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اگر می خواهید فرزندتان انسان های خوبی از آب دربیایند،
 دوبرابر بیشتر برایشان وقت بگذارید و کمتر برایشان پول خرج کنید.

ابیگیل ون بورن

محمـد  و  رییس اجرایـی  عبـداهلل  داکترعبـداهلل 
وحدت ملـی  حکومـت  رییـس  اشـرف غنی 
بـه منظـور شـرکت در نشسـت سـران ناتـو بـه 

رفتنـد بروکسـل 
قرار اسـت نشسـت سـران کشـورهای عضو ناتو  
بـه روز پنجشـنبه و جمعـه بـه تاریـخ یازدهـم 
بروکسـل  در  میـادی،  روان  مـاه  دوازدهـم  و 

پایتخـت بلژیـک برگـزار شـود.
گفتـه می شـود که قـرار اسـت رهبـران حکومت 
وحـدت ملـی امروز چهارشـنبه 20 سـرطان/ تیر 
بـا سـران کشـورهای عضـو ناتـو  در بروکسـل 

دیـدار و گفتگـو کنند.
دفتـر مطبوعاتی ریاسـت جمهوری می گوید:«چند 
موضـوع در ایـن نشسـت مطـرح می شـود، یکی 
موضوع افغانسـتان اسـت، دوم مبارزه با تروریزم 
فرامـرزی، حمایـت از پروسـه صلـح و همچنـان 
مبـارزه علیـه شـبکه های اقتصـاد و جرمـی کـه 
نتایـج ایـن نشسـت بـرای افغانسـتان می توانـد 

بی نهایـت مهـم باشـد«.
قـرار اسـت کـه کشـورهای عضـو ناتـو در ایـن 
نشسـت، در رابطه بـه ادامۀ حضـور و کمک های 
امنیتـی  نیروهـای  آمـوزش  و  تجهیـز  مالـی، 

افغانسـتان تصمیـم جدیـد بگیرنـد.

عبداهلل و غنی به منظور شرکت 
در نشست سران ناتو به بروکسل رفتند
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نامه سرگشادۀ جنرال دوستم، 
عطامحمدنور و محمد محقق به 

سران عضو ناتو

ایاالت متحده 
و بنیادگرایی مذهبی در افغانستان

محـاسبه هـای وارونـۀ 
ارگ و کـاخ سفیـد!
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خواجه بشیر احمد انصاری:

نشست علمای اسالم در عربستان سعودی،
 نقطۀ عطف در تاريخ افغانستان است

بشیر احمد تینج:

تصاویر نشر شده در شبکه های اجتماعی 
متعلق به نگهابان نظام الدین قیصاری ست

امنیت و جرايم
احمد فريد تنها

از  پـروان،  والیـت  امنیـۀ  قوماندانـی 
مشـترک  نیروهـای  عملیـات  آغـاز 
افـراد مسـلح  بازداشـت  افغـان بـرای 
غیرمسـئول و مجرمیـن جرایـم جنایی 

در ایـن والیـت خبـر مـی دهـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه بـه اسـاس 
معلومات مسـئوالن محلی، در سـه ماه 
اول سـال روان از اثـر جرایـم جنایـی 
2٦ تـن کشـته و ٧٤ تـن دیگـر زخمی 

اند.      شـده 
مـل پاسـوال محمـد محفـوظ ولیـزاده 
قومانـدان امنیـه والیـت پـروان، امروز 
در مرکـز هماهنگـی نیروهـای امنیتـی 
پـروان گفـت که ایـن عملیـات، امروز 
از ولسـوالی جبـل سـراج آغاز شـده و 
بـه تمـام مناطق ایـن والیت گسـترش 

پیـدا مـی کند. 
بـه  عملیـات  ایـن  کـه  افـزود  وی 
رباینـده  قاتـان،  بازداشـت  هـدف 
دیگـر  و  سـارقین  رهزنـان،  گان، 
مجرمیـن جرایم جنایی و افراد مسـلح 

اسـت. شـده  آغـاز  غیرمسـئول 
عملیـات؛  ایـن  در  کـه  افـزود  او 
نیروهـای اردوی ملـی، پولیـس ملی و 
نیروهـای امنیـت ملـی شـرکت دارند.

نیروهـای  از  پـروان،  امنیـه  قومانـدان 
امنیتـی شـامل عملیـات خواسـت کـه 
بـا افـراد زورمند و مسـلح غیرمسـئول 
بـا جدیـت برخـورد قانونی کننـد و به 

هیـچ وجـه بـه آنـان تـن ندهند. 
وی افـزود: »اگـر اذیـت و آزار مـردم 
توسـط افـراد مسـلح غیرمسـئول ادامه 
پیـدا کنـد، پولیـس حمایـت مردمی را 
از دسـت مـی دهند؛ مردم انشـاء اهلل با 

مـا همکار هسـتند.«
ایـن در حالـی اسـت کـه وزارت دفاع 
الدیـن  گفتـه اسـت کـه نظـام  اخیـراً 

مسـلح  افـراد  قومانـدان  قیصـاری 
غیرمسـئول در فاریـاب، محمـد داوود 
فـراه  پرچمـن  در  کـه  کسـی  مبـارز 
سـاح و پوسـته هـا را بـه مخالفیـن 
بـه  متهـم  فروختـه]و  دولـت  مسـلح 
باشـد[،  مـی  جنایـی  بـزرگ  جرایـم 
قوماندانـان  از  تـن  یـک  اهلل  رحیـم 
و  ارزگان،  در  غیرمسـئول  مسـلح 
نادرشـاه متهـم بـه قاچاق سـنگ های 
گـران بها و مـواد مخدر در بدخشـان، 
بازداشـت و بـه څارنواىل معرفی شـده 

. ند ا

افراد مسلح  بازداشت  براى  عمليات 
غيرمسئول در پروان آغاز شد
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وقتـی مقـام هـای دو کشـور که یکـی رییس 
خارجـه  وزیـر  ودیگـری  اسـت  حکومـت 
کشـور متحد اسـتراتژیک آن در یک کنفرانس 
خبـری ظاهـر مـی شـوند، چـه انتظـاری از 
آن بـرده مـی شـود؟ آیـا یکـی از آن هـا کـه 
رییـس حکومت وحـدت ملی اسـت، خواهد 
گفـت کـه در مدیریـت کشـور ناموفـق بـوده 
و در زمـان او بحـران هـای ویرانگرامنیتـی و 
سیاسـی بـر کشـور حاکـم شـده اسـت. آیـا 
اسـتراتژیک  متحـد  کشـور  خارجـه  وزیـر 
خواهـد گفـت کـه کشـوراش در افغانسـتان 
دچـار اشـتباه شـده و جنگـی را کـه بایـد ده 
سـال پیـش بـه پایـان مـی رسـاند، حـاال تازه 
وارد فـاز جدیدی شـده که معلوم نیسـت چه 
زمانـی بـه پایان خـود نزدیـک می شـود؟ آیا 
خواهـد گفـت کـه در محاسـبات خـود هـم 
آن هـا و هـم سـران دولـت افغانسـتان دچـار 
اشـتباه شـدند و نتوانسـتند کـه در جنـگ بـا 
تروریسـم موفـق باشـند و بـه همیـن دلیـل 
حـاال دیگـر کسـانی را کـه بـا آن هـا بـه نـام 
تروریسـت مـی جنگیدنـد، دیگر تروریسـت 
خطـاب نمـی کننـد، بل بـه آن ها القـاب قابل 
قبولـی در تعامـات سیاسـی مـی دهنـد تـا 
فرصتـی را در اختیـار ایـن گـروه بگذارنـد تا 
شـاهد بـه رونـد صلـح بپیوندنـد و اگـر الزم 
شـد در حاکمیـت مشـارکت داشـته باشـد؟ 
آیـا سـخنان ایـن مقـام هـا از چنیـن واقعیت 
هـای خواهـد بـود و یـا عکـس آن خواهنـد 
گفـت که سیاسـت هـای آن ها باعـث نجات 
افغانسـتان از ورطـه ناامنـی، فقـر اقتصـادی و 
مشـکات سیاسـی شـده اسـت؟ بدون شـک 
آن هـا بـدون آن کـه بـه ناکامی هـای مدهش 
خـود در قبـال افغانسـتان اعتراف کننـد، آینده 
کشـور را تابنـاک و روشـن بررسـی خواهنـد 
کـرد. همـان چیـزی کـه در کنفرانـس خبری 
مایـک پمپیـو وزیـر خارجـه امریکا و اشـرف 
غنـی رییـس حکومت وحـدت ملـی در روز 
وزیـر  پمپیـو  آقـای  بـود.  مشـهود  دوشـنبه 
خارجـه امریـکا در روز دوشـنبه بـه صـورت 
ناگهانـی وارد کابـل شـد و در یـک نشسـت 
ایـن  کـرد.  شـرکت  غنـی  آقـای  بـا  خبـری 
نخسـتین سـفر آقای پمپیـو به افغانسـتان پس 
از رسـیدن او به کرسی وزارت خارجه امریکا 
ایـن نشسـت خبـری  بـود. آقـای پمپیـو در 
از موفقیـت اسـتراتژی دونالـد ترامـپ رییس 
جمهـوری امریـکا در مـورد افغانسـتان دفـاع 

کـرد و گفـت کـه این اسـتراتژی باعث شـده 
اسـت که طالبان با فشـارهای بیشـتر نظامی و 
سیاسـی رو بـه رو شـوند. مایک پمپیـو افزود 
کـه بـا شـنیدن گـزارش پیشـرفت ها در مورد 
افغانسـتان، چنیـن نتیجـه  گیـری می کنـد کـه 
اسـتراتیژی رییـس جمهـور ترامـپ در مـورد 
جنـوب آسـیا مثمـر بـوده اسـت.با ایـن حال 
او گفـت کـه ایـن اسـتراتیژی در حقیقت یک 
پیـام واضـح بـه مـردم افغانسـتان دارد کـه ما 
از آن هـا حمایـت مـی  کنیـم. هـم چنـان ایـن 
اسـتراتیژی بـه گفتـه وی، پیـام واضحـی بـه 
طالبـان نیـز دارد کـه جنـگ راه حل نیسـت و 
در میـدان نبـرد نیـز دیـده می شـود کـه میزان 
بـرای  عاقـه  و  یافتـه  کاهـش  خشـونت ها 
تامیـن صلـح بیشـتر شـده اسـت. آیـا واقعـا 
وضعیـت افغانسـتان چیـزی اسـت کـه آقـای 
پمپیـو از آن برداشـت کـرده اسـت و یـا ایـن 
که مـردم افغانسـتان در زنده گـی عملی خود 
دچـار اشـتباه شـده انـد. آن هـا موثریـت این 
سیاسـت را نمـی بینند در حالی کـه امریکا به 
عنـوان بزرگترین حامـی و متحد اسـتراتژیک 
ایـن  کنـد؟  مـی  را حـس  هـا  پیشـرفت  آن 
چگونـه دو بینـی اسـت کـه یکـی آتـش مـی 
بینـد و دیگـری گلسـتان؟ مردم افغانسـتان هر 
روز بـا ناامنـی هـای رو بـه رو انـد کـه زنـده 
گـی را بـرآن هـا بـه گونـه کم سـابقه دشـوار 
کـرده اسـت. وضعیـت امنیتـی، اقتصـادی و 
سیاسـی در بدتریـن شـرایط خود قـرار گرفته 
و هـر روز از مـردم افغانسـتان قربانـی مـی 
گیـرد ولی مقـام هـای امریکایی و افغانسـتان 
از دسـتاورد هـای کـم نظیـر در عرصـه صلح 
و رفـاه اقتصادی سـخن می گوینـد. در زمانی 
کـه آقای غنی بـه عنوان مغز متفکـر اقتصادی 
جهـان زمـام امـور کشـور را به دسـت گرفت 
یـک دالـر امریکایی معـادل 55 افغانـی واحد 
پـول افغانسـتان مبادلـه می شـد امـا حاال یک 
دالـر امریکایـی در بـازار هـای افغانسـتان بـه 
٧٤ افغانـی رسـیده اسـت. آیـا پیـش رفـت 
اقتصادی این اسـت؟ شـاید آقـای غنی معادله 
پیـش اقتصادی را وارونه حسـاب کرده باشـد 
و منظـور او ایـن بـوده که در زمـان حکومت 
او دالـر در بهتریـن موقعیـت ارزی خـود قرار 
خواهـد گرفـت و اگـر مـردم افغانسـتان صبر 
و شـکیبایی بـه خـرچ دهنـد بازهـم قمیـت 
دالـر در بـازار های افغانسـتان صعـود خواهد 
کـرد. از نظـر امنیتـی افغانسـتان در سـه سـال 

پسـین بدتریـن روزهـای خـود سـپری کـرده 
اسـت. از مـوج حمـات انتحـاری شـروع تا 
سـقوط ولسـوالی هـا و حتـا کان شـهرهای 
مثـل فـراه بـه دسـت طالبـان! آیـا پیـش رفت 
امنیتـی ایـن اسـت که آقـای غنی مـی گوید؟!  
بـه  غنـی  آقـای  کـه  جاسـت  ایـن  جالـب 
خاطـر نتیجـه بخـش بـودن اسـتراتژی رییس 
و  افغانسـتان  مـورد  در  امریـکا  جمهـوری 
جنـوب آسـیا از او و تیـم امنیتی آقـای ترامپ 
سپاسـگزاری کرده اسـت. آیا آقـای غنی گفته 
مـی توانـد کجـای ایـن اسـتراتژی در مـورد 
افغانسـتان موثـر بـوده کـه حـاال بایـد از آن 
سپاسـگزاری صـورت گیـرد؟ آیـا انتظـار می 
رفـت کـه در عـدم تدویـن اسـتراتژی امریکا 
در مـورد افغانسـتان وضعیـت از چیـزی کـه 
هسـت بدتـر شـود؟ بـه نظـر نمـی رسـد که 
واقعیـت هـای کشـور بـر چنیـن ارزیابـی یی 
مهـر تاییـد بگذارنـد. اسـتراتژی آقـای ترامپ 
حداقـل در عرصـۀ عملـی نتایـج آن چنانـی 
در پـی نداشـته اسـت کـه مـردم افغانسـتان 
را بـه تامیـن صلـح و فـردای بهتـر امیـدوار 
سـازد. حـرف هـای از ایـن دسـت کـه ایـن 
اسـتراتژی پیـام واضـح بـه طالبان داشـت، که 
در جنـگ افغانسـتان پیـروز نمی شـوند، یک 
حـرف دهـن پرکـن و بـدون پشـتوانه اسـت. 
طالبـان متاسـفانه و بازهم متاسـفانه در بهترین 
موقعیـت سیاسـی و نظامـی خـود قـرار دارند 
افـزوده مـی  و هـر روز هـم برایـن برتـری 
شـود. شـاید اسـتراتژی آقای ترامـپ از منظر 
طالبـان نتیجـه بخـش ارزیابـی شـود ولـی به 
هیـچ صـورت بـرای مـردم افغانسـتان حاوی 
پیـام صلح و پیشـرفت نمی بوده اسـت. نباید 
خـود را بـه تـار خام بسـت و به حـرف های 
سیاسـت مـداران بـاور کـرد. آن ها یـاد دارند 
کـه چگونـه ماسـت را سـیاه نشـان دهنـد. اما 
واقعیـت ایـن اسـت کـه افغانسـتان پـس از 
هفـده سـال حضـور نیروهـای خارجـی بـه 
هیـچ صـورت در موقعیت خوبی قـرار ندارد. 
در ایـن جنـگ اگـر غیـر جانبدارانـه تحلیـل 
کنیـم، امریـکا ناکامـی هـای بسـیاری داشـته 
و حتـا بـا کمـی تسـاهل مـی تـوان گفـت که 
در آن شکسـت خـورده اسـت. حـاال اگر می 
خواهـد شکسـت خـود را توجیه کنـد حرف 
دیگری اسـت ولی از دسـتاورد هـا نمی توان 

نشـانی در اختیـار داشـت.
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احمدعمران

محـاسبه هـاى وارونـۀ 
ارگ و کـاخ سفيـد!

 

آنگونـه کـه بیشـیر احمـد تینـج نماینـده فاریـاب در صفحـه 
فرمانـده  محافظـان  از  شـماری  اسـت  نوشـته  فیسـبوکش 
قیصاری 9 روز قبل توسـط نیروهای امنیتی اول دسـت بسـته 

و سـپس تیربـاران می شـوند.
 نشـر تصاویـری منصـوب بـه محافظـان قیصـاری که دسـت 
شـان بسـته و کشـته شـده در زمین افتاده اند، در شـبکه های 
اجتماعـی واکنـش گسـترده یی را خلـق کـرده اسـت. اگرچـه 
ریاسـت جمهـوری گفته اسـت کـه ایـن تصاویر هنـوز تایید 
نشـده انـد اما آن نماینده مجلس درسـتی آن تصاویـر را تایید 
کـرده اسـت. حـاال این مسـاله بـه تنهایی خـود مـی تواند در 
صورتـی کـه تایید شـود، یکـی از بدتریـن اتفاقـات ممکن و 
یـک جنایـت آشـکار از جانـب ارگان های امنیتی کشـور قلم 
داد شـود. بعـد از کشـته شـدن محافظـان قیصادی کـه دولت 
تعـداد آن را پنـج تـن گفـت و امـا حـاال گـزارش هـا مشـعر 
انـد کـه بیـش از بیسـت نفـر بـوده انـد، و سـپس بازداشـت 
قیصاری، انتقادات شـدیدی را در پی داشـته اسـت و مردمان 
چندیـن والیت در شـمال کشـور دسـت به اعتـراض زده اند. 
آن گونـه کـه بـه نظر میرسـد، وضعیت کشـور چنـدان عادی 
نیسـت و ایـن بـار دولت دسـت بـه تحرکاتـی زده اسـت که 
بـه عمـد کشـور وارد یـک مرحله دیگـری از خطر گـردد. اما 
رییـس جمهـور غنـی اصا توجهـی به ایـن همه اتفـاق ها و 
تـرس هـا و مشـاجره هایـی که وجـود نـدارد. ظاهـرا بعد از 
همیـن اتفـاق بـود کـه بیـرق هـا و پرچـم هـا مختفـی که در 
شـمال کشـور بـه اهتـزار درامـد و مردمـان زیـادی آمدنـد و 
صـدای جدایـی طلبـی شـان را بلنـد کـرده انـد و ظاهـرا این 
رژیـم دارد مسـیری بسـیار خطرناکـی را طـی مـی کنـد کـه 
ممکـن بـه جنـگ هایـی بسـیار گسـترده و خطرنـاک و بـی 
اعتمـادی عظیـم منجر شـود. چنانکـه وقتی برافراشـتن پرچم 
هــای رنگارنـگ طـی چنـد روز اخیـر، صداهــای تجزیـه، 
اعتراضـات مـردم و سـرکوبگری حکومـت، را مطالعـه کنیـم 
در میابیـم کـه ایـن اتفاقـات همـه و همه مسـیری وحشـتناک 
تباهـی را بـه پیـش گرفتـه انـد و ایـن در پـی یـک سلسـله 
سیاسـت های ترویـج گررعـب و حشـتی اسـت کـه دسـتگاه 

حاکمیـت پیشـه کرده اسـت.
اگرچـه همـان گونـه کـه بار هـا گفتیـم و نوشـتیم در بدترین 
شـرایط دهـۀ هفتـاد، کـه افغانسـتان از چارسـو تهدید میشـد 
و قوی تریـن مراکـز قـدرت در گسـترهء کشـور خـود نمایـی 
میکـرد، اما کشـمکش هــا و جنگ هــا در محـدوده و محور 
کابـل پایتخـت میچرخیـد و هیـچ یکـی از رهبـران مناطـق با 
وجـود توانمندی هـا، پرچـم تجزیـه و صـدای مخالفـت بـا 
افغانسـتان را بـر زبـان نیآوردنـد. هرچنـد در میـان رهبـران 
جهـادی آقـای حکمتیـار هرازگاهـی مسـأله کنفدراسـیون بـا 
پاکسـتان را مطـرح مینمـود، امـا دیگـران هــمه به افغانسـتان 
یکپارچـه وفـادار ماندنـد. امروز راهبـرد آقای غنـی برخاف 
رونـد طبیعـی گـذار بـه ثبـات، بگونهء عمـدی، برنامـه ریزی 
شـده و آگاهی کامل حامیانش، با اسـتفاده از هــمهء امکانات 
داخلـی و خارجـی تحت عنـوان قانون تؤام اسـت با بی ثبات 
سـازی و نفاق افگنی. رویهمرفته آنچه او در محاسـبات خود 
بـه غلـط رفته اسـت، عواقـب وخیم ایـن مأموریـت غیر ملی 
میباشـد. از جملـه وقتـی او برای به زیر کشـیدن یـک فرمانده 
محلـی کـه صـدای سیاسـی مخالـف بلنـد کـرده اسـت و در 
برابـر  طالبـان میرزمـد را بـا چنیـن شـویه خاصی بازداشـت 
مـی کنـد و سـرکوب مـی نماید بـه نظر میرسـد کـه در آینده 
هـم چنیـن اقداماتی را سـامان بدهد و این اقدامات سـرانجام 
مـردم را در برابـر ایـن دولت حسـاس تر میسـازد. از این رو، 
بـه نظـر میرسـد کـه جریان هـای سیاسـی در کشـور در برابر 
ایـن اقدامـات آقـای غنـی سـکوت نکننـد و سـرانجام کار به 
جایـی برسـد کـه جریـان هـای سیاسـی سـنتی و جدیـد در 
کشـور در برابـر آقـای غنـی موضـع بگیرند و حتـا در تاش 
برچیـدن رژیـم او باشـند با این حـال اگر آقای غنی سیاسـت 
هـای وحشـتناکی کـه در پیش گرفته اسـت کـه تعویض نکند 
او هـم خـود و هـم کشـور و هـم مـردم را در یـک مصیبـت 
تـازه خواهـد انداخـت و همـه امیدهای مـردم بر بـاد خواهد 

رفت.

کشـور در مـرحلۀ خـطرناکـی
 قـرار گرفتـه است
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بشـیراحمد ته ینـج نماینـده جنـرال دوسـتم در برابـر پرسـش 
روزنامـه مانـدگار، صحـت و درسـت بـودن تصاویـر نشـر 
شـده در شـبکه های اجتماعـی متعلق بـه نگهبابـان نظام الدین 
قیصاری که توسـط نیروهای امنیتی با دسـتان بسـته، کشـته و 

زخمـی شـدند را تاییـد می کنـد.
ته ینـج می گویـد: ایـن  ها تصاویـر سـربازان و همراهـان نظام 
الدیـن قیصـاری انـد کـه توسـط نیروهـای کمانـدو شـهید، 

زخمـی و اسـیر شـده اند.
دیـروز سه شـنبه 19 سـرطان/ تیـر تصاویـری در شـبکه های 
اجتماعـی بـه نشـر رسـید کـه افـرادی بـا دسـتان بسـته کـه 

شـماری از آنـان لبـاس نظامـی و برخی هم لباس شـخصی به 
تن داشـتند، توسـط نیروهـای نظامی کشـته و زحمی شـدند.
اما شـاه حسـین مرتضـوی، معاون سـخن گوی ارگ ریاسـت 
جمهوری در خصوص تصاویر نشـر شـده می گوید: نیروهای 

ارتش بـا همه برخـورد انسـانی کرده اند.
معـاون سـخن گوی ریاسـت جمهوری گفـت: بازداشـت های 
آن  مبنـای  بـل  نبـوده،  سیاسـی  قضایایـی  براسـاس  اخیـر 
شـکایت های مردمـی اسـت و ایـن افـراد از جمله اشـخاصی 
انـد کـه دسـت بـه آزار و ازدیت مـردم و اقدام هـای فراقانونی 

زده بودنـد.
آقـای مرتضـوی تاکید کرد: قضـاوت پیش از وقـت، منصفانه 
نیسـت و افـزود کـه تا هنـوز به طور مشـخص تحقیق نشـده 

کـه آیـا آنـان نگه بانـان نماینده جنرال دوسـتم انـد یاخیر ؟
و اما نشر این تصاویر واکنش های زیادی در پی داشت.

حکومـت  عملکـرد  ایـن  از  تنـد  انتقـاد  بـا  مدنـی  فعـاالن 
می گوینـد:  حکومـت وحـدت ملی می بایسـت بـرای نمایش 
توانایی هـا، ارادۀ راسـتین، جلب اعتماد مـردم و »گزارش بهتر« 
بـه کنفرانـس ناتـو، مبـارزه بـا طالبان را شـدت می بخشـید و 
مناطـق تحت کنتـرول طالبـان را آزاد می کرد و با دسـت پر به 

کنفرانـس ناتـو می رفت.
آنـان افزودنـد:  آقـای غنـی در کنفرانس ناتو چگونـه می تواند 
گـزارش دهـد و بگویـد کـه در یک دوسـیه یکـی را محاکمه 
کردیـم و دیگـری را مدال دادیم؛ یک جنایـت کار را به آغوش 

گرفتیـم؛ ولـی جنایت کار دیگـری را تبعیـد و زندانی کردیم؟
عزیـز رفیعـی رییس مجتمـع جامعه مدنـی با انتقاد از کشـتن 
نگهبانـان نظام الدیـن قیصـاری می گویـد: اگـر دردی را دوا 
نمی توانیـد درد دیگـری ایجـاد نکنیـد. بـا ایـن راه کارهایـی 
نسـنجیده مـردم بیشـتر قربانـی می شـوند تـا جنایـت کاران 

هم پیمانـان شـما.
او تاکیـد دارد: درحالی کـه شـهر کابل بیشـترین مفسـد، مجرم 

و جنایت کار جنگی را در حکومت، پارلمان، ارگ، سـپیدار و 
در درون دیوارهـای کانکریتـی در »آغوش گرم« گرفته اسـت، 
چـه الزم بـه مانـور در دور دست های سـت کـه می تواند زمینه 
سـاز تبلیـغ بـرای عناصـر فرصـت طلـب از یک سـو و ایجاد 
زمینـه برای قربانی شـدن دوبارۀ قربانیان از سـوی دیگر گردد.
باایـن حـال سـمیع حامد نویسـنده می گویـد: این چـه قانونی 
اسـت کـه بـه حکمتیـار مـی رقصـد؛ بـه مخالفـان سیاسـی 

»کمانـدو« می شـود؟
او تاکیـد دارد کـه در ایـن تردیـدی نیسـت کـه هیـچ کـس 
فراتـر از ” قانـون” نیسـت، امـا اگر ایـن ” قانـون” بازیچۀ یک 

دیکتاتـور باشـد چه؟
بـه بـاور سـمیه حامـد: قانونـی را کـه بـه پیشـواز حکمتیار و 
طالبـان بـا دهل و سـرنی برقصد و در برابر مخالفـان غنی ها ” 

کمانـدو” شـود ، بایـد از چنـگال دکتاتـور رها کرد.
ایـن درحالی سـت کـه از یـک هفتـۀ بدینسـو، اعتراض هـای 
شـهروندان در شـمال کشـور جریـان دارد و تـا هنـوز بـه 
خواسـت شـان که رهایی فرمانده قیصاری و برگشـت جنرال 

دوسـتم معـاون اول کشـور می باشـد، نرسـیده اند.

ســران محتــرم شــرکت کننده در کنفرانــس پیمــان ناتــو 
ــان! ــا و آقای در بروکســل خانم ه

بــا توجــه بــه وضعیــت جــاری در افغانســتان و منطقــه 
کــه وخامــت آن بــه زنده گــی مــردم افغانســتان، منطقــه 
و جهــان می توانــد تأثیر گــذار باشــد و صلــح در 
افغانســتان و دســت آوردهای مــردم افغانســتان و جامعــه 
جهانــی را بــه مخاطــره افگنــده اســت، اعضــای ایتاف 
بــرای نجــات افغانســتان کــه از بــدو شــکل گیری نظــام 
دموکرتیــک در افغانســتان از شــرکا و همــکاران نظــام و 
جامعــه جهانــی در افغانســتان بــوده اســت، مــرات آتــی 
را بــرای نــگارش ایــن مجمــع مهــم نظامــی و سیاســی 

جهــان ابــراز مــی دارد:
آغــاز جنــگ و بحــران چهل ســاله در افغانســتان، عوامل 
و اســباب تاریخــی دارد کــه ریشــۀ آن در حکومت هــای 
بــوده کــه منافــع عــام مــردم را مدنظــر نداشــته اســت 
و بیشــترین مــردم و اقــوام را در محرومیــت نگهداشــته 

بودند.
بــا ســقوط رژیــم قومــی آلــوده بــا افراطیــت طالبــان و 
القاعده در ســال 20001 افغانســتان وارد مرحله جدیدی 
از تاریــخ گردیــد و ایــن مرحلــۀ تاریخــی امیدواری های 
زیــادی را بــرای همــۀ اقــوام و شــهروندان افغانســتان به 

آورد. ارمغان 
احــزاب میلیونــی جمعیــت اســامی افغانســتان، جنبش 
ــردم  ــامی م ــدت اس ــزب وح ــتان و ح ــی افغانس مل
ــرای  ــاف ب ــی ایت ــورای عال ــروز ش ــه ام ــتان ک افغانس
نجــات افغانســتان را تشــکیل داده انــد، احزابــی بودنــد 
کــه نظــام طالبانــی حامــی تروریــزم و دهشــت افگنی را 
ــا نیروهــای بین المللــی در ســال 20001  ــاری ب در همی
ســقوط داده انــد و طــی 1٧ ســال اخیــر نقش ســازندۀ در 
ــت اجتماعــی، حقوق بشــر  پروســه باثبات ســازی، عدال

و ترویــج ارزش هــای دموکراتیــک مــا، ایفــاء کردنــد.
ــان  ــت مطلق العن ــن در حکوم ــات معی ــفانه حلق متاس
ــرف غنی،  ــد اش ــر محم ــان داکت ــزی و در راس آن مرک
طــی ســال های اخیــر همــۀ مساعی شــان را در راســتای 
تحمیــل حاکمیــت یــک حلقــه خــاص قومــی برســایر 
اقــوام بــه خــرج داده انــد و وضعیــت بحرانی جــاری در 
افغانســتان یکبــار دیگــر خاطــرات تلــخ تاریــخ گذشــته 

را در اذهــان مــردم مــا تــازه نمــوده اســت.
رییس جمهــور غنــی و حکومــت مرکــزی، تحــت نــام 
ــردم افغانســتان  ــرم م ــه ضــرورت مب ــح ک پروســۀ صل
اســت، همــواره ســعی کــرده تــا زمینــۀ توســعه نفــوذ 
ــم  ــق فراه ــایر مناط ــر س ــت افگن را ب ــای دهش گروه ه
ســازد و از ایــن طریــق امیــال شونیســتی خــود را 

ــت بخشــد. تقوی
چنانکــه عناصــر فاشیســتی در داخــل دســتگاه حکومت 
ــف  ــوام مختل ــای اق ــن و کدره برشــخصیت ها، متنفذی
بــا ســوء اســتفاده از اصطــاح حاکمیــت قانون، دوســیه 
سیاســی  و  فزیکــی، شــخصیتی  تــرور  می ســازد، 
می کنــد و نفــاق بیــن اقــوام ســاکن افغانســتان و 

ــد. ــن می زنن ــی را دام ــزاب سیاس اح
ــن  ــه قاتلی ــت افگن را ک ــای دهش ــات نیروه ــن حلق ای

ــا هســتند،  ــی م ــن بین الملل ــردم افغانســتان و متحدی م
ــردم و  ــاع از م ــرای دف ــه ب ــانی را ک ــد و کس می دهن
ــر  ــا تزوی ــا ب طن شــان قربانــی می دهنــد  تجریــد و حت
ــد. ــکنجه می کنن ــند و ش ــس می کش ــه حب ــگ ب و نیرن

دوستان بین المللی ما بدانند که:
مــا از قربانــی و کمک هــای متحدیــن بین المللــی 
ممنــون اســتیم، امــا بیــم داریــم نشــود کــه کشــورهای 
متحــد افغانســتان ناخواســته، شــریک جــرم حکومــت 
ــا  ــا شــوند، چــون حکومــت ب ــردم م ــه م مرکــزی علی
ــات مــردم شــما عســاکر شــما و  ــول مالی اســتفاده از پ
بــه اتــکای حمایــت سیاســی شــما همــۀ ایــن جرایــم را 

ــوند. ــب می ش ــا مرتک ــردم م ــه م علی
ــده گان  ــم، چــون نماین ــی داری ــت نگران ــن باب ــا از ای م
شــما در افغانســتان باشــخصیت های مهــم جریان هــای 

ــاس  ــی در تم ــوذ مردم ــا نف ــای ب ــی و چهره ه سیاس
نیســتند و فقــط باهمیــن حلقــات در ارگ دیــدار 
می کننــد، صحبت هــای فریبنــدۀ آنهــا را زیــر نــام 
ــنوند  ــتان می ش ــون« در افغانس ــت قان ــن »حاکمی تأمی
و مقامــات حکومتــی همچنــان گزارشــات رنگارنــگ و 
صحبت هــای دروغیــن ار در کنفرانس هــای بین المللــی 
ارایــه می کننــد، تــا قناعــت کشــورها را فراهــم ســازند، 
ــوم  ــهروندان مظل ــق ش ــاد برح ــب فری ــن ترتی ــه ای ب
افغانســتان بــرای حاکمیــت مردمــی و عدالــت اجتماعی 
ناشــنیده می مانــد و حکــوم بــه جــای آن کــه در مســیر 
دموکراســی حرکــت کنــد، در راه ســرکوب مــردم 

ــی دارد. ــوام گام برم واق
افغانســتان از اثــر سیاســت نفوق طلبانــه حکومــت 
ــت و  ــن حکوم ــا بی ــده، فاصله ه ــران گری ــار بح گرفت

مــردم روز تــا روز بــزرگ و بزرگ تــر می شــود.
ــم و  ــرام داری ــتان احت ــی افغانس ــون اساس ــه قان ــا ب م
ــنی  ــدرت در روش ــبات ق ــتراک در مناس ــات اش مطالب
ــزاری  ــرای برگ ــت ب ــم، حکوم ــع داری ــون را توق قان
انتخابــات تامیــن ثبــات و پیــروزی دموکراســی در 
افغانســتان صــادق نیســت و نمی خواهــد شــاهد 

ــد. ــام باش ــردم در نظ ــارکت م مش
ــتی  ــور فاشیس ــۀ برخ ــل ادام ــر تحم ــا دیگ ــردم م م
حکومــت مرکــزی را نــدارد و بــه همیــن دلیــل هــدف 
هــزاران تــن از اهالــی در والیــات مختلف بــه تظاهرات 
ــک  ــط ی ــن فق ــه ای ــد ک ــت زده ان ــای دس و حرکت ه

آغــاز اســت.
ــر  ــدۀ بهت ــن آین ــارزه در جهــت تامی ــا چــارۀ جــز مب م
بــرا ی مــردم خــود نداریــم، مــا وطــن خــود را دوســت 
داریــم، و تحــت هرنــوع شــرایط در کنــار مــردم خــود 

ــم. ــی می مانی باق
مــا از کمک هــای متحدیــن بین المللــی افغانســتان 
ممنــون هســتیم و از آنهــا توقــع داریــم تــا در راســتای 
ــون  ــر قان ــی ب ــام مبتن ــی، نظ ــت اجتماع ــن عدال تامی
اساســی، حقــوق همــۀ شــهروندان و اقــوام افغانســتان 
متعهــد باشــند و وســیلۀ تطبیــق برنامه هــای نفوق طلبانۀ 

حکومــت علیــه مــردم مــا نشــوند.
شورای عالی ايتالف نجات برای مردم افغانستان

نماینده خاص جنرال دوستم:

تصاویر نشر شده در شبکه های اجتماعی 
متعلق به نگهابان نظام الدین قیصاری ست

نامه سرگشادۀ جنرال دوستم، عطامحمدنور 
و محمد محقق به سران عضو ناتو

ناجیه نوری 
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ترامـپ چشـم بـه ثـروت معدنـی افغانسـتان 
دوختـه اسـت تـا کمکی شـود بـرای پرداخت 
هزینـه جنگ 1٦سـاله افغانسـتان و تاش های 
بازسـازی کـه قبـًا 1٧٧ میلیـارد دالـر هزینـه 
برداشـته است.کارشناسـان دسترسـی بـه مـواد 
از  میدانند.بعـد  باطـل  رویـای  را  آن  معدنـی 
یـک تحقیـق جیولوژیکـی کـه یک دهـه پیش 
در ایـاالت متحـد امریـکا صورت گرفته اسـت 
و بعـداً ارزش بالقـوه ذخایـر معدنی افغانسـتان 
را یـک هـزار میلیـارد دالـر ارزیابی نمـود، هم 
مقامـات افغانسـتان و هم مقامـات خارجی این 
ذخایـر را مشـابه همدیگر یک احتمـال کلیدی 
برای اسـتقال اقتصـادی افغانسـتان تبلیغ کرده 

ند. ا
در کنـار منابعـی چـون طـا، نقـره و پلوتونیم 
افغانسـتان، مقادیـر قابـل ماحظه سـنگ آهن، 
یورانیـم، جسـت، تانتالیـوم، بوکسـیت، زغـال، 

گاز 
طبیعـی و بـه انـدازه قابـل توجـه مـس – بـا 
توجـه به کمبـود معـادن جدید مس در سـطح 
جهانـی - توجـه را بـه خـود جلـب مـی کنند.

فايل صوتی را بشنويد 07:26
طبیعـی  منابـع  بـه  شـفافیت:امریکا  دیدبـان 

نببینـد غنیمـت  چشـم  بـه  افغانسـتان 
حتـا برخـی گـزارش ها مـی گویند افغانسـتان 
ذخایـر  لطـف  بـه  کـه  دارد  را  ظرفیـت  ایـن 
لیتیـوم، مـاده خامـی کـه در در باتـری هـای 
تیلفـون و موتـر هـای برقـی بـه کار مـی رود، 
»یـک عربسـتان سـعودی لیتیوم« گـردد. به این 
معنـی کـه همـان انـدازه کـه عربسـتان از نفت 
غنـی اسـت، افغانسـتان از لیتیـوم غنـی گـردد.
امـا به دلیل فقدان امکانات لوژسـتیکی اساسـی 
مانند راه های اسـفالت شـده و خطوط آهن که 

بـرای صـادرات آهن خالـص و یا سـنگ آهن 
الزم انـد، بـه دلیـل سـلطه فسـاد و یـک دیوان 
پیشـرفت  و  پرمزاحمـت  و  آشـفته  سـاالری 
شورشـگری کـه اکثـر نواحی کشـور را به دور 
از دسـترس حکومـت کابـل قـرار مـی دهـد، 
تـاش هـا بـرای ایجـاد یک سـکتور مشـروع 

اسـتخراج  معـادن بـا موانـع مواجه اسـت. 
چارچـوب ملـی صلـح و انکشـاف حکومـت 
کشـورهای  کنفرانـس  در  گذشـته  سـال  کـه 
ارائـه شـد، خـود  بروکسـل  در  دهنـده  پـول 
در ایـن مـورد مـی گویـد کـه »کـدام امـکان 
بـه سـهولت قابـل دسـترس وجـود نـدارد که 
بتواند رشـد سـریع را بـه راه انداخته و موجب 
یـک انکشـاف قایـم بالذات یـا متکی بـه خود 

» گردد.
پـروژه هـای بـزرگ ماننـد مـس عینـک کـه 
توسـط یـک کنسروسـیوم چینی قرار داد شـده 

اسـت، در جـا باقـی مانـده اسـت. 
دونالـد ترامـپ رئیـس جمهـور ایـاالت متحد 
امریـکا انتظـار دارد بـا بـردن سـهمی از ثروت 
جنـگ  هزینـه  از  بخشـی  افغانسـتان  معدنـی 
قریـب شـانزده سـاله امریـکا در این کشـور را 

کند جبـران 
الی فوگلمـان، مدیـر بانـک تجـاری “هانـام و 
شـرکا” در لنـدن مـی گویـد کـه »در آنجا هیچ 
گونـه اسـتخراج معـدن صـورت نمـی گیرد و 

بسـیار کـم تفحـص می شـود.« 
“ای جی ام سـی” )AGMC( در سـال 2012 
برنـده  جـواز ذخایـر دیگـر مـس در والیـت 

بلـخ واقع در شـامل افغانسـتان شـد.
بقیـه منابـع بـه گفتـه ویلیـام بایـرد متخصـص 
اقتصـاد انکشـافی در موسسـه صلـح ایـاالت 
سـطح  در  “غارتگـری  طعمـه  امریـکا  متحـد 

صنعتـی” شـده انـد.
درحالیکـه معـادن کوچـک و متوسـط اغلـب 
و  داشـته  قـرار  کنتـرول حکومـت  از  خـارج 
توسـط زورمنـدان محلـی مـورد بهره بـرداری 
قـرار مـی گیرنـد و حکومـت را محـروم از آن 
ثروتـی مـی گرداننـد که حـدس زده می شـود 
۳00 میلیـون دالـر مالیـات پرداخت نشـده می 

. شد با
بایـرد مـی گویـد: »امکانـات اسـتخراج معادن 
بـزرگ بسـیار پژمـرده بـوده، و غـارت منابـع 

کوچکتـر در همـه جـا وجـود دارد.«
بازی بزرگ

افغانسـتان  مقامـات  جـاری  سـال  اوایـل  در 
کوشـیدند تـا عاقه مندی بـه افغانسـتان را در 
اداره حکومـت در حـال شـکل گیـری ترامـپ 
از طریـق منابـع معدنی این کشـور بـر انگیزند.
در مـاه جـون حمداهلل محب سـفیر افغانسـتان 
در واشـنگتن بـه رویتـرز گفـت کـه »رئیـس 
جمهـور ترامـپ بـا اشـتیاق بـه ظرفیـت بالقوه 
اقتصـادی افغانسـتان یعنـی قریـب یـک هـزار 
آهـن،  سـنگ  مـس،  امریکائـی  دالـر  میلیـارد 
المونیـوم، طـا، نقـره، جسـت،  نـادر،  خـاک 
سـیماب، لیتیـوم و غیـره عاقـه منـد اسـت.«

مقامـات امریکائـی بـه رویتـرز گفتـه انـد کـه 
ترامـپ در ماه جوالی در نشسـت مشـاورانش 
تقاضـا نمـوده بـود کـه ایـاالت متحـد امریـکا 
بایـد سـهمی از ثـروت معدنـی افغانسـتان را 
در بـدل معاونـت هـا بـه حکومـت افغانسـتان 

نماید. تقاضـا 

جیـم ماتیـس وزیر دفـاع ایاالت متحـد امریکا 
روز یکشـنبه گفتـه اسـت کـه ترامـپ در مورد  
اسـتراتژی افغانسـتان ایاالت متحـد امریکا بعد 
از مـروری همراه با مشـاوران امنیـت ملی اش 
تصمیـم گرفته اسـت، اما او در مـورد جزئیات 

چیـزی نگفت.
بـه سـهولت مـی توان پی بـرد که چرا سـکتور 
اسـتخراج معادن در افغانسـتان ایـن قدر توجه 
را بـه کشـوری جلـب نمـوده اسـت کـه خود 
سـاالنه  آمـد  در  و  بـوده  بـه خشـکه  محـاط 
اقتصـادی اش بـه مشـکل نصف انـدازه درآمد 
وایومینـگ یعنـی کـم جمعیـت تریـن ایالـت 

ایـاالت متحـد امریـکا می باشـد.
گـذاران  سـرمایه  کـه  گویـد  مـی  فوگلمـان 
خصوصـی محتـاط انـد  زیـرا کـدام راه حـل 

نـدارد. آنجـا وجـود  در  سـریع 
او گفـت: »در مورد سـرمایه گـذاری بزرگ در 
بخـش خدمات عامـه، اوضاع متفـاوت خواهد 
بـود، با اینهم هنوز هم مشـکل ایجـاد امکانات 
لوژسـتیکی و خطـوط صادراتـی وجـود مـی 
داشـته باشـد.« او افزود: »به گمان مـن احتماالً 
سـال هـا را در بـر خواهـد گرفت  تـا عملیات 
اسـتخراج معادن  معنا دار و در سـطح گسـترده 

ئـی صـورت گیرد.«
حتـا اگـر لشـکرهای خصوصـی نیز اسـتخدام 
گردنـد تـا از ایـن معـادن در برابـر حمـات 
شورشـیان دفاع کننـد، قیمت اسـتخراج معادن 
احتمـاالً غیرقابـل پرداخـت خواهـد بـود، مگر 
اینکـه همه کشـور امـن گردد و این سـال های 

زیـادی بـه کار دارد.
یـک کارشـناس اسـتخراج معـادن کـه بـرای 
مـدت طوالنـی در این سـاحه کار کرده اسـت 
و مرکـز آن در کابل اسـت، نتیجـه صحبتش را 
بـا یک شـرکت ارشـد اسـتخراج معـادن چنین 
برشـمرده اسـت: »آن هـا گفتند “نگـران نباش، 
ما مسـئولین امنیتـی خود مـان را خواهیم آورد 
و کار اسـتخراج معـادن را انجـام خواهیم داد.” 
امـا آنهـا گفتند کـه “چگونه این مـواد را از این 

کشـور بیـرون ببریم؟”«

طبـق یـک پژوهـش وزارت معـادن در سـال 
201٤ برخـی از ذخایـر نهایت مرغـوب لیتیوم 
در والیـت شـرقی غزنـی و در منطقـه بسـیار 
دور افتـاده جنـوب در “گـودی زیـری”، همـه 

در کنتـرول طالبـان مـی باشـند.
هـای  دیـدگاه  افغانسـتان  شـفافیت  دیدبـان 
نقادانـه اش را در مـورد متـن و چونگـی قـرار 

داد مـس عینـک ابـراز مـی دارد
بایـرد مـی گویـد: »ایـن فکرغیـر واقـع بینانـه 
اسـت که می تـوان در آینده نزدیک اسـتخراج 
امنیتـی  بودجـه  پرداخـت  بـا  را  معـادن  ایـن 

تحقـق بخشـید.«
حتـا بـدون جنگ اسـتخراج معادن امر دشـوار 

ست ا
در سـال 200۸ چیـن معـدن مـس عینـک را 
بـه بهـای حدود سـه هـزار میلیـارد دالـر برای 
۳0 سـال اجـاره کـرد. اگرچـه طالبـان بـه طور 
خـاص اعـام کـرده انـد کـه آن ها ایـن معدن 
را هـدف حمله شـان قـرار نمی دهنـد، با آنهم 
ایـن پـروژه بـه دلیـل مشـاجره ای کـه بر سـر 

قـرارداد وجـود دارد، بـه تاخیـر افتاده اسـت.
مطابـق بـه برنامـه ای کـه بـا کشـورهای پـول 
دهنده در توکیو در سـال 2012 روی آن توافق 
صـورت گرفتـه اسـت، فـرض بـر ایـن اسـت 
کـه ایـن کشـور در سـال 201٧، سـاالنه یـک 
میلیـارد دالـر از بابـت عوایـد اسـتخراج معادن 
بـه دسـت مـی آورد. امـا ایـن انتظـارات عقب 

اند. زده شـده 
در 11 مـاه اول سـال مالـی گذشـته حکومـت 
از بابـت عوایـد اسـتخراج معـادن صـرف 1۸ 
میلیـون دالـر بـه دسـت آورد و بـا پیـش بینـی 
خـود حکومـت فکر نمی شـود تا سـال 2029 
بتوانـد یـک میلیـارد یورو عواید داشـته باشـد.

ایـن در آمـد در مقایسـه بـا هزینه امـور امنیتی 
کـه سـاالنه ٤.٦ میلیـارد دالـر می شـود، معادل 
قریـب یـک چهـارم بودجـه را تشـکیل مـی 

. هد د

یـک دیپلومـات ارشـد غربـی در کابـل گفت: 
»ایـن توهم اسـت هرگاه فکر شـود کـه معادن 
در آینـده قابـل پیشـی بینی افغانسـتان را حفظ 

مـی کند.«
منبع دویچه وله

آيا معادن 
میتواند 

افغانستان را 
به يک کشور 

ثروتمند 
تبديل کند؟

خیلـی از پـدر و مادرهـا، از جملـه خـود من دوسـت داریـم در تربیـت فرزنـدان مان به 
جاهـای خوبـی برسـیم. گاهـی اوقـات ایـن دغدغـه ایـن قـدر زیـاد اسـت که شـب ها 
خـواب را از چشـمان مـا مـی بـرد. در گیر ایـن موضوع می شـویم که چـه کارهایی باید 
انجـام بدهـم تـا فرزند درسـت تربیت شـود؟ چـه کارهایی انجـام بدهم تـا فرزند خوبی 
تحویـل اجتمـاع دهیـم؟ در نهایـت چگونـه در تربیـت فرزند خـود به موفقیت برسـیم؟

مـن در ایـن جـا قصـد دارم بـا هفت گام شـما را به سـوی موفقیـت ببرم. این شـش گام 
بـه راحتـی بـه مـا می گوید کـه چگونـه در تربیـت فرزند خود بـه موفقیت برسـیم؟

چگونه در تربیت فرزند خود به موفقیت برسیم؟ )پند و اندرز ندهیم(
1٫ موعظه نکنیم؛ از نصحیت کردن جدا پرهیز کنیم.

مـی دانیـد ایـن کار شـبیه بـه چه چیـزی می مانـد؟ شـباهت زیادی بـه ولخرجـی کردن 
پـول های مـان دارد.

در صورتـی کـه خیلـی از والدیـن حواسشـان بـه نحـوه پـول خرج کردنشـان اسـت. در 
ایـن صـورت خیلـی از پـدر و مادرها تنهـا چیزهایی را خریـداری می کننـد که ضروری 

اسـت. بـه نوعـی کار راه به انداز اسـت.
همیـن شـباهت در تربیـت فرزنـد مـا نیـز موثـر اسـت. در پنـد و انـدرز دادن بـه بچه ها 

نکنیم. ولخرجـی 
حواسمان به نحوه بیان مان باشد. الکی خرجشان نکنیم.

همـان طـور کـه در خریـد به ملزومـات چشـم اندوخته ایـم. در خرج کـردن صحبت ها 
و گفـت وگـو هـای مـان نیز باید یک حسـاب و کتاب داشـته باشـیم.

ببینیم که چه چیزی را باید خرج کنیم. چه چیزهایی را نباید خرج کنیم.
یـک پـدر و مـادر حرفـه ایـی همیشـه حسـاب بانکی خـود را خالـی نمی کنـد؛ حتی در 

پنـد و انـدرز دادن به فرزنـد خود.
بنابراین حرف هایی به او بزنیم که کار راه انداز باشد. فقط به ملزومات اکتفا کنیم.

پـس اولیـن راه بـرای این سـوال کـه چگونـه در تربیت فرزند خـود به موفقیت برسـیم؟ 
ایـن اسـت: از پنـد و انـدرز خـودداری کنیـم. بـه جـای آن، بـه اندوخته هـا محبتی خود 

بپردازیم.
چگونه در تربیت فرزند خود به موفقیت برسیم؟ )شناخت فرزند(

2٫ فرزندمان را به خوبی بشناسیم.
والدین موفق همیشه فرزند خود و روحیات او را در نظر دارند.

مـی داننـد از جوانبـی ممکـن اسـت خطـر آن ها را تهدیـد کند. بـه خاطر همیـن آگاهی 
اسـت کـه می تواننـد از درد سـرهای احتمالی خـود را دور نگـه دارند.

اگـر چـه بسـیار خوب اسـت که همیشـه تفکـر مثبت و امیـدوار کننده داشـته باشـند. اما 
بایـد حواسـمان نیـز به اطرافیانمان هم باشـد. این جاسـت کـه در دنیای امروز، شـناخت 

فرزنـد از اهمیـت باالیـی برخواردار می شـود.
یـک پـدر و مـادر حرفـه ای همیشـه آگاهـی از بچه هـای خـود را در تمام مراحل رشـد 

او بـه درد بـه خور مـی بیند.
پـس دومیـن راه بـرای این سـوال که چگونـه در تربیت فرزنـد خود به موفقیت برسـیم؟ 
ایـن اسـت: فرزنـدان مـان را به خوبی بشناسـیم. مطمئن باشـیم کهه با شـناخت درسـت 

و کافـی از آن هـا مـی توانیم بـه نتایج دلخواه خود برسـیم.
چگونه در تربیت فرزند خود به موفقیت برسیم؟ )مسئولیت دادن(

۳٫ به فرزندانتان در حد و اندازه آن ها مسئولیت بدهید.
هـر پـدر و مـادری مـی داند که باید برخـی از کارها در محیط خانواده تقسـیم مسـئولیت 

شـود. ایـن کار می تواند جنبه های بسـیار خوبی داشـته باشـد. از جمله؛
از فعالیت های سرپرست خانواده کاسته می شود.  •

فرزندان مان را برای مسئولیت پذیری آماده می کنیم.  •
بـا کارهـا و فعالیـت هایـی کـه آینـده نـه چنـدان دور در جامعه بایـد بپذیرد   •

کنـد. مـی  پیـدا  برخـورد 
والدین به کارهای روزمره خود خواهند رسید.  •

پد رو مادر باید از واگذاری مسئولیت نگاه متفاوتی داشته باشند.
به دنبال واگذاری اموری باشید که از عهده ی آن ها ساختنی است.

زمـان حـل مشـکل از فرزنـد کمکـی کـه از سـاخته اسـت را در نطـر بگیریـد. ببینید آیا 
نسـبت بـه مسـئولیت، مـی توانیـد او را بـه کار بگیریـد یـا نه؟

آیـا قبـل از واگذاری مسـئولیت الزم اسـت که شـما اقدامی انجـام دهید؟ اقدامـی که کار 
را سـاده و منطقـی تر کند.

یک پدر و مادر حرفه ای همیشه ارزش فرزند خود را می داند.

چگونه در تربیت فرزند 
خود به موفقیت 
برسیم؟

بخش نخست
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دنیـای مغرب زمیـن چگونـه بـه شـعر فارسـی رغبت و 
عاقـه پیـدا کـرد؟ نخسـتین رویارویـی جهان اسـام با 
اروپـا در دوره جنگهـای صلیبـی رخ داد، ولـی در همان 
زمـان تحقیقـات و علـوم اسـامی از طریق اسـپانیا– که 
از سـال 9۳هـ .ق )٧11م( ضمیمـه امپراتـوری اسـامی 
شـده بود– بـه اروپا راه یافـت. به گفته یـوزف گورس: 
»گـرده گلهـای جنوب بـا وزش باد به مشـرق رهسـپار 
شـد... و گلهـا، همچنـان کـه قبـًا مردمـان از شـمال به 
جنـوب سـرازیر شـده بودنـد، از جنوب به شـمال روان 
گردیدنـد«؛ یعنـی افسـانه ها، شـعر و قصه هـا از دنیـای 
اسـام وارد سـنت ادبی اروپای قرون وسـطی شـدند و 
جـزء آن گردیدنـد و عاقـه ای خـاص به مشـرق زمین، 
سـرزمینهای رازآمیـز، خطرنـاک و فریبـای مسـلمانان، 
قصه هـای  و  داسـتانها  از  بسـیاری  در  کـه  شـد  پیـدا 

سـده های میانـه انعـکاس یافته اسـت.
قـرآن بـرای نخسـتین بـار در 11٤۳م. بـه زبـان التیـن 
ترجمـه شـد؛ امـا قرنها پیـش از آنکـه به بررسـی کمتر 
شـود،  پرداختـه  مسـلمانان  مقـدس  کتـاب  خصمانـه 
گذشـت. پـس از آنکـه جنگهـای صلیبـی بـه شکسـت 
انجامیـد، قدرتهـای مسـیحی امیـدوار بودنـد کـه شـاید 
مغـوالن قـدرت آن را داشـته باشـند کـه مسـلمانان را 
سـرکوب کننـد، امـا ایـن آرزو برآورده نشـد، هـر چند 
اقدامـات مردانـی چـون مارکوپولـو و روبـروک در این 
زمینـه بـه پدید آمـدن سـفرنامه های دل انگیـزی انجامید 
کـه بـه اروپاییـان رخصـت مـی داد نظـری بـه دنیـای 

بیفکننـد. مشـرق  شـگفت انگیز 
دومیـن رویارویـی اروپاییـان با دنیای اسـام، باز پس از 
یـک مقابلـه نظامـی در قرن دهـم/ شـانزدهم و یازدهم/

هفدهـم، بعـد از آنکه دولت توسـعه طلـب عثمانی وین 
را در 1529 محاصـره کـرد، رخ نمود. تکانـی که از این 
حادثـه بـر پیکر غـرب افتاد موجـب طغیان احساسـات 
ضدترکـی، یعنـی در واقـع ضـد اسـامی، شـد و ایـن 
احسـاس در ادبیـات عامیانـه انعـکاس یافـت، چنانکـه 
»ترک نامـه« های آلمانی و اتریشـی فوق العـاده عامیانه و 
لبریز از نفرت و دشـمنی اسـت و نمایشـنامه های ترکی 
لوهنشـاین، تـرکان را به صورت پسـت ترین مـردم قابل 
تصـور در روی زمیـن نشـان می دهـد. در همـان دوره، 
سـیاحان و جهانگـردان از اروپـا وارد دنیـای جدیـدی 
شـدند، یعنـی جهـان ایرانـی، آنجـا کـه شـاه اسـماعیل 
صفـوی )یـا بـه گفتـه منابـع غربـی و عربـی: صوفـی( 
مذهب شـیعه دوازده امامی را در سـال 1501/90٧ دین 

رسـمی مملکـت قـرار داده بود.
اسـماعیل صفـوی دشـمن خونیـن تـرکان عثمانـی بود، 
ترکانـی کـه در جنگ چالـدران در 151٤/920 سـپاهیان 
او را در هـم شکسـته بودنـد و از ایـن رو، متحـد بالقوه 
قدرتهـای اروپایـی علیـه عثمانیهـا بـه نظـر می رسـید. 
دهه هـای پی درپـی، جهانگـردان اروپایی از ایـران دیدار 
کردنـد و دربـاره سـفرهای خـود سـفرنامه ها نوشـتند و 
از شـکوه اصفهـان و بعـداً بـارگاه شـاه عباس گزارشـها 
دادنـد. سـفرنامه های پزشـک آلمانـی انگلبـرت کامپفـر 
و سـیاحان اروپایـی چـون شـارون، تاورنیـه و برنیـه و 
جهانگـرد ایتالیایـی پیتـرو دالوالـه، تـوده و عامـه مردم 
اروپـا را از تحـوالت ایـران آگاه سـاختند و از ایـن راه، 
عاقه منـدی بیشـتری نسـبت بـه دولـت صفویـه ایجاد 
کردنـد. ایـن عاقه منـدی در آلمـان بیشـتر از همه جای 
دیگـر بـود و یکـی از امیـران کوچـک بی شـمار آلمان، 
فرمانـروای امیرنشـین کوچـک »شلسویک.هولشـتاین«، 
گوتـورپ، یـک گروه سـی و چهـار نفری را در ششـم 
نوامبـر 1٦۳۳ بـرای اسـتقرار روابـط تجاری و سیاسـی 
بـه دربـار پادشـاه ایـران فرسـتاد. گرچـه ایـن اقـدام بـا 
شکسـت مواجـه شـد، امـا ثمـرات زیـادی در سـطح 

معنـوی– امـا نـه مـادی– به بـار آورد.
یـک سـال بعـد از گسـیل ایـن هیـات، یـک دیپلمـات 
فرانسـوی بـه نـام دوریـه، نخسـتین ترجمـه فرانسـوی 
گلسـتان سـعدی را منتشـر سـاخت و ترجمـه آلمانـی 
همیـن اثـر را از زبـان فارسـی می تـوان مهم تریـن نتایج 
نماینـدگان شلسویک.هولشـتاین شـمرد.  هیـات  سـفر 
شـخصیت برجسـته این هیات، آدم اولئاریـوس بود، که 
شـرح رویدادهـا و ماجراهـای بی شـمار یـا مصیبتهـای 
فـراوان ایـن سـفر طوالنـی و مشـقت بار را در کتـاب 
 Neue )1٦٤٧(Reyssbeschreiburg خـود بـه نـام
پـاول  او،  همـراه  رفیـق  نگاشـت.   Orientalische
فلمینـگ، نیـز کـه شـاعر آلمانـی خوبـی بـود، بعضی از 
ایـن ماجراهـا را بـه شـعر بـا طـراوت آلمانـی بـه نظـم 
کشـید. پـس از آن، اولئاریـوس در 1٦5۳ بـه ترجمـه 
گلسـتان سـعدی بـه زبان آلمانی دسـت یازیـد و در آن، 
مترجـم الف زد کـه: »از ایـن پس مـرا پارسـی- آلمانی 
خواهنـد نامیـد« و حـال آنکـه فلمینـگ بـا نخوتـی کـه 
موجـه می نمـود، مدعـی بـود کـه: »مـا را سـپاس بایـد 
داشـت کـه فارسـی را وارد کشـور هولشـتاین کردیـم.« 
در  زیـرا  اسـت،  محجوبانـه  بسـیار  البتـه  ایـن سـخن 
حقیقـت گلسـتان هرجا ادبیات آلمانی شـکوفا می شـد 

بـا آغـوش بـاز اسـتقبال می گردیـد.
دوره  در  مشـرق زمین  بـه  رهیافـت جدیـد  بـا  همـراه 

تصویـر  سـعدی  گلسـتان  از  ترجمـه  دو  روشـنگری، 
شـرق را در نظـر غربیـان شـدیداً تحـت تاثیر قـرار داد. 
از آلمانیهـا، یوهـان گوتفریـد هـردر )فت 1۸0۳ـ(، متأله و 
فیلسـوف و دوسـت پـدری گوتـه، از جوانـی یکـی از 
شـیفتگان آثار سـعدی بـود. هـردر از این عقیـده هامان 
پیـروی می کـرد که: »شـعر زبان مادری بشـریت اسـت« 
و بـه حـق بـر آن بـود کـه: »مـا یقینـًا از شـعر دانـش 
عمیق تـری بـه دسـت می آوریـم تـا از تاریـخ یـأس آور 
و پرنیرنـگ جنگهـا و سیاسـتها.« بـا آنکـه وی مطالعات 
اولیـه خـود را وقف »روح شـعر عبرانی« کـرده بود، اما 
تـا آن حـد سـعه صدر داشـت کـه هر رگـه و نشـانه از 
بیـان شـعری را در زبانهـای جهـان گواهـی فوق العـاده 
مهـم بـر کارکـرد روح انسـان بـه شـمار آورد. تحسـین 
و سـتایش وی از شـعر او را بـه ارزیابـی منصفانـه ای از 
شـعر عربـی در مقالـه ای، در 19٧2، رهنمـون شـد، امـا 
بـر روی هـم، کل توجـه او معطـوف بـه شـعر فارسـی 
بـود کـه از راه ترجمه گلسـتان و روایـت تامس هاید از 
بوسـتان سـعدی داشـت شـناخته می شـد و پیوسـته با 
تحقیقـات دانشـمندان بریتانیایـی، فورت ویلیـام، کلکته 
و نیـز شرق شناسـان اتریشـی ترتیـب یافتـه در آکادمـی 
مترجمـان در ویـن– کـه بـه وسـیله امپراتوریـس »ماریا 

ترزیـا« تأسـیس شـده بـود– غنی تـر می گشـت.
هـردر کـه بـا شـور و شـوق، نخسـتین اخبـار مربـوط 
بـه تخـت جمشـید و کشـف رمـز کتیبه هـای آنجـا را 
دریافـت می داشـت، فریفته سـعدی بـود: زیباترین گلی 
کـه می توانـد در باغ سـلطان بشـکفد. سـعدی بـرای او 
تجسـم همه چیزهای زیبا و سـودمند در ادبیات فارسـی 
بـود و دیـدگاه اخاقـی او بـرای نظـرگاه اخاقـی خود 
هـردر جاذبـه داشـت. هرآینه باید گفته شـود که اشـعار 
لطیـف سـعدی را »هـردر« بـه شـعر سـنگین تعلیمـی 
کام  فریبندگـی  و  زیبایـی  فاقـد  کـه  درآورد  آلمانـی 
سـعدی اسـت )کـه البتـه هـردر آن را درک نمی کـرد(.

او بیشـتر شـیفته محتـوا و معنـای شـعر بود تـا صورت 
و قالـب آن و دربـاره سـعدی نوشـت کـه: »بـه نظـر 
می آیـد کـه وی گل شـعر اخاقـی را در گسـتان زبـان 
مـادری خـود چیـده اسـت ]یعنـی بـه باالتریـن هـدف 
ممکن رسـیده اسـت[ و گویند در این زبان به شـیوه ای 
فوق العـاده نـاب و دل انگیـز قلـم زده اسـت، زیـرا کـه 
شـعر او هنـوز هم سـر گل آن زبان شـمرده می شـود.«
شـعر فارسـی در نظر هـردر »دختر بهشـت زمینی« بود، 
امـا خواننـده امـروزی هنگامی کـه اظهارنظـر این محقق 
دربـاره   Adrastea نـام  بـه  مجلـه اش  در  را  آلمانـی 
حافـظ می خوانـد بـر جایـش خشـک می شـود: »مـا از 
شـعرهای حافـظ بـه حـد کافی داریم، سـعدی بـرای ما 

است.« سـودمندتر 
جـای تردید اسـت که هردر با نخسـتین ترجمـه التینی 
یـک غـزل از حافظ– که دانشـمند اتریشـی، منینسـکی، 
در سـال 1۸0٦ منتشـر ساخت– آشـنا بوده باشد. ممکن 
اسـت برگـردان مختصـر یـک غـزل را به وسـیله تامس 
هایـد)1٧٦٧( دیده باشـد، ولی قطعًا از دو گلچین شـعر 
کـه دو تـن از دوسـتانش، یکـی اندکی پـس از دیگری، 
منتشـر سـاخته بودند آگاهی داشـت. از این دو مجموعه 
یکـی فراهـم آورده و ترجمـه کنـت رویتسـکی بـود و 
»نمونه هـای شـعر فارسـی« )ویـن 1٧٧1( نـام داشـت 
و مجموعـه دیگـر کـه دوسـتش، ویلیـام جونـز، تدارک 
دیـده بـود بـا عنـوان »شـعرهای آسـیایی«، بـا شـرح و 
تفسـیر، کتـاب ششـم )1٧٧٤(، منتشـر گشـت. ایـن دو 
دانسـت  عمـده ای  گامهـای  نخسـتین  می تـوان  را  اثـر 
کـه برای شناسـاندن شـعر فارسـی بـه جامعـه فرهیخته 
کتابخـوان غربـی برداشـته شـد. بـه درسـتی نمی تـوان 
قضـاوت کـرد کـه ترجمـه چنـد غـزل حافـظ به شـعر 
انگلیسـی بـه وسـیله ج.نـات در 1٧۸٧ تـا چـه حـد بـه 
شـناخت مـردم از حافـظ کمـک کـرده اسـت. برخاف 
عقیـده شـخصی هـردر، ایـن حافظ بـود نه سـعدی که 
بزرگتریـن الهام بخـش محققـان غربـی آن دیـار در طی 
قـرن بعـد گشـت. ایـن سـخن بـه ویـژه دربـاره آلمـان 
نیـز صـادق اسـت و این بـه علـت ترجمه کامـل دیوان 
حافـظ بـه آلمانـی به وسـیله مستشـرق خسـتگی ناپذیر 
اتریشـی، یـوزف فـن هامـر، )پورگشـتال( بـود کـه در 

1۸1۳-1۸12 بـه بـازار ادب عرضـه گشـت.
هامـر در 1٧٧٤ در گراتـس متولـد شـد؛ یعنی، درسـت 
همـان سـالی کـه ترجمـه ویلیـام جونز منتشـر گشـت. 
آنجـا  در  مترجمـان ویـن شـد و  آکادمـی  وارد  هامـر 
زبانهـای ترکـی، فارسـی و عربـی را فراگرفـت. مدتـی 
سراسـر  و  کـرد  اتریـش خدمـت  دیپلماسـی  اداره  در 
توانسـت  نمـود.  شـرقی  ادبیـات  وقـف  را  عمـرش 
دوسـتان توانگـری بیابـد کـه یک مجلـه عمـده را برای 
گذارنـد.  بنیـان  اسـامی  ویـژه  بـه  شـرقی  مطالعـات 
پورگشـتال، کـه خـود را رابـط میـان فرهنـگ شـرقی و 
غربـی می دانسـت، شـعر ترجمـه کـرد، مقـاالت بسـیار 
نوشـت و ترجمـه آزاد اشـعاری را که خوانـده و از آنها 
لـذت بـرده بـود منتشـر سـاخت و آثـار بزرگـی درباره 
تاریـخ ادبیـات و نیـز تاریـخ سیاسـی نوشـت. کتـاب 
»تاریـخ امپراتـوری عثمانـی« او کـه در ده مجلد منتشـر 

شـد هنـوز از مآخـذ ضـروری بـرای محققـان اسـت. 
نخسـتین اثـر او کـه بـه ویـژه بـا شـعر فارسـی ارتبـاط 
 )1۸09( »شـیرین«  نـام  بـه  بـود  نمایشـنامه ای  داشـت 
کـه بـر مبنـای خسـرو و شـیرین نظامـی نوشـته شـده 
بـود. امـا فتـح بـاب بـزرگ او در ایـن زمینـه با انتشـار 
»دیـوان شـمس الدین محمـد حافـظ« آغـاز شـد کـه در 
دو مجلـد کوچـک در 1۸12-1۸1۳ منتشـر گردیـد و 
ترجمـه دیـوان حافـظ را بـه آنچـه هامـر شـعر آلمانـی 
می شـمرد دربرداشـت. مهم تریـن جنبه ایـن ترجمه، که 
در واقـع بـه هیچ وجـه شـفافیت الماس گـون و زیبایـی 
غزلیـات حافـظ را منعکس نمی سـازد، مقدمه آن اسـت. 
در ایـن مقدمـه، هامـر از مشـکات و دشـواریهایی کـه 
بـر سـر راه مترجـم شـعر کاسـیک فارسـی قـرار دارد 
سـخن می گوید. مشـکل جنس معشـوق را وی با اینکه 
نکتـه عملـی بـرای خـود حـل می کند کـه می گویـد از 
تغییـر دادن جنسـیت کسـی کـه موضـوع عشـق اسـت 
بـه مؤنـث امتنـاع ورزیده اسـت، »زیـرا اگر ایـن کار را 
می کـردم، می بایسـت دختـران را بـه خاطـر ریشـی کـه 

بـر صورتشـان سـبز می شـود بسـتایم!«
گوتـه، کـه بـه موضوعـات اسـامی از جوانـی عاقـه 

داشـت و این را از اقدام وی برای نوشـتن نمایشـنامه ای 
 1٧٧9 در  اسـام،  پیامبـر  محمـد«،  »حضـرت  دربـاره 
می تـوان دریافـت، ولـی دنیـای شـرق نزدیـک را بـرای 
دهه هـا بـه غفلت سـپرده بـود، فریفتـه کتاب هامر شـد. 
گوتـه بـا غریـزه یـک شـاعر واقعـی اهمیـت حافـظ را 
نابسـامان احسـاس  ایـن ترجمه هـای  از خـال  حتـی 
کـرد و خـود بـر اثـر تکانـی کـه ایـن اشـعار در وی به 
جـای گذاشـت بـارور گردیـد. گوتـه، بـرای آنکه درک 
ادبیـات  باشـد،  داشـته  حافـظ  از  بهتـری  شـناخت  و 
مربـوط بـه ایران و اسـام را بررسـی کرد، سـفرنامه ها، 
را  غربـی  شرق شناسـان  اقدامـات  اولیـن  و  ترجمه هـا 
بـرای نوشـتن تاریخ ملـل اسـامی خوانـد. هنگامی که 
گلچین اشـعار خـود را که آن را »دیوان غربی- شـرقی« 
مـی نامیـد تقریبـًا به پایان آورد، به سـراغ کتـاب »تاریخ 
ادبـی ایـران« هامـر کـه در 1۸1۸ در ویـن منتشـر شـده 
بـود، رفـت. به اسـتناد قول خـود هامر، ایـن تاریخ ادبی 
»ثمـره بررسـی پنجـاه مثنوی و دیوان شـعر کـه بیش از 

یـک میلیـون بیـت می شـد« بود.
تذکره هـای  از  تقلیـدی  کتـاب،  ایـن  رفتـه،  روی هـم 
قدیـم فارسـی چون »تذکرۀ الشـعرا«ی دولتشـاه اسـت و 
از جهـت آنکـه وسـعت اطـاع مؤلـف را در گزینش و 
ترجمـه صدهـا قطعـه از شـعر فارسـی نشـان می دهـد، 
اهمیـت دارد )البتـه از تجزیـه و تحلیـل واقعـی مطالب 
در ایـن کتـاب اثـری یافـت نمی شـود(، امـا بزرگتریـن 
مقدمـه ای  کـه  اسـت  آن  کتـاب  شـایندگی  و  مزیـت 
سـودمند بـرای شناسـاندن صور خیال در شـعر فارسـی 
اسـت؛ شـناختی کـه برای هر کـس که بخواهد از شـعر 
فارسـی بـه طـور کلی لـذت ببـرد– و از شـعر حافظ به 
خصوص– ضـروری و گریزناپذیر اسـت، زیرا بازیهای 
فوق العـاده ظریـف و تقریبـًا ناپیـدای حافظ بـا کلمات، 
جناسـها و ابتـکارات باغـی او را کـه شـعرش را بـه 
صـورت الماسـی گرانبهـا بیـرون می آورد جز بـا آگاهی 
از ایـن هنرهـای بدیعـی و باغی نمی تـوان دریافت. در 
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ایـن زمینه، دسـتاورد و سـهم هامـر، که اکنـون در محافل 
شرق شناسـی فرامـوش شـده اسـت، اهمیت زیـادی دارد. 
بـا وجـود ایـن، همـه ایـن کار عظیمی کـه وی بـه تنهایی 
نوشـت، مایـه جاودانگـی نـام او نشـد، بلکـه تاثیـری که 
کتابـش بـر گوته گذاشـت باعث شـد تا شناسـانده شـود. 
در بخـش عمـده دیـوان غربـی- شـرقی، گوتـه بـه شـعر 
حافـظ و گاهـی سـعدی بـه شـعر آلمانـی پاسـخ گفت و 
با تسـخیر حـال و هوای این شـاعران، خواننـده اش را در 
فضاهـای گوناگـون افـکار شـاعرانه، بـا بـه بـازی گرفتن 
تصاویـر و موضوعهـای ادبیـات کهن فارسـی بـه گردش 

در آورد.
امـا وی یـک رشـته یادداشـتها و گفتارهـا بر کتـاب دیوان 
غربـی- شـرقی، افـزوده اسـت کـه در آنها به دقـت زمینه 
تاریخـی شـعر فارسـی و عربـی را و نیز سـابقه اجتماعی، 
ایـن نوشـته ها را بررسـی  از  سیاسـی و دینـی بسـیاری 
ادبیـات  و  فارسـی  ادب  تصاویـر  و  نمادهـا  و  می کنـد 
فارسـی شـده را مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار می دهـد. 
موضوعـی  غـزل–  خـاص  سـبک  از  بحـث  هنـگام  در 
کـه در چنـد دهـه گذشـته موضـوع بحـث از سـبک در 
میـان ایران شناسـان بـوده اسـت– نبایـد اظهارنظـر گوتـه 
را نادیـده گرفـت کـه می گفـت غـزل »یـک نـوع لغـز و 
چیسـتان اسـت« و شـاعر بایـد بـا قیـود وزن و قافیه خود 
را همسـاز کنـد و مـا »شـاعری را کـه بـا ظرافـت برایـن 
می بینیـم  اینکـه  از  و  می سـتاییم  آیـد،  فایـق  مشـکات 
وی چگونـه هوشـمندانه و بـا دقـت راه خـود را در ایـن 
وضعیـت لغزنده و خطیر می گشـاید، شـادمان می شـویم.« 
امـا ایـن تاکید بـر دشـواریهای بیرونی غزل بـه هیچ روی 
درک معنـای رمـزی و باطنـی آن را از نظـر دور نمی دارد. 
هامـر از تفسـیر سـاده دنیوی حافـظ طرفـداری می کرد و 
حـال آنکـه شرق شـناس فرانسـوی، سیلوسـتر دوساسـی، 
از شـارحان و مفسـرانی کـه ذهنـی عرفـان گـرا داشـتند 

می نمـود. پیـروی 
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اياالت متحده و بنیادگرايی مذهبی در افغانستان
جهان  و  داری  سرمایه  بلوک  میان  ناپذیر  آشتی  خصومت 
سوسیالیستی از ویژگی های بارز دوران جنگ سرد بود. در 
این خصومت روا دانسته می شد که برای ضربه زدن و به 
استفاده شود. در  ابزار ممکن  از هر  آوردن حریف  زانو در 
بخشی از جهان که از دو بلوک قدرت فاصله داشت و نسبت 
روشن و قابل قبولی با آن دو برقرار نکرده بود، گروه های 
تا در رقم زدن سرنوشتی دیگر، و  داشتند  فعالیت  متعددی 
این  باشند.  داشته  سهمی  خود  جوامع  برای  بهتر،  حدی  تا 
گروه ها دانسته یا ندانسته گرایش به یکی از دو بلوک یا هم 
پیمانی با آن را، و لو در حد تاکتیک، روا می دانستند. برخی 
از گروه های مذهبی که سودای سیاست در سر داشتند و می 
خواستند نقشی در تحوالت کشورهای شان داشته باشند، از 
جمله این گروه ها بودند. آنها هرچند در ایدئولوژی با کلیت 
تمدن جدید سِر ناسازگاری داشتند، اما بنا به ضرورِت ورود 
به سیاست، مانعی نمی دیدند که از حمایت غیر مستقیم بلوک 

سرمایه داری بهره مند شوند.
این  درک  با  نیز  متحده  ایاالت  آن  رأس  در  و  جهان غرب 
مقابل،  اردوگاه  تضعیف  ضرورت  به  اعتقاد  با  و  واقعیت 
اشکالی نمی دید که از چنین گروه هایی پشتیبانی کند ودر 
تقویت آنها سهمی داشته باشد تا هزینه این مبارزه را یکتنه 
به دوش نکشد، به ویژه هزینه انسانی اش را که در آن دیار، 
برعکس جهان سوم، هزینه ای سنگین و توانفرسا تلقی می 

شود.
گروه  و  متحده  ایاالت  میان  تاقی  نقطه  که  بود  گونه  این 
این  آغاز  گرفت.  شکل  افغانستان  در  بنیادگرا  مذهبی  های 
بوتو رئیس  به دورانی که ذوالفقار علی  بر می گردد  ماجرا 
جمهور سکوالر مشرب پاکستان، همسو با سیاست همپیمانی 
با ایاالت متحده، در صدد بسط نفوذ کشورش در افغانستان و 
تضعیف حکومت سردار محمد داود بر آمد. محمد داود که 
با همکاری گروه هایی از کمونستهای افغانی و با تایید اتحاد 
جماهیر شوروی روی کار آمده بود و بلندپروازی هایی در 
سر داشت، مایه نگرانی پاکستان شده بود. تضعیف یکی از 
همپیمانان شوروی در منطقه با سیاست کلی ایاالت متحده 
همخوانی داشت و بوتو می دانست که تعمیق ارتباط با گروه 
برای  مساعدی  بستر  افغانستان  در  مذهبی  بنیادگرای  های 
تحقق اهداف استراتژیک پاکستان در قبال این کشور فراهم 
می کند و مورد تایید ایاالت متحده خواهد بود. وی در این 
راستا از گروه های بنیادگرای مذهبی پاکستان و به ویژه حزب 
جماعت اسامی، که ظاهرا از احزاب اپوزیسیون نظام اسام 

آباد بود، برای برقراری این ارتباط سود برد.
روی کارآمدن رژیم کمونیستی در افغانستان از طریق کودتا و 
سپس به راه افتادن اعمال خشونت آمیز و اندکی بعد تجاوز 
برای  طایی  فرصتی  افغانستان،  به  شوروی  ارتش  نظامی 
پاکستان بود تا هم نفوذش را در میان نیروهای مخالف دولت 
کابل تقویت بخشد و هم اهمیتش را در دیِد جهان غرب و به 
ویژه ایاالت متحده باال ببرد و از این طریق کمکهای فراوانی 

را بسوی این کشور جلب کند.
ایاالت متحده با درک اینکه دام خوبی برای دولت شوروی 
تنور جنگ بر ضد آن را مورد  پهن شده است، گرم کردن 
ارزیابی قرار داد. اندکی بعد، توجه کشورهای همپیمان غرب 
و از جمله کشورهای عربی به این قضیه معطوف گردید و 
سیلی از کمکهای مالی به طرف پاکستان سرازیر شد. بخشی 
از این کمکها به دست مجاهدین افغانستان می رسید که در 
مواردی صرف آموزشهای ایدئولوژیکی و تعلیمات مذهبی به 

سبک بنیادگرایانه می شد.
افغانستان  برای جوانان  دینی  مدارس  دوران شمار  این  در   
نیمه  آموزشی  مراکز  گرفت،  فزونی  ای  سابقه  بی  شکل  به 
سنتی- نیمه مدرن نیز در گوشه و کنار مناطق مهاجر نشین 
تاسیس گردیدند، نشریاتی با محتویات بنیادگرایانه از طرف 
احزاب مختلف مجاهدین و نیز موسساتی که ظاهرا به کمک 
آنها آمده بودند، به تیراژ باال و به صورت رایگان منتشر و 
کتابها و رسائل ایدئولوژیکی نیز به وفور چاپ و توزیع شد. 
تجارب گروه های بنیادگرای عربی و پاکستانی نیز به شکل 
یافت،  می  انتقال  افغانی  جوانان  از  بخشی  به  سیستماتیک 
موسسات خیریه متعددی بنام کمک به مهاجران ایجاد گردید 
سیاسی-مذهبی  کارهای  برای  خوبی  پوشش  همزمان  که 
برای سربازگیری  کافی  مواد خام  بود،  بنیادگرایانه  به سبک 
در  همفکرانش  برای  هم  و  القاعده  برای  هم  شد  تولید 
سازمان استخباراتی پاکستان تا بعدا سپاه طالبان تشکیل شود، 
قبا سپاه صحابه و لشکر طیبه و جنگجویان  همانگونه که 

کشمیری تشکیل یافته بودند.
در بسیجی که با اشاره ایاالت متحده به راه افتاده بود، نخست 
انور سادات رئیس جمهوری مصر پیشگام شد و به مجاهدین 
افغانستان کمکهایی را تقدیم کرد. عربستان سعودی، کویت 
و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز به این روند پیوستند. 
را  زمینه  مستقیم خودشان،  بر کمکهای  این کشورها عاوه 
برای کمکهای مردمی و موسسات خیریه اسامی نیز مساعد 
روند  این  در  را  خود  سهم  دولتها  دوشادوش  تا  گردانیدند 
داشته باشند. آنان با این کار از یک سو می خواستند هزینه 
نداشته  عهده  بر  را  مصارف  تمام  تا  بسازند  سبک  را  خود 
باشند، از دیگر سو می خواستند با مشارکت دادن مردم به 
این روند، نشان دهند که واجب دینی خود را در قبال اسام 

و امت اسامی ادا می کنند، و از سویی دیگر می خواستند 
بود صرف  ممکن  که  را  مذهبی  نیروهای  انرژی  از  بخشی 
فعالیتهای درد سرساز در درون این کشورها گردد، به بیرون 

هدایت نمایند و در واقع مزاحمت را از خود دور کنند.
و  مجاهدان  برای  که  ای  مردمی  موسسات  و  ها  سازمان 
مهاجران افغانی در پاکستان تشکیل می شدند و با روحیه ای 
قوی و انگیزه ای مذهبی به فعالیت می پرداختند، یک کار 
دو منظوره را به پیش می بردند، از یک سو انجام عملیات 
انساندوستانه و خیریه ای که بخشی از جامعه افغانستان را 
پوشش می داد، از دیگرسو ترویج فکر بنیادگرایی و جایگزین 
ساختن آن بجای اسام سنتِی معروف در جامعه افغانی، که 

در موازات کارهای خیریه به پیش می رفت.
کمک های انساندوستانه در آن شرایط برای بخشی از مردم 
مهاجر شده  پاکستان  به  و  دیده  آسیب  از جنگها  که  کشور 
از  بخشی  و  بود  سودمند  مردم،  عموم  برای  نه  و  بودند، 
مشکات عاجل آنها را برطرف می کرد و برای آنان مجالی 
آموزشگاه  مدارس،  به  را  فرزندان خود  که  آورد  می  فراهم 
ها و دانشگاه های پاکستان بفرستند. این بخش از جامعه که 
عمدتا روستایی بود اینک نسل دومی را پرورش می داد که 
به ترکیبی از فرهنگ روستا و آموزشهای سنتی یا نیمه مدرن 
مجهز بود. نسل دوم بنیادگرایان مذهبی افغانستان در این دوره 
تربیت یافتند. آنان محصول مستقیم جنگ سرد میان ایاالت 

متحده و اتحاد جماهیر شوروی بودند.
 

کمکها،  از  نوع  این  به  وابستگی  پیامدهای  از  کنارآن،  در 
شیوع فرهنگ چشم داشتن به مساعدتهای خارجی بود که 
در حد وسیعی در این جامعه گسترش یافت و زمینه را به 
از  بیشتر  را داشتند  این کشور  نفوذ در  جریانهایی که قصد 

قبل مساعد گردانید. از آن مهمتر بذر فساد و اختاس بود 
بادآورده  زیرا سرمایه های  افشانده شد،  که در همین دوره 
رهبران سیاسی،  اختیار  در  دقیق  کتاب  و  بدون حساب  ای 
فرماندهان نظامی و دست اندرکاران حزبی قرار می گرفت... 
می  تصور  عارضی  وضعیت  یک  آغاز  در  که  پدیده  این  و 
شد، به مرور زمان به بخشی ستبر از واقعیت زندگی در این 
جامعه تبدیل شد. فساد مالی سالهای اخیر، در حقیقت ادامه 
همان روند است که در حد و اندازه ای وسیعتر و حجمی 
بزرگتر صورت گرفته است. اقتصاد جنایی-مافیایی که امروزه 
در کنار اقتصاد مشروع دولتی به تشکیل خرده دولتهای سایه 
انجامیده و عرصه را بر شکل گیری یک دولت کارامد و پویا 
تنگ کرده است، از منابع عمده تمویل بنیادگرایی بوده است 

که آغازش به همان سالها بر می گردد.
بنیادگرایی  رشد  جانبی،  عوارض  این  از  جدا  روی،  هر  به 
برخی  چه  اگر  داشت.  تصاعدی  روندی  آغاز  همان  از 
در  نیز  دموکراتیک  جهان  به  متعلق  انساندوستانه  موسسات 
آن دوره فعالیت داشتند، اما آنها فراتر از کمک به جنگجویان 
و حمایت پشت جبهه مبارزه با شورویها، برنامه ای نداشتند، 
به ویژه در زمینه رشد فرهنگی و مبارزه با بیسوادی و طرح 
و  دموکراسی  فرهنگ  پاگرفتن  به  که  مهمی  فکری  مقوالت 
آشنایی با جهان مدرن و عبور جامعه به طرف توسعه مدد 

برساند.
مطالعه مفاهیم و مقوالت فکری طرح شده در این دوران به 
روشنی نشان می دهد که ایده های مدرن و اصاح طلبانه در 
مقایسه با مفاهیم بنیادگرایانه خشونت محور نمودی نداشته 
است. این موضوع که با توجه به حجم کمکهای سرازیر شده 
و با توجه به فرصت خانه تکانی ای که برای جامعه افغانستان 
فراهم گردیده بود، می توانست از اهمیت خاصی برخوردار 
باشد، توجه کسی را در آن زمان بر نینگیخت. ایاالت متحده 
و هم پیمانهایش کافی می پنداشتند که حریف قدرتمند شان 

ضربه ای سرنوشت ساز را متحمل شود.. و اینکه از آن پس 
چه اتفاقی خواهد افتاد چندان اهمیتی نداشت. این به معنای 

نادیده گرفتن خطر بنیادگرایی بود.
از لحظه ای که شکست اتحاد جماهیر شوروی محرز گردید 
و قرار شد عساکر آن از افغانستان خارج گردند و به دنبال آن 
فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم آشکار شد، افعانستان اهمیت 
خود را برای جهان غرب از دست داد و پاکستان به عنوان 
وکیل تام االختیار آن فرصت پیدا کرد که برنامه هایش را با 
دست باز به اجرا گذارد و به رؤیاهایی که ژنرالهای آن کشور 

از سالهای دور در سر می پروراندند، نزدیکتر شود.
همنوایی  و  ضیاءالحق  ژنرال  نظام  ماهیت  که  است  جالب 
شدید آن با گروه های بنیادگرا برای غربیان و از جمله ایاالت 
متحده واضح بود، و آنان می دیدند که در سایه توجه او، هم 
قوت  کشور  آن  استخبارات  و  ارتش  در  بنیادگرایی  روحیه 
دو دستگاه  این  کلیدی  مراکز  در  تندرو  عناصر  و  گیرد  می 
مدارس  شمار  بر  روز  به  روز  هم  و  شوند  می  جابجا  مهم 
دینی در آن کشور افزوده می گردد و خیل عظیمی از درس 
خواندگان این مدارس بدون پیش بینی هیچ نقش روشنی در 
آینده برای آنان، در حال تربیت هستند. با این حال، از نظر 
برخی تحلیل گران، به دلیل برخورد ابزاری برخی کشورهای 
غربی و از جمله ایاالت متحده با مقوله های فکری و فرهنگی 
که استراتژیهای آن را از نگرش تمدنی بلند مدت به قضایای 
سیاسی محروم می گرداند، هیچ اهمیتی به این داده نشد که 
رها کردن افغانستان در مشت ژنرال های پاکستانی و خالی 
عربی-پاکستانی،  بنیادگرای  های  گروه  به  صحنه  گذاشتن 
منافع  به  متعهد  دموکرات  نیروهای  تشکل  و  ایجاد  بدون 
افغانستان، چه آشفته بازاری را در این کشور به راه خواهد 

انداخت.

هنگامی که جنگهای مجاهدین در کابل به راه افتاد و کشور 
در ورطه ای گسترده از بی سروسامانی غوطه ور بود، ایاالت 
متحده و کشورهای همسو با آن کاری فراتر از اظهار نگرانی 
این  از وضعیت نکردند و در نظر نگرفتند که ممکن است 
کشور به النه تندروان تبدیل شود. این بی اعتنایی آشکار به 
سرنوشت یک ملت که با هزینه انسانی آن، حریف قدرتمندی 
از پا در آمده بود، اشتباه خطیری بود که تاریخ کیفر پرهزینه 

ای برای آن تعیین کرد.
هنگامی که طالبان از شرق تا غرب افغانستان تاخت و تاز 
طعم  و  بود  رسیده  ثمر  به  اینک  بنیادگرایی  نهال  و  داشتند 
تلخ آن کام زنان افغانستان، جوانان، فرهنگیان و تقریبا همه 
متحده  ایاالت  برای  نه  آزرد،  می  شدت  به  را  آن  طیفهای 
اهمیت داشت و نه برای همپیمانهایش که در این کشور چه 
می گذرد. اگر تاشهای برخی از گروه های مدافع حقوق بشر 
در غرب و به ویژه سازمانهای دفاع از حقوق زنان  آمریکا 
نبود، دولت بیل کلینتون در دور اول ریاست جمهوری اش 
آماده می شد به تشویق پاکستان و سعودی یکی از تاریک 
خطرناکترین  پناهگاه  که  را  بنیادگرا  رژیمهای  ترین  اندیش 
تندروان جهان شده بود، به رسمیت بشناسد. وجدان اخاقی 
بخشی از جامعه  آمریکا با فشارهایش توانست جلو این عمل 

سیاستمداران آن کشور را بگیرد.
ابرقدرت  غرور  شکستن  هم  در  با  دوقلو  برجهای  انفجار 
جهان، خواب را از چشم سیاستمداران بهت زده آن کشور 
پراند و آنها برای اولین بار متوجه شدند که برخورد ابزاری با 
بنیادگرایی و نادیده گرفتن عواقب بذری که روزی با تشویق 

آنان آبیاری شده بود، به کجا می انجامد.
ایاالت  موضع  در  ای  درجه  هشتاد  و  صد  تغییری  ناگهان 
متحده نسبت به بنیادگرایی رونما شد و برای اولین بار جنگی 
تمام عیار بر ضد آن اعان گردید و از دیگران نیز خواسته شد 
که حساب خود را روشن سازند تا معلوم شود که چه کسی با 

بنیادگرایان است و چه کسی بر آن!
این تغییر موضع، بسیاری را به ویژه در افغانستان که مردمش 
اینکه  از  و  بودند، خوشحال ساخت،  برده  را  رنج  بیشترین 
آمده  بوجود  ها  گروه  این  بساط  برچیدن  به  جدی  عزمی 
دارد،  مشارکت  نیز  جهان  از  وسیعی  بخش  عزم  این  در  و 
این امیدواری پیدا شد که موج چهارم دموکراسی نیز به راه 
در  نوینی  ایام  شاهد  زده  استبداد  محیطهای  و  افتاد  خواهد 

تاریخ معاصر خود خواهند بود.
روی  از  اگر  موضع  تغییر  که  داد  نشان  اما  زمان  گذشت 
احساسات باشد و نه از روی محاسبه و شناخت، راه به جایی 
نخواهد گشود. اقدامات متکی به منافع زودگذر و محاسبات 
عاجل نمی تواند به نتایجی پایدار و ماندگار بینجامد. مبارزه 
با تروریسم که اینک وجه بارز بنیادگرایی شده بود، وقتی می 
توانست با نتایج دلخواهی همراه باشد که تعریف روشنی از 
بنیادگرایی، تروریسم و خشونت وجود داشته باشد و کسانی 

که با آن سر جنگ دارند بر این تعریف به اتفاق برسند.
در این نوبت نیز مبارزه ایاالت متحده با تروریسم/بنیادگرایی 
بر گروه های مسلح  بیشتر متمرکز  مبارزه ای تک بعدی و 
داخل افغانستان و مناطق مرزی خط دیورند )مرز افغانستان 
آن  در  گذشته  سال  سی  در  که  کسانی  ماند.  پاکستان(  و 
سوی مرزهای افغانستان پرورش دهندگان اصلی و قدرتمند 
دور  به  تیررس  از  بودند همچنان  منطقه  این  در  بنیادگرایی 
شد.  چندملیاردی  کمکهای  آنان  به  دوباره  بلکه  و  ماندند 
ریشه  خشکاندن  به  چندانی  توجه  هم  افغانستان  داخل  در 
های فکر بنیادگرایی نشان داده نشد و برای توسعه فکری و 
فرهنگی جامعه و تزریق مفاهیم مدرن به بدنه فرهنگی کشور 
تاشی صورت نگرفت، و بلکه به اشکال مختلف به عناصر 
و گروه های بنیادگرا مجال فعالیت و مانور مجدد داده شد و 

گفتمان بنیادگرایی همچنان پابرجا ماند.
اینک که سخن از خروج نیروهای  آمریکایی و جامعه جهانی 
از افغانستان در میان است، بدون اینکه معضل بنیادگرایی حل 
شده باشد، خون تازه ای به پیکره این جریان تزریق می شود 
و باور شکست ناپذیری را که از رهگذر پیچ و خم چندین 
دهه کسب کرده است، در آن قوت بیشتر خواهد بخشید، و 
شعارهای دموکراسی خواهی جهان غرب را بیش از گذشته 

زیر سوال خواهد برد.
این طرز تعامل با معضل بنیادگرایی در افغانستان که بیش از 
سه دهه وقت گرفته است، سیاست ناموفق و زیانباری بوده 
است که هم نیروهای دموکراسی خواه منطقه از آن زیان دیده 
اند و هم خود کشورهای غربی از این بابت متضرر شده اند 
و هم از این رهگذر تنش بین تمدنها و فرهنگها تشدید شده 
است، و خطراتی را برای ثبات بسیاری از کشورها ایجاد کرده 
است. موج فزاینده اسام هراسی در غرب و روحیه شدید 
غرب ستیزی در بسیاری از کشورهای اسامی، یکی از نتایج 

این وضعیت است.
ایاالت متحده و کشورهای همپیمانش و بلکه همه نیروهای 
دارند،  اخاقی  و وظیفه  توانند،  می  دموکراسی خواه جهان 
از هر نوعش، چه اسامی و چه مسیحی  را  بنیادگرایی  که 
یا یهودی، به چشم یک مشکل جدی بنگرند و برای مهار 
تبلیغات آن  به دام  افتادن  از در  آن و نجات جوامع معاصر 
برنامه ریزی کنند و بستر همگرایی، تفاهم و آزادیخواهی را 

هموار نمایند.
این کار با ایجاد نهادهای متعهد به نشر افکار ترقی خواهانه 
های  ارزش  با  بازی  از  سیاست  دست  داشتن  نگه  دور  و 
جهانشمولی که بشریت در مسیر تکامل اجتماعی خود بدانها 

دست یافته است، امکانپذیر خواهد بود.
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خواجــه بشــیراحمد انصــاری، از شــرکت کننــده گان 
نشســت علمــای اســام در عربســتان ســعودی می گویــد 
کــه نشســت علمــای اســام در عربســتان ســعودی، نقطــۀ 

ــخ افغانســتان اســت.  عطــف در تاری
بــه بــاور او تــا هنــوز در ایــن چهــار دهــه هیــچ 
ــورد  ــام در م ــم اس ــت در عال ــن اهمی ــه ای ــي ب گردهمای

جنــگ افغانســتان دایــر نشــده اســت. 
ــي  ــاي تمدن ــر اداره گفتگوه ــاری، مدی ــد انص ــیر احم بش
ســازمان همــکاري هــاي اســامي و مدیــر مرکــز صــوت 
حکمــت در ســازمان همــکاري هــاي اســامي، از صحــن 
نشســت علمــای اســام بــه روزنامــۀ مانــدگار گفــت: ایــن 
ــي از دســت  ــن مشــروعیت دین ــۀ گرفت ــس در زمین کنفران

ــت دارد. ــیار اهمی ــش بس ــاي آدمک گروه ه
ــاي  ــام پیام ه ــا اس ــه علم ــت ک ــوالی گف ــورد س او در م
ــامي  ــع اس ــار جوام ــه اقش ــه هم ــني ب ــح و روش واض
داشــته انــد و ایــن کنفرانــس آغــاز خوبــي بــراي تدویــر 

ــود. ــد ب ــوع خواه ــن ن ــری از ای ــاي دیگ کنفرانس ه
ــي  ــن گردهمای ــان در ای ــه طالب ــت ک ــاری گف ــای انص آق
ــن  ــر ای ــه اگ ــل دارم ک ــن کام ــي یقی ــد؛ ول حضــور ندارن
ــری  ــان راه دیگ ــد طالب ــه یاب ــکل ادام ــن ش ــه ای ــیر ب مس

ــت. ــد داش نخواهن
آقــای انصــاری افــزود: علمــای اســام جنــگ افغانســتان 

را غیــر ضــروري و غیــر مشــروع مــی خواننــد.
اســامی دیــروز در عربســتان  کنفرانــس کشــورهای 
ــرار اســت کــه امــروز  ســعودی برگــزار شــده اســت و ق

ــود. ــم ش ــی خت ــدور فتوای ــا ص ب
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ــن  ــام الدی ــاف نظ ــه اختط ــت ک ــده اس ــی ش گمانه زن
قیصــاری و قتــل عــام نفــرات خــاص او کــم وبیــش 
بخشــی از شــروط طالبــان و مشــورت هــای گلبدیــن 
بــوده اســت کــه نتیجــه ای معکــوس بــه بــار آورد. مقامــات اردوی 
ــام  ــه ن ــه ب ــته تروریســتی ک ــه دس ــد ک ــس می گوین ــی در مجال مل

ــی نمــی باشــد. ــوط اردوی مل ــد، مرب ــدو عمــل می کن کومان
ــی« در دو  ــرقوماندان اعل ــۀ »س ــای حقیران ــال از گام ه ــن ح دری
قدمــی مایــک پمپئــو مــی تــوان فهمیــد کــه اتوریتــه ســرقوماندان 
ــدان  ــوب متح ــه مطل ــادره ب ــول مص ــق معم ــده، طب ــود خوان خ
ــرال  ــر ســاختی جن ــی شــده اســت. سیاســت نفــی نفــوذ زی جهان
دوســتم در شــمال، تــا ایــن لحظــه، جــواب نــداد؛ اکنــون مطالبــات 
مــردم، صرفــًا آزادی قیصــاری یــا بازگشــت جنــرال دوســتم 
ــرد  ــی و ط ــوری دکترغن ــتعفای ف ــزاری دادگاه و اس ــت، برگ نیس
مقامــات جدیــدی اســت کــه در حکومــت هــای محلــی جوزجــان 
ــای  ــور ه ــتن مح ــال پیوس ــد. احتم ــه ان ــاب یافت ــاب انتص و فاری

ــه شــورای نجــات بیشــتر شــده اســت ــث سیاســی ب ثال

آثار حکیمی

تیربــاران ســربازان نظــام الدیــن قیصــاری پــس 
از بازداشــت و اهانــت بــه اجســاد آن هــا توســط 
نیروهــای امنیتــی بــه دســتور اشــرف غنــی احمــدزی، 
ــری  ــت بش ــت و جنای ــه نیس ــل توجی ــی قاب ــچ چهارچوب در هی

می شــود.  محســوب 
ســوء اســتفاده ی اشــرف غنــی احمــدزی و همفکرانــش از نیروهای 
ــت_ در  ــتان اس ــا تروریس ــارزه ب ــردم در مب ــد م ــه امی ــی _ک امنیت
برابــر نیروهــای مخالــف سیاســی او و اقــوام دیگــر، جفــای بــزرگ 

بــه حــق ایــن نیروهاســت.
رهایــی تروریســتان طالــب و حــزب اســامی از زنــدان بــه دلیــل 
ــار  ــل تب ــه دلی ــز ب ــوم نی ــک ق ــاری و کشــتار ســربازان ی ــق تب تعل
شــان، جنایــت آشــکاری اســت کــه اشــرف غنــی احمــدزی اجــرا 

کــرده اســت.

محمود منجم زاده   

و  حیثیــت  بــه  عکــس  ایــن  خصوصیــات 
میزنــد صدمــه  اقتدارافغانســتان 

ــه  ــت ب ــازی دس ــای مج ــانه ه ــس در رس ــن عک ای
ــردد  ــت میگ دس

ایــن عکــس نشــان مــی دهــد کــه ماقــات ریــس جمهــور غــی 
ــوده ،  ــک ب ــول دیپلوماتی ــاف اص ــکا خ ــه امری ــر خارج ــا وزی ب
ــکا  ــر خارجــه امری ــه اســتقبال از وزی ــا ایــن گون ــی ب واشــرف غن
، کــه او جلــو برونــد و ریــس جمهورعقــب او روان باشــد ، ایــن 
ــول  ــور وریاســت تشــریفات و پروت ــس جمه ــرای ری ــا ب ــه تنه ن
خجالــت اور اســت ، بلکــه بــه گونــه ای بــرای مــردم افغانســتان 
نیزباعــث آبروریــزی مــی باشــد . فردیکــه در کنــار وزیــر خارجــه 
امریــکا درحرکــت اســت بــر خــاف پروتــوکل ، اصــا بــه اشــرف 
غنــی توجــه نکــرده ، بــا وزیــر خارجــه امریــکا جلــو حرکــت مــی 
کنــد و اشــرف غنــی تنهــا درعقــب شــان ماننــد یــک فــرد عــادی 
در حرکــت مــی باشــد. ایــن تصویــر را حتمــآ ریاســت تشــریفات 

وزارت خارجــه افغانســتان ببینــد

خواجه بشیر احمد انصاری:

نشست علـمای اسـالم در عربستـان سعـودی،
 نقـطۀ عطف در تـاريخ افغـانستان است

گفت وگوهای صلح افغانستان:فیـسبـوک نـــامــه

کرد‹ دعوت  تاشکند  ›به  را  طالبان  رهبران  ازبکستان   

دولـت افغانسـتان اعـام کـرد کـه عبدالعزیـز 
کاملـوف، وزیر خارجه ازبکسـتان که در سـفر 
رسـمی دو روزه بـه کابـل آمـده بـود، گفته که 
ایـن کشـور تاش هایـش را بـرای کمـک بـه 
رونـد صلح افغانسـتان آغاز کـرده و از رهبران 
طالبـان دعـوت کرده کـه بـرای گفت وگوهای 
صلـح بـه تاشـکند، پایتخـت ازبکسـتان سـفر 

. کنند
ازبکسـتان قـرار اسـت کـه در آینـده نزدیـک 

میزبـان صلـح افغانسـتان باشـد.
سـرطان/  1٧ )شـنبه  روز  کاملـوف  آقـای 
تیـر( وارد کابـل شـد و بـا مقام هـای دولتـی 
و غیردولتـی در افغانسـتان دیـدار کـرد. گفتـه 
شـده اسـت ایـن دیدارهـا بـر صلـح، امینت و 
مناسـبات اقتصـادی میـان دو کشـور متمرکـز 

بـوده  اسـت.
شـاکر کارگـر، نماینـده ویـژه رئیس جمهـوری 
افغانسـتان در امـور کشـورهای آسـیای میانـه 
بـه بی بی سـی گفـت کـه مقام هـای ازبکسـتان 
افغانسـتان  صلـح  رونـد  بـه  کمـک  بـرای 
سـفرهایی بـه کشـور پاکسـتان نیـز داشـته اند.
تـاش بـرای سـاخت خط آهـن مزارشـریف 

هرات تـا 
میـان  همـکاری  توافقنامـه  بیسـت  امضـای 

ازبکسـتان و  افغانسـتان 
همچنیـن  ازبکسـتانی  مقام هـای  او  گفتـه  بـه 
بـه دفتـر سیاسـی طالبـان در قطـر رفتـه و در 
دیـدار بـا مقام هـای طالبـان از آنها بـه صورت 
رسـمی دعـوت کـرده تا بـه تاشـکند، پایتخت 
ازبکسـتان سـفر کنند و در نشسـتی رودررو با 

مقام هـای افغـان شـرکت کننـد.
کـه  اسـت  بـار  اولیـن  بـرای  کـه  گفـت  او 
بـا  کـه  می کننـد  اعـام  ازبکسـتان  مقام هـای 
رهبـری گـروه طالبـان ارتبـاط مسـتقیم دارد. 
او افـزود کـه طالبـان نیـز شـرایطی را مطـرح 
کـرده کـه ایـن شـرایط توسـط وزیـر خارجـه 
ازبکسـتان بـه مقام هـای افغانسـتان نیـز منتقل 
ایـن  امـا دربـاره  آقـای کارگـر  شـده اسـت. 

شـرایط جزئیـات بیشـتری ارائـه نکـرد.
آقـای کاملـوف در سـفر دو روزه اش بـه کابل، 

دیدارهایـی بـا مقام هـای دولتـی و غیـر دولتی 
افغانسـتان داشت

صفحه جدید در مناسبات دو کشور؟
آقـای کارگـر گفـت کـه در زمینه تجـارت نیز 
صفحه جدیدی میان دو کشـور گشـوده شـده 
اسـت. دو طـرف در حـال گفت وگـو دربـاره 
اجـرای بزرگتریـن پروژه هـای اقتصـادی »نـه 
تنهـا میـان دو کشـور بلکـه در سـطح منطقـه«  

. هستند
او گفـت کـه یکـی از ایـن طرح هـا اجـرای 
خـط آهن میان مزارشـریف در شـمال و شـهر 
هـرات در غـرب افغانسـتان اسـت کـه ارزش 
اجرایـی شـدن آن بـه بیـش از ۳ میلیـارد دالر 

می رسـد.
سفر سمرقند؛ ازبکستان در عکس و متن

میـر  شـوکت  انتخـاب  بـا  امیـدوارم  غنـی: 
ضیایـف روابـط با ازبکسـتان بیشـتر گسـترش 

بد یا
خـط آهن مزار شـریف - هـرات ٦5۳ کیلومتر 
طـول دارد و از والیت هـای اکثـرا ناامـن مثـل 
می گـذرد.  بادغیـس  و  فاریـاب  جوزجـان، 
مهمتریـن نگرانـی این پـروژه تامیـن امنیت آن 
اسـت و در قـدم دوم هـم تامیـن هزینه اجرای 
ایـن طـرح هـم از چالش هـای آن بوده اسـت.
نماینـده ویـژه رئیس جمهـوری افغانسـتان در 
امـور کشـورهای آسـیای میانـه می گویـد کـه 
مطالعـات فنـی و ارزیابـی ایـن طـرح اکنـون 

توسـط ازبکسـتان آغـاز شـده اسـت.
در پائیـر سـال 1۳95 نخسـتین قطـار چینـی 
کاالهـای تجـاری را از چیـن بـه بنـدر حیرتان 

در شـمال افغانسـتان رسـاند
او گفـت که دو کشـور برای تامیـن امنیت این 
طـرح و همچنیـن خطـوط انتقال بـرق که قرار 
اسـت از مسـیر افغانسـتان بگذرد و به پاکستان 

صـادر شـود، توافقنامه امضـا کرده اند.
بـه گفتـه او افغانسـتان و ازبکسـتان همچنیـن 
موافقت نامـه ترانزیـت را امضـا کـرده کـه این 
رونـد بـه صـادرات افغانسـتان کمـک کـرده 
اسـت و مشـکلی که در روند صادارت سـنگ 
داشـت،  ایـن وجـود  از  قبـل  قالـی  و  مرمـر 

شده اسـت. برداشـته 
آقـای کارگـر همچنیـن گفـت کـه ازبکسـتان 
گمـرک »انـدی جـان« را در اختیار افغانسـتان 
قـرار داده کـه کابـل می تواند سـنگ های مرمر 

خـود را بـه کشـور چیـن صـادر کند.
رئیس  جمهوری افغانستان عازم تاشکند شد

غنـی بـه کشـورهای آسـیای میانـه: بـا اقتصاد 
منسـجم بـه قطـب اقتصـادی مبدل شـویم

در پائیـر سـال 1۳95 نخسـتین قطـار چینـی 
کاالهـای تجـاری را از چیـن بـه بنـدر حیرتان 
از  قطـار  ایـن  رسـاند،  افغانسـتان  شـمال  در 
خاک ازبکسـتان وارد افغانسـتان می شـد و بعد 
از یـک طـرف بـا واگن هـای خالـی بـه طرف 
چیـن می رفـت. مقام هـای افغـان می گویند که 
واگـذاری گمـرک انـدی جـان بـه افغانسـتان، 

ایـن مشـکل را حـل کرده اسـت.
بـه  وارداتـی  بـرق  قیمـت  کـه  اسـت  قـرار 
آمریکایـی  سـنت   5 معـادل  بـه  افغانسـتان 

یابـد کاهـش 
افغانسـتان کشـوری اسـت کـه بـه شـدت بـه 
بـرق وارداتی متکی اسـت، زیـرا تولید داخلی 
فقـط حـدود ۳0 درصـد از نیـاز این کشـور را 
می گویـد  کارگـر  آقـای  ولـی  می کنـد،  رفـع 
کـه کابـل در نظـر دارد کـه هـزار مـگاوات از 

ازبکسـتان وارد کنـد.
اکنـون افغانسـتان حدود ۳00 مـگاوات برق از 

ازبکسـتان وارد می کند.
آقـای کارگـر می گویـد کـه گفت وگـو درباره 
وارد کـردن 1000 مـگاوات بـرق در جریـان 
اسـت که بر اسـاس این قرار اسـت افغانسـتان 
500 مـگاوات بـرق را مصـرف کنـد و 500 

مـگاوات دیگـر بـه پاکسـتان صادر شـود.
هـر  قیمـت  ازبکسـتان  قبـا  کـه  گفـت  او 
افغانسـتان 9 سـنت  بـرای  را  بـرق  مـگاوات 
آمریکایـی حسـاب می کـرد، ولـی جدیـدا دو 
کشـور توافـق کرده انـد کـه ایـن قیمـت بـه 5 
سـنت کاهـش یابـد. سـود ایـن کاهـش برای 
در سـال  میلیـون دالر  افغانسـتان حـدود 20 

خواهـد بـود.
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19ســرطان9٧(:  ریاض)پژواک،
مــی  صلــح  عالــی  شــورای 
ــن  ــم دی ــل ٦5عال ــه حداق گویدک
ــن  جهــت شــرکت در نشســت بی
المللــی علمــا در مــورد صلــح 
ــی  ــا میزبان ــتان ب ــت افغانس و امنی
عربســتان ســعودی، از کشــورهای 
دعــوت  اســامی  مختلــف 
ــران و  ــای ای ــا علم ــد؛ ام ــده ان ش
پاکســتان درایــن نشســت شــرکت 

ــد. ــرده ان نک
اکــرم خپلــواک رئیس داراالنشــای 
ــح افغانســتان،  ــی صل شــورای عال
بــه آژانــس خبــری پــژواک گفــت 
کــه ۳5 عالــم دیــن از افغانســتان و 
ــامی  ــورهای اس ــم از کش ٦5 عال
در  اشــتراک  جهــت  دیگــر، 
نشســت بیــن المللــی حضــور 

ــد. ــه ان یافت

کــه  افــزود  موصــوف  امــا 
اســامی  همــکاری  ســازمان 
عالمــان  مشــهورترین   )oic(
ــه  ــامی را ب ــورهای اس ــن کش دی
کــرده؛  دعــوت  نشســت  ایــن 
ــه   ــن پاکســتانی ک ــان دی ــا عالم ام
15 نفــر دعــوت شــده بودنــد، 
ــل  ــاز کونس ــه ای ــر قبل ــا داکت تنه
پاکســتان  اســامی  نظریــات 

اســت. کــرده  شــرکت 
کردکــه  عــاوه  وی  همچنــان 
درایــن نشســت بیــن المللــی، 
عالــم  هیــچ  ایــران  کشــور  از 
دینــی شــرکت نکــرده اســت. 
ــران ماحظــات خــود را  شــاید ای
ــا افغانســتان  ــا ب ــته اســت؛ ام داش
اســامی  همــکاری  ســازمان  و 
شــریک نســاخته اســت و احتمــال 
ــتان  ــت عربس ــا حکوم ــه ب دارد ک

ــد. ــاخته باش ــریک س ــعودی ش س
ــا در  ــی علم ــن الملل ــت بی نشس
صلــح و امنیــت افغانســتان بــا 
ســعودی،  عربســتان  میزبانــی 
بــرای دو روز آغــاز گردیــد و 
قــرار اســت درایــن نشســت، روی 
ــتان  ــگ در افغانس ــی جن چگونگ
گفتگــو گــردد و  از از طالبــان 
خواســته شــودتا بــه میــز مذاکــره 

حاضرشــوند.
ایــن درحالــی اســت کــه طالبــان، 
در واکنــش بــه کنفرانــس بیــن 
المللــی عالمــان دیــن در عربســتان 
بــر  تاکیــد  ضمــن  ســعودی، 
روابــط مثبــت بــا جهــان و برحــق 
خوانــدن مبــارزۀ شــان، گفتــه انــد 
کــه هیــچ کــس حــق نــدارد آنــان 
ــد. ــاد کن را تروریســت و باغــی ی

.متیـس، این اظهـارات را در نامه ای 
کـه بـه شـهزاده محمـد بـن سـلمان 
ولیعهـد عربسـتان سـعودی گسـیل 

داشـته ابـراز نموده اسـت.
داشـته  بیـان  نامـه  درایـن  نامبـرده 

اسـت: »مـن نهایـت خرسـند اسـتم 
کـه سـلمان بـن عبدالعزیـز پادشـاه 
صلـح  هـای  تـاش  از  سـعودی، 
جمهـور  رییـس  غنـی  اشـرف 
و  نمـوده  قدردانـی  افغانسـتان 

خواسـتار آتـش بـس شـده اسـت.«
گفتـه  همچنـان  امریـکا  وزیردفـاع 
اظهـارات  اسـت کـه تـاش هـا و 
سـران  و  حرمیـن  ماامامـان  اخیـر 
کنفرانـس اسـامی، بـه رونـد صلح 
افغانسـتان خیلـی مفیـد واقـع شـده 

اسـت.
 بـه گفتـه موصـوف، تـاش هـای 
و  صلـح  بـرای  سـعودی  عربسـتان 
قابـل  منطقـه  و  افغانسـتان  ثبـات 

قدراسـت.
ایـن اظهـارات را درحالـی  متیـس، 
بیـان داشـته که امـروز به اثـر تاش 
هـای سـعودی و کنفرانس اسـامی، 
افغانسـتان،  صلـح  رونـد  پیرامـون 
کنفرانـس علمـای جهـان اسـام در 

گردید. آغـاز  جـده 

مـی  بامیـان  والیـت  در  محلـی  منابـع 
گوینـد که افـراد مسـلح، چهارغیرنظامی 
را از ولسـوالی شـیبر ایـن والیـت ربوده 

. ند ا
هـای  باشـنده  از  یکـی  حسـین  سـید 
محـل بـه آژانـس خبـری پـژواک گفت 
کـه شـب هنـگام، افـراد مسـلح در قریه 
جـوزار برگلیـچ مربوط ولسـوالی شـیبر 
بامیان یـورش برده، چهارتن از سـاکنین 
ایـن قریـه را به جـای نا معلـوم  با خود 

بردند.

موصـوف عـاوه کردکه ایـن موضوع، با 
نهادهـای امنیتـی بامیان شـریک سـاخته 
شـده اسـت؛ اما تـا هنـوز از سرنوشـت 
دسـت  در  خبـری  هـا  شـده  اختطـاف 

. نیست
وی بـه نقـل از مـردم قریـه گفـت کـه 
رباینـده گان، طالبـان مسـلح بودنـد کـه 
از طـرف تالـه وبرفـک از طریـق منطقـه 
جلمـش آمـده و چنـد تـن از سـاکنین 

منطقـه را بـا خـود بردنـد .
ایـن مرد افـزود که  اختطاف شـده گان؛ 

شـاه علـی داد، علـی حسـین، فاضـل و 
سـید منـور نـام دارنـد و هیچ کـدام آنان 
دهقانـی  پیشـۀ  و  نـدارد  دولتـی  شـغل 

دارند.
ابوذرعلـی یـار قومانـدان امنیه ولسـوالی 
شـیبر به پـژواک گفـت: »در پی اختطاف 
از  اعـم  امنیتـی  نیروهـای  نفـر،  چهـار 
واکنـش سـریع، امنیت ملـی وقوماندانی 
امنیه در جسـتجو هسـتیم، ولـی تا هنوز 

نشـانی از آنـان پیـدا نکردیم.«
وی افـزود که تا هنوز مشـخص نیسـت 
چـه  توسـط  قریـه،  ایـن  سـاکنین  کـه 
ایـن مـورد  کسـانی ربـوده شـده و در 

بررسـی هـا ادامـه دارد.
ایـن مقـام پولیـس گفـت: »مـا فعـا بـا 
پرسـونل نیروهـای امنیتـی در کـوه های 
وبرفـک  تالـه  ولسـوالی  بـه   نزدیـک 
والیـت بغـان قـرار داریـم؛ اما تـا فعا 
ردی از رباینـده گان واختطـاف شـده ها 

را پیـدا نکـرده ایـم.

صدهـا تن از باشـندگان والیـات مختلف کشـور، امروز 
نیـز دسـت بـه تظاهـرات زدنـد و خواسـتار برگشـت 
جنرال عبدالرشـید دوسـتم معاون اول ریاست جمهوری 

بـه کشـور و رهایـی نظام الدیـن قیصاری شـدند.

الدیـن  نظـام  دربازداشـت  اعتـراض  روز  درهشـتمین 
قیصـاری نماینده ویژۀ جنرال دوسـتم ازسـوی حکومت، 
جوزجـان،  فاریـاب،  بامیـان،  والیـات  در  تـن  صدهـا 
سـرپل، بلـخ و تخـار بـه جـاده هـا ریختنـد و دسـت به 

تظآهـرات زدنـد.

تظاهرکننـدگان  دربامیـان، بـا سـردادن شـعار هـای ضد 
حکومتـی، از چـوک سـر بازار تا وسـط بـازار راهپیمایی 

نمودند.
عبـدل دانشـیار یکـی از اعتـراض کننـدگان، حکومـت 
وحـدت ملـی را بـه قوم گرایـی متهم نمـوده و گفت که 
رهبـران حکومـت، با طـرز فاشیسـتی نمیتوانند حکومت 

. کنند
اقـوام  موصـوف عـاوه کـرد: »بـی عدالتـی و حـذف 
بجایـی رسـیده که قابل تحمل نیسـت و ما بـرای گرفتن 
حـق خود مبـارزه خواهیـم کرد، کشـتار محافظیـن نظام 
الدیـن قیصـاری توسـط اردوی ملی، محکمـه صحرایی 
وجنایـت وحشـت نـاک بشـری اسـت بایـد بـر رسـی 

گردد.«
محمـد سـجاد محسـنی یکـی از عالمـان دیـن نیـز بـا 
تاکیـد بـه برگشـت جنـرال دوسـتم و آزادی قیصاری از 
حکومـت خواسـت، عدالـت را در خصوص همـه اقوام 
در نظـر بگیرنـد؛ چـون هـر حکومـت که عدالـت در آن 

نباشـد، سـرنگون خواهد شـد.
محمـد حسـن رنجبـر هماهنـگ کننـده ایـن تظاهـرات، 
هشـدار داد کـه اگـر حکومـت بـه خواسـته هـای شـان 
رسـیدگی نکـن،د بـه زودی راه کابـل بامیـان را مسـدود 

کرد. خواهـد 
ایـن تظاهـرات بـا خوانـش قطعنامـه هفـت مـاده یی به 

پایـان رسـید کـه برگشـت جنـرال دوسـتم بـه کشـور و 
رهایـی نظـام الدیـن قیصـاری از مهمتریـن مـوارد ایـن 

باشـد. قطعنامـه می 
ازسـویی هـم درتظاهراتـی کـه بـا اشـتراک صدهـا تـن 
در والیـت سـرپل راه انـدازی شـد، قـاری نظـام الدیـن 
عضـو حـزب جنبـش و یکـی از معترضـان در والیـت 
زمـان  »در  جمهورگفـت:  رئیـس  بـه  خطـاب  سـرپل، 
بنابـر هدایـت  انتخابـات ریاسـت جمهـوری،  کمپایـن 
جنـرال دوسـتم بـرای شـما رای دادیـم کـه در وطـن 
آرامـش و مشـارکت ملی برقرار شـود؛ اما زمانیکه شـما 
بـه کرسـی ریاسـت جمهـوری رسـیدید، بـدون احتـرام 
گذاشـتن بـه آرای مـردم و حـزب جنبـش، بـرای معاون 
اول تـان دوسـیه سـاختین و فعـا نمـی گذاریـد کـه به 
وطـن برگـردد و ایـن بـار دوسـیه دیگـر را بـرای نظـام 

الدیـن قیصـاری سـاخته ایـد.«
درعیـن حـال مظاهـره کننـده هـا دروالیـات فاریـاب، 
جوزجـان، بلـخ و تخـار نیز بـه آزادی بدون قید وشـرط 
نظـام الدیـن قیصـاری  و برگشـت جنـرال عبدالرشـید 

دوسـتم ازترکیـه بـه کشـور تاکیـد کردند .
ایـن تظاهـرات پس ازآن  آغاز شـد که هشـت روز قبل، 
نظـام الدیـن قیصـاری قومانـدان امنیـه ولسـوالی قیصار 
فاریـاب و نماینـده ویـژۀ دوسـتم در امـور خیـزش های 
مردمی، ازسـوی نیروهـای کماندو در فاریاب بازداشـت 
و بـه کابـل منتقـل گردیـد، کـه پـس از آن هـواداران 
حـزب جنبـش در والیـات فاریـاب، جوزجـان، سـرپل، 
بلـخ، تخـار، سـمنگان و... دسـت بـه تظاهـرات زدند و 

خواسـتار رهایی او شـدند.

روز شد وارد هشتمین  تظاهرات هواداران حزب حنبش 

خپلواک:
 عالمان دينى ايران و پاکستان در نشست سعودى شرکت نکرده اند

از تالش هاى عربستان  جيمز متيس وزير دفاع امريکا، 
در مورد صلح افغانستان ستايش به عمل آورد

افراد مسلح در بامیان چهار غیرنظامی را ربودند


