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جاللتـاب جمهـور رییـس ، جاللتـاب اجراییـه رییـس او د کابینـی ښـاغلو غـړو د مرسـتو کوونکـو هیوادونومحرتمـو اسـتازو، د کلیو 

اوښـارونو د انکشـافی شـوراګانو اسـتازو او قدرمنـو ژورنالسـتانو السـالم علیکـم ورحمـة اللـه وبرکاته ! 

دولـي تـړون د مـيل برنامـی پرانسـتې غونـډی ته تاسـوته هرکلی کوم او ښـه راغالسـت. تاسـوته معلومه ده چـې د ميل وحـدت د حکومت 

دوه کالـه پـوره کیـږي. ددې لپـاره چـی دوعـدی رسه سـم د کلیـو او ښـارنو د متـوازن انکشـاف تحقـق ومومی ، دولـي تړون د مـيل برنامې 

پرانسـته تـر رسه کیـږي . د یادولـو وړده چـې د کلیـو د بیارغونـې او پراختیـا وزارت پـه تیریـو کال کـې د خپلـو رشیکانو رسه د ولـي تړون د 

طرحـې او دیزایـن ترڅنـګ خپلـې انګشـافی پـروژې په ټول افغانسـتان کـې د پالن رسه سـم تطبیق او ګټې اخسـتنې ته سـپاريل او پـه وزارت 

کـې د یـو ریفورم پروسـه هـم په مـخ ځي . 

همـدا ډول د کلیـو د بیارغونـې او پراختیـا وزارت پـه کلیـو او بانډوکـې د بیـکارۍ د کچې د کمولـو او پراختیایـي پروژو د بیارغونـې په خاطر 

د سـولې لپـاره د کار مـيل برنامـه هـم پیل کړه.

د کارمونـدين پروګـرام لومـړي پـړاو د )۱۳۹۴( کال د لینـدي میاشـت کـي پـه ) ۳۷۳۴( شـوراګانو د هیـواد پـه دوولسـو والیتونـو کـې یعني 

ننګرهـار، کنـړ ، لغـان ، خوسـت ، هـرات ، فـراه ، کندهار ، جوزجـان ، بلخ ، کندز، بغالن او فاریاب کې پیل شـو چې تطبیـق یی د )۴۵۰۰( 

پـروژو د سـاتنی او څارنـی المـل شـو او ) ۲۳۵۰۰۰( زرو تنـو د لنډ مهالـه کار زمینه برابره شـوه. 

ددي پروګـرام دوهـم پـړاو تیـره میاشـت پـه )۱۳۶۴( شـوراوو کی په پنځـه والیتونو کې لکـه هرات ، غـور، بادغیس، فـراه او بامیانـو کې پیل 

شـو چـی ددې پنځـو والیتونـو  )۷۶۱۹۰( تنـو هیوادوالو تـه به دلنډ مهالـه کار زمینه برابره شـې . 

ددی پروګـرام دریـم پـړاو چـې پـدې وروسـتیو کـې پیل شـوې ټـاکل شـویده دهیـواد د )۱۹( والیتونو پـه )۹۷( نورو ولسـوالیو کـې په عملې 

توګـه تطبیـق شـې ، هیلـه کیـږی چـې ددې پروګـرام پـه تطبیـق رسه پـه د )۱۹( والیتونـه چـې  )۶۲۹۷( شـوراګانې پکـی شـاملې دی زمونـږ 

)۲۹۵۰۰( تنـو هیـواد والـو تـه یـی د لنـډ مهالـه کار دزمینـی د برابرولـو المل شـو . پـه خالصـه ډول ددې پروګـرام د دریـو پړاوونو پـه تطبیق 

رسه، ټولټـال زمونـږ )۶۰۶۱۹۰( هیوادوالـو تـه لنـډ مهالـه کار او د هیـواد د پوهنتونونـو فارغانـو او ځوانانـو ته د دوامـداره کار زمینـی مینځته 

راغلـی دې .

درنـو حارضینـو! د مـيل پیوسـتون پروګـرام د ۲۰۰۳ میالدي کال د سـپتمرب په  میاشـت کـې د کلیو د بیارغونـې او پراختیـا وزارت په چوکاټ 

کـې را منځتـه شـوه. دې برنامـې پخپـل دیارلـس کلن عمـر کې۸۸۷۰۰ پـروژې په بیـال بیلو  سـکتورونوکې تطبیـق او عميل کړیـدي او ددې 

پـروژو د تطبیـق پـه نتیجـه کـې ۵۴ میلیونـه کاري ورځـې زموږ  پـه کلیو او بانډوکـې را منځته شـویدي. د ميل پیوسـتون د پروګـرام له الرې د 

هیـواد پـه ۸۵ سـلنه کې څه د پاسـه ۳۵ زره انکشـايف شـوراګانې هم جوړې شـویدي.  

دملـی پیوسـتون پروګـرام لـه رسـمی پـای ته رسـیدو وروسـته، د ښـارې تړون ملـی پروګـرام ددې ځای نیسـی او دیادونـې وړ  ده چـې د ملی 

پیوسـتون پروګـرام قـوې او کمـزوری نښـی درلـودې ، د هغـه د کمـزورو نښـو نـه مـو یـو څـه زده کـړه او پـه پیاوړو نښـو مـو چې یوه السـته 

راوړنـه ده ، پانګـه اچونـه وکـړه. د ښـارې تـړون مـيل پروګـرام پـه طـرح او دیزایـن کـې لـه څلـورو مهمـو اصلونـو نه اسـتفاده شـوې چې په 

النـدې ډول دې . 

لومړې : د هیواد اساسی قانون دوهم فصل چی د هیواد د خلکو په اړه دې .

دوهم: د لندن په کنفرانس کې دافغانستان د اسالمی جمهوری دولت د ولسمرش کتنه او ژمنه .

 دریـم: د هغـو اساسـی خدمتونـو تثبیـت چـې د پراختیایـي شـوراګانو غـړو پـه وسـیله د تیـرکال پـه مشـورتې غونـډه کـې د ټولـو په خوښـه 

حکومـت تـه یـي وړاندیز وشـو  . 

څلورم: هغه تجربې چی  د ميل پیوستون پروګرام نه مو السته راوړې  .

د ولسـی تـړون ملـې پروګـرام د لسـو کلـو لـه پـاره دیزایـن شـوې او پـه دری پړاوونـو کـې بـه تطبیق شـې. پـه لومـړې پـړاو کې چـې دهیواد 

دریمـه برخـه یعنـې )۱۷( ولسـوالې او )۱۲( زره کلـی د هیـواد پـه )۳۴( والیتونـو کې د شـاوخوا یـو میلیارد یعنی یـو زرمیلیونو دالـره بودجې 

پـه درلـودو رسه تـر پوښـښ النـدې راولـې . دغـه کلې او ولسـوالې دډیـرو واضح معیاردونـو په درلودو لـه والیانـو رسه په تفاهـم او د ملې 

یووالـې حکومـت درهـربی پـه تأییـد رسه تثبیـت شـوی . ددې پروګـرام لـه الرې، دغه النـدې اساسـی خدمتونه چـه دخلکو لـه خوا یی 

وړاندیـز شـوې ، وړانـډې کیږی :

لومړې: هغه روغتیایی خدمتونه چې مسؤولیت یي د عامې روغتیا وزارت په غاړه لرې .

دوهم: د ښوونې او روزنې اساسی خدمتونه چې مسؤولیت يي د معارف وزارت په غاړه دې . 

دریم: د کرنیزې تکنالوژی ښه والی او رواجول ، چې مسؤولیت يي د کرنې وزارت په غاړه دې . .

څلـورم: داوبولګولـو دوړې زیربنـا بیارغـول ، دڅښـاک اوبـو برابـرول ، د تجدیـد وړ انـرژې برابـرول او دکلیوالـې سـړکونو جـوړول د کلیـو 

دبیارغونـې او پراختیـا وزارت مسـؤولیتونه دې .

دیادونـې وړ ده چـې د خدمتونـو وړانـدې کـول لکـه روغتیایـي خدمتونـه ، ښـوونه او روزنـه  او دڅښـاک اوبـه حتمـې دې او نـور پورتنـی 

خدمتونـه د خلکـو دلومړیتوبونـو او د اقتصادیتـوب لـه پلـوه بـه وړانـډې شـې  .

جاللتاب ولسمرش او قدرمنو حارضینو!

اجازه راکړئ چې د ولي تړون او ميل پیوستون د برنامو به توپیر او متوقع الس ته راوړنو باندې مخترصًا رڼا واچوم.

اول: د ولـي تـړون برنامـه دخلکـو او حکومـت ترمنـځ یـو قـرار داد دی چـې دواړه خواوې خپـل وظایف او مسـؤولیتونه لري او د شـفافیت 

تضمیـن او دهغـه رعایـت د څارنـې د میکانیـزم طرحـه او پـه ټولـو برخوکـې د راپـور ورکونه او شـکایتونه تـه رسـیدګي ددې برنامـې د مهمو 

اصولـو څخه دي.

دوهم: د شفافیت به خاطر او اقتصادي تحلیل په اصولو به ټولې پروژې د کلسرت په سطحه تطبیقږي.

دریـم: دولـي تـړون مـيل برنامـه یـوه بیـن الـوزاريت برنامـه ده او ددې برنامـې شـامل وزارتونـه مکلـف دي خپـل مرتبـط خدمـات د همدې 

برنامـې لـه الرې خلکوته ورسـوي.

څلـورم: د متـوازن انکشـاف لـه پـاره د کلیـو او بانـډو د پراختیـا او رغونـې ترڅنګ ښـاري بیارغونـې او پراختیا ته هـم په دې برنامـه کې ځای 

ورکـړل شـویدی چـې دا بـه هغه فاصلـه چـې اوس د کلیو او ښـارونو ترمنـځ ده کمه کړي.

پنځـم: دولـي تـړون د برنامـې پـه تطبیق کـې والیانو، ولسـواالنو اوښـاروا النوته رغنده رول ورکړل شـویدی چـې دا د خلکـو او حکومت د 

نژدیـوايل او ښـې حکومتوالۍ سـبب ګرځي.

د پورتنیو تو پیرونو په نظر کې نیولو رسه ددې برنامې د تطبیق په نتیجه کې دا الندې السته راوړنې حتمي دي:

اول:د موجـوده شـوراګانو د رسه ټاکنـو کـې او یـا هم د نویو شـوراګانو په رامنځتـه کولو رسه د را سـتنیدونکو مهاجرو شـاملیدل او خدماتوته 

د دوی الس رسی.

دوهـم: هغـه کوچیـان چـې تراوسـه  د شـورا د عضویـت څخـه محروم پاتې شـوي یا هـم په موجوده شـوراګانو کـې عضویت ورکـول کیږي 

او یـا هـم نوې شـوراګانې ورتـه جوړیږي، څووکولـی يش دوی ددې برنامـې خدماتوته الس رسـی ولری.

دریـم: د شـوراګانو پـه ټاکلوکـې او یـا هـم د نویـو شـوراګانو پـه رامنځتـه کیـدو رسه د شـوراګانو پـه رهـربۍ کې باید ښـځې پنځوس سـلنه 

برخـه ولـري او پـه دې توګـه د ښـځو پنځـوس فیصـده سـهم حتمـي کول د ایـو رشط دی. هره شـورا چـې ایجادیـږي باید په رهـربۍ کې یې 

پنځـوس فیصـده ښـځې موجـودې وي. د یادونـې وړده د هغـو ښـځو چـې پـه کورونوکـې دي د کلیـو د بیارغونـې او پراختیـا وزارت غواړي 

د دوی مټـې پـه اقتصـادي لحـاظ د کلیـوايل او وړو زراعتـي صنایعـو لـه الرې ټینګـې کـړي او مـوږ پـه دې برخـه کې ښـې تجربـې لرو چې 

اوس مهـال یواځـی پـه پنځـو والیاتـو کـې ددې پروګـرام ال الرې ۶۸ زره کسـانو تـه د دوامـدار کار زمینـه برابـره شـویده چې ۴۹ زره کسـان 

یـې ښـځینه دي. هیلـه مـن یـم چـې ددې برنامې د خدماتـو په وړانـدې کولورسه به متـوازن انکشـاف او کلیوالوتـه کاري فرصتونه او سـوکاله 

ژونـد ورپـه برخـه يش او ددې الرې بـه د ناامنـۍ ټغـر د تـل لـه پـاره ټول يش. په پـای کې دولي تـړون دميل برنامـې رشوع کول ټـول افغان 

ملت تـه مبارکـي وایم. 

و من الله التوفیق

د وليس تړون ميل پروګرام، یوه ژمنه ده 
د ښاري تړون ميل پروګرام په پرانسته غونډه کي د کلیو دبیارغوين او پراختیا وزیر انجنیر نصیر احمد درانی وینا  :

وزارت مهاجرین:

امسال60هزارخانوادهبیجاشدهاند
سازمان ملل:

45هزارتروریستدرافغانستانحضوردارند

شریفي: 

حکومت دې د خربیاالنو 

خوندیتوب لپاره جدي 

تدابیر ونیيس
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توجیــِه رهبــراِن دولــت وحــدِت ملــی از 
حادثــۀ بمبــاراِن یــک روســتا در والیــت کنــدز 
ــر  ــه منج ــی ک ــای امریکای ــیلۀ هواپیماه به وس
ــه  ــان ب ــری از غیرنظامی ــع کثی ــتار جم ــه کش ب
شــمول کــودکان شــد، غیرموجــه و ناپذیرفتنــی 
اســت. این کــه گفتــه شــود دلیــِل چنیــن 
حادثــۀ هولناکــی، ســپر قــرار دادِن غیرنظامیــان 
ــچ دردی  ــوده، هی ــان مســلح ب به وســیلۀ مخالف

ــد.  را دوا نمی کنـ
آن چــه کــه در کنــدز اتفــاق افتــاد، هرچنــد در 
نــوِع خــود بی پیشــینه نیســت، ولــی حادثه یــی 
ــت. از  ــده اس ــدت تکان دهن ــراش و به ش دلخ
آغــاز حضــور نظامیــاِن خارجــی در افغانســتان، 
ــوده و  ــی ب ــواره باعــث نگران ــن مســأله هم ای
در ســطوحی ســبِب نارضایتــی باشــنده گاِن 
بخش هایــی از افغانســتان شــده اســت. دولــت 
افغانســتان بارهــا از نظامیــاِن خارجــی خواســته 
اســت کــه در انجــام عملیــاِت هوایــی محتــاط 
ــده می شــود  ــا همــۀ این هــا دی ــی ب باشــند، ول
ــرار  ــدز تک ــۀ کن ــون حادث ــی چ ــه حادثه ی ک

می شــود. 
مســلح  مخالفــاِن  دســته های  این کــه  در 
بــه خطــر  و  خــود  جــاِن  نجــات  بــرای 
ــزار و  ــر اب ــان، از ه ــان غیرنظامی ــِن ج انداخت
نمی وررنــد،  دریــغ  ناجوان مردانــه  وســیلۀ 
هیــچ شــک و شــبهه یی وجــود نــدارد. از 
می تــوان  چگونــه  تروریســتی  گروه هــای 
ــوق  ــگ و حق ــرراِت جن ــت مق ــار رعای انتظ
ــه گاه در  ــاری ک ــن انتظ ــت. چنی ــر را داش بش
جمــات ســراِن دولــت بــرای توجیــه کشــتار 
ــه  ــان پنهـــان اســت، از ماهیــِت حادث غیرنظامی
تروریســتی  گروه هــای  نمی کاهــد.  چیــزی 
اگــر اقدامــی غیــر از ایــن انجــام دهنــد، آن گاه 

باشــد.  شــگفت انگیز  می توانــد 
ــرِش  ــا پذی ــتی ب ــای تروریس ــلمًا گروه ه مس
ایــن اصــل کــه هــدف وســیله را توجیــه 
ــق از  ــی عمی ــه دره ی ــد ک ــاش دارن ــد، ت می کن
ــاوری میــان دولــت و مــردم  بی اعتمــادی و ناب
ــی  ــا هرازگاه ــن گروه ه ــد. ای ــه وجــود آورن ب
ــد  ــرار می دهن ــدف ق ــود ه ــان را خ غیرنظامی
تــا ســطح نارضایتــی از دولــت و اقدامــاِت آن 
ــت  ــد. دول ــدا کنـ ــش پی ــردم افزای ــان م در می

مســوولیِت حفــظ جــاِن شــهرونداِن کشــور را 
دارد و اگــر در ایــن عرصــه کوتاهــی صــورت 
ــد  ــه می توانن ــی ک ــد از جمات ــرد، نبای می گی
ــد،  ــر کنن ــتر و عمیق ت ــادی را بیش درۀ بی اعتم

ــرد. اســتفاده ک
ــورد  ــن م ــه ای ــر ب ــه اگ ــه نشــان داده ک  تجرب
توجــه الزم صــورت گیــرد، نــه تنهــا کــه 
ــل  ــود، ب ــیبی وارد نمی ش ــان آس ــه غیرنظامی ب
نیروهــای خــودی بــه اهــداف اصلــِی خــود که 
منهــدم کــردِن ماشــین جنگــی مخالفــان هســت 
نیــز می رســند. وقتــی پــس از حــوادث یــازده 
ــبکۀ  ــه دوش ش ــوولیِت آن ب ــه مس ــپتمبر ک س
ــک آن  ــده و متحــِد درجــه ی تروریســتی القاع
یعنــی طالبــان افتــاد، نیروهــای ایتــاف جهانــِی 
ــه  ــتان حمل ــه افغانس ــم ب ــا تروریس ــارزه ب مب
ــد، در آن زمــان مــردم افغانســتان نگــران  کردن
بــه کشورشــان  ایتــاف  نیروهــای  حملــۀ 
بودنــد. نگرانــی آن هــا عمدتــًا ناشــی از بیــرون 
ــرا  ــود، زی ــدرت نب ــان از ق ــروه طالب ــدِن گ ران
کمتــر کســی در افغانســتان یافــت می شــد 
کــه از رژیــم طالبــان دِل خوشــی داشــته 
باشــد. نگرانــی مــردم از ایــن مســأله بــود کــه 
نشــود حمــات هوایــی ایتــاف جهانــِی ضــد 

ــاند.  ــیب برس ــان آس ــه غیرنظامی ــم ب تروریس
ــز  ــم نی ــا تروریس ــارزه ب ــِی مب ــاف جهان ایت
ــود  ــف ب ــیت واق ــن حساس ــه ای ــان ب در آن زم
و چنــان بمباران هــای دقیــق و حساب شــده 
علیــه مواضــع طالبــان کــه در آن زمــان نیــز در 
ــد،  ــرده بودن ــوش ک ــا خ ــردم ج ــای م خانه ه
ــان را  ــتار غیرنظامی ــه کش ــی داد ک ــورت م ص
ــود.  ــیده ب ــش بخش ــی کاه ــِد باورنکردن در ح
چــرا در آن زمــان، هواپیماهــای امریکایــی 
قــادر بودنــد کــه بــدون آســیب رســاندن 
ــده را  ــبکۀ القاع ــان و ش ــان، طالب ــه غیرنظامی ب
هــدف قــرار دهنــد و امــروز از چنیــن توانایــی 

ــتند؟  ــوردار نیس برخ
ــرای این کــه  شــاید در آن زمــان امریکایی هــا ب
در آغــاز حملــه بــه افغانســتان افــکار عمومــی 
ــات و  ــد، از امکان ــرار ندهن ــود ق ــه خ را علی
ســازوکارهایی اســتفاده می بردنــد کــه بــه 
غیرنظامیــان آســیِب کمتــری وارد می کــرد 
امــروز  و  بــود  بــاال  آن  هزینه هــای  ولــی 

و  جنگ افزارهــا  آن  از  کــه  نمی خواهــد 
ــل  ــه دلی ــی ب ــلیحاتی و اطاعات ــاِت تس امکان

ــد.  ــتفاده کنـ ــنگیِن آن اس ــای س هزینه ه
ــا  ــتان بن ــت افغانس ــر دول ــم اگ ــون ه ــا اکن ام
بــه مســوولیت های ملــِی خــود بخواهــد، 
می توانــد کــه جلــِو تکــرارِ چنیــن حوادثــی را 
ــی گذاشــت کــه  ــچ قیمت ــه هی ــد ب ــرد. نبای بگی
غیرنظامیــان در حمــات هوایــی قربانی شــوند، 
حتــا اگــر ایــن حمــات نتایــج مثبتــی هــم در 
قبــال داشــته باشــند. کشــتار غیرنظامیــان بــه هر 
ــِر هــر نامــی کــه صــورت گیــرد،  شــکل و زی
ــا را  ــن حــوادث م ــه اســت. ای ــل توجی غیرقاب
بــه یــاد خاطــرات هولنــاِک جنــگ دوم جهانــی 
ــن  ــای متفقی ــه نیروه ــان ک ــدازد، آن زم می ان
ــش  ــروی های ارت ــدن از پیش ــع ش ــرای مان ب
ــات  ــه مح ــدند ک ــور ش ــازی مجب ــاِن ن آلم
مســکونی را در برلیــن و برخــی دیگــر از 
ــاراتی  ــد. خس ــاران کنن ــان بمب ــهرهای آلم ش
ــان  ــان در آلم ــه غیرنظامی ــان ب ــه در آن زم ک
پــس  را  بزرگــی  جنجال هــای  شــد،  وارد 
ــراه  ــه هم ــی ب ــطح جهان ــگ در س ــان جن پای
داشــت. در آن زمــان ایــن پرســش مطــرح شــد 
ــای  ــر خانه ه ــی ب ــه حق ــه چ ــن ب ــه متفقی ک
غیرنظامیــان در آلمــان یــورش بردنــد. متفقیــن 
البتــه بــرای برائــِت خــود می گفتنــد کــه آن هــا 
بــا ایــن اقــدام، از کشــتار بیشــتِر مــردم عــادِی 
ــازی  ــش ن ــیلۀ ارت ــه وس ــر ب ــورهای دیگ کش
ــن  ــک ای ــدون ش ــی ب ــد. ول ــری کردن جلوگی
توجیــه هرگــز نتوانســت قناعــِت وجدان هــای 

بیـــدار در جهــان را فراهــم کنــد.
 از جانــب دیگــر، در حوادثــی شــبیه بــه آن چــه 
کــه در کنــدز اتفــاق افتــاد، همــواره دیده شــده 
کــه کاســتی هایی در مدیریــت و هماهنگــی 
میــان نیروهــای افغانســتان نیــز وجــود داشــته 
ــل  ــا تقلی ــا ب ــکل را تنه ــد ُکِل مش ــت. نبای اس
ــه اشــتباه نیروهــای خارجــی پنهــان  دادِن آن ب
کــرد. وجــود خألهــای اطاعاتــی و مدیریتــی 
از ســوی  دولــت افغانســتان، یکــی از مســایل 
ــرِی  ــورد پیگی ــد م ــه بای ــت ک ــی اس جدی ی

ــرد.  ــرار گی ــت ق دول
بــه هــر حــال، بایــد از وقــوع چنیــن حوادثــی 
جــداً جلوگیــری صــورت گیــرد و دولــت 
ــن  ــذارد چنی ــه نگ ــه دارد ک ــتان وظیف افغانس
حوادثــی کــه می تواننــد باعــث ایجــاد درۀ 
نابــاوری میـــان مــردم و دولــت شــوند، تکــرار 

ــد.  گردن
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والیِت  در  که  ارتش  سربازاِن  بسته گاِن  از  تن  ده ها  این که 
ارزگان خدمت می کنند، از مناطق مختلِف افغانستان به کابل 
در  بدین سو  ماه  چهار  از  آن ها  عزیزاِن  که  می گویند  و  آمده 
محاصرۀ گروه طالبان قرار دارند و از حکومت وحدت ملی 
می خواهند برای نجاِت این سربازان تاش کند؛ نشان از عمِق 
بی خبری و بی برنامه گِی نظامِی حکومت دارد و در عیِن حال 
نشان می دهد که نهادهای امنیتی کشور وظیفه و رسالت شان را 

به گونۀ درست انجام نمی دهند. 
شکستاندِن  خواهان  و  آمده  کابل  به  حالی  در  مردمان  این   
محاصرۀ فرزندان و بسته گان شان شده اند که وزارت دفاع ملی 
محاصرۀ نیروهایش در والیت ارزگان را تکذیب می کند. اما 
حتا اگر به نظر  رسد که ادعای وزارت دفاع برحق)!( است و 
می دهند،  نادرست)!(  گزارِش  کرده اند،  اعتراض  که  مردمانی 
برای محکم کاری و اطمیناِن بیشتر می باید نهادهای امنیتی ما، 
خودشان را عیارتر سازند و فرزنداِن این سرزمین را در خطِر 

محاصرۀ دشمـن قرار ندهند. 
محاصره  حلقۀ  دروِن  از  سربازان  که  افتاده  اتفاق  بارها 
را  مظلومیت شان  و  مشکات  و  کرده اند  بلند  را  صدای شان 
برما ساخته اند. از طرف دیگر، بارها سربازاِن ما در محاصرۀ 
دشمنان گیر مانده اند و اسیر شده اند و ده ها تِن آنان نیز الدرک 
گشته اند و بسیاری  هم کشته شده اند و سرهای بی تن و تن های 

بی سرشان را تحویل خانواده های شان داده اند. 
نرسیدن غذا به نیروهای امنیتی و همچنان نرسیدن امکانات به 
نیروها را در  از  آن ها طی روزها و هفته ها، کوتاهی حمایت 
از دولت  این که مردم می آیند و  نشان می دهد.  میادیِن جنگ 
کنند،  کاری  رزمندۀشان  عزیزاِن  رهایِی  برای  که  می خواهند 
گواهی روشن بر بی توجهِی نهادها و مسووالِن دولت نسبت 
به مردم است، آن هم در حدی که آنان )مردم( را واداشته  است 
صدها کیلومتر سفر کنند و خود را به مرکز حکومت برسانند 

تا شاید پاسخی درخور دریافت کنند. 
متأسفانه وقتی وزارت دفاع ملِی کشور می گوید که اصًا چنین 
اتفاقی نیفتـاده و هیچ نیرویی در ارزگان در محاصرۀ دشمن 
شنوایی  نیز گوِش  پایتخت  در  که  می توان گفت  ندارد،  قرار 
وجود  دردمند  هموطناِن  این  دادخواسِت  به  رسیده گی  برای 
ندارد. مسلمًا بغض و اندوهِ جمع شده در رخسارِ این عده و 
موضوع  از صدِق  متحمل شده اند،  آنان  که  درازی  سفِر  رنِج 
خبر می دهد. اما از آن جا که مسووالِن وزارت دفاع در شعباِت 
گرم ونرم جا خوش کرده اند، به راحتی قادر به تشخیِص اوضاع 
به مهلکه افتـاده  بی کراِن خانواده های سربازاِن  اندوهِ  و رؤیِت 

نیستند. 
این بی خبری و بی دردی در وزارت دفاع و حکومت موجود، 
در قدمِ نخست ناشی از ضعف رهبری در نهادهای نظامی و 
امنیتِی کشور است و در قدم دوم، معلوِل به کار گماشته شدِن 
امنیتی.  ـ  ناالیق و بی تعهد در سمت های مهِم مدیریتی  افرادِ 
نشوند،  نهادها گماشته  این  در  مدبر  افراد صادق و  اگر  یقینًا 
حال و روزِ مردم بهتر از این نخواهد شد. اما برای انجامِ این 
امنیتی،  از بحران  مهم و تحقِق شایسته ساالری و خروج  کارِ 
نخست از همه ارگ ریاست جمهوری باید به خود تکان بدهد 
و صدای معترضان و مظلومان را بشنود و به آن لبیک بگوید. 
حتا الزم است رییس جمهوری مسووالِن خفتۀ وزارت دفاع را 

به دلیِل بی خبری از این اتفاقات مجازات کند. 
ارگان های  و  ادارات  در  بازخواست  و  بازپرسی  که  زمانی  تا 
و  نظم  نمی توانیم  عنوان  هیچ  به  باشد،  نداشته  وجود  دولتی 
عدالت را در ساختار حکومت به وجود آوریم. بدون شک در 
محاصره ماندِن نیروهای امنیتی در ارزگان و دیگر بخش های 
کشور، ناشی از عدمِ استقرارِ فرهنِگ پاسخ گویی در حکومت 
مسلح  قوای  اعای  سرفرمانده  عنوان  به  غنی  آقای  است. 
نحوۀ  در  و  بداند  مقصـر  زمینه  این  در  را  خود  باید  کشور، 
رهبرِی جنگ و مدیریِت نیروها تجدید نظر کند. رییس جمهور 
بیشترین  متعاقبًا،  و  است  موجود  نظامِ  در  مقام  عالی ترین 
اما اگر  مسوولیت و تکلیف را باید در پیشگاهِ ملت ادا کند. 
مصیبت ها همین طور ادامه یابند و تلفاِت جانی و مالی مردمِ 
ملکی و نظامی سیر صعودی به خود بگیرد، لقِب سرفرماندهی 
غنی  آقای  تِن  بر  که  گشادی ست  جامۀ  مسلح  قوای  اعاِی 

بزرگی می کنــد! 

نیروهایارتشدرمحاصره
وزارتدفاعدرخواب
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هارون مجیدی
سازمان ملل در گزارشی گفته است که دولت افغانستان 
و چندین کشور دیگر برآورد کردند که حدود ۴۵ هزار 
شبه نظامی مخالف دولت در افغانستان وجود دارد که 
۲۰ الی ۲۵ درصد آن ها را خارجی ها تشکیل می دهند.

شبه نظامیان  که  است  آمده  ملل  سازمان  گزارش  در 
در  کنونی  حمات  جریان  در  القاعده،  به  وفادار 
افغانستان، نقش حمایتی فعال تری را برای طالبان ایفا 
به طور  کشور  در  داعش  جایگاه  که  درحالی  کردند. 

چشم گیری ضعیف شده است.
گروه  به  وفادار  جنگ جویان  گزارش،  این  بربنیاد 
تروریستی القاعده، در جریان عملیات تهاجمی امسال 
گروه طالبان در افغانستان نقش حمایتی بیشتر داشته اند.
بیان  با  افغانستان  در این حال، مسووالن وزارت دفاع 
در  تروریستی  گروه های  در  فعال  افراد  شمار  این که 
حال نوسان است، می گویند که برای مبارزه و از میان 
برداشتن گروه های هراس افگن، برنامه های متعددی را 

روی دست دارند.
امنیتی  نیروهای  دفاع،  وزارت  سخنگوی  گفتۀ  به 
افغانستان برای از میان برداشتن گروه های تروریستی، 
در  که  ریخته اند  سرما  فصل  در  را  دو"  "شفق  برنامۀ 

روزهای آینده عملی می شود.
که  است  آمده  ملل  سازمان  کارشناسان  گزارش  در 
تا   ۷۵۰۰ از  –حدوداً  خارجی  جنگجویان  اکثریت 
اعضای  و  افغانستان شده اند  وارد  پاکستان  از   -۷۶۰۰
گروه های  روسی،  چینی،  اسام  گرای  گروه های 
اسام گرایی آسیای مرکزی به شمول تحریک اسامی 
ازبکستان، گروه داعش و القاعده در افغانستان فعالیت 

دارند.
به گفتۀ آنان، این بازیگران شرور به طور متقابل، یک دیگر 
را تقویت کرده و چالش تروریستی چشم گیری نه تنها 
بین الملل محسوب  برای جامعۀ  بلکه  افغانستان،  برای 

می شوند.
تأکید  ملل: چندین کشور  کارشناسان سازمام  گفتۀ  به 
دارند که روابط میان طالبان و القاعده در زمان رهبری 
اختر منصور بر طالبان تقویت یافته و این بهبود روابط 
یافته  ادامه  نیز  آخوندزاده  هیبت اهلل  رهبری  در جریان 

است.
برای  ویژه  مربیان  به عنوان  القاعده  نظامیان  شبه 

گروه های طالبان، به ویژه در زمینۀ مواد منفجره و بمب 
عمل می کنند.

نظارت  طالبان  علیه  تحریم ها  بر  که  کارشناسان  این 
دارند، در این گزارش خطاب به شورای امنیت گفته اند: 
داعش قلمرو و نیروهای زیادی از دست داده است. با 
محسوب  جدی  چالش  یک  هم چنان  آنان  حال،  این 
می شود. داعش در زمان اوج نفوذش در افغانستان در 
سال ۲۰۱۵ میادی ۹ منطقه در والیت ننگرهار را در 
کنترل داشت، اما نفوذ کنونی اش به شدت کاهش یافته 
نتیجۀ  در  نیز  داعش  نظامیان  تعداد شبه  است. کاهش 
هوایی  حمات  و  افغانستان  ارتش  نظامی  اقدامات 

بین المللی به دست آمده است.

حفظ  و  تصرف  برای  داعش  توانایی  آنان،  گفتۀ  به 
قلمرو در پی درگیری با طالبان که بر سر نفوذ محلی 
و به ویژه منابع، ثروت و نیروی انسانی رقابت می کنند، 
تحت تأثیر قرار گرفته است. آن ها می گویند که شمار 
تروریست های داعش در شرق کشور از ۳۵۰۰ تن به 
خارجی  آن ها  از  تن   ۷۰۰ که  یافته  کاهش  تن   ۱۶۰۰

هستند.
آمده است: علی رغم تاش های  این گزارش  ادامۀ  در 
کارزار  داعش  گروه  بین الملل،  جامعه  و  کابل  دولت 
تبلیغاتی فعال خود در داخل افغانستان را با استفاده از 

یک ایستگاه رادیویی متحرک حفظ کرده است.
خارجی  نظامیان  شبه  به  پیوند  در  کارشناسان  این 

گفته اند: تقریبًا ۷۵۰۰ تا ۷۶۰۰ شبه نظامی خارجی در 
کشور  این  از  پاکستان  در  نظامی  عملیات های  نتیجۀ 

گریخته و در کنار طالبان افغانستان مبارزه می کنند.
دیگری  گروه های  که  شده  گزارش  طالبان،  بر  عاوه 
از جمله، گروه هایی با گرایش های اسام رادیکالی از 
چین، روسیه و آسیای مرکزی از جمله جنبش اسامی 
تروریست های  و  فعال اند  افغانستان  در  نیز  ازبکستان 
داعش و القاعده و شاخه هایش نیز در کشور پایگاه های 

خود را دارند.
مقامات حکومت وحدت ملی و دیگر کشورها به این 
کارشناسان گفته اند: بخش اعظم درآمد طالبان از مواد 
مخدر، معادن، آدم ربایی با هدف اخاذی و کمک های 

خارجی به دست می آید.
در  افغانستان  دفاع  وزارت  سخنگوی  وزیری،  دولت 
افرادی  شمار  می گوید:  ماندگار  روزنامۀ  با  گفت وگو 
دولت  با  نبرد  مصروف  تروریستی  گروه های  در  که 
افغانستان هستند، در حال نوسان است و در فصل های 
جنگی بهار و تابستان بیشتر می باشند و در فصل سرما 

شمار آنان اندک می شود.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با اشاره به برنامه های 
دولت برای مبارزه با گروه های هراس افگن و از میان 
دوام دار،  به صورت  امنیتی  نیروهای  گفت:  آنان،  بردن 
برنامه های ریخته شده و فوری را روی دست دارند و 
در تمام بخش هایی که امنیت ضعیف باشد این عملیات 

اجرا می گردد. 
آقای وزیری با نام بردن از برنامه های نهادهای امنیتی 
برای از میان برداشتن گروه های هراس افگن در کشور، 
می گوید: "ما برنامه های هفته وار، ماه وار و فصل وار را 
ریخته ایم و به طور نمونه، عملیات شفق در فصل گرما 
پیاده شد و برای فصل سرما، برنامۀ شفق دو است که 

در روزهای نزدیک عملی می شود."
گروه طالبان، شبکۀ حقانی، لشکر طیبه، داعش، لشکر 
جنگوی و القاعده، گروه هایی اند که به گفتۀ سخنگوی 
وزارت دفاع، دست به فعالیت های تروریستی در کشور 
می زنند و شبکۀ حقانی بیشترین عملیات های انتحاری 

را انجام می دهد.
ازبیکستان،  چچین،  شهروندان  که  است  گفتنی 
گروه های  با  پنجابی  و  عرب  ایغور،  تاجیکستان، 

تروریستی در افغانستان، همکاری دارند.

ابوبکر صدیق
جنگ   در برخی والیات و سقوط والیات کندز باعث 
بیجا شدن دست کم ۶۰ هزار خانواده در کشور شده 

است.
با  کننده گان  عودت  و  مهاجرین  وزارت  در  مسووالن 
بیجا شده های داخلی می گویند که  افزایش  از  نگرانی 
در سال روان ۹۰ هزار عریضه به این وزارت مواصلت 
کرده و در خواست کمک کرده اند؛ اما بررسی ها وزارت 
مهاجرین و برخی از نهادهای کمک رسان بین المللی 
نشان می دهند که در حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تن از اثر 

جنگ ها بیجا شده اند که به کمک نیاز دارند.
امور  وزارت  شده های  بیجا  مسوول  صبار  خدا  مهر 
روزنامٔه  با  مصاحبه  در  کننده گان  عودت  و  مهاجرین 
شده های  بیجا  روند  روان  سال  در  می گوید:  ماندگار 
داخلی رو به افزایش است و شمار زیا مردم از والیات 

ناامن به ساحات دیگر بیجا شده اند.
ناامنی  اثر  از  بیجاه شده ها  بیشتر  افزود که  آقای صبار 
والیات کندز، تخار، بغان، ارزگان، ننگرهار، هلمند و 

برخی والیاتی دیگر هستند.
امور  وزارت  شده های  بیجا  مسوول  این  گفتٔه  به 
مهاجرین، در سال روان ۹۰ هزار عریضه بیجا شده ها 
بررسی ها  اما  است؛  کرده  مواصلت  وزارت  این  به  به 
از  برخی  و  والیات  در  مهاجرین  وزارت  مسووالن 
نهادهای کمک رسان نشان می دهد که ۵۰ - ۶۰ هزار 
تثبیت شده است. در حالی که  اند  بیجا شده  خانواده 
۳۰ درصد از کسانی که ادعای بیحاشده را دارند، افراد 

غیر مستحق اند. 
آقای صبار با نگرانی از وضیعت بیجا شده گان در فصل 
سرما افزود که وزارت مهاجرین با برخی از نهادهای 
کمک رسان روی یک طرح زمستانی برای بیجا شده گا 
کار می کند که بتواند کمک نهادهای بین المللی را جلب 

کند.
با  مهاجرت  عالی  که سکرتریت  کرد  بیان  آقای صبار 

خاص  نماینده  معاون  حضور  با  بین المللی  نهادهای 
سرمنشی سازمان ملل متحد مارک بوردن نشستی داشت 
 )UNHCR(مهاجرین امور  در  ملل  سازمان  دفتر  که 
پذیرفته که برای ۲۰۰ هزار بیجا شده داخلی در زمستان 
 WHC(  ( دفتر  و  می کند  کمک  زمستانی  اولیه  مواد 
در  شده  بیجا  خانواده های  برای  را  گندم  تُن   ۵۵۰۰
زمستان پیش رو کمک می کند. همچنان معاون بشری 
سازما ملل اعام کرده که ۱۵۱ میلیون دالر در زمستان 
پیش رو برای بیجا شده  داخلی افغانستان کمک صورت 

گرفته است.
وزارت  تاش  که  کرد  اضافه  همچنان  صبار  آقای 
در  داخلی  شده های  بیجا  که  است  این  مهاجرین 
خیمه  زیر  به  که  کسانی  بیشتر  و  نمانند  باز  فضای 

و  برگشته اند  امن  ساحات  به  دوباره  داشتند  زنده گی 
در  است،  ناامن  ساحات شان  هنوز  که  شده های  بیجا 
در  هم  یا  و  شده اند  جابجا  بسته گانشان  خانه های 

خانه های کرایی به سر می برند.
اما، او با نگرانی از افزایش بیجا شده های داخلی تأکید 
نیست؛  خیمه  زیر  حاضر  حال  در  بیجاشدٔه  هیچ  کرد 
که  است  فرهنگ  نشینی  حیمه  برخی ها  برای  اما 

نمی خواهند آن را ترک کنند.
به  را  افغانی  میلیون   ۷۰ افغانستان  دولت  که  گفت  او 
بیجا شده های والیت کندز اختصاص داده بود که برای 
هر خانواده ۱۰ هزار افغانی مساعدت صورت می گیرد.

مدنی  فعال  اهلل رسولی  نعمت  که  است  این در حالی 
والیت  داخلی  شده های  بیجا  می گوید:  هلمند  والیت 

هلمند به مشکات رقت بار دست و پنجه نرم می کنند.
آقای رسولی افزود: به اساس حکم رییس جمهور که ۳ 
میلیون افغانی برای بیجا شده های هلمند کمک صورت 
گرفته است؛ اما توزیع آن شفاف نیست " یک تن دو – 
سه کارت می گیرد و سه مرتبه پول می گیرد؛ اما به یک 

بیجا شده دیگر هیچ پول داده نمی شود".
برای  شده  کمک  که  افغانی  میلیون   ۳ از  او،  گفتٔه  به 
هر خانوادٔه بیجا شده ۱۲ هزار افغانی می رسد که این 
روند از شفافیت برخوردار نیست و نزدیکان و اقارب 
مسووالن و کای پارلمان بیشتر از دیگران در این روند 

سهیم اند.
این فعال مدنی هلمند بیان کرد که ۱۵ هزار خانواده از 
هلمند به قندهار مهاجر شده و شمار زیاد بیجا شده ها 
زنده گی  دوکان ها  و  مارکیت ها  در  لشکرگاه  شهر  در 

می کنند.
شهر  اطراف  در  جنگ  حاضر  حال  در  که  گفت  او 
که  دارد  امکان  و  دارد  جریان  هلمند  مرکز  لشکرگاه 

شمار بیجا شده گان داخلی افزایش یابد.
آن که در سال جاری  از  این در حالی است که پس 
طالبان به مرکز والیت هلمند حمله ور شدند،در حدود 

۶۰ هزار تن از این والیت هلمند بیجا شده اند.
از سویی هم، نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری سازمان 
ملل متحد می گوید که بحران بیجا شده ها فشار سخت 
است باالی کشور افغانستان و بیجا شده های داخلی از 
اولیه صحی، کار و  تا غذا، مواد  آب آشامیدنی گرفته 

البسه گرم نیاز دارند.
آقای فرهاد هم چنان افزوده که اگر سازمان ملل و سایر 
شده گان  وبیجا  مهاجران  مشکات  به  نتوانند  نهادها 
انسانی  بحران  یک  شاهد  کنند،  رسیده گی  داخلی 

خواهیم بود.
در همین حال، گزارش سازمان ملل نشان می دهد که 
در شش ماه نخست سال روان حدود ۱۶۰۰ تن افراد 
ملکی تلف شده اند که پس از سال ۲۰۰۹ بلندترین آمار 

تلفات را نشان می دهد.
افگنان  دهشت  فشار  اثر  به  افراد  بیشتر  که  حالی  در 
از  در  در جریان جنگ  یا هم  و  بیجا می شوند  طالب 

طرف این گروه بازداشت می شوند.
مرز  از  تن  هزار   ۵ کم  دست  روزانه  حال  همین  در 
پاکستان به طرف افغانستان عبور می کند که رسیده گی 

به آنان نیز برای دولت افغانستان نهایت دشوار است.
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ــۀ مشــکل دار  ــک رابط ــردِن ی ــه درســت ک ــادر ب ــودک ق ک
ــه  ــت. هرچ ــرتان اس ــما و همس ــۀ ش ــن وظیف ــت؛ ای نیس
زودتــر بــرای حــِل مشــکات چــاره بجوییــد، خیلــی زودتر 
ــک  ــه ی ــل شــدن ب ــرای تبدی ــِی بیشــتری ب احســاس راحت

ــد.  ــدا می کنی ــادر پی ــا م ــدر ی پ
باشــد، می توانیــد  بــارداری همســرتان کم خطــر  اگــر 
ــورد  ــد. در م ــذت ببری ــز ل ــم نی ــا ه ــی ب ــۀ جنس از رابط
ایــن موضــوع بــا پزشــک همســرتان مشــورت کنیــد. 
ــن  ــه شــنیدن چنی ــد، آن هــا ب ــت کنی ــد احســاس خجال نبای
پرســش هایی عــادت دارنــد. در ایــن مــورد نیــز مثــل 
ســایر جنبه هــای بــارداری، بســیار مهــم اســت کــه شــما و 
ــه نتیجــۀ  ــا ب ــا هــم گفت وگــو کنیــد ت ــه ب همســرتان آزادان
معقــول برســید. زوج هــای بســیاری متوجــه می شــوند کــه 
لــذت جنســی آن هــا ـ و ســطح راحتی شــان ـ طــی مراحــل 
ــم  ــود. بازه ــان می ش ــت خوش نوس ــارداری دس ــف ب مختل
ــورد مســایل  ــه راحــت در م ــن اســت ک ــت ای ــز موفقی رم

ــد.  ــت کنی ــم صحب ــا ه ــف ب مختل
چه طور باید با بارداری همسرم کنار بیایم؟ 

ــکاتی  ــورد مش ــما در م ــه ش ــک تان ب ــت پزش ــن اس ممک
ــد؛ مخصوصــًا  ــد، هشــدار ده ــش آی ــه ممکــن اســت پی ک
ــال  ــن احتم ــاال باشــد. و ای ــر ســن شــما و همســرتان ب اگ
نیــز هســت کــه آزمایش هایــی بــرای هــر دوی شــما انجــام 
شــود تــا نــوزاد بــرای نقص هــای مــادرزادی و ســایر 

ــرد.  ــرار گی مشــکات جســمی، تحــت بررســی ق
شــنیدن همــۀ این هــا ممکــن اســت وحشــت آور باشــد. امــا 
ــوزاد در راه ـ  ــرتان ـ و ن ــامت همس ــه س ــک ب ــرای کم ب

ــد.  ــد انجــام دهی ــادی می توانی ــای زی کاره
ــه تازه گــی  اگــر خانواده هــای دیگــری را می شناســید کــه ب
صاحــب فرزنــد شــده اند، بــد نیســت کــه بــا آن هــا وقــت 

بگذرانیــد و مشــورت کنیــد. 
ــزد  ــم ن ــای منظ ــرای ویزیت ه ــرتان ب ــراه همس ــًا هم حتم
داکتــر برویــد، زیــرا می توانیــد در ایــن جلســات ســواالت 
خــود را از داکتــر پرســیده و اطاعــات خوبــی جمــع آوری 
ــد  ــان هــم می توانی ــب فرزندت ــه صــدای قل ــًا ب ــد. ضمن کنی
گــوش دهیــد و تصویــِر او را از طریــق ســونوگرافی ]معاینــۀ 

تلویزیونــی[ مشــاهده کنیــد. 
ــرای  ــه را ب ــرات الزم، خان ــا ایجــاد اصاحــات و تغیی ب

ــد.  ــاده کنی ــازه آم ــِد ت ــدِن فرزن آم
یادتــان باشــد کــه اضطــراب بــارداری و پدرشــدن درســت 
ــری  ــز دیگ ــر چی ــورد ه ــه در م ــت ک ــی اس ــل اضطراب مث
ــی  ــد از تکنیک های ــعی کنی ــد. س ــدا کنی ــت پی ــن اس ممک
بــرای تخلیــۀ اســترس اســتفاده کنیــد؛ مثــل ورزش کــردن، 
فیلــم دیــدن، کتــاب خوانــدن و گــوش دادن بــه موســیقی. 

حرف زدن در مورد آن 
ــه در  ــی ک ــرای زوج های ــاط ب ــراری ارتب ــو و برق گفت وگ
انتظــار تولــد فرزنــد هســتند، می توانــد دشــوار باشــد. حتــا 
قبــل از بــارداری، مادرهــا می داننــد کــه قــرار اســت بــاردار 
شــوند و زنده گی شــان شــدیداً تغییــر کنــد. از ایــن رو 
ــت  ــارداری صحب ــورد ب ــه درم ــد ک ــته باش ــت داش ــرتان دوس ــت همس ــن اس ممک

ــا آن هســتید.  ــان ب ــوز مشــغول وفــق دادِن خودت ــی کــه شــما هن ــد، در حال کن
ــش  ــری پی ــای دیگ ــد، انتخاب ه ــی نداری ــا او آماده گ ــرف زدن ب ــرای ح ــر ب اگ
روی تــان اســت. می توانیــد بــا دوســتان، آشــنایان و پدرهــای دیگــر در ایــن مــورد 
حــرف بزنیــد. کســانی کــه بتواننــد اطمینــان الزم را بــه شــما بدهنــد و توصیه هــای 

ــد.  ــه دهن ــان ارای ــدی برای ت مفی
ــدر  ــما پ ــه ش ــل از این ک ــان قب ــر جه ــرد در سراس ــا م ــه میلیارده ــد ک ــان باش یادت
شــدن را تجربــه کنیــد، آن را تجربــه کرده انــد و بــا آن کنــار آمده انــد. مطمینــًا قــرار 
ــی باشــید. فقــط  ــدر خوب ــد پ ــه چه طــور بای ــد ک ــدا بدانی ــه از همــان ابت نیســت ک
ــرای کســب اطاعــات  ــد و ب ــان را بکنی ــان همــۀ تاش ت ــد فرزندت ــرای تول ــد ب بای

بیشــتر، از منابــع و مراجــِع موجــود نهایــت اســتفاده را ببریــد.
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دیدگاه هـای مختلفـی که در باب نظام سیاسـی 
در اسـام ابراز شـده، نشـان می دهد کـه مبنای 
در  دوگانه گـی  از  برخاسـته  اختافـات،  ایـن 
روش شناسـی اسـت و نـه ناشـی از  اختـاف 
محمـد  تاریـخ.  خوانـش  و  ارزیابـی  دربـارۀ 
در  اسـام  کـه  اسـت  معتقـد  الجابـری  عابـد 
زمینـۀ شـکل دولـت، حرفـی نـزده و تنهـا بـه 
ذکـر اخاقیـات و ارزش هـای حکومـت داری 
و سیاسـت ورزی اکتفـا کـرده؛ بـه دلیـل این که 
صحابـۀ پیامبـر در سـقیفۀ بنـی سـاعده راجـع 
بـه راه هـای تعیین و صفـات خلیفۀ مسـلمانان 
دچار اختاف و چنددسـته گی شـدند و اگر در 
متـون دینی در بـاب حکومت کـردن، احکامی 
مشـروع و تفصیلـی وجـود می داشـت، چـرا 
یـاران پیامبر گرفتـار اختاف و کشمشـکش و 

منازعـه می شـدند. جابـری می نویسـد: »قضیۀ 
بـه مصالـح  بسـته  اسـام،  در  حکومـت داری 
بـه  اسـت.  بشـری  اجتهادهـای  بـر  مبتنـی  و 
همیـن دلیل اسـت کـه هـر کـدام از گروه ها و 
فرقه هـای اسـامی در ایـن زمینـه راه متفاوتـی 
را پیمـوده  اسـت.« )همـان، ص ۳8۵(. معنـای 
ایـن سـخن جابـری این اسـت کـه چارچوب 
کلـی اسـام، پهنـای وسـیعی دارد و اجتهاداتی 
کـه بـر اسـاس مصلحـت انجـام می شـود نیـز 
در این چارچوب شـامل اسـت. جابـری بدین 
وسـیله می کوشـد از جدایـی کامل میـان آن چه 
الهـی اسـت و آن چـه بشـری اسـت جلوگیری 
انـکار  نیـز  رضـا  رشـید  محمـد  شـیخ  کنـد. 
قضایـی  و  اداری  سیسـتم های  کـه  نمی کنـد 
و  مالیـات  جمـع آوری  نظـام  و  سیاسـی  و 
سـازمان دهی جنـگ از مسـایل تعبدی نیسـتند. 
ایـن مسـایل به امت سـپرده شـده کـه در مورد 
آن هـا اهـل رأی و تخصـص و رهبـراِن جامعه 
امـا  می گیرنـد،  تصمیـم  یکدیگـر  مشـورۀ  بـا 
»نظـام خافـت« از احـکام شـریعت اسـت. از 
نظـر رشـید رضا  اشـکالی ندارد که شـیوه های 
نویـِن حکومـت داری اختراع شـود و به آزمون 

گرفتـه شـود. )الخافـۀ، ص ۱۰۱(.

رشـید  آن  از  کـه  اسـامی  انعطـاف  قابلیّـت 
رضـا سـخن می زنـد، بـا رفتـار آن حضـرت 
خیلـی همخوانـی دارد. حضـرت رسـول عمداً 
نخواسـت کسـی را جانشـیِن خویـش تعییـن 
کنـد تـا بگـذارد مسـلمانان در این بـاره تصمیم 
بگیرنـد. نیـز هیچ روایتـی از آن حضـرت نقل 
نشـده دربـارۀ مشـخص سـاختن شـکل نظـام 
سیاسـی. نیـز تشـکیات سیاسـی یی کـه برای 
مدیریـت یـک پادشـاهی یا سـلطنت ضرورت 
بـر  آن حضـرت  فرمانروایـی  زمـان  در  دارد، 
نیافتـه  رواج  عربسـتان  شـبه جزیرۀ  و  حجـاز 
بـود. در عـوض، آن حضـرت قبایـل عربـی را 
که وارد اسـام شـده بودنـد، با همان سـازمان 
اداری گذشتۀ شـان به حال خودشـان گذاشـت 
و حتـا شـیوخ این قبایـل را برکنار نکـرد. همۀ 
ایـن نکته هـا را در کنـارِ ایـن نکتـه قـرار دهیم 

کـه قـرآن مجیـد خطـاب بـه حضرت رسـول 
بمسـیطر.«)تو  علیهـم  انـت  »ومـا  می فرمایـد: 
بـر آن هـا سـلطه گر نیسـتی(. همـۀ ایـن قرایِن 
متنـی و تاریخـی به خوبـی ثابـت می کنـد کـه 
سرشـت  اسـام،  پیامبـر  مأموریـت حضـرت 
الـزام آور  پیروانـش  بـر  نداشـت کـه  سیاسـی 
باشـد. جابـری در این بـاره می نویسـد: »نظـام 
ویژه یـی بـرای حکومـت داری که آن را اسـام 
)العقـل  نـدارد.«  وجـود  باشـد،  کـرده  وضـع 

السیاسـی العربـی، ص ۴۰۲(
در هر حال، شـکی نیسـت که حضرت رسـول 
اقـدام به تأسـیس دولـِت جدید بـر ویرانه های 
نظـام قبایلـی شـبه جزیرۀ عربسـتان کـرد. نقطۀ 
اختـاف اسـام بـا مسـیحیت هـم در همیـن 
جاسـت که در اسـام، دین و دولـت، هم زمان 
ظهـور کرده انـد. بـا این همـه، ایـن نکتـه هـم 
مسـلم اسـت که حضرت محمد، مسـلمانان را 
بـه انتخـاب الگوی خاصـی از حکومـت داری 
وادار نسـاخته اسـت. بـا توجـه بـه ایـن نکته، 
سـؤالی کـه مطـرح می شـود ایـن اسـت کـه 
رهبـر  رسـول،  حضـرت  کـه  اسـت  "مسـلم 
سیاسـی بـرای پیروانـش بـود اما سرشـِت این 
رهبـری سیاسـی چه گونه بـود؟"... بـه نظر ما، 

حضرت رسـول با بهره گیـری از ابزارها 
و امکانـات ادارِی موجـود در حجـاز و 
شـبه جزیرۀ عربسـتان، اقـدام بـه رهبری 
سیاسـی مسـلمانان کرد و خـودش کدام 
وضـع  را  حکومـت  از  خاصـی  شـکِل 
مدعی اسـت  یاسـین  عبدالجـواد  نکـرد. 
"عـرف  همـان  پیامبـر"  "سـنت  کـه 
جامعـه" اسـت و چیزی جز آن نیسـت. 
کـه  آن اسـت  »حقیقـت  می نویسـد:  او 
نـزد  در  کـه  معنایـی  یگانـه  "سـنّت" 
مسـلمانان صـدر اسـام داشـته، عبارت 
و  مبـادی  عملـی  تطبیقـات  از  بـوده 
ارزش هـای کلی قـرآن توسـط حضرت 
رسـول در عالَـم عینی. اگر ایـن تعریف 
"سـنّت" را مـد نظر قـرار دهیـم، در آن 
صـورت می تـوان گفـت که "سـنّت" به 
مثابـۀ نمونه یـی از تعامـل جامعـه و دین 

اسـت.« )الدیـن والتدیّـن، ص ۲۶( 
دولتـی کـه صحابـه پـس از درگذشـت 
پیامبـر اسـام تأسـیس کردنـد، دولتـی 
سیاسـی بـود و بـا توجـه بـه معـادالت 
شـکل  عـرب  قبایـل  میـان  در  قـدرت 
در  کـه  را  مجادله یـی  وقتـی  گرفـت. 
میـان صحابـه در  بنـی سـاعده  سـقیفۀ 
می دهیـم،  قـرار  مداقـه  مـورد  گرفـت 
درمی یابیـم کـه به روشـنی در آن جـا انگیزه هـا 
خلیفـه  گزینـش  در  قبیله یـی  محاسـبه های  و 
نقـش ایفـا کـرد و هیچ کـدام از صحابـه به آیه 
یـا حدیثـی در تأییـد موضـِع خـود استشـتهاد 

ننمـود. 
جنگ هـای معـروف بـه "جنگ هـای ارتـداد" 
کـه در زمـان خافـت ابـی بکـر صدیـق روی 
داد، جنگ هـای سیاسـی یی بودند کـه انگیزه ها 
و رقابت هـای قبیله یـی بـر شـعلۀ آن می دمیـد. 
قبایـل رقیـب قریـش، از دادن »بـاج و خـراج« 
بـه قریـش خـودداری می کردنـد. کتاب هـای 
تاریخ می نویسـد کـه »مرتدین« اکثریـت قبایل 
عربـی را دربرمی گرفـت بـه اسـتثنای قریـش 
و ثقیـف و اهـل یثـرب. در واقـع، ایـن قبایـل 
قریـش  ثـروِت  و  قـدرت  انحصـار  ضـد  بـر 
برشـوریدند چـرا کـه در آن زمـان، خلیفـه و 
بـزرگان دولـت و فرماندهـان جنگی، قریشـی 
ایـن  در  هـم  قبیله یـی  هـای  رقابـت  بودنـد. 
میـان، عاملـی مهـم بـود. اگرچـه ایـن جنگ ها 
بـه جنگ هـای ارتداد در تاریخ اسـام شـهرت 
یافـت امـا در واقعیّـت امـر، چنـدان ربطـی به 

ایـن مباحث نداشـت.
تاریـخ نشـان می دهـد که پیـش از آن کـه نظام 
بدوانـد،  ریشـه  میـان مسـلمانان  در  موروثـی 
تعییـن  بـرای  را  مسـلمانان راه هـای مختلفـی 
خلیفـه پیموده انـد. مثًا اگـر بخواهیـم راه های 
رسـیدن خلفای چهارگانه/ خلفای راشـدین به 
زمـام داری را بررسـی کنیـم، درمی یابیـم که هر 
کـدام از ایـن خلفـا بـه شـیوه یی خـاص برای 
احـراز کرسـی خافـت برگزیده شـده اسـت. 
انتخـاب حضـرت ابـی بکـر توسـط حلقه یـی 
خـاص صـورت گرفـت کـه نقـش حضـرت 
عمـر در سـنگین کـردن کفـۀ ابـی  بکر، بسـیار 
تعیین کننـده بـود کـه بعدهـا حضـرت عمـر، 
انتخـاب ابـی بکـر را »فلتـه« دانسـت، یعنـی 
این کـه در حالـت اضطـراری تصمیـم گزینش 
ابـی بکـر گرفته شـد. حضـرت ابی بکـر وقتی 
افـراد  بـا  مشـوره  از  پـس  می یافـت،  وفـات 
صاحـب رسـوخ و نـام دار، حضـرت عمـر را 
جانشـیِن خـود سـاخت. عمر هم شـش نفر را 
گماشـت تـا خلیفۀ بعـدی را برگزیننـد که این 
شـش نفـر بـه "اهـل شـورا" شـهرت یافتنـد. 
حضـرت علـی هـم اگرچـه از سـوی جمعـی 
و حتـا خـودش  برگزیـده شـد  مسـلمانان  از 
راضـی بـه برعهـده گرفتـن منصـب خافـت 
نبـود، انتخابـش از سـوی جمعی از مسـلمانان 
نتوانسـت اختاف هـا را از میان بردارد. سـپس 
میـان بنـی هاشـم و بنـی امیـه اختاف شـدت 
گرفـت و منجـر بـه درگیری هـای خونیـن و 

هولنـاک در تاریـخ اسـام شـد.
اسـام،  تاریـخ  درازای  در  این کـه  دلیـل  بـه 
قانونـی وجـود نداشـت کـه قـدرت را تنظیـم 
و کانالیـزه کنـد، سیاسـت به صـورت تدریجی 
داد  دسـت  از  را  خـود  ضوابـط  و  ارزش هـا 
و بـه تبـع آن، سـودمندی اش را نیـز از کـف 
نهـاد. در این جـا بایـد روشـن فکر نقـش ایفـا 
می کـرد و دولـت را جهت دهـی می نمـود. امـا 
او ایـن کار را نکـرد، بلکـه همـواره کوشـید 
توجیه گـر وضـع موجـود باشـد و سـعی کـرد 
ناهنجاری هـای موجـود را موجـه جلـوه دهد. 

بررسی و نقد مبانِیتیوریِک نظریۀ»خالفت اسالمی«
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تبریز  در  در سال ۱۳۱۴ خورشیدی  براهنی  اشاره: رضا 
لیسانِس  تبریز  دانشگاه  از  ساله گی   ۲۲ در  آمد.  دنیا  به 
و  ترکیه رفت  به  انگلیسی گرفت، سپس  ادبیات  و  زبان 
ایران  به  خود  رشتۀ  در  دکتری  درجۀ  دریافت  از  پس 
بازگشت و در دانشگاه به تدریس مشغول شد. در سال 
۱۳۵۱ خورشیدی به امریکا رفت و شروع به تدریس کرد. 
یک سال بعد که به ایران آمد، دستگیر و زندانی شد. در 
در  و  رفت  امریکا  به  دیگر  بارِ  خورشیدی،   ۱۳۵۳ سال 
سال ۱۳۵۶، جایزۀ بهترین روزنامه نگارِ حقوق انسانی را 

گرفت. 
براهنی در روند شکل گیری اشعارش، گونه های متفاوتی 
از شکل و محتواِی شعری را عرضه داشته است. اشعار 
او در مجموعه های منتشر شده، عمدتًا مصنوع و دشوار 
از  عاری  و  ناهموار  او  شعرِ  زبان  است.  ابهام  دارای  و 
روانی است و نشان از این دارد که عمدتًا به دنبال ُفرمِ 
شعر است تا سرایش آن. با این همه استعداد شاعرِی او 

غیرقابِل انکار است. 
براهنی در سال 7۴ مجموعه یی به نامِ »خطاب به پروانه « 
داد که  انتشار  را  نیستم«  نیمایی  و »چرا من دیگر شاعر 
در  او  می داند.  خود  شعرِی  مجموعۀ  مهم ترین  را  آن 
این مجموعه، نمونه هایی از اشعارِ خود را عرضه داشته 
است که در شرِح آن ها چنین می گوید: »حرکت از شعر 
ترکیبی و شعر  اوزاِن مرکب و  به سوی  تک وزنی است 
چندصدایی با نُتی که ذهِن خوانندۀ شعر باید برِای شعر 
بیاید، به صورتی که شعر موضوع اصلِی خود یعنی زبان و 

زبانیِت خود را به رخ بکشد.«
***

موالنا جالل الدین  برای  می توان  را  جایگاهی  چه  شما  نظر  به 
محمدبلخی در شعر فارسی دری قایل شد؟

در این تردیدی نیست که از چهار شاعِر بزرِگ زبان فارسی، یکی 
موالناست. اما این ها را به نظر من، اگر به ترتیب قدرِت تخیل و 
نیروی به اصطاح قدرِت زبان به حساب بیاوریم؛ طبیعی ست که از 
نظر داستان پردازی فردوسی و مولوی شباهِت عجیبی به هم دارند، 
از طرفی در داستان پردازی از نوعی دیگر، نظامی قدرت هایی دارد 
که به ندرت در شاعِر دیگری پیدا می شود، مخصوصًا از نظر قدرِت 
که  این ها  ترکیبات.  نوع  و  گرفته  به کار  که  کلماتی  تعداد  و  کام 
خود  دیگری  و  گذاشته  حافظ  شعِر  روی  را  تأثیرات  بزرگترین 
حافظ. طبیعی است که اگر از نظر کیفی نگاه کنیم، در مرحلۀ بعدی 
سعدی است، یعنی در واقع همین چهار نفر بزرگترین شعرای زباِن 

فارسی در زباِن به اصطاح کاسیک هستند.
اما اهمیِت مولوی به دالیلی بیش از دیگران هست، به دلیِل این که 
می تواند از قالب زبان فارسی بیرون بیاید و در جای های دیگر هم 
انگلیسی  زبان  در  که  همان  طور  باشد؛  تأثیرگذار  عجیب  شعرش 
اخیراً خیلی خیلی تأثیرگذار بوده. موقعی که ما فردوسی را ترجمه 
بیشتر  و  شعری  زبان  به  نه  می پردازیم  روایت  به  بیشتر  می کنیم، 
وقتی  که  همان طور  و  می رسد.  ما  ذهِن  به  که  اوست  روایِت 
بیشتر  می کنیم،  بررسی  را  مولوی  کارروایِی  یعنی  معنوی  مثنوی 
از دیدگاه های فلسفی و یا به اصطاح قصه یی و یا قصه گویی آن 
را بررسی می کنیم، ولی وقتی که تخیِل تودرتو و عجیب وغریِب 
یکی  که  شاعری هست  با  ما  سروکارِ  می کنیم،  بررسی  را  نظامی 
نیست  تردیدی  این  در  و  دارد  را  بشری  تخیل های  قوی ترین  از 
که خمسۀ او قابل مقایسه فقط با دو کتاِب بزرگ در دنیاست که 
به دلیِل روایی  یکی هزار و یک شب است و دیگری، عهد عتیق 
بودنش. ولی از این ها گذشته، وقتی که می آییم به آدمی مثل مولوی 

می رسیم، سروکارِ ما با خیلی چیزهاست. 
در  و  شده  مطرح  عجیب  تبعید  مسالۀ  دنیا  در  اخیراً  این که  یکی 
خیلی  سنیِن  در  این که  دلیل  به  هست،  تبعید  حِس  این  او  شعِر 
کم او را پدرش با تمامِ خانواده اش برداشت و در واقع، از شرِق 
ایراِن آن روز به طرِف غرب غرب حرکت داد و آورد تا طرف های 
عراِق فعلی و بعد هم به قونیه و در آن جا نهایتًا او یک مرکز بزرِگ 
عرفان را اساس گذاشت که هنوز هم وجود دارد و در واقع برای 
جهانیان یکی از پرستشگاه های عمدۀ دنیا شده که من اخیراً که از 
قونیه دیدار کردم، دیدم که هم از تبت آمدند و هم از چین و هم 
تا ادای احترام  از امریکای جنوبی، و از جای های مختلف آمدند 
مولوی،  مورد  در  فارسی  شعر  در  اصلی  مسالۀ  مولوی.  به  بکنند 
قدرت خاقیِت بی کراِن اوست، هم در شعر روایی و هم در شعر 
عارفانه و شعر عاشقانه، و در عین حال فرق اساسی است بیِن او 
یکی  می کنم:  عرض  خدمت تان  که  بابت ها  این  از  شعرا،  بقیۀ  و 
این  که مولوی تخیلش طوری است که زبان را به صورِت تراشیده 
به کار نمی گیرد، بلکه زبان را به صورِت کلمات خیلی خیلی زیاد و 
وزن های خیلی ابداعی و قوی به کار می گیرد و از این جا آن حالتی 
پدیدار می شود که در واقع حالِت سماع و حالِت رقص است که 
آدم هیچ وقت یادش نمی رود که این زبان فقط به خاطر خود زبان 
آن  دروِن  از  که  هست  هم  زبان  ریتم های  به خاطر  بلکه  نیست، 
به اصطاح رقِص خیلی خیلی جدی و جدی ترین رقص کامِی دنیا 
و  گذاشته  را  تأثیرات  بزرگترین  یونان  در  حتا  که  آمده  وجود  به 
نوع چرخ زدن حتا آن زورباِی یونانی که خیلی معروف هم است، 
تحت تأثیر رقص و چرخِش خاصی است که در شعر موالنا وجود 
دارد و در این کار، به طور کلی موالنا رکنی را پیدا می کند و دور 
آن رکن طرف را می چرخاند. ما این حالت را به طور کلی در هیچ 
کدام از شعرای فارسی زبان نداریم و این فقط در مولوی است؛ و 
به همین دلیل هم این چرخش در دنیا گرفته است. شعر مولوی 
حال  عین  در  و  دادن  گسترش  و  انبساط  یعنی  است،  بسط  شعر 
دورِ خود چرخیدن و لذت بردن از جهان و حرکت های جهان. در 
حالی که مثًا شعر حافظ بیشتر شعِر قبض است، بیشتر شعر در 
خود تپیدن و احساِس درون را بیان کردن است. از این بابت هاست 
که مولوی به ما خیلی چیزها را یاد می دهد؛ طبیعی است که مولوی 
عرفانی ست  آن  و  است  خاصی  نوع  از  شرق  عرفاِن  تأثیر  تحت 
که  می گوید  تبریزی  و خود شمس  گرفته  تبریز سرچشمه  از  که 
غول هایی در آن شهر خفته اند که من کمتریِن آن ها هستم. شمس 
بزرگترین تأثیر را روی مولوی گذاشته و او را در واقع از آن جهاِن 
چهارچوب گرفتۀ متحجر و فقط داشتن تعقل ساده، به طرِف یک 

هیجاِن عظیم حرکت داده است. 

شما در مقاله یی که در کتاب "طال در مس" آمده، یعنی »نوعی 
روح حماسی در مولوی«، شعرِ موالنا را عمدتًا با شعر فردوسی 
که حماسی است، مقایسه کرده اید. به نظر شما چه نزدیکی هایی 
ممکن است میان شعر حماسی که در زبان فارسِی دری پیش 
از موالنا رایج بوده و شعر موالنا وجود داشته باشد؛ نوع رابطۀ 
دارد، در شعر حماسی  عاشق ـ معشوقی که در موالنا وجود 

چگونه می تواند تبارز پیدا کند؟  
ما حماسه را به طور کلی به دو صورت می توانیم ببینیم: یکی روایت 
و  می بینیم  فردوسی  در  بی شک  اوج  در  را  این  که  قهرمان هاست 
را  بعضی ها  یا  و  کرده  پیدا  مختلف  جاهای  از  او  که  قصه هایی 
ابداع کرده و آن ها را به صورِت یک سلسله مراتِب تقریبًا  خودش 
تاریخی؛ یعنی اول پیش از تاریخ، و بعد از تاریخ، و بعد بخش های 
این ها در یک وزن صورت  آورده. همۀ  تاریخی، سروده و  عمًا 
به  شما  که  وقتی  ولی  فعولن.  فعولن  فعولن  وزن  همان  گرفته، 
و  کاراکترها  از  بعضی  روِح  مولوی  که  می بینید  می رسید،  مولوی 

شخصیت هایی را دارد که حماسی خوانده می شوند، یعنی شخصًا 
قهرمان این حماسه است؛ درحالی که فردوسی شخصًا قهرماِن این 
حماسه ها نیست، مولوی حماسه را و ذاِت حماسه را که عبارت 
است از هیجان و پهلوانی )البته پهلوانی در میدان به اصطاح روان 
و روح آدمی( می گیرد و این یک نوع ماجراجویی درون است که 
مولوی را به طرِف یک نوع حماسۀ عرفانی سوق می دهد و این ها 

دو چیِز مختلف است! 
قدرِت  که  کسانی  روایِت  از  است  عبارت  که  است  حماسه یی 
پهلوانی یا قدرت دفاع از تاریخ در برابِر بیگانه گان را نشان دادند 
که این در مورد فردوسی صادق است؛ ولی مولوی آن محدودیِت 
خاِص یک قوم و یک نوِع جنگ و جدال به خاطر حفظ بخشی از 
تاریخ و این ها را ندارد، یعنی حماسۀ او به این چیزها نمی پردازد، 
بلکه مولوی در وسط جهان ایستاده؛ هیجانش هیجانی ست که با 
هیچ هیجانی در دنیا قابل مقایسه نیست. خیلی خاق است و به 
هیچ وجه ویران کننده نیست و جاذبۀ عجیبی دارد و در واقع اندامِ 
انسان را تبدیل کرده به یک اندامِ زبان و شروع کرده به رقصیدن 

در این زبان. 
نه تنها یک همچو حالتی در شعر مولوی پیش آمده، بلکه از لحاظ 
پیدا  غنایی  شعر  به کارمی گیرد،  شعرش  در  مولوی  که  تصاویری 
شعِر  در  البته  و  نمی شود  دیده  جهان  شعِر  در  هرگز  که  می کند 
خود ما هم به ندرت دیده می شود، یعنی شما وقتی که مثًا همان 

شعر معروف: 
چمنی که تا قیامت گل او به بار بادا

صنمی که بر جمالش دو جهان نثار بادا
ز پگاه میر خوبان به شکار می خرامد

که به تیر غمزۀ او دِل ما شکار بادا
را می خوانید، به طور کلی سروکارِ شما با یک دنیاِی دیگر است. 
که  می بینید  بخوانید،  را  حافظ  از  شعری  وزن  همین  در  اگر  اما 
به طور کلی آن حالت را ندارد. درست است که شعر حافظ ما را 
پشت  یا  تصاویر  آن  در چهارچوِب  ولی  می برد  تصویر  به طرِف 
وقتی  که  حالی  در  دارد،  وجود  منطق  نوع  یک  تصاویر،  آن  سر 

مولوی می گوید: 
داد جارویی به دستم آن نگار

گفت کز دریا بـرانگیزان غـبار
باز آن جاروب را ز آتش بـسوخت

گفت کز آتش تو جارویی برآر
بین  از  را  قراردادی  تصویرسازِی  سنگیِن  دیوارهای  آن  واقع،  در 
می برد، دیوارهای منطق را به طور کلی پس می زند و می اندازد و 
جهانی را به وجود می آورد که در آن فقط یک دستگاه وجود دارد. 
آن دستگاه عبارت است از آن چیزی که در زبان گفته می شود و 
زبانیِت زبان را تا حدودی بیان می کند. از این بابت، شکی نیست 
که اگر مولوی بزرگترین شاعِر جهان نباشد، یکی از شاعراِن بزرِگ 

جهان است! 

شما به تشابهاِت موالنا با سوریالیست ها نیز اشاره کرده اید. اما با 
توجه به حرف هایی که در پاسِخ پرسِش قبلی مطرح کردید که 
موالنا با هیچ شاعری در جهان قابل مقایسه نیست، این وجوه 

تشابه را چگونه توضیح می دهید؟ 
سوریالیسم یعنی عبور از ریالیته و در این تردیدی نیست که مولوی 
دیگر  معنِی  در  اما  معنی.  یک  در  این  می کند،  عبور  واقعیت  از 
و  »سینستیشیا«  را گذاشته اند  اسمش  در غرب  که  است  مسأله یی 
شما  یعنی  کرده اند،  ترجمه  »حس آمیزی«  را  آن  فارسی  زبان  در 
از  و  می آمیزید  درهم  سامعه  حس  با  را  باصره  حس  برمی دارید 
داخِل این ها تصاویری را بیرون می کشید که به طور کلی در حوزۀ 
از آن  از حواس است، ولی شما در حوزۀ یک حِس دیگر  یکی 

استفاده می کنید و به همین دلیل مولوی اولین کسی است که در 
"دیده شود حال من ار چشم شود گوش  هر زبانی می گوید که: 
شما". این همان چیزی است که در تیوری جدید، اشخاصی مثل 
ازراپاند آمده اند و آن را وصل کرده اند و کلمۀ "سینستیشیا" را از 
با منطق حرکت کرده، ولی  تا حدودی  آن گرفته اند. زبان فارسی 
مولوی این منطق ها را به هم ریخته و منطِق دیگری را به وجودآورده 
که آن جز منطق خاِص مولوی نیست؛ یعنی این که شعر مولوی به 
هیچ وجه با شعِر شاعرانی چون حافظ و سعدی و یا صایب )من 

بیشتر غزل ها را می گویم( قابل مقایسه نیست.
مولوی آن صدای دیگر است، یعنی آن صدایی ست که صدای من 
به آن دیگری، و  تبدیل کرده  را  بلکه صدایی ست که من  نیست، 
آن دیگری است که شروع می کند به حرف زدن. و آن در واقع از 
خود بی خود شدِن عجیب وغریِب انسان در حضور خود زبان است 
و این به نظر من، یکی از قوی ترین چیزهایی ست که در مولوی 
هست و این چیزی ست که اتفاقًا هرگز به زبان انگلیسی که بعضی 
اشخاص ترجمه و چاپ کردند و در دنیا هم اتفاقًا تأثیر گذاشته، 
زبان  در  ما  که  مولوی  آن  یعنی  نیست!  ترجمه  قابل  این  نیست؛ 
دلیل  به  می شناسیم،  ما  که  نیست  مولوی  آن  می خوانیم،  انگلیسی 
این که او را به زبان انگلیسی به اصطاح شعرای »بلک مونتنز« که 
را  داستان هایی  آن  داخل  در  و  کردند  ترجمه  خاصی ست،  سبک 

قاطی غزل ها کردند که به نام مولوی ختم می شود. 

سوال آخر را مطرح می کنم؛ من کتاِب »خطاب به پروانه«های 
زباِن  پسانیمایی  شعر  در  که  شدم  متوجه  و  خواندم  را  شما 
شما بسیار نزدیک به زبان مولوی است، آیا چنین برداشتی را 

می پذیرید؟ 
یعنی  است؛  در مس  نوشتم، طا  زنده گی ام  در  که  مقاله یی  اولین 
خود مقالۀ "طا در مس". اما بعدها هم همین عنوان را برای تمام 
آثاری که دربارۀ شعر فارسی نوشتم، به کار بردم. در نتیجه، تأثیر 
مولوی از ابتدا با من بوده. نمی دانم این تأثیر از کجا آمده، به دلیِل 
این که من خودم را به آن صورت مولوی شناس نه می شناختم و نه 

می شناسم! 
من هم مولوی را مثل بقیه خواندم و بیشتر از نظر شعری است که 
به او توجه می کنم و در عین حال، از نظر قصه یی، به دلیِل این که 
این را دارد که قصه ها را از خاِل قصه های دیگر  مولوی قدرت 
عبور بدهد و انواع قصه ها را درهم بتند و آن ها را تبدیل کند به یک 
قصۀ طوالنی و بعد هم قصه را قطع کند و دوباره برگردد که بیشتر 
روایِت  سه  شرق  در  اگر  من،  نظر  به  است.  رمان نویسی  به  شبیه 
بزرگ وجود داشته باشد، بخش قابل  توجه اش به ما مربوط می شود. 
یکی بدون شک خمسۀ نظامی است، یکی مولوی است، و بی شک 
یکی هم هزار و یک شب است؛ یعنی این سه تا با ما سروکار دارند 
و در پشت سر عهد عتیق است که پُر از قصه های مختلف است 
و قصه های خیلی خیلی تأثیرگذار دارد. حاال کاری به اعتقادات و 
فان در این مورد نداریم، بلکه فقط قصیت یا داستان پردازی این 

کتاب هاست که اهمیت دارد. 
این برای من خیلی مهم بوده، برای این که من قصه در قصه در قصه 
معموالً رمان هایم را می نویسم و طبیعی ست که از این نظر مولوی 
هم تأثیرگذار بوده ولی در عین حال شعر مولوی برای من آن جاذبه 
را داشته که من شاید اولین کسی هستم که در آن یک نوع مدرن 
تأثیر سوریالیسم  تحت  ما  همۀ  که  معنی  این  به  کردم،  پیدا  بودن 
فرانسه قرار گرفتیم و دنیا هم تحت تأثیر سوریالیسم فرانسه قرار 
این است که کسی  مثل  گرفته است؛ ولی در عین حال یک دفعه 
انبار  یک  به  جایی  در  ناگهان  بگردد،  کوچک  تفنِگ  یک  دنبال 
برابر سوریالیسِم  در  مولوی  برسد، شعر  مهماِت خیلی خیلی قوی 
فرانسه یک نوع انبار مهماِت قوی است. من یک دفعه متوجه شدم 
که به طور کلی در مولوی است که ما باید ریشه های اصلِی این نوع 
سوریالیسم را پیدا کنیم و به همین دلیل، نوِع خاصی از عرفان در 
شرق وجود دارد که ریالیته را پشِت سر می گذارد و یا بر اساِس 
ریالیته چیزی می سازد که خود آن ریالیته قدرِت بیاِن آن را ندارد 
و از این بابت هست که مولوی تأثیرگذار بوده است. من مقالۀ طا 
را  مولوی  کلی  به طور  بعداً  و  دادم  کوچکی  تغییرات  را  مس  در 
یک دوره تدریس کردم، یعنی بیشتر غزل ها را در جاهای مختلف 
فیلم  می خواستند  غربی ها  که  موقعی  حتا  و  کردم  بررسی هایی 
بسازند، من جلوی آن فیلم را گرفتم به دلیل این که فکر کردم آن ها 
خیلی خیلی  فیلم های  می سازند،  مولوی  مورد  در  که  را  فیلم هایی 
بدی است و آدم تبدیل می شود فقط به یک گزارش دهنده. از این 
بابت است که احساسم این است که مولوی هنوز هم آن تأثیرهای 
گذاشت  خواهد  حتمًا  ولی  نگذاشته  جهان  ادبیات  در  را  اصلی 
به دلیل این که حصار معنا را پشت سر می گذارد و می آید به طرِف 
حوزه یی که در آن زبان با معناهای متعددش، مخصوصًا با ساختار 

صوتی خودش، بزر گترین تأثیر را می گذارد.
به تأثیر شمس تبریزی هم باید اشاره کرد. شمس و منصور حاج 
را شخصیت های بزرگی می دانم که روی من تأثیر گذاشتند، هم در 
که حدیث  ایاز«  آقای  »روزگار دوزخی  که  نوشتن قصه هایم  نوع 
کشته شدن منصور حاج است؛ و در عین حال تأثیر گذاشتند روی 
نوع زبانی که من به کار می برم و این طبیعی ست که در »خطاب 
من  برای  هم  قضیه  این  خودِ  از  عبور  منتها  است،  پروانه ها«  به 
مطرح بوده، یعنی ما چطور در زبان به جایی می رسیم که کلمات 
با همدیگر ارتباط بر قرار می کنند یا صداهای زبان ارتباط برقرار 
قطعه قطعه  زبان  به وسیلۀ  مغزش  می کند  احساس  آدم  که  می کنند 
می شود و این در مولوی به یک صورت بوده ولی تجاوز از آن هم 
ضرورت دارد؛ مخصوصًا با در نظر گرفتن جهان امروز که چنین 
عبوری می تواند صورت بگیرد، به دلیل این که ما تحت تأثیِر انواع 
مختلِف صداها و زبان ها و هیجانات هستیم و در عین حال، با مدد 
گرفتن از آن روحیۀ عجیبی که در شعر مولوی و در شعر حافظ و 

در شعر نظامی هست، این ها از نظِر
 تخیل سه تن از بزرگترین شاعراِن ما هستند.
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شـعِر مولوی شـعِر بسـط است!
گفت وگوی سـعید حقیقی با دکتر رضا براهنی

ACKU



سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1895   یک   شنبه         16عقرب  /     آ با  ن        y    1395   5 صفر المظفر    y 1438   6 نو  مبر  62016

رییــس مجلــس و برخــی اعضــای شــورای ملــی از 
ــج بررســی حــوادث تروریســتی  ــدن نتای ــان مان پنه

ــد. ــاد کردن ــی کشــور انتق ــر شــخصیت های مل ب
ــده گان  ــس نماین ــس مجل ــی ریی ــروف ابراهیم عبدال
ــید  ــهادت س ــالروز ش ــل از س ــم تجلی ــه در مراس ک
مصطفــی کاظمــی رییــس و اعضــای کمیســیون 
ــا  ــران م ــت: "رهب ــان گف ــس در بغ اقتصــادی مجل
ــداد  ــر روی ــوع ه ــرد وق ــه مج ــفی ب و ادارات کش
ــه شــهادت شــخصیت های  تروریســتی کــه منجــر ب
ــیونی  ــف کمیس ــا توظی ــد ب ــده ان ــور ش ــی کش مل
ــا وجــود  ــی ب ــد ول ــق و بررســی داده ان وعــده تحقی
ــن  ــان ای ــای عام ــذرد از افش ــا می گ ــه مدت ه ک

ــت". ــری نیس ــچ خب ــوادث هی ح
آقــای ابراهیمــی افــزود، اگــر تعهــد واقعــی وجــود 
ــای  ــه تاش ه ــدارد ک ــکان ن ــچ ام ــد هی ــته باش داش
ــت نرســیده باشــد. ــه نتیجــه مثب ــن بررســی ها ب ای

ــد  ــن خواه ــر ای ــد، بهت ــادآور ش ــس ی ــس مجل ریی
ــت  ــوی حکوم ــی از س ــن بررس ــج ای ــه نتای ــود ک ب
ــند  ــه برس ــن نتیج ــه ای ــردم ب ــا م ــردد ت ــا گ افش
ــی و  ــدون بررس ــور ب ــی در کش ــچ حادثه ی ــه هی ک
ــای  ــم درد خانواده ه ــد و ه ــی نمی مان ــری باق پیگی

ــد. ــلی یاب ــهدا تس ش
آقــای ابراهیمــی، ابعــاد فاجعــه پانــزده هــم عقــرب 

۱۳8۶ را وحشــتناک و تکان دهنــده خوانــد و تصریح 
کــرد کــه هیــچ گــروه تروریســتی مســوولیت آن را 
ــان  ــروز پنه ــا ام ــیاه کاری را ت ــن س ــد و ای نپذیرفتن

نگهداشــتند.
ــهید  ــرادر ش ــس و ب ــو مجل ــی عض ــیدعلی کاظم س
ــس  ــی مجل ــأت اعزام ــس هی ــی کاظمــی ریی مصطف
ــه حکومــت  ــه بغــان نیــز گفــت: "مــا همــواره ب ب
وقــت پیشــنهاد کردیــم کــه اصــل حادثــه را روشــن 
ــته  ــس کش ــأت مجل ــای هی ــرا اعض ــه چ ــد ک بکنی
ــد؛  ــی مان ــام باق ــان ناتم ــی آن شــدند و ســفر دوره ی
امــا در دوران کــرزی ایــن کار انجــام نشــد؛ شــعور 
مــردم رشــد کــرده و اصــل حادثــه را می داننــد و بــر 
مــا فشــار آوردنــد کــه شــما روشــن ســازید ولــی ما 
بخاطری کــه از قانــون عــدول نشــود تــا هنــوز افشــا 

ــم". نکرده ای
ــا  ــان را افش ــه بغ ــه حادث ــزود ک ــی اف ــای کاظم آق
ــورد داده  ــا در م ــه وعده ه ــود ک ــا وج ــی ب ــد ول کن
ــه  ــن کاری صــورت نگرفت ــوز چنی ــا هن ــا ت شــد، ام
ــت  ــران وضعی ــان دیگ ــه از زب ــن حادث ــای ای و افش

ــرد. ــد ک ــکننده تر خواه ــور را ش کش
ایــن عضــو مجلــس بــا اشــاره بــه اختافــات 
ــر  ــور خاط ــد کش ــاع ب ــت و اوض ــران حکوم رهب
نشــان کــرد: "دردی را کــه از آدرس خانــواده شــهدا 

داریــم پیام هــای منفــی کــه همــواره از طریــق 
رســانه ها داده می شــود می باشــد و ایــن پیام هــا 
باعــث افتــراق مــردم افغانســتان و نگرانــی ماســت".

او بــه حکومــت و جامعــه بیــن المللــی هشــدار داد 
ــی  ــان حکومت ــیده گی های می ــن پاش ــر از ای ــه اگ ک
جلوگیــری نشــود، پولیــس و ارتــش هــم بــه ســمت 
ــت و  ــد رف ــی خواهن ــایل قوم ــه مس ــردن ب ــاه ب پن
ــای  ــگ ه ــان دوران جن ــه هم ــر ب ــار دیگ ــور ب کش

ــر خواهــد گشــت. داخلــی ب
ــنا  ــس س ــو مجل ــف عض ــن منص ــوی محی الدی مول
از عــدم رســیده گی حکومــت بــه خانواده هــای 
"بــه  گفــت:  و  کــرد  انتقــاد  کشــور  شــهدای 
فامیل هــای شــهدا کمکــی صــورت نمی گیــرد، 
ــوق  ــد و حق ــک کن ــا کم ــه آنه ــد ب ــت بای حکوم
شــهدا را پرداختــه نمایــد تــا فامیل هــای آنــان 
احســاس کمــی نکننــد و فکــر کننــد کــه همــه ملــت 
ــزی  ــن چی ــا متاســفانه چنی ــان اســت ام ــار آن در کن

نمی شــود". دیــده 
آقــای منصیــف بیــان داشــت، همــه ملــت مکلف انــد 
کــه بــه فامیل هــای شــهدا بــه دیــده قــدر بنگرنــد و 

بــه بهتریــن شــکل ممکــن بــا آنــان برخــورد کننــد.
اختافــات  از  نیــز  بحــر  شــاه  نــادر  ســید 
میــان حکومــت ابــراز نگرانــی کــرد و گفــت: 
ــکننده  ــت ش ــازی حکوم ــی س ــت های قوم "سیاس
ــت و  ــی اس ــهدای مل ــای ش ــاف آرمان ه ــر خ و ب
مــردم ماننــد شــهدا بایــد در برابــر اختافــات قومــی 

بیاســتند".
ــه  ــی ب ــان زمان ــرب ۱۳8۶ بغ ــم عق ــه پانزده حادث
وقــوع پیوســت کــه هیاتــی از کمیســیون اقتصــادی 
ــد  ــرای بررســی و نظــارت از فابریکــه قن مجلــس ب

ــد. ــدار مــی کردن بغــان دی
در ایــن حادثــه بــه شــمول ســید مصطفــی کاظمــی 
ــر  ــو دیگ ــج عض ــادی و پن ــیون اقتص ــس کمیس ریی
ــته  ــز کش ــوز نی ــش آم ــا دان ــیون، ده ه ــن کمیس ای

ــتند. ــم برداش ــر زخ ــن دیگ ــا ت ــدند و ده ه ش
بــرای  مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  هیــأت 
بررســی اوضــاع اقتصــادی کشــور در شــمال ســفر 
دوره یــی اش را از فابریکــه قنــد بغــان آغــاز کــرده 

ــت. ــان یاف ــده پای ــروع ناش ــه ش ــود ک ب

کمیســیون مســتقل حقــوق بشــر افغانســتان 
ــان در  ــات غیرنظامی ــش تلف ــه افزای ــاره ب ــا اش ب
والیــت قنــدوز خواهــان بررســی احتمــال نقص 
قوانیــن جنگــی از ســوی نیروهــای خارجــی در 

کشــور شــده اســت.
کمیســیون مســتقل حقــوق بشــر افغانســتان 
کشــته شــدن ۳۵ غیــر نظامــی کــه توســط 
در  امریکایــی  نیروهــای  هوایــی  حمــات 
والیــت قنــدوز را محکــوم نمــوده و از تمامــی 
ــان  ــه در جری ــر خواســت ک طــرف هــای درگی
ــت  ــی حفاظ ــراد ملک ــلحانه از اف ــات مس منازع
نمــوده و بــه امــوال غیرنظامیان آســیب نرســانند.
ــی  ــه تازه گ ــر ب ــوق بش ــتقل حق ــیون مس کمیس
تلفــات  افزایــش  بــر  مبنــی  را  گزارشــی 
غیرنظامیــان افغــان در قنــدوز بــه نشــر رســانیده 
اســت کــه در ایــن گــزارش آمــده اســت، هــدف 
قــرار دادن اشــخاص و محــات غیرنظامــی، 
اســتفاده از افــراد ملکــی بــه حیــث ســپر 
انســانی، نقــض آشــکار حقــوق بشــر دوســتانه 
ــوده و  ــر ب ــوق بش ــن حق ــی و موازی ــن الملل بی
بــه ویــژه نقــض صریــح مــواد کنوانســنیون های 

چهارگانــه جنــوا می باشــد.
بــر بنیــاد ایــن اعامیــه، براســاس اصــول حقوق 
بشردوســتانه بین المللــی ارتــکاب اعمــال فــوق 
نقــض حقــوق بشــر محســوب شــده و عاملیــن 

آن بایــد مــورد پیگــرد عدلــی قــرار بگیرنــد.
ــتان از  ــر افغانس ــوق بش ــتقل حق ــیون مس کمیس
مقــام هــای حکومــت وحــدت ملــی و نیروهای 
خارجــی خواســته اســت تــا ایــن واقعــه را بــه 
ــرار  ــی ق ــق و بررس ــورد تحقی ــدی م ــور ج ط
داده، نتیجــه آن را بــه طــور شــفاف بــرای مــردم 

افغانســتان اعــام کننــد.
ــوق  ــتقل حق ــیون مس ــزارش، کمیس ــن گ در ای
بشــر گفتــه اســت کــه عاملین واقعــه قنــدوز، در 

صورتــی کــه قوانیــن جنــگ از ســوی نیروهــای 
خارجــی بــه طــور عمــدی نقــض شــده باشــد، 

مــورد پــی گــرد عدلــی قــرار گیرنــد.
ــر  ــی منتش ــر در حال ــوق بش ــه حق ــن اعامی ای
می شــود کــه چنــد شــب قبــل، نیروهــای امنیتــی 
ــاری  ــه بزکنده ــی در منطق ــای خارج ــا نیروه ب
ــی  ــات هوای ــه عملی ــت ب ــدوز دس ــت قن والی
زدنــد کــه در ایــن عملیــات ۳۰ غیرنظامــی جــان 

باختنــد.

www.mandegardaily.com

د افغانسـتان د خربیاالنـو د خوندیتـوب کمېټه لـه حکومته غواړي 

چـې د افغـان خربیاالنـو د امنیت لپـاره جدي تدابیـر و نیي.

یـاده کمېټـه وايـي، کـه دا سـتونزه حـل نـي نـو رسـنۍ او د بیان 

ازادي بـه زیامننـه يش.

د افغـان خربیاالنـو د خوندیتوب کمېټه وایـي، خربیاالن د جګړې 

پـه ښـکېلو هیـڅ یوې غـاړې پـورې اړه نـه لـري او بایـد ورباندې 

حملـه و نه يش.

د دغـې کمېټـې مسـؤل نجیـب رشیفـي د شـنبې پـه ورځ ازادي 

راډيـو تـه وویـل چـې د افغـان خربیاالنـو امنیـت تـر پخـوا ډېـر 

خـراب شـوی دی او بایـد جـدي تدابیـر ورتـه و نیـول يش.

نوموړی زیاته کړه:

"مـوږ ډېـر اندېښـمن، خـو هیله مـن یو چې مسـؤلین پـه دې برخه 

کـې جـدي تدابیـر و نیـي کـه نـه نـو د بیـان ازادي چـې د تېـرو 

پنځلسـو کلونـو تـر ټولـو سـرته السـته راوړنـه ده، دا بـه لـه منځه 

يش." والړه 

نومـوړی زیاتـوي چـې د رسـنیو مسـؤلین هـم کله چـې خربیاالن 

نـا امنـه سـیمو تـه لېږي، هغـوی تـه باید الزمـې زده کـړې ورکړي 

او حفاظتـي وسـایل ورته برابـر کړي.

د خربیاالنـو لـه نـا خوندیتوبه په داسـې حـال کې اندېښـنې را پیدا 

شـوي چـې د جمعـې پـه ورځ د هلمنـد پـه مرکـز لښـکرګاه کې د 

نعمـت اللـه زهیـر پـه نـوم د یـوه خربیـال موټر پـر ماین برابر شـو 

او هغـه پکې ووژل شـو.

ولسـمرش ارشف غنـي، اجرائیـه رئیـس عبداللـه عبداللـه، د بـې 

پولـې خربیاالنـو ټولنـې، کابل پرس کلـب او د خربیاالنو د حقونو 

لپـاره فعالـو بنسـټونو دا پېښـه و غندله.

پـه همـدې حـال کـې د هلمنـد د خربیاالنـو د ټولنـې رئیـس زیـن 

اللـه سـتانکزی وایـي، په دغـه والیت کـې خربیاالن لـه ډول ډول 

ګواښـونو رسه مـخ دي.

نوموړي زیاته کړه:

"پـه هلمنـد کـې د خربیاالنـو وضعیـت ښـه نـه دی او پـه مجموع 

کـې دوی او کورنـۍ یـې تـر فشـار الندي دي، پـه تېرو اتـو کلونو 

کـې دا د مطبوعاتـو د کورنـۍ پنځـم کـس دی چې پـه هلمند کې 

شـهید کېږي."

دا پـه داسـې حـال کـې ده چـې د غربګولـې میاشـتې پـه ۱۷مـه 

د امریـکا د مـيل راډیـو "NPR" سـابقه لرونکـي خربیـال ډیویـډ 

ګیلکـي او بـل افغـان خربیـال ذبیـح الله متنـا د هلمند پـه مارجې 

ولسـوالۍ کـې لـه دوو نـورو کسـانو رسه د طالبانو په یـو برید کې 

ووژل شـول.

لـه دې مخکـې پـه زابـل کې هـم د مـيل ټلویزیون خربیـال محمد 

یعقـوب رشافـت د نـا معلومو وسـله والـو له خوا ووژل شـو.

د خربیاالنـو د خوندیتـوب کمېټـې سـږ کال د افغـان خربیاالنـو 

لپـاره خونـړی بللـی او وایي چـې د همدې کال پـه جریان کې ۱۲ 

خربیـاالن پـه افغانسـتان کې وژل شـوي دي.

اخـوا د کورنیـو چـارو وزارت د خربیاالنـو د خوندیتـوب لپـاره د 

هڅـو خـربه کوي.

د دغـه وزارت د ویانـد مرسـتیال نجیـب دانـش ازادي راډيـو تـه 

وویـل چـې پـه همـدې هـدف پـه دې وروسـتیو کـې د خربیاالنو 

د خوندیتـوب لپـاره د همغـږۍ دفرتونـه پـه مرکـز او والیتونـو کې 

شـول. جوړ 

نوموړي زیاته کړه:

تـه  او د هغـوی سـتونزو  "ولسـمرش د خربیاالنـو د خوندیتـوب 

د  افغانسـتان  د  پـه هـدف سپارښـتنې وکـړې، مـوږ  د رسـیدګۍ 

والیتونـو پـه کچـه د همغـږۍ دفرتونـه جـوړ کـړل، دغـه دفرتونه 

دنـده لـري چـې ګواښـونو تـه پـه کتـو یـو سـم ځـای د رسـنیو له 

ټولـو امکاناتـو رسه دوی تـه برابر کـړي چې له نېکـه مرغه دې کار 

ښـه نتیجـه هـم ورکـړې ده."

خربیاالنـو تـه د دولـت د بـې پامـۍ تـر څنـګ وسـله وال طالبان 

هـم پـه زیاتو مواردو کـې د خربیاالنو پـر وړاندې پـه تاوتریخوايل 

دي. تورن 

خـو طالـب ویاند ذبیح اللـه مجاهـد ازادي راډيو تـه وویل چې په 

ځينـو مـواردو کـې د خربیاالنـو پـر وړانـدې ناڅاپي پېښـې کېږي 

او پـه خـربه یـې چـې دوی هیـڅ کلـه خربیـاالن قصـدًا نه په نښـه 

کوي.

مجلس در پیوند به حادثة ترور شش نماینده مجلس در بغالن:

سیاهکاریکردندوعامالنحادثهراافشانکردند

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان:

نقضقوانینجنگیازسوینیروهایخارجیبررسیشود

شریفي: 

حکومت دې د خربیاالنو خوندیتوب 

لپاره جدي تدابیر ونیيس

ACKU



سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1895   یک   شنبه         16عقرب  /     آ با  ن        y    1395   5 صفر المظفر    y 1438   6 نو  مبر  72016 www.mandegardaily.com

ورزش

رهبــر کوریــای شــمالی بــار دیگــر بــه امریــکا ُهشــدار داد کــه ایــن 
ــد  ــتر" خواه ــه خاکس ــل ب ــود و "تبدی ــل ناب ــور کام ــور را به ط کش

کــرد.
ــی در  ــاپ مقاله ی ــا چ ــمالی ب ــای ش ــر کوری ــگ اون، رهب ــم جون کی
ــتانداردهای  ــه "اس ــه را ک ــور، آنچ ــن کش ــی ای ــه دولت ــک روزنام ی

ــرد. ــوم ک ــد محک ــکا خوان ــه" امری ــات ناعادالن ــه" و "اقدام دوگان
ــوان "حقیقــت پشــت تحریم هــای تحــت  ــا عن ــه ب ــن مقال اون در ای
ــه  ــا"  ب ــق کوری ــک خل ــوری دموکراتی ــه جمه ــکا علی ــری امری رهب
ــای  ــای شــمالی از تحریم ه ــر کوری شــرح شــکایت ها و خشــم رهب
ــردن  ــا محکوم ک ــردازد. او ب ــور می پ ــن کش ــه ای ــده علی ــال ش اعم

ــد. ــکا می ده ــه امری ــی را ب ــودی نهای ــدۀ ناب ــا وع ــن تحریم ه ای
آقــای اون در ایــن مقالــه می نویســد: "امریــکا بعــد از جنــگ ســرد، 
ــا جمهــوری دموکــرات خلــق  سیاســت عــدم هرگونــه همزیســتی ب
ــن  ــم را پایی ــم سوسیالیس ــور پرچ ــن کش ــه ای ــی ک ــا زمان ــا ت کوری

ــرار داد. ــتور کار ق ــاورد در دس بی
ــت"  ــگ را "کم اهمی ــگ یان ــه پیون ــده علی ــال ش ــای اعم او تحریم ه
ــای  ــه آزمایش ه ــش "افراطــی" ب ــان واکن ــه جه ــت ک ــته و گف دانس

موشــکی ایــن کشــور نشــان داده اســت.
رهبــر کوریــای شــمالی نوشــت: در ارتبــاط بــا مســالۀ آزمایش هــای 
هســته یی، شــلیک آزمایشــی موشــک های بالســتیک و پرتــاب 
ماهــواره از ســوی کوریــای شــمالی کــه نیروهــای متخاصــم تحــت 
رهبــری امریــکا مــا را به خاطــر آن هــا مقصــر می داننــد، بایــد گفــت 
کــه اعضــای شــورای امنیــت ســازمان ملــل و دیگــر کشــورهایی کــه 
خــود را توســعه یافتــه قلمــداد می کننــد، مدت هــا اســت کــه دســت 
ــد  ــی بع ــابه، یک ــک های مش ــاب موش ــا و پرت ــن آزمایش ه ــه چنی ب
ــد. هیــچ بنــدی در منشــور ســازمان ملــل و قوانیــن  از دیگــری زدن
بین المللــی تصریــح نکــرده کــه یــک چنیــن اقداماتــی تهدیــد علیــه 
ــن در حقیقــت روا داشــتن  ــد محــدود شــوند؛ ای ــوده و بای ــح ب صل
ــن و ناعادالنه تریــن"  ــر منطقی تری ــه و "غی اوج اســتانداردهای دوگان

اقدامــات در قبــال کوریــای شــمالی اســت.
او در پایــان ایــن مقالــه خــود طبــق روال پیشــین بــه اعــام جنــگ 

علیــه امریــکا و کوریــای جنوبــی پرداخــت.
کیــم جونــگ اون گفــت: اگــر امریــکا و حکومــت پــارک گئون هــای، 
ــدون ماحظــۀ  ــه تحریم هــای ب ــی( ب ــای جنوب )رییس جمهــور کوری
خــود ادامــه دهنــد، ایســتگاه نهایــی آن هــا جنگــی خواهــد بــود کــه 
در آن امریــکا و حکومــت دســت نشــانده اش از ســطح زمیــن محــو 
ــه "تحریم هــای مبتنــی بــر خودکشــی"  خواهنــد شــد. اگــر آن هــا ب
ــد و خــاف  ــه دهن ــا ادام ــق کوری ــه جمهــوری دموکراتیــک خل علی
جهــت جریــان زمــان شــنا کننــد بــا نابــودی نهایــی مواجــه شــدند و 

اراضــی آن هــا تبدیــل بــه خاکســتر خواهــد شــد.

دبیــرکل آتــی ســازمان ملــل بــر ضــرورت همــکاری قدرت منــد بــا 
امریــکا بــرای رویارویــی بــا مشــکات جهانــی تأکیــد کــرد.

ــد  ــرُکل جدی ــال و دبی ــرش، نخســت وزیر پیشــین پرتغ ــو گوت آنتونی
ــکا و  ــان امری ــکاری می ــن، هم ــدۀ م ــه عقی ــت: ب ــل گف ــازمان مل س
ســازمان ملــل، کلیــد اصلــی بهتــر کــردن اوضــاع کنونــی در جهــان 

اســت.
ــردن اوضــاع  ــر ک ــرای بهت ــرازی ب او گفــت:  همــکاری، وســیله و اب
ــت  ــت اس ــح و امنی ــراری صل ــر، برق ــوق بش ــۀ حق ــژه در زمین به وی
ــرای  ــل ب ــازمان مل ــر س ــی بهت ــدۀ کارای ــن کنن ــد تضمی و می توان

ــان اســت. ــی جه ــا اوضــاع کنون ــی ب رویاروی
گوتــرش کــه بــرای چندیــن ســال رییــس ادارۀ پناهنــده گان ســازمان 
ملــل بــود، ادامــه داد: مــا از ایــن مســأله آگاه هســتیم کــه درگیری هــا 
در بســیاری از نقــاط جهــان روبــه افزایــش اســت و مــردم بــه شــدت 

در حــال آســیب دیــدن و رنــج کشــیدن هســتند.
ــرش  ــا گوت ــدار ب ــش از دی ــکا پی ــۀ امری ــر خارج ــری، وزی ــان ک ج
ــت  ــن پُس ــت گرفت ــه دس ــرای ب ــرد ب ــن ف ــرش بهتری ــت:  گوت گف
دبیرُکلــی ســازمان ملــل اســت. او انــرژی و مهــارت الزم و تجربیــات 

ــار دارد. ــن پســت در اختی ــن ای ــه دســت گرفت ــرای ب ــی را ب کاف
انتخــاب او به عنــوان دبیــرُکل ســازمان ملــل را می تــوان تغییــر 
ــی  ــاد بین الملل ــن نه ــرای ای ــر ب ــری موثرت ــمت رهب ــه س ــی ب اساس
ــت. ــده اس ــف ش ــان تضعی ــای جه ــل تنش ه ــه دلی ــه ب ــت ک دانس

اوبامــا،  بــاراک  کــرد:  اعــام  بیانیه یــی  در  نیــز  ســفید  کاخ 
ــرای پشــتیبانی از  ــه تعهــدات کشــورش ب رییس جمهــوری امریــکا ب
ــمار  ــای بی ش ــا چالش ه ــی ب ــل در رویاروی ــازمان مل ــات س اقدام

ــت. ــد اس ــی پایبن جهان

دومیـــن مســـابقه بین المللـــی دوش ماراتـــن بـــا حضـــور صدهـــا 
ـــزار  ـــان برگ ـــت بامی ـــز والی ـــی در مرک ـــی و خارج ـــکار داخل ورزش

ـــد. ش
ـــود،  ـــده ب ـــزار ش ـــه برگ ـــم جداگان ـــه در دو تی ـــابقه ک ـــن مس در ای
ــای  ــران، از والیت هـ ــران و پسـ ــن از دختـ ــه ۳۰۰ تـ ــک بـ نزدیـ
مختلـــف افغانســـتان و چندیـــن کشـــور خارجـــی بـــا هـــم بـــه 

رقابـــت پرداختنـــد.
ورزشـــکاران در ایـــن مســـابقۀ دوش در دو ســـطح ۱۰ و ۴۲ کیلومتـــر 
ـــتان  ـــا شهرس ـــال ت ـــمۀ صلص ـــل مجس ـــه، از مقاب ـــورت جداگان به ص

ـــد. ـــت پرداختن ـــه رقاب ـــم ب ـــا ه ـــان ب ـــت بامی ـــز والی ـــهیدان مرک ش
ـــکاران  ـــال، ورزش ـــن امس ـــی دوش مارات ـــابقۀ بین الملل ـــن مس در دومی
ـــور  ـــن کش ـــکا و چندی ـــد، امری ـــس، فندلن ـــان، انگلی ـــورهای آلم کش

ـــتند. ـــتراک داش ـــز اش ـــر نی ـــی دیگ اروپای
ــه  ــی را بـ ــابقه بین المللـ ــن مسـ ــوم ایـ ــای اول، دوم و سـ مقام هـ
ترتیـــب ورزشـــکاران کشـــورهای افغانســـتان، بریتانیـــا و ایـــاالت 

متحـــدۀ امریـــکا از آن خـــود کردنـــد.
ـــه  ـــه ب ـــن برنام ـــده گان ای ـــزار کنن ـــی از برگ ـــای زاده، یک ـــین ب گل حس
رادیـــو آشـــنا صـــدای امریـــکا گفتـــه اســـت: "در مســـابقۀ دوش 
ـــان  ـــت بامی ـــه از والی ـــتان ک ـــکاران افغانس ـــی از ورزش ـــن یک مارات
اســـت، مقـــام نخســـت را بـــه دســـت آورد، چارلـــی، شـــهروند 
ــی  ــای مصنوعـ ــا پـ ــت و بـ ــت اسـ ــار معلولیـ ــه دچـ ــا کـ بریتانیـ
بـــه مصابقـــه پرداخـــت، بـــه مقـــام دوم رســـید و میـــچ یکـــی از 
ـــرد". ـــام ســـوم را کســـب ک ـــکا مق ـــاالت متحـــدۀ امری ورزشـــکاران ای
آقـــای بـــای زاده می افزایـــد کـــه در ایـــن مســـابقه، ۱۵ ورزشـــکار 
ــل،  ــار، کابـ ــای قندهـ ــکاران والیت هـ ــار ورزشـ ــی در کنـ خارجـ

غزنـــی، بلـــخ، دایکنـــدی و بامیـــان اشـــتراک داشـــتند.
ـــام  ـــابقه مق ـــن مس ـــه در ای ـــتان ک ـــکار افغانس ـــی، ورزش ـــین فیض حس
ـــروز  ـــه ام ـــحالم ک ـــد:" خوش ـــت، می گوی ـــرده اس ـــب ک اول را کس
ـــن  ـــدم، ورزش ضام ـــب ش ـــت را نصی ـــام نخس ـــابقه مق ـــن مس در ای
ســـامتی اســـت. از مقامـــات افغانســـتان می خواهـــم تـــا توجـــه 

ـــند". ـــته باش ـــتان داش ـــکاران افغانس ـــه ورزش ـــبت ب ـــتر نس بیش
ـــای  ـــوی نهاده ـــو از س ـــه این س ـــال ب ـــن از دو س ـــابقۀ دوش مارات مس
ـــیاحت،  ـــت س ـــد صنع ـــور رش ـــه منظ ـــی ب ـــی و خارج ـــف داخل مختل
ـــه  ـــتان ب ـــح از افغانس ـــام صل ـــال پی ـــگ ورزش و انتق ـــج فرهن تروی

ـــود. ـــزار می ش ـــان برگ ـــت بامی ـــز والی ـــان، در مرک جهانی
در ایـــن مســـابقات بیـــش از یک صـــد دختـــر ورزشـــکار نیـــز از 
والیت هـــای بلـــخ، کابـــل، دایکنـــدی و بامیـــان اشـــتراک کـــرده 

ـــد. بودن
ـــد:  ـــخ می گوی ـــت بل ـــکاران والی ـــی از ورزش ـــروش، یک ـــو فرس نیل
ـــاوت  ـــا تف ـــه م ـــود ک ـــن ب ـــابقه ای ـــن مس ـــتراکم در ای ـــدف از اش "ه
زمانـــی را نشـــان بدهیـــم، در یـــک زمانـــی مجســـمه های بـــودا 
ـــی  ـــا حـــاال جمع ـــد، ام ـــب ش ـــت تخری ـــن والی ـــان در ای توســـط طالب
ــمه های  ــل مجسـ ــران در مقابـ ــمول دختـ ــه شـ ــکاران بـ از ورزشـ

بـــودا آمـــده می خواهنـــد کـــه مســـابقه بدهنـــد".
در میـــان دختـــران ورزشـــکار، خانـــم انـــی میســـکانین، ســـفیر 
ـــت پرداخـــت.  ـــه رقاب ـــا ورزشـــکاران ب ـــز ب ـــل نی ـــد در کاب کشـــور فنلن
خانـــم میکســـانین می گویـــد کـــه بامیـــان یکـــی از والیت هـــای 
امـــن افغانســـتان اســـت کـــه زیبایی هـــای طبیعـــی و داشـــته های 

ـــت. ـــر اس ـــم نظی ـــی آن ک فرهنگ
نهـــاد  همـــکاری  بـــه  ماراتـــن  دوش  بین المللـــی  مســـابقه 
بین المللـــی دوش آزاد، نهـــاد ماراتـــن افغانســـتان، ادارۀ اطاعـــات 
ـــت. ـــده اس ـــزار ش ـــم برگ ـــیاحتی راه ابریش ـــرکت س ـــگ و ش و فرهن

ـــی  ـــه در ط ـــت ک ـــتان اس ـــز افغانس ـــن در مرک ـــات ام ـــان از والی بامی
یـــک دهـــۀ اخیـــر، شـــاهد برگـــزاری چندیـــن دور مســـابقات از 
ـــزان  ـــن در خ ـــتان، دوش مارات ـــل تابس ـــکل رانی در فص ـــه بایس جمل
ـــت. ـــوده اس ـــتان ب ـــل زمس ـــکی در فص ـــی اس ـــابقات بین الملل و مس

کیم جونگ اون:

امریکارابه"خاکستر"تبدیلمیکنیم

دبیر ُکل جدید سازمان ملل:

همکاریسازمانمللوامریکاکلید
رویاروییباچالشهایجهانیاست

بامیانمیزباندومینمسابقه
بینالمللیدوشماراتن

دستگیر روشنیالی

پوښـتنه دا نـه دی چي جگړه څه شـی دی. پوښـتنه دادی 

چـي ويل جگړه دی؟ 

دلتـه جگـړه د مفهـوم لـه حالته راوتلـې او په يـوه ورځنی 

واقعيـت بدلـه شـوي ده. دا يـوه اوږده، پيچلـې او څواړخيـزه پروسـه ده 

او پوښـتنه دا هـم دی چـي د جگړې محتـوا او هدفونه څـه دي، چي تر 

اوسـه تر السـه شـوي نه دي.؟

ويل څيړونکـو، سياسـت کونکـو، کارشناسـانو ... و نـه شـوای کوالي 

ددي پرابلـم پـه هکلـه يـوه سـمه او خپلواکـه پوهه ايجـاد کړي؟ 

رښـتيا چـري دي هغـه پوهـان، سياسـت پوهـان، کارشناسـان... چـي 

مـوږ تـه د جگـړې د واقعيـت د محتـوا او مضمـون پـه هکلـه يـو څـه 

ووايـي، چـری دی هغه څيړونکي او سياسـت کونکي چي د سـولې او 

ثبـات پـه لـور د ټولنې الرښـوونه وکړي او چـري دي هغـه واکمن چي 

د سـيايس اسـتعداد او سـيايس شـعور تـر څنـگ د لويو پريکـړو د کولو 

او د سـيايس ريسـک د منلـو سـيايس ميړانـه هـم لري؟ 

د جگـړي د واقعيـت د نه پيږندنـې په کار کي سـتونزه د خپلواکې څيړنې 

او خپلواکـې پوهـې نيمگړتيـا ده. واکمـن او وررسه سياسـت کونکـي 

لـدي پرابلـم رسه د واک او گټـو پـه بنيـاد چلنـد کـوي او حل يـې هم په 

همـدي دو چوکاتونـو کـي غواړي. 

يـو شـمر دا پرابلم سـاده کوي او د علتونـو په ځای د جگـړي د تاثراتو 

او پايلـو پـه بنيـاد قضـاوت کـوي او دا پـه طبعـي توگـه د جگـړي د 

واقهيـت د پيږندنـې اوڅيړنـې لـه کار رسه مرسـته نـه کـوي.

مهدی ثاقب

طنز
 هـای امریکایی هـا وقتـی می گوینـد مـا النه هـای تروریسـتان 
را از بیـن بردیـم، نبایـد شـکی داشـته باشـیم؛ چـون آن هـا 
در اهـداف نظامی شـان اشـتباه نمی کننـد، مثـًا وقتـی آن هـا چنـد تـا از ایـن 
تروریسـتان چهار سـاله و پنچ سـاله و شـش سـاله و هفت سـاله را می کشند، 
بـدون شـک می دانند کـه آن ها یـک تهدید هسـتند، اصًا ریشـه های تروریزم 
در منطقـه و جهـان همین هـا هسـتند، باز بعضی هـا پیدا می شـوند و می گویند 
کـه این هـا کـودک بودند و اصًا گناهی نداشـتند، شـما چرا کشـتید؟ درحالی 
کـه امریکایی هـا چرنـد نمی گوینـد حتمـًا دالیـل زیـادی بـرای کشـتن این ها 

دارنـد، مثل دالیـل زیر:
۱-امریکایی هـا معتقدنـُد وقتـی ایـن تروریسـتان پنچ سـاله گودی پـران بازی 
می کننـد، در حقیقـت خطر جـدی به طیاره های بدون سرنشـین آن ها هسـتند 
و گودی پـران این تروریسـتان در آسـمان بـرای امنیت امریـکا و جهان خوب 

. نیست
۲-امریکایی هـا بـازی "چـوب دنـده" را یک تهدیـد می دانند، آن هـا می گویند 
کـه ایـن چوب دنـده در آینده موشـک دنده و اتـوم دنده می شـود و به همین 
خاطـر بهتـر اسـت از همیـن حاال عـاج قبل از وقـوع کنند و همه را بکشـند 

تـا دنیا از شـر تمـام این دنده هـا رهایی پیـدا کنند.
۳-دوسـتان خارجـی حکومـت افغانسـتان می گویند؛ این تروریسـتان کوچک 
بـا ایجـاد مراکـز تشـله بُـرد بـازی، بسـیاری از بازی های مـا را در افغانسـتان 
خـراب می سـازند؛ اصـوالً یـا ما تشـله برد کنیـم یا آن هـا؛ چون ما تشـله های 
آتشـین بـا بُـرد زمیـن به هـوا داریم بهتر اسـت مـا بـازی کنیم و آن هـا بروند 

بمیرند. و 
۴-نیروهـای خارجـی در کشـور خوانـدن "قـو قـو قـو بلـگ چنار...دختـرا 
شیشـته قطـار... می خـورن دانـۀ انـار" را براسـاس رمز هـای اسـتخباراتی یک 
تهدیـد بـه حسـاب آوردنـد و در البـه الی تمـام ایـن ترانه هـا متوجه شـدند 
کـه تروریسـتان کـودک، قطـار می نشـینند و دانه هـای انـار را می خورنـد؛ این 
خـودش رمـز اسـت کـه توسـط CIA به صـورت ماهرانه یـی کشـف شـد و 

جلـو یـک انفجـار بـزرگ در قـارۀ امریـکا را گرفت.
۵-امریکایی هـا ترانـۀ دیگـری را از بیـن ایـن تروریسـتان خردسـال کشـف 
کردنـد کـه آن هـا به صـورت دسـته جمعـی می خواندنـد: "ُغّچـی ّ ُغّچـی بهار 
شـد... وقـت گل انـار شـد". آن ها متوجه شـدند که قرار اسـت در بهـار آینده 
از مـا غچـی آخونـد در حمات آینـده به صورت "ُقتـکان" و " پاغنده بازی" 
اسـتفاده کننـد و امیدواریـم با کشـتن این ها ریشـه های تروریزم در افغانسـتان 

هـر چـه زودتر خشـکانده شـود و تمـام دنیا بـه ارامش ابدی برسـند.

حسیب معترف

از  سیاسـی،  رهبـران  از  بیشـتر  افغانسـتان،  اساسـی  مشـکل 
سـاختار سیاسـی متمرکـز ناشـی می شـود. توقـع این کـه در 
یـک کشـور چندفرهنگـی و چندقومـی با سـاختار جغرافیایی 
پیچیـده، تمامـی قـدرت در وجود یک فرد متمرکز باشـد و همۀ امـور از دفتر 
آن فـرد اداره شـود، از بنیـاد باطـل و غیرممکن اسـت. نتیجـۀ کار در این نوع 
سـاختار، فقـط می تواند »خودکامه گی«، »فسـاد« و »فروپاشـی سیاسـی« باشـد 
کـه همه سـاله افغانسـتان را در صـدر کشـورهای فاسـد جهـان قـرار می دهد.
یک ونیـم دهـۀ گذشـته، ایـن سـاختار معیـوب، مـا را از گردونـۀ پیشـرفت و 
شـگوفایی عقـب گذاشـت. اکنـون امـا خوش بختانـه، ناکارآمـدی ایـن نـوع 
سـاختار سیاسـی در افغانسـتان هـم بـه مـردم و هـم بـه جهانیـان ثابت شـده 
اسـت. بـا ایـن وجـود، فقـط یـک گـروه کوچـک کـه منافـع قومی-سیاسـی 
خـود را در ایـن نـوع سـاختار فسـادزا و چالش آفریـن می جوینـد، بـر طبـل 
ایـن دور باطـل می کوبنـد. افـراد در ایـن نـوع سـاختار، به جای که بـرای حل 
مشـکل تـاش کننـد، خـود مبـدل بـه اصل مشـکل می شـوند. مـا به افـراد و 
القابـی چـون »خـادم« و »متفکـر«، »خدمت گـذار« ضـرورت نداریـم، مـا بـه 
سـاختارهای شـفاف، موثـر و کارآمـد نیـاز داریم. سـاختار سیاسـی را طوری 
اصـاح کنیـم کـه اگر شـیطان را هم در آن قـرار دهیم، قادر به انجام شـیطنت 
نباشـد. در سـاختار سیاسـی فعلی افغانسـتان، هر فردی عـادی می تواند مبدل 

بـه یـک دیکتاتور و یک شـیطان شـود.

فیـسبـوک نـــامــه
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امریکا،  در  انتخابات  زمان  به  شدن  نزدیک تر  با 
درباره  بسیاری  گمانه زنی های  و  نظرسنجی ها 
اما آنچه  سکاندار آینده کاخ سفید مطرح می شود، 
این کشور  افغانستان مهم می نماید، وضعیت  برای 
حزب  نماینده گان  از  یک  هر  آمدن  کار  روی  با 

جهموری خواه یا دموکرات است.
جایگاه  مهمترین  تاکنون   ۲۰۰۱ سال  از  افغانستان 
را در سیاست خارجی امریکا داشته و حتی عاملی 
تعیین کننده در میزان محبوبیت یا عدم محبوبیت دو 
حزب رقیب دموکرات و جمهوریخواه بوده است.

انقاب های دومینویی در  با وقوع تحوالت و  اما 
خاورمیانه، بیشترین توان و تمرکز سیاست خارجی 
این حوزه شده است؛ حوزه یی  به  امریکا معطوف 
برای  تاکنون  کم  دست  کارشناسان،  باور  به  که 
امریکایی ها چندان خوشایند نبوده و نقشه قدیمی 
کرده  آب  بر  نقش  را  واشنگتن  جدید  خاورمیانه 

است.
در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری امریکا، 
افغانستان و آینده فراروی این کشور، به رغم حضور 
۹8۰۰ نیروی امریکایی در افغانستان، آنچنان که باید 
در محور سیاست خارجی امریکا قرار نگرفته است 
به گونه یی که در هیچ یک از سه مناظره انتخاباتی 
دو رقیب، به موضوع افغانستان پرداخته نشد. امری 
امریکا،  موقعیت  برده شدن  به جهت زیرسوال  که 

برای شهروندان این کشور، پذیرفتنی نخواهد بود.
در  تنها  نه  افغانستان  موضوع  به  اشاره  عدم 
در  حتی  بلکه  بود،  مشهود  انتخاباتی  مناظره های 
مجازی  فضای  در  نامزدها  فعالیت  و  موضع گیری 
نیز قابل پیگیری بود. همچنانکه کلینتون در صفحه 
کرد  بسنده  کوتاه  این جمله  به  فقط  اینترنتی خود 
که " تعهد ما به افغانستان در راستای دموکراسی و 

امنیت" می باشد.
دیده  نقیضی  و  ضد  مواضع  نیز  ترامپ  مورد  در 
خاصی  اشاره  افغانستان  مورد  در  وی  می شود، 
نداشته و در رابطه با ناتو به این موضع پرداخته که 
ناتو و ۲8 متحد دیگر آن، سهم خویش را به خوبی 
ادا نمی کنند و درعین حال، از ناتو خواسته بود تا 
بپردازد.  نهاد، پول  این  از  امریکا به خاطر دفاع  به 
گویا این نامزد جمهوریخواه هیچ حرفی برای گفتن 
در مورد جنگ علیه تروریسم در افغانستان و قیمت 
مردم  و  امریکایی  دهندگان  مالیات  که  را  هنگفتی 

افغانستان در ۱۶ سال گذشته پرداخته اند، ندارد.

در این میان شاید بتوان وضعیت افغانستان در شرایط 
و  دموکرات  حزب  نامزدهای  از  یک  هر  پیروزی 
در  آنها  فعالیت  به صبغه  توجه  با  را  جمهوریخواه 
می توان  اساس  این  بر  کرد.  بینی  پیش  افغانستان 
چنین ارزیابی کرد که افغانستان برای دموکرات ها،  
وحدت  دولت  عاوه  به  دارد.  استراتژیک  اهمیتی 
ملی، نیز میانه خوبی با دموکرات ها دارد و برخاف 
جمهوریخواهان، از حمایت وسیع حزب دموکرات 

برخوردار است.
بنابراین ممکن است دولت افغانستان نیز به پیروزی 
دموکرات ها در انتخابات پیش-روی  امریکا چشم 

دوخته باشند؛ اما این امر صرفًا جنبه داخلی دارد و 
در سیاست خارجی افغانستان که مبتنی بر برقراری 
کشورهاست  همه  با  خارجی  مناسبات  در  توازن 

تاثیری ندارد.
مورد  در  جمهوریخواهان  میان،  این  در  ولی 
افغانستان حرف زیادی برای گفتن ندارند؛ بنایراین 
در صورتی که جمهوریخواهان در امریکا به قدرت 
برسند، طالبان در افغانستان قدرتمندتر خواهند شد. 
این ادعا زمانی به واقعیت نزدیک می شود که این 
با  جمهوریخواهان  که  دهیم  قرار  مدنظر  را  نکته 
دارند، در  پاکستان  با  به البی گسترده یی که  توجه 
صورت پیروزی در ریاست جمهور امریکا، دست 
پاکستان در افغانستان بازتر خواهد شد و وضعیت 

امینتی در این کشور نیز بدتر می شود.

مربوط  رسانه یی  و  سیاسی  بازی های  در  چند  هر 
انتخاباتی  نامزدهای  تعمدی  سکوت  انتخابات  به 
داشته،  ادامه  همچنان  افغانستان  مورد  در  امریکا 
از  کدام  هر  انتخاب  از  پس  اینکه  مسلم  قدر  اما 
نامزدهای حزب دموکرات و یا جمهوریخواه، آنها 
ناگزیر از مواجهه شدن با واقعیتی به نام افغانستان 
میلیون   ۷۹۱ کمک  توافقنامه  همچنانکه  هستند. 
دالری امریکا به افغانستان گویای نیاز مبرم امریکا 

به توجه به مسائل افغانستان است.
در  اوباما  تعهدات  اجرای  عدم  دیگر  سوی  از 
به  است.  تامل  قابل  نیز  افغانستان  خصوص 

پایان دوره  به  در حالی  اوباما  باراک  دیگر  عبارت 
ریاست جمهوری خود در امریکا نزدیک می شود که 
تعهدهای عملی نشده زیادی در کارنامه 8 ساله وی 
قابل مشاهده است؛ از جمله می توان به پایان دادن 
به جنگ های فرامرزی، خروج نظامیان امریکایی از 
افغانستان و تأمین امنیت در این کشور و مبارزه با 

القاعده و طالبان اشاره کرد.
با توجه به مجموعه این مسائل دولت وحدت ملی 
باید این نکته را مدنظر قرار دهد که تنها راه برون 
رفت از مشکات و معضات کنونی افغانستان را 
باید در داخل این کشور و در سایه وحدت و اتفاق 
و چشم  کند  دنبال  مردمی  همراهی  و  داخلی  نظر 
امید داشتن به ورای مرزها در جهت بهبود وضعیت 

این کشور سرانجامی نخواهد داشت.

ایاالت متحد امریکا گفته است که ماه گذشته در یک حمله هوایی در افغانستان 
یک رهبر ارشد القاعده در این کشور کشته شده است. به گفته پنتاگون، فاروق 

القحطانی یکی از "طراحان ارشد حمات علیه ایاالت متحده" بود.
پیتر کاک، مسئول مطبوعاتی وزارت دفاع ایاالت متحده یا پنتاگون در بیانیه یی 
شرق  شمال  در  القاعده  رهبر  عنوان  به  که  القحطانی  فاروق  که  است  گفته 

در  دقیق"  هوایی  "حمله  یک  در  اکتوبر   ۲۳ روز  می کرد،  فعالیت  افغانستان 
والیت کنر افغانستان کشته شد.

این مقام امریکایی گفته است که در همین روز اردوی این کشور حمله هوایی 
دیگری را نیز انجام داد تا یک رهبر دیگر القاعده به نام بال العتبی را هدف 
قرار دهد. هنوز مشخص نیست که العتبی که معاون القحطانی بود، آیا از این 

حمله جان به سامت برده است یا خیر.
مقامات امریکایی ماه گذشته میادی خبر دادند که چندین راکت "آتش جهنم" 
به دو قرارگاه شورشیان در والیت کنر شلیک شد که هدف آین دو مرد بود که 
مخفی شده بودند. هر دو رهبر القاعده در افغانستان تاش می کردند تا پایگاه 

امن دیگری برای القاعده در افغانستان بسازند.
متحد  ایاالت  علیه  ارشد حمات  "طراحان  از  یکی  القحطانی  که  کاک گفت 

امریکا" بود.
این عضو ارشد القاعده که پیوند طوالنی مدت با اسامه بن الدن، رهبر پیشین 
این گروه داشت، حداقل از سال ۲۰۰۹ تاکنون در افغانستان فعالیت می کرد. 
حتا باور بر این است که او یک کندک را از میانه سال ۲۰۱۰ به بعد فرماندهی 
می کرد. حدود چهار سال است که وزارت دفاع امریکا فعاالنه اعضا و رهبران 

القاعده را شکار می کند.

کدامنامزدامریکابرایافغانستانبهتراست؟

یکرهبرارشدالقاعدهدرکنرکشتهشد

نگرانیجهانیازبازداشتاعضای

حزبدموکراتیکخلقترکیه

امریکا درحالی مراتب نگرانی خود را بابت دستگیری اعضای 
آلمان،  دانمارک،  که  داشته  ابراز  ترکیه  دموکراتیک خلق  حزب 

سویدن و نروی نیز دیپلمات های ترکیه را احضار کردند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، فدریکا موگرینی، رییس سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا نگرانی خود را بابت دستگیری های اخیر 
با سفرای  دنبال نشست  به  من  و گفت:  داشت  ابراز  ترکیه  در 

اتحادیه اروپا در انقره هستم.
کاخ سفید و وزارت خارجه امریکا نیز مراتب نگرانی خود را 
ارنست، سخنگوی  داشته و جاش  ابراز  این دستگیری ها  بابت 
کاخ سفید گفت: دولت به شدت بابت این دستگیری ها نگران 
است و نسبت به سرکوب آزادی های اساسی در ترکیه هشدار 

داده و اعام کرده این اقدامات برای مقابله با تروریسم نیست.
نیز بمب گذاری  امریکا  جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه 
بابت  را  خود  شدید  نگرانی  و  کرده  محکوم  را  دیاربکر  در 

بازداشت های اخیر در ترکیه ابراز داشت.
آلمان دستگیری رهبران  اشتاین مایر، وزیر خارجه  فرانک والتر 
این کشور  از سوی مقام های  حزب دموکراتیک خلق ترکیه را 
تروریسم  با  تا  دارد  حق  آنکارا  گفت:   و  داد  قرار  انتقاد  مورد 
بجنگد اما نباید از این مساله برای مقابله با مخالفان سیاسی اش 

استفاده کند و آن را دستاویز قرار دهد.
وی کاردار ترکیه را احضار کرد تا دستگیری قانونگذاران و دو 
تن از رهبران حزب دموکراتیک خلق ترکیه را مورد بررسی قرار 

دهد و مراتب اعتراض خود را به گوش دولت آنکارا برساند.
را  این دستگیری ها  نیز  آلمان  استفان زیبرت، سخنگوی دولت 
مورد انتقاد قرار داد و گفت:  برلین در مه سال جاری میادی و 
همزمان با لغو مصونیت قضایی اعضای پارلمان از سوی دولت 

ترکیه مراتب نگرانی خود را ابراز داشته بود.
وین  به  را  ترکیه  ارشد  دیپلمات  نیز  اتریش  خارجه  وزارت 
احضار کرد تا مراتب ناامیدی و نگرانی خود را بابت این مساله 

ابراز کند.
بوریس جانسون، وزیر خارجه انگلیس نیز به خبرنگاران گفت 
که ترکیه شریک بسیار مهمی در مقابله با دولت دمشق است اما 
هم آلمان و هم انگلیس نگران نحوه برخورد آنکارا با رسانه ها و 

احزاب سیاسی هستند.
مقامات  از  انتقاد  با  نیز  بان کی مون  معاون  استفان دوجاریک، 
بشر  حقوق  به  خواست  ترکیه  از  بازداشت ها  این  برای  ترکیه 

احترام بگذارد.
همزمان کشورهای ناروی، سویدن و دانمارک با احضار سفیران 

ترکیه اعتراض خود به این بازداشت ها را اعام کردند.
حق  ترکیه  گرچه  کرد  اعام  نروژ  خارجه  وزیر  برنده،  بورگه 
مبارزه با تروریسم را دارد اما این توجیهی برای بستن دهان ها و 

بازداشت سیاستمداران مخالف نیست.
نگرانی  ابراز  با  نیز  سویدن  خارجه  وزیر  والستروم،  مارگوت 
نسبت به این اقدام آنکارا اعام کرد این بازداشت ها می تواند به 

تنش ها در ترکیه دامن بزند.
کریسیتن ینسن، وزیر خارجه دنمارک نیز گفت که بازداشت های 

روز جمعه ترکیه را از اروپا دورتر می کند.
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