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وزیـر دفـاع پیشـین ایـاالت متحـدۀ امریـکا گفته 
معلومـات جنـگ  نگهداشـتن  کـه سـری  اسـت 
»نداشـتن  معنـی  بـه  می توانـد  افغانسـتان  در 

شـود. تلقـی  اسـتراتیژی« 
لیـون پنیتـا، وزیر دفاع پیشـین امریکا، بـه روزنامۀ 
و  ]ترمـپ  »آنـان  اسـت  بوسـتون گلـوب گفتـه 
نظامیـان امریکایـی[ از طریـق سـری نگهداشـتن 
معلومـات تـاش می کننـد تـا حقیقتـی را پنهـان 

کننـد و آن اینکـه آنـان اسـتراتیژی ندارنـد.«
امـا رییـس جمهوری دونالد ترمپ سـال گذشـته 
اسـتراتیژی جدیـد امریـکا را بـرای افغانسـتان و 

جنـوب آسـیا اعـام کرد. 
اظهـارات آقـای پنیتـا در پیونـد بـا گـزارش اخیر 
بازسـازی  بـرای  متحـده  ایـاالت  ویـژۀ  مفتـش 
افغانسـتان یـا سـیگار، اسـت کـه در آن از کاهش 
بیـش از ده درصـدی – حـدود ۳۶ هـزار نظامـی 
- قـوای افغـان در جریـان یـک سـال خبـر داده 

است. شـده 
از  شـماری  سـیگار  گـزارش  نشـر  پـی  در 
قانونگـذاران امریکایـی نیـز از سـری نگهداشـتن 
معلومـات مرتبـط بـا جنـگ...   ادامـه صفحـه 6

هشدار پدرام:

بدخشان را خودمختار اعالم می کنیم

صفحه 3
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تهدید و مداخله در کمیسیون 
انتخابات قابل قبول نیست

مسووالن مسووالنه سخن بگویند

از نشست اندونیزیا 
چه انتظاری می توان داشت؟

صفحه 3

مایـن  انفجـار  نتیجـۀ  در 
غرفـۀ  در  شـده  جاسـازی 
آریافـر،  عزیـزاهلل  محافظـان 
جمهـوری  ریاسـت   مشـاور 
کمیسـیون  پیشـین  عضـو  و 
انتخاباتـی یک  شـکایت های 

اسـت.  شـده  زخمـی  تـن 
ایـن انفجـار حوالـی سـه و 
از ظهـر  بعـد  دقیقـٔه  پانـزده 
ثـور(   24 دیروز)دوشـنبه، 
در درب منـزل آقـای آریافـر 
در مکرویـان سـوم صـورت 

اسـت.  گرفتـه 
عزیـزاهلل آریافـر بـه روزنامۀ 
مانـدگار گفـت کـه دقایقـی 
و  او  انفجـار  از  پیـش 
رویـداد  محـل  محافظانـش 
کـه  بودنـد  کـرده  تـرک  را 
شـنیدند.  را  مهیبـی  صـدای 
جمهـوری  رییـس  مشـاور 
گفـت کـه این دومیـن حمله 
بـه غرفـۀ محافظان مـا در دو 

سـال اخیر اسـت.
در   ۱۳۹۵ سـال  حمـل  در   

از  تـن  دو  مشـابه،  حملـۀ 
بـه  آریافـر  آقـای  محافظـان 

شـدت زخمـی شـده بودند. 

رهبــر  پــدرام  عبداللطیــف 
کنگــرۀ ملــی و عضــو مجلــس 
در یــک همایــش مردمــی در 
بــه  مخالفــت  در  بدخشــان 
الکترونیــک  تذکــرۀ  توزیــع 
ــی  ــدت مل ــت وح ــه حکوم ب
هشــدار می دهــد کــه اگــر 
آنــان  خواســت های  بــه 
توجــه نشــود، بدخشــان را 
خودمختــار اعــام خواهنــد 

ــرد.  ک
عبداللطیــف پــدرام در همایش 
بدخشــان  والیــت  مردمــی 
ــناس  ــع ش ــه توزی ــد ب در پیون
ــام  ــر ن ــی و تغی ــای برق نامه ه
ــه  ــان، ب ــه خراس ــتان ب افغانس
حکومــت هشــدار می دهــد، 
نفــاق  بــه  حکومــت  اگــر 
شــناس  توزیــع  و  افگنــی 

ــد  ــه بده ــی ادام ــای برق نامه ه
و  مســتقل  بدخشــان  یــک 
حکومــت خــود مختــار ایجــاد 

ــرد. ــد ک خواهن
ایــن  اگــر  کــه  گفــت  وی 
رونــد را حکومــت متوقــف 
نســازد نماینده هــای مــردم بــه 
زور متوقــف خواهنــد ســاخت 
ــود  ــتقل و خ ــان مس و بدخش
برابــر حکومــت  مختــار در 

می نماینــد. ایجــاد 
بــا حضــور  ایــن همایــش 
هــزاران تــن از باشــنده گان 
والیــت بدخشــان در پیونــد 
بــه توزیــع شــناس نامــه هــای 
ــام افغانســتان  ــر ن ــی و تغی برق
ــه خراســان برگــزار گردیــده  ب

ــود. ب

انفجار ماین در غرفۀ محافظان عزیزاهلل آریافر در کابل

وزیر دفاع پیشین امریکا:

تـرامپ در   افغـانستان
است استـراتـژی  فـاقد 

صفحه 6

در مجلس مطرح شد:
می خواهند آمار ثبت نام کننده گان را    

به شکل جعلی باال ببرند 
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ــا شــورای  ــی ب ارگ ریاســت جمهوری در تبان
عالــی صلــح تــاش دارد کــه بــا روی دســت 
ــی در  ــای منطقه ی ــته اقدام ه ــک رش ــِن ی گرفت
ــه  ــن این ک ــامی، ضم ــورهای اس ــان کش می
عمدتــًا  و  مســلح  مخالــِف  گروه هــای 
ــویق  ــح تش ــای صل ــه گفت وگوه ــان را ب طالب
ــِی  ــگ فعل ــدم مشــروعیِت جن ــرای ع ــد، ب کن
ــه  ــن گروه هــا ادام افغانســتان کــه از ســوی ای

می یابــد، فتــوای شــرعی به دســت آورد. 
کشــور  ســه  دینــِی  علمــای  نشســت 
در  کــه  اندونیزیــا  و  پاکســتان  افغانســتان، 
یکــی از شــهرهای ایــن کشــور برگــزار شــد، 
ایــن  در  تاش هــا  نخســتین  از  می توانــد 
ــا  ــت اندونیزی ــد. نشس ــمار آی ــه ش ــتا ب راس
ــه  ــن کشــور ب در ســفر رییس جمهــوری ای
افغانســتان مطــرح شــد و بــا آن کــه قــرار بــود 
ایــن نشســت پیــش از ایــن برگــزار شــود ولی 
ــدم  ــل ع ــه دلی ــا ب ــی گفته ه ــاِس برخ ــر اس ب
تمایــل پاکســتان، بــه تأخیــر انجامیــد. بــا ایــن 
حــال، نشســت اندونیزیــا بــا شــرکت شــماری 
ــِی ســه کشــور برگــزار شــد و  از علمــای دین
شــرکت کننده گان ایــن نشســت، جنــگ فعلــِی 
افغانســتان را غیرشــرعی و اســامی خواندنــد. 
ــک  ــِت ی ــن نشس ــور در ای ــه کش ــای س علم
ــاف  ــاری را خ ــات انتح ــام حم روزه، انج
طرف هــای  از  و  خوانــده  اســام  اصــوِل 
ــه  ــگ افغانســتان خواســته  اند ک ــر در جن درگی
بــه رونــد صلــح بپیوندنــد. علمــای کشــورهای 
افغانســتان، پاکســتان و اندونیزیــا در پایــاِن 
ــد  ــی تأکی ــا صــدور قطعنامه ی ــن نشســت ب ای
ــونت را  ــم و خش ــد تروریس ــه نبای ــد ک کردن
بــه هیــچ دیــن، ملــت، قــوم و گروهــی نســبت 
بــه  حملــه  و  انتحــاری  حمله هــای  و  داد 
ــت.  ــام اس ــول اس ــاف اص ــان، خ غیرنظامی
ــورِت  ــه ص ــا ب ــت اندونیزی ــۀ نشس در قطعنام
مفصــل بــه مســایل جنــِگ افغانســتان پرداختــه 
شــده و نشــان می دهــد کــه از میان کشــورهای 
ــه افغانســتان، نخســتین گامِ ُحســن  ــک ب نزدی
ــی در  ــاع منطقه ی ــت در جهــت ایجــاد اجم نی
ــا  ــگ افغانســتان را کشــور اندونیزی ــورد جن م
ــه  ــت ک ــوال این جاس ــا س ــت. ام ــته اس برداش
تأثیــراِت این گونــه نشســت ها بــر جنــگ 

افغانســتان چــه خواهــد بــود؟ 
ــه شــعله های  ــش ک از حــدود چهــل ســال پی
می کشــد،  زبانــه  افغانســتان  در  جنــگ 
ــکل های  ــه ش ــدار ب ــِر اقت ــر س ــای ب دولت ه
ــن  ــاِن دی ــه از زب ــد ک ــاش کرده ان ــاوت ت متف
ــن  ــی مجاهدی ــد. وقت ــرار گیرن ــر آن ق در براب
کابــل  کمونیســتی  ظاهــراً  دولــت  بــا 
تاش هــای  کابــل  دولــت  می جنگیدنــد، 
زیــادی را صــورت داد کــه جنــگ افغانســتان 
ــس از  را غیرشــرعی و دینـــی نشــان دهــد. پ

آن نیــز ایــن وضعیــت ادامــه پیــدا کــرد. حتــا 
ــر  ــتان ب ــن در افغانس ــه مجاهدی ــی ک در زمان
ــش  ــای مده ــد و جنگ ه ــدرت آمدن ــِر ق س
کابــل آغــاز یافــت، دولــت اســامی همــه روزه 
ایــن جنــگ را غیرشــرعی می خوانــد و از 
ــه  ــرد ک ــت می ک ــل درخواس ــورهای دخی کش
ــد  ــان بگوین ــت حمایت ش ــای تح ــه گروه ه ب
را  راه گفت وگــو  بــه جــای جنــگ،  کــه 
ــن  ــه ای ــی ب ــچ گروه ــا هی ــد. ام ــاب کنن انتخ
نــدای دولــت اســامی گــوش فــرا نــداد و تــا 
آخــر بــر راه حــِل نظامــی تأکیــد ورزیدنــد. در 
ــه در رأس  ــی ک ــان کس ــه در آن زم ــی ک حال
نظــام قــرار داشــت، از رهبــراِن مجاهدیــن بود 
ــده  ــخصیتی شناخته ش ــام ش ــان اس و در جه
بــه شــمار می رفــت کــه عمــری را در راه 

ــود.  ــرده ب ــف ک ــام و آزادی وق اسـ
این جاســت کــه رهبــران  مشــکل اصلــی 
دولــت افغانســتان هنــوز ماهیــِت جنــِگ 
فعلــی را درک نکــرده و تــاش می کننــد 
ــِم  ــث خت ــه آن، باع ــی ب ــۀ دین ــا دادن صبغ ب
درگیــری  طرف هــای  شــاید  شــوند.  آن 
ــا  ــت ب ــتان و در حقیق ــت افغانس ــا دول ــه ب ک
ــزه  ــک و انگی ــرای تحری ــد، ب ــردم می جنگن م
ــراً  ــه اکث ــش ک ــوِف خوی ــه صف ــیدن ب بخشـ
بی ســواد و یــا کم ســواد انــد، از اصطــاح 
جهـــاد بهــره ببرند امــا حامیــان و رهبــراِن این 
گروه هــا بــه خوبــی می داننــد کــه جنــگ 
ــوص  ــه در نص ــی ک ــه معنای ــاد ب ــی، جه فعل

اســامی از آن تعبیــر می شــود، نیســت. 
ــروز،  ــه ام ــا ب ــته ت ــتان از گذش ــگ افغانس جن
ابعــاد و زوایــای پیــدا و پنهــاِن دیگــری 
ــا توجــه صــورت  ــه آن ه ــر ب ــه کمت داشــته ک
ــِگ  ــداً یــک جن ــه اســت. ایــن جنــگ اب گرفت
ــب  ــش و طال ــه داع ــی ک ــه آن معنای ــی ب دین
ــتان  ــت. افغانس ــوده و نیس ــد، نب ــا می کنن ادع
اســامی،  کشــورهای  میــان  در  حداقــل 
ــر  ــلمان را دارد و اکث ــِت مس ــترین جمعی بیش
مــردمِ آن بــه شــعایر اســامی پایبندنــد. ایجــاد 
دولــت اســامی هــم چیــزی نیســت کــه ایــن 
ــاد  ــًا ایج ــد. اص ــای آن را دارن ــا ادع گروه ه
چنیــن دولتــی یــک خیــاِل خــام اســت. دولــت 
یــک امــر بشــری و زمینــی اســت و دیــن یــک 
ــه دم از  ــود ک ــه می ش ــی. چگون ــر فرازمین ام
چیــزی زد کــه تحقــق آن بــه امــر دیــن صدمــه 

می کنــد؟ وارد 
ــِد مصــر در  ــای جی ــرزاق از علم ــی عبدال  عل
ــت«  ــای حکوم ــام و مبن ــاب معروفش«اس کت
بــه انــدازۀ کافــی در ایــن خصــوص، متکــی به 
ــه  ــات و احادیــث بحــث کــرده اســت. البت آی
ــه معنــای آن نیســت کــه هیــچ دولتــی  ایــن ب
نمی توانــد رنــگ و بــوِی اســامی داشــته 
ــد  ــن اســت و می توان ــک دی ــام ی ــد. اس باش

اثرهــای خــود را بــر همــۀ فعالیت هــای فــردی 
ــذارد  ــا بگ ــه ج ــود ب ــرواِن خ ــِی پی و اجتماع
ــورت  ــچ ص ــه هی ــا ب ــت. ام ــه دول و از جمل
ایــن دولت هــا یکســان  نــوع و عملکــردِ 
نیســت. آن چــه کــه در اکثــر کشــورهای 
اســامی شــاهد آن هســتیم، نظام هایــی اســت 
ــانی  ــِع انس ــای جوام ــه نیازه ــق ب ــه مطاب ک
ســاخته شــده و متکــی بــر ســه اصــِل تفکیــک 
ــه  ــه ب ــد ک ــرا برس ــاید روزی ف ــت. ش قواس
نــوع  ایــن  انســانی،  پیشــرفت های  دلیــل 
دیگــری  حکومت هــای  بــه  حکومت هــا 
تغییــر شـــکل و ماهیــت بدهنــد و بــه نیازهای 

آن زمــان پاســخ گو باشــند. 
بــر ایــن اســاس، فروکاســتن جنــگ افغانســتان 
ــی  ــد الزم ــی می توان ــکار عموم ــرای اف ــر ب اگ
پنداشــته شــود، ولــی در ماهیــت خــود، 
ــن  ــت. ای ــی نیس ــی و مذهب ــگ دین ــک جن ی
جنــگ، اگــر شــعار گفتــه نشــود، جنــگ میــان 
برده گــی و آزادی اســت. آیــا در زمــان خــود، 
طالبــان نظــام بــرده داری را بــر کشــور حاکــم 

ــد؟ نکــرده بودن
 از ایــن منظــر، مــا بــه تحلیــل مناســب 
ــا  ــم ت ــاز داری ــگ نیـ ــن جن ــور از ای و فراخ
ــر آن  ــم در براب ــب بتوانی ــای مناس ــا ابزاره ب
ــه  ــاد ب ایســتاده گی کنیــم. آقــای غنــی نیــز زی
ــی  داشــتن تســبیِح خــود خــوش نباشــد؛ آنان
ــه  ــد، ب ــادر می کنن ــِل او را ص ــوای قت ــه فت ک
ایــن چیزهــا توجــه ندارنــد. بایــد ریشــه های 
جنــگ شناســایی و خشــکانده شــوند. تــا 
ــه صــورت منســجم، متحــد  زمانــی کــه مــا ب
ــرار  ــار هــم ق ــی در کن ــه دور از نفاق پراکن و ب
نگیریــم و عدالــت و برابــری در کشــور حاکــم 
نشــود، ایــن جنــگ همچنــان می توانــد ادامــه 
پیــدا کنــد و ســربازاِن خــود را در هــر زمانــی 

داشــته باشــد. 
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احمـد عمران

از نشست اندونیزیا 
چه انتظاری می توان داشت؟

 

سـخناِن روز گذشـتۀ داکتـر عبـداهلل عبـداهلل رییـس اجرایـِی 
حکومـت وحـدت ملـی در جلسـۀ شـورای وزیـران، به وضوح 
و برجسـته گِی تمـام مؤیّـِد تمامِ شـکوه ها و شکایت هایی سـت 
تقویت کننـدۀ  نیـز  و  دارنـد  کنونـی  حکومـِت  از  مـردم  کـه 
تحلیل هـا و تبصره هایی سـت کـه رسـانه هایی چـون مانـدگار 
پیرامـون اوضـاع کنونِی کشـور و حکومـت دارِی موجـود  ارایه 

می دهنـد.
آقـای عبـداهلل در این جلسـه، هم از جایگاه یک شـهروند عادی 
و هـم از جایـگاه یکـی از سـران حکومـِت موجـود، اقـرار و 
اعتـراف کـرد که مسـیر دولت داری در افغانسـتان، کامـًا بیرون 
از دایـرۀ اولویت هـا و دغدغه هـاِی مـردم قـرار دارد و آن هـا در 
برابـر مسـوولیت های بزرگ شـان در برابـر ملـت، صرفـًا با اتکا 

بـه الفـاظ و واژه هـا می توانند خـود را برائـت دهند. 
مطالعـۀ گـزارِش ایـن جلسـه به ویـژه در آن قسـمت هایی کـه 
رییـس اجرایـی از قتل عـامِ مـردم و کشـتارِ نیروهـای امنیتـی 
سـخن می گویـد و عامـِل آن را بـا ضمیـر »مـا« معرفـی می کند 
)»نیروهـای امنیتـی را بـه کشـتار دادیـم«(، مسـتقیمًا بـه ایـن 
واقعیـت داللـت دارد کـه نظـام و سـاختارِ موجـود از درون 
چنـان پوسـیده کـه میـان آن چـه مـردم در قبـاِل آن می گویـد و 
آن چـه کـه کارگـزاراِن آن در قبالـش می گوینـد، تفـاوِت بارزی 

نـدارد.  وجود 
در  سـربازان  و  مـردم  کشـتار  و  امنیتـی  ناگـوارِ  اوضـاع  از 
والیت هـای شـمالی و جنوبـی کـه بگذریـم، قضیـۀ انتخابـات 
و نزاع هـای شـکل گرفته در پیرامـوِن آن اسـت. در ایـن بخـش 
نیـز ادبیـاِت ریاسـت اجرایی، ادبیـاِت حاکی از سرگشـته گی و 
حیـرت اسـت. مسـلمًا از این سـخن  کـه »هیچ کس حـق ندارد 
اسـتقال کمیسـیون مسـتقل انتخابـات را زیر سـوال ببـرد و یا 
آن را تحـت فشـار قـرار دهـد«، هیچ چیز سـاخته نیسـت وقتی 
عمـًا هـم اعمالِ فشـار جریـان داشـته باشـد و هـم اسـتقاِل 

کمیسـیون ها بـا مداخلـۀ ارگ بـه زیـر سـوال رفتـه باشـد؟ 
پُربسـامدترین عبارتـی کـه بـا شـنیدِن ایـن سـخنان بـه ذهـن 
کـه  اسـت  ایـن  می گـردد  تداعـی  افغانسـتانی  شـهرونِد  هـر 
»آقـای عبـداهلل شـما صاحـِب نیمـی از قـدرت در ایـن کشـور 
هسـتید، خـوب اسـت کـه به جـای بازگویـِی مبهـِم حرف ها و 
نگرانی هـای مـردم، از یخـِن قاتـاِن مـردم و مداخله گـران در 
امـور انتخاباتـی بگیریـد و آن هـا را به دسـِت قانـون و محکمه 

و قضـا بسـپارید!«
مفـرِط  کـم کارِی  و  ضعـف  و  حکومـت   پوسـیده گِی 
ایـن  از  روشـن تر  قرینه یـی  هیـچ  موجـود،  حکومت گردانـاِن 
نـدارد کـه بخواهند بـا اتکا بـه الفـاظ و واژه ها، یا ترحـِم مردم 
را بـه سـمِت خـود جلـب کنند و یـا این کـه همانند آقـای غنی 
بـا اتـکا بـه چنـد چیـغ و شـعار، بحران هـا و درجازده گی  ها را 

الپوشـانی کننـد. 
بـا اوصافی که گذشـت، حقیقـِت امر این کـه: حکومت وحدِت 
ملـی از رأس تـا قاعـده دچـار تزلـزل و در معـرِض فروپاشـی 
اسـت. در چهار سـالی که گذشـت، بیشـتِر بازی ها و معاماِت 
تیـِم ویـژه اش  افغانسـتان را آقـای غنـی و  پیـدا و پنهـان در 
کارگردانـی کـرده و آقـای عبـداهلل به رغـم بهره منـدی بالقوه از 
نیـم قـدرت، بیشـتر در مقـامِ یـک اپوزیسـیون، در برابـر اعماِل 
انجام یافتـه و در حـاِل جریـان واکنـش نشـان داده اسـت. آقای 
غنـی و حلقـۀ مقتـدرش از تقسـیِم مناصـب گرفته تا مهندسـی 
انتخابـات اگرچـه قـوی و مقتـدر ظاهـر شـده اند امـا به دلیـِل 
اپوزیسـیون نمایِی کاخ سـپیدار و بازخوردهای مردمی، به شدت 
بـا فرسـایِش مشـروعیت از سـوی جامعـه مواجه بوده انـد. اگر 
جنـاِح سـپیدار بـه دلیـِل رندی هـا و فریب کاری هـاِی فـراواِن 
ارگ در نظـِر مـردم خـوار و ضعیـف نمایان شـده اسـت، ارگ 
ریاسـت جمهوری بـه مثابـۀ کانـوِن توطیـه  علیه کشـور و مردم 
معرفـی و شناخته شـده اسـت. ایـن دو جنـاح در ایـن معادلـه 
طـی ایـن چهـار سـال چنـان عمـل کرده انـد کـه اوالً حکومت 
»وحـدت ملـی« از معنـا و محتوا خالی شـده؛ ثانیًا رشـتۀ اعتماد 
و همـکاری میـان مـردم و حکومـت گسسـته گشـته؛ و ثالثـًا 
بی نظمـِی سیاسی ــامنیتی و اقتصـادی ـ اجتماعی نوعی سـقوِط 

اعام نشـدۀ حکومـت را نویـد داده اسـت.  
اکنـون می تـوان گفـت کـه ارگ و ســپیدار همـان دو خـِط 
توانسـته اند  نهایـت  در  کـه  بوده انـد  موازی یـی  علی الظاهـِر 
از  اگرچـه پـس  تقاطـع  ایـن  نقـاِط  کننـد.  را قطـع  یکدیگـر 
گذشـِت چهـار سـال در قضایایـی ماننـد انتخابـات پارلمانـی، 
توزیـع شـناس نامه های برقـی و طرز تلقـی از تلفـاِت نیروهای 
ملکـی و نظامـی روشـن می نمایـد، امـا در روزهـا و ماه هـای 
آینـده ـ بـا درنظرداشـِت اختافـاِت رو بـه صعـود ـ می تـوان 
نقاطـی بزرگ تـر و اسـتراتژیک تر از این هـا را نیز انتظار کشـید.

حکـومت وحـدِت ملـی 
فـروپاشی از درون

 مشــکل اصلــی این جاســت کــه 
ــوز  ــتان هن ــت افغانس ــران دول رهب
ــرده و  ــی را درک نک ــِگ فعل ــِت جن ماهی
تــاش می کننــد بــا دادن صبغــۀ دینــی 
ــاید  ــوند. ش ــِم آن ش ــث خت ــه آن، باع ب
ــت  ــا دول ــه ب ــری ک ــای درگی طرف ه
افغانســتان و در حقیقــت بــا مــردم 
ــزه  ــک و انگی ــرای تحری ــد، ب می جنگن
ــه  ــش ک ــوِف خوی ــه صف ــیدن ب بخشـ
ــد، از  ــواد ان ــا کم س ــواد و ی ــراً بی س اکث
اصطاح جهـــاد بهــره ببرند امــا حامیان 
ــی  ــه خوب ــا ب ــن گروه ه ــراِن ای و رهب
ــه  ــی، جهــاد ب ــد کــه جنــگ فعل می دانن
معنایــی کــه در نصــوص اســامی از آن 

تعبیــر می شــود، نیســت. 
ــه  ــا ب ــته ت ــتان از گذش ــگ افغانس جن
ــدا و پنهــاِن  ــای پی امــروز، ابعــاد و زوای
ــا  ــه آن ه ــر ب ــه کمت ــته ک ــری داش دیگ
ــن  ــت. ای ــه اس ــورت گرفت ــه ص توج
ــه آن  ــی ب ــِگ دین ــک جن ــداً ی ــگ اب جن
ــا  ــب ادع ــش و طال ــه داع ــی ک معنای

نیســت و  نبــوده  می کننــد، 

ACKU
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غنـی  اشـرف  محمـد  هـارون چخانسـوری، سـخنگوی 
رییـس حکومـت وحدت ملی؛ دیـروز دوشـنبه )24 ثور( 
در یـک نشسـت خبـری در کابـل گفـت کـه نصـب بـر 
انتخابات)سـتیکر( در  تاییـد نـام نویسـی بـرای  چسـپ  
در  تقلـب  زمینه سـاز  می توانـد  نیـز  ورقـی  تذکره هـای 

انتخابـات باشـد. 
کاپی تذکـره  از  اسـتفاده  مـورد  در  چخانسـوری،  آقـای 
چندیـن  از  می تواننـد  مـردم  “همان گونه یی کـه  گفـت: 
کاپی تذکـره در انتخابـات اسـتفاده و تقلب کننـد، به همان 
میـزان می تواننـد از تذکره هـای مختلـف نیز اسـتفاده کنند 

و بـه تعـداد زیـادی تذکـره بگیرند.”
آقـای چخانسـوری بـا بیـان  این که طـرح برچسـپ  تایید 
نـام نویسـی بـرای انتخابـات از طـرف رییـس اجرایی به 
ریاسـت جمهـوری پیشـنهاد شـده بـود، گفـت:  عبـداهلل 
عبـداهلل، رییـس اجرایـی بـا محمـد اشـرف غنـی رییـس 
حکومـت وحـدت ملـی، در یکـی از نشسـت ها در مورد 
کاپـی  از  اسـتفاده  صورتـی  در  کـه  گفته انـد  انتخابـات 
تذکره هـا مشـکل فنـی نداشـته باشـد به خاطـر مصونیـت 
جـان شـهروندان بایـد برچسـپ ها در کاپی تذکـره نصب 

. د شو
آقـای چخانسـوری، هم چنـان،  در ادامـه سـخنانش گفت 

کـه بـرای رییـس جمهور جـان مردم مهم اسـت.
 او توضیـح داد کـه نصب برچسـپ های تایید نام نویسـی 
بـرای انتخابـات در کاپـی تذکره هـای کاغـذی به اسـاس 
فیصلـۀ کمیتـه تخنیکـی انتخابـات و بـر پایه پیشـنهاد این 
کمیسـیون، صـورت گرفتـه و مورد تاییـد رییس حکومت 

وحـدت ملی قـرار گرفت.
بـه گفتـۀ او، ایـن طـرح در کمیتـه انتخابـات مطـرح شـد 
و به خاطـر حفـظ جـان مـردم، پیشـنهادی کـه بر اسـاس 

ادعای او، مشـترکًا از سـوی کمیسـیون انتخابـات و کمیته 
تخنیکـی آمـده بـود، مـورد قبـول قـرار گرفت.

 ایـن در حالی سـت کـه سـندی بیرون شـده از کمیسـیون 
انتخابـات نشـان می دهـد کـه برچسـپ  تایید نام نویسـی 

بـرای انتخابـات، در تذکره هـای اصلـی نصب شـود. 
چـرا  این کـه  بـه  پاسـخ  در  هم چنـان،  ارگ،  سـخنگوی 
تصمیـم کمیسـیون انتخابات، از نشـانی ارگ، اعام شـد، 
ادعـا کـرد کـه در خبرنامـه ارگ بـرای بـار اول صـورت 
جلسـه آمـده بـود، امـا نصـب سـتکر در کاپی تذکره هـا 

بود. نیامیـده 
رییـس  تهدیـد  مـورد  در  ارگ،  سـخنگوی  هم چنـان، 
کمیشـنران  از  شـماری  کناره گیـری  بـر  مبنـی  جمهـور 
کمیسـیون انتخابـات، گفـت کـه اگـر کسـی مـورد تهدید 
قـرار گرفتـه اسـت، ایـن توانمنـدی وظیفه یـی را داشـته 

باشـد کـه در حضـور مـردم ایـن مسـاله را بیـان کنـد.
او هم چنـان، به صـورت غیـر مسـتقیم بـا انتقـاد  رییـس 
اجرایـی، گفت: مسـووالن از تشـویش اذهـان عامه پرهیز 

کننـد و مسـووالنه سـخن بگویند.
او هم چنـان اظهارداشـت کـه رییـس حکومـت وحـدت 
ملـی، هیـچ گاه بـا اعضـای کمیسـیون انتخابات، نشسـت 
نشسـت های  در  و  اسـت  نداشـته  جداگانـه  و  فـردی 
مشـترک اعضای کمیسـیون انتخابات، سـفیران کشورهای 
خارجـی، رییـس اجرایـی و نهادهـای امنیتـی نیـز حضور 

دارند.
آقـای چخانسـوری تأکیـد کـرد کـه رییـس جمهـور بـه 
را  انتخابـات  کمیسـیون  کار  در  دخالـت  اجـازه  کسـی 

نمی دهـد.
امـا، پـس از کناره گیـری شـها حـق، رییـس دبیرخانـه 
رییـس  عبـداهلل  عبـداهلل  انتخابـات؛  مسـتقل  کمیسـیون 

نشسـت  در  دیـروز  ملـی،  وحـدت  حکومـت  اجرایـی 
شـورای وزیـران بـا اشـاره بـه فشـارهای جـدی بـه این 
کمیسـیون، گفـت کـه فشـار و مداخله بـه این نهـاد قابل 

پذیـرش نیسـت.
آن  در  کـه  ارگ  خبرنامه یـی  نشـر  پـی  در  هم چنـان، 
شـهروندان  بیشـتر  مصوونیـت  بود:بـرای  رفتـه  تذکـر 
را  انتخابـات   بـرای  نویسـی  نـام  تاییـد  برچسـپ های 
واکنـش   شـود،  نصـب  ورقـی  کاپی شـناس نامه های  در 
شـهروندان و نهادهـای نظـار انتخاباتـی را در پی داشـت. 
بنیاد شـفاف انتخابات یا »تیفا« این کار را مهندسـی سازی 
انتخابـات از طـرف برخی مسـووالن در جه یک دانسـت.  
مجلـس نماینـده نیز در نشسـت عمومـی روز دوشـنبه با 

انتقـاد از ایـن رونـد، گفـت: نصـب برچسـپ های تاییـد 
شـناس نامه های  درکاپـی  انتخابـات  بـرای  نویسـی  نـام 

ورقـی؛ ایـن راهبـرد دموکراتیـک را صدمـه می زنـد.
قـرار بـود پروسـه ثبت نـام رای دهندگان کـه در اخیر ماه 
حمـل آغـاز شـده بـود، در مرکـز والیت ها بـه تاریخ 2۳ 
ثـور بـه پایـان برسـد، اما ایـن روند بـرای یک مـاه دیگر 
تمدیـد شـد. به اسـاس آخرین آمـار کمیسـیون انتخابات 
تاکنـون بیـش از یـک و نیـم میلیون نفـر بـرای رای دادن 
ثبـت نـام کردند، این درحالی ا سـت، انتخابـات پارلمانی 
و شـوراهای ولسـوالی قـرار اسـت بـه تاریـخ 2۸ میـزان 

برگزار  شـود.

رییـس اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی می گویـد کـه 
حکومـت وحـدت ملـی از اولویت های مردم افغانسـتان 

انحـراف کرده اسـت.
داکتـر عبـداهلل عبـداهلل کـه دیـروز دوشـنبه، 24 ثـور در 
هم چنـان  می کـرد،  وزیـران صحبـت  نشسـت شـورای 
گفـت کـه کمیسـیون مسـتقل انتخابـات زیـر فشـار و 

تهدیـد قـرار دارد.
آقـای عبـداهلل می گوید کـه وظیفۀ حکومـت فراهم آوری 
تسـهیات بـه کمیسـیون انتخابات اسـت، نـه مداخله در 

کمیسـیون و تهدید کمیشـنران آن.
تهدید و فشار بر کمیسیوِن انتخابات

رییـس اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی در آن نشسـت 
بـا اشـاره بـه این که »به مـردم پاسـخ بگوییـم«، گفت که 
موضـع نصـب اسـتیکر در کاپـی شـناس نامه ها نبایـد به 

معنای تحت فشـار قرار دادن کمیسـیون انتخابات باشـد.
رییـس اجرایـی حکومـت گفـت کـه هیـج کسـی حـق 
نـدارد کمیسـیون انتخابـات را تهدیـد کند؛ زیـرا این کار 
»نقطـۀ پایان مردم سـاالری« در کشـور خواهـد بود. او در 
حالـی کـه از طرِف مشـخِص تهدید کننده و فشـاردهنده 
نـام نبـرد، امـا گفـت کـه اعضـای کمیسـیون انتخابـات 
شـکایت دارنـد کـه زیـر تهدیـد هسـتند و تحت فشـار، 

مسـایل بـاالی شـان »تحمیل« می شـود.
بـه  پیونـد  در  تصمیـم  کـه  می گویـد  اجرایـی  رییـس 
نصـب اسـتیکر در کاپی شـناس نامه ها مربوط کمیسـیون 
انتخابـات اسـت، اما این کار باالی شـان بـه زور تحمیل 
نـدارد  داد کـه هیـچ کسـی حـق  او هشـدار  می شـود. 
اسـتقالیت کمیسـیون انتخابـات را زیـر پرسـش ببـرد.

آقـای عبـداهلل می گوید کـه تهدید و فشـار بر کمیسـیون 

انتخابـات، »قربانی هـای مردم افغانسـتان« را کـه در دفاع 
»پرسـش«  بـا  انـد،  داده  مردم سـاالری  و  حکومـت  از 

مواجـه می کنـد.
او می گویـد که چهـار تن از اعضای کمیسـیون انتخابات 
بـا نصـب اسـتیکر در کاپی شـناس نامه ها مخالفـت کرده 
انـد کـه با ایـن وجـود، جـای هیچ گونـه پرسـش دیگر 

مطرح نیسـت.
داکتـر عبـداهلل گفـت: »مـن بـا مسـوولیت می گویـم کـه 
هیـچ نـوع فشـار بـر کمیسـیون نخواهـد آمد. کمشـنران 
بـا اکثریـت آرا مسـوولیت های شـان را انجـام می دهند و 
مسـوولیت دارنـد به تأمین شـفافیت در انتخابـات. تکرار 
گذشـته را خواب ببیننـد. مردم دیگر اجـازه نخواهند داد 

بـه سرنوشـت شـان و با رأی شـان تقلب شـود«.
رییـس اجرایـی گفـت کـه مـردم در دفـاع از یـک یا دو 
شـخص قـرار ندارند، بلکـه از خود و از رأی خود شـان 
دفـاع می کننـد. او تأکیـد کـرد کـه کمیسـیون انتخابـات 
مسـتقل اسـت و سـران حکومـت مسـوولیت دارنـد تـا 
زمینـۀ تأمیـن امنیـت و فراهـم آوری تسـهیات الزم را 
برای کمیسـیون بـدون »مداخله و خشـونت« انجام دهد.
ایـن گفته هـا در حالـی مطـرح می شـود کـه شـها حق، 
دلیـل  بـه  انتخابـات  کمیسـیون  دبیرخانـۀ  سرپرسـت 
اختـاف نظر در مـورد نصب اسـتیکر انتخاباتی در کاپی 

شـناس نامه ها، از سـمتش اسـتعفا کـرد.
بانـو حـق گفته اسـت که تطبیـق طرح نصب اسـتیکر در 
کاپـی شـناس نامه ها، بـا مشـکات عملیاتـی و تخنیکـی 
روبـه رو اسـت کـه ایـن طـرح در آینـده بـا مشـکات 
جـدی روبـه رو خواهـد شـد و او قـادر بـه تطبیـق ایـن 
طـرح نیسـت به همیـن دلیل از سـمتش اسـتعفا می دهد.
 4 کـه  دارد  وجـود  نیـز  ناشـده یی  تائیـد  گزارش هـای 
اسـتیکر در  انتخابـات، طـرح نصـب  عضـو کمیسـیون 
کاپـی شـناس نامه را غیرقانونـی و زمینه سـاز تقلـب در 
انتخابـات خوانـده انـد، امـا ارگ ریاسـت جمهـوری به 
آنـان هشـدار داده اسـت کـه یـا با ایـن پروسـه موافقت 

کننـد و یـا هـم اسـتعفا بدهنـد.

چه کسی مسوول است؟
داکتـر عبـداهلل در بخشـی از سـخنانش در آن نشسـت 
بـه سـقوط برخـی از مناطق کشـور به دسـت شورشـیان 
از  وقتـی  گفـت:  و  کـرده  اشـاره  حکومـت  مخالـِف 
نیروهـای امنیتـی کـه در محاصـره قـرار گرفته انـد دفاع 
کـرده نمی توانیـم، بایـد بپذیریـم کـه مسـوول هسـتیم.

آقـای عبـداهلل می گویـد: مـا مسـوول هسـتیم. هرچنـد 
می توانیـم در قالـب واژه هـا از مسـوولیت طرفـه بریـم، 
امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه مـا در برابـر خـدا و مـردم 
پاسـخگو هسـتیم و مسـووالن امنیتـی بایـد بـه ایـن امر 

توجـه داشـته باشـند.
رییـس اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی بـا بیـان این که 
در دفـاع از ولسـوالی های فاریـاب کـه یکـی پـی دیگـر 
سـقوط کـرده، مـردم قـرار دارند، افـزود: بـرای آنانی که 
از مناطق شـان دفاع کردند، کمک نرسـید و آواره شـدند 
بـه مرکـز، امـا در مرکـِز فاریاب نیز کسـی بـه آنان کمک 

و توجـه نکرد. 
آقـای عبـداهلل در پیوند به سـقور ولسـوالی تالـه و برفِک 
والیـت بغـان می گوید کـه طالبـان از تمـام والیت های 
افغانسـتان در آن منطقـه تجمـع کـرده انـد، زیـرا ایـن 

ولسـوالی اهمیـت اسـتراتیژیک دارد.
امنیـت  بـر  برفـک  و  تالـه  امنیـت  کـه  می افزایـد  او 
والیت هـای بامیـان و سـمنگان نیـز تأثیـر دارد. بـه گفتۀ 
از  مـردم  کـه  در وضعیتـی  اجرایـی حکومـت:  رییـس 
نقـاط مختلـف افغانسـتان در اثـر ناامنی بی جا شـده اند، 

می کننـد. ایجـاد  را  دیگـری  جنجال هـای  کسـانی 
داکتـر عبـداهلل در بخشـی از سـخنانش گفـت کـه بـه 
و  »واضـح  موضـع  بایـد  کـه  اسـت  رسـیده  نقطه یـی 
روشـن« بگیـرد. آقـای عبـداهلل در حالـی کـه مخاطبـش 
را مشـص نسـاخت، گفـت: »آیـا مـا واقعًا تعهد اساسـی 
بـه مـردم افغانسـتان داریـم یـا نـه؟ یـا مصـروف کاری 
هسـتیم کـه خـود مـا می دانیـم، خود مـا خوش هسـتیم. 
در چندیـن روز گذشـته یـک جلسـه از شـورای امنیـت 
ملی برگزار نشـده اسـت، یک جلسـۀ سـرقومندانی اعلی 
را شـاهد نبوده ایـم در حالـی کـه هـروز مردم افغانسـتان 
تلفـات می دهنـد و قتل عـام می شـوند، نیروهـای امنیتی 

بـه کشـتارگاه رفتنـد، کی مسـوول اسـت؟«
ایـن درحالـی اسـت کـه در چند هفتـۀ اخیـر، بخش های 
و  تالـه  ولسـوالی  جملـه  از  افغانسـتان  والیت هـای  از 
برفک بغان به دسـت شورشـیان مخالف دولت سـقوط 
کـرد کـه در ایـن حمـات، ده ها تـن از نیروهـای امنیتی 

کشـته و زخمی شـدند.

ارگ:

مسووالن، مسووالنه سخن بگویند

تکـرار گـذشته را خـواب ببینند
رییس اجرایی:

تهدید و مداخله در کمیسیون انتخابات قابل قبول نیست

روح اهلل بهزاد

ابوبکر صديق
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ــی  ــگار امریکای ــز تاریخ ن ــن ویلیام ــان گلی برای
ــت در  ــگاه  ماساچوس ــناس در دانش و اسام ش
آخریــن اثــر خــود، زنده گــی یــک روســتازاده  
را بــه تصویــر کشــیده اســت کــه نویســنده از 

ــد. ــاد می کن ــده« ی ــخ زن ــوان »تاری ــه عن آن ب
روســتازاده یی کــه در یکــی از دوردســت ترین 
روســتاهاِی شــماِل افغانســتان در میــان ســنت 
ــا فــرار  و فقــر و محرومیــت می زیســته؛ امــا ب
ــت  ــۀ سیاس ــادۀ یک طرف ــه ج ــب دل ب از مکت
ــنگاخ  ــوارگذر و پُرس ــای دش ــد و راه ه می زن
ــت  ــا معاون ــوده، خــود را  ت سرنوشــت را پیم
جنــرال  می رســاند.  ریاســت جمهوری  اول 
ــه   ــنده از آن ب ــه نویس ــتم ک ــید دوس عبدالرش
عنــوان قدرتمندتریــن مــردِ شــمال یــاده کــرده 
و آن را کســی می دانــد کــه چنــد حکومــت را 

ــت. ــوده اس ــرنگون نم ــذای و س پایه گ
پُرماجــراِی  روایــِت  سپه ســاالر«  »آخریــن 
میــاِن  در  کــه  می کنــد  بازگــو  را  فــردی 
عنــوان  دارد.  نــامِ  آشــنایی  افغانســتانی ها 
 the« انگلیســی  زبــان  در  کتــاب  اصلــی 
ــن  ــای آخری ــه معن ــت ک last warlord« اس
ــداهلل  ــا »اس ــد؛ ام ــاده می کن ــاالر را اف جنگ س
شــفایی« مترجــِم ایــن کتــاب بــه قــول خودش 
بنــا بــه منفــی بــودِن ایــن واژه در بیــن مــردم 
ــه  ــاالر ترجم ــن سپه س ــتان، آن را آخری افغانس
ــودش در  ــنده خ ــه نویس ــت. اگرچ ــرده اس ک
ــتری  ــِد خاکس ــای دی ــاب ادع ــن کت ــۀ ای مقدم
نســبت بــه روایــت زنده گــی عبدالرشــید 
دوســتم دارد و خــود را مقیــد بــه اصــِل 
بی طرفــی بــه عنــوان محققــی تاریخ نــگار 
معرفــی می کنــد؛ امــا در بســیاری از روایت هــا 
از جنــرال عبدالرشــید دوســتم اســطوره یی 
می ســازد کــه شــاید بــا خوانــدش چهــرۀ 

ــود.  ــی ش ــن تداع ــوارا در ذه چگ
شــاید ژانــر داســتان گونه یی کــه نویســنده 
و  بــرده  کار  بــه  کتــاب  ایــن  نوشــتِن  در 
زنده گــی جنــرال دوســتم را از یــک متــن 
خشــک و تاریخــی و خســته کن بــه یــک 
ــل کــرده  ــز و جــذاب تبدی داســتاِن هیجان انگی
ــن  ــتارِی ای ــای نوش ــی از مزیت ه ــت، یک اس
اثــر بــه شــمار بــرود امــا محتــوای ایــن کتــاب 
ــه  ــد ک ــی می مان ــای پولیس ــه رمان ه ــتر ب بیش
جنــرال دوســتم نقــش  مرکــزی را در آن بــازی 
ــازی  می کنــد و نویســنده خواســته از طریــق ب
بــا کلمه هــا و رقــِص واژه هــا، جایــگاه دوســتم 
ــرده  ــته  ک ــاز و برجس ــران ممت ــن دیگ را در بی
ــه  ــار ک ــِی اوزبیک تب ــده نظام ــن فرمان و از ای
ــب دارد،  ــای عجی ــودش بروت ه ــول خ ــه ق ب
ــخصیِت  ــوی ش ــه نح ــرده و ب ــی ک اتهام زدای
ــد. ــی کن ــامِ او را بازنمای ــًا بدن ــن و بعض خش

اولیــن انگاره یــی کــه در ذهــِن مــن بــه عنــوان 
خواننــدۀ ایــن کتــاب تداعــی  شــد، عنــوان این 
کتــاب بــود. ایــن »آخریــن سپه ســاالر« خطــاب 
کــردِن جنــرال دوســتم، خــود مسأله ســاز 
اســت و بایــد در برابــر دادن ایــن لقــِب 
ســنگین بــه شــخصی کــه بــه جنایــات  جنگــی 
و شــکنجۀ غیرنظامیــان متهــم اســت، اعتــراض 
نویســنده  خــودِ  کــه  همان طــور  کــرد. 
ــون  ــار و خ ــن تب ــتان ای ــد در افغانس می گوی
اســت کــه معادله هــای سیاســی را تعییــن 
می کنــد و از ایــن رو جنایــات و خطاهــاِی 
ــن اصــل نانوشــته در نظــر  ــر همی ــی بناب عده ی
گرفتــه نمی شــود وگرنــه اشــخاصی ماننــد 

ــه سپه ســاالر  ــل از این ک دوســتم و دیگــران قب
خطــاب شــوند، بایــد پرونده هــای اعمــاِل 
ــه  ــرای پاســخ گویی ب ــی شــود و ب ــا آفتاب آن ه
ــر  ــری حاض ــای حقوق بش ــا و  نهاده دادگاه ه

ــد. گردن
خــود نویســنده در بخش هایــی از کتابــش 
ــه  ــتم ب ــرال دوس ــه جن ــد ک ــادآوری می کن ی
ــاِق  ــی، قاچ ــر نسل کش ــی نظی ــات بزرگ جنای
مــواد مخــدر و تولیــد هروییــن و  جنگ ســاالرِ 
پرونده هایــش  کــه  اســت  متهــم  بــودن 
بین المللــی  دادگاه هــای  در  همین اکنــون 
وجــود دارد و حتــا بــه قــول نویســنده، یکی از 
خبرنــگاران ادعــا کــرده کــه دوســتم مخالفانش 
از اقــوامِ دیگــر را زنــده بــه زیــر چیــن  
ایــن  تانک هــای روســی می کنــد. جالــب 
ــام  ــی تم ــا خوش بین ــنده ب ــه نویس ــت ک جاس
ــی و  ــلِ  تاریخ ــچ  دلی ــات هی ــن اتهام در ردِ ای
عقانــی اقامــه نکــرده و بــا بی مــورد خوانــدِن 
ــن  ــب آخری ــان لق ــوارد همچن ــن م ــۀ ای هم
ــام  ــد و تم ــتم می بخش ــه دوس ــاالر را ب سپه س
ــد.  ــاد می کنـ ــی ی ــه نیکوی ــای او را ب کارکرده
ایــن حاتم بخشــی های نویســنده، آدم را بــه 
یــاد شــعر معــروِف حافــظ می انــدازد کــه بــه 
خــال یــک دختــر هنــدو، ســمرقند و بخــارا را 

ــود! ــید ب بخش
ــن  ــِت ای ــه از ارزش و اهمی ــری ک ــۀ  دیگ نکت
کتــاب بــه عنــوان یــک اثــر پژوهشــی ـ تاریخی 
و  یک جانبــه  قضــاوت   اســت،  کاســته 
ُکلی گویی هــای نویســنده اســت. ایــن اثــر 
تنهــا از زبــاِن کســانی روایــت می شــود کــه از 
وابســته گان و شــیفته گاِن دربــارِ دوســتم انــد و 
کمتــر منبــع نوشــتاری و دیدگاه هــاِی مخالــف 
در ایــن کتــاب جــای گرفتــه اســت. بــه عنــوان 
ــک  ــی را ی ــن ربان ــه، نویســنده برهان الدی نمون
بنیادگــرای دوآتشــه دانســته و ســیاف را یــک 
ــول  ــد کــه هدفــش پ ــی عرب گــرا می دان وهاب
بــه  را  سعودی هاســت و جایــگاه  مســعود 
عنــوان یــک فرمانــده قومــی وابســته بــه ایــران 
ــتم  ــان، از دوس ــن می ــد و در ای ــل می ده تقلی
نقش محــوری  کــه  می ســازد  اســطوره یی 
داشــته  افغانســتان  سیاســت بازی های  در 
و از ایــن رو او را شایســته و بایســتۀ لقــب 
ــد: او  ــته و می افزای ــاالر« دانس ــن سپه س »آخری

ــود. ــمال ب ــرد ش ــن م قوی تری
سیاســی  بگومگوهــای  و  واقعــی  تاریــخ 
نقــش  کــه  نشــان می دهــد  افغانســتان  در 
ســوم  درجه هــای دربــاری چــون دوســتم 
و  انــدک  نهایــت  سیاســی  معادله هــای  در 
ناچیــز بــوده و در طــول تاریــخ از این هــا 
بــه عنــوان یــک ابــزار سیاســی اســتفاده 
ــرزی و  ــه ک ــب و چ ــه نجی ــت، چ ــده اس ش
ــوان  ــه عن ــتم ب ــرف غنی از دوس ــم اش ــد ه بع
اوزبیــک  یــک بوجــی رایــگاِن رای قــومِ 
زنــدان   را  او  یــا  بعــد  و  کــرده  اســتفاده 
ــی  ــا پادرمیان ــم ب ــا ه ــد و ی ــی کرده ان خانه گ
ــد.  ــد نموده ان ــی او را تبعی ــورهای خارج کش
ایــن نقشــی اســت کــه دوســتم در افغانســتان 
و  نویســنده  اسطوره ســازی های  نــه  دارد، 
کــه  توصیف گونه یــی  داســتان بافی های 
ــن شــخصیت نوشــته  ــاِی ای ــارۀ قهرمانی ه درب

ــت. ــده اس ش
ــتان،  ــن داس ــۀ ای ــه در ادام ــری ک ــز دیگ چی
ــِر  ــۀ تصوی ــت؛ ارای ــده آور اس ــک و خن مضح
در  دوســتم  حاکمیــت  از  آرمان شــهرگونه 
مزارشــریف اســت کــه گویــا هیــچ نــوع 
دغل بــازی و فریــب کاری و جــور و ظلــم 
مزارشــریف  در  دوســتم  ســلطۀ  زمــان  در 
وجــود نداشــته اســت. انــگار نویســنده از 
ــرال دوســتم از جوزجــان و  خشــونت های جن
ــای  ــا و تبه کاری ه ــا خانه پالی ه ــه ت ــزار گرفت م
ــتان  ــمال افغانس ــه او  در ش ــوط ب ــروهِ مرب گ
ــه مزاجــش  ــاید ب ــم ش ــا ه ــوده و ی ــر ب بی خب
نمی چســپیده کــه روایــت کنــد و روایت هــای 
ســیاه و ســفید را خاکســتری بنمایــد، بــا آن هــم 
ــتری را دارد  ــت خاکس ــای روای ــنده ادع نویس
تاریخ نویــس قضــاوت  از جایــگاه یــک  و 
ــراِل  ــک لیب ــه، دوســتم را ی ــد. او در ادام می کن
نوگــرا دانســته می نویســد »دوســتم فــردی 
ــاور  ــر ب ــیاری  دیگ ــد بس ــود و مانن ــرا ب نوگ
نداشــت کــه یــک مــرد ثروتمنــد می توانــد تــا 
چهــار زن بگیــرد«. بــا خوانــدِن ایــن روایت هــا 
نویســنده گانی  جعل کاری هــاِی  یــاد  بــه 
ــو داده و  ــه  جل ــخ را وارون ــه تاری ــم ک می افت
ــش  ــه نمای ــا را ســیاه و ســفید ب همــۀ  پدیده ه
ــزرگ  ــگ ب ــا جن ــه ب ــتم ک ــد. دوس می گذارن

شــده و بــا میــل تفنــگ و شــلیک  گلولــه 
تــا ایــن مقــام رســیده و ســواد و دانــش 
 سیاســِی الزم را نــدارد و نامــش هنــوز شــامِل 
پرونده هــای جنایــی و تجاوزهــای جنســی در 
ــی و  ــت، از نوگرای ــی اس ــای بین الملل دادگاه ه
ــودن  ــرال ب دموکراســی چــه می فهمــد و از لیب
و آزادی چــه می دانــد؟ شــخصی کــه بــه اتهــام 
تجــاوز جنســی بــه یــک پیرمــرد هم ســنگرش 
ــی و لیبرالیســم  ــا از نوگرای ــد می شــود، آی تبعی

ــت؟ ــیده اس ــمه یی چش ش
 

ــی  ــبرغان یک ــی در ش ــیران جنگ ــامِ اس قتل ع
بــر  وارده  اتهام هــای  مسأله ســازترین  از 
ــگارن و  ــیاری از خبرن ــه بس ــت ک ــتم اس دوس
نویســنده  گان بــه آن اشــاره کرده انــد. ایــن 
افــراد  کــه  داده انــد  گــزارش  خبرنــگاران 
دوســتم شــب هنگام اســیران را بــه رگبــار 
بســته و بســیاری از آن هــا در فقــدان آکســیجن 
و قطــع جریــان هــوا و یــا هــم توســط 
آمارهــا  شــده اند.  کشــته  گلولــه  شــلیک 
از شــش هزار  بیشــتر  نشــان می دهــد کــه 
اســیر جنگــی در کانتینر هــا در اثــر قطــع 
هــوا بــه حالــت خفقان گونــه و تهــوع آور 
ــن  ــد؛ آن وقــت نویســندۀ »آخری جــان باخته ان
سپه ســاالر« در قســمت هایی از روایت هــای 
ــورد  ــه برخ ــد ک ــا می کن ــتان مانندش ادع داس
دوســتم و افــرادش بــا اســیران جنگــی پــس از 
ســال 200۱ تــوام بــا گذشــت و مهربانــی بــوده 
ــنده،  ــای نویس ــه ادع ــه ب ــی ک ــا جای ــت ت اس
ــیِر  ــه اس ــد ک ــح می دهن ــیران جنگی ترجی اس
ــا  ــوند ت ــتم ش ــید دوس ــتۀ عبدالرش دار و دس
ــندۀ  ــن نویس ــم ای ــر. نمی دان ــای دیگ گروه ه

ــی  ــت لیل ــه دش ــار ب ــک ب ــرا ی ــی چ امریکا ی
ــا گورهــای دســته جمعی اســیران  ــزده ت ســر ن
ــزاران  ــیدۀ ه ــتخوان های پوس ــد و از اس را ببین
ــراً در  ــه اکث ــرد ک ــس بگی ــی  عک ــیر جنگ اس
حالــت خفقــان  و رگبــار گلولــه توســط افــراد 
ــت کشــته شــدند. ــن حال دوســتم در فجیع تری

اگــر از دیــد یــک مخاطــِب بی طــرف بــر 
از  تأمــل کنیــم و  واژۀ آخریــن سپه ســاالر 
ــم، مــوارد  ــگاه بیندازی عینــک نقــد و نقــادی ن
ــندۀ  ــن نویس ــازِی ای ــماری از اسطوره س بی ش
امریکایــی را مشــاهده خواهیــم کــرد. بــا آن کــه 
اطاعــاِت ایــن کتــاب دربــارۀ جنــرال دوســتم 
ــت و  ــه اس ــع مواج ــود مناب ــت و کمب ــه قل ب
مزیــد بــر آن، روایت هــای ایــن نویســندۀ 
امریکایــی بیشــتر بــه فلم هــای هنــدی می مانــد 
ــده را  ِ  برن ــرگ  ــم ب ــا بچۀ فل ــرآخر تنه ــه س ک
ــازی می کنــد. در  داشــته و نقــش  مرکــزی را ب
ــا  ــن تنه ــاالر، ای ــن سپه س ــای آخری روایت ه
ــگاه را  ــن جای ــش ای ــه نق ــت ک ــتم اس دوس
ــتۀ  ــان و فرش ــوان ابرقهرم ــد و عن ــازی می کن ب
ــا و  ــۀ نبرد ه ــود و در هم ــر می ش ــات ظاه  نج
ــت و  ــان، حقانی ــن قهرم ــا ای ــمکش ها تنه کش
ــد  ــا نقــش ندارن مشــروعیت دارد و دیگــران ی
ــه  ــن اســطورۀ شــمال ـ ک ــد ای ــم مانن ــا ه و ی
ــول نویســنده از طایفــۀ شیبانی هاســت ـ  ــه ق ب

ــد.    ــد نبوده ان ــر و کارآم موث

تطهیِر

خرین
در »آ

ه ساالر«
سپ

دوستم 

فردی  پُرماجراِی  روایِت  »آخرین سپه ساالر« 
افغانستانی ها  میاِن  در  که  می کند  بازگو  را 
ناِم  آشنایی دارد. عنوان اصلی کتاب در زبان 
که  است   »the last warlord« انگلیسی 
معنای آخرین جنگ ساالر را افاده می کند؛ اما 
قول  به  کتاب  این  مترجِم  شفایی«  »اسداهلل 
بین  در  واژه  این  بودِن  منفی  به  بنا  خودش 
سپه ساالر  آخرین  را  آن  افغانستان،  مردم 
خودش  نویسنده  اگرچه  است.  کرده  ترجمه 
خاکستری  دیِد  ادعای  کتاب  این  مقدمۀ  در 
دوستم  عبدالرشید  زنده گی  روایت  به  نسبت 
به  بی طرفی  اصِل  به  مقید  را  خود  و  دارد 
اما  می کند؛  معرفی  تاریخ نگار  محققی  عنوان 
عبدالرشید  جنرال  از  روایت ها  از  بسیاری  در 
با  شاید  که  می سازد  اسطوره یی  دوستم 
خواندش چهرۀ چگوارا در ذهن تداعی شود. 
در  نویسنده  که  داستان گونه یی  ژانر  شاید 
زنده گی  و  برده  کار  به  کتاب  این  نوشتِن 
جنرال دوستم را از یک متن خشک و تاریخی 
و  هیجان انگیز  داستاِن  یک  به  خسته کن  و 

جذاب تبدیل کرده است...
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در  دری  پارسی  زبان  آدم الشعرای  رودکی،  که  هنگامی 
فرو  جهان  از  دیده  سمرقند  رودِک  دهِ  بُنج-پنج  روستای 
میبست؛ در روستای دیگری از این سرزمیِن پهناور فرهنگ 
فردوسی،  طوس،  طابران  ناحیۀ  از  باژ  قریۀ  در  پارس، 
بزرگ ترین  از  یکی  و  پارسی  زبان  شاعر  بزرگ ترین 

حماسه سرایان جهان، دیده به جهان گشود.
»در این هنگام که سال هجری قمری ۳2۹ بود، از سخِن 
فردوسی چنین برمی آید که محمود، تازه به اریکۀ پادشاهی 
نشسته بوده، همچنین فردوسی از ۵۸ ساله گی خود سخن 

به میان آورد:
بدانگه که بُد سال پنجا و هشت 

جوان بودم و چون جوانی گذشت...
 از آن جا که می دانیم، محمود در سال ۳۸7 هجری قمری 
کنیم،  منفی   ۳۸7 از  را   ۵۸ اگر  بود،  رسیده  پادشاهی  به 
سال  همین  در  فردوسی  که  شد  خواهد   ۳2۹ به  مساوی 

زاده شده است«.)۱(
کودکی و جوانی فردوسی

از مواضع طوِس  بود  »گویند که مولد فردوسی، موضعی 
فرخ  بن موالنا  احمد  او موالنافخرالدین  پدر  نام  شاداب، 
چون  ابوالقاسم.  او  کنیت  و  منصور  او  نام  و  الفردوسی 
که  بامی  به  منصور  که  دید  به خواب  پدرش  شد،  متولد 
بسیار بلند بود، بر شد و روی به جانب قبله کرد، نعره یی 
زد و از هرجانب آوازی شنید. بامداد از نجیب الدین معبر 
شیخ  پرسید،  را  خواب  تعبیر  بود،  معبران  مشاهیر  از  که 
تو  پسر  این  و  آوازه یی ست  تعبیر،  که  گفت  نجیب الدین 
سخن گویی شود که آوازۀ او به چهار رکن عالم رسد و آن 
جواب که از هرطرف شنیدی، عامت آن است که در همه 
اطراف و اکناف، سخن او را به قبول تلقی استقبال نمایند.

دهگان)پدر فردوسی( که ستارۀ بلندی را بر باالی سر پسر، 
رخشان می دید و فروغ هوشمندی را از پیشانی او تابان، 
سپرد  فرهنگیان  به  نوید  و  امید  از  آکنده  دلی  با  را  وی 
فروزه های  و  بایسته  آموزه های  با  و  بیاموزندش  نیک  تا 
شایسته، نهاد و نهانش را برافروزند و وام دانایی و خرد را 

بدان سان که می سزد، بتوزند. 
آموزگاران از هوش سرشار و توان شگرف آن نوجوان در 
آموختن و یافتن در شگفت می آمدند و با شور و شراری 
بسیار آن چه را می دانستند و می توانستند در آموزش وی 

به کار می گرفتند.
و  درمی ماندند  وی  ژرف  پرسش های  پاسخ  در  نیز  گاه 
دفترهای  در  مگر  تا  می افکندند،  دیگر  زمانی  به  را  آن 
نوجوان  این  بیشینۀ پرسش های  بیابند.  و  بجویندش  کهن 
روشن روان دربارۀ تاریخ و فرهنگ ایرانی و پیشینۀ نیاکان 
بود و چندان به زمینه های دیگر نمی گرایید و نمی اندیشید. 
تیزتاز  نداشت،  شکیب  و  آرام  دانستن  و  آموختن  در  او 
آموزگارانش  از  و  می تاخت  پیش  دواسبه  سرنداز،  و 
و  پی گیر  پرسش های  رگبار  با  را  آنان  و  درمی گذشت 
پایان ناپذیر به ستوه می آورد. زیرا سخت شوریده و شتابان 
آن بود که بداند که کیست و جایگاه و پایگاهش در پهنۀ 
پرسش های  چیست؟  ایرانی  جوانی  چونان  جهان  تاریخ 
نمی شد؛  نهاده  فراپس  دبستان  در  آموزگاران  از  تنها  او 
از پرسش های  انبانه یی  نزد پدر می رفت،  به  نیز  هر زمان 
گوناگون بر دوش دل داشت و به هر بهانه پرسشی را از 
آن انبانه به در می کشید و در پیش می نهاد و پدر با مهربانی 
پرسش ها  زنجیرۀ  لیک  می داد؛  پاسخ  بدان ها  شکیبایی،  و 
پرسشی  پاسخ،  هر  و  نمی گرفت  پایان  هرگز  پاسخ ها  و 
دیگر و نوتر را در پی می آورد؛ به گونه یی که پدر ناچار 
می شد پسر را با ترفندی نغز و هوشمندانه، بی آن که او را 
آرد.  دیگر  کاری  سر  بر  و  دارد  باز  پرسیدن  از  برنجاند، 
هرچند رستن از چنگ پرسش های پور، دشوار بود، گه گاه 
او را  این کار دشوار، کام گار می شد؛ هرزمان که  پدر در 
نستوه چندی دل و  پرسندۀ  ارمغان می کرد،  نو  بازیچه یی 
هوش بدان بازیچه می سپرد و پدر را آسوده می گذاشت، 
نیز پدر، به  بیـاغازد. گاه  بپردازد و  تا به کارهای خویش 
آهنگ آن که چندی از رگبار پرسش های نغز و کنجکاوانۀ 
فرزند برکنار بماند، پرسش هایی که بیشتر دربارۀ ایران و 
فرهنگ و پیشینۀ آن بود، اگر زمانی فراخ تر را با پرسندۀ 
پی گیر و پرتاش می توانست گذراند، به شور و شرار و با 
زبانی گرم و گیرا، از آن چه نوجوان تیزهوِش سراپاگوش، 

تشنۀ شنیدن بود، با او سخن می گفت.«)۳(
درون  از  که  پرسش هایی  با  و  کم کم جوان شد  فردوسی 
ناآرامش بیرون می جهید، در فراگیری دانش و تحصیل به 
حد کمال رسید و در مطالعۀ کتب و آثار هم دست باالیی 

داشت.
»او، در کنار دانش و ادب و اندیشه، هنرها و شایستگی های 
دیگر را که جوانان را می زیبید و به کار می آمد، می آموخت 
و  می باخت  گویی  و  می تاخت  اسب  می ورزید.  و 
بزم  به  هم دل  یاران  با  می انداخت.  تیر  و  می آخت  تیغ 
می نشست و جام می گرفت و پشت نگرانی و اندیش ناکی 
را فرومی شکست. هم می کوشید که تن را نیز از یاد نبرد 
و آن را نیرو ببخشد. زیرا راستی جان و روشنی روان و 
رسایی اندیشه را در پیوند تنگ با نیروی تن می دانست و 
سستی را مایۀ کاستی می شمرد. افزون بر این همه گه گاهی، 
طبعی می آزمود و چکامۀ می سرود، آن چنان نغز و دل پسند 
که در زبان کسانی می افتاد و رامش گران و آوازخوانان آن 

بَریَشم چنگ و رود می خواندند و هوش و دل از  را، بر 
آشنایان در  ادب  شنوندگان می ستاندند. سخن شناسان و 
این سروده ها نوید و نشان سخنوری بزرگ و بی مانند را 
می توانستند ُجست؛ در سروده های بزمی و در چکامه هایی 

از این گونه: 
شبی در برت گر برآسودمی

سر از فخر بر آسمان سودمی
قلم در کف تیر بشکستمی

کاه از سر مهر بربودمی
به قدر، از نهم چرخ بگذشتمی

به پی، فرق کیوان بفرسودمی
و  می بالید  و  می درخشید  فردوسی  که  سالیانی  در  زمانه 
نوجوانی را به فرجام می آورد، به جوانی و مردی می رسید، 

زمانۀ پُرآشوب بود.«)کزازی، ۱۳۹۱، ص: 4۳(
فردوسی که جوانی کوشا و دوستدار تنهایی بود، به طیب 
خاطر کنار نهری که در سرتاسر ملک پدری اش می گذشت، 

می نشست و غرق در خیال می شد.
»اما گاهی سدی که برای رساندن آب به نهرها، به روی 
رودخانه بسته شده بود، می شکست و آب همه جا را فرا 
می گرفت و یا خشکی پدید می آمد و کودک آرزو می کرد 
آبیاری  و  بسازد  بنایی  و یک سد  توانگر شود  روزی  که 
منظم اطراف را تامین نماید که این آرزو پس از مرگ شاعر 

بر آورده می شود.«)4(
با وجود اغتشاشی که بر اثر شورش حاکم طوس بر علیه 
حاکمیت سامانیان پدید آمده بود، می توان فرض کرد که 

فردوسی در زادگاهش زندگی آرامی داشته است. 
خود  دارای  ادارۀ  به  خودش  که  سالگی  چهل  حدود  »تا 
می پرداخت که از لذت پاک زندگی خانوادگی برخوردار 
منعکس است.«)هانری  ایام در شهنامه  این  شد و خاطرۀ 

ماسه- مهدی، ۱۳۵0، ص: 72(
وضعیت زنده گی خانودۀ فردوسی

آذر بیگدلی در کتاب آتشکدۀ آذر، پدر فردوسی را باغباِن 
چهارباغ موسوم به فردوس می پندارد و می گوید، به همین 
»فردوسی«  را  تخلصش  ابوالقاسم  بعدها  که  است  دلیل 

می گذارد.)۵(
»فردوسی در خاندان دهقان چشم به جهان گشوده است، 
ایران  جامعۀ  وسط  طبقه های  از  زمان  آن  در  دهقانان 
ادبیات  تاریخ  در  ذبیح  اهلل صفا  دکتر  می شدند.  محسوب 
چنین می نویسد: دهقانان یک طبقۀ از مالکان زمین بودند 
عهد  از  اول  قرن  پنج  چهار،  و  ساسانیان)  دورۀ  در  که 
طبقات  از  یکی  و  می کرده اند  زندگی  ایران  اسامی(در 
اجتماعی فاصل میان طبقۀ کشاورزان و اشراف درجۀ اول 
ارضی«  از»اشرافیت  نوعی  صاحب  و  می داده  تشکیل  را 

بوده اند.«)۶(
پدر فردوسی از دهقانان و دارای ثروت و رفاه بوده است. 
روستای باژ از آِن او بوده یا در آن دِه، زمین های کشاورزی 
در  خانواده اش  با  است.  داشته  دام  و  ستور  و  ها  باغ  و 
قلعه یی در نزدیکی دِه یا در خانه یی از خانه های روستایی 
ممتاز بوده، زندگی می کرده است. به تربیت فرزند عاقه 
داشته، او را به مکتب فرستاده برای او معلم به خانه آورده 
است. فردوسی عاوه بر این که تاریخ و ادب فارسی و 
نیز دسترسی داشته  به علوم دینی  بود،  عربی را فراگرفته 
بود،  روزگار  آن  رسم  که  چنان  این ها،  از  گذشته  است. 
سوارکاری و تیر اندازی و فنون جنگاوری را نیز آموخته 
بوده و شعر سرایی را هم در همان زمان آموخته و برخی 
از داستان های کهن را نیز به نظم در آروده بود. »چنان چه 
از سرآغاز داستان بیژن و منیژه بر می آید، همسرش باسواد 
و هنرمند بوده، چنگ می نواخته و زبان پهلوی می دانسته 
و از روی کتاب های پهلوی، همین داستان بیژن و منیژه را 

برای فردوسی می خوانده تا او به نظم آورد:
مرا گفت کز من سخن بشنوی
به شعر آر ازین دفتری پهلوی

بگفتم بیار ای بِت مهرچهر
بخوان داستان و بیفزای مهر
ز تو گشت طبع من آراسته
ای مهربان سرو پیراسته...

فردوسی دارای یک دختر و یک پسر بود، پسرش در زمان 
به هنگام شصت  حیات پدر، در سی و هفت ساله گی و 
نظامی  دخترش  از  درگذشت.  )پدر(  او  سالگی  پنج  و 
عروضی یاد کرده، اما خودش یاد نکرده است.« )شعار و 

انوری، ۱۳7۳، ص: ۱4( 
مرگ دقیقی و آغاز کار فردوسی

ببندد  همت  کمر  فردوسی  که  شد  فرصتی  دقیقی،  مرگ 
و بقیۀ کار او را به اتمام برساند: آورده اند که در یکی از 
در  کتابی  و  بود  نشسته  خانه  در  فردوسی  بهار،  روزهای 
دست داشت، دوستش آمد و گفت، بیا با هم به باغ برویم 
و من خبری خوش برایت دارم. فردوسی با دوستش روانۀ 
باغ شد و در باغ، دوستش لب بر سخن گشود و وی را 
از مرگ دقیقی خبر داد. فردوسی از خبر مرگ دقیقی که 
شد،  ناراحت  و  غمگین  بود،  شده  کشته  غامش  توسط 
اما دوستش اصرار به این می کرد که حاال فرصت برایت 
سر  و  دوستان  با  مشوره  از  پس  فردوسی  شده.  مساعد 
درگریبان بردن و ژرف اندیشیدن های فروان، مصمم شد 

و گفت:
و  نبرد  این  مرد  ام  من  کرد،  خواهم  چنین  بادا!  »ایدون 
نمود  خواهم  باز  پایان  تا  آغاز  از  را  ایران  داستان  ناَورد، 
و به یاری یزدان دادار، خواهمش سرود، بی هیچ کاست و 

فزود.«)کزازی، ۱۳۹۱، ص: ۵۸(
بلخی)حدود۳۶7- دقیقی  قتل  آوان  در  ظاهراً  فردوسی 
۳۶۹هه(به نظم داستان های منفردی از میان داستان های 
قدیم ایرانی سر گرم بود، مثل داستان بیژن و گزاران، که 
بعدها آن ها را در میان داستان های شاهنامۀ خود گنجانید، 
و گویا این کار را در عین نظم شهنامۀ ابومنصوری یا بعد 
از آن نیز ادامه می داد و داستان های منفرد دیگری را مانند 
اکوان دیو،  اخبار رستم، داستان رستم و سهراب، داستان 
داستان های ماخوذ از سرگذشت بهرام گور، جداگانه به 

نظم در می آورد. )صفا، ۱۳7۹، ص: ۱۶0(
در این هنگام، ابومنصور)حاکم طوس( وفات کرده بود و به 
جای آن ارسان خان تعیین شده بود و شهرت فردوسی به 
دربار غزنه رسیده بود، ارسان خان طی مکتوبی فردوسی 
و  رساند  وی  به  را  محمود  پیام  و  خواند  دربارش  به  را 

فردوسی به غزنه آمد.
»و چنین گویند، شنیده بود که دقیقِی شاعر، به نظم کتاب 
شهنامه مشغول بود و بدست غامی از غامان خود کشته 
شد و سلطان محمود به نظم این کتاب میلی تمام داشت و 
فردوسی بسیار مستعد بود و اندیشۀ نظم آن را در ضمیر 
می گذراند و با خود می گفت، این کار بتوانم کرد و مقصود 

من از این میسر شود.
هفت  عجم،  ملوک  تواریخ  از  محمود  سلطان  ایام  آن  در 
داستان اختیار کرده بود و به هفت شاعر داده بود، که هر 
یک داستانی از آن به نظم آورند و شعر هر کدام که بهتر 
باشد، اتمام کتاب به عهدۀ او کنند و نام شعرا این است: 
چنگزن،  منجک  عسجدی،  زینی،  سیم  فرخی،  عنصری، 
خرمی، ترمدی، این شاعران به امر سلطان مصروف شده 
بودند که در این هنگام فردوسی به غزنه رسید.«)فردوسی، 

۱۳۶۱ص: ۱0(
فردوسی، به باغی وارد شد و در آن جا عسجدی و فرخی 
مصروف  و  بودند  نشسته  غزنه  دربار  شاعران  عنصری  و 

جمع  در  را  فردوسی  شدن  وارد  ایشان  خلوت،  و  عیش 
شان، مزاحمت دانستند و هریکی برای توبیخ وی بابت بی 
نزاکتی اش، تدبیری سنجید، »بآلخره یکی گفت، هر کی 
مصراعی بگوییم و تا نوبت به وی رسد، اگر توانست به 
ادامۀ مصراع های ما مصراعی انشا کند، هم صحبتی ما را 

شاید  در غیر نشاید، چنان کردند: 
عنصری گفت: چون عارض تو ماه نباشد روشن
فرخی گفت: مانند رخت گل نبودت در گلشن

عسجدی گفت: مژگانت همی گذر کند از جوشن
فردوسی گفت: مانند سنان گیو در جنگ پشن.

ایشان از جنگ گیو و پشن پرسیدند، فردوسی تقریر کرد، 
چنان که مجموع فضل او را مسلم داشتند. 

و  برنامه یی  برگزاری  از  پس  و  رسید  دربار  به  فردوسی 
اشتراک در رقابتی، در آن جا موفق به در آمد.

مست است بتا چشم تو و تیر بدست
بس کس که ز تیر چشم مست تو بخست

گر پوشد عارضت زره عذرش هست
کز تیر بترسد همه کس خاصه زمست.«)فردوسی، ۱۳۶0، 

ص: ۱0(
کردن  نظم  مسوولیِت  توانست  فردوسی  بداهه،  این  با 

شهنامه را به دست بگیرد. 

نیم نگاهی 
به حال 
و احواِل 
حکیم 
فردوسی

بخش نخسـت

فرهاد سجودی
ACKU



ــد  ــه تهدی ــا اشــاره ب ــداری ب ــر زراعــت و مال وزی
ــت  ــه مدیری ــد ک ــور می گوی ــالی در کش خشکس
ســکتور  ســهم گیری  بــدون  پدیــده  ایــن 

خصوصــی ناممکــن اســت.
ــداری  ــر زراعــت و مال ــی وزی ــر احمــد دران نصی
ــت  ــن وزارت دول ــیاس معی ــلم س ــد اس و محم
ــد  ــی در پیون ــوادث طبیع ــا ح ــارزه ب ــور مب در ام
ــت  ــور در نشس ــالی در کش ــد خشک س ــه تهدی ب
ــرا  ــدگان ف ــس نماین ــور( مجل روز دوشــنبه )24 ث

ــدند. ــده ش خوان
ــداری  ــر زراعــت و مال ــی وزی ــر احمــد دران نصی
ــی از خشک ســالی در کشــور  ــراز نگران ضمــن اب
ــهم  ــدون س ــالی ب ــت خشک س ــه مدیری ــت ک گف

گیــری ســکتور خصوصــی ناممکــن اســت.
ــت افغانســتان  ــد دول ــزود، هرچن ــی اف ــای دران آق
تدابیــر را بــرای مبــارزه بــا خشک ســالی در 
دســتور کار خــود قــرار داده اســت ولی بــه تنهایی 

ــد. ــارزه کن ــده مب ــن پدی ــا ای ــد ب نمی توان
از  والیــت   ۱۵ کــه  گفــت  زراعــت  وزیــر 
جملــه، جوزجــان، بادغیــس، فاریــاب، غــور، 
ــخ،  ــد، ســمنگان، بل ــل، قندهــار، هلمن ارزگان، زاب
ــد  ــا ۶0 درص ــروز ب ــراه و نیم ــرات، ف ــان، ه بغ

دارنــد. قــرار  اول  خشک ســالی در درجــه 
بــه گفتــه او، والیــت هــای میــدان وردک، لوگــر، 
ــا 40 درصــد  ــا، نورســتان و ســرپل ب تخــار، پکتی
خشک ســالی در درجــه دوم قــرار دارنــد و متباقــی 

۱۳ والیــت دیگــر بــا 20 درصــد خشک ســالی در 
درجــه ســوم قــرار دارنــد.

آقــای درانــی افــزود کــه اگــر تهدیــد خشک شــالی 
در کشــور افزایــش یابــد حکومــت ناگزیــر اســت 
کار برخــی از پروژه هــای بنــد آب را متوقــف 
ــرای  ــه ب ــن علوف ــول آن را صــرف تأمی ــرده و پ ک

مواشــی کنــد.
او خاطــر نشــان کــرد کــه تامیــن علوفــه دوماهــه 
مواشــی کــه بــا تهدیــد خشک ســالی مواجــه انــد 
نزدیــک ۱00 میلیــون دالــر هزینــه دارد و اگــر ایــن 
مشــکل ۹ مــاه ادامــه یابــد هزینــه نجــات مواشــی 

ــر می رســد. ــه ۵۵0 میلیــون دال ب
ــون  ــا کن ــد وزارت زارعــت ت ــه او، هرچن ــه گفت ب
ــی را  ــالی اقدامات ــک س ــل خش ــل معض ــرای ح ب
در راســتای تأمیــن پــول بــرای خریــداری علوفــه 

انجــام داده امــا ایــن مقــدار بســنده نیســت.
از ســویی هــم، محمد اســلم ســیاس معیــن وزرات 
ــی  ــه حــوادث طبیع ــور رســیدگی ب ــت در ام دول
می گویــد کــه پــان مبــارزه بــا رویدادهــای 
طبیعــی بــه همــکاری ســازمان ملــل آمــاده شــده 
و ایــن ســازمان آمــده اســت تــا در بخــش تامیــن 
ــت  ــامیدنی دول ــت و آب آش ــی، صح ــواد غذای م

ــاری رســاند. افغانســتان را ی
ــرد  ــدگان عملک ــس نماین ــود، مجل ــن وج ــا ای ب
حکومــت بــه ویــژه وزارت دولــت در امــور مبارزه 
ــه  ــرای کمــک رســانی ب ــا حــوادث طبیعــی را ب ب
آســیب دیــدگان قناعــت بخــش ندانســته و تاکیــد 
ــن  ــع ای ــت رف ــد در جه ــت بای ــه حکوم دارد ک

ــد. مشــکل توجــه جــدی نمای
عبدالــروف ابراهیمــی رییــس مجلــس نماینــدگان، 
ــردم  ــر م ــزرگ در براب ــش ب ــالی را چال خشک س
ــه  ــت ک ــد و گف ــه خوان ــت پیش ــدار و زراع مال
بســیاری از مواشــی مــردم در نتیجــه کــم توجهــی 

دولــت تلــف شــده انــد.

مجلــس نماینــدگان در واکنــش بــه نصب برچســپ 
ــن روش  ــه ای ــد ک ــنامه ها می گوی ــی شناس در کاپ

دموکراســی را در افغانســتان بدنــام خواهــد کــرد.
عبدالرئــوف ابراهیمــی رییــس مجلــس نماینــدگان 
ــن مجلــس  ــور( ای در نشســت روز دوشــنبه )24 ث
ــم  ــا عال ــی تذکره ه ــپ در کاپ ــت: »زدن برچس گف
ــد  ــر خواه ــات در ب ــد انتخاب ــب را در رون از تقل
داشــت؛ بــا توجــه بــه انتخابات هــای گذشــته 
بدنــام  را  دموکراســی  گســترده  تقلــب  اینبــار 

ــرد.« ــد ک خواه
آقــای ابراهیمــی افــزود، در حالــی کــه مــردم انتظار 
برگــزاری انتخابــات شــفاف را دارنــد؛ حکومــت و 
کمیســیون انتخابــات روشــی را در پیــش گرفتــه اند 
کــه بــه جــای شــفافیت تقلــب گســترده تر خواهــد 

. شد
ــب از  ــر تقل ــات پ ــزاری انتخاب ــه او، برگ ــه گفت ب
ــول نیســت  ــورد قب ــردم افغانســتان م آدرس رای م
و کمیســیون انتخابــات و حکومــت بایــد در رونــد 

ــد. ــا مســوولیت برخــورد کنن ــات ب انتخاب
ــت:  ــز گف ــس نی ــی دیگــر عضــو مجل ــه کوف فوزی
ــی  ــپ در کاپ ــدار زدن برچس ــه طرف ــانی ک »کس
ــران رای در  ــد بح ــتند، می خواهن ــنامه ها هس شناس

ــد.« ــه وجــود آی ــده ب ــات آین انتخاب
ــن روش در روز  ــا ای ــه ب ــزود ک ــی اف ــم کوف خان
اســتفاده  میلیــون رای  از ۵0  بیشــتر  انتخابــات 
خواهــد شــد کــه ایــن بحــران شــرم بــزرگ بــرای 

ــود. ــد ب ــت خواه حکوم
فکــوری بهشــتی دیگــر عضــو مجلــس هــم 
کاپــی  در  زدن  برچســپ  بــا  کــه  می گویــد 
شناســنامه ها هــر نفــر ۱0 تــا ۱00 بــار بــرای 
ــرد. ــد ک ــام خواه ــت ن ــات ثب ــرکت در انتخاب ش

آقــای بهشــتی خاطــر نشــان کــرد کــه ایــن فیصلــه 
زیــر فشــار ارگ ریاســت جمهــوری صــورت 
گرفتــه و حکومــت بایــد از مداخلــه در امــور 

ــد. ــود داری کن ــیون خ کمیس
ــم  ــن تصمی ــاد آور شــد کــه ای ــد هــم ی ناهــد فری
ــام  ــار ثبــت ن ــردن آم ــاال ب ــه منظــور ب حکومــت ب
ــن  ــرد و ای ــاال بب ــی ب ــه شــکل جعل ــدگان را ب کنن
ــود. ــردم خواهــد ب ــا سرنوشــت م ــازی ب مســاله ب

ــه ارگ ریاســت جمهــوری  ــزود ک ــد اف ــم فری خان
ــد  ــت می کن ــات دخال در کمیســیون مســتقل انتخاب
و بایــد نــام ایــن کمیســیون بــه کمیســیون حکومتی 

انتخابــات تبدیــل گــردد.
نصــراهلل صادقــی زاده نیلــی دیگــر عضــو مجلــس 
ــق  ــها ح ــم ش ــتعفای خان ــه اس ــاره ب ــا اش ــم ب ه
سرپرســت دبیرخانــه کمیســیون مســتقل انتخابــات 
کاپــی  در  زدن  برچســب  طــرح  کــه  گفــت 
ــم  ــنجیده و تصمی ــت ناس ــک حرک ــنامه ها ی شناس
خودســرانه و دیکتاورانــه ارگ ریاســت جمهــوری 

اســت.
ــی از مداخلــه  ــراز نگران ایــن نماینــدگان ضمــن اب
ــد  ــات تاکی ــیون انتخاب ــور کمیس ــت در ام حکوم
ــرای  ــات ب ــه اعضــای کمیســیون انتخاب ــتند ک داش
ــرا  ــس ف ــه مجل ــورد ب ــن م ــی در ای ــخ گوی پاس

ــوند. ــده ش خوان
ایــن در حالــی اســت کــه دو روز پیــش ابتــدا ارگ 
ریاســت جمهــوری و ســپس کمیســیون انتخابــات 
ــردم  ــان م ــظ ج ــل حف ــه دلی ــه ب ــرد ک ــام ک اع
ــام رای  ــت ن ــن برچســپ ثب ــس از ای افغانســتان پ
دهنــدگان در کاپــی شناســنامه ها زده می شــود.

امــا پــس از آن، اســنادی بــه بیــرون درز کــرد کــه 
ایــن کار بــاالی اعضــای کمیســیون از ســوی ارگ 
تحمیــل شــده و چهــار عضــو کمیســیون مخالــف 

ایــن روش اســت.
ــس  ــداهلل ریی ــداهلل عب ــر عب ــال داکت ــن ح در همی
اجرایــی نیــز گفتــه اســت کــه کمیســیون انتخابــات 
از ســوی ارگ زیــر فشــار قــرار گرفتــه اســت امــا 
ــه شــدت  ارگ ریاســت جمهــوری ایــن ادعــا را ب

رد کــرده اســت.
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نصیر احمد درانی:
دولت به تنهایی با خشکسالی مبارزه نمی تواند

در مجلس مطرح شد:
ر  ما آ می خواهند   

ببرند  باال   به  شکل  جعلی   ا    ر ثبت نام کننده گان 

فعاالن:
 له هلمنده د کابل پر لور د جنګ 

خالف حرکت د سولې لپاره اغېزمن دی
ــو  ــري حقون ــې او ب ــدين ټولن ــو د م ــد والیتون ــل او هلمن د کاب

ــګ  ــور د جن ــر ل ــل پ ــه د کاب ــد والیت ــه هلمن ــاالن ل ــي فع ځین

ــي. ــن ګڼ ــاره اغېزم ــولې لپ ــت، د س ــاف حرک خ

دا فعــاالن د جنــګ پــر ضــد د هلمنــد والیــت د تحصــن کوونکــو 

ــوالی  ــت ک ــه حرک ــي، دغ ــوي او واي ــی ک ــت هرکل ــوي حرک د ن

ــه وهڅــوي او د  ــو ت ــه اړه فکــر کول يش چــې خلــک د ســولې پ

جنــګ پــر وړانــدې د اعــراض ملــن پراخــه کــړي.

ــا د  ــه ویس ــال عطاالل ــو فع ــې ی ــدين ټولن ــت د م ــد والی د هلمن

ــه  ــو ت ــي ۲۴« ازادي راډی ــه ورځ »۱۳۹۷ کال د غوي ــنبې پ دوش

وویــل، دغــه حرکــت ښــيي چــې خلــک ســولې تــه د رســېدو پــه 

خاطــر هــر ډول قربانــۍ تــه چمتــو دي او نــور بــه د ناامنیــو پــر 

وړانــدې غلــی پاتــې نــه يش.

نوموړی وايي:

ــړي،  ــت وک ــور حرک ــر ل ــز پ ــې د مرک ــی چ ــم نیول »دوی تصمی

ــام  ــرې فکــر او اله ــان او ولســونه ت ــول ځوان ــاره چــې ټ د دې لپ

ــو،  ــار ی ــه تی ــۍ ت ــاره هــرې قربان واخــي چــې مــوږ د ســولې لپ

دا قربــاين کــه پلــی تــګ، اعتصــاب، تحصــن او کــه پرلــت وي، 

لــه دې ټولــو الرو ځوانــان خپلــې هڅــې کــوي چــې هېــواد تــه 

ــوله راويل.« س

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې د ســولې لپــاره د اعراضونــو، د 

ــه دوام،  ــو پ ــو او د نه خــوړو د اعتصابون تحصــن د خیمــو د درول

ــام  ــتنې پیغ ــولې غوښ ــې د س ــان چ ــدي ځوان ــمېر هلمن ــو ش ی

ــور پــي راروان شــوي دي. ــر ل ــل پ ــده د کاب ــه هلمن ــږدوي ل لې

د هلمنــد وايل حیات اللــه حیــات د دوشــنبې پــه ورځ ازادي راډیــو 

تــه وویــل، دغــه کاروان د یکشــنبې پــه ورځ د کابــل پــر لــور روان 

شــوی او هدف یــې دا دی چــې د افغانســتان د خلکــو او نړیوالــو 

ــه  ــوي او هڅ ــتړي ش ــه س ــه جنګ ــان ل ــې افغان ــام ورواړوي چ پ

کــوي چــې لــه هــرې ممکنــې او قانــوين الرې، پــه جنــګ کــې 

ښــکېلې خــواوې ســولې تــه وهڅــوي.

پــه هلمنــد والیــت کــې شــااوخوا دوه میاشــتې مخکــې د یــوې 

ــېدونکو  ــو اوس ــت ځین ــه والی ــته، د دغ ــې وروس ــې حمل مرګون

ــه  ــن خیم ــه د تحص ــه توګ ــراض پ ــدې د اع ــر وړان ــو پ د ناامنی

ــتل  ــو وغوښ ــکېلو اړخون ــه ښ ــې ل ــې ی ــګ ک ــه جن ــه او پ ودرول

ــي. ــولې الره ونی ــای دې د س ــر ځ ــګ پ ــې د جن چ

ــرات،  ــل، ه ــل، زاب ــه کاب ــو پ ــمېر خلک ــو ش ــته ی ــه دې وروس ل

ــه تحصــن  ــد ل ــو کــې د هلمن ــراه والیتون ننګرهــار، کندهــار او ف

ــېدو  ــه د رس ــدف ت ــاد ه ــد او ی ــړ څرګن ــل مات ــو رسه خپ کوونک

ــې. ــې ودرول ــت خیم ــاره د پرل لپ

د هلمنــد ځوانانــو د ســولې پــه هــدف د کابــل پــه لــور پــه پښــو 

حرکــت وکــړ

ــګ  ــد ټین ــې اوربن ــې چ ــر هغ ــي، ت ــو وی ــن کوونک ــو تحص دغ

ــوي. ــه دوام ورک ــارزې ت ــې مب ــه يش، خپل ن

ــال  ــو فع ــري حقون ــې د ب ــل ک ــه کاب ــې پ ــت ک ــه وخ ــه ورت پ

ــه  ــوالی يش پ ــت ک ــوی حرک ــه ن ــي، دغ ــکېب واي ــد ش جاوی

ــړي. ــز وک ــو اغې ــو اړخون ــکېلو ټول ــر ښ ــې پ ــګ ک جن

نوموړی وايي:

»دا یــو داســې اقــدام دی چــې فکــر کــوم د افغانســتان پــر خلکــو 

ــو کــې  ــه ســیايس تعامات ــوه ډول پ ــه ی ــو چــې پ ــه هغــو ډل او پ

ــې  ــد د نړیوال ــر اوس بای ــه نظ ــا پ ــړي. زم ــز وک ــکېل دي، اغې ښ

ټولنــې او بنســټونو پــر ځــای د افغانســتان د ســولې لپــاره مترکــز 

ــدوی  ــان هم ــي قربانی ــه اص ــو ويش، ځک ــر افغانان ــه پ ــه خپل پ

دي.«

د ســیايس چــارو پــوه یونــس فکــور دغــو اعــراض او تحصونونو 

ــه  ــي، پ ــو واي ــه کت ــه پ ــې ت ــو نه پاملرن ــت او طالبان ــه د حکوم ت

ــوله  ــدين او س ــې د م ــته چ ــاق نه ش ــې اخ ــې داس ــتان ک افغانس

ــړ ويش او غــږ یــې واورېــدل يش. ــو مات غوښــتونکو حرکتون

ښــاغلی فکــور وايــي، پــه کار ده چــې د جګــړې ښــکېلې غــاړې 

ــل  ــه خپ د دوی غــږ واوري او د بین االفغــاين ســولې ټینګښــت ت

تیــاری وښــيي.
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تـرامپ در   افغـانستان...
افغانستان انتقاد کرده اند.

اسـتفن لینـچ، عضـو مجلـس نماینـدگان ایـاالت متحـده، 
از سـری نگهداشـتن معلومـات جنـگ در  انتقـاد  ضمـن 
افغانسـتان، مـی گویـد کـه نظامیـان امریکایـی شـرایط را 
بـرای اعضـای کانگرس که مـی خواهنـد از نزدیک اوضاع 

افغانسـتان را بررسـی کننـد، دشـوار کـرده انـد.
روزنامـۀ باسـتن گلـوب بـه نقـل از جنـرال جان نکلسـن، 
قومانـدان ماموریـت قاطع در افغانسـتان، نوشـته اسـت که 
معلومـات در مـورد نظامیـان به درخواسـت محمد اشـرف 
غنـی، رییـس جمهـور این کشـور سـری نگهداشـته شـده 

ست. ا
بـا وجـود گزارش هـا در مـورد کاهـش نیروهـای امنیتـی 
افغانسـتان، جیـم متیـس، وزیـر دفاع ایـاالت متحـده، هفتۀ 
گذشـته خطـاب بـه سـناتوران امریکایـی ضمـن تکذیـب 
کاهـش قـوای افغـان تاکیـد کـرد کـه ایـاالت متحـده بـر 

»کیفیـت« قـوای افغـان تمرکـز دارد، نـه »کمیـت« آنـان.

ACKU
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ترامپ خطرناک  خارجی  سیاست 

روز نکبت در بیت المقدس
شدند کشته  فلسطینی  ده ها 

ــی  ــت های خارج ــن سیاس ــر گرفت ــا در نظ ب
ــر،  ــای اخی ــپ در هفته ه ــت ترام ــزرگ دول ب
اقــدام رســمی امریــکا بــرای انتقــال ســفارت 
ایــن کشــور از تل آویــو بــه قــدس بــه شــدت 

تحــت نظــارت اســت.«
تل آویــو  از  امریــکا  ســفارت  انتقــال 
بــه قــدس، اقدامــی تاریخــی و احتمــاال 
جنجال برانگیــز اســت کــه بــا پیامدهــای 
ــا  ــود ام ــه ای بســیاری همــراه خواهــد ب منطق
اصــول  از  چشــم اندازی  حــال  عیــن  در 
راهبــردی سیاســت های خارجــی دونالــد 
ترامــپ، رییــس جمهــور امریــکا را بــه دســت 
و  پرحاشــیه  تصمیم گیری هــای  می دهــد؛ 
کــه  خارجــی  سیاســت  جلب توجه کننــده  
ــرد  ــات می گی ــپ نش ــی ترام ــگاه داخل از پای
امــا بــه نظــر می رســد کــه دردســرهای 
طوالنی مــدت  مشــکات  و  دیپلماتیــک 

ــد. ــته باش ــراه داش ــه هم ــیاری را ب بس
بعــدا  بخــر،  »االن  را  سیاســت ها  ایــن 
ــم  ــه ه ــی ک ــم؛ عبارت ــن« می نامی پرداخــت ک
در معنــای لغــوی و هــم در معنــای اصطاحی 
سیاســت ها  ایــن  درخصــوص  می توانــد 
ــاله  ــوص مس ــپ درخص ــرود. ترام ــه کار ب ب
ــد  ــدس تاکی ــه ق ــکا ب ــفارت امری ــال س انتق
ــی  ــا تیزهوش ــد ب ــه می توان ــت ک ــرده اس ک
اقتصــادی اش ســفارتی جدیــد بــا قیمتــی 
ــه پیــش در  ــال او هفت ــرای مث ارزان بســازد. ب
ــر  ــار دیگ ــکارت ب ــتان ال ــی در شهرس کمپین
ایــن  هزینه هــای  دادن  کاهــش  ماجــرای 
ــه حــدود 400  ــر ب ــارد دال اقــدام از یــک میلی

ــرد. ــرار ک ــر را تک ــزار دال ه
ــت  ــی درس ــا در صورت ــا تنه ــا ام ــن ادع ای
ــازه زمانــی کوتاهــی را در  اســت کــه فقــط ب
نظــر بگیریــم. پیــش از ایــن و در اوایــل مــاه 
جــاری گــزارش شــده اســت کــه ایــن مبلــغ 
ــه مراحــل  ــوط ب ــری تنهــا مرب 400 هــزار دال
بــه ســاختمان  انتقــال ســفارت  نخســت 
کنســولگری موجــود در قــدس اســت امــا بــه 
احتمــال زیــاد ایــن ســاختمان مکانــی موقــت 
اســت. ســاخت  امریــکا  ســفارت  بــرای 
ســفارت دائمــی بزرگ تــر و هزینــه  یــک 
میلیــارد دالــری ایــن اقــام می توانــد ۱0 ســال 
ــان دوران  ــا آن زم دیگــر طــول بکشــد کــه ت
ریاســت جمهــوری ترامــپ بــه پایــان رســیده 

اســت.
شــاخصی  ترامــپ،  غلــط  الف زدن هــای 
ــای  ــدگاه او درخصــوص هزینه ه ــا از دی گوی
تصمیماتــش در حــوزه سیاســت خارجــی 
اســت امــا مهم تــر از آن ایــن اســت کــه 
بــه نظــر می رســد او هزینه هــای سیاســی 
طوالنــی مــدت ایــن تصمیمــات را نیــز 

ــت. ــه اس ــم گرفت ــت  ک دس

ــای  ــیاری از روس ــون بس ــز همچ ــپ نی ترام
جمهــور پیــش از خــودش بــا تعهــد بــه 
تــازه  رویکــردی  اتخــاذ  و  سخت کوشــی 
ــطین  ــرائیل و فلس ــری اس ــوص درگی درخص
ــه  ــه گفت ــه ب ــری ای ک ــد؛ درگی روی کار آم
ــه  خــود او »دشــوارترین مســاله« ای اســت ک
می توانــد بــه صلــح بیانجامــد. بــا ایــن حــال 
دولــت او هنــوز برنامــه صلــح خــود را ارائــه 
ــاه دســامبر  ــات فلســطینی از م نکــرده و مقام
ــال  ــرای انتق ــود را ب ــم خ ــپ تصمی ــه ترام ک
ــرد، از  ــام ک ــدس اع ــه ق ــکا ب ــفارت امری س
مذاکــره بــا همتایــان امریکایــی خــود ســر بــاز 

ــد. زده ان
ــکا در  ــفارت امری ــنبه س ــه روز دوش افتتاحی
قــدس در آســتانه ســالگرد تاســیس اســرائیل 
»نکبــت«  روز  را  آن  کــه   ۱۹4۸ ســال  در 
هفته هــا  می گیــرد.  صــورت  می خواننــد، 
ــزه در  ــدیدی در غ ــه اعتراضــات ش اســت ک
ــی  ــای نظام ــت و نیروه ــزاری اس ــال برگ ح
ــه  ــن هفت ــه ای ــد ک ــدار داده ان ــرائیل هش اس
ــد  ــی  می کنن ــترده تر را پیش بین ــی گس تظاهرات
کــه در اعتــراض بــه انتقــال ســفارت امریــکا 
و ســالگرد تاســیس اســرائیل صــورت خواهــد 
ــال از  ــر از احتم ــانه ای دیگ ــن نش ــت. ای گرف
دســت رفتــن اعتبــار امریــکا بــه عنــوان 
یــک طــرف خنثــی در توافق هــای صلــح 
ــه  ــه هرگون ــه اســت کــه دســتیابی ب خاورمیان
راهــکار پایــدار را از ایــن هــم ســخت تر 
ــت  ــن اس ــکل ممک ــن مش ــا ای ــد. ام می کن
ســال ها باقــی بمانــد و دولت هــای آینــده 
ــا  ــد. ام ــرم کنن ــه ن ــت و پنج ــا آن دس ــز ب نی
ترامــپ فعــا از ســوی امریــکا و اســرائیل بــا 

ــد. ــه می خواه ــت ک ــه اس ــویقی مواج تش
ــای  ــا تصمیم گیری ه ــپ ی ــی« ترام »مقطع گرای
او بــا در نظــر گرفتــن بــازه زمانــی کوتــاه، تنها 
ــدود  ــطین مح ــرائیل و فلس ــری اس ــه درگی ب
نمی شــود. تصمیــم دیگــر او بــرای خــروج از 
توافــق هســته ای بــا ایــران بــه جــای مذاکــره، 
موجــب شــد کــه بســیاری از ناظــران از جمله 
منتقــدان دیگــر ایــن توافــق حــس کننــد کــه 
هیــچ »طــرح جایگزینــی« وجــود نــدارد. آنــان 
بــر ایــن باورنــد کــه دولــت ترامــپ بیشــتر در 
ــده  ــرای آین حــال ایجــاد مشــکاتی بیشــتر ب

اســت.
ــا  ــح ب ــرات صل ــرای مذاک ــپ ب ــاش ترام ت
ــز  ــمالی نی ــره ش ــر ک ــگ اون، رهب ــم جون کی
ممکــن اســت همیــن تفکــر را برانگیــزد. بنــا 
اســت کــه ترامــپ در ۱2 ژوئــن در ســنگاپور 
ــدار  ــمالی دی ــره ش ــود از ک ــای خ ــا همت ب
ــش  ــه پوش ــت ک ــدادی اس ــن روی ــد. ای کن
تلویزیونــی  مطلــوب ترامــپ را در اختیــارش 
ــه توافقــی  ــا دســتیابی ب خواهــد گذاشــت. ام

واقعــی بــا کــره شــمالی می توانــد بــه مســاله 
پرحاشــیه ای تبدیــل شــود. ایــن قــرارداد 
ــته ای  ــاح هس ــع س ــط خل ــه فق ــد ن می توان
ــادی از  ــت اقتص ــه حمای ــمالی بلک ــره ش ک
ایــن کشــور و تضمین هــای امنیتــی منطقــه ای 
و مــواردی دیگــر را نیــز در بــر داشــته باشــد.
ــر  ــه نظ ــد، ب ــیاری گفته ان ــه بس ــور ک همانط
ــه  ــگ اون ن ــم جون ــا کی ــق ب ــد تواف می رس
ــی  ــورده قبل ــت خ ــق شکس ــبیه تواف ــا ش تنه
ــق  ــه تواف ــه ب ــت، بلک ــمالی اس ــره ش ــا ک ب

ــباهت دارد. ــز ش ــران نی ــته ای ای هس
در واقــع ایــن نگرانــی وجــود دارد کــه ایــن 
توافــق می توانــد از توافــق پیشــین بدتــر 
ــورت  ــختی ص ــرات س ــال ها مذاک ــد. س باش
گرفــت تــا توافــق ایــران بــه دســت آیــد امــا 
ــان داد  ــوری نش ــه صب ــی ب ــه تمایل ــپ ن ترام
ــک  ــای دیپلماتی ــرای بحث ه ــی ب ــه اهمیت و ن
ــرای دســت یابی  ــدت ب ــی م ــده و طوالن پیچی
ــق شــتابزده  ــل شــد. تواف ــق قائ ــن تواف ــه ای ب
بــه  منجــر  می توانــد  تنهــا  پیونگ یانــگ 
آینــده  ســال های  در  بیشــتری  مشــکات 

شــود.
بــه نظــر می رســد تصمیم گیــری ترامــپ 
ــان  ــه نگرانی هــای مخاطب ــات ب ــن اقدام در ای
داخلــی اش وابســته اســت زیــرا او می خواهــد 
ــرده و از  ــود ک ــه خ ــی را متوج ــرات مثبت نظ
همتایــان سیاســی ســابق خــود متمایــز جلــوه 
کنــد. البتــه تنهــا او نیســت کــه ایــن دیــدگاه 
را دارد. دانشــگاهیانی همچــون پــل ماســگریو 
و دن نکســون معتقدنــد کــه جامعــه سیاســت 
خارجــی امریــکا در ســال های اخیــر بــه 
اســت.  شــده   قطــب زده  سیاســی  لحــاظ 
ــر  ــاق نظــر در خصــوص ه ــه اتف ــتیابی ب دس
توافــق بین المللــی بســیار دشــوارتر شــده 
اســت کــه خطــر لغــو توافقــات و تصمیمــات 
ــت آینــده را در پــی  ــوی دول ــزرگ از س ب

ــت. ــد داش خواه
بــاراک  کــه  مــی رود  احتمــال  البتــه 
امریــکا  پیشــین  اوبامــا، رییــس جمهــور 
ــدت  ــد م ــر بلن ــاره تاثی ــادی درب ــی زی نگران
ــاق  ــک اتف ــه ی ــتیابی ب ــرای دس ــش ب تصمیم
ــی  ــرد مقطع ــک رویک ــا ی ــت. ام ــر داش نظ
ــه  ــه نظــر می رســد ک ــر ب ــتابزده خطرناک ت ش
سیاســت خارجــی امریــکا را بــه همــان خــط 
کــه  بازمی گردانــد  »تافی جویانــه«  مشــی 
ــه واشــنگتن اســت. اگــر »االن  هم اکنــون روی
ــه  ــا برنام ــن« واقع ــت ک ــدا پرداخ ــر، بع بخ
ترامــپ باشــد، بهــای نهایــی آن ممکــن اســت 
ــر  ــه فک ــد ک ــزی باش ــتر از چی ــیار بیش بس

. می کنیــم

واشنگتن پست

در آسـتانه افتتـاح سـفارت آمریـکا در اسـرائیل در شـهر بیت المقـدس، 
تظاهـرات ده هـا هـزار فلسـطینی در مـرز غـزه به خشـونت کشـیده شـده 
و بـه گفتـه مقام هـای فلسـطینی تـا کنـون ۳7 فلسـطینی کشـته و بیـش از 

هفتصـد نفـر دیگـر زخمـی شـده اند.
بـر اسـاس گزارش هـا یک کودک دوازده سـاله هم در میان کشـته شـدگان 

است.
اعتراض هـا در مـرز غـزه بـا درخواسـت بازگشـت بـه سـرزمین ها پـدری 
هم زمـان بـا هفتادمیـن سـالگرد تاسـیس اسـرائیل، از چنـد هفتـه پیـش 
آغـاز شـده و امـروز بـا افزایـش چشـمگیر شـرکت کنندگان در تجمع های 

اعتراضـی بـه اوج خود رسـیده اسـت.
بـه گفتـه مسـئوالن درمانـی در غـزه در تظاهرات امـروز یک نوجـوان ۱4 
سـاله هم با شـلیک نیروهای اسـرائیلی جان خود را از دسـت داده اسـت. 
شـمار کشـته های فلسـطینی از آغـاز اعتراضـات مـرز غـزه در حـدود یک 

مـاه و نیـم پیـش تا امـروز به بیـش از ۶0 نفر رسـیده اسـت.
تصاویری که از این تظاهرات منتشـر شـده نشـان دهنده اسـتفاده گسترده از 
گاز اشـک آور علیه معترضان فلسـطینی اسـت. مرز باریکه غزه و اسـرائیل 
منطقـه ای تحـت تدابیـر سـخت امنیتی اسـت و واکنـش ارتش اسـرائیل به 

ناآرامی هـا در ایـن منطقـه تندتـر از مناطق دیگر اسـت.
ارتـش اسـرائیل در ارتبـاط بـا تظاهـرات غزه گفته اسـت کـه "در برابر هر 
گونـه فعالیـت ترورویسـتی به زور متوسـل می شـود و بـرای جلوگیری از 

حمـات علیـه اسـرائیل وارد عمل خواهد شـد."
شـین بـت، سـازمان اطاعات و امنیت داخلی اسـرائیل، ایـران را به "تامین 
مالـی حمـاس بـرای اقدامـات خشـونت آمیز در منطقـه حصارکشـی شـده 

نـوار غـزه" متهم کرده اسـت.
محمـود عبـاس، رئیـس تشـکیات خودگـردان فلسـطینی، اسـرائیل را بـه 
"کشـتار وحشـتناک" در غـزه متهـم کـرده و معـاون نخسـت وزیـر ترکیه 
گفتـه اسـت که آمریـکا هـم در کنار اسـرائیل در مسـئولیت این "کشـتار" 

است. شـریک 
در بیت المقـدس مراسـم گشـایش سـفارت خانه آمریـکا کـه بـا دسـتور 
جنجالـی دونالـد ترامـپ، رئیـس جمهور آمریـکا صورت می گیـرد، بعد از 
ظهـر روز دوشـنبه ۱4 اپریـل )24 اردیبهشـت( با حضور ایوانـکا ترامپ و 

جـرد کوشـنر، دختـر و دامـاد آقـای ترامپ برگزار شـد. 
دونالـد ترامـپ، رئیس جمهور آمریـکا، در توییتی امـروز را "روزی بزرگ 

برای اسـرائیل" خوانده اسـت.
قـرار اسـت یک سـفارت کوچـک موقتـا در داخل سـاختمان کنسـولگری 
آمریـکا در بیت المقـدس افتتاح شـود و بعدا کل سـفارت بـه محلی بزرگتر 

در این شـهر منتقل شـود.
سـفیران و دیپلمات هـای خارجـی مقیـم اسـرائیل بـه ایـن مراسـم دعـوت 
شـده اند امـا بـا توجـه بـه اعتـراض بیشـتر دولت هـای جهـان بـه تصمیـم 
ایـن دیپلمات هـا در مراسـم  از  انتظـار مـی رود بسـیاری  ترامـپ،  آقـای 

نکنند. شـرکت 
بـا  کـه  دولت هایـی  همـه  از  اسـرائیل،  نخسـت وزیر  نتانیاهـو،  بنیامیـن 
کشـورش رابطـه دیپلماتیـک دارنـد خواسـته از تصمیم آقـای ترامپ برای 
انتقـال سـفارت بـه بیت المقـدس پیـروی کننـد اما تـا کنون تنهـا دو دولت 

گواتمـاال و پاراگوئـه بـه ایـن درخواسـت پاسـخ مثبـت داده اند.
انتقـال سـفارت آمریـکا به بیت المقـدس که به معنی به رسـمیت شـناختن 
ایـن شـهر بـه عنـوان پایتخـت اسـرائیل و نادیـده گرفتـن حق فلسـطینیان 
بـرای برپایـی پایتخـت دولـت آینـده خـود در ایـن شـهر و حاکمیـت بـر 

شـرق آن اسـت، خشـم مسـلمانان جهـان را برانگیخته اسـت.
بنابـر قوانیـن بین المللـی و پنـج دهـه موضـع رسـمی دولت هـای آمریـکا، 
شـرق بیت المقدس بخشـی از سـرزمین های اشغالی بوده اسـت. فلسطینیان 
شـرق بیت المقـدس را بـرای پایتخـت کشـور مسـتقل آینـده خـود در نظر 

دارند.
بـه  فارسـی  بی بی سـی  اعزامـی  خبرنـگار  فرهمنـد،  مهـرداد  گفتـه  بـه 
بیت المقـدس، در کرانـه باختـری هـم فلسـطینیان معترض از سرتاسـر این 
کرانـه در شـهر رام اهلل، مقر تشـکیات خودگردان فلسـطینی، گـرد آمده اند 

تـا از آنجـا بـه سـوی بیت المقـدس حرکـت کننـد.
ارتـش اسـرائیل اجـازه ورود ایـن معترضـان را بـه بیت المقـدس نمی دهد 
و انتظـار مـی رود گـذرگاه قلندیا که ورودی شـهر اسـت، همچون گذشـته 

صحنـه درگیری شـدید میان فلسـطینیان و ارتش اسـرائیل شـود.

ACKU



ســیمنار علمــی- تحقیقــی در مــورد مقام و شــخصیت 
امــام ابــو حنیفــه )رح( از ســوی وزارت ارشــاد، حــج 

و اوقــاف در ارگ ریاســت جمهــوری برگــزار شــد.
شــماری از علمــای دینــی کــه در ایــن ســیمینار یــک 
روزه کــه روز دوشــنبه )24 ثــور( برگــزار شــده بــود، 
ــراط  ــان اف ــم را راه حــل پای ــام اعظ خــط فکــری ام

گرایــی در جهــان اســام عنــوان کردنــد.
ــن  ــه در ای ــور ک ــس جمه ــی ریی ــرف غن ــد اش محم
مراســم صحبــت می کــرد گفــت کــه نظــام فقهــی و 
میــراث فکــری امــام ابــو حنیفــه کــه بــر نقــل و عقــل 
اســتوار اســت، راه گشــای اقشــار آســیب پذیــر جامعه 
اســامی از خطــر افتــادن بــه دام افراط گرایــی اســت.
آقــای غنــی گفــت کــه گروه هــای افراطــی و فتنه گــر 
ــد و  ــر نمی تابن ــلمانان را ب ــری مس ــاوت فک ــه تف ک
کســانی را کــه بــا آنهــا تفــاوت فکــری دارنــد را مهــر 
ــام  ــری ام ــم فک ــراث عظی ــا می ــد، ب ــر می زنن تکفی

اعظــم بیگانــه انــد.
وی افــزود کــه امــام اعظــم در زمــان خــودش جلــو 
ــت  ــا صراح ــت و ب ــر را گرف ــی و تفکی ــراط گرای اف
تمــام اعــام کــرد کــه  اهــل قبلــه را نمی تــوان 

ــرد. ــر ک تکفی
ــان در  ــوق زن ــه حق ــاره ب ــا اش ــی ب محمداشــرف غن
خــط فکــری امــام ابــو حنیفــه بیــان داشــت کــه وی 
ــژه  ــه اســامی توجــه وی ــان در جامع ــوق زن ــه حق ب
ــی در  ــدال گرای ــتفاده از روش اعت ــا اس ــت و ب داش
ــع  ــوق تضیی ــرد حق ــاش ک ــامی ت ــه و کام اس فق

ــد. ــق بخش ــان را تحق ــده زن ش
آقــای غنــی آزادی اندیشــه و پذیــرش آراء متکثــر را 

از برتریــن شــاخصه های خــط فکــری و نظــام فقهــی 
امــام ابــو حنیفــه خوانــده گفــت کــه مراکــز علمــی، 
ــراث فکــری  ــن می ــد روی ای ــدارس و مســاجد بای م
عظیــم متمرکــز شــده و قابلیت هــای جلوگیــری 
جوانــان از گرویــدن بــه  دام افراط گرایــی را در درون 

شــان ایجــاد کننــد.
وی در بخشــی از ســخنانش بــه مشــروعیت انتخابات 
ــه  ــت ک ــان داش ــوده بی ــد نم ــامی تاکی ــر اس از نظ
انتخابــات  اســامی،  متــون  صراحــت  براســاس 
ــی  ــای دین ــته و علم ــی داش ــی و مل ــروعیت دین مش
بــا  اســتفاده از تریبیون هــای مختلفــی کــه در اختیــار 

دارنــد بایــد مــردم را بــه مشــارکت گســترده در ایــن 
ــد. پروســه تشــویق کنن

وی نقــش علمــای دینــی را در مبــارزه بــا فســاد نیــز 
چشــم گیر دانســته خاطــر نشــان ســاخت کــه جامعــه 
اســامی بــر عدالــت اجتماعــی اســتوار اســت و جلــو 

فســاد بایــد گرفتــه شــود.
ــا فراخوانــدن مــردم در مبــارزه  محمداشــرف غنــی ب
بــا فســاد تاکیــد کــرد کــه جلــو اقلیــت کوچکــی کــه 
دســتاوردها، توقعــات و ارزش هــای مــردم متدیــن را 
از طریــق روی آوردن بــه فســاد زیــر ســوال بــرده انــد 

را بایــد گرفتــه شــود.

شــماری از باشــندگان پکتیــکا پــس از ســه روز راه پیمایــی در پیونــد بــه 
بسته شــدن 77 مرکــز ثبت نــام رأی دهنــدگان در مرکــز ایــن والیــت، دروازۀ 

کمیســیون انتخابــات را بســتند.
ــدگان  ــام رأی دهن ــز ثبت ن ــام 77 مرک ــه تم ــی ک ــا زمان ــد، ت ــان می گوین معترض
ــام  ــه ســایر مراکــز ثبت ن ــاز نشــود، اجــازۀ انتقــال مــواد انتخاباتــی ب در پکتیــکا ب

رأی دهنــدگان را نمی دهنــد.
الیــاس وحــدت، والــی پکتیــکا می گویــد، مشــکل معترضــان بــا حکومــت مرکــزی 

در میــان گذاشــته شــده و بــه زودی بــه خواســت های آنــان رســیدگی می شــود.
ــکا  ــات در پکتی ــیون انتخاب ــاحوی کمیس ــر س ــت دفت ــهباز، سرپرس ــال ش ــا ب ام
ــز  ــیده اند و ۱2 مرک ــق رس ــه تواف ــان ب ــا معترض ــد، ب ــام وطندار می گوی ــه س ب

ــام،  ــز ثبت ن ــایر مراک ــایی س ــرای بازگش ــود و ب ــاز می ش ــدگان ب ــام رأی دهن ثبت ن
ــه دارد. ــی ادام ــای امنیت ــا مقام ه ــو ب گفت وگ
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از  افغانسـتان  انتخابـات  شـکایات  سـمع  کمیسـیون 
نهادهـای دولتـی و غیـر دولتـی خواسـت تـا از هرگونه 
مداخلـۀ »مسـتقیم و غیـر مسـتقیم« در رونـد انتخابـات، 

اجتنـاب کننـد.
ایـن کمیسـیون با نشـر اعامیه یی گفته اسـت که »عایم 
مداخـات مسـتقیم و غیرمسـتقیم مسـئولین و نهادهـای 
ماحظـه  بـه  انتخابـات  امـور  در  غیردولتـی  و  دولتـی 
می رسـد.« ایـن نهـاد هشـدار داده اسـت کـه هـر گونـه 
مداخلـۀ ادارات دولتـی و غیر دولتی، اعتبـار انتخابات را 

زیـر سـوال خواهـد برد.
مقـام هـای ایـن کمیسـیون هویـت افـراد و مقام هایی را 
کـه در امـور انتخابـات مداخلـه مـی کننـد، بیـان نکرده 

ند. ا
کاندیـدان  از  همچنیـن  کمیسـیون  ایـن  اعامیـۀ  در 
انتخابـات پارلمانـی و شـورای والیتـی خواسـته شـده 
اسـت تـا مبـارزات انتخاباتـی شـان را با در نظر داشـت 
تقویـم انتخاباتـی، طـرح ریـزی کننـد- نـه قبـل از آن.
کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی گفتـه اسـت که شـماری 
بـه  اقـدام  اشـکال مختلـف  بـه  احتمالـی  کاندیـدان  از 
کمپایـن هـای انتخاباتـی میزنند که شـامل »ضیافت های 
تبلیغاتـی، توزیـع پـول بـه مسـتضعفین و نیازمنـدان بـه 

منظـور خـاص انتخاباتـی، در اختیـار گـذاری امکانـات 
دولتـی بـه نفـع یـک شـخص و یـا گـروه » می شـود.

گفتـه  همچنیـن  انتخابـات  شـکایات  سـمع  کمیسـیون 
اسـت که شـماری از کاندیدان احتمالـی و رای دهندگان 
سـتیکردار  هـای  »تذکـره  فـروش  و  بهخریـد  دسـت 
انتخاباتـی« می زنند. کمیسـیون این کار را »سوءاسـتفاده 

از تنگدسـتی و فقـر« مـردم عنـوان کـرده اسـت.
از  بیـش  از  بیـش  امنیتـی،  تهدیدهـای  از  انبوهـی  در 
انتخابـات  بـرای  شـرایط  واجدیـن  میلیـون  یک ونیـم 

اسـت. کـرده  نـام  ثبـت  افغانسـتان  ملـی  شـورای 
قـرار اسـت که انتخابـات شـورای ملـی در در 2۸ میزان 
سـال روان خورشـیدی برگـزار شـود و بـه گفتـۀ محمد 
اسـاس  بـر  افغانسـتان،  رئیـس جمهـور  اشـرف غنـی، 
وی  حکومـت  کاری  دورۀ  کشـورش،  اساسـی  قانـون 
در اول جـوزای سـال آیندهخاتمـه میابـد و انتخابـات 
ریاسـت جمهوری مطابققانون اساسـی افغانسـتان در آن 

کشـور برگـزار خواهد شـد.
بر اسـاس قانون اساسـی افغانسـتان، انتخابـات به منظور 
تعییـن رئیـس جمهـور جدیـد در خـا ل مـدت ۳0 الی 
۶0 روز قبـل از پایان کار رئیـس جمهور برگزار میگردد.

نــواز شــریف، نخســت وزیــر اســبق پاکســتان 
بــه تازگــی اعــام کــرد کــه اعتبــار اســام آبــاد 
ــش  ــان کاه ــطح جه ــل در س ــه کاب ــبت ب نس

یافتــه اســت.
روزنامــه دان پاکســتان گــزارش داد، نــواز 
ــن کار  ــل ای ــت عام ــرده اس ــد ک ــریف تاکی ش
ــت. ــتان اس ــط« پاکس ــی »غل ــت خارج سیاس
نخســت وزیــر ســابق پاکســتان افــزود، فســلفۀ 
قربانی هــای پاکســتان مــورد قبــول جهــان 
قــرار نمــی  گیــرد، امــا برعکــس از افغانســتان 
ــد  ــه و تاکی ــرار گرفت ــا ق ــش دنی ــورد پذیری م
کــرده کــه بایــد در ایــن زمینــۀ، بررســی جــدی 

ــرد. صــورت گی
مقام هــای  کــه  اســت  یــادآوری  قابــل 
بــه  پاکســتان  مــی  گوینــد،  افغانســتان 
گروه هــای ترویســتی پنــاه داده کــه در سراســر 
ایــن کشــور، فعالیت هــای هراس افگنــی را 

می  کننــد. راه انــدازی 
افغانســتان،  مقام هــای  اطاعــات  براســاس 
ــان  ــروه طالب ــه بخشــی از گ ــی ک ــبکۀ حقان ش
وزیرســتان  از  بخش هــای  در  مــی  باشــد، 
آن  از  و  دارنــد  پنــاه گاه   پاکســتان  شــمالی 
منطقــه، حمله هــای را بــاالی نیروهــای امنیتــی 

می  کننــد. راه انــدازی  افغانســتان 
ــه  ــده ک ــر گردی ــرایطی نش ــا در ش ــن خبره ای
مقام هــای پاکســتانی بــه تازگــی در مــورد 
همــکاری بازرگانــی بــا افغانســتان توافــق 
کــرده و تعهــد داده انــد کــه تمــام چالــش هــا 
در مســیر کاالی صادراتــی افغانســتان بــه ایــن 

ــرد. ــد ک ــل خواهن ــور را ح کش

انتخاباتی: کمیسیون شکایات 

انتخابات مداخله می کنند کار     در 

نوازشریف:
اعتبار پاکستان نسبت به افغانستان 

در جهان کاهش یافته است

فتنه گران با مکتب امام ابوحنیفه بیگانه اند

معترضان در  پکتیکا 
دروازۀ کمیسیون انتخابات را  بستند
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