و بلند
چون پیامی دشوار در لغتی

با چشمانی
از سوال و عسل

و رخساری برتافته
از حقیقت و باد.

مردی با گردش آب
مردی مختصر

که خاصه خودش بود.
خرخاکی ها در جنازه ات به سوءظن می نگرند.

پیش از آن که خشم صاعقه خاکسترش کند
تسمه از گردۀ گاو توفان کشیده بود.

آزمون ایمان های کهن را
بر قفل معجزهای عتیق

دندان فرسوده بود.
بر پرت افتاده ترین راه ها

پوزار کشیده بود
رهگذری نامنتظر

که هر بیشه و هر پل آوازش را می شناخت.
جاده ها با خاطرۀ قدم های تو بیدار می مانند

که روز را پیشباز می رفتی

هرچند
سپیده تو را

از آن پیشتر دمید
که خروسان بانگ

سحر کنند.
مرغی در بال هایش شکفت

زنی در پستان هایش
باغی در درختش.

ما در عتاب تو می شکوفیم
در شتابت

ما در کتاب تو می شکوفیم
در دفاع از لبخند تو

که یقین است و باور است.
دریـا بـه جرعه یـی کـه تـو از چـاه خـورده ای حسـادت 

. می کنـد
 

اظهاراتـی این چنیـن پُرقدرت از سـوی شـاعری پُرقدرت و 
پُـرآوازه و غیرمذهبـی و ضـد رژیـم دربـارۀ آل احمـد، مهر 
تأییـدی اسـت بـر خصوصیاتی که در سـطور باالتـر دربارۀ 
آل احمـد گفته شـد. در واقع، از نویسـنده گان و شـاعران و 
روشـن فکران بعـد از جنـگ دوم بـا خصوصیاتـی همچون 
خصوصیـات آل احمـد توقعـی نمی تـوان داشـت جـز آن 
کـه در همـان مسـایل و مشـکاتی بیندیشـد کـه آل احمـد 
اندیشـید. از آن جملـه انـد: غرب زده گـی و مدرنیته، فسـاد 
رژیـم پهلـوی و عـدم کارآیـی آن، هویت ایرانـی و تمامیت 
ملـی در جهـان مدرن، نقـش مذهب در عصر تـازۀ ایرانیان، 

تعهـد اجتماعی نویسـنده، شـاعر و روشـن فکر.
مع الوصـف، عـاوه بـر آن "آل احمد"ی که از شـعر شـاملو 
اسـتنباط می شـود، "آل احمـد" دیگری نیز هسـت کـه ابعاد 
فکـری و کاراکتـرش از البـه الی آثـارش فهمیـده و از زبان 
دوسـتانش شـنیده می شـود. ایـن "آل احمـد" دیگـر، پُـر از 
تضـاد و دو دلـی و معضـات اسـت کـه ایـن خصوصیات 
کم وبیـش در بسـیاری از روشـن فکران غیرمذهبی هم نسـِل 
او و نسـل های بعـد از او نیـز دیـده می شـود. البتـه، ایـن 
حـرف بـه آن معنـا نیسـت کـه آل احمـد نماینـده و الگـو 
و نمونـۀ فکـری روشـن فکران هم نسـِل خـود اسـت. امـا 
تضـاد و دو دلـی و معضـاِت موجـود در زنده گـی او و 
واکنش هایـش نسـبت بـه آن هـا، نمونه یی از همـان تضادها 
اندیشـه های ضـد و نقیـض و دو دلی هـا و معضاتـی  و 
اسـت کـه امـروز ]ایـن مقالـه در سـال ۱9۸9 چـاپ شـده 

اسـت[ هـم در فرهنـگ ایرانیـان دیـده می شـود.
دهکـدۀ  در  مذهبـی  خانواده یـی  در  احمـد  آل  جـال 

"اورازان" در اسـتان گیـان متولـد شـد. خانـوادۀ آل احمـد 
بـا روحانـی برجسـته آیـت اهلل حـاج سـیّد محمـد طالقانـی 
فامیـل بودنـد کـه ایـن آیـت اهلل از مخالفیـن رژیـم ]پهلوی[ 
و چندیـن بـار زندانـی شـده بود. از طـرف خانـوادۀ پدری، 
همه گـی روحانـی و سـیّد بودند. گفتنی اسـت که نـام کامل  
احمـد  آل  سـیّد جال الدیـن سـعد  واقـع،  در  احمـد،  آل 

اسـت، ولـی هرگـز از آن نـام در جایـی اسـتفاده نکـرد. 
جـال یـک بـرادر و هفـت خواهـر داشـت که از بـرادرش 
کوچک تـر و از خواهرانـش بزرگ تـر بـود. جـال دومیـن 
فرزنـد خانـواده بـود. بـرادر جـال به نـام شـمس الدین که 
او نیز نویسـنده اسـت، مسـوول چـاپ آثار جـال از ۱9۷۸ 

به بعـد بوده اسـت.
بـه گفتـۀ جـال آل احمـد، وقتـی رضاشـاه سیسـتم ثبـت 
احـوال را بنـا کـرد، پدر آل احمـد از ثبت نام بـه عنوان یک 
سـخنران رسـمی مذهبـی خـودداری کـرد و از آن بـه بعـد 
به طـور غیـر رسـمی در محافـل مختلـف مذهبی سـخنرانی 

می کـرد.
پـدر آل احمـد آدمـی سـخت گیر و پُرتوقع و مردسـاالر بود 
کـه بـه همسـر و فرزندانـش به عنـوان آدم های زیر دسـتش 
می نگریسـت و هـر وقـت عصبانـی می شـد، بـه آن هـا بد و 
بیـراه می گفـت. بـه نظر می رسـد که اهـل خانواده از سـعی 
و کوشـش در جلب رضایت و خرسـندی ایـن مرد کوتاهی 
نمی کردنـد و همیشـه بـا وی همچـون مـردی بلندپایه رفتار 
می کردنـد. اگرچـه از نظـر مرتبه و مقـام اجتماعی در رده یی 
نسـبتًا پاییـن قـرار داشـت، ولـی پـدر آل احمد خـودش را 
مـردی بسـیار مهـم می دیـد. هیـچ کـس جـرأت نداشـت با 
پـدر بی پـرده سـخن گویـد، پـدری کـه از همسـر اولـش 
سـیزده فرزنـد داشـت و همسـر دومش قبـل از آن کـه مادر 

شـود، فوت کـرده بود. 
وقتی آل احمد سـیزده سـاله و کاش ششـم بـود، حادثه یی 
در چاردیـواری خانـه رخ داد کـه تأثیـری عمیـق بـر وی 
گذاشـت. روزی نامه یـی به نـام پدر و مادرش از راه رسـید 
کـه آنـان را بـه میهمانـی اولیـن سـالگرد کشـف حجـاب 
دعـوت کـرده بودنـد. پـدر آل احمـد از این کـه بـه چنیـن 
میهمانـی دعـوت شـده بـود، بـه خشـم آمـد و بافاصلـه 
جـال را به مسـجد محل فرسـتاد تـا مردم را مطلـع کند که 
چـون مریـض اسـت، آن روز برای وعظ در مسـجد حضور 
نخواهـد یافـت. وی همچنیـن از جال خواسـت به سـراغ 
عمویـش بـرود و پیغـام دهـد که بـه خانۀ آن ها بـرود. وقتی 
مـادر جـال وسـط حـرف شـوهرش دویـد که اجـازه دهد 
جـال قبـل از انجـام مأموریـت نهـار بخـورد و بعـداً برود، 
پـدر بـا عصبانیـت فریاد زد: "دهـن گنده ات را ببنـد، دوباره 
بـه کار مـن دخالـت کردی؟ حـاال کارم به جایی رسـیده که 

بایـد تو را سـر بـاز و ... بـه میهمانـی ببرم." 
پـس از آنکـه جـال بـا عمویـش بـه خانـه بازگشـت، آل 
احمـد بـه مدرسـه رفت. همیشـه نیم سـاعت زودتـر از بقیه 
بچه هـا بـه مدرسـه می رفـت، چون که پسـر یک معمـم بود 
و مشـکلی خـاص داشـت و آن مشـکل ایـن بـود: دولـت 
اعـام کـرده بـود پسـرهای هم سـن و سـال آل احمـد باید 
بـا شـلوار کوتـاه بـه مدرسـه برونـد. چـون پـدر آل احمـد 
مخالـف چنیـن قانونـی بـود، مـادرش از داخـل، دکمه های 
قابلمـه ای در شـلوار پسـرش دوختـه بـود کـه شـلوار را 
از زانـو بـه هـم وصـل یـا از هـم جـدا می کـرد. بنابرایـن، 
آل احمـد از خانـه تـا مدرسـه بـا شـلوار بلنـد می رفـت و 
بـه مدرسـه کـه می رسـید، قسـمت زانـو بـه پاییـن را جـدا 
می کـرد و بـا شـلوار کوتـاه در مدرسـه حضـور می یافـت. 
آن روز قـرار بـود کـه آل احمـد بـرای گـرم کـردن حمـام 
خانـه کمـی هیـزم جمـع آوری کنـد و بـه منـزل ببـرد. ایـن 
حمـام را پـدرش بعـد از ماجـرای کشـف حجـاب توسـط 
رضاشـاه در خانـه سـاخته بـود تـا همسـرش سـر برهنه به 
حمـام عمومـی نـرود. بخاطـر آن کـه هـر روز وظیفـۀ تهیـۀ 
هیـزم بـه آل احمـد واگذار شـده بود، دل خوشـی نداشـت.
آن شـب پـدر جـال بازهـم بـه مسـجد نرفـت. حوالـی 
غـروب در خانـه را زدنـد کـه جـال در را بـاز می کنـد. 
یـک افسـر نظامـی وارد خانـه می شـود و به دنبالـش زنی با 
کفش هـای پاشـنه بلنـد و روسـری بـر سـر. ایـن اولیـن بار 

بـود کـه زنـی بـدون چـادر بـه منـزل آن هـا می آمد.
آل احمـد تکه هایـی از مکالمات پدر را با میهمان می شـنود. 
زن جـوان آمـده بـود تا بـه مدت دو سـاعت صیغـۀ پدرش 
شـود تـا بـا هـم بـه آن میهمانـی برونـد و بـه ایـن ترتیب، 
پـدر آل احمـد از بـردن همسـر واقعـی خـودش بـه آن جـا 

کند. خـودداری 
ماجـرای دیگـری کـه بـر آل احمـد تأثیری عمیق گذاشـت، 
مـرگ خواهـر سـی وپنج سـاله اش بـود. خواهـرش ازدواج 
کـرده بـود ولـی چـون اجاقـش کـور بـود، بـه ناچـار بـه 
شـوهرش اجـازه داده بـود همسـری دیگـر انتخـاب کنـد. 
ناگهـان خواهـر آل احمـد بیمـار می شـود. شـوهرش وی 
را بـه منـزل پـدر آل احمـد بـاز می گردانـد. اگرچـه خواهر 
آل احمـد از شـدت بیمـاری زمین گیـر شـده اسـت، امـا از 
قبـول معالجـه توسـط پزشـکان مذکـر ـ چـون نامحرم اند ـ 
خـودداری می کنـد. سـرانجام، ایـن زن به معالجـاِت گیاهی 

تـن می دهـد و جـان می بـازد. 
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نویسنده: كریس میسن
منبع:  فارن پالیسی

برگردان به فارسی: كریم كوهیار
ــدم  ــاِت ۱۳9۳ و ع ــتردۀ انتخاب ــب گس ــه تقل ــه ب ــا توج ب
تفکیــِک آرای درســت از آرای نادرســت، پروســۀ انتخابــات 
ــش  ــگاه پی ــۀ پرت ــا لب ــه بن بســت کشــیده شــد و نظــام ت ب
رفــت. نامــزدان دورِ دومِ انتخابــات به خاطــر مصلحــِت 
ملــی و جلوگیــری از بحــران، بــا "شــرایط ویــژه" تــن بــه 
ــی  ــا حکومــت وحــدِت مل ــِت مشــترک و ی ــۀ حکوم گزین
ــا امضــای موافقت نامــۀ حکومــت وحــدت ملــی،  دادنــد. ب
یکــی از ایــن دو نامــزد رییس جمهــور و دیگرشــان رییــس 
اجرایــی گزیــده شــدند. شــرطی کــه در ایــن موافقت نامــه 
ــزد،  ــن دو نام ــک از ای ــه هیچ ی ــود ک ــن ب ــد ای درج گردی
ــِت  ــِت مدیری ــتند و رای الزم را جه ــات نیس ــدۀ انتخاب برن
ــن ملحــوظ، نتیجــۀ آرای  ــد. بدی کشــور به دســت نیاورده ان
ــیوِن  ــت کمیس ــد و دس ــان ش ــل اع ــات ۱۳9۳ باط انتخاب
از  طرف گیــری اش  و  ناکاره گــی  به خاطــر  انتخابــات 
ــا گذشــت دو  ــا ب ــد. ام ــه گردی ــور کوت ــان نتیجــۀ مزب اع
ســال، آقــای اشــرف غنی احمــدزی در هــر نشســتی، 
به رغــم مفــاد موافقت نامــۀ حکومــت وحــدت ملــی، 
خــود را "رییــس جمهــور منتخــب"ِ کشــور می خوانــد کــه 
ایــن رویکــرد ســبب گردیــد مقالــۀ مزبــور کــه عصاره یــی 
ــات ۱۳9۳  ــۀ انتخاب ــرف در زمین ــای بی ط ــق نهاده از تحقی
ــود؛  ــپرده ش ــردد و به دســت نشــر س ــه گ ــد، ترجم می باش
تــا از یک ســو گوشــه های تاریــِک انتخابــات مبرهــن 
بــرای  گــردد  وســیله یی  دیگــر،  جانــب  از  و  گــردد 
ــدۀ  ــه هیچ  کــس برن ــای احمــدزی ک ــردِن آق خاطرنشــان ک

ــوده اســت.  ــب نب ــو از تقل ــاِت ممل ــن انتخاب ای
***

دور دومِ انتخابــاِت افغانســتان بــا تقلــِب بیشــتر از دو 
میلیــون رأی جعلــی کــه توســِط حکومــِت افغانســتان 
ــان  ــه  پای ــون ۲۰۱۴ ب ــود، در ۱۴ ج ــده ب ــازمان دهی ش س
"رضایت بخــش"  نیــز  آرا  بازرســِی  و  تفتیــش  رســید. 
نبــود و آرزوهــای مــردمِ افغانســتان را به گونــۀ کامــل 
ــق،  ــاِت دقی ــری، زادۀ تحقیق ــن نتیجه گی ــرد. ای ــون ک واژگ
ــه  ــت ک ــۀ اروپاس ــزارِش اتحادی ــۀ گ ــض و بی طرفان بی نق
ــرار اســت  ــده و ق ــه گردی ــی ارای طــی کنفرانســی مطبوعات

ــرگردد.  ــور نش ــزارش مزب گ
ــۀ  ــا طــی هفت ــۀ اروپ پــس از کامــل شــدن گــزارش اتحادی
گذشــته منابــع ادعــا می کننــد کــه گــزارش مذکــور به دلیــِل 
ــۀ گســترده  ــه گون ــل، ب فشــارهای ســنگیِن سیاســی در کاب
ــری  ــز جلوگی ــِش آن نی ــر و پخ ــده و از نش ــش ش ویرای

ــه اســت. صــورت گرفت
نکتــۀ کلیــدی ایــن  اســت کــه اشــرف غنی برنــدۀ انتخابــات 
ــل  ــز تحلی ــرم "مرک ــزارش مح ــع آگاه از گ ــت. مناب نیس

ــکا" ــی امری ــروی دریای نی
)Center for Naval Analyisi US( کــه در مــاه جــوالی 
۲۰۱۴ ترتیــب گردیــده اســت، می گوینــد: بــر اســاس آمــار 
ــِی "دفتــر احصاییــه" )دموگرافــی( افغانســتان در دور  ابتدای
ــرف غنی  ــداهلل ۴۶%  و اش ــداهلل عب ــات، عب ــت انتخاب نخس
ــی  ــد. مبتن ــرده بودن ــود ک ــدزی ۳۲% آرا را از آِن خ احم
ــی  ــِم ریاض ــر عل ــی از منظ ــروزی غن ــج، پی ــن نتای ــر ای ب
ــور را  ــزارش مذک ــه گ ــی ک ــد منابع ــود. از دی ــن ب ناممک
ــکا"، همــۀ  ــد، کارشناســان ارشــد "آمــار امری مــرور کرده ان
نمونه هــای کمپیوتــرِی شــمارش آرا را بــه کار بســته و بــه 
ــد  ــرف غنی احم ــروزی اش ــه پی ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ای
ــه  ــوده اســت. ب از لحــاظ علمــی غیرممکــن و نامتصــور ب
عبــارت ســاده تر، نتایــج دور نخســِت انتخابــات، از لحــاظ 
علــم ریاضــی برنــده شــدِن آقــای عبــداهلل عبــداهلل را قطعــی 

ــود. کــرده و جــای شــک و تردیــدی نگذاشــته ب
ــاِت ۲۰۱۴ صــورت  ــه در دور دومِ انتخاب ــی ک ــاس تقلب مقی
گرفــت و بــر مــردم افغانســتان تحمیــل شــد، بســیار عظیــم 

و غیرقابــل بــاور بــود. 
آقــای عبــداهلل به دلیــل تقلبــات گســتردۀ دور نخســت 
انتخابــات ۲۰۰9 و تعهــد و امیــدواری راسخ شــان بــه 
پیــروزی عادالنــه در انتخابــات ۲۰۱۴، از رقابــت دور نهایــی 
ــر  ــبق افغانســتان( س ــور اس ــرزی )رییس جمه ــد ک ــا حام ب

ــاز زد.  ب
ــد؛  ــرده بودن ــِل او را ک ــه قصــد قت ــد ک ــان نبودن ــن طالب ای
ــِی دیگــر  ــروهِ ضــد دولت ــچ گ ــه هی ــان و ن ــه طالب چــون ن

ــد.  ــده نگرفتن ــه را به عه ــن حمل ــوولیِت ای مس
ــدن  ــته ش ــس از بس ــون ۲۰۱۴ پ ــم ج ــب چهارده در ش
ــداد  ــا تع ــۀ اروپ ــن اتحادی ــی، ناظری ــز رأی ده ــی مراک تمام
رأی دهنــده گان را شــش میلیــون تخمیــن کردنــد؛ ولــی در 
ــات کمیســیون مســتقل  ــد ســاعت دیگــر، مقام ظــرف چن
ــد،  ــده بودن ــت چین ش ــرزی دس ــط ک ــه توس ــات ک انتخاب
تعــداد رأی دهنــده گان را  هشــت میلیــون اعــان کردنــد و به 
ــزوده  ــه مجمــوع آرا اف ــی ب ــون رأی تقلب ــه، دو میلی این گون
ــا  ــه صندوق ه ــرف غنی ب ــع اش ــه  نف ــۀ آن ب ــه هم ــد، ک ش
ــک  ــی ی ــون رای تقلب ــزودن دو میلی ــود )اف ــه شــده ب ریخت
ــود  ــده ب ــی حساب ش ــه نتیجه ی ــود، بلک ــض نب ــاق مح اتف
تــا شــکاف تقســیم بندی قومــی را بــا مشــارکت %۳۰ 
ــا تذکــر رفتــه اســت  ــد(. در گــزارش اتحادیــۀ اروپ بربتابان
ــتاب از  ــگ و پرش ــش به صــورت ناهماهن ــد تفتی ــه "رون ک
لحــاظ زمانــی و فشــار سیاســی روی دســت گرفتــه شــده 

ــد." اعمــال گردی
 نوارهــای صوتی یــی  کــه از ضیاءالحــق عمــر خیــل رییــس 
ــی از  ــد، حاک ــت آم ــات به دس ــیون انتخاب ــۀ کمیس دبیرخان

ــور  ــِی کش ــق جنوب ــا در مناط ــردن صندوق ه ــان پُرک جری
بــود کــه در نتیجــه باعــث اســتعفای زودهنــگامِ او گردیــد. 
ــه  ــرد ک ــا ک ــی در نخســت ادع ــن افتضــاح، غن ــس از ای پ
ــات نکــرده اســت،  ــل ماق ــا امرخی ــچ گاه شــخِص او ب هی
امــا اردوگاه عبــداهلل اعــام کــرد کــه ویدیویــی را در دســت 
دارد کــه حــاوی ماقــات غنــی و عمرخیــل در منــزِل یکــی 

ازهوادارانــش در شــهر کابــل اســت. 
ــردم افغانســتان  ــه م ــار این ک ــد، در کن ــن پیش آم ــس از ای پ
بیشــتر از هــر وقــِت دیگــر نســبت بــه رونــد انتخابــات و 
دیگــر مفاهیــم دموکراســی بی بــاور و ناامیــد شــده بودنــد، 

ــد. ــز احســاس می کردن خــود را ســرخورده نی
ــازمان  ــی س ــی سیاس ــوایی، نماینده گ ــن رس ــان ای در جری
ــر، از  ــل متحــد در افغانســتان )یونمــا( به صــورت پی گی مل
تصامیــم کمیســیون مســتقل انتخابــات افغانســتان حمایــت 
می کردنــد. مــن )کریــس میســن( بیشــترین دیپلومات هــای 
ــات  ــان ماق ــۀ پنه ــه به گون ــل را ک ــم در کاب ــی مقی خارج
کــردم، آن هــا پذیرفتنــد کــه یونمــا به طــور انکارناپذیــری از 
ــرد.  ــان )اشــرف غنی( پشــتیبانی می ک دوســت تکنوکرات ش
ادعــای یونمــا بابــت تفتیــش "صددرصــد آرا"، یــک ادعــای 
ــام  ــه "تم ــچ وج ــود. به هی ــض ب ــتباه مح ــی و اش میان ته
آرا" تفتیــش نشــد، تنهــا صندوق هایــی کــه مملــو از 
ــد و  ــرار می گرفتن ــورد برســی ق ــد، م اوراق رای دهــی بودن
ــو را  ــای ممل ــط صندوق ه ــزد فق ــر دو نام ــده گان ه نماین
ــته های  ــراً خواس ــه اکث ــش بکشــند ک ــه  چال می توانســتند ب
ــی کــرزی" رد می شــد.  آن هــا از جانــب "کمیســیون انتخاب
ــارت  ــش آرا را نظ ــان تفتی ــه جری ــی ک ــۀ ناظرین ــه  گفت ب
ــای رای  ــد برگه ه ــک درص ــوع آرا  ی ــد، در مجم می کردن

ــد.   ــده می ش ــی دی حقیق
ــش را  ــد تفتی ــی رون ــات و همگرای ــم اصاح ــن تی ناظری
"ســاخته گی" می دانســتند. یــک مقــام امریکایــی کــه 
ــت،  ــور داش ــده حض ــِد تفتیش کنن ــن ارش ــع ناظری در جم
بــه نیویارک تایمــز گفــت: "تفتیــش نتوانســت تقلــب 
مهندسی شــده را رد یابــی کنــد"، و همیــن منبــع می افزایــد 
ــه را  ــا هم ــون م ــت، چ ــوار اس ــی دش ــک آرا خیل "تفکی
ــچ گاه  ــه هی ــی ک ــزارش نهایی  ی ــه  گ ــم ب ــت می دهی رجع

ــر، اردوگاه  ــب دیگ ــت." از جان ــد یاف ــاپ نخواه ــال چ اقب
غنــی هیــچ شــکایتی را نســبت بــه  تصامیــم یونمــا و 

ــت. ــرده  اس ــات درج نک ــتقل انتخاب ــیون مس کمیس
ــاق  ــی اخ ــگاه متعال ــت، جای ــۀ سیاس ــدرت در گردون به ن
ــکا،  ــدۀ امری ــاالت متح ــت. ای ــوده اس ــور ب ــن و متبل روش
بــه جــای چنــگ زدن بــه اخــاق و حمایــت از آرزوهــای 
اکثریــت مــردم افغانســتان، دوبــاره راه کوتــاه، ســریع 
به جــای  برگزیــد.  را  خودمحــور  و  مصلحت آمیــز  و 
پشــتیبانی از دموکراســی و تعقیــب رونــد ســالم انتخابــات، 
ــه  ــتابی ک ــه و پُرش ــم عجوالن ــه  تصامی ــن ب ــا ت دیپلومات ه
ــن  ــا ای ــد و ب ــاه طــول کشــید، دادن ــد م ــه و چن ــد هفت چن

ــتند. ــته، گذش ــوخ روی آب گذاش ــود، کل ــم خ تصمی
 باالخــره نهــاد عجیب وغریــب و فراقانونــِی ریاســت 
ــی"  ــدت مل ــاکاراِی "وح ــت ن ــاد و حکوم ــی را ایج اجرای
را بــر مــردم افغانســتان تحمیــل کردنــد. حکومــت وحــدت 
ــد  ــن نتیجــۀ ممکــن می توان ــن منظــر، بدتری ــی از چندی مل
ــود آن  را  ــت، می ش ــن حال ــا در خوش بینانه تری ــد. ام باش

ــت!  ــون گرانه دانس ــِت افس ــک بدع ی
به صورتــی  افغانســتان  معاصــر  تاریــخ  دریــغ،  بــا 
ــارکتی  ــای مش ــِت حکومت ه ــو از شکس ــار، ممل مصیبت ب
اســت. تعــدادی از بازیگــران حکومت هــای اشــتراکی 
ــد.  ــور دارن ــز حض ــروزی نی ــای ام ــته، در معرکه ه گذش
یکــی از نمونه هــای نــاکام آن، پیمــان اســام آبــاد ـ پشــاور 
ــی،  ــاون غن ــتم مع ــید دوس ــداهلل، عبدالرش ــه عب ــت ک اس
محمدعطــا )یکــی از رهبــران تاجیــک( و تعــداد دیگــری از 
هــر دو اردوگاه در آن اشــتراک داشــتند )شــخص غنــی طــی 
ســی ســال بدبختــی افغانســتان، در امریــکا، لبنــان و اروپــا 
ــکا  ــد امری ــران ارش ــال، رهب ــن ح ــا ای ــرد(. ب ــر می ب به س
ــد.  ــب داری کردن ــرف جان ــفته و منح ــیر آش ــن مس از همی
همان طــور کــه تحلیل گــر ســی.آی. ای. پــاول "پیلــر" 
به تازه گی هــا گفتــه اســت، نبــود پشــتیبانی اجتماعــی 
ــت،  ــی می کشــاند. در حقیق ــات را به ناکام ــوع توافق ــن ن ای
هیــچ دولــت اشــتراکی در افغانســتان نتیجه یــی  جــز تــرور، 

ــت.  ــته اس ــی نداش ــرج در پ ــی و هرج وم ــگ داخل جن
ــا  ــه مبت ــی ک ــت، کس ــی اس ــی غن ــکل اصل ــا مش این ج

دارد  بــاور  او  می باشــد.  مضاعــف  بــه خود شــیفته گی 
ــر  ــد. اگ ــتان باش ــی افغانس ــد ناج ــی می توان ــه به تنهای ک
ــای  ــس از افش ــود، پ ــرافت مند می ب ــاِن ش ــک انس ــی ی غن
ــار  ــم خــورد، کن ــامِ او رق ــه  ن ــه ب ــاِت سرســام آوری  ک تقلب
می رفــت ـ کــه مســلماً در ایــن نفــِع افغانســتان نهفتــه بــود. 
وقتــی  چنیــن نشــد، مســوولیِت دولــِت امریــکا بــود کــه بــر 
ــِی  ــزارش اصل ــه گ ــرد ک ــار وارد می ک ــا فش ــۀ اروپ اتحادی
انتخابــات را بیــرون مــی داد و بــا گزینــش جایــگاه متعالــی 
ــداهلل  ــت جمهوری عب ــود را از ریاس ــِت خ ــی، حمای اخاق
ــی،  ــر سیاس ــک رهب ــث ی ــه  حی ــداهلل ب ــرد. عب ــام می ک اع
ــت  ــم نیس ــرار ه ــت و ق ــده اس ــب ش ــتباهاتی را مرتک اش
ــتیِن  ــدۀ راس ــه، او برن ــا این هم ــم.  ب ــه کنی ــه او را تبرئ ک

ــود.  ــات ب انتخاب
ــر  ــی را ب ــی غرب ــال ۲۰۰۲ دموکراس ــاالت متحــده در س ای
مــردم افغانســتان تحمیــل کــرد و بعــداً ایــن رونــد را ســه 
ــال  ــراری س ــۀ اضط ــاخت. در لویه جرگ ــون س ــار واژگ ب
ــه  ــد و ب ــع ش ــاه را مان ــارۀ ظاهرش ــت دوب ۲۰۰۲، برگش
ــۀ  ــه نتیج ــات را ) ۲۰۰9 و ۲۰۱۴( ک ــب آن، دو انتخاب  تعقی
ــود، پذیرفــت و از آن حمایــت کــرد. آن مملــو از تقلــب ب
ــه  ــه ک ــت، همان گون ــای درس ــام دادِن کاره ــع انج در واق
ــتراتژی  ــود اس ــه س ــترده ب ــور گس ــت، به ط ــول اس معم
طوالنی مــدِت امریــکا در منطقــه خواهــد بــود. بایــد 
ــه  ــا ک ــی نه تنه ــی داد. غن ــام م ــت را انج ــکا کارِ درس امری
ــتراتژیِک  ــگاه اس ــتن پای ــه از داش ــه، بلک ــات را باخت انتخاب
مردمــی نیــز در افغانســتان محــروم اســت. یافته هــای 
ــه  ــد ک ــان می ده ــا نش ــۀ اروپ ــدۀ اتحادی ــم نظارت کنن تی
حــدود شــش میلیــون رأی شــفاف در انتخابــات گذشــته در 
افغانســتان بــه کار رفتــه و همچنــان بــا توجــه بــه مطالعــات 
مرکــز تحلیــل نیــروی دریایــی امریــکا، تعــداد آرایــی کــه 
ــتر از ۲.۷  ــود، بیش ــده ب ــتعمال ش ــرف غنی اس ــع اش به نف
میلیــون نبــود، تقریبــاً همــۀ آرا نیــز مربــوط پشــتون ها بــود.

ــاری، پشــتون ها حــدود  ــع آم ــن مناب ــر اســاس معتبرتری  ب
۴۲% نفــوس افغانســتان را تشــکیل می دهنــد و حــدود ۸.۴ 
ــن  ــن بدی ــد. ای ــی بودن ــرایط رأی ده ــد ش ــون آن واج میلی
خوش بینانه تریــن  در  اشــرف غنی  کــه  اســت  معنــی 
را  افغانســتان  رأی دهنــده گان   %۱۲ حمایــت  حالــت، 
ــی  ــروه قومی ی ــا از گ ــۀ آن ه ــه هم ــت ک ــود داش ــا خ ب
ــارت  ــه  عب ــازند. ب ــان را می س ــاً طالب ــه عمدت ــتند ک هس
ــان  ــه طالب ــری نســبت ب ــی دارای پشــتیبانی کمت دیگــر، غن
ــیایی در  ــاد آس ــای بنی ــت )یافته ه ــود اس ــومِ خ ــان ق در می
ــه  ــا ب ــوم افغان ه ــه یک س ــد ک ــح می کن ــار تصری ــال پ س
ــن  ــه از ای ــد ک ــش دارن ــف گرای ــای مســلح مخال گروپ ه

ــد.( ــویی دارن ــان همس ــا طالب ــان ب ــان، بیشترش می
ــا هــم در ســال های  اگــر اوضــاع افغانســتان در ماه هــا و ی
آینــده به هــم بریــزد کــه چنیــن هــم خواهــد شــد، دولــت 
ــروزِی  ــش ام ــه نق ــاز دارد ک ــی نی ــه  افغان های ــکا ب امری
گروه هــای  کننــد.  ایفــا  را  عراقــی  ُکــرد  پیش مــرگاِن 
ــکا(  ــا )امری ــن کــه نیروهــای خــاِص م ســازمان یافتۀ مطمی
بتواننــد بــا آن هــا مشــترکاً کار کننــد. بــدون تردیــد طالبــان 
متحــده، جنــوب  ایــاالت  نیروهــای  از خــروج  بعــد 
افغانســتان را بــه کنتــرل خویــش درخواهنــد آورد )ارتــش 
ــام  ــوری ویتن ــمت اردوی جمه ــتان 9/۱ قس ــی افغانس مل
ــاع  ــام را دف ــاک ویتن ــر خ ــازد، چهاربراب ــی را می س جنوب
می کنــد و ایــن درحالی ســت کــه بــاور و اعتمــاد بــه 
 دولــت افغانســتان را از دســت داده اســت(. مــا بــه  مناطــق 
امنــی نیــاز داریــم کــه از آن جــا بتوانیــم علیــه تروریســتان 
ــم و  ــوب افغانســتان عمــل نمایی در شــمال پاکســتان و جن

ــم.  ــرواز درآوری ــه  پ ــان را ب پهبادهای م
ــران  ــی از رهب ــداهلل یک ــه عب ــمال ک ــاد ش ــای اتح نیروه
کلیــدی آن اســت، در ســال ۲۰۰۱ کابــل را از دســِت طالبــان 
آزاد کردنــد کــه ایــن اتحــاد حمایــت ۵۵% مردم افغانســتان 
را دارد. بــه اســاس صحبت هایــی کــه بــا تحلیل گــران 
ــس میســن¬(، در مجمــوع،  ــی داشــتم )کری ارشــد امریکای
ــتان در  ــی افغانس ــای امنیت ــران نیروه ــتر از ۸۵% افس بیش
وزارت دفــاع در ســطوح قوماندانــان کنــدک و بلندتــر از آن 

ــازند.  ــمال می س ــاد ش ــای اتح را نیروه
ــتون های  ــن، پش ــورِت مطمی ــا به ص ــدۀ م ــرگاِن آین پیش م
ــاک  حامــِی غنــی کــه به صــورِت متفــرق در مناطــق خطرن
و قســماً غیرقابــِل دســترس جنــوب به ســر می برنــد، 
ــاالت  ــده، ای ــال آین ــج س ــر در پن ــود. حداکث ــد ب نخواهن
متحــده دوبــاره بــه  قرارگاه هــای امــن و متحدیــن در 
افغانســتان نیــاز دارد کــه از آن جــا بتوانــد علیــه تروریســتاِن 
آســیای مرکــزی و آســیای جنوبــی بجنگــد. وینســتن 
ــت، کار  ــا در نهای ــود "امریکایی ه ــه ب ــاری گفت ــل ب چرچی
درســت انجــام می دهنــد، ولــی پــس از به کارگیــری 
امریکایی هــا  یعنــی  دیگــر".  طاقت فرســای  شــیوه های 
ــوند  ــادی را مرتکــب می ش ــای زی ــط و خطاه همیشــه خب
و ســرانجام مجبــوراً تــن بــه انجــام کارِ درســت می دهنــد. 
امیــدوارم، مــا به صــورت قطــع، متحدین مــان  را تــا آن 

ــیم. ــداده باش ــت ن ــان از دس زم
ـ ـ ـ

ــه،  ــورد آســیای میان ــخ در م ــرای تاری ــس میســن، دکت کری
ــتۀ وزارت  ــد بازنشس ــنگتن دارد و کارمن ــگاه واش از دانش
ــی  ــب تجربه ی ــکا و صاح ــدۀ امری ــاالِت متح ــۀ ای خارج

ــد. ــتان می باش ــورد افغانس ــی در م طوالن

www.mandegardaily.com

سه بار واژگونی
دموکراسی در افغانستان

ــاور  ــد. او ب ــف می باش ــیفته گی مضاع ــه خود ش ــال ب ــه مبت ــی ك ــت، كس ــی اس ــی غن ــکل اصل * مش
دارد كــه به تنهایــی می توانــد ناجــی افغانســتان باشــد. اگــر غنــی یــک انســاِن شــرافت مند 
ــار می رفــت ـ كــه  ــاِم او رقــم خــورد، كن ــه  ن ــاِت سرســام آوری  كــه ب ــود، پــس از افشــای تقلب می ب
مســلماً در ایــن نفــِع افغانســتان نهفتــه بــود. وقتــی  چنیــن نشــد، مســوولیِت دولــِت امریــکا بــود 
كــه بــر اتحادیــۀ اروپــا فشــار وارد می كــرد كــه گــزارش اصلــِی انتخابــات را بیــرون مــی داد و بــا 
ــرد.  ــالم می ك ــداهلل اع ــت جمهوری عب ــود را از ریاس ــِت خ ــی، حمای ــی اخالق ــگاه متعال ــش جای گزین
عبــداهلل بــه  حیــث یــک رهبــر سیاســی، اشــتباهاتی را مرتکــب شــده اســت و قــرار هــم نیســت 

ــود! * ــات ب ــدة راســتیِن انتخاب ــا این همــه، او برن ــم.  ب ــه كنی ACKUكــه او را تبرئ
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با  ناتو"  در  متحدانش  و  انگلیس  شدند،  مدعی  روسیه  ارشد  دیپلمات های 
نظامی کردن اروپا و ایجاد رقابت تسلیحاتی در فضا"جهان را به آستانۀ جنگ 

سوق می دهند.
تهدید  از  امریکا  داد:  ُهشدار  روسیه  خارجۀ  امور  وزیر  الوروف،  سرگئی 
کوریای شمالی به عنوان بهانه یی برای تقویت تسلیحاتی خود در آسیا استفاده 

می کند.
در همین حال، سرگئی ریابکف، معاون وزیر امور خارجۀ روسیه نیز گفت: 
بی نتیجه  جهان  سراسر  در  اتمی  کاهک های  تعداد  کاهش  برای  تاش ها 
خواهد بود، مگر آن که امریکا تصمیم خود در خصوص برنامه های مربوط به 

سیستم دفاعی موشکی را تغییر دهد.
او ضمن اعام این که متحدان ناتو به مرزهای روسیه دست درازی می کنند، 
نسبت به پیامدهای اجتناب ناپذیر و ناخواسته تشدید دشمنی ها در منطقه نیز 
ُهشدار داد. ریابکف گفت: احتمال یک رقابت تسلیحاتی جدید در فضا وجود 

دارد، مگر آن که روابط میان دو ابرقدرت جهان بهبود یابد.
تنش ها میان مسکو و غرب در بحبوحۀ اختافات با اوکراین بر سر شبه جزیرۀ 

کریمه که در سال ۲۰۱۴ میادی به روسیه الحاق شد، افزایش یافته است.
ناتو متعهد شده که برای اطمینان خاطر بخشیدن به متحدانش در حوزۀ بالتیک 

و دریای سیاه، حضور خود در منطقه را افزایش دهد.
اروپا  در  موشکی خود  پتانسیل  ضد  تقویت  به  ناتو  اعضای  ریابکف گفت: 
بارها  ما  می دهند.  ادامه  به مرحله  مرحله  انطباقی  رویکرد  از  بخشی  به عنوان 
نسبت به استقرار تاسیسات زیربنایی استراتژیک در مجاورت مرزهای مان ابراز 
نگرانی کرده ایم، چرا که این مسأله بر منافع مان در حوزۀ امنیتی تأثیر می گذارد.
او افزود: مسکو وضعیت را به شدت زیر نظر خواهد گرفت و تاش هایش 
را برای توضیح پیامدهای اجتناب ناپذیر و ناخواسته عملی شدن پروژۀ امریکا 

متوقف خواهد کرد.
این اظهارات به یک دیپلماسی رو به وخامت میان واشنگتن و مسکو اشاره 

دارد.
کوریای جنوبی  در  تاد  موشکی  دفاع  سیستم  استقرار  برای  امریکا  برنامۀ 
ظرفیت های  تا  است  تاش  در  امریکا  آیا  این که  خصوص  در  گمانه زنی ها 

نظامی خود را توسعه دهد، بیشتر کرده است.
ریابکف گفت: بدون دستیابی به یک راه حل برای مشکل دفاع موشکی، بدون 
جلوگیری از یک رقابت تسلیحاتی جدید در فضا و تبدیل ممنوعیت آزمایش 
اتمی به یک معاهدۀ جهانی و نیز بدون حل مسایل مربوط به عدم تعادل در 

تسلیحات غیر اتمی، مذاکرات اتمی با امریکا غیر ممکن است.

هماهنگ کننـدۀ امـور انسـانی سـازمان ملل تأکید کرد کـه عملیات شـهر موصل عراق 
شـاهد بزرگ تریـن کـوچ دسـته جمعی در عصر جدیـد خواهد بود.

سـازمان ملـل روز شـنبه جلسـه یی را دربـارۀ اوضـاع انسـانی عـراق برگـزار کـرد. 
حاضـران در ایـن نشسـت سـناریوهای احتمالی عملیات آزادسـازی موصـل را مورد 

بررسـی قـرار دادند.
لیـز گرانـدی، هماهنگ کننـدۀ امـور انسـانی سـازمان ملـل در عـراق در ایـن نشسـت 
گفـت: حـدود یـک و نیم میلیـون از عملیات شـهر موصـل تأثیر خواهنـد پذیرفت و 
اتحمـاالً تعـداد آواره گان بـه یک میلیون تن برسـد. عملیات آزادسـازی موصل شـاهد 

بزرگ تریـن عملیـات امـداد انسـانی در سـال ۲۰۱۶ خواهد بود.
او گفـت: احتمـاالً غیرنظامیـان در معـرض خطـرات زیـادی قـرار گیرنـد. احتماالً در 
معـرض حمـات طرف هـای درگیـر و بمباران هـا قرار گرفته و به عنوان سـپر انسـانی 
از آن هـا اسـتفاده شـود. غیرنظامیـان احتمـاالً نمی توانند فـرار کنند و اگر هـم بتوانند، 
مجبـور بـه فـرار فـوری می شـوند؛ مسـئله یی کـه موجـب پراکنده شـدن خانواده ها و 

کشـته و زخمی شـدن برخـی از آن هـا خواهد شـد.
گرانـدی گفـت: عملیـات موصـل احتمـاالً در آینـدۀ نزدیـک آغـاز می شـود، بـرای 
همیـن مـا تمامـی امکانات مـان را بـرای نتایـج ایـن عملیـات گـردآوری کرده ایـم.

هیـأت سـازمان ملـل در عـراق بـرای جمـع آوری ۲۸۴ میلیـون دالـر جهـت آماده گی 
بـرای ایـن فاجعـه تـاش می کند.

اوبرایـن،  اسـتفان  حضـور  بـا  عـراق  امـور  پیگیـری  کمیتـۀ  مطبوعاتـی  کنفرانـس 
لیـز گرانـدی و نماینـده گان سـازمان  انسـانی سـازمان ملـل،  امـور  هماهنگ کننـدۀ 

برگـزار شـد. اروپـا  اتحادیـۀ  کنفرانـس اسـامی و 
نماینـدۀ اتحادیـۀ اروپـا در ایـن نشسـت گفـت: بزرگ تریـن چالشـی کـه مـا بـا آن 
مواجهیـم چگونه گـی محافظـت از جـان غیرنظامیـان در عراق در سـایه تحوالت آتی 
اسـت. عملیـات موصـل بسـیار پیچیده خواهد بـود و ما نیـاز به فراهـم آوردن برخی 
مقدمـات داریـم. مـا اگر بتوانیـم در این جنـگ ایدئولوژیـک انزجار و دودسـته گی را 
شکسـت داده و کرامـت و سـامتی مـردم عـراق را حفـظ کنیـم، می توانیـم تغییراتی 
را در عـراق ایجـاد کنیـم. مـا باید منافـع غیرنظامیـان و زیرسـاخت را در اولویت قرار 

دهیم.
نماینـدۀ اتحادیـۀ اروپـا اعـام کـرد کـه ایـن اتحادیـۀ ۳۰ میلیـون یـورو را بـه عنوان 
کمـک انسـانی اختصـاص داده اسـت. نماینـدۀ انگلیـس نیـز از اختصـاص کمک ۴۰ 

میلیـون پونـدی معـادل 9۵ میلیـون دالر خبـر داد.
گرانـدی دربـارۀ حمایـت از جـان غیرنظامیـان در عملیـات موصـل گفـت: از جملـه 
درس هایـی کـه مـا از عملیـات فلوجـه گرفتیـم، ایـن اسـت کـه نیروهـای عراقـی 
بـه تحقیـق دربـاره غیرنظامیـان بپردازنـد. نیروهـای عراقـی ضمانت هایـی را دربـاره 
محافظـت از جـان غیرنظامیان داده اند. ُهشـدارهایی دربارۀ آغاز عملیـات داده خواهد 
شـد. در عملیـات موصـل سـامتی غیرنظامیـان را در اولویت خود قـرار خواهیم داد.
قـرار اسـت عملیـات شـهر موصل، مرکز اسـتان نینـوا و مقـر اصلی داعـش در عراق 
بـه زودی بـا مشـارکت ارتش، پولیس، حشـد شـعبی، عشـایر، پیشـمرگ ها و ائتاف 
ضـد داعـش آغاز شـود. ارتش عراق با هـدف هموارکردن راه برای آزادسـازی شـهر 
موصـل، اخیـراً شـهر الشـرقاط در اسـتان صاح الدین و القیـاره در جنـوب موصل را 

کرد. آزاد 

اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال افغانستان از تاریخ ۳ اکتبر در مالیزیا آغاز 
می شود.

پیتر شگرت، سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان می گوید، بازیکنان تیم ملی 
فوتبال افغانستان در تاریخ ۳ اکتبر وارد کواالالم پور پایتخت مالزی خواهند 

شد.
به این ترتیب، انتظار می رود تیم ملی فوتبال افغانستان به مدت ۸ روز می تواند 

اردوی تمرینی را در این کشور برگزار کند.
تیم ملی فوتبال افغانستان در تاریخ ۱۱ اکتبر مطابق با ۲۰ میزبان در مسابقه یی 
تدارکاتی در شهر کواالالم پور به مصاف تیم ملی فوتبال مالزی خواهد رفت.

با وجود محرز بودن نارضایتی در چهرۀ مهاجم پرتغالی کهکشانی ها هنگام 
خروجش از میدان نبرد برابر الس پالماس، سرمربی او این موضوع را انکار 

کرد.
پس از تساوی ۲-۲ تیم فوتبال رئال مادرید در خانۀ الس پالماس در هفتۀ ششم 
اللیگا، زین الدین زیدان از تصمیم خود برای بیرون آوردن کریستیانو رونالدو 

در نیمۀ دوم و تعویض او با لوکاس واسکز دفاع کرد.
درحالی که ۲۰ دقیقه به پایان بازی مانده و کهکشانی ها ۲ بر یک از میزبان شان 
پیش بودند، زیدان تصمیم گرفت رونالدو را بیرون بکشد و این تصمیم او 
چهرۀ  در  ناراحتی  این که  با  داشت.  پی  در  را  پرتغالی اش  مهاجم  نارضایتی 
رونالدو کامًا مشخص بود و شیوۀ رفتن او به سمت نیمکت کهکشانی ها هم 

این موضوع را ثابت می کرد، زیزو این موضوع را انکار کرد.
بد  رونالدو  شدن  تعویض  دلیل  گفت:  خبرنگاران  به  بازی  از  پس  زیدان 
و  داریم  بازی  قهرمانان  لیگ  در  هفته  این  سه شنبه  ما  نبود.  او  بازی کردن 
است  او الزم  دارد.  نگه  آماده  بازی هم  آن  برای  را  باید خودش  کریستیانو 
که برخی اوقات استراحت کند و این تنها دلیل تعویض شدنش بود. رونالدو 
داشت خوب بازی می کرد، اما ما با توجه به بازی سه شنبه شب او را تعویض 

کردیم.
زیزو در پاسخ به این سؤال که آیا رونالدو از تعویض شدنش عصبانی بود، 
عنوان کرد: عصبانی؟ این تعبیر شماست. رونالدو همیشه می  خواهد در زمین 
بازی باشد. ما باید گاهی اوقات به او استراحت بدهیم و این کار را امروز انجام 

دادیم. این اتفاق چیزی را عوض نمی کند.
سرمربی فرانسوی کهکشانی ها دربارۀ دلیل ناکامی تیمش برای کسب پیروزی 
در خانۀ الس پالماس هم عنوان کرد: ما در نیمه اول این بازی و البته در نیمۀ 
دوم، موقعیت های زیادی داشتیم و من تصور نمی کنم که تیمم بی انگیزه نشان 
داده باشد. بالعکس، ما بازی را خوب شروع کردیم، پرس را از خط حمله 
آغاز کردیم و کاری را که برایش آماده شده بودیم، انجام دادیم. با این حال، 
زمانی که شما دو ُگل دریافت می کنید، حتمًا اتفاقی ُرخ داده است و ما باید 

دنبال دلیل این اتفاق بگردیم.
یک  ما خوردیم، صرفًا حاصل  که  دومی  داشت: گل  اظهار  پایان  در  زیدان 
اشتباه فردی نبود، بلکه همه چیز در رقم خوردن آن دست به دست هم دادند. 
تیم ما دارد خوب کار می کند و ما نسبت به کاری که داریم انجام می دهیم، 
متعهد هستیم. در فوتبال شما همیشه نمی توانید برنده باشید، اما ما در مسیر 
مناسبی در حال حرکت هستیم و سه شنبه هم یک بازی دیگر داریم که نتیجه 

گرفتن در آن به خودمان بستگی دارد.
رئال مادرید سه شنبۀ هفتۀ جاری در دور دوم بازی های مرحله گروهی لیگ 

قهرمانان اروپا میهمان بورسیا دورتموند است.

روسیه:
امریکا و انگلیس با نظامی کردن اروپا 

صلح جهانی را تهدید می کنند 

سازمان ملل:
موصل شاهد بزرگ ترین کوچ 

دسته جمعی در عصر جدید خواهد بود

زمان آغاز اردوی تیم ملی 
در مالیزیا مشخص شد

زیدان:
رونالدو از تعویض خود 

عصبانی نبود

منوچهر فرادیس

تاریخیپُرازتلخیوتلخکامی!
ــن  ــرای ای ــز می شــوند ب ــی کــه عزی ســال ها شــده آنان
ســرزمین، بــرای مــا، ســربازانی ســربه کفی هســتند کــه 
بــرای مــا و ایــن جغرافیــای پـُـر از جنجــال و جبــر و جنایــت ، جــان 
داده انــد. اگــر شــهید جان علــی هــزاره اســت، اگــر زنــده یــاد جنــرال 
داوود تاجیــک اســت، اگــر زره ور زاهــد پشــتون اســت، اگــر اوزبیــک 
اســت، اگــر اویمــاق اگــر بلــوچ و... قهرمــان و ســردار و ســرهنگی 
اســت کــه در ســنگر ایســتاده اســت یــا در ســنگر جــان داده اســت. 
ــز  ــخت، عزی ــال های س ــن س ــه در ای ــی ک ــد قهرمانان ــدک بوده ان ان

شــده باشــند امــا ســرباز نبــوده باشــند.
ــج  ــی و رن ــر از تلخ ــت پُ ــن وضعی ــه یی، ای ــی، اندیش ــی، طرح کس
ــته  ــی داش ــد زنده گی ی ــا حــق دارن ــان م ــد. مردم ــر بده ــد تغیی را بای
ــر  ــا س ــه ی ــند ک ــربازانی نباش ــا س ــش تنه ــه در آن قهرمانان ــند ک باش
ــدار  ــا سرشــان را ســگی کل ــند، ی ــرده باش دشــمن را سربه نیســت ک

ــه کــف ربــوده باشــد. ب
ــه  ــت داری ک ــِر دوس ــن دلی ــر ای ــه تصوی ــهر ب ــا در ش ــن روزه ای
دیوانــه واری عاشــق میهنــش بــوده اســت، برمی خــورم و هــی 
حســرت و هــی تلخــی، غــرور و غــم تــوأم بــه مــن دســت می دهــد 
کــه چــرا دل داری، زره وری، چــون زره ور زاهــد، در راه دفــاع از ایــن 
ــن  ــدر او ای ــه وای چق ــم ک ــا بدانی ــِد آن، م خــاک شــهید شــود و بع

ــته. ــت داش ــا را دوس ــن جغرافی ــاک و ای خ
چقدر از این واژه مرکب گریزانم: روحش شاد.

ــد  ــاد داوود، مانن ــد زنده ی ــزاره، مانن ــی ه ــاد جان عل ــد ی ــاد او مانن ی
ــرزمین، در دل  ــن س ــرای ای ــر داده ب ــر س ــت دیگ ــا انسان دوس ده ه
ــت  ــن وضعی ــا روزگاری از ای ــد، م ــده می مان ــن کشــور زن ــخ ای تاری
عبــور خواهیــم کــرد و مــردم قطعــًا آنانــی را کــه صادقانــه در راه ایــن 

وطــن و مردمــش جــان داده انــد، از یــاد نخواهنــد بــرد.
یــاد و جان بــازی زره ور زاهــد هــم هرگــز از دل تاریــخ ایــن 

ــد. ــد ش ــاک نخواه ــرزمین پ س

امراهلل صالح

و  پیشــرفته  کشــورهای  در  نظامیــان  جایــگاه 
بــزرگ: ملت هــای 

تکــت پــرواز برای شــان ارزان تــر فروختــه می شــود 
و گاهــی وقــت حتــا مجانــی ســفر می کننــد.

ــش  ــدا فرمای ــی غ ــاس نظام ــا لب ــتورانت ب ــه در رس ــی ک گاه
ــف  ــا تخفی ــا ب ــد و ی ــران می پردازن ــان را دیگ ــد، پول ش بدهن

می پردازنــد. خودشــان 
برای شــان  را  اول  نوبــت  ســرویس  یــا  ریــل  ایســتگاه  در 

. هنــد می د
بــا اطفال شــان در مکتــب و باخانوادۀ شــان در محلــه رفتــار 

ــرد. ــورت می گی ــار ص ــت و افتخ ــا حرم ــوام ب ت
وقتــی در جریــان وظیفــه زخــم برداشــتند، بــرای بقیــه عمــر از 
ــر  ــتند و در ه ــوردار اس ــت برخ ــر از دورۀ خدم ــازات باالت امتی

ــوند. ــل می ش ــت قای ــق اولوی ــان ح ــز برای ش چی
بــدون  می دهنــد،  جــان  وظیفــه  خــط  در  کــه  آن هایــی 
ــوند و  ــن می ش ــی دف ــریفات نظام ــا تش ــه، ب ــت رتب مدنظرداش

اســت. علی حــده  نظامیــان  قبرســتان 
ــازات  ــن امتی ــه وط ــت ب ــپرده ها در راه خدم ــان س ــوادۀ ج خان
خــاص در هــر چیــز به خصــوص تعلیــم اطفــال و دسترســی بــه 

ــند. ــته باش ــرپناه می داش س
ــت  ــوی دول ــه در پهل ــد ک ــود دارن ــی وج ــات و بنیادهای موسس
از خانــواده زخمی هــا و کشــته ها مواظبت هــای کوچــک و 

بــزرگ می کننــد.
ــل  ــام محاف ــان در تم ــام رزمی پوش ــه مق ــذاری ب ــر ارج گ به خاط
ــی  ــن یعن ــی از پایی ــرال و یک ــی جن ــی از رأس یعن ــی یک دولت

ــوند. ــا داده می ش ــف اول ج ــرباز در ص ــط و س خوردضاب
ــه  ــت ک ــن اس ــان ها ای ــوانح انس ــه در س ــن جمل ــر افتخارتری پُ
بگویــد مــن نظامــی بــودم و یــا کســی بگویــد مــن فرزنــد یــک 

نظامــی هســتم.
ــی  ــتاورد زنده گ ــن دس ــی بزرگ تری ــات نظام ــت از موسس فراغ
ــا درصــد از  ــا پنج ــوارد تنه ــا م ــرا در بس ــود، زی حســاب می ش
ــد و  ــۀ درس را دارن ــی ادام ــه شــامل می شــوند توانای کســانی ک

ــد. ــا می کنن ــام ره ــا تم ــه ن بقی
ــش، وطن دوســتی،  ــری، مهــارت، دان ــای رهب ــی معن کلمــۀ نظام
ــد و  ــاده می کن ــران را اف ــودن از دیگ ــر ب ــداکاری و برت ــس ف ح
ایــن کلمــه در فرهنــگ، جامعــه و دولــت معنــای نهادینــه دارد.

پس بیایید از ملت های بزرگ تقلید کنیم...

فیـسبـوك نـــامــه

ACKU
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ابوبکر صدیق
دیـروز یکشـنبه )۱۴ میـزان(  برنامه میثاق شـهروندی،  
در تـاالر سـام خانه ارگ ریاسـت جمهـوری افتتـاح 
شـد. در این نشسـت بـه عاوه سـایر مقامـات دولتی، 
رییـس جمهـور اشـرف غنـی و داکتـر عبـداهلل عبـداهلل 

رییـس اجرایـی نیـز اشـتراک  کـرده بودند.
حاشـیه های ایـن نشسـت جذابیـت خاصـی داشـت. 
رییـس جمهـور و رییـس اجرایـی  کـه در صندلی های 
مرتبـه  چندیـن  بودنـد  نشسـته  همدیگـر  پهلـوی  در 
و  کـرده  "گوشـکانی"  شـده  نزدیـک  باهمدیگـر 
می خندیدنـد. ایـن کار آنهـا پـس از تنش هـای بـاالی 
دوماهـۀ شـان توجـه حاضریـن در تـاالر را بـه خـود 
جلـب کـرد. اکلیل حکیمـی وزیر مالیه کـه در  نزدیکی 
آقـای غنـی و عبـداهلل نشسـته بـود، گـه گاهی شـریک 

ایـن دو رهبـر می شـد. خنده هـای 
آقـای عبـداهلل و غنـی پیـش از ایـن بـرای چنـد مـاه با 
همدیگـر دیـدار نداشـتند کـه این مسـأله باعـث انتقاد 
تنـد آقـای عبـداهلل از غنـی شـد. بـه اسـاس گفته هـای 
مسـووالن پـس از آن عبـداهلل و غنـی پنـج مرتبـه بـا 

همدیگـر دیـدار داشـته اند. 
داکتـر عبـداهلل کـه در ایـن برنامـه  سـخنرانی می کـرد 
نیـز حرف هـای جالب داشـت. رییـس اجرایـی با یک 
خنـدۀ نسـبتًا طویـل در جریان سـخنرانی خـود  گفت 
کـه افـرادی در ایـن روزهـا زمزمـه می کننـد کـه عمـر 
حکومـت وحـدت ملـی بـه پایـان رسـیده، نـه قصـه 
پایـان عمـر حکومت وحـدت ملی نیسـت.او در حالی 
کـه آهسـته بـه خنـده خـود ادامـه مـی داد گفـت: ایـن 
حکومـت بـه اسـاس رای مـردم آمـده و تـا پنج سـال 

ادامـه دارد.
آقـای عبـداهلل گفت که تشـکیل حکومـت وحدت ملی 
در رأس رییس جمهور و او نیز در جایگاهش توانسـته 
تـا هنـوز موفقیت هـای داشـته باشـند. امـا خنده هـا و 
گوشـکانی های او بـا رییـس جمهـور تازه گی داشـت.

هم چنـان، آقـای غنـی کـه بـا حـرکات دسـت و گردن 
صحبـت می کـرد؛ گفـت کـرد او و داکتر عبـداهلل هردو 
مسـووالن حکومـت  و  آمـده  مـردم  رای  اسـاس  بـه 

وحـدت ملـی می باشـند. در حالـی کـه پیـش از ایـن 
آقـای غنـی خـود را خـادم ملـت و رییـس منتخـب 
می خوانـد، ایـن اعتـراف نشـان می دهـد کـه انتخابات 
ریاسـت جمهوری گذشـته مشـکل داشـته و حکومت 
وحـدت ملـی بـه اسـاس توافـق هـردو طرف تشـکیل 

است. شـده 
آقـای غنـی در ایـن برنامـه بیان داشـت: زمانی کـه پیاز 
سـوزش  شـدت  از  چشـمان تان  می کنیـد،  خـورد  را 
اشـک می ریـزد؛ امـا زمانیکه قورمـه پخته  شـد و آن را 
نـوش جـان کردید، لذت و مـزه قورمه باعث می شـود 

که سـوزش چشـمان تـان را فرامـوش کنید.
رییـس حکومـت وحـدت ملـی هم چنـان تأکیـد کـرد 
که سـمهم بانـوان در برنامـه میثاق شـهروندی ۵۰=۵۰ 

ست. ا
از گوشـکانی های و مزمز هـای آقـای عبـداهلل و غنـی 
کـه بگذریـم به شـگردهای آقـای مرتضوی می رسـیم.
ریاسـت  سـخنگوی  معـاون  مرتضـوی  حسـین  شـاه 
جمهـوری کـه برنامه میثـاق شـهروندی را گرداننده گی 
می کـرد، در افتتـاح ایـن برنامـه و هنگامـی کـه سـرود 

کـه  گفـت  بـود،  می شـد  پخـش  بایـد  کشـور  ملـی 
حـاال بـه احتـرام سـرود ملـی کشـور ایـران بـه پـا بـر 

می خیزیـم!
 آقـای مرتضـوی کـه یـک فـرد بـا تجریـه در عرصـۀ 
روزنامـه نـگاری اسـت، در ایـن برنامـه یـک مرتبـه از 

قصـر سـام خانه بـه ایـران رفـت.
ایـن در حالی اسـت کـه بیشـتر اوقـات برنامه هایی که 
در قصـر سـام خانه دایـر می گـردد افـراد و بانـوان بـا 
کـودکان به ایـن مکان آورده می شـوند تـا صندلی ها را 
پـر کننـد و کودکان شـان در جریان سـخنرانی ها  سـر و 
صداایجـاد می کننـد کـه باعث اخـال برنامه  می شـود. 
ایـن موضـوع در برنامـۀ گرامی داشـت از هفتـۀ شـهید 
برگـزار  جمهـوری  ریاسـت  ارگ  سـام خانه  در  کـه 

بـه چشـم می خـورد. شـده بود 
در ایـن برنامه هـا عـاوه بـه مسـووالن حکومتـی افراد 
بـا لباس هـای غیـر منظـم  و غیـر رسـمی بـرای پـر 
کـردن صندلی هـای قصـر سـام خانه بـه ایـن مـکان 
آورده می شـوند کـه حتـا تفـاوت بیـن سـام خانه و 

نمی شـود. روسـتایی  مهمان خانـه  یـک 

رییس کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر افغانستان از 
گلبدیـن حکمتیار، رهبر حزب اسـامی افغانسـتان 
خواسـت کـه بـه دلیـل مشـارکت در جنگ هـای 
داخلـی دهـه هفتـاد مجاهدیـن در کابـل، از مـردم 

کند. عذرخواهـی 
افغانسـتان بـا پیـروزی مجاهدیـن در سـال ۱۳۷۱ 
وارد جنـگ خونین داخلی شـد که تلفات سـنگینی 

را بـر غیرنظامیـان وارد کرد.
جنـگ  اصلـی  عامـل  حکمتیـار  اسـامی  حـزب 

بـود. سـال ها  ایـن  در  داخلـی 
خانـم سـیما سـمر دیـروز در نشسـت خبـری در 
کابـل گفـت کـه خواهـان شسـتن خون بـا خون و 
طرفـدار اعـدام طرف هـای درگیـر در جنگ هـای 
متهمـان  حداقـل  امـا  نیسـت،  افغانسـتان  داخلـی 
"جرایـم جنگـی" بایـد گنـاه خـود را بپذیرنـد و از 

مـردم عذرخواهـی کننـد.
او افـزوده کـه این کمیسـیون خواهان حـل منازعه 
از طریـق مذاکـره اسـت، ولـی خواسـتار از بیـن 

بـردن عدالـت، حـق مـردم و قربانیـان نیسـت.
نمی توانـد  کـس  هیـج  سـمر،  خانـم  گفتـه  بـه 
حق العبـد را ببخشـد و یـا جرایـم جنگـی و جرایم 

ضـد بشـری را بخشـش کنـد.
او گفـت کـه به عنـوان یـک شـهروند می گوید که 
حکمیتـار بایـد شـهامت بـه خـرج دهـد و از مردم 
افغانسـتان و از قربانیـان که توسـط افـراد حزب او 
قربانـی شـده اند، معـذرت بخواهـد کـه باعـث باز 

شـدن زمینـه یک روند سیاسـی شـود.
کمیسـیون حقوق بشـر افغانسـتان گـزارش عدالت 
انتقالـی تهیـه و جنگ هـای بین سـال های ۱9۸۷ تا 
۲۰۰۱ میـادی را مسـتند سـازی کرده، امـا تاکنون 

ایـن گزارش را نشـر نکرده اسـت.
اخیـراً یکـی از اعضـای ارشـد حـزب اسـامی از 
مـردم افغانسـتان بـه خاطـر اشـتراک در چنـد دهه 
جنـگ معـذرت خواسـت. امـا عضـو دیگـر ایـن 
حـزب گفـت کـه دلیلی بـر معـذرت خواهـی آنها 

نـدارد. وجود 
بـه رهبـری حکمیتـار و دولـت  اسـامی  حـزب 
وحـدت ملـی افغانسـتان هفتـه گذشـته توافقنامـه 

صلـح امضـا کردنـد.

حـاشیه هـای یـک نشست

»به احتـرام سرود ملی ایران به پا خیـزید!«

سیما سمر:

حکمتیـار از مـردم عـذرخواهـی کند

پکتیکا کې د طالبانو او القاعده 

درې مهم قوماندانان وژل شوي

 پکتیــکا والیــت چارواکــي وايــي چــې د یکشــنبې پــه شــپه 

د یــاد والیــت د بېرمــل پــه ولســوالۍ کــې د ډیورنــډ کرښــې 

صفــري نقطــې تــه نېــږدې د منګړیتــي پــه ســیمه کــې د افغان 

ــله وال  ــې ۱۱ وس ــد ک ــي بری ــه هواي ــو پ ــو ځواکون او نړیوال

ــن وژل شــوي دي. مخالفی

دوی زیاتــوي، پــه وژل شــويو کســانو کــې د القاعــده شــبکې 

او د حقــاين ډلــې درې مشــهور قوماندانــان شــامل دي.

ــه  ــنبې پ ــل د یکش ــه پیرخې ــي الل ــد نب ــکا د وايل ویان د پکتی

ــل چــې د دوی کشــفي مالومــات  ــه ووی ــو ت ورځ ازادي راډی

ــه وژل شــویو وســله والو کــې د القاعــده  څرګنــدوي چــې پ

شــبکې او حقــاين ډلــې درې مشــهور قوماندنــان هــم پــه کــې 

دي، خــو تــر اوســه يــې د هویــت پــه اړه کــره مالومــات نه دي 

ترالســه شــوي.

د ده پــه وینــا چــې د کشــفي ارګانونــو لــه څېړنــو وروســته بــه 

ــات د  ــه اړه مالوم ــو پ ــله والو د قوماندانان ــویو وس د وژل ش

رســنیو رسه رشیــک کــړي.

نبي الله پیرخېل زیاته کړه:

ــډ  ــوالۍ د ډیورن ــل ولس ــت د بېرم ــکا والی ــپه د پکتی ــره ش "تې

فــريض کرښــې پــه صفــري نقطــه کــې د منګړیتــي پــه ســیمه 

کــې د افغــان امنیتــي او دفاعــي ځواکونــو همــدا راز د ائتاليف 

ځواکونــو پــه هوايــي بریــد کــې ۱۱ تنــه وســله وال مخالفیــن 

ــه  ــو ل ــو د مالومات ــفي ارګانون ــوږ د کش ــوي دي، زم وژل ش

مخــې ویــل کېــږي چــې په دغــه وژل شــویو کــې د القاعــده 

شــبکې او حقــاين شــبکې درې تنــه مشــهور قوماندانــان هــم 

ــه کار کــوي  ــدې کشــفي ارګانون ــه دې بان شــامل دي، خــو پ

څــو پــه ډاګــه کــړي چــې پــه دې مشــهورو قوماندانانــو کــې 

څــوک دي، خــو ۱۱ تنــه وژل شــوي دي چــې دا وســله والو 

تــه لویــه رضبــه ده."

ــو  ــي ځواکون ــکا د امنیت ــد د پکتی ــاد بری ــل ی ــه پیرخې ــي الل نب

ــکارۍ د  ــو د هم ــو رسه د خلک ــادو ځواکون ــا او ی د پیاوړتی

ــويل. ــی ب ــه معن ــدو پ ډېری

ــتاين  ــې د پاکس ــان ک ــاعیل خ ــره اس ــه ډې ــه پ ــوري ت ــل ل ب

ــه  ــوم ن ــه د ن ــو ت ــال راډی ــې مش ــوې رسچین ــتخباراتو ی اس

ــه ملــن  ــکا پ ــره شــپه د پکتی ــه رشط ویــي چــې تې ښــودلو پ

ســیمه کــې افغــان او نړیوالــو ځواکونــو عملیــات کــړي چــې 

پــه وژل شــویو وســله والو کــې د تحریــک طالبــان پاکســتان 

ــد اعظــم طــارق هــم شــامل دی. ــې ویان د مســید ډل

د اعظــم طــارق اصــي نــوم رئيــس خــان و او رسچینــې وايــي 

ــايل  ــارق زوی او د ش ــم ط ــې د اعظ ــارۍ ک ــه مبب ــې پ چ

وزیرســتان د مــده خېلــو دوه نــور وســله وال وژل شــوي دي.

عینــي شــاهدانو ویــي چــې نــن یکشــنبه يــې د اعظــم طــارق 

ــت  ــر وخ ــو پ ــل، د عملیات ــی دی، دوی ووی ــې لیدل ــړی ي م

امنیتــي چارواکــو ورتــه لــه کورونــو څخــه د نــه وتلــو ویــي 

وو.
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