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مسـووالن شـورای عالـی صلـح کشـور می گوینـد 
کـه با تروریسـتان بین المللی که از کشـتن مردم 
افغانسـتان دسـت برنمی دارنـد صلح نخواهد شـد.

سـید احسـان طاهـری سـخنگوی شـورای عالـی 
صلـح روز شـنبه )5 حـوت( در حاشـیه نشسـتی 
زیـر نـام »رفـاه و صلـح در افغانسـتان« گفـت که 
دروازه صلح دولت افغانسـتان به روی تروریسـتان 

است. مسـدود 
مجـرای  از  حکومـت  کـه  گفـت  طاهـری  آقـای 
تمـام  بـا  اسـت  حاضـر  صلـح  عالـی  شـورای 
و  قیـد  بـدون  خـود  مسـلح  مخالـف  گروه هـای 
شـرط بـه میـز مذاکـره نشسـته وبـا آنـان صلـح 
نمایـد امـا دروازه صلـح دولت به روی تروریسـتان 

اسـت. مسـدود 
وی در پاسـخ بـه پرسـش خبرنگار جمهـور که آیا 
حکومـت بـا گـروه داعـش و شـبکه حقانـی صلح 
خواهـد کـرد؟ بیان داشـت که به تروریسـتانی که 
کشـتن مـردم افغانسـتان را وظیفـه شـان قلمداد 
کـرده و از کشـتن مـردم...         ادامـه صفحه 6

بـا  سیاسـی  جریان هـای  و  احـزاب 
خواسـتار  مشـترک  اعالمیـه  صـدور 
برگـزاری انتخابـات پارلمانـی حداکثـر 
خورشـیدی  آینـده  سـال  میـزان  تـا 

شـدند.
بیسـت حـزب و جریـان سیاسـی روز 
شـنبه )5 حوت( بـا برگزاری نشسـتی 
در کابـل اعالمیـه  مشـترک در مـورد 
چگونگـی برگـزاری انتخابـات پارلمانی 

کردند. صـادر 
در  سیاسـی  جریان هـای  و  احـزاب 
انتخابـات  ایـن اعالمیـه گفته انـد کـه 
اوایـل  تـا  حداکثـر  بایـد  پارلمانـی 
میـزان 1397 برگزار شـود و به منظور 
جلوگیـری از هـدر رفتـن آرای مـردم، 
ایتالف هـا،  و  سیاسـی  احـزاب  بـرای 
لیسـت ها  درون  در  حـوزه  هـر  آرای 

قابـل انتقـال باشـد.
در اعالمیـه تاکیـد شـده بـرای همـه 
باشندگان افغانسـتان اعم از مهاجرین، 
بیجاشـدگان داخلـی و کسـانی کـه در 
مناطـق نـا امن به سـر می برنـد زمینه 
فراهـم  شـان  رای  حـق  از  اسـتفاده 
گـردد و هـر شـهروند واجـد شـرایط 
بایـد بتوانـد بـه گونـه  مسـتقل و یـا از 
آدرس حـزب و ایتالف مورد پسـندش 

در انتخابـات نامـزد شـود.
در اعالمیـه احـزاب تاکید شـده اسـت 

کـه بایـد از طریق ایجـاد اتـاق نظارت 
احزاب سیاسـی در سـاختار کمیسیون 
والیتـی  کمیسـیون های  و  مرکـزی 
انتخابـات، زمینـه نظـارت تاثیـر گـذار 
احـزاب سیاسـی بـر تمامـی روندهـای 
انتخاباتـی فراهـم گردد و هیـچ اقدامی 
از سـوی کمیسـیون های انتخاباتی دور 

از نظـارت احـزاب انجام نشـود.
در ایـن اعالمیـه شـش مـاده ای آمـده 
اسـت، مراکـز رای دهـی کـه اخیـراً از 
سـوی کمیسـیون انتخابـات بـه دالیل 
امنیتـی در والیت هـای مختلـف حذف 
شـده اند، مجدداً بررسـی دقیق شود و 
گـزارش آن در اختیـار احزاب سیاسـی 

قـرار گیرد.

گفتنـی اسـت کـه هنـگام صـدور این 
اعالمیـه، رهبـران و نماینـدگان احزاب 

سیاسـی حضور داشـتند.
تاکیـد احـزاب و جریان هـای انتخاباتی 
پارلمانـی  انتخابـات  برگـزاری  بـه 
مطابـق بـه تاریـخ از قبـل اعالم شـده 
یـا حداکثـر تـا اوایـل مـاه میـزان، در 
از  حالـی مطـرح می شـود کـه پیـش 
برخـی اعضـای کمیسـیون انتخابات از 
احتمـال برگـزاری انتخابـات بـا تاخیر 

سـخن گفتـه انـد.
انتخابـات  کمیسـیون  پیـش،  چنـدی 
پارلمانـی  انتخابـات  برگـزاری  تاریـخ 
 1397 سـال  سـرطان  شـانزده هم  را 

کـرد. اعـالم  خورشـیدی 

احزاب سیاسی:

ر     شود برگزا تا    ماه    میزان      پارلمانی    انتخابات 
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کمیتۀ اولیای شاگردان مکاتب افغان - ترک:

موسسۀ تعلیمی 
افغان - ترک را منحل می کنند

اعضـای کمیتـه اولیـای شـاگردان مکتب هـای افغان 
وزارت خارجـه، طـی  کـه  ادعـا می کننـد  تـرک   -
مکتـوب رسـمی بـه وزارت اقتصاد، خواسـتار انحالل 

موسسـه تعلیمـی افغـان- ترک شـده اسـت.
اعضـای کمیتـه اولیـای شـاگردان مکاتـب افغـان- 
تـرک در پیوند بـه این موضوع گردهمایـی اعتراضی 
را  روز شـنبه ) 5 حـوت ( در نزدیکـی دروازه ورودی 

وزارت خارجـه برگـزار کردند.
عبدالشـکور دادرس معـاون کمیته اولیای شـاگردان 
مکاتـب افغـان- تـرک، در ایـن گردهمایـی تصریـح 
کرد: » ریاسـت دوم سیاسـی وزارت خارجه با صدور 
خواسـتار  اقتصـاد  وزارت  عنوانـی  رسـمی  نامه یـی 
انحـالل موسسـه تعلیمـی افغان-ترک شـده اسـت و 
همچنـان  سـتره محکمـه طی یادداشـتی، اسـترداد 
دو تـن از شـهروندان ترکیـه مقیـم کابـل هـر یـک 
یلمـاز آیتن اسـتاد لیسـه افغـان ترک و سـامی یاووز 
کـه از مـدت 72 روز بدینسـو بـدون اعـالم کـدام 
اتهـام در تحـت نظارت خانگـی به سـر می برند را به 
دولـت متبـوع آنها از صالحیـت وزارت امـور خارجه 

تلقـی نموده اسـت«.
آمـوزگار  دو  اسـترداد  کـه  دادرس می گویـد  آقـای 
مکتـب افغـان- تـرک بـه دولـت ترکیـه غیرقانونـی 
بـوده و خـالف موازیـن حقـوق بشـری اسـت. وی 
تاکیـد کـرد کـه آنان بـه هیچ وجـه ایـن دو آموزگار 
را بـه کشـور ترکیـه تسـلیم نکـرده و تا حکـم نهایی 

محکمـه آنـان را بـری الزمـه می داننـد.
 آقـای دادرس، ارسـال نامـه ریاسـت دوم سیاسـی 
وزارت خارجـه بـه وزارت اقتصـاد را نیـز غیرقانونـی 
از  موسسـات  انحـالل  کـه  کـرد  تاکیـد  دانسـته 
ذیصـالح  محکمـه  و  موسسـان  هیـات  صالحیـت  
اسـت. وی از وزارت خارجه خواسـت تـا فردی را که 
ایـن نامـه امضـا نمـوده بـه مراجـع عدلـی و قضایی 

معرفـی نمایـد.
کمیتـه اولیـای شـاگردان مکاتـب افغـان- تـرک به 
حکومـت هشـدار می دهند کـه اگـر تفاهمنامه ای در 
زمینـه انحـالل و یـا تغییر مدیریـت مکاتـب افغان- 
تـرک بـه امضـا برسـد، آنـان در برابـر آن مقاومـت 
نمـوده و اجـازه ورد کسـی را بـدون حکـم محکمـه 

قانونـی بـه حریـم این مکاتـب نخواهـد داد.
آقـای دادرس گفـت:« اگـر تفاهـم نامـه غیـر قانونی 
کـه میـان دولتیـن در زمینـه بـه امضـاء برسـد ما با 
تمـام تـوان در برابـر تصامیـم غیرقانونی قـرار گرفته 
حتـا اجـازه نـه خواهیـم داد کـه کسـی بـدون حکم 
قانونـی محکمـه وارد حریـم ایـن مکاتـب شـده و یا 

مدیریـت مکاتـب را تعویـض نماید«.
آنـان از ریاسـت جمهوری خواسـت تـا در این زمینه 
بـا آنـان گفت وگو نمـوده و بـه خواسـته های والدین 

شـاگردان مکاتـب افغان- تـرک توجه کند.
آنـان تاکیـد می کنند که اگـر تفاهنمامـه ای به امضا 
برسـاند، آنـان بـا دادخواهی نمـوده و از حقوق مدنی 
و سیاسـی شـان اسـتفاده کـرده کـه عواقبـت وخیم 

آن بـه دوش حکومـت خواهد بود.
در حـال حاضـر نزدیـک به هشـت هزار دانـش آموز 
در مکاتـب افغـان- تـرک مشـغول یادگیـری درس 
اسـت. مکاتبـی کـه زیـر پوشـش موسسـه تعلیمـی 

افغـان- تـرک فعالیـت دارند.

صفحه 2

د ټـاپي پـروژې

 امنـیت تـه بایـد پـام وشـي

کابل امنیتی  برنامۀ  ناکامی 

پاکستان تاهنوز با فشار واقعی

و ُهشدارجدی مواجه نشده است
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صفحه 3

شورای عالی صلح:

 با تروریستان 
شد نخواهد  صلح  بینالمللی 

است مسلح  تماماً 



گفت وگـو را بـا ایـن پرسـش آغـاز می کنیـم که 
پاکسـتان چه اهـداِف راهبردی یی در افغانسـتان 

دارد؟
بـه  بی احترامـی  بین المللـی،  حقـوق  نقـض 
حاکمیـت ملـی، تـداوم جنگ و گسـترش ناامنی 
و مداخالت صریح، دوام دار و آشـکاِر پاکستان در 
امـور داخلـی افغانسـتان بیانگِر این اسـت که آن 
کشـور بـرای حفـظ ارزش های اساسـی و دسـت 
یافتـن بـه اهـداِف راهبـردی اش بیشـترین تالش 
را بـه  خـرج داده اسـت. مهم تریـن اهـداف بـرای 
پاکسـتان، رسـمیت بخشـیدن بـه خـط دیورنـد، 
تضعیـف برنامه هـای کشـور هند در افغانسـتان و 
نهایتـاً ایجـاد یـک حکومت ضعیـف و فرمان بر در 
افغانسـتان می باشـد کـه هم سـویی  و هم فکـرِی 
بی شـمار بـا پاکسـتان داشـته باشـد. پاکسـتان 
بـرای دسـت یافتـن بـه ایـن اهـداف اساسـی و 
بنیـادی، از چندیـن جهـت تالش هایـش را تداوم 
بخشـیده و از هیـچ اقدامـی دریـغ نکرده اسـت. 
شـما بـه عنـوان آگاه روابـط بین الملـل، از اهداف 
راهبـردی افغانسـتان بـا پاکسـتان آگاه هسـتید. 

ایـن اهـداف کـدام مـوارد را در بـر می گیرند؟

یکـی از اصـول اساسـی حقـوق بین الملـل، عـدم 
کشـورها  خارجـِی  و  داخلـی  امـور  در  مداخلـه 
تمامـی  اصـل،  همیـن  اسـاس  بـر  می باشـد. 
کشـورها در جهـان معاصـر به شـمول کشـورهای 
امـور  در  دخالـت  از  تـا  انـد  مکلـف  ابرقـدرت، 
یک دیگـر اجتنـاب ورزنـد؛ رفتـار و حـرکاِت خود 
را بـا قواعد و مقـرراِت پذیرفته شـدۀ جهانی برابر 
کننـد. رعایـت ایـن اصـل باعـث حفظ اسـتقالل 
نیـک میـان کشـورهای  روابـط  ایجـاد  و عامـل 
افغانسـتان  اصـل،  ایـن  روی  می شـود.  جهـان 
یکـی از کشـورهایی اسـت که مطابـق ارزش های 
بین المللـی، هیـچ گاه در امـور داخلـی و خارجـی 
کشـورهای همسـایه مداخلـه نکرده و همـواره در 
پـی تأمیـن روابـط نیـک و حسـنه بـوده اسـت. 
افغانسـتان پـس از ایجـاد نظـام جدیـد، بیشـتر 
از هـر زمـاِن دیگـری مـورد تجـاوز مسـتقیم و 
غیرمسـتقیم پاکسـتان قـرار گرفتـه، همـواره در 
حالـِت دفاعـی قـرار داشـته و بـا چندیـن گـروه 
مخالـف نیـز دسـت وپنجه نـرم کـرده اسـت. در 
ناامنـی،  پایـان  و  توقـف جنـگ  فعلـی،  شـرایط 
امـر  در  پاکسـتان  صداقـت  و  حمایـت  حصـول 
مبـارزه بـا تروریسـم، همـکاری واقعی آن کشـور 
بـرای حضور طالبان و سـایر گروه هـای تأثیرگذار 
روی میـز مذاکـره بـا دولـت افغانسـتان و نهایتـاً، 
دسـت یافتـن به صلـح دایمـی و ثبات سراسـری 
در کشـور، از مهم تریـن اهـداف راهبـردی دولـت 

می باشـد.  افغانسـتان 
چـه نقـاط تنش آفریـن و چـه نقـاط دوسـتانه در 

روابـط افغانسـتان و پاکسـتان وجـود دارد؟
اختالفـات و تنش ها میان پاکسـتان و افغانسـتان 
ریشـه های تاریخـی دارد و روابـط میـان ایـن دو 
کشـور همسـایه، همـواره دسـت خوش تغییـرات 
مثبـت و منفـی بـوده اسـت امـا دوسـتی واقعی، 
احتـرام متقابـل و موجودیـت روابـط میـان ایـن 
دو کشـور هیـچ گاه متکـی بـر قواعـد و مقـررات 
ظاهـراً  پاکسـتان  اسـت.  نبـوده  بین المللـی 
شـعارهایی هم چـون ُحسـن هم جـواری، تقویـت 
روابـط نیـک، حسـنه و همکاری هـای سیاسـی، 
اقتصادی و فرهنگی را میان دو کشـور خط مشـی 
خـود اعالم کرده اسـت، اما تاریخچـۀ عملکرد آن 
کشـور در طـول بیشـتر از یک ونیم دهـه در قبال 
افغانسـتان، چیـز دیگـری را بـه اثبات می رسـاند. 
پاکسـتان سـرکوب هراس افگنـان و تأمیـن صلـح 
و ثبـات در افغانسـتان را همیشـه حامـی منافـع 
قضیـه  اصـل  امـا  اسـت،  کـرده  اعـالم  خـودش 
ایـن اسـت کـه پاکسـتان بـرای تولیـد، تمویـل و 
تجهیـز هراس افگنـان و تعضیـف و ناکامـی دولت 
افغانسـتان، قطعاً کوتاهی نکرده اسـت. بزرگترین 
رهبـران طالبـان و القاعـده را در خاک آن کشـور 
عملی سـازی  و  طـرح  بـرای  و  کـرده  نگـه داری 
فعالیت هـای هراس افگنانـه در خـاک افغانسـتان، 
فراهـم  را  الزمـی  هماهنگی هـای  و  همکاری هـا 

است.  سـاخته 

موجودیـت رهبـران ارشـد طالبـان و القاعـده در 
خـاک پاکسـتان، زمانی بـرای جوامـع بین المللی 
علنـی شـد کـه معاون مالعمـر و وزیر دفـاع وقت 
طالبـان، در سـال 2010 در پاکسـتان فـوت کرد. 
متعاقبـاً، اسـامه بـن الدن رهبـر القاعده در سـال 
2011 در منطقۀ ایبت آباد پاکسـتان کشـته شـد. 
سـپس، مالعمـر رهبـر طالبان در ماه اپریل سـال 
مـرگ  و خبـر  کـرد  فـوت  پاکسـتان  در   2013
تأییـد  بین المللـی  و  ملـی  نهادهـای  توسـط  آن 
مالعمـر  جانشـین  مالمنصـور  سـرانجام،  شـد. 
پاکسـتان  در   2016 سـال  در  رهبرطالبـان  و 
کشـته شـد. زیرکی هـای سیاسـی و فعالیت هـای 
نمایشـی پاکسـتان چنان تأثیرگذار واقع شـد که 
حتـا امریـکا کـه نزدیک تریـن متحـد پاکسـتان 
و  روابـط  در  بازبینـی  کوچک تریـن  نیـز  بـود 
همکاری هایـش بـا پاکسـتان را مـد نظـر نگرفت. 
امـا دولـت افغانسـتان که یگانـه قربانـی و متضرر 
اصلـی ایـن همـه جنایـات پاکسـتان اسـت، جـز 
ایجـاد روابـط نیـک، حسـنه و حصـول حمایـت 
و صداقـت پاکسـتان در خصـوص تأمیـن صلـح و 

ثبـات در کشـور، کار دیگـری نکـرده اسـت.
بـا شـروع کار حکومـت وحـدت ملـی و ترسـیم 
پنـج حلقۀ سیاسـت خارجـی محمداشـرف غنی، 
رابطـۀ افغانسـتان بسـیار دوسـتانه بود، چـرا این 
روابـط امـروزه تنش آلـود شـده اسـت، کـدام یک 
- افغانسـتان یـا پاکسـتان - تقصیر بیشـتر دارد؟
پـس از آن که حکومت وحدت ملی در افغانسـتان 
روی کار آمـد، پاکسـتان ماننـد گذشـته، بـرای 
حصـول مقاصـد سیاسـی و غیرسیاسـی اش، بـه 
اشـکال مختلـف تحرکاِت خـود را تداوم بخشـید. 
بـرای نفـوذ در دولت افغانسـتان موفقانه و فعاالنه 
دسـت بـه کار بـود. سـطح حمایـت و پشـتیبانی 
از هراس افگنـان را افزایـش داد، انجـام حمـالت 
مناطـق  در  را  انفجـاری  و  انتحـاری  تهاجمـی، 
مختلـف افغانسـتان گسـترش داد و بـرای کسـب 
رضایـت و قناعت حامیـان بین المللی اش، بیشـتر 
از هـر زمـاِن دیگـری تـالش کـرد. امـا رهبـران 
حکومـت وحدت ملـی، در قبال پاکسـتان، همان 
کـه  دادنـد  قـرار  اسـتفاده  مـورد  را  روش  و  راه 
حکومـت قبلـی افغانسـتان بـرای بیشـتر از یـک 
بـود. به کارگیـری روش هـای  بـرده  بـه کار  دهـه 
رابطـۀ  ایجـاد  کـه  شـد  باعـث  شـده،  آزمـوده 
بـه عنـوان یـک رؤیـای  پاکسـتان  بـا  دوسـتانه 
محمداشـرف  سـفر  بمانـد.  باقـی  تحقق ناپذیـر 
غنـی بـه پاکسـتان، خیال پردازی هـا و شـعارهای 
موجودیـت رابطۀ دوسـتانه با پاکسـتان را افزایش 
داد. حکومـت وحـدت ملـی بـه ایـن باور بـود که 
نزدیکـی بیشـتر بـا پاکسـتان، باعـث تشـویق و 
ترغیـب آن کشـور خواهـد شـد و بـرای تأمیـن 
صلـح و ثبات در افغانسـتان، از جدیـت و صداقت 
کار خواهـد گرفـت امـا نـه تنهـا کـه ایـن رؤیـا 
بـه حقیقـت مبـدل نشـد، بلکـه پاکسـتان ماننـد 
همیشـه، از خوش باوری هـا...   ادامـه صفحـه 6
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ست ا ه  نشد جه  ا مو جدی  ر   ا ُهشد و 

 

حمایـِت پاکسـتان از تروریسـم و بـازی ابزاری با ایـن پدیده، 
اگرچـه برای کسـانی کـه اخبـار و تحلیل هاِی سیاسـِی جهان 
را دنبـال می کننـد، عبارتـی تکـراری و گـزارۀ بدیهـی به نظر 
می رسـد، امـا قـرار گرفتـِن رسـمی و عملـِی ایـن کشـور در 
فهرسـِت تمویل کننـده گاِن تروریسـم و در معـرِض تنبیـه و 
مجـازاِت جامعـۀ جهانـی قـرار گرفتـن، یگانـه موضوعی سـت 

کـه تا هنـوز تجربه نشـده اسـت.
اخیـراً گـزارش شـده بـود که گـروه ویـژۀ »اقـدام مالـی« که 
یـک نهـاد بین المللـی بـرای مقابلـه بـا پول شـویی و تأمیـن 
مالـی تروریسـم اسـت، می خواهد پاکسـتان را بـه عنوان یکی 
از حامیـان و تأمین کننـده گاِن مالـی تروریسـم معرفی کنــد. 
گفتـه می شـود کـه ایـن طـرح از سـوی امریـکا ارایه شـده و 
کشـورهایی نظیـر بریتانیا، فرانسـه و آلمان نیـز از آن حمایت 
کـرده بودنـد، امـا در آخرین لحظـات، هنگامـی کـه تصمیـم 
نهایـِی ایـن نهـاد اعـالم شـد، بازهـم پاکسـتان از فهرسـِت 
عقوبت بـاِر کشـورهای حامی تروریسـم، به سـالمت عبور کرد. 
بـا روی کار آمـدِن آقـای ترامـپ در ایاالت متحده، دسـت کم 
برحسـب ظاهر، فشـارهای امریـکا بر پاکســتان مبنی بر عدم 
همـکاری بـا جامعـۀ جهانـی در امـر مبـارزه بـا تروریسـم و 
بهره منـدِی بی موجـب از کمک هـای میلیاردالری این کشـور، 
اوج گرفـت. دونالـد ترامـپ پاکسـتان را با الفاظ شـدید متهم 
بـه دروغ گویـی کـرد و اعمـاِل فشـار بر این کشـور را بخشـی 
از محتـواِی اسـتراتژی جدیـدش در قبـال جنـگ افغانسـتان 

اعـالم نمود. 
گـروه ویـژۀ اقـدام مالی، یـک نهـاد بین المللِی متشـکل از 37 
کشـور دنیاسـت کـه امریـکا در آن هماننـِد سـایر نهادهـای 
بین المللـی نفـوِذ باالیـی دارد. با این همه وقتـی تصمیم نهایِی 
ایـن نهـاد اعـالم می شـود، نتیجه خـالِف آن چیزی می باشـد 
کـه آقـای ترامـپ اراده کـرده بـود و به نحـوی آرزوی مردم و 
سیاسـیوِن افغانسـتان نیـز تلقـی می شـد. ایـن درحالی  سـت 
کـه مـاِه گذشـته دولـت امریـکا اعـالم کـرده بـود کـه تمـام 
کمک هـای نظامـی خـود بـه پاکسـتان را تـا زمانی کـه ایـن 
کشـور دسـت به اقـدام عملی علیـه گروه های پیکارجـو مانند 

طالبـان و شـبکۀ حقانـی نزنـد، قطع خواهـد کرد.
وقتـی هشـدارهای قاطعانـۀ آقـای ترامـپ را بـا چانس هـا و 
معافیت هـاِی پـی در پـِی نهادهـای بین المللی برای پاکسـتان 
جمع وتفریـق کنیـم، بـه ایـن نتیجـۀ تلـخ دسـت می یابیـم 
کـه رابطـۀ پاکســتان بـا تروریسـِم جهانـی بسـیار عمیق تر و 
پیچیده تـر از تصمیمـاِت یـک شـخص و نهـاِد خـاص اسـت. 
کشـور  ایـن  اسـتخباراتی  و  نظامـی  حکومـت  و  پاکسـتان 
توانسـته اسـت بخش عمده یـی از جهــان را در منافِع حاصل 
از بـازی بـا بـرِگ تروریسـم شـریک بسـازد. ایـن اشـتراک به 
اندازه یـی سـّری، عمیـق و چندالیـه اسـت کـه رییس جمهوِر 
ایـاالت متحـده را نیـز می توانـد دور بزنـد. افـزون بـر ایـن، 
دسـتگاه دیپلماسـی پاکسـتان طـی چنـد دهه جنـِگ نیابتی 
در افغانسـتان، پویایـی و قابلیت هـاِی بی شـماری بـرای گریـز 
از تنگناهـای سیاسـت خارجی کسـب کرده و در سـخت ترین 
شـرایط نیـز توانسـته جهــان را از رویارویـی با خـود منصرف 

بسازد.
دانسـتن ایـن نـکات به تفصیـل، بـرای حکومـِت افغانسـتان 
بـا  مرحلـه وار  و  به تدریـج  بتوانـد  تـا  ضروری سـت  بسـیار 
ایـن همسـایۀ کارکشـته رویـارو شـود. حکومـت افغانسـتان 
دوسـتی  در  کلیشه شـده  سـاده انگارِی  و  بایـد خوش خیالـی 
و دشـمنی بـا پاکسـتان را بـرای همیشـه کنـار بگـذارد و بـا 
شـناخِت عمیـق از پاکسـتان بـه ایـن نکتـه رهنمـون شـود 
کـه ایـن کشـور سیاسـت و اقتصـاد و حتـا صنعِت خـود را در 
حمایـت از تروریسـم بنـا کـرده و بـا وجـود تهدیـداِت ترامپ 
نیـز مصمـم اسـت کـه ایـن بـازی را تـا خـط آخـر ـ یعنـی 

پیـروزی یـا شکسـت کامـل ـ ادامـه  دهـد.
مسـلماً قـرار گرفتن در فهرسـت کشـورهای حامِی تروریسـم 
و پیامدهـای سـوِء سیاسـی و اقتصـادِی آن بـرای پاکسـتان 
بسـیار نگران کننـده اسـت؛ امـا نگران کننده تـر از همـه بـرای 
ایـن کشـور این اسـت که وداِع کامـل با تروریسـم، موجودیِت 
فیزیکـی و جغرافیایـی و همچنیـن تماِم خواب هـا و آرزوهای 
بلنـِد پاکسـتان را نقـش بـر آب کنـد. این کشـور بـرای ادامۀ 
بـازی بـه شـکل مصـون، یارگیری هـای تـازه و خسـته کردِن 
حریفـان از راه هـای مختلـف را بـه تجربـه می گیـرد. بـرای 
آن کـه بتـوان بـر چنین خصمـی غلبـه حاصل کـرد، چربیدِن 
ناسیونالیسـتی،  و  قومـی  احساسـاِت  بـر  عقالنیـتِ سیاسـی 

شـرط ضروری اسـت.

پاکـستان و خـط آخـِر
 حمایت از تـروریسم

اشاره: چند ماهی است که روابط 
افغانستان و پاکستان به تیره گی کشیده 

و این وضعیت سبب شده فشارهای 
جهانی بر پاکستان بیشتر شود. دو روز 

پیش، نام پاکستان به عنوان کشور 
حامی تروریسم شامل فهرست سیاه 

ناظر بر حمایت از گروه های تروریسی 
سازمان ملل شد؛ گفته شده تا زمانی 

که پاکستان صداقت خود را در مبارزه 
با هراس افگنی نشان ندهد، فشارهای 

بیشتر بر این کشور وضع می شود.
برای دانستن اهداف راهبردی پاکستان 

در افغانستان و عکس آن و همچنان 
یافتن پاسخ به این گمانه که امریکا 

هیچ گاه اقدام عملی در برابر پاکستان 
به عنوان دوست دیرینه و استراتژیکش 

نخواهد داشت، گفت وگویی با محمدجواد 
رحیمی، آگاه روابط بین المللی انجام 

داده ایم. آقای رحیمی به این باور است 
که عدم اقدامات جدی و عملی امریکا 

در برابر پاکستان، فرصت یارگیری های 
استراتژیک برای پاکستان را فراهم 

کرده است. به گفتۀ او، پاکستان بیشتر 
از هر زمان دیگری، حمایت کشورهای 
چین و روسیه را به دست آورده و برای 
دست یافتن به اهداف راهبردی اش در 

افغانستان، با سرعت و قدرِت بیشتر نیز 
دست به کار شده است.

گفت وگو با محمدجواد رحیمی- آگاه روابط بین الملل
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ناوقت هـای جمعـه شـب، بازمحمـد مبـارز و 
احمدولی هوتک، دو ورزشـکارِ افغانسـتانی به 
میـدان نبـرد در مقابـل حریفان شـان رفتند 
را  حریفان شـان  دو،  هـر  خوشـبختانه  کـه 
شکسـت دادنـد و بـه سـکوی پیـروزی تکیه 

زدند.
گفتـه می شـود کـه ایـن مسـابقه در امـارات 
متحـدۀ عـرب برگـزار شـده بـود و از طریـق 
بـه  نیـز  افغانسـتان  تلویزیونـی  شـبکه های 
صـورت مسـتقیم نشـر می شـد. گذشـته از 
این کـه بسـیاری ها را بـاور بـه ایـن اسـت که 
آن مسـابقه »نمایشـی« و »فرمایشـی« بود و 
سـطح »مبارزان« هم معیـاری در نظر گرفته 
نشـده بـود، اما ایـن مسـابقه حاشـیۀ خیلی 

مهـم، عبرت انگیـز و قابـل تأمـل داشـت.
آن  بـه  بایـد  کـه  حاشـیه ها  ایـن  از  یکـی 
بـه دیـدۀ قـدر نگریسـت و در پـی تقویـت 

آن آسـتین بـر زد، نقـش ورزش در ایجـاد 
هم گرایـی و وحـدت میـان اقوام اسـت. بارها 
از  ورزشـکاری  وقتـی  کـه  بوده ایـم  شـاهد 
نشـانی افغانسـتان وارد مسـابقه یی می شود، 
شـهروندان کشـور بـدون در نظرداشـت قوم 
و سـمِت ورزشـکار، بی دریـغ از او حمایـت 
ایـن  و بـرای پیـروزی اش دعـا می کننـد و 
خیلـی مهم اسـت. مسـابقۀ بازمحمـد مبارز 
و احمدولـی هوتـک با حریفاِن خارجی شـان، 
تازه تریـن نمونه از این دسـت اسـت. پیش از 
مسـابقه، دعـا و حمایـت از این دو ورزشـکار، 
نقـل مجالـس بـود و قشـنگ ترین سـوژه در 
شبکه های اجتماعی. از مسـووالن درجه  یک 
حکومـت وحـدت ملـی گرفته تا اپوزیسـیون 
از  تـا یـک شـهروند عـادی، در حمایـت  و 
ورزشـکاران مطلب نوشـتند و بعد از پیروزی 
هـم شـادباش گفتند. چیـزی که در دو سـه 

روز گذشـته در رسـانه های اجتماعـی خیلی 
کمرنـگ شـده بـود، حساسـیت های قومی و 

دامـن زدن بـه تعصبـات بود.
حاشـیۀ دیگـر ایـن مسـابقه، وجـود هـزاران 
و  شـهر  در  قانونـی  غیـر  و  قانونـی  سـالِح 
نیـز فرهنـِگ زشـِت تجلیـل از خوشـی ها با 
ابـزارِ خشـونت آمیز بـود؛ چندمیـن بار اسـت 
کـه باشـنده گان پایتخـت پـس از پیـروزی 
ورزشـکاران، دسـت به شـلیک های شـادیانه 
می زننـد. شـلیِک بی جهـت و بی مـورد حتـا 
اگـر بـا سـالح قانونـی هـم صـورت گیـرد، 
پیـش  روز  دو  شـلیک های  اسـت.  جـرم 
نشـان می دهـد کـه هـزارن سـالح قانونـی 

و غیرقانونـی در پایتخـت وجـود دارد و ایـن 
باشـنده گان  امنیـت  بـرای  تهدیـدی اسـت 
ایـن شـهر. دیـده می شـود کـه وزارت امـور 
داخلـه با آنکـه خبر از جمع آوری سـالح های 
غیرقانونـی داده بـود، در کار جمـع آوری آن 

نـاکام بـوده اسـت. 
وجـود ایـن  همـه سـالح در پایتخـت خیلی 
پرسـش برانگیز اسـت؛ سـالح ها از کجـا وارد 
کشـور می شـوند؟ از کـدام مسـیرها انتقـال 
فـروش  بـه  را  آن  کسـی  چـه  می یابنـد؟ 
بـر  میـزاِن  چـه  بـه  حکومـت  می رسـاند؟ 
ایـن رونـد کنتـرل و نظـارت دارد؟ و ده هـا 
پرسـش دیگر. نهادهـای امنیتی بایـد به این 
نگرانی ها پاسـخ گویند. مسـووالِن حوزه های 
انـد کـه در جریـاِن  داده  امنیتـی گـزارش 
ایـن شـلیک ها، پنـج تـن را بازداشـت کـرده 
انـد. این کار قابل سـتایش اسـت، اما بسـنده 
نیسـت؛ بایـد توسـط ایـن افـراد مرکزهـای 
فـروش سـالح شناسـایی و بـا صاحبـان آن 

برخـورد قانونـی صـورت گیـرد.
احتمـاِل این کـه گروه های جرمـی و مافیایی 
و اشـخاِص تشـنه بـه خـوِن چشـم بـه راه 
فرصـت، از ایـن بی توجهـی و بی بندوبـاری 
اسـتفاده کـرده، دسـت بـه جـرم و جنایـت 
بزننـد، بسـیار بلند اسـت. ما نباید به دسـت 
ایـن افـراد بهانـۀ مـورد انتظـار بدهیـم و اگر 
چنیـن هم شـود، بدون شـک در هـر جرم و 
جنایتـی که صـورت بگیرد، دخیل هسـتیم.
شـلیک های شـادیانه از نظـر اخالقی نیز یک 
کار زشـت و ناپسند است. مردم این سرزمین 
بـه انـدازۀ کافـی خشـونت را دیـده و لمـس 
کرده اند. شـلیک های شـادیانه این نگرانی را 

در میـان شـهروندان بـه وجـود آورده بود که 
شـاید طالبـان بـه منطقۀ آنـان حملـه کرده 
و یـا شـهر بـه دسـت گروه هـای تروریسـتی 
سـقوط کـرده اسـت. کابـِل با این شـلیک ها 
پُر از وحشـت شـده بـود. ما باید یـاد بگیریم 
کـه از خوشـی های مـا چگونه تجلیـل کنیم. 
مـا می  توانیـم با پخـش موسـیقی و پایکوبی 
تجلیـل  را  آور  خوشـی  لحظـات  شـهر،  در 
کنیـم. تجلیـل از خوشـی ها با ابـزار جنگی و 
خشـونت آمیز، نشـان از غرق بودن در جهالت 
اسـت. فرهنـِگ تجلیل بـا ابزار خشـونت آمیز 
از لحظـاِت خاطره انگیـز بـه تاریخ پیوسـته و 
مال دوران جهالت اسـت. مـا باید ثابت کنیم 
که یک »شـهروند« هسـتیم و با دنیای امروز 
ارتباط داریم. برای شـهروند شـدن نیاز است 
تا از خود رفتار شـهروندی و مسـووالنه تبارز 
دهیـم. دنیـای امـروز، دنیـای ایجـاد روابـط 
و داد و سـتد اسـت و بـدون شـک، دیگـران 
)خارجی هـا( مـا را می بیننـد؛ اگر مـا از خود 
فرهنگ ناشایسـت بـروز دهیـم، در تعامل ما 
با آنان مشـکل ایجاد می شـود. کسـی جرأت 
نمی کنـد بـا مردمانی کـه شادمانی شـان را با 
تفنـگ تجلیل می کنند، تعامل کنـد و رابطه 
برقـرار کند. به قول یکی از دوسـتان، »بُردی 
که وحشـت در پی داشـته باشـد، مساوی به 

باخت اسـت«.
انتظـار مـی رود نهادهـای امنیتـی بـه رونـد 
بازداشـِت کسـانی کـه شـلیک های بی جهت 
و بی مـورد می کننـد، ادامه دهد. مـردم توقع 
دارنـد از ایـن افرا بازخواسـت شـود تـا پند و 

عبـرت بـه دیگران باشـد.
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است مسلح  تماماً  کابل 

شـش درک  منطقـه  در  انتحـاری  حملـۀ 
مرکـز  و  ریاسـت جمهوری  ارگ  نزدیـک 
دو  کابـل،  در  ناتـو  نیروهـای  فرماندهـی 
کشـته و هفـت زخمـی بـه جـا گذاشـت.

صبح روز گذشـته شـنبه 5 حوت/ اسـفند، 
یـک انتحـار کننـدۀ مـواد همـراه اش را در 
منطقـه شـش درک کابل منفحـر کرد که 
از اثر آن سـه تن کشـته و شـش نفر دیگر 

اند. زخمی شـده 
بـه گفته منابـع، هدف حمله، پاسـگاه های 
نیروهـای امنیتـی بـود؛ ولـی هشـت غیـر 
نظامـی و یـک سـرباز امنیتـی زخمـی و 
دو سـرباز ارتـش در ایـن حمله هـا کشـته 

شـده اند.
نصـرت رحیمی، معاون سـخن گوی وزارت 
داخلـه گفـت: حمله کننـده با پـای پیاده، 
جلیقـه انفجـاری همـراه خـود را در اولین 
پسـت بازرسـی امنیتـی در منطقـه شـش 

درک منفجـر کرد.
بـه گفتـه رحیمی: احتمـاالً این فـرد قصد 
داشـته تـا خـود را بـه نهادهـای امنیتـی 
بازرسـی  پسـت  اولیـن  در  ولـی  برسـاند؛ 
نیروهـای  اقـدام  از  قبـل  و  شناسـایی 
امنیتـی، جلیقـه/ واسـکت خـود را منفجر 

کـرده اسـت.
نهـم  حـوزه  در  درک  شـش  منطقـه 
امنیتـی شـهر کابـل، یکـی از مناطـق بـه 
شـدت محافظـت شـده کابـل بـه حسـاب 
امنیـت  نهادهـای  بیشـتر  کـه  می آیـد 
ملـی و فرماندهـی ناتـو نیـز در ایـن محل 
واقـع شـده اسـت. حملـه انتحـاری دیروز 
از  درحالـی صـورت گرفـت کـه مقامـات 

برنامـۀ امنیـی پایتخـت سـخن می زننـد. 
کـه  می دهـد  نشـان  حملـه  ایـن  وقـوع 
برنامـۀ امنیتـی کابـل ناکام گردیده اسـت. 
ایـن حملـه در حالـی صورت گرفته اسـت 
کـه دو حملـه انتحـاری دیگـر نیـز صبـح 
دیـروز، شـنبه پنجـم حوت/اسـفند، یکـی 
در شـهر لشـکرگاه مرکـز والیـت هلمنـد 
والیـت  نادعلـی  ولسـوالی  در  دیگـری  و 

هلمنـد رخ داده اسـت.
در حملـه بـه مرکـز شـهر لشـکرگاه یـک 
سـرباز امنیت ملی کشـته شـده و شـانزده 
غیـر نظامـی بـه شـمول 13 کـودک و دو 

زن و یـک مـرد زخمـی شـدند. 
لشـکرگاه  شـهر  شـفاخانه  مسـووالن 
می گوینـد، شـانزده زخمـی ناشـی از ایـن 
رویـداد بـه شـفاخانه انتقـال داده شـده و 
وضعیـت زخمی هـا نگـران کننده نیسـت. 
شـهر  امنیتـی  دوم  حـوزه  بـه  حملـه 
لشـکرگاه بـا یـک موتر نـوع مـازدای پر از 

اسـت. انجـام شـده  انفجـاری  مـواد 
هـدف  می گوینـد:  محلـی  مقام هـای 
ملـی  امنیـت  دوم  حـوزه  حمله کننـده، 
مرکـز  بـه  حملـه  بـوده.  لشـکرگاه  شـهر 
شـهر لشـکرگاه، دومیـن حملـه قدرت مند 
انتحـاری در یـک روز در والیـت هلمنـد 
اسـت. حملـه نخسـت، حـدود سـاعت 6 
و نیـم بامـداد دیـروز در کمـپ پیمـان در 
نادعلـی  ولسـوالی  ماتکـی  دشـت  سـاحه 
هلمنـد رخ داد کـه در ایـن حملـه، یـک 
مرکـز ارتـش هدف قـرار گرفته کـه در آن 

دو سـرباز ارتـش کشـته شـدند.
در حملـه نخسـت، طالبـان از یـک تانـک 

هاموی پـر از مواد انفجاری اسـتفاده کرده 
بودنـد، حملـۀ غافل گیـر کننـده ی که این 
آن  از  بارهـا  اخیـر  سـال  یـک  در  گـروه 
اسـتفاده کـرده و تلفات و خسـارات جدی 
تأسیسـات  و  امنیتـی  نیروهـای  بـه  نیـز 
دولتـی وارد کـرده انـد. در ایـن حمله یک 
سـرباز و یـک افسـر ارتش کشـته شـده و 

یـک تـن دیگـر زخمـی گردیده اسـت.
هلمنـد  والـی  سـخن گوی  زواک  عمـر 
یـک  و  ارتـش  سـرباز  دو  شـدن  کشـته 
سـرباز امنیت ملی را در حمـالت انتحاری 

می کنـد. تأییـد  هلمنـد  والیـت 
گذشـته  شـب  کـه  حالی سـت  در  ایـن 
طالبـان بـر یـک قـرارگاه نیروهـای ارتش 
در منطقـه »شـاخ باال« روسـتای کنسـک 
در ولسـوالی باالبلـوک والیـت فـراه حمله 
کردنـد و 20 تـن از نیروهـای حاضـر در 

ایـن قـرارگاه را بـه قتـل رسـاندند.
داداهلل قانـع، عضـو شـورای والیتـی فـراه 
گفتـه کـه شـنبه شـب 4 حـوت/ اسـفند، 
طالبـان بـر یـک قـرارگاه نیروهـای ارتش 
در منطقـه »شـاخ باال« روسـتای کنسـک 

در ولسـوالی باالبلـوک حملـه کردند و 20 
تـن از نیروهـای حاضـر در این قـرارگاه را 

. کشتند
امـا شـاه محمـود نعیمـی، معاون شـورای 
والیتـی فـراه در ایـن بـاره می گویـد: یـک 
بـا  کـه  ارتـش  قـرارگاه  سـربازان  از  تـن 
داشـت،  ارتبـاط  دولـت  مسـلح  مخالفـان 
شـبانگاه 22 تن از همسـنگران خـود را به 

قتـل رسـانده اسـت.
بـه گفتـه او: جزئیـات بیشـتری را از ایـن 
موضـوع در دسـت ندارد و گزارشـی که به 
دسـتش رسـیده، حاکی از ارتبـاط یک تن 

از نیروهـای ارتـش با طالبـان دارد.
همچنیـن گفتـه شـده کـه طالبـان چهـار 
تجهیـزات  از  مقـداری  و  نیروهـا  از  تـن 
قـرارگاه ارتـش را بـا خـود برده انـد و امـا 
مقام هـای اداره محلـی از ایـن موضوع ابراز 

می کننـد. بی اطالعـی 
ارتـش  مقام هـای  کـه  درحالی سـت  ایـن 
گروهـی  حملـه  کـه  می گوینـد  کشـور 
طالبـان بـرای تصـرف یک پاسـگاه امنیتی 
والیـت  مرکـز  تالقـان  شـهر  نزدیکـی  در 

تخـار شکسـت خـورده اسـت.
قـول اردوی 209 شـاهین دیـروز شـنبه5 
حـوت/ اسـفند در یـک خبرنامـه گفته اند 
کـه گـروه طالبـان شـب گذشـته بـر یـک 
مسـجد  آق  منطقـه  در  امنیتـی  پاسـگاه 

شـهر تالقـان حملـه کردنـد.
شـاهین   209 اردوی  قـول  خبرنامـه  در 
آمـده کـه پـس از چنـد سـاعت درگیـری 
طالبـان،  و  امنیتـی  نیروهـای  بیـن 
خوردنـد. شکسـت  طالـب  تروریسـتان 

خبرنامه افزوده:«سـاعت 12 شـب گذشته، 
گـروه طالبـان در منطقه آق مسـجد شـهر 
تالقـان مرکـز والیـت تخـار بر یک پوسـته 
امنیتـی شـاهراه کندز- تخـار حمله نموده 
بودنـد کـه بعـد از چنـد سـاعت درگیـری 
سـه جنگجویـی طالـب کشـته و یـک تن 

آنـان زخمی شـدند«.
قـول اردوی 209 شـاهین گفتـه کـه سـه 
جسـد گـروه طالبـان در میدان نبـرد باقی 
مانـده و طالبـی کـه زخمـی شـده نیـز از 
امنیتـی دسـتگیر شـده  نیروهـای  سـوی 

. ست ا

امنیتی برنامۀ  کابلناکامی  پایتخت بـار دیگـر
گـواه حمـلۀ انتـحاری بـود

نوری  ناجیه 

روح اهلل بهزاد
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    دعـوت جماعـت تبلیـغ در محور شـش اصِل 
تربیتـی می چرخـد کـه بـه لحـاظ ظاهـر خیلی 
سـاده امـا در معنـا، فضایـل زیـادی را در بـاِب 
اصـالح عقیدتـی و اخالقـی در شـخصیت فـرد 
پـرورش می دهـد؛ چنان کـه از یک طـرف رابطۀ 
انسـان را بـا خالـق تأمیـن و تقویـت می نمایـد 
و از جانـب دیگـر بـا َخلـق؛ و از ایـن رهگـذر، 
تحمـل سـختی ها و چالش هـا در مسـیر دعوت 

بـرای راهیـان جماعـت را آسـان می سـازد.
1( کلمۀ طیبه   

    دعـوت مـردم بـه کلمـۀ توحیـد، اهمیـت 
از  آن  مفهـوِم  درک  و  معنـا  عمـق  بـه  توجـه 
خـالل آیـات و احادیـث و داسـتان ها و اشـعار 
جالـب، نخسـتین موضوعـی اسـت کـه جماعت 
تبلیـغ بر آن تأکیـد می ورزد. این کلمـه، به باور 
تمـام مذاهـب اسـالمی، اسـاِس ایمـان و نشـاِن 
برجسـته و اصلـی مسـلمان بـودن اسـت که در 
خـالل آیـات و احادیـِث متعـدد بـه فضایـِل آن 

اشـاره شـده است. 
    دعـوت بـه سـوی توحیـد، همان طـوری کـه 
قـرآن کریـم تصریح کرده اسـت، وظیفـۀ پیامبر 
خاتـم و تمـام انبیـاء علیهم السـالم اسـت: » مـا 
پیـش از تـو هیـچ پیغمبـري را نفرسـتاده ایم، 
مگـر این کـه بـه او وحـي کرده ایم کـه معبودي 
جـز من نیسـت، پس فقط مرا پرسـتش کنید«. 
)االنبیـاء 25(. از این جـا دانسـته می شـود کـه 
»ال اله اال اهلل« شـعار تمام پیامبران بوده اسـت؛ 
امـا منظـور از این کلمه، تنها بـر زبان آوردِن آن 
نیسـت، بلکه شـرایط ذیـل را به دنبـال دارد که 

به گونـۀ مختصـر بـه آن اشـاره می کنیم:
الـف: دانسـتن معنـای کلمـۀ طیبـه: چنان کـه 
خداونـد در قـرآن کریـم فرمـوده اسـت: َفاْعلَـْم 
. بـدان که قطعـًا هیچ معبودی  أَنَّـُه اَل إِلَـَه إاَِلّ اهلَلّ

جـز اهلل وجـود نـدارد. )محمـد:19(  
    از حضـرت عثمـان بـن عفـان رضـی اهلل عنـه 
نقـل شـده اسـت کـه رسـول اهلل صلـی اهلل علیه 
وسـلم فرمـود: »مـن مـات و هـو یعلم انـه ال اله 
اهلل دخـل الجنـه«: کسـی کـه بمیـرد در حالـی 
کـه می دانـد کـه هیـچ معبـودی نیسـت کـه 
الیق و شایسـتۀ عبادت باشـد به جـز اهلل، داخل 

)4ج1ص55ش26(  می شـود.  بهشـت 
ب: یقیـن داشـتن بـه کلمـۀ طیبـه: کسـی کـه 
کلمـۀ طیبـه را بر زبـان می آورد، بایـد به مفهوم 
و معناِی آن یقین کامل و قطعی داشـته باشـد؛ 

زیـرا ایمـان تنهـا بـا یقین حاصل می شـود.
ابوهریـره )رض( روایـت نموده اسـت که رسـول 
اهلل صلـی اهلل علیـه وسـلم کفش هـاي خـود را 
بـه ایشـان داد و او را مأمـور کـرد: »هرکسـی 
را بیـرون ایـن بـاغ دیـدی کـه بـه یگانه گی اهلل 
متعـال گواهـی دهـد و قلبـاً اطمینـان داشـته 
باشـد، او را بـه بهشـتی بـودن بشـارت بـده«. 

)4ج1ص60ش31( 
اطاعـت  طیبـه:  کلمـۀ  پذیـرش  مقتضـای  ج: 
از احـکام و فرامیـن الهـی در پیونـد بـه امـور 
عبـادات،  عقیدتـی،  امـور  از  اعـم  تشـریعی، 
احـکام و فضایـل و آداب و اخـالق، و حاضـر و 
ناظـر دانسـتن خداونـد متعـال در تمـام حاالت 
زنده گـی کـه الزمـۀ آن انقیاد و پیـروی از قرآن 
و سـنت و راه و رسـم پیامبـر اکـرم صلـی اهلل 

علیـه وسـلم و صحابـه و تابعیـن اسـت. 

    حسـن بصـری رح خطـاب بـه فرزدق، شـاعر 
معـروف کـه در حـال تدفین همسـر خـود بود، 
آمـاده  را  ایـن روز چـه چیـزی  بـرای  فرمـود: 
کرده ایـد؟ گفـت: ال الـه اال اهلل. حسـن بصـری 
فرمود: بهترین آماده گی و توشـه اسـت. سـپس 
از حسـن بصری پرسـیده شـد: آیا درسـت است 
کـه بعضـی از مردم می گویند کسـی کـه بگوید: 
حسـن  می شـود.  بهشـت  داخـل  اهلل  اال  الالـه 
را  ایـن کلمـه  داد: کسـی کـه  بصـری جـواب 
بگویـد و حـِق آن را ادا کند و واجبات و شـرایط 

آن را به جـا آورد، داخـل بهشـت می شـود.
2( نماز

    انسـان در امـواج زنده گـی و در کشـاکش 
رنجهـا و بالهـا، دچار خسـته گی روحـِی فراوان 
می شـود و بـه تکیه گاهـی نیازمنـد اسـت تـا به 
آن پنـاه ببـرد و درون پُراضطـراِب خـود را بدان 
آرامـش بخشـد و ایـن تکیهـگاه، جـز ذکـر خدا 
نیسـت؛ همان طـوری کـه در قـرآن کریـم بدان 
تصریح شـده اسـت: »آنان  که ایمـان آورده اند و 
دل های شـان بـه یاد خـدا آرامش می یابـد؛ آگاه 
باشـید کـه دل ها به یـاد خدا آرامـش می یابد«. 

)الرعد:28(  
    نمـاز، زیباتریـن و بزرگ تریـن نمـاد ذکـر 
خداسـت کـه آدمـی را از کارهـای ناپسـند بـاز 
مـی دارد: »بخـوان ـ ای پیغمبر ـ آن چه را که از 
کتاب بر تو وحی شـده اسـت و نماز را چنان که 
بایـد، برپـای دار! مسـلماً نمـاز، از گناهان بزرگ 
و از کارهـای ناپسـند، بـاز مـی دارد و قطعاً ذکر 
خـدا و یـاد اهلل )از هـر چیـز دیگـری( واالتـر و 

بزرگ تـر اسـت. )العنکبـوت:45( 
    نمـاز عامـل سـازنده یی اسـت کـه مقاومت و 
ایسـتاده گی آدمـی را در فـراز و فـرود زنده گـی 
حفـظ می کنـد و انسـان را در مقابل هـر خیر و 
شـری و هر مصیبـت و بالیی، صبر و شـکیبایی 
از  بـادی  هـر  مقابـل  در  تـا  می کنـد  نصیـب 
جایـش نلغزد. ) اي کسـاني که ایمـان آوردهاید! 
از بردبـاري و نمـاز - در برابـر حـوادث سـخت 

زندگـي - کمک بگیریـد(. )البقـره:153( 
    رسـول اکـرم صلـی اهلل علیـه وسـلم هـرگاه 
غـم و غصه یـی بـه سـراغش می آمـد، بـه بـالل 
به وسـیلۀ  و  بگویـد  اذان  تـا  مـی داد  دسـتور 
نمـاز غـم و انـدوه را از صفحـۀ مصفـای قلبـش 

مـی زدود.
3( علم و ذکر

اسـالمی  دعـوت  پیشـبرد  آن جایی کـه  از      
کریـم،  قـرآن  تفسـیر  بـه  دسترسـی  بـدون 
اهلل  صلـی  اکـرم  پیامبـر  احادیـث  از  آگاهـی 
علیـه وسـلم، اقـوال صحابـه و تابعیـن، دشـوار 
اسـت و بـا در نظرداشـت فضایل متعدِد کسـب 
تبلیـغ،  جماعـت  اسـالمی،  شـریعت  در  علـم 
نخسـت پیـرواِن خـود و سـپس عامـۀ مـردم را 
بـه فراگیـری علـوم دینـی تشـویق و ترغیـب 

 . یـد می نما
    امـام مسـلم از ابوهریـره روایـت نموده اسـت 
کـه رسـول اهلل صلـی اهلل علیـه وسـلم فرمـود: 
»کسـی کـه در طلـب علـم راهـی را طـی کند، 
خداونـد در عـوض، برایـش راهـی را بـه سـوی 
گروهـی  هـرگاه  می سـازد.  همـوار  بهشـت 
خـدا،  خانه هـای  از  خانه یـی  در  مؤمنـان  از 
به منظـور تـالوت کتـاب الهـی گردهـم آینـد و 

یـا آن را بـه شـکل درس تکرار کننـد، اطمینان 
و آرامـِش خاطـر بـه آن هـا دسـت می دهـد و 
رحمـت اهلل متعـال شـامل حال شـان می شـود 
و مالئکه هـا ایشـان را می پیچاننـد، و خداونـد 
آن هـا را در محضـر فرشـته گان یـاد می کنـد«. 

)4ج4/ص2074ش2699( 
بـا  متعـال  اهلل  ذکـِر  بـه  متـداوم  پابنـدی      
حضـور قلـب بـا در نظرداشـت آیـات و احادیث 
بی شـماری که در ایـن باب وارد گردیده اسـت، 
از موضوعـاِت دیگـری اسـت که جماعـت تبلیغ 

سـخت بـر آن تأکیـد مـی ورزد.
    خداونـد متعـال در قـرآن کریـم بنده گانـش 
را بـا تعبیـر زیبایی، بـه ذکر خویـش، این چنین 
فـرا می خوانـد: »هـای  مؤمنـان! خـداي متعـال 
را زیـاد یـاد کنیـد و بامـدادان و شـامگاهان او 
و   .)42-41 )االحـزاب:  نماییـد«.  تسـبیح  را 
علیـه  صلـی اهلل  خاتـم  پیامبـر  بـه  همان طـور 
وسـلم فرمـان می دهـد: » بـا کسـاني بـاش کـه 
صبحگاهـان و شـامگاهان خـداي خـود را بـه 
او را  فریـاد مي خواننـد، )و تنهـا رضـاي( ذاِت 
ایشـان )بـه سـوي  از  مي طلبنـد، و چشـمانت 
بـراي  مسـتکبر(  قدرتمنـدان  و  ثروتمنـدان 

از  و  برنگـردد،  دنیـوي  زینـت حیـات  جسـتن 
کسـي فرمـان مبـر کـه )به خاطـر دنیادوسـتي( 
او  و  غافـل سـاخته ایم،  یـاد خـود  از  را  او  دِل 
بـه دنبـال آرزوي خـود روان گشـته اسـت )و 
پیوسـته فرمان خـدا را ترک گفته اسـت( و کار 
و بـارش )همـه( افـراط و تفریـط بـوده اسـت.« 

)الکهـف:28( 
    جماعـت تبلیـغ در ایـن باب، بـه نقل روایات 
و داسـتان هایی از شـیفته گی علما بـه فراگیری 
و فرادهـی علم در گذشـته یـاد می نماید که هر 

شـنونده یی را ِشـگفت زده می سازد.
    بـا در نظرداشـت به هم پیوسـته گی  عمیقـی 
کـه میـان علـم و ذکـر وجـود دارد، جماعـت 
تبلیـغ ایـن دو را بـه عنـوان یک اصـل از اصول 

دعوتـِی خویـش معرفـی نموده اسـت.

مسـافری  آن  گوشـۀ  هـر  کـه  در سـالونی 
اسـت  بیـدار  راوی  اسـت،  قطـار  منتظـر 
مـردی  تماشـای  بـه  نمی بـرد،  خوابـش  و 
در  اسـت.  منتظـر  هـم  او  کـه  می نشـیند 
مـرد  بـه  نیمه تاریـک  اتاقـی  در  بیـن،  آن 
میان سـالی برمی خـورد کـه پنهانـی پیانـو 
راوی چنـد دقیقـه قبـل،  می نـوازد. اتفاقـاً 
موسـیقی  خـواب  خواب وبیـداری  میـان 
دیـده. فـردا صبـح در قطاری که به سـمت 
مسـکو مـی رود، مـرد داسـتان زنده گـی اش 
را بـرای راوی تعریـف می کنـد. او که نامش 
»آلکسـی بـرگ« اسـت، پیانیسـتی ماهـر و 
سـال ها  و  اسـت  روشـنفکر  خانواده یـی  از 
قبـل، کنسـرت پیانویـی را در برنامۀ هنری 
خـود داشـت. امـا قبـل از شـروع کنسـرت، 
مـادر و پـدرش بازداشـت می شـوند و او که 
چاره یـی جـز فـرار نـدارد، بـه نـزد عمه اش 
مـی رود و بعد از آن جنگ شـروع می شـود. 
آلکسـی، هویـت یکـی از سـربازانی را کـه 
شـباهت ظاهری زیـادی بـه او دارد، اختیار 
می کنـد و آزادی اش را در قبـال ایـن تغییر 
نـام از دسـت می دهـد. حـاال او »سـرگیی 
ملتسـف« اسـت کـه نـه هدفـی دارد و نـه 
خانواده یـی. نـه پیانـو می توانـد بزنـد نـه از 
مهم تـر  همـه  از  و  دارد  خبـر  خانـواده اش 
سـرباز  ـ  آلکسـی  نیسـت.  خـودش  دیگـر 
بی هویـت ـ در طی جنـگ و در یک نمایش 
صرفـاً قهرمانانـه، جنرالـی را از مـرگ نجات 
می دهـد و پـس از آن راننـدۀ او می شـود. 
در آن خانـه »اسـتال« دختـر ژنرال، عاشـق 
او می شـود، امـا آلکسی/سـرگیی نمی توانـد 
متقاباًل عاشـق اسـتال شـود. بـرای او دوباره 
از اول شـروع کـردن محـال اسـت و این که 
بـا زنده گـی گذشـته اش چـه کنـد، او را از 
هرگونـه عشـق بـر حـذر مـی دارد. مهم تـر 
این کـه آلکسی/سـرگیی کـه سـابق بـر این 
عاشـق موسـیقی و پیانـو بـود، درمی یابـد 
کـه دیگـر موسـیقی هـم نمی توانـد وی را 
مجـدداً بـا زنده گی یـی کـه داشـته، پیونـد 

. هد د
بـه طـور کلـی می تـوان گفـت نویسـنده به 
موسـیقی بیرونـی توجهـی نـدارد، چـرا که 
»موسـیقی« بر اثـر اتفاقات متعـدد و خارج 
از کنترل، اثر خود را از دسـت داده و جنگ 

هـم، آن چـه را در آلکسـی باقـی مانـده بود 
از بیـن بـرده اسـت. در انتهـا پـی می بریـم 
منظور از »موسـیقی« آن موسـیقی نامفهوم 
و گیج کننـدۀ درون آلکسـی برگ اسـت که 
بی وقفـه در حـال نواختـن اسـت و هویت و 

حقیقـت گذشـته را به یادش مـی آورد.
زنـی کـه منتظر بـود، سـومین اثـر مهم در 
تریلـوژی مکین اسـت. ماجرای عاشـقانه یی 
کـه  حیرت انگیـز  حـال  عیـن  در  و  تلـخ 
توجـه  مـورد  موضـوع  حـول  آن  موضـوع 
اسـثتنایی،  »زنـی  می زنـد:  دور  نویسـنده 

زیبـا.« البتـه  و  میان سـال 
و  جنـگ  از  خبـری  رمـان  ایـن  در 
صحنه هـای جنگـی نیسـت. امـا تأثیـر آن 

)بـر مـرِد مـورد عالقـۀ »ورا« کـه بـه خاطر 
جنگ او را ترک کرده( در سراسـر داسـتان 
محسـوس است. راوی 26 سـالۀ داستان که 
دربارۀ آداب و رسـوم روسـتاهای ناشـناختۀ 
شـوفری  بـا  می کنـد،  تحقیـق  سـیبری 
فقـط  )کـه  شـوخ طبع  و  خوش مشـرب 
بـرای زن زنـده اسـت( بـاب آشـنایی را بـاز 
می کنـد. شـوفر کـه بـه خـود لقـب »اولین 
پرسـتوی کاپیتالیسـم« داده، چهل سـاله و 
عاشـقی کم نظیـر و حرفه یـی در هنـر بـه 
دام انداختن و برقراری احساسـات عاشـقانه 
و بیـش از حـد هیجانی با زن هاسـت. او که 
از سرسـختی ورا عصبانـی اسـت، نمی تواند 

از او چشم پوشـی کنـد. و بـا حسـرت، تنهـا 
زنـی را کـه نتوانسـته بـر او غلبـه کنـد، بـه 
راوی نشـان می دهـد. پرسـش و پاسـخ های 
از  یکـی  کتـاب،  اول  بخـش  در  راوی  و  او 
تشـکیل  را  کتـاب  قسـمت های  بهتریـن 

می دهـد.
ورا  سـوی  بـه  توجـه اش  رفته رفتـه  راوی 
جلـب می شـود. ورا طبـق قولـی کـه سـی 
سـال پیش به نامـزدش داده، قرار گذاشـته 
بعـد از جنـگ بـا وی ازدواج کنـد. و حـاال 
سال هاسـت جنگ تمام شـده و مـرد نیامده 
اسـت. خواننـده در طـول داسـتان دایـم از 
خـود می پرسـد چـرا؟ به راسـتی چـرا زنی 
زیبـا بـه انتظـار طوالنـی و فرسـاینده تـن 

داده اسـت؟ شـخصیت برجسـتۀ ورا را با آن 
انتظـار سـی سـاله چه گونـه تحمـل کنیم؟ 
نویسـنده بـرای این تناسـب، ورا را از حالت 
جمـود و رخـوت بیـرون آورده و به او شـور 
و نشـاطی داده کـه بی نظیـر اسـت. در آن 
گوشـۀ سـرد و یخ بسـتۀ سـیبری کـه همـه 
گرفتـار زنده گـی شـخصی و البتـه سـرک 
کشـیدن بـه زنده گـی زن مرمـوز هسـتند، 
ورا بـا سرنوشـت خـود می جنگـد: او هر روز 
از محـل زنده گـی خـود بـه قسـمت دیگـر 
بچه هـای دهکـدۀ  بـه  و  رودخانـه مـی رود 
از  آن  بـر  عـالوه  می دهـد.  درس  مجـاور 
و  می کنـد  پرسـتاری  روسـتا  پیرزن هـای 

آن هـا  قبـر  از مردن شـان روی  پـس  حتـا 
حتـا  نیسـت  ناامیـد  ورا  می گـذارد.  گل 
او می گوینـد: »امـا عزیـز مـن،  بـه  وقتـی 
چـه کسـی قبر تـو را گلبـاران خواهد کرد؟ 
ورای  بی آن کـه  می میرنـد.  مادربزرگ هـا 

دیگـری بـه فکـر تـو باشـد...« )100(
مکیـن در اواخـر داسـتان، غافلگیری ظریف 
خـود را وارد متـن می کنـد. راوی ناگهـان 
ورا  می شـود:  روبـه رو  تازه یـی  کشـف  بـا 
و  دارد  ادبیـات  و  زبان شناسـی  دکتـرای 
پایان نامـه اش  از  دفـاع  شـب  در  درسـت 
اسـت.  کـرده  تـرک  را  لنینگـراد  دانشـگاه 
شـاید مکین بـا این جمع بندی هوشـمندانه 
می خواهـد بگویـد مـردی کـه الیـق چنین 
زنـی باشـد، وجـود نـدارد و چاره یـی جـز 
انتظـار نـدارد. از طرفـی راوی هـم متوجـه 
می شـود کـه بـرای ورا مناسـب نیسـت. ورا 
ماننـد آغـاز آشـنایی اش بـا راوی، صبح زود 
از خانـه بیـرون می آیـد و قایـق را از میـان 
هـرروزۀ  مسـیر  تـا  می کشـد  بیـرون  یـخ 
رودخانـه را طـی کنـد و بـه بچه هـای آن 
طـرف رودخانـه درس بدهـد. از آن طـرف 
راوی بعـد از هم آغوشـی شـب گذشـته بـا 
ورا متوجـه شـده کـه عشـق و عالقـۀ او بـه 
ورا، هوسـی بیـش نبـوده و از همـه مهم تـر 
احسـاس حقـارت می کند؛ چرا کـه در برابر 
شـخصیت ورا کـم آورده و تصمیم می گیرد 
فـرار کند. صبح زود در کنـار همان دریاچه 
یک دیگـر را مالقـات می کننـد؛ امـا ایـن بار 

تقارنـی بـه قصـد جدایـی و...
اگـر نحـوۀ بـه پایـان رسـاندن داسـتان را 
جـزو مهم تریـن رکـن مؤلفـۀ نویسـنده گی 
آوریـم در  بـه حسـاب  نوشـتن  تکنیـک  و 
»زنـی کـه منتظـر بـود« بسـیار شـاخص و 

منحصـر بـه فـرد اسـت. در مقایسـه بایـد 
گفـت فصـل آخـر وصیت نامـۀ فرانسـوی از 
می گیـرد  فاصلـه  هوشـمندانه  پایان بنـدی 
کـه بـا توجه با وسـعت معنـا و وزیـن بودن 
آن بایـد گفـت مکیـن بـه هـدف می زنـد و 

می کنـد! غـرق 
در هـر سـه رمـان بـا یـک »مـن« روبـه رو 
و  نیسـت.  »خـود«  کامـاًل  کـه  می شـویم 
می تـوان گفـت انتخـاب راوِی بـدون نـام، 
ریـاِل  آن  متعاقـب  و  سـوریال  فضـای  بـه 
مـورد نظـر نویسـنده کمـک فراوانـی کرده 
مکیـن  اسـت.  شـده  انتخـاب  آگاهانـه  و 
توجـه خاصـی بـه زنـان دارد. پرسـوناژهای 
فرانسـوی«،  »وصیت نامـۀ  در  شـارلوت  او: 
اسـتال در »موسـیقی یـک زنده گـی« و ورا 
در »زنـی کـه منتظـر بـود« زنانی انـد کـه 
مکیـن. ماننـد  دارنـد  دوسـت  را  زنده گـی 
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مکیـن،  آنـدره  فرانسـوی،  وصیت نامـۀ  1ـ 
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کالبــد شــخص نیــز همچــون بخشــی از جهــان بیرونــی بــه شــمار مــی رود کــه برداشــت های بازتابــی مثــل لــذت و درد را به وجــود مــی آورد کــه از میــان گیرنده هــای متفــاوت وارد ذهــن می شــوند)این مســأله بعدهــا از ســوی رفتارگرایــان محیــط درونــی نامیــده شــد(. دوم این کــه آن هــا اعتقــاد داشــتند تصــورات و ایده هــای برخاســته از دو منبــع محیطــی 
از طریــق قواعــد تداعــی ماننــد مجــاورت و تشــابه یــا جابه جایــی پیونــد می یابنــد. کنــش بــا تصــوری آغــاز می شــود کــه بــا لــذت یــا درد پیونــد یافتــه اســت. بــه ایــن ترتیــب، بــرای مثــال غــذا بــه تصــوری در ذهــن جــان می دهــد کــه آن تصــور بــا خــوردن پیونــد می یابــد کــه در ایــن مقولــه بــا تصــور لــذت نیــز پیونــد یافتــه اســت. ایــن مســأله کنــِش 

غــذا خــوردن را در پــی دارد. گــزارش ایــن رونــد را در آثــار هابــز می تــوان یافــت، گرچــه خــود او در شــرح اندیشــه هایش بهــای چندانــی بــه تداعــی تصــورات نــداده اســت. او بــر اهمیــت طرح هــای نشــأت گرفته از میــل تأکیــد داشــت.
ــار فالســفه یی چــون  ــه داده هــای حســی تغییــر یافــت. ایــن نظریــات را می تــوان در آث پیشــینۀ تجربه گرایــی سرشــار از سرگذشــت پیچیده گی هــا و آزموده گی هــای ایــن ایده هــا و تصــورات بنیادیــن اســت. در حــوزۀ فلســفی و روان شــناختی، ســه دکتریــن اقتباســی اصلــی وجــود داشــت. نخســت این کــه مفهــوم »داده« به تدریــج در نظریــات مــدرن ب
جــی. ای. مــور، برترانــد راســل و ای. جــی. ایــر یافــت. در عرصــۀ علمــی، ایــدۀ کانــت در بــاب هم دامنــه بــودِن مشــاهدات علمــی بــا پدیده هــای قابــل اندازه گیــری بــه تصــوری همه فهــم و فراگیــر تبدیــل شــد. از ایــن رو ایــن مســأله بــرای دانشــمندان اهمیــت یافــت تــا از طریــق آزمون هــای گوناگــون، اطالعاتــی را کــه تــا حــد امــکان درســت و محــض 

می نمــود را به دســت آورنــد. در روان شناســی قــرن نــوزده توجــه بــه روان تنــی)29( کــه اصــوالً از کار وبــر و فچنــر ناشــی می شــد، شــاهدی بــود بــر ایــن مدعــا کــه تأکیــد و تمرکــز روان شناســی بــر داده هــای مشــهود بیرونــی بــوده اســت.
دومیــن نظریــۀ اقتباســی، نظریــۀ معنایــی)30( بــود کــه شــکل گســترش و رشــد یافتــه اش بــه صــورت »تجربه گرایــی منطقــی«)31( شــناخته شــده اســت. ایــن ایــده تأکیــد داشــت کــه تنهــا آن دســته از داده هــا پرمعنــی هســتند کــه می تــوان از طریــق مرجع هــای قابــل مشــاهده بــه آن هــا دســت یافــت. بــا ایــن فــرض، زبــان اخالقــی و شــعری بســیار 
ــه شــکلی غیرمســتقیم، قالبــی مشــاهده یی و  ــد در قالب هــای قابــل مشــاهده جــای گیــرد. عبــارات علمــی هــم از طریــق تعریــف عملیاتــی و هــم از برخــورداری از ســاختمان منطقــی، ب ــا تنهــا معنــای عاطفــی دارد( چــرا کــه نمی توان گفتــاری و بــی معناســت )ی
منطقــی را دارا می شــوند. در اوایــل قــرن بیســت کتــاب پــی. دبلیــو. بریجمــن بــه نــام منطــق فیزیــک مــدرن)32( )1927( ایــن دیــدگاه را در بــاب عبــارات و اصطالحــات علمــی رواج داد. نظــرات پیشــرِو او در روان شناســی از ســوی ســی. ســی. پــرت در کتــاب »منطــق 

روان شناســی مــدرن« )1939()33( مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و تأثیــر نظرگیــری بــر بــی. اف. اســکینر پیشــتاز رفتارگــرای مــدرن گــذارد.
ســومین نظریــۀ اقتباســی، تــالش بــرای تدویــن دقیــق ایــن روش هــا بــرای رســیدن بــه تعمیم هــای مســتند انتشــار روشــن تر نظریــۀ احتمــاالت بــود کــه بدیهــی فــرض شــده بــود. آثــار جــان اســتوارت میــل، دبلیــو. ای. جانســون و جــی. ام. کینــز در ایــن ســنت، 
ــوری  ــن تیـ ــرد. در ای ــور می ک ــانی تص ــوم انس ــن عل ــود را نیوت ــه او خ ــا ک ــا آ ن ج ــد ت ــوب می ش ــی محس ــاز بلندپروازانه ی ــوم آغ ــد هی ــرای دیوی ــت، ب ــرار گرف ــان ق ــیاری از تجربه گرای ــه بس ــورد توج ــه م ــناختی ک ــۀ روان ش ــن نظری ــد. ای ــالی آن بودن ــای اع نمونه ه

ــرض شــدند.  ــن برداشــت ها ف ــی و مســلم ای ــی همچــون مجــری بدیه ــد تداع ــداد می شــدند و قواع ــی قلم ــاده اجــرای ذهن برداشــت های س رفتـار      گرایی
عِت  جما

تبلیـغ
و روش 

دعوِت آن
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مکین آندره  تریلوژی  به  نی
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هـزار  در  نیمه شـب  از  پـس  درسـت 
متـری این جـا و یـک خانـۀ روسـتایی 
در جـادۀ بیـرون از شـهر جایـی کـه 
قربانـی  زن  زنجیره یـی  قاتـل   یـک 
در  جیغ هایـش  می انـدازد،  گیـر  را 
دسـت کش  در  پوشـیده  دسـت های 
قاتـل خفـه می شـود. در انبـوه برفـی 
کـه تـا چشـم کار می کند تلنبار شـده، 
صدای عـوعــو سـگ ها در امتـداد هم 
از انبـار کاه و جـو بـه گـوش می رسـد 
و در گوشـه یی از حـــصار جایـی کـه 
پرسـتاری قدم زنـان از سـر کار به خانه 
مـی رود، جایـی که انبـار الوار درســت 
مسـتی  کـه  گرفتـه  قـرار  جایـــی 

ناگهـان بی هـوش شـد و بعـد از دو روز 
نجـــــات پیدا کرد. مجبور شـدند هر 
دو پـای او را ببرند، جایـی که رودخانه 
نجات یافته هـا  از  یکـی  و  گرفتـه  آرام 
چهـارده سـاعت دوام آورده بـود. هنوز 
کـه  سـتاره هایی  بـه  اغماسـت،  در 
میلیاردهـا کهکشـان  کنارشـان افتاده، 
بهشـت  در  یـخ  پـس  در  و  می نگـرد 
لیمونـاد و گرد ُرز، از خط افق شـمالی، 
موتـری نزدیـک می شـود. در امتــداد 
همیـن جـاده به سـرعت پیـش می آید 
تـا زمانـی کـه قلبت تیـر بکشـد تقریباً 

در امانـی.

سوزان هلویگ

برگردان: سمیرا نیک نوروزی

ــک  ــا ی ــان ب ــه رم ــر س در ه
می شــویم  روبــه رو  »مــن« 
کــه کامــًا »خــود« نیســت. 
انتخــاب  گفــت  می تــوان  و 
ــای  ــه فض ــام، ب ــدون ن راوِی ب
ــاِل  ــب آن ری ــوریال و متعاق س
ــک  ــنده کم ــر نویس ــورد نظ م
آگاهانــه  و  کــرده  فراوانــی 
ــن  ــت. مکی ــده اس ــاب ش انتخ
ــان دارد.  ــه زن ــی ب ــه خاص توج
پرســوناژهای او: شــارلوت در 
فرانســوی«،  »وصیت نامــۀ 
یــک  »موســیقی  در  اســتا 
ــه  ــی ک ــی« و ورا در »زن زنده گ
منتظــر بــود« زنانی انــد کــه 
دارنــد  دوســت  را  زنده گــی 

ماننــد مکیــن!



پاکستان تاهنوز با...
و ساده اندیشـی های رهبـران حکومـت وحـدت ملی، 
و  شـعارها  نتیجتـاً،  بردنـد.  را  اسـتفاده  بیشـترین 
خوش بینی هـای حکومـت وحـدت ملی زمانـی نابود 
شـد کـه حمـالت هراس افگنانـه در افغانسـتان یـک 
 بـار دیگـر افزایـش یافـت، مکان های نظامـی و ملکی 
افغانسـتان مـورد حمـالت تهاجمـی قـرار گرفـت و 
گزارش هایـی از طـرح و عملی سـازی ایـن حمـالت 

از آن سـوی مـرز به نشـر رسـید. 
*رابطـۀ افغانسـتان و پاکسـتان در فرصـت زمانـی 
حکومـت وحـدت ملـی آیـا بـر بنیـاد منافـع ملـی 
اسـتوار بـوده و یـا روزمره گـی اسـاِس آن را شـکل 

اسـت؟ مـی داده 
برابـر  در  مشـخص  سیاسـت  و  راهبـرد  یـک  عـدم 
اهـداف  از  پاکسـتان، عـدم درک و مطالعـۀ دقیـق 
تکـراری  خوش بینی هـای  و  پاکسـتان  راهبـردی 
رهبـران در طـول بیشـتر از یک ونیـم دهـه جنـگ 
و ناامنـی در افغانسـتان، باعث شـد کـه کوچک ترین 
اقـدام عملـی و اساسـی در برابـر پاکسـتان صـورت 
انجـام  بـرای  بیشـتر  و  بهتـر  نگیـرد و فرصت هـای 
فعالیت هـای خصمانـۀ پاکسـتان نیـز مسـاعد شـود. 
ضعـف دسـتگاه های سیاسـی و امنیتـی افغانسـتان 
باعـث تقویـت پاکسـتان شـد. پاکسـتان از یک طرف 
افغانسـتان را سـرگرم توافقـات و ایجـاد راهکارهـای 
دیگـر،  از طـرف  و  کـر  کشـور  دو  میـان  مشـترک 
مداخـالت مسـتقیم و غیرمسـتقیِم خـود را در امـور 
افغانسـتان افزایـش و تـداوم بخشـید. هـر باری کـه 
جامعـۀ جهانـی متوجـه کم کاری هـا و دورویی هـای 
پاکسـتان شـد، امضـای توافقـات، شـعارهای بهبـود 
روابـط و آغـاز همکاری های دوجانبه میان پاکسـتان 
و افغانسـتان از سـرگرفته شـد تا شـک و تردیدهای 
جامعـۀ جهانـی مرفـوع گـردد و پاکسـتان همچنـان 
در  اصلـی اش  ارزش هـای  و  ملـی  منافـع  حافـظ 

افغانسـتان باقـی بمانـد. 
افغانسـتان و پاکسـتان بارهـا شـاهِد تیـره شـدن و 
تنش آلـود شـدِن روابـط خـود بوده انـد، امـا این بـار 
چـه تفاوت هایـی نسـبت بـه دوره هـای پیـش و یـا 
حداقـل از زمـان حکومـت کرزی تا فرصـت حکومت 

وحـدت ملـی وجـود دارد؟
روابـط  شـاهد  همیشـه  کـه  تنهـا  نـه  افغانسـتان 
تنش آلـود بـا پاکسـتان بـوده اسـت، بلکه بیشـترین 
انتقـاد افغانسـتان نیـز از پاکسـتان صـورت گرفتـه 
بـه  بین المللـی  نیروهـای  ورود  از  پـس  اسـت. 
افغانسـتان، در ماه سـپتمبر سـال 2001، پاکسـتان 
بـه گونـۀ رسـمی حمایـت خـود را از طالبـان پـس 
گرفـت و بـه بهانـۀ مبـارزه بـا تروریسـم، هم سـویی 

آغـاز  امریـکا  ایـاالت متحـدۀ  بـا  را  و همـکاری اش 
کـرد. پاکسـتان تحـت شـعار مبـارزه بـا تروریسـم، 
از یک طـرف بیشـترین تجهیـزات و امکانـات مالـی 
و نظامـی را از امریـکا به دسـت آورد و از طرف دیگر، 
تمامـی رهبـران و فرماندهـان طالبـان و القاعـده را 
بـا  داشـت.  نگـه  مصـون  آن کشـور  خـاک  در  نیـز 
به کارگیـری و اسـتخدام گروه هـای مختلـف، اهداف 
دنبـال  افغانسـتان  در  را  خـود  معیـِن  و  مشـخص 
کـرد، دسـتگاه دیپلوماسـی و نظامـی اش را فعاالنـه 
مـورد اسـتفاده قـرار داد و بسـیار ماهرانـه و زیرکانه 
رهبـران افغانسـتان و ایـاالت متحدۀ امریـکا را فریب 
داد. نقـش فعاالنـۀ دسـتگاه دیپلوماسـی پاکسـتان 
باعـث شـد تـا در جریـان یک ونیـم دهـه جنـگ در 
افغانسـتان، ضمن آن که بزرگتریـن رهبران طالبان و 
القاعـده در خـاک پاکسـتان نابود شـدند، اما هیچ گاه 
حمایـت و رضایـِت امریـکا از این کشـور زایل نشـد. 
امـا این بـار اختـالف نظـر و تنش هـای فعلـی میـان 
اسـت  گذشـته  از  متفـاوت  پاکسـتان  و  افغانسـتان 
از  افغانسـتان  تنهـا کـه  نـه  این کـه حـاال  به خاطـر 
بلکـه  می کنـد  انتقـاد  پاکسـتان  دوگانـۀ  عملکـرد 
امریـکا نیـز بـه حقیقـت پی بـرده و هم صـدا و هم نوا 
بـا افغانسـتان، ناخشـنودی  و نارضایتی هایـش را از 
عملکـرد هراس افگنانـۀ پاکسـتان تـوأم بـا فشـار و 

ُهشـدار بیـان کـرده اسـت. 
هـم  گاهـی  و  جهانـی  فشـارهای  همـۀ  وجـود  بـا 
منطقه یـی و همچنـان بـا توجـه بـه این کـه خـود 
پاکسـتان بارها شـکار اعمال تروریسـتی شـده است، 
ایـن کشـور چرا حاضر نمی شـود از حمایـت و تجهیِز 

گروه هـای تروریسـتی دسـت بـردارد؟
پاکسـتان بنـا بـه دو دلیـل از حمایـت و پشـتیبانی 
هراس افگنـان دسـت بردار نشـده اسـت. اول، رقبـای 
اصلـی امریـکا ماننـد کشـورهای چیـن و روسـیه، از 
حامیـان اصلـی پاکسـتان بـه  شـمار می رونـد. دوم، 
پاکسـتان آن گونه که الزم اسـت تا حال با فشـارهای 
واقعـی و اساسـی جامعۀ جهانی مواجه نشـده اسـت. 
تمـام انتقادهـا در برابـر پاکسـتان صـرف در حِد یک 
شـعار باقـی مانـده اسـت. گروه هـای هراس افگـن به 
عنـوان یکـی از ماشـین های اساسـِی تطبیق کننـدۀ 
حفـظ  بـرای  خـوب  مرجعـی  و  خارجـی  سیاسـت 
در  شـده اند.  حفـظ  پاکسـتان  ملـِی  ارزش هـای 
صورتی کـه پاکسـتان با فشـارهای واقعی هـم مواجه 
شـود، دسـت از حمایـت و پشـتیبانی هراس افگنـان 
واقعـی  اعمـال فشـارهای  برنخواهـد داشـت چـون 
بـدون همـکاری چیـن و روسـیه، بـاالی پاکسـتان 

هیچ گونـه تأثیـری نـدارد.

رییـس اجرایـی حکومـت می گوید 
کـه منفعـت »تاپـی« و پروژه هـای 
مشـابه دیگـر، به گونۀ مسـتقیم به 
رشـد اقتصـادی و رفـاه همـۀ ملت 

 های منطقـه تأثیرگذار اسـت.
وی از کشـورهای ذیدخل خواست 
پیـروزی  و  موفقیـت  تـادر مسـیر 
تاپـی و پروژه هـای عمرانـی دیگـر 
منطقوی، بـا صداقـت گام بردارند.

اجراییـه  ریاسـت  اعالمیـه  در 
حکومـت کـه دیـروز بـه مانـدگار 
از  نقـل  بـه  اسـت،  رسـیده 
داکترعبـداهلل عبـداهلل گفتـه شـده 
کـه پـروژه تاپـی بـه طـول 1840 
بزرگتریـن  از  یکـی  کیلومتـر، 
منطقـوی  اقتصـادی-  پروژه هـای 
از  را  ترکمنسـتان  گاز  کـه  اسـت 
طریـق افغانسـتان بـه پاکسـتان و 

دهـد. مـی  انتقـال  هنـد 
اسـت  قـرار  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
میلیـارد   33 مقـدار  بـه  سـاالنه 
مترمکعـب گاز، از طریـق این پایپ 
الین انتقال داده شـود گفته اسـت 
کـه پـروژۀ تاپـی، تنهـا پـروژه گاز 
نیسـت؛ بلکـه بـرق، فایبر نـوری و 
خـط آهـن را نیـز در بـر خواهـد 
والیـت  از  پـروژه  ایـن  و  داشـت 
والیـات  بـه  و  شـده  آغـاز  هـرات 
فـراه، نیمـروز، هلمنـد و کندهـار 
و از ایـن مسـیر بـه پاکسـتان و در 
توسـعه خواهـد  بـه هنـد  نهایـت 

یافـت.
افـزوده  رییـس اجرایـی حکومـت 
بـزرگ  پـروژۀ  ایـن  کـه  اسـت 
منطقـوی، عالوه بر این که بخشـی 

از انـرژی کشـورهای افغانسـتان و 
آسـیای جنوبـی را تأمیـن می کند، 
دادوسـتد  و  روابـط  گسـترش  در 
و  مرکـزی  آسـیای  کشـورهای 
قابـل  تأثیـر  نیـز  آسـیا  جنـوب 
مالحظه یـی برجا خواهد گذاشـت.

امـا داکترعبـداهلل گفتـه اسـت که 
بـا درنظرداشـت وضعیت جـاری و 
سیاسـت برخـی کشـورها در قبال 
بهـره  منطقـه،  ثبـات  و  امنیـت 
 بـرداری از پـروژۀ تاپـی، امـری زما 

ن بـر و درازمـدت خواهـد بـود.
افغانسـتان  حکومـت  مقـام  ایـن 
تاپـی  افـزوده اسـت کـه منفعـت 
بـه  دیگـر،  مشـابه  پروژه هـای  و 
گونـۀ مسـتقیم بـه رشـد اقتصادی 
منطقـه  ملت هـای  همـۀ  رفـاه  و 
همیـن  بـه  اسـت؛  تأثیرگـذار 
دلیـل، جانـب افغانسـتان از همـۀ 
دارد  آرزو  ذیدخـل  کشـورهای 
کـه در مسـیر موفقیـت و پیـروزی 
تاپـی و پروژه هـای عمرانـی دیگـر 
منطقوی، بـا صداقـت گام بردارند.

موصـوف گفتـه اسـت: »در سـال  

از  اسـتفاده  بـا  پسـین  هـای 
تـالش  امکانـات،  و  ابزارهـا  تمـام 
ورزیده ایـم کـه زمینۀ عملی سـازی 
را  مهـم  و  تاریخـی  پـروژۀ  ایـن 
خوشـبتختانه  و  سـازیم  فراهـم 
بودیـم.  آن  افتتـاح  دیـروز شـاهد 
افتتـاح ایـن پـروژۀ زیربنایـی را به 
همـۀ مـردم افغانسـتان و ملت های 
منطقـه تبریـک عـرض می داریم.«
تاکیـد  حکومـت  اجرایـی  رییـس 
بـا  افغانسـتان،  مـردم  کـه  کـرده 
تطبیـق  راسـتای  در  تـوان  تمـام 
ایـن پـروژۀ مهـم منطقـوی تالش 
خواهنـد کـرد و بـه گروه هایی کـه 
مانـع توسـعه و پیشـرفت منطقـه 
در  داد  نخواهنـد  اجـازه  هسـتند، 
برابـر ایـن پـروژۀ عمرانـی، چالش 

و مشـکل ایجـاد نماینـد.
پس از سـال  ها انتظار، کار سـاخت 
پایـپ الیـن گاز تاپـی در والیـت 
حـوت(   4( جمعـه  روز  هـرات، 
کشـورهای  رهبـران  حضـور  بـا 
افغانسـتان، ترکمنسـتان، پاکستان 

و هنـد رسـماً افتتـاح شـد.

د ټاپــي پــروژې د تاریخــي پېښــې د کار لــه پیــل رسه د 

افغانســتان د اقتصــادي پراختیــا هیلــې زیاتــې شــوي، خــو د 

امنیــت پــه اړه یــې اندېښــنې هغــه موضــوع ده چــې د خلکــو 

اســتازي یــې مطــرح کــوي.

ــې د  ــتازي چ ــو اس ــو والیتون ــې د هغ ــه ک ــي جرګ ــه ول پ

ــه دې  ــږي، پ ــو تېرې ــه والیتون ــې ل ــل لیکــه ی ــي د ګازو ن ټاپ

ــي  ــه امنیت ــه ل ــول ب ــي ک ــروژې پ ــې پ ــې د دغ ــاور دي چ ب

ــخ يش. ــتونزو رسه م ــه س ــوه، ل پل

دوی لــه حکومتــه غــواړي چــې د دغــې پــروژې امنیــت تــه 

جــدي پاملرنــه وکــړي.

ــیمه  ــتازې نس ــت اس ــد والی ــې د هلمن ــه ک ــي جرګ ــه ول پ

ــروژه، د  ــه پ ــې دغ ــاوري ده چ ــې ب ــه دې چ ــازۍ، رسه ل نی

ــي: ــو واي ــه ده خ ــه ګټ ــو پ ــیمې د هېوادون ــو او د س ګاونډی

»مــوږ اندېښــمن یــو، عــام خلــک بایــد پــه امنیــت کــې برخه 

واخــي، مــوږ پــه دې هیلــه یــو چــې دا پــروژه کامیابــه وي، د 

دغــو ناامنــو ســیمو ټــول ولســونه همــکار دي کــه د طالبانــو 

او کــه د دولــت ترکنټــرول النــدې ســاحو کــي دي.«

د ترکمنســتان د ګازو دغــه لیکــه د افغانســتان پــه ۷۵۰ 

کېلومــره خــاوره کــې، د هــرات والیــت د کشــک، انجیــل، 

ادرســکن، ګــذره، او شــینډنډ لــه ولســواليو نــه د فــراه والیت 

ــه رســېږي. باالبلــوک او بکــوا ولســوالیو ت

د نیمــروز والیــت دالرام ولســوايل بلــه ســیمه ده چــې 

دغــه نــل لیکــه ځنــې تېرېــږي او دا هغــه ولســوالۍ ده چــې 

ــري. ــنې ل ــو اندېښ ــه ناامنی ــې ل ــېدونکي ی اوس

د هلمنــد والیــت واشــېر او نهــررساج او د کندهــار والیــت 

بولــدک  ســپین  او  دامــان  ارغنــداب،  ژیــړۍ،  میونــد، 

ــه  ــل لیک ــه ن ــې دغ ــیمې دي چ ــه س ــورې هغ ــوالۍ، ن ولس

ــېږي. ــه رس ــې ت ــره کوټ ــره او باالخ ــه تې ورن

ــې د  ــتازي چ ــو اس ــو والیتون ــې د دغ ــه ک ــي جرګ ــه ول پ

ټاپــي د ګازو نــل لیکــه یــې لــه والیتونــو تېــري وايــي، دغــه 

ــه دي. ــا امن ــو راهیســې ن ــه کلون ســیمې ل

د دغــې پــروژې د پــي کولــو پــه اړه د ناامنیــو اندېښــنې پــه 

ــې د  ــي کار ی ــې عم ــوي چ ــه ش ــې راپورت ــال ک ــې ح داس

جمعــې پــه ورځ د افغانســتان او ترکمنســتان د ولســمرشانو، 

پــه بهرنیوچــارو کــې د هنــد د دولــت د وزیــر او د پاکســتان د 

لومــړي وزیــر لخــوا پــه رســمي توګــه پیــل شــو.

ــروژې امنیــت  ــو ویــي چــې د دغــې پ کــه څــه هــم طالبان

بــه ســايت او فســاد تــه بــه پــه کــې اجــازه ورنــه کــړي، خــو د 

ولــي جرګــې ځینــې غــړي وایــي، حکومــت بایــد پــر دغــو 

ډلــو چــې تــل یــې د افغانســتان پرمختــګ تــه زیــان رســولی، 

بــاور ونــه وکــړي.

ــې  ــدي ډول د دغ ــه ج ــد پ ــت بای ــره حکوم ــه خ د دوی پ

ــړي. ــه کار وک ــت ت ــروژې امنی پ

خــو د افغانســتان د کورنیــو چــارو پخوانــی وزیــر د امنیتــي 

ــروژې  ــې پ ــي، د دغ ــر واي ــد فقی ــر محم ــوه فقی ــارو پ چ

امنیــت بایــد پــه خــرو کــې خالصــه نــه يش، بلکــې اړتیــا ده 

د هغــو ســیمو لپــاره چــې دغــه نــل لیکــه ورنــه تېرېــږي، وړ 

ــران وګــارل يش: ــه لرونکــي مدی او تجرب

»حکومــت د دغــې پــروژې د امنیــت پــه برخــه کــی لومــړۍ 

درجــه مســؤلیت لــري، کــه د امنیــت لپــاره یــې وړ او هېــواد 

پــال کســان وګــارل يش، کومــې اندېښــنې چــې لــه خلکــو 

رسه دي، لــه منځــه بــه الړې يش.«

خــو د افغانســتان د کورنیــو چــارو وزارت ډاډ ورکــوي چــې د 

یــادې پــروژې امنیــت لــه هــره پلوه نیــول شــوی دی.

د دغــه وزارت د ویانــد مرســتیال نــرت رحیمــي وايــي، پــه 

دې برخــه کــې بایــد اندېښــنې نــه وي.

ــه یــوازې دا چــې  ــه ن د دغــې پــروژې لــه پــي کیــدو رسه ب

ــرې يش  ــانتیاوې براب ــه د کار اس ــانو ت ــږدې ۳۰۰۰۰ کس نې

ــه ۵۰۰  ــروژې ن ــادې پ ــر کال د ی ــه ه ــتان ب ــې افغانس بلک

ــړي. ــه ک ــم ترالس ــوق ه ــټ حق ــره د ترانزی ــه ډال میلیون

د امنیتــي چــارو پــوه ښــاغلی فقیــر وړاندیــز کــوي چــې پــه 

ــه  ــل لیک ــي د ګازو ن ــې د ټاپ ــوم چ ــې ک ــوالیو ک ــو ولس هغ

ــې  ــررسه او داس ــات ت ــوي عملی ــراخ تصف ــږي، پ ــه تېرې ورن

ــو  ــه ګټ ــې ل ــن ی ــې مخالفی ــول يش چ ــر ونی ــم تدابی منظ

ــه يش. ــن ن برخم
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ارتش میانمار روستاهای...
بنگالدش  و  میانمار  توافق  معتقدند  بشری  حقوق  فعاالن 
تبلیغاتی  اقدام  یک  روهینجایی  آوارگان  بازگشت  برای 
یک  باید  آوارگان  بازگشت  توافق  این  مطابق  است.  بوده 
ماه پیش آغاز می شد اما همچنان صدها هزار نفر از اقلیت 
بنگالدش  اردوگاه های  در  فاجعه باری  شرایط  در  روهینجا 

به سر می برند.
تشنج و درگیری میان اقلیت مسلمان روهینجا و اکثریت 
سال  اوت  ماه  در  دارد.  طوالنی  سابقه ای  میانمار  بودایی 
چند  به  روهینجایی  شبه نظامیان  حمله  از  پس  گذشته 
دولتی  نیروهای  از  تعدادی  قتل  و  ارتش  و  پلیس  پاسگاه 

این تنش ها با اوج رسید.
تبعیض در حد آپارتاید

عفو بین الملل در گزارش نقض حقوق بشر در سال 2017 
شد  منتشر  واشنگتن  در  )چهارشنبه(  پیش  روز  دو  که 
اعالم کرد شواهد و مدارکی که درباره وضعیت مسلمانان 
روهینجا جمع آوری شده نشان می دهد این اقلیت »تحت 

تبعیض نهادینه در حد آپارتاید« بوده اند.
سازمان ملل متحد، ایاالت متحده آمریکا و نهادهای حقوق 
بشری آنچه در میانمار بر سر اقلیت روهینجا آمده را »نسل 
یک  بین الملل  عفو  می خوانند.  قومی«  پاکسازی  و  کشی 
علیه  میانمار  نظامیان  گسترده  عملیات  آغاز  از  پس  ماه 
زدن  آتش  به  را  کشور  این  ارتش  روهینجا،  مسلمانان 
کار  این  که  کرد  تاکید  و  متهم  راخین  ایالت  روستاهای 
منظور  به  و  بوده  سوخته«  »زمین های  سیاست  اعمال 

زمینه سازی برای »پاکسازی قومی« انجام شده است.

خدمـت کار  بـه  معـروف  بختانـی  عبـداهلل  سـرمحقق 
دیشـب در سـن 93 سـالگی در کابـل دیـده از جهـان 
فروبسـت. مرحـوم بختانـی آثارهای، تحقیقـی، تحلیلی 
و  فارسـی، عربـی، روسـی  زبان هـای  بـه  را  تالیفـی  و 
اسـپانوی ترجمـه کرده اسـت. اسـتاد بختانی عـالوه بر 
زبـان پشـتو بـه زبـان فارسـی هـم اثرهایـی زیـادی از 

خـود بجا گذاشـته اسـت.
ولسـوالی  چهاربـاغ  منطقـه  بختـاِن  دهکـده ی  در  او 
آموزش هـای  او  زاده شـد.  ننگرهـار  والیـت  سـرخ رود 
اولیـه را نـزد پـدر و مـادرش فـرا گرفـت و آموزش های 
عالـی را در ننگرهـار و کابـل بـه پایان رسـاند. در سـال 
1355 درجـه عالـی علمـی از سـوی پشـتو تولنـی بـه 
او داده شـد و پـس از آن درجـه علمـی سـرمحقق از 
سـوی اکادمـی علوم افغانسـتان به او داده شـد. عبداهلل 
بختانـی در سـال 1364 بـه عضویـت اکادمـی علـوم 

افغانسـتان در آمـد و 9 سـال بعـد بازنشسـته شـد.
از مرحـوم اسـتاد بختانی حـدود 110 اثر چاپ شـده و 

چـاپ نشـده بهجا مانده اسـت.

بینالمللی... تروریستان  با 
 دست برنمی دارند، موقع صلح داده نخواهد شد.

آقـای طاهـری تاکیـد کـرد کـه گروه هـای تروریسـتی بین 
المللـی کـه در افغانسـتان تنهـا بـه هـدف کشـتن مـردم 
فعالیـت می کننـد در میادیـن جنـگ سـرکوب شـده و بـا 

آنـان تصفیـه حسـاب خواهـد شـد.
سـخنگوی شـورای صلـح بـا اشـاره بـه نشسـت هـای مکرر 
شـورای عالـی صلـح بـا اقشـار مختلـف مـردم افغانسـتان 
در کابـل و والیـات اظهـار داشـت کـه پـس از تدویـر ایـن 
نشسـت ها یـک اجمـاع ملـی در پیوند بـه صلح ایجاد شـده 
و فعـال حکومـت و شـورای صلـح در تـدارک ایجـاد اجمـاع 

منطقـه ای و بیـن المللـی اسـت.
وی دومیـن دور نشسـت پروسـه کابـل را کـه قـرار اسـت 
چهارشـنبه هفتـه جـاری در کابـل تدویر شـود را زمینه ای 
خوانـد بـرای ایجاد یک اجمـاع منطقه ای و بیـن المللی که 

هـم اکنـون حکومـت در تدارک آن اسـت.
ایـن مسـوول شـورای عالـی صلـح خاطر نشـان سـاخت که 
حکومـت با دیپلماسـی قوی که روی دسـت گرفته توانسـته 
اسـت کشـورهای منطقـه ای و جهانی را بـه حمایت از خود 
بـرای میزبانـی و مدیریـت رونـد صلـح افغانسـتان متقاعـد 

بسازد.
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ورزش
عبدالحی خراسانی

رییــس حکومــت وحــدت ملــی یــک یاغــی تمام عیار 
ــل  ــرژی و آب در محف ــر ان ــدم حضــور وزی اســت. ع
ــای  ــام پروتوکل ه ــر تم ــی، مغای ــروژۀ تاپ ــاح پ افتت
ــات رســیده  ــارف کشــور می باشــد. اطالع ــون متع موجــود و قان
ــر  ــه وزی ــوری ب ــت جمه ــه از ارگ ریاس ــت ک ــن حاکی س ــه م ب
انــرژی و آب اطــالع می دهنــد کــه او نمی توانــد در برنامــۀ 
ــدام  ــن در ک ــد. ای ــرکت کن ــرات ش ــی در ه ــروژۀ تاپ ــاح پ افتت
ــرژی کــه خــود  ــون و تشــریفات معمــول اســت کــه وزیــر ان قان
از هــرات اســت و وزارت او بــا زیرســاختارهای توســعۀ مشــارکت 
دارد، در محفــل نباشــد و رییــس حکومــت را همراهــی نکنــد؟ 
ــد  ــت می توان ــش و فاشیس ــض، روان پری ــان مری ــک انس ــط ی فق
چنیــن دســتوری صــادر کنــد. صبــر هریــوا بــه حــدی رســیده 
ــده  ــه ســتوه آم ــم ب ــداهلل انصــاری ه ــا روح خواجــه عب ــه حت ک

اســت.

جاوید كوهستانی

ــادی  ــۀ اقتص ــه برنام ــیدن ب ــرای رس ــتان ب افغانس
منطقه یــی تاپــی، قیمــت بســیار گــزاف و سرنوشــت 
تلخــی را پشــت ســر گذاشــت. شــکل گیری طالبــان 
در بهــار ســال 1373 بــه مشــورۀ ســرویس اطالعاتــی انگلیــس، 
ــت پاکســتان، نخســت  ــکا و مدیری ــول ســعودی، نظــارت امری پ
ــۀ مســتقیم  ــد مداخل ــال و بع ــا، توت ــداس، دلت ــا مشــارکت بری ب
ــکال و مشــاورت خلیــل زاد،  ــزرگ یونی ــد، شــرکت ب موسســۀ رن
کــرزی، ســالم عظیمــی، انجنیــر صدیــق، اشــرف غنــی و تعــداد 
ــا حمایــت مســتقیم وزارت خارجــه و ســازمان ســیاه  دیگــری ب
امریــکا، بریــداس از صحنــه خــارج و تعــدادی بــه معرفــت 
ــۀ  ــا هزین ــتان ب ــه ترکمنس ــی ب ــوزش تخنیک ــرای ام ــان ب طالب
ــتان از  ــد، پاکس ــاز ش ــا آغ ــدند. جنگ ه ــتاده ش ــکال فرس یونی
ــۀ  ــتراتژی دیرین ــان، اس ــای طراح ــالف پیش بینی ه ــت خ وضعی

ــت خورد. ــروژۀ شکس ــرد و پ ــال ک ــود را دنب خ
ــکا را  ــۀ امری ــت وزارت خارج ــات دس ــد، اختالف ــال بع ــک س ی
ــه  ــازی را ادام ــران ب ــا دیگ ــرد، ام ــاه ک ــان کوت ــت طالب از حمای
ــردم  ــرد، م ــکایت ک ــی ش ــه دادگاه بین الملل ــداس ب ــد. بری دادن
در برابــر اشــغال پاکســتان کــه روزی توســط امریــکا و متحــدان 
ــت  ــهید مســعود مقاوم ــری ش ــه رهب ــود، ب ــته ب مشــروع پنداش
ــا عناویــن مختلــف  کردنــد. ایــن ســند بارهــا توســط رهبــران ب
امضــا شــد، خــون هزارهــا انســان ریختــه شــد، هــزاران خانــواده 
مهاجــر شــدند و ســرانجام پــروژه بــا اســم و رســم دیگــری رســماً 
افتتــاح گردیــد، امــا طالبــان در صحنــه باقــی می ماننــد، جنــگ 
از آدرس و حمایــت مخالفــان تاپــی ادامــه خواهــد یافــت و شــاید 
ــمار در  ــای بی ش ــرد و قربانی ه ــگ نگی ــه زودی رن ــا ب ــادی م ش

راه باشــد.

جمیل شیرزاد

ــادی  ــر انتق ــج فک ــم شــاید تروی ــر می کن ــی فک گاه
ــود  ــه از خ ــد ک ــک کن ــا کم ــاِن م ــرای هموطن ب
ــی  ــاوری دارم؟ پایه های ــن ب ــرا چنی ــن چ ــند: م بپرس
ــا چــه  ــر آن هــا بنــا شــده اســت ت کــه اندیشــۀ کنونیــی مــن ب
ــد  ــا بع ــود دارد؟ ام ــی وج ــا ثابت ــاًل آی ــت؟ اص ــت اس ــدازه ثاب ان
ــا  ــط ب ــِن مرتب ــای دروغی ــدارد. فکره ــکان ن ــه، ام ــم ن می بین
ــار باشــند،  ــرای ســالمِت جمعیــی مــا زیان ب قــدرت حتــا اگــر ب
ــکا  ــاًل در امری ــوند. مث ــر می ش ــرار، فراگی ــخت جانی و اص ــا س ب
ــت  ــِت مصوونی ــودش را در پش ــالح، خ ــه س ــی ب ــث دسترس بح
ــان  ــب عری ــتان، تعص ــد و در افغانس ــان می کن ــهروندان پنه ش

خــودش را در پشــِت وطن دوســتی پنهــان می کنــد. 
 جــوان افغانســتانی کــه دغدغــۀ برتــری قومــی و نــژادی 
ــوی  ــن س ــت، در ای ــانده اس ــیاه نش ــاِک س ــه خ ــش را ب زادگاه
ــدۀ  ــدد و ته مان ــی می خن ــَرد و دانای ــش ِخ ــه ری ــم ب ــا ه آب ه
ــه  ــد و ب ــخوار می کن ــی را نش ــاالران قوم ــای دشنام س دیدگاه ه
ــتفاده  ــودش در اس ــِن خ ــرای هموط ــد ب ــق می ده ــودش ح خ
ــد فارســی و دری  ــان مــادری خــط و نشــان بَِکَشــد و بگوی از زب
ــل را  ــه راِه تعق ــوری ک ــِت ک ــت. عصبی ــه اس ــاِن جداگان دو زب
می بنــدد و حتــا شــرافِت انســانی را تعطیــل می کنــد و بــه 
ــود.  ــده می ش ــی دی ــاالراِن قوم ــای دشنام س ــنی در گفته ه روش
ــد  ــته ان ــدرت داش ــخوِر ق ــری در آبش ــه س ــرادی ک ــان اف در می
خلــق شــده اســت کــه طاقــت و یــون تــا آدم هــای از نســِل در 
َشــَرف پایــاِن مهاجــراِن کشــورهای غربــی در شــماِر آنان انــد. اوج 
فاجعــه زمانی ســت کــه فلــک زده گاِن دور از قــدرت ایــن تعصــب 
کــور را بــه عنــوان حقیقــِت محــض می شناســند و ذهن شــان تــا 

ــد. ــی می مان ــر باق ــر و فروت ــاِن برت ــرو انس ــد در گ اب

مبارزان افغانستان پیروز شدند

واکـنش فیـفا 
به امنـیت جام  جـهانی 2۰۱۸

فیـسبـوک نـــامــه

بـاز محمـد مبـارز و احمدولی هوتک دو تـن از ورزشـکاران مبارزه 
آزاد کـه چنـدی پیـش هم دیگـر را بـه مبـارزه دعوت کـرده بودند، 
دو روز پیـش در امـارات متحـدۀ عربـی در یـک شـب بـه مصـاف 
حریفـان خـود رفتنـد کـه هـر دو حریفان شـان را شکسـت دادند.

در بـازی نخسـت، احمدولـی هوتک توانسـت بـر حریـف اوکراینی 
خـود غلبـه کـرده و در نتیجـۀ سـه رونـد، او را شکسـت دهـد. 
بازمحمـد مبـارز کـه به مصاف ورزشـکار اسـکاتلندی رفتـه بود نیز 

در نتیجـۀ سـه رونـد، حریفـش را شکسـت داد.
قابـل یادآوری اسـت کـه بازمحمد مبارز برای مسـابقۀ خـود 3 ماه 
در تایلنـد تمریـن داشـته و احمدولـی هوتـک هـم بـرای 2 ماه در 

کابـل آماده گـی گرفتـه بود.
براسـاس اطالعـات سـازمان ACB، نخسـتین مبارزۀ مسـابقه های 
آزاد دو شـب پیش را قدیر و شـعیب، وزرشـکاران ترکی و انگلیسی 
انجام خواهند داد، مسـابقه دوم میان شـیکیف و لوبیز ورزشـکاران 
روسـی و برزیلـی، مسـابقۀ چهـارم میـان تینربوسـر و لیندرزمیـن 
ورزشـکاران کانادایـی و امریکایـی، مسـابقۀ پنجـم میـان مهاربیک 
و فرانسیسـکو وزرشـکاران روسـی و برزیلـی و مسـابقه هفتم میان 

رمضـان و جورجـی وزرشـکاران روسـی و بلغاریایی انجام شـد.
درمـل خـان الهـو، مسـوول مسـابقه های ورزشـکاران افغانسـتان 
گفتـه اسـت که هر دو وزرشـکار اسـتعداد فوق العاده دارنـد و آن ها 
بایـد از اسـتعداد خـود بـه جـای رقابـت داخلـی، در رقابت هـای 
خارجـی اسـتفاده کننـد. به گفتـۀ آقای الهـو: انتظار مـا از جوانان 
و ورزشـکاران کشـور ایـن اسـت کـه مثبـت اندیـش باشـند، باهم 
اتحـاد داشـته باشـند و وقت بیشـتر را بـه ورزش اختصـاص دهند.
قابـل یـاد آوری اسـت که احمدولـی هوتک از سـال 2013 تاکنون 
6 مسـابقه داده اسـت کـه در ایـن مسـابقه ها 5 پیـروزی و یـک 
باخـت داشـته اسـت. بازمحمـد مبـارز نیـز از سـال 2012 تاکنون 
13 مسـابقه داده اسـت کـه حاصـل آن هـا 9 پیروزی و 4 شکسـت 

اسـت. بوده 

فیفـا بـه کشـته شـدن پولیـس اسـپانیایی در لیـگ اروپـا و ارتبـاط آن با 
امنیـت روسـیه بـه عنـوان میزبـان جام جهانی روسـیه واکنش نشـان داد.
بـه نقـل از خبرگـزاری دولتـی روسـیه )تـاس(، فیفـا دربـارۀ درگیـری 
پنجشـنبه شـب هـوادران 2 تیـم اتلتیـک بیلبائـو و اسـپارتاک مسـکو در 
لیـگ اروپـا کـه در نهایت منجر به کشـته شـدن یـک پولیس اسـپانیایی 

شـد، توضیحاتـی ارائـه کرد.
در ادامـه بـه نقـل از فیفـا آمده اسـت: ما تأسـف عمیـق خود را از کشـته 
شـدن ایـن پولیـس اعـالم و بـا خانـواده اش ابـراز همـدردی می کنیـم. 
همان طـور کـه پیـش از ایـن هـم بارهـا اعـالم کـرده بودیـم، بـا هرگونـه 
اعمـال خشـونت بار در فوتبـال مخالـف هسـتیم. اگـر بخواهیـم امنیـت 
روسـیه بـه عنوان میزبـان جام جهانی 2018 روسـیه را با توجـه به دخیل 
بـودن هـواداران ایـن کشـور در حادثـۀ کشـته شـدن پولیـس اسـپانیایی 
ارزیابـی کنیـم اعتمـاد کاملـی بـه مکانیزم هـای امنیتـی ایـن کشـور و 
مفهـوم امنیـت یکپارچـه داریم. در جام کنفدراسـیون های 2017 روسـیه 
شـاهد اسـتانداردهای امنیتـی بسـیار باالیـی بودیـم. ایـن اسـتانداردها با 
ویژه گی هـای رقابت هـای بزرگـی هماننـد جام جهانـی فوتبـال مطابقـت 

دارند.
درگیـری پنج شـنبه شـب هـواداران تیم های اتلتیـک بیلبائو و اسـپارتاک 
مسـکو بـه کشـته شـدن یک پولیـس اسـپانیایی منجر شـد. ایـن پولیس 
در محـل حادثـه بـه شـدت زخمی شـد و پـس از انتقـال به بیمارسـتان، 
بـه علت ایسـت قلبـی درگذشـت. چندین هوادار روسـی و اسـپانیایی نیز 
در خـالل ایـن حادثـۀ تلخ از سـوی پولیس اسـپانیا مـورد بازداشـت قرار 

گرفتند.
ایـن بـازی بـا نتیجۀ 2 بر یک به سـود تیـم اتلتیـک بیلبائو اسـپانیا پایان 
یافـت، امـا در مجمـوع تیـم اسـپارتاک مسـکو راهـی مرحلۀ بعـدی لیگ 

اروپا شـد.

رضـایت از  »سکـوتم 
نیست!« خجـالت[  سـر  از  ]یـا   

چند توضیح کوتاه در پیوند با سخن فرساییهای »متفکرانه«
1- ایـن درسـت اسـت کـه قـدرت بـرای حیله گرتریـن، مکارتریـن، 
مردم فریب تریـن، مسـتبدترین و عقده یی تریـن انسـان ها ایـن امکان 
و زمینـه را می دهـد تـا در ظاهـر بـه عنـوان انسـان های دلسـوز، 
صـادق، عـادل، تجددطلـب و دانشـمند ایفـای نقـش کننـد. اکـت و 
اداهـای ملی گرایانـه و بزرگ منشـانه در بیاورنـد و بـه نـرخ روز چهره 
عـوض کننـد؛ خـود را برترین، دانشـمندترین و آگاه ترین انسـان های 

عصـر خـود بـرای مدیریـت و رهبری جامعـه قلمـداد کنند.
در دور و برشـان هم به اندازۀ کافی انسـان های بیمار، کوچک اندیش، 
برتری طلـب، منفعت بیـن و چاپلـوس وجـود می داشـته باشـد که در 
نقـش »عقـِل ُکل« جامعه، منافع خود را به ایشـان نسـخه می پیچند 
و دنیـا را گل و گلـزار نشـان می دهنـد تا شـخص صاحب قـدرت باور 
کنـد کـه در جغرافیـای زیـر حاکمیت شـان، هیـچ مـور و مورچه یـی 

خـالف طبع متفکرانۀشـان حرکـت نمی کند.
بـا  دیگـری  زمـان  هـر  از  بیشـتر  افغانسـتان  امـروز  سیاسـِت   -2
شـیطنت، توطیـه، تزویـر، بی اعتمادی و خشـونت خویِی گـره خورده 
اسـت و آنچه در زیر پوسـت سیاسـت در این کشـور جریان دارد، از 

اسـت. تمامیت خواهی هـا  جنـگ  جهت هایـی 
3- در چنیـن وضعیتـی، کاِر آن عـده از سیاسـت مدارانی دشـوار و 
پیچیـده و خطیـر اسـت کـه سراسـر زنده گی شـان را در میـان مردم 
زیسـته انـد و در روزهـای سـخت و دشـوار در کنـار مردم بـوده اند، 
در شـناخت وضعیـت و مناسـبات بیـرون از کشـور اشـتباهاتی هـم 
داشـته انـد، فهم تجربی شـان از سیاسـت و سرنوشـت به آنـان اجازه 
نمی دهـد تـا خودسـرانه و بـدون در نظـر داشـت ثبـات سیاسـی و 
الزامـات زنده گـی در جوامـع جنـگ زده و معـروض بـه فروپاشـی و 
بی ثباتـی، در ابـا و قبـای تکنوکراسـی و مدرنیت خواب های پریشـان 
قـرون وسـطایی ببینـد و برای زنـده کـردن روایت هـا و پارادایم های 
تاریخـی و سیاسـی یی پـا فشـاری کنـد کـه هیـچ ربـط منطقـی بـا 

وضعیـت اجتماعی-فرهنگـی امروز افغانسـتان نداشـته اسـت.
نوجوانـان و  و  از کـودکان  امـروز مـردم،  فزیکـی  و  روانـی  امنیـت 
جوانانـی کـه زیـر چتر نظـم حصیری موجود بـه مکتب و دانشـگاه و 
پرورشـگاه می رونـد تـا سـربازانی که بـرای در اهتزاز بودن بیرق سـه 
رنـگ افغانسـتان همـه روزه در سرتاسـر این خاک قربانـی می دهند، 
بعـِد  برایـش اهمیتـی نداشـته باشـد و برعکـس، بـرای 50 سـال 

مملکـت، از امـروز نسـخه های سیاسـت و سرنوشـت بپیچـد و...
4- شـاید ایـن درسـت باشـد کـه پـای سیاسـت گراِن دوران جنـگ 
بـرای مدیریـت دوران سـازنده گی می لنگد و در مدیریت یک کشـور 
معـروض بـه بی ثباتـی مطابـق ذوق و سـلیقۀ البی هـای سـرگردان 
کاخ هـای قـدرت بین المللـی کوتاهـی کننـد، امـا مصیبـت اصلی در 
چنیـن کشـور بـا پیچیده گی هـا و دشـواری های منحصـر بـه فرد آن 
ایـن اسـت کـه مدیریـت سیاسـی اش در اختیـار افـرادی بیافتـد که 
تجربـۀ یـک روز ایسـتاده شـدن در میـدان جنگ را نداشـته باشـند 
و هـرگاه دل ایشـان هـوای جیـغ کشـیدن های ملی گرایانـه بـرای 
نظامیـان کشـور کـرد، از عسـکر تـا جنـرال بایـد خلع سـالح شـوند 
تـا »سـرقمندان اعـالی قوای مسـلح« در جمع آنان احسـاس امنیت 

باشد. داشـته 
5- بلـه توسـعه و رفـاه بـرای همـۀ مـردم مهـم اسـت، امـا پیش برد 
و  اجتماعـی  سیاسـی،  امـن  بسـترهای  بـه  توسـعه یی  برنامه هـای 
جغرافیایـی نیازمنـد می باشـد کـه ایجـاد چنیـن بسـترها و »تداوم« 
بحران سـازی،  بـا  اسـت،  پیشـبرد آن  ثباتـی کـه الزمـۀ  و  امنیـت 
کمپاین هـای پیـش از وقـت انتخاباتـی و ایجاد نفاق و چنددسـته گی 
کـه  نمی آیـد  دسـت  بـه  نه تنهـا  مـردم  مختلـف  الیه هـای  میـان 

»آرزوهـای ملـی« همـۀ مـا را نیـز بـر بـاد خواهـد داد.
6- در پیونـد بـا این کـه فصـل کار اسـت، بایـد گفـت که بهتر اسـت 
تمامیت خواهـی، تسـخیر  تثبیـت  بـرای  بـه جـای 16 سـاعت کار 
سـاختارهای قـدرت، چینـل کـردن شـاهرگ های اقتصـادی دولـت 
بـه سـتاد انتخاباتـی اعـالن ناشـدۀ دور بعـدی و پیشـبرد سیاسـت 
حـذف رقیبـان سیاسـی، روزانه یک سـاعت را بـرای تفکر بـه عنوان 
بـه  انسـان آگاه و یـک معلـم »مردم شناسـی« اختصـاص بدهیـد. 
دور از حلقـۀ خبیثـۀ مافیـای قـدرت و شـبکۀ سـرطانی تـاراج منابع 
ثـروت افغانسـتان کـه در اطراف تـان خزیـده انـد، یـگان چکـر بدون 
خـدم و حشـم تـا مرادخانـی در چنـد قدمـی ارگ برآیید و با نسـوار 
فـروش سـر پـِل پک پیسـه گی گپ بزنیـد که چـه تصوری از شـما و 

دارد. حکومت داری تـان  شـیوه های 
7- »زمـان سـاکت نمی مانـد«، ایـن را هـم بـا شـما موافقیـم، امـا 
یادمـان باشـد کـه زمـان نـه بـه عقـب برمی گـردد و نـه هـم بـا 
شـگردها، روش هـا و بینش هـای عبدالرحمـان خانـی و حتـا امـان 
اهلل خانـی قابـل مدیریـت نیسـت. فرمول هـای ثبـات، وحـدت ملـی، 
از سیاسـت خانه های  بیشـتز  ایـن کشـور  در  و سـازنده گی  توسـعه 
واشـنگتن و نیویـارک یـا هـم عشـرت خانه های الس وگاس و لنـدن، 
بلکـه از همیـن کابل و بلخ، هـرات و قندهار و جالل آبـاد و با خوانش 
واقع بینانـه و هوشـمندانۀ موزاییـک اجتماعـی افغانسـتان کـه دارای 
تنـوع سـاختاری و هنجارمندی هـای مخصـوص خـودش می باشـد، 
قابـل اثبـات و اسـتنباط اسـت. عینک هـای مکدرتـان را بردارید، در 
ایـن سـرزمین »آرزوهـای ملـی« از آن تمـام مـردم ایـن سـرزمین 

ست. ا

حشمت رادفر



نخسـتین بخـش خط لولـه انتقـال »گاز تاپی« روز جمعـه چهارم 
حـوت بـا حضـور رهبـران کشـورهای عضـو ایـن پـروژه در والیت 
هـرات گشـایش یافـت کـه موج اسـتقبال مـردم را در رسـانه  های 
مختلـف  والیت هـای  در  داشـت.  پـی   در  جمعـی  و  اجتماعـی 
شـهروندان با اسـتقبال از این پروژه به رقـص و پایکوبی پرداختند. 
تارنما هـای  در  ارگ  سـخنگویان  و  امـور  ادارۀ  مسـووالن  امـا 
فیسبوک شـان ایـن پـروژه را دسـت آورد حکومـت وحـدت ملی و 
شـخص محمد اشـرف غنی قلم داد کردند. شـاه  حسین مرتضوی 
سرپرسـت دفتر سـخنگوی ارگ گفته که ناامنی ها جلو پیشـرفت 
افغانسـتان را گرفتـه نمی تواند. اگـر چالش هـا در حکومت وحدت 
ملـی وجـود دارد،  تاپی  هـم اسـت! همزمـان بـا برگـزاری مراسـم 
نخسـتین بخـش کار خـط لولـه انتقـال »گاز تاپی« در هـرات، در 
برخـی از شـهر های کشـور به ویـژه کابـل هلیکوپترها ورق هـای را 
از هـوا پرتـاب کردنـد و مـژده افتتـاح کار تاپـی  را به مـردم دادند.

 در حالی که از طرح خط لولۀ انتقال گاز تاپی 23 سـال می گذرد، 
اما به دلیل مسـایل امنیتی کار آن در داخل خاک افغانسـتان بارها 
بـه تعویـق افتاده اسـت و در حـال حاضر نیز تنها بـا افتتاح بخش 
نخسـت کار  آن در کشـور نمی توان کار را تمام شـده اعالم کرد و 
بایـد کمتر و بیشـتر 23 سـاله دیگر انتظارکشـید تا این پـروژه به 
بهـره بـرداری برسـد. کار بزرگ  نمایـی ارگ و مسـووالن رسـانه یی 
ایـن نهاد از» تاپی« بیشـتر به یـک رونـد کار زار انتخاباتی می ماند. 
ارگ تـالش می کنـد تـا بـا راه اندازی نشـر و پخـش و برزگ نمایی 
تصاویـر غنـی در مراسـم مرتبطـه بـه پروژه هـای ملـی که شـاید 
سـال ها را در برگیـرد تـا به بهره برداری برسـد، مـردم را اغوا کند و 
فرصـت  دوبـاره جـای پا پیـدا کـردن را در میان مـردم فراهم کند. 
ارگ نشـینان تالش می کننـد با این روش بـه روی ناکام های خود 
پـرد اندازنـد و ذهنیـت مردم را دوبـاره به خود جلـب کنند. نصب 
تصاویـر از محمـد اشـرف غنـی در جاده  هـای پایتخـت و والیت ها 
بـا نشـانی های از خـط لوله تاپی حکایـت این روند را بیشـتر برمال 
می سـازد.  در حالـی که افغانسـتان دومین کشوری سـت که از آن 
خـط لولـۀ انتقـال گاز تاپی عبور می کنـد و این رویـای تمام مردم 
افغانسـتان کـه تاپی  بتوانـد در رونـد زنده گی مردم بـا مزایایی که 
دارد تغییـرات را ایجـاد کنـد. خانه ها روشـن شـوند و اقتصاد مردم 
بهتـر شـود. بـدون تردیـد مـردم افغانسـتان از چنیـن برنامه های 
حمایـت همـه جانبـه می کنند. امـا ارگ نشـینان بایـد بدانند که 
بهره بـرداری تاپـی سـال ها کار را پیش رو دارد و نباید ایـن پروژه را 

بـرای مـردم غلو آمیـز تعریف کنند. 
بـه اسـاس توافـق  صـورت گرفته افغانسـتان در قـرارداد 30 سـاله 
تاپـی، می تواند در سـه مرحله، مقدار مشـخص گاز برداشـت کند. 
ایـن کشـور، در10سـال نخسـت این پـروژه، سـاالنه 500 میلیون 
متر مکعب، در10 سـال دوم سـاالنه 1 میلیـارد مترمکعب و در10 
سـال سـوم ، سـاالنه 1،5 میلیـارد متـر مکعب گاز از ترکمنسـتان 

خریـداری خواهـد کرد. 

 محمـد اشـرف غنی رییس حکومـت وحدت ملـی در حالی پروژۀ 
تاپـی را دسـت آورد خـود و حکومـت اش می دانـد کـه ایـن طـرح  
سـال ها پیش ارایه شـده و سـال های پس شـاید تکمیل شـود. اما 
چیـزی کـه بـرای مردم افغانسـتان مهم اسـت و چشـم های مردم 
بـدان دوخته شـده اسـت، به سـر رسـیدن پـروژه مذکور اسـت تا 
افغانسـتان بتوانـد از مزایایـی ایـن پروژه اسـتفاده بهینه ببـرد. در 
حالـی کـه بـه سـر رسـیدن ایـن پـروژۀ بـزرگ منطقه یی نیـاز به 
همـکاری جدی کشـورهای عضـو آن دارد، اما هند و پاکسـتان دو 
شـریک عمـدۀ این پـروژه دشـمن همدیگر انـد، پاکسـتان به هند 
بـه دیده دشـمن می نگـرد و هند نیز عین دید را با پاکسـتان دارد. 
آیـا حکومـت نظامـی پاکسـتان اجازه خواهـد داد تا صنایع تشـنۀ 
هندوسـتان توسـط انرژی آسـیایی مرکزی سـیرآب شـود؟ این و 
چندیـن  پرشـس دیگـر نیـز وجـود دارد کـه شـک و تردید هـا را 
نسـبت به تکمیل شـدن تاپی افزایش می دهد. پاکسـتان سـومین 
کشـور اسـت کـه 800 کیلومتر از خـط لوله گاز تاپـی از  آن عبور 
می کنـد تـا به سـاحۀ فاضلـکای هندوسـتان برسـد، امـا حکومت 
پاکسـتان بـا درگیـری کـه با هنـد دارد ممگن دسـت بـه اقدامات 
بزنـد. ایـن  چالش هـای را پاکسـتان از زاویه های مختلـف می تواند 
پیش گیـرد، از طریـق گروه های تروریسـتی تحت قیادت سـازمان 
اطالعاتی این کشـور در افغانسـتان و کشـمیر به آسـانی می تواند 
بـه ایـن کار مبـادرت ورزد. چالش هـای موجـود میـان هنـد و 
پاکسـتان ریشـۀ چندین سال دارد و پاکسـتان هیچ گاهی طرف دار 
پیشـرفت اقتصـاد هنـد نیسـت. هم چنان ایـن نگرانی در سـخنان 
نمایندۀ هند، در مراسـم گشـایش نخسـتین بخش کار پروژۀ تاپی 
در هرات روشـن بود. مبشـر اکبـر وزیر دولت در امـور خارجۀ هند 
گفـت کـه »نبایـد دیوارهـای را در برابر همدیگر ایجـاد کنیم، زیرا 
اشـتباه های کـه پدران ما کـرده بودند، بهـای آنرا مـا می پردازیم و 
نبایـد فرزندان مـا فردا، بهای اشـتباه های ما را بپردازنـد.« او گفت 
کـه هنـد اکنـون نیـاز شـدید بـه انـرژی و گاز دارد و از طرح هـای 
هماننـد تاپـی حمایـت می کنـد. این سـخنان او متوجه پاکسـتان 
بـود و از ایجـاد چالش توسـط آن کشـور به عنوان یکی از شـرکای 

ایـن پـروژه نگرانی خـود را ابـراز کرد. 
سـهم هنـد و پاکسـتان از 90 میلیون متر مکعـب گازی که روزانه 
ایـن لولـه انتقال می دهـد، به مقـدار 38 میلیون متـر مکعب برای 
هـر یـک تعریـف شـده اسـت. امـا، هنـوز اعتمـاد همـکاری همه 
جانبـۀ در میـان هند و رقیب  سیاسـی اش پاکسـتان وجـود ندارد. 
خـط لولـه تاپـی ظرفیـت انتقـال سـاالنه 33 میلیارد متـر مکعب 
گاز را دارد و بـرای چهـار شـریک ایـن طـرح سـودآور خواهد بود. 
ایـن پـروژه کـه انتظار مـی رود تا سـال 2019 تکمیل شـود، بیش 
از 7میلیـارد دالـر بـرای احداث ایـن خط لوله هزینه خواهد شـد و 
هزینه گاز آن بیش از 15 میلیارد دالر تخمیناَ برآورد شـده اسـت.

سـازمان دیده بـان حقـوق بشـر می گویـد ارتش 
میانمـار سـکونت گاه جمـع بزرگی از مسـلمانان 
اسـت.  کـرده  یک سـان  بـا خـاک  را  روهینجـا 
گـزارش  تازه تریـن  در  نیـز  بین الملـل  عفـو 
خـود تبعیـض علیـه اقلیـت روهینجـا را در حد 

»آپارتایـد« ارزیابـی کـرد.
بـا  بشـر  حقـوق  دیده بـان  بین المللـی  نهـاد 
اسـتناد به تصویرهـای ماهواره ای ارتـش میانمار 
را بـه نابـودی کامـل ده هـا روسـتای مسـلمانان 

روهینجـا متهـم کـرد.
نظامیـان  می گویـد  بشـری  حقـوق  نهـاد  ایـن 
شـده  برنامه ریـزی  اقـدام  یـک  در  میانمـار 
آوارگان  شـده  تخلیـه  روسـتای   55 دسـت کم 
ماشـین آالت  و  بولـدوزر  بـا  را  روهینجایـی 

کرده انـد. یک سـان  خـاک  بـا  سـنگین 
بنابـر ایـن گـزارش نیروهـای دولتـی در ایالـت 
اصلـی  محـل  کـه  میانمـار  غـرب  در  راخیـن 
اقلیـت روهینجـا محسـوب می شـود،  سـکونت 
بسـیاری از دهکده هـا و حتـی پوشـش گیاهـی 

منطقـه را بـه طـور کامـل نابـود کرده انـد.
از مـاه اگسـت سـال گذشـته میـالدی و بـا آغاز 
»عملیـات پاکسـازی« ارتـش میانمـار در ایالـت 
راخیـن بیش از 600 هزار مسـلمان روهینجایی 
مجبـور بـه ترک میانمـار شـده اند و اغلب آن در 

بنـگالدش بـه سـر می برند.
روز  میانمـار چنـد  رهبـر  آنـگ سـان سـوچی 
اسـت  حاضـر  دولـت  کـه  کـرد  اعـالم  پیـش 
مطابـق توافق نامه هایـی کـه بـا بنـگالدش دارد 
راه بازگشـت آوارگان و پناهجویـان مسـلمان به 

کشـور را همـوار کنـد.
بازگشت آوارگان غیر ممکن است

نابـودی  بـا  می گویـد  بشـر  حقـوق  دیده بـان 
عمـل  در  روهینجـا  مسـلمانان  سـکونت گاه 
بـود.  خواهـد  ممکـن  غیـر  آوارگان  بازگشـت 
ایـن نهـاد بین المللـی احتمـال می دهـد یکـی 
دیگـر از انگیزه هـای بـا خـاک یک سـان کـردن 
روسـتاهای مسـلمانان، از میـان بردن شـواهد و 
آثـار بدرفتـاری بـا ایـن اقلیت قومی بوده اسـت.
گـزارش دیده بـان حقوق بشـر بر مبنای بررسـی 
تصویرهـا ماهـواره ای از ایالت راخین تهیه شـده 
جـاری  مـاه  تـا   2017 نوامبـر  فاصلـه  در  کـه 

میـالدی گرفتـه شـده اند.
مدیـر بخـش آسـیای سـازمان دیده بـان حقوق 
نابـود  روسـتاهای  از  بسـیاری  می گویـد  بشـر 
علیـه  خشـونت بار  جنایت هـای  صحنـه  شـده 
اقلیـت روهینجـا بوده و کسـانی که دسـتور این 
کار را داده انـد قصـد از میـان بـردن شـواهد این 
جنایت هـا را داشـته اند....     ادامـه صفحـه 6

ارتش میانمار روستاهای مسلمانان را نابود کرده است
عفو بین الملل:  تبعیض ها در حد آپارتاید است
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         ابوبکر صدیق

آقای سعید حقیقی، همکار روزنامۀ ماندگار و شخصیت فرهنگی و روزنامه نگار کشور!
ــادر بزرگــوار شــما ســخت اندوه گیــن و بســیار  ــدگار، از درگذشــت م ــدان روزنامــۀ مان کارمن
ــلیت  ــان تس ــواده محترم ت ــما و خان ــت ش ــاک را خدم ــۀ دردن ــن واقع ــا ای ــده اند. م ــر ش متأث
عــرض می کنیــم و از درگاه خداونــد متعــال بــرای جنــاب عالــی صبــر مســألت داشــته و بــه 

مــادر مرحومــی بهشــت بریــن تمنــا داریــم.
 با احترام 

دست اندرکاران روزنامۀ ماندگار
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