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باشنده گان سرپل در برابر طالبان مسلح شدند

معـاون دوم رییـس  حکومـت وحـدت ملی 
از شـورای امنیـت سـازمان ملـل خواسـته 
کـه  حملـه بر گـروه خـاص قومـی در این 
کشـور را بـه صورت مسـتقل بررسـی کند.
ریاسـت  دوم  معاونیـت  مطبوعاتـی  دفتـر 
دیـدار  از  اعالمی یـی  یـک  در  جمهـوری 
سـرور دانـش بـا رییـس دفتـر نماینده گـی 
سـازمان ملل متحـد در افغانسـتان خبر داده 

. ست ا
در ایـن اعالمیـه آمـده اسـت، آقـای دانـش 
از شـورای امنیـت سـازمان ملـل خواسـته 
کـه حملـه بـر یـک گـروه خـاص قومـی 
در افغانسـتان را بایـد بـه صـورت مسـتقل 

بررسـی کنـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه هفتـه گذشـته در 
دو حملـه پی هـم انتحـاری و بمب گـذاری 
در یـک باشـگاه ورزشـی در غـرب کابـل، 
کـه بـرای چندمین بـار یـک گـروه خـاص 
مذهبـی و قومـی هدف قـرار گرفـت، بیش 

از صـد تـن کشـته و زخمـی شـدند.
افغانسـتان  جمهـوری  رییـس  دوم  معـاون 
تأکیـد کرده کـه ایـن حمـالت هدف مندانه 

بـوده و یـک گـروه خـاص قومـی هـدف 
قـرار گرفتـه اسـت.

در ایـن اعالمیه افزوده شـد کـه آقای دانش 
ایـن  اسـت،  گفتـه  یماماتـو  تادامیچـی  بـه 
مسـاله بایـد بـه صـورت مسـتقل و جـدا از 
بحـث امنیت و مسـایل سیاسـی افغانسـتان، 
بـه خصـوص  و  متحـد  ملـل  سـازمان  در 

شـورای امنیـت بررسـی شـود.

در ایـن دیـدار، نماینـده سـازمان ملل متحد 
در افغانسـتان ضمـن ابراز نگرانـی از حمله 
بـر شـهروندان عـادی کشـور گفتـه کـه از 
نهادهـای مربـوط سـازمان ملـل از جملـه 
شـورای حقـوق بشـر ایـن سـازمان خواهد 
خواسـت تـا موقـف خـود را در ایـن زمینه 

کنند. روشـن 

صدهـا تـن از باشـنده گان والیت 
شـنبه)20  سـه  دیـروز  سـرپل 
سـنبله( بـه منظـور مقابله بـا گروه 
تروریسـتی طالبـان و جلوگیری از 
سـقوط ایـن والیت مسـلح شـده 

. ند ا
والیـت  باشـنده گان  از  شـماری 
سـرپل سـالح بـه دسـت گرفتـه 
گذرشـاهان«  »مسـجد  در  و 
انـد  کـرده  تجمـع  والیـت  ایـن 
تروریسـتان  بـا  کـه  وگفته انـد 
طالـب می جنگنـد و مانـع سـقوط 
طالبـان  دسـت  بـه  والیـت  ایـن 

. ند می شـو
در همیـن حـال آنـان از حکومت 
قبـال سـرپل  در  کـه  می خواهنـد 
بـا  یکجـا  و  نباشـد  تفـاوت  بـی 
مـردم ایـن والیـت طالبان مسـلح 

را سـرکوب کننـد.
رییـس  رحمانـی،  نـور  محمـد 
در  کـه  سـرپل  والیتـی  شـورای 
بیـن افـرادی که سـالح به دسـت 
گرفته انـد؛ صحبـت می کـرد گفت 

کـه »حکومت محلی بـا تمام توان 
در مقابلـه بـا طالبـان ایسـتاده گی 
امـا  اسـت،  جنگیـده  و  کـرده 
قسـمت  در  مرکـزی  حکومـت 
سـرپل  وضعیـت  شـدن  خـراب 

اسـت.« خـواب  و  مقصـر 
او هم چنان، از باشـنده گان سـرپل 
بـه  کـه  افـرادی  به خصـوص 
تازه گـی اسـلحه بـه دسـت گرفته 
اند خواسـت کـه نگذارنـد طالبان 
مسـلح بـا آبـرو وعزت شـان بازی 

کننـد و شـهر را سـقوط دهیـد.
خـان  عثمـان  حـال  همیـن  در 
رییـس امنیـت ملـی سـرپل نیز در 
سـخنرانی  مردمـی  همایـش  ایـن 
محلـی  حکومـت  گفـت:«  کـرده 
کوشـیده و همیشـه بـرای تامیـن 
بـه خـرج  امنیـت سـرپل تـالش 
تشـکیالت  امـا  اسـت،  داده 
مربـوط  امنیتـی سـرپل  نیروهـای 
بـه زمانـی اسـت کـه در آن وقت 
سـرپل شـاهد هیچ گونـه مشـکل 

نبـود«. امنیتـی 

بـر بنیـاد گفته هـای رییـس امنیت 
سـرپل نیروی تمام نیـروی نظامی 
موجـود در والیـت سـرپل تـوان 
تامیـن امنیتـی مرکـز شـهر سـرپل 
سـایر  امنیـت  تامیـن  و  دارد  را 
از  والیـت  ایـن  ولسـوالی های 
تـوان نیـروی امنیتی خارج اسـت 
تعـداد  بایـد  مرکـزی  دولـت  و 
در  را  دفاعـی  و  امنیتـی  نیـروی 

افزایـش دهـد. سـرپل 
در همیـن حال، او بیان داشـت که 
نیروهـای کمکـی کمانـدو و قطعه 
خـاص به ایـن والیت رسـیده اند 
و با پشـتبانی از این نیروها سـاحه 
امنیتی را انکشـاف داده و عملیات 
ایـن  از  بخـش  در  را  تصفیه یـی 

والیـت راه انـدازی می کنند.
از سـوی هم حاجی غالم مهدوی 
یکتـن از فرماندهـان خیزش هـای 
مردمـی بـه مـردم سـرپل اطمینان 
مردمـی  خیزش هـای  کـه  داد 
همیشـه از سـرپل دفـاع کـرده و 
هرگز بـرای طالبـان مسـلح اجازه 
سـقوط  بـه  موفـق  کـه  نمیدهـد 

والیـت سـرپل شـود.
ایـن درحالیسـت کـه 2 روز پیش 
گـروه تروریسـتی طالبـان از سـه 
والیـت  مرکـز  بـاالی  اسـتقامت 
آغـاز  را  شـان  حمـالت  سـرپل 
کردنـد و یک بیز نیروهـای امنیتی 
در روسـتای بلغلـی مربـوط مرکز 

کرده انـد. را تصـرف  سـرپل 
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همه ســاله در هجــده  ســنبله هم زمــان بــا آغــاز 
ــی  ــان مل ــهید در افغانســتان، از قهرم ــۀ ش هفت
کشــور شــهید احمدشــاه مســعود در سراســر 
مهم تریــن  کشــور گرامی داشــت می شــود. 
مراســم ایــن روز در همــان هجــده ســنبله کــه 
برابــر بــه روز شــهادت قهرمــان ملــی کشــور 
ــا  ــۀ افغانســتان ب ــه جرگ ــۀ لوی اســت در خیم
ــی، چهره هــای  حضــور مقام هــای ارشــد دولت
سیاســی و هــزاران هــوادار قهرمــان ملــی 
ــته  ــال گذش ــی هفده س ــود. ط ــزار می ش برگ
همه ســاله ایــن روز گرامــی داشــته شــده و در 
ــل های  ــک نس ــدون ش ــز ب ــد نی ــال های بع س
بعــدی ایــن کار را خواهنــد کــرد. چــرا؟ چون 
ــرام  ــورد احت ــرۀ م ــور چه ــی کش ــان مل قهرم
ــردم از  ــت. م ــور اس ــرای کل کش ــزت ب و ع
ــور  ــیمای من ــود را در س ــاری خ ــوم و تب هرق
ــی و  ــۀ سیاس ــی و کارنام ــد. زنده گ آن می یابن
مبارزاتــی قهرمــان ملــی از او یــک چهــرۀ ملــی 
ســاخته اســت کــه فراتــر از تعلقــات قومــی و 
ــن انســان هایی در  ــرد. چنی ــرار می گی ــی ق زبان
ــد  ــدون تردی ــد و ب ــادر بوده ان ــخ بســیار ن تاری
تاریخــی  نــادر  ایــن چهره هــای  از  یکــی 
ــن روز  ــت. در ای ــور ماس ــی کش ــان مل قهرم
ــی  ــان مل ــار قهرم ــن خــود« ی »هرکســی از ظ
می شــود و رویاهــا و آرزوهــای خــود را 
در  می کنــد.  جســت وجو  او  وجــود  در 
ایــن روز عمدتــآ شــخصت های سیاســی و 
ــاه از  ــادآوری کوت ــس از ی ــور پ ــادی کش جه
قهرمــان ملــی بــه مســایل حــاد کشــور توجــه 
تحلیل هــای  و  بحــث  و  می دهنــد  نشــان 
ــد.  ــه می کنن ــاری ارای ــاع ج ــود را از اوض خ
ایــن کار در نفــس خــود هیــچ مشــکلی 
ــز  ــی نی ــان مل ــال قهرم ــون به هرح ــدارد. چ ن
ــه افغانســتان می اندیشــید و ســخن  همــواره ب
ــه  ــاداری ب ــه معنــای وف گفتــن از افغانســتان ب
ــن  ــه در ای ــزی ک ــا چی آرمان هــای اوســت. ام
احســاس  آن  کم بــود  همــواره  مراســم ها 
می شــود، تحلیل هــای روزآمــد و علمــی از 
ــن  ــت. م ــور ماس ــی کش ــان مل ــۀ قهرم کارنام
ــس  ــرا پ ــه چ ــورم ک ــوس می خ ــیار افس بس
ــای  ــوز کاره ــهادت او هن ــال از ش از هفده س
تحقیقــی منظــم و مبتنــی بــر روش هــای 
علمــی تحقیــق و پروژهــش از زنده گــی و 
کارنامــۀ سیاســی و مبارزاتــی او در اختیــار 
مــردم قــرار نــدارد. بــه ایــن منظــور مــن چنــد 
ــوان  ــا به عن ــم در این ج ــوع را می خواه موض
بایســته های گرامی داشــت از قهرمــان ملــی 
کشــور پیشــنهاد کنــم کــه در ســال های آینــده 

ــه  ــورد توج ــدی م ــت های بع و در گرامی داش
ــرد: ــرار گی ق

کل  کــه  اســت  ضــرورت   -1
و  رســانه یی  گفت وگوهــای  صحبت هــا، 
ــی کشــور جمــع آوری  ــان مل ــای قهرم بیانیه ه
ــورت  ــد به ص ــد و بع ــتار در بیای ــه نوش و ب
ــا  ــۀ زیب ــک مجموع ــخ وار در ی ــم و تاری منظ
از نظــر قطــع، صحافــت، صفحه آرایــی و 

شــوند. منتشــر  یک دســته گی 
ــه  ــا جایی ک ــت و ت ــرورت اس ض  -2
ــی  ــان مل ــخنرانی های قهرم ــت س ــدور اس مق
ــی دی و دی وی  ــده اند در س ــط ش ــه ضب ک
دی به صــورت یک دســت و منظــم منتشــر 

ــوند. ش
تمــام  کــه  اســت  ضــرورت   -3
ــر در  ــای دیگ ــه زبان ه ــران ب ــه دیگ آثاری ک
ــی  ــان مل ــارزات قهرم ــی و مب ــورد زنده گ م
ــورت  ــپس به ص ــع آوری و س ــته اند، جم نوش
به گونــۀ  و  برگــردان  منظــم  و  دقیــق 
یک دســت در یــک مجموعــه منتشــر شــوند.
مقــاالت  کــه  اســت  ضــرورت   -4
علمــی و پژوهشــی کــه از ســوی نویســنده گان 

ــا تبییــن کامــل از  کشــور نوشــته شــده اند و ب
ــر  ــه منتش ــک مجموع ــوای آن هــا در ی محت

ــوند. ش
ضــرورت اســت کــه همه ســاله بــه   -5
پیشــواز هجــده ســنبله مســابقات مقاله نویســی 
ــود و  ــدازی ش ــی راه ان ــان مل ــورد قهرم در م
ــل و  ــی کام ــس از ارزیاب ــا پ ــن مقاله ه بعــد ای

ــوند. ــر ش ــه منتش ــک مجموع ــق در ی دقی
ضــرورت اســت کــه فیلم هــای   -6
مســتندی کــه از قهرمــان ملــی وجــود دارنــد 
جمــع آوری و بــه تیــراژ قابــل مالحظــه منتشــر 

ــوند. ــاخته ش س
ضــرورت اســت کــه کل عکس هــا   -7
و تصویرهــای قهرمــان ملــی جمــع آوری و در 
ــراژ  ــا تی ــت ب ــا و یک دس ــۀ زیب چندمجموع

ــوند. ــر ش ــد منتش بلن
8-  ضــرورت اســت کــه کل شــعرهای 
ــان  ــورد قهرم ــه در م ــی ک ــته های ادب و نوش
ــع آوری  ــد جم ــگارش در آمده ان ــه ن ــی ب مل
ــای  ــد ارزش ه ــی الزم از بع ــس از بررس و پ
هنــری به صــورت مجموعه هــای واحــد و 
یک دســت به دســت نشــر ســپرده شــوند.

ضــرورت اســت کــه پیام هــا و   -9
گفته هــای شــخصیت های ملــی و جهانــی 
کــه در مــورد قهرمــان ملــی وجــود دارد 
و  واحــد  مجموعه هــای  در  و  جمــع آوری 

شــوند. منتشــر  یک دســت 
موزیــم قهرمــان ملــی در یــک   -10
ــیر در  ــا پنجش ــل و ی ــهر کاب ــی از ش منطقه ی
نزدیکــی آرامــگاه قهرمــان ملــی ســاخته شــود 
ــت  ــده اس ــاخته ش ــزی س ــن چی ــر چنی و اگ
بایــد در غنامنــدی آن از هــر جهــت پرداختــه 

ــود. ش
روز  بایســته های  به عنــوان  این هــا 
می توانــد  ملــی،  قهرمــان  از  گرامی داشــت 
بخشــی از وظایــف بنیــاد شــهید مســعود قــرار 
این گونــه  کم بــود  آینده هــا  در  تــا  گیــرد 
کارهــا ســبب عــدم فهــم درســت از زنده گــی 
ــا  ــدر م ــی نشــود. هرق ــان مل ــۀ قهرم و کارنام
ــم  ــل کنی ــق عم ــم موف ــه بتوانی ــن زمین در ای
ــود را  ــوولیت خ ــن و مس ــدازه دی ــان ان به هم
در قبــال قهرمــان ملــی کشــور انجــام داده ایــم. 
در غیــر این صــورت برگزاری مراســم همیشــه 
ــزی  ــس هرچی ــود و هرک ــام ش ــد انج می توان
ــش خواســت چــه مســایل سیاســی و  ــه دل ک
حــاد جامعــه و چــه مســایل دینــی و مذهبــی 

ــد. ــوان کن ــمی عن ــن مراس در چنی
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گرامیداشت بایستههای
روزقـهرمـان مـلیاز

 

ســاعاتی بعــد از آنکــه وزیــران امنیتی، در جلســۀ اســتیزاح 
مجلــس نماینــده گان حاضــر نشــدند تــا بــه ســواالت آنــان 
ــت  ــن درۀ والی ــوالی/فرمانداری موم ــد، ولس ــخ گوین پاس
ننگرهــار شــاهد یــک حملــه مدهــش انتحــاری شــد کــه 

ده هــا تــن را بــه خــاک و خــون کشــاند.
مقام هــای امنیتــی در والیــت ننگرهــار در شــرق افغانســتان 
ــن  ــروز در ای ــه  انتحــاری دی ــد کــه در یــک حمل می گوین
ــر  ــده اند و 128 نف ــته ش ــر کش ــت کم 32 نف ــت دس والی
ــه  ــانه ها، حمل ــزارش رس ــاس گ ــه اس ــتند. ب ــم برداش زخ
ــان  ــه معترض ــده ک ــام ش ــه ای انج ــل چادر/خیم در داخ
ــذای  ــرف غ ــروف ص ــه مص ــد و هم ــرده بودن ــا ک برپ
چاشــت بودنــد. ایــن چندمیــن بــار اســت کــه مــکان هــا 
و مجالســی کــه بــرای فعالیــت هــای مدنــی شــکل گرفتــه 
ــرد.  ــرار می گی ــتی ق ــای تروریس ــدف حمله ه ــت، ه اس
پیــش از ایــن نیــز در کابــل و دیگــر شــهر هــا مکان هایــی 
ــای  ــی و گردهم آیی ه ــای مدن ــدف اعتراض ه ــه ه ــه ب ک
سیاســی شــکل گرفتــه بــود، هــدف حمله هــای انتحــاری 

قــرار گرفتــه اســت.
اگرچــه هنــوز معلــوم نیســت کــه حملــه روز ســه شــنبه 
در ننگرهــار را چــه گروهــی انجــام داده اســت امــا چیــزی 
کــه بســیار مهــم ایســت ایــن اســت کــه هــرگاه دشــمن 
اراده کنــد، مــی توانــد بخش هایــی را مــورد هــدف 
ــه  ــی مواج ــت خاص ــا ممانع ــه ب ــی آنک ــد ب ــرار بده ق
ــالت  ــاهد حم ــل ش ــش کاب ــدی پی ــه چن ــود. چنانک ش
ــاک و  ــه خ ــن را ب ــا ت ــه صده ــود ک ــاری ب ــم انتح پیه
ــای  ــه مکان ه ــد ب ــراً حمــالت هدفمن خــون کشــاند. اخی
ــرده  ــرح ک ــی را مط ــواالت خاص ــل س ــیعیان در کاب ش
اســت و نیــز موفــق شــدن حمــالت هدفمنــد تروریســتی 
در مجمــوع ســوال هایــی را متوجــه نیروهــا و مســووالن 
ــران  ــا ایــن حــال حاضــر نشــدن وزی امنیتــی می ســازد. ب
ــد  ــده گان می توان ــس نمانی ــه مجل ــی ب ــکتورهای امنیت س
ــر باشــد؛ اول اینکــه مســووالن ایــن  حاکــی از مــوارد زی
ــان از جانــب  ــل اینکــه اســتعفای آن ــه دلی نهادهــا فقــط ب
آقــای غنــی تاییــد نشــده اســت، بــر مجلــس پاســخ گــو 
ــخی  ــا پاس ــه این ه ــت ک ــن اس ــه دوم ای ــتند و نکت نیس
بــرای گفتــن ندارنــد و نکتــه ســوم هــم همیــن اســت کــه 
ــت  ــت داده اس ــش را از دس ــده گان وجاهت ــس نماین مجل
و مســووالن آز آن تمکیــن ندارند.امــا حــاال دلیــل هرچــه 
ــه  ــی ب ــای امنیت ــران نهاده ــدن س ــد، حاضــر نش ــه باش ک
ــه  ــت ب ــک حرم ــه هت ــار آنک ــده گان در کن ــس نماین مجل
ــاد را  ــن نه ــی ای ــع بیکاره گ ــت، در واق ــس اس ــن مجل ای

ــاند.  ــه رخ می کش ــتر ب بیش
بــه هــر رو. حــاال بــا گذشــت هــر روز، نهادهــای امنیتــی 
ناکاره گــی می گراینــد و گزارش هــای  و  بــه ضعــف 
ــی  ــی مدیریت ــان از ناتوان ــوع نش ــر در مجم ــای اخی ماه ه
ــاله  ــن مس ــار ای ــا دارد. در کن ــن نهاده ــی در ای و آموزش
ــه  ــکار ب ــراد هم ــور اف ــی حض ــوال چکونگ ــور س حض
ــر  ــت ه ــا گذش ــا ب ــن نهاده ــل ای ــتان در داخ تروریس
ــا موفقتیــت هــر حملــه  روز  بیشــتر مطــرح می شــود و ب

ــردد.  ــرار می گ ــوال تک ــن س هدف منــد ای
از ایــن رو مســووالن امنیتــی و مجلــس نماینــده گان 
ــر از  ــاری یکــی دو نف ــد کــه فقــط برکن ــن را درک کنن ای
ــی نیســت و  ــی کاف ــه تنهای ــی ب مســووالن نهادهــای امنیت
ــا  ــن نهاده ــی در ای ــن و کل ــیار بنیادی ــرات بس ــد تغیی بای
رونمــا شــود؛ زیــرا تــا زمانــی کــه مــا نتوانیــم اصالحــات 
بنیادیــن را در ایــن نهادهــا وارد کنیــم نمی توانیــم انتظــار 
روزگار بهتــری را داشــته باشــیم. اکنــون ایــن نهادهــا بــه 
ــب  ــه دارد از جان ــی و ســمتی ک ــل سیاســت های قوم دلی
ارگ عملــی می شــود، بــه نهادهــای بســیار بیــکاره و 
ــت و  ــر مل ــه خی ــن ب ــت و ای ــده اس ــل ش ــوذی تبدی نف
کشــور نیســت و بایــد مجلــس بــه ایــن مســاله بــه گونــه 
ــادر  ــد از ص ــن می توان ــد و ای ــه کن ــادی توج ــیار بنی بس
ــی  ــرای مســووالن ســکتورهای امنیت ــی ب شــدن رای غیاب

شــروع شــود.

بدترشدن وضعیت امنیتی 
و نیاز راه حل بنیادین

قهرمان ملی کشور چهرۀ مورد 
احترام و عزت برای کل کشور 

است. مردم از هرقوم و تباری خود را 
در سیمای منور آن می یابند. زنده گی 
و کارنامۀ سیاسی و مبارزاتی قهرمان 
ملی از او یک چهرۀ ملی ساخته است 
که فراتر از تعلقات قومی و زبانی قرار 
می گیرد. چنین انسان هایی در تاریخ 

بسیار نادر بوده اند و بدون تردید 
یکی از این چهره های نادر تاریخی 

قهرمان ملی کشور ماست. در این روز 
»هرکسی از ظن خود« یار قهرمان 

ملی می شود و رویاها و آرزوهای خود 
را در وجود او جست وجو می کند. در 

این روز عمدتآ شخصت های سیاسی 
و جهادی کشور پس از یادآوری 

کوتاه از قهرمان ملی به مسایل حاد 
کشور توجه نشان می دهند و بحث 
و تحلیل های خود را از اوضاع جاری 

ارایه می کنند

احمدعمران
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شعله ورشـدن  و  ناامنی هـا  افزایـش 
آتش جنـگ در بیشـتر نقـاط کشـور، 
رویدادهـای  و  غزنـی  مخصوصـا 
اخیـر کابـل سـبب شـد تـا اعضـای 
مسـووالن  نماینـده گان  مجلـس 
نهادهـای امنیتی را برای پاسـخگویی 

بـه ایـن نهـاد فـرا بخواننـد. 
سـکتور  درجه یـک  مسـووالن  امـا، 
امنیتـی، ظاهـرا از رفتـن بـه مجلـس 
بـا  و  زدنـد  سـرباز  نماینـده گان 
نهـاد  ایـن  بـه  نامه یـی  فرسـتادن 
و  تامیـن  مصـروف  کـه  گفته انـد 

هسـتند.  امنیتـی  تدابیـر 
رییـس  و  داخلـه  دفـاع،  وزیـران   
کـه  گفته انـد  ملـی  امنیـت  عمومـی 
امنیتـی  تدابیـر  گرفتـن   مصـروف 
بـرای ماه محـرم)روز دهم عاشـورا( 

هسـتند. 
امـا، عدم حضور مسـووالن نهادهای 
پاسـخگویی  نشسـت  در  امنیتـی 
تنـد  اعضـای مجلـس؛ واکنـش  بـه 

پی داشـت. در  را  نماینـده گان 
محمداقبـال صافـی، عضـو مجلـس 
نماینده گان در واکنش به سـرباز زدن 
مسـووالن سـکتور امنیتـی می گویـد 
بی مسـوولیتی  و  بی کفایتـی  کـه 
سـبب  امنیتـی  نهادهـای  مسـووالن 
سـرحد  تـا  غزنـی  شـهر  تـا  شـد 
در  ناامنی هـا  و  پیش رفتـه  سـقوط 
والیت هـای دیگـر نیز افزایـش یابد.
بـه گفتۀ آقـای صافـی، روزانـه ده ها 
مختلـف  والیت هـای  در  سـرباز 
افغانسـتان کشـته می شـوند و بـرای 
ایـن  خـون  بـه  گذاشـتن  حرمـت 
جوانـان، مسـووالن نهادهـای امنیتی 

بایـد اسـتیضاح شـوند.
دیگـر  یکـی  قاسـمی،  علی اکبـر 
نماینـده گان  مجلـس  اعضـای  از 
اسـتیضاح  بـا  کـه  می گویـد  نیـز 
امنیتـی  مسـووالن  جابه جایـی  یـا 
هیـچ تغییراتـی در وضعیـت کشـور 
از  انتقـاد  بـا  او  نمی شـود.  رونمـا 

شـرایط کنونـی کشـور می گویـد که 
حکومـت چهـار سـاله وحـدت ملی 
تاکنـون در هیـچ راسـتایی دسـتاورد 
اسـت. نداشـته  مالحظه یـی  قابـل 

عضـو  هاشـمی،  شـکیبا  هم چنـان، 
دیگـر مجلـس نیـز بـا انتقـاد از نامۀ 
مسـووالن نهادهـای امنیتـی می گوید 
کـه هر روز افغانسـتان محرم اسـت؛ 
زیـرا روزانـه ده ها سـرباز و جوان به 

خـاک و خـون کشـیده می شـوند.
این بار نخسـت نیسـت که مسووالن 
نهادهای امنیتی در جلسۀ پاسخگویی 
مجلـس نماینده گان حاضر نشـده اند. 
نهادهـای  یـک  درجـه  مسـووالن 
نظامـی و ملکـی بـه  اسـاس قانـون 
در برابـر پارلمـان پاسـخگو هسـتند، 
مکلفیت گاهـی  پشـت  ایـن  بـه  امـا 
کـرده می شـود. تصامیـم پارلمـان در 
بسـاموارد از طـرف رهبری حکومت 
از  برخـی  حتـا  و  شـده  زده  دور 
وزیـران پـس از سـلب صالحیت از 
طـرف پارلمـان، برای مـدت طوالنی 
به عنوان سرپرسـت در کرسـی خود 

مانده انـد. باقـی 
در کشـورهای دموکراتیـک و مـردم 
مـردم  دسـت  در  قـدرت  سـاالر 
طریـق  از  را  قـدرت  ایـن  و  اسـت 
نماینـده گان خـود در شـورای ملـی 
در  امـا  می گذارنـد.  به نمایـش 
افغانسـتان ایـن مـوارد تفـاوت دارد. 
مجلـس نماینـده گان در گذشـته نیـز 
نشـان داده کـه قدرتـی را کـه بایـد 
یـک مجلـس بـه عنـوان ممثـل ارادۀ 
مـردم داشـته نداشـته اسـت. از نظـر 
مجلـس  حاضـر  حـال  در  منتقـدان 
تکلیفـی  بـال  حـال  در  نماینـده گان 
قـرار دارد؛ زیـرا از زمـان معیـن کـه 
قانـون بـه ایـن نهادهـا تعیـن کـرده 
بـود، کمتر از دوسـال سـپری  شـده 
اسـت. هم چنـان، بیشـتر وقـت دیده  
شـده که تصمیم مجلـس نماینده گان 
ارگ  به ویـژه  حکومـت  طـرف  از  

گرفتـه  جـدی  جمهـوری  ریاسـت 
ارگ  موضوعـات  بسـا  در  و  نشـده 
دور  را  مجلـس  فرمـان  صـدور  بـا 
نمونه هـا  ایـن  از  یکـی  اسـت.  زده 
توزیـع   شـدۀ  تصویـب  قانـون 
شـناس نامه های برقـی اسـت کـه در 
نهایـی  از طـرف مجلـس  سـال 93 
اشـرف  محمـد  توشـیح  بـه  و  شـد 
غنـی رییـس حکومت وحـدت ملی 
نیـز رسـید، اما پـس از چنـدی آقای 
فرمـان  قانـون  ایـن  برابـر  در  غنـی 
صـادر کـرد و توزیـع  شـناس نامه ها 
را به اسـاس فرمـان خود آغـاز کرد.  
آگاهـان بـاور دارند که پـس از پایان 
دورۀ قانونـی کار مجلـس کـه دوباره 
توسـط محمـد اشـرف غنـی، رییس 
حکومـت وحـدت ملی تمدید شـد، 
ایـن مجلـس بیشـتر در همسـویی با 
قـوۀ اجرایـی قـرار دارد تـا یـک قوۀ 

قـوی ناظر بـه اعمـال حکومت. 
کـه  نماینـده گان  مجلـس  هم چنـان 
مـردم  ارادی  ممثـل  و  ملـت  خانـۀ 
شـکنی  قانـون  و  فسـاد  بـه  اسـت، 
متهـم اسـت. شـورای ملـی متهـم به 
چند دسـته گی در رابطه بـه قضایایی 
چـون هویتی، توزیع شـناس نامه های 
برقی اسـت. این سـردرگمی مجلس 
نماینده گان سـبب شـده است که در 
بسـیار موارد حتا برخـی وزیرانی که 
از طـرف ایـن نهاد سـلب صالحیت 
شـده اند؛ دوبـاره از طـرف رهبـری 
حکومـت به عنـوان سرپرسـت باقی 
کـه  می دهـد  نشـان  ایـن  مانده انـد. 
پارلمـان خـود بـه یـک نهـاد منزوی 
تبدیـل  شـده اسـت و امروز سـخن 
کـه  وزیرانـی  کشـانیده؛  به جایـی 
به دسـت  اعتمـاد  رای  نهـاد  ایـن  از 
ایـن  اسـتیضاح  برابـر  در  آورده انـد 
نهـاد تنهـا نامۀ عاشـقانه می  فرسـتند، 
از مصـروف بـودن و درگیـر بـودن 

خـود حـرف می زننـد. 

ــاه  ــه ش ــد ک ــزارش  داده ان ــتانی گ ــانه  های پاکس رس
محمــود قریشــی، و زیــر خارجــۀ جدیــد آن کشــور 

ــد. ــفر می کن ــل س ــه کاب ــر ب ــار روز دیگ ــا چه ت
ــای  ــتانی، آق ــانه های پاکس ــزارش رس ــاس گ ــه اس ب
قریشــی قــرار اســت بــه روز شــنبه هفتــۀ آینــده وارد 
کابــل شــود و بــا مقامــات ارشــد حکومــت وحــدت 

ملــی دیــدار داشــته باشــد. 
مقام هــای  نشرشــده،  گزارش هــای  اســاس  بــر 
پاکســتانی و افغانســتانی روی روابــط دوجانبــه و 
ــرای رســیده گی  هم چنــان پــالن عملــی دو کشــور ب

ــرد. ــد ک ــث خواهن ــته گی بح ــح و همبس ــه صل ب
ــه  ــر خارج ــوع  وزی ــب الوق ــفر قری ــی از س  درحال
پاکســتان ســخن گفتــه می شــود کــه کابــل  و  
ــک  ــا ی ــی ب ــط خوب ــاد در گذشــته از رواب اســالم آب
دیگــر برخــوردار نبــوده و  مقام هــای حکومــت 
کابــل انتظــار دارنــد تــا روی برخــی از مســایل مهــم 
ــت  ــری نخس ــه رهب ــتان ب ــد پاکس ــت جدی ــا دول ب

ــند. ــق برس ــه تواف ــان ب ــران خ ــر عم وزی
 درطــول 17 ســال گذشــته مقامــات بلنــد پایــۀ هردو 
ــتان و   ــای در پاکس ــر دیداره ــک دیگ ــا ی ــور ب کش
ــور  ــس جمه ــرزی ریی ــته اند. حامدک ــتان داش افغانس
ســابق افغانســتان21 بــار از پاکســتان دیــدار داشــته، 
امــا تمامــی مذاکــرات و دیدارهــای دپلوماتیــک میــان 
افغانســتان و پاکســتان تاکنــون نتیجــۀ مثبــت و تاثیــر 

قابــل مالحظــۀ  نداشــته اســت.
در همیــن حــال، برخــی کارشناســان، بــا اشــاره بــه 
ســفر اخیــر مقامــات پاکســتانی بــه کشــور می گوینــد 
کــه حکومــت جدیــد اســالم آبــاد در تــالش عــادی 

ســازی روابــط خــود بــا افغانســتان اســت.
ــا اشــاره  ــط بین الملــل ب  محمــد حیــدری، آگاه رواب
بــه ســفر وزیرخارجــه پاکســتان بــه کابــل، می گویــد 
ــه منظــور  ــد پاکســتان ب ــت جدی ــالش حکوم ــه ت ک

عــادی ســازی روابــط بــا افغانســتان اســت.
وقــت  هــر  کــه  دارد  بــاور  حیــدری  آقــای 
کار  روی  پاکســتان  در  غیرنظامــی  حکومت هــای 
ــوری  ــرات ص ــه تغیی ــد ک ــالش می کنن ــد، ت می آین
و شــکلی در سیاســت خارجــی به خصــوص  در 
روابــط خــود بــا افغانســتان روی دســت گیرند و 
نشــان بدهنــد کــه در راســتای عــادی ســازی روابــط 

ــتند. ــد هس ــتان عالقمن ــا افغانس ب
ــت  ــداف سیاس ــه اه ــاره ب ــا اش ــدری  ب ــای حی  آق
ــور  ــن کش ــده ای ــبات آین ــتان و مناس ــی پاکس خارج
در افغانســتان افــزود کــه حکومــت جدیــد پاکســتان 
تــالش می کنــد که اهــداف مشــخصی را در سیاســت 
خارجــی  اش دنبــال و تغییراتــی را بــه وجــود بیــاورد. 
ــان  ــران خ ــی عم ــعارهای انتخابات ــواهد و ش از ش
ــی  ــی م ــه خوب ــور ب ــن کش ــازۀ ای ــر ت ــت وزی نخس
ــن  ــی ای ــت خارج ــه در سیاس ــرد ک ــد درک ک توان
ــد. ــه وجــود خواهــد آم ــدی ب ــرات چن کشــور تغیی
بــه گفتــۀ او، رفــع بــد بینــی و تنش زدایــی افغاســتان 
- پاکســتان و تــالش بــرای تغییــر ذهنیــت خصومــت 
آمیــز مــردم افغانســتان نســبت بــه پاکســتان از 
ــد  الویت هــای ایــن کشــور ا ســت.  حکومــت جدی
اســالم آبــاد تــالش می کنــد  بــه هنــد رقیــب 
اســتراتژیکش نشــان بدهــد کــه پاکســتان علی رغــم 
فشــارهای امریــکا، هنــوز  بــه عنــوان بازیگــر مهــم و 

تعییــن کننــدۀ در قضایــای افغانســتان مطــرح اســت. 
 ایــن کارشــناس روابــط بین الملــل امــا، نقــش 
ــم  ــتان را در تنظی ــی پاکس ــت ملک ــران حکوم رهب
ــاکارا  ــور ن ــن کش ــی ای ــت خارج ــت سیاس و هدای
وغیــر موثــر  خوانــد و گفــت کــه مدیریــت اصلــی 
ــان  ــت نظامی ــور به دس ــن کش ــی ای ــت خارج سیاس

ــراردارد. ق
ــه  ــد ک ــتان نمی خواهن ــان  پاکس ــه نظامی ــت ک او گف
ــه  ــدر  ک ــات و مقت ــا ثب ــت ب ــتان حکوم در افغانس
بتوانــد روی پــای خــودش ایســتاد شــود؛ بــه وجــود 
بیایــد. نــگاه پاکســتانی ها در سیاســت خارجــی 
ایــن کشــور«امنیت محــور« اســت، امنیــت محــوری  

ــه  ــق تقوی ــتان از  طری ــه پاکس ــن معناســت ک ــه ای ب
ــی،   ــت، صــدور تروریســم و مداخــالت امنیت افراطی
ــتان  ــژه در افغانس ــه وی ــه ب ــان را  در منطق اهداف ش
دنبــال می کننــد. ایــن سیاســت سال هاســت کــه  
ــتان  ــورد افغانس ــتان در م ــان پاکس ــوی نظامی از س
ــد کــرد کــه  ــدری  تاکی ــای حی اعمــال می شــود.  آق
بخــش از روابــط بســته گی دارد بــه دیپلوماســی 
خــود افغانســتان کــه چگونــه چالــش را بــه فرصــت 
ــتگاه  ــه دس ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــد و نبای ــل کن تبدی
ــت الزم  در  ــی و موثری ــور از کارای ــی کش دیپلوماس
ــی  ــبات منطقه ی ــی  و مناس ــط بین الملل ــم رواب تنظی

برخــوردار نمی باشــد. 

سرباز زدن مقامات امنیتی از فراخوان مجلس:

ما مصروف 
هستیم! 

افغانستان به  پاکستان  خارجۀ  وزیر  سفر 
اسالم آباد در تالش عادی سازی روابط با کابل

داود مکارم

ابوبکر صدیق

عـدم حضـور مسـووالن نهادهـای امنیتی در نشسـت پاسـخگویی بـه اعضای مجلـس؛ واكنش تند 
نماینـده گان را در پی داشـت.

محمداقبـال صافـی، عضـو مجلـس نماینـده گان در واكنـش بـه سـرباز زدن مسـووالن سـکتور 
امنیتـی می گویـد كـه بی كفایتـی و بی مسـوولیتی مسـووالن نهادهـای امنیتـی سـبب شـد تـا شـهر 

غزنـی تـا سـرحد سـقوط پیش رفتـه و ناامنی هـا در والیت هـای دیگـر نیـز افزایـش یابـد.
بـه گفتـۀ آقـای صافـی، روزانـه ده ها سـرباز در والیت های مختلف افغانسـتان كشـته می شـوند و 

بـرای حرمـت گذاشـتن بـه خون این جوانـان، مسـووالن نهادهای امنیتی باید اسـتیضاح شـوند
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درآمد
ــان  ــه می ــی ب ــر عوامل ــانی بناب ــع انس ــه در جوام منازع
ــدن  ــل و حلش ــِن عوام ــض از میان رفت ــه مح ــد و ب می آی
در  می یابــد.  پایــان  آن،  مســایل 
منازعــه  حــل  بــرای  مجمــوع، 
ــتفاده از  ــود دارد: اس ــه روش وج س
ــی  ــۀ نظام ــه غلب ــه ب ــه ک ــوۀ قهری ق
می گــردد؛  منجــر  طــرف  یــک 
ــای  ــق گفت وگوه ــره از طری مذاک
هم زمــان  ترکیــب  و  صلــح؛ 
ــره  ــه و مذاک ــوۀ قهری ــتفاده از ق اس
کــه مســلتزم فشــار در میــدان جنگ 
ــام  ــرای انج ــا ب ــن تالش ه در حی
مناســببودن  مذاکــرات می باشــد. 
هــر یــک از ایــن ســه روش در 
ــبی  ــی نس ــه توانای ــه، ب ــک منازع ی
ــاد،  ــوع، ابع ــگ، ن ــای جن طرف ه
و مراحــل منازعــه، و انتظــارات 
ــه  ــج منازع ــا از نتای ــل طرف ه متقاب
به  هر صــورت،  دارد.  بســته گی 
ــان  ــی پای ــا زمان ــه تنه ــک منازع ی
می یابــد کــه طرف هــای منازعــه 
بــه ایــن نتیجــه برســند کــه از ختــم 
آن ســود  دوام  از  بیشــتر  جنــگ 
ــل  ــی قب ــوع جنگ ــر ن ــد. ه می برن
از رســیدن بــه یــک پایــان معقــول، 
ــروز  ــکین، ب ــدید، تس ــۀ تش چرخ
ــی  ــدد را ط ــدید مج ــدد و تش مج
ــن مراحــل  ــک از ای ــر ی ــد. ه میکن
ویــژۀ  خط مشــی های  نیازمنــد 

ــت. ــه اس ــل منازع ح
افغانســتان  در  جنــگ  امــروزه، 
مــداوم  ناکامی هــای  نتیجــۀ  در 
هفده ســال  در  منازعــه  حــل  در 
ــه نقطــۀ تشــدید مجــدد  گذشــته ب
ــوس 1380،  ــن در ق ــس ب ــس از کنفران ــیده اســت. پ رس
هــم ادارۀ موقــت بــه رهبــری حامــد کــرزی و هــم 
ــاز  ــه در آغ ــان ک ــال طالب ــی آن در قب ــان بین الملل حامی
ــد، سیاســت  ــتی زدن ــروه تروریس ــا برچســب گ ــر آن ه ب
اســتفاده از قــوۀ قهریــه را در پیــش گرفتنــد. ایــن رویکــرد 
ــوی  ــان از س ــر طالب ــی ب ــدید نظام ــار ش ــه فش ــر ب منج
ــی افغانســتان  ــای امنیت ــالف و بســیج نیروه ــای ائت نیروه
ــا بقایــای طالبــان بــه  شــیوۀ نظامــی شــد؛  بــرای جنــگ ب
به ویــژه حمــالت ســرکوب گرانۀ ایــاالت متحــده در 
ایــن دوره فعاالنــه و تهاجمــی بــود کــه در آغــاز نتایجــی 
را نیــز در پــی داشــت. در ایــن مرحلــه، کشــور عمدتــًا از 
ــه  ــد شورشــیان جــدی ب ــان پاک ســازی شــد و تهدی طالب
ــق کــرد  ــن وضعیــت تصــوری را خل نظــر نمی رســید. ای
کــه افغانســتان در مســیر درســت ثبــات و توســعۀ سیاســی 
ــت های  ــر در سیاس ــا تغیی ــاور ب ــن ب ــا ای ــرار دارد؛ ام ق
ــاالت  ــۀ ای ــا حمل ــش کشــیده شــد. ب ــه چال ــی ب بین الملل
ــم  ــه از تحکی ــل 1382، توج ــراق در حم ــه ع ــده ب متح
دســت آوردهای اولیــه و ادامــۀ ســرکوب طالبــان بــه 
جنــگ شورشــیان در عــراق تغییــر یافــت. کاهــش توجــه 
بــه افغانســتان و هم چنیــن ظهــور مجــدد طالبــان، دولــت 
ــا  ــرار داد ت ــر از آن ق ــت ضعیف ت ــتان را در موقعی افغانس
ــن  ــس ب ــس از کنفران ــد دســت آورد های پ ــان بتوان هم زم

ــد.  ــارزه کن ــان مب ــا طالب ــظ و ب را حف
ــال 1383،  ــان در س ــونت آمیز طالب ــارۀ خش ــزش دوب خی
ــان  ــا مشــکل طالب ــرای کنارآمــدن ب مرحلــۀ دوم تــالش ب
را بــه همــراه داشــت. ایــن مرحلــه کــه تــا آغــاز برنامــۀ 
ــرای خــروج نیروهــای امریکایــی  رییس جمهــور اوبامــا ب
ــرزی  ــور ک ــارۀ رییس جمه ــاب دوب ــتان و انتخ از افغانس
در ســال 2009 ادامــه یافــت؛ سیاســت نخســتیِن اســتفاده 
ــار  ــب فش ــتفاده از ترکی ــت اس ــه سیاس ــه ب ــوۀ قهری از ق
نظامــی و تــالش بــرای مصالحــه تغییــر کــرد. در حالی کــه 
ایــاالت متحــده بــه سیاســت مبــارزه بــا تروریســم ادامــه 
ــه  ــه گفت ــان ک ــا شــاخه های طالب ــت افغانســتان ب داد، دول
ــتی  ــت آش ــتند، سیاس ــاط نداش ــده ارتب ــا القاع ــد ب می ش
را در پیــش گرفــت. دلیــل اصلــی شکســت مذاکــرات و 
تالش هــای مصالحــه در ایــن مرحلــه، مــواردی بــود کــه 
ــی  ــت افغانســتان و متحــدان بین الملل ــد از ســوی دول بای
ــد از:  ــارت بودن ــوارد عب ــن م ــدند. ای ــالح می ش آن اص
ــدان  ــا کنشــگرایانه در می سیاســت های بیشــتر واکنشــی ت
جنــگ، دســتِ کمگرفتن نیــاز بــه مدیریــت عوامــل 
داخلــی و منطقه یــی منازعــه، و عــدم یــک سیاســت 

منســجم حــل منازعــه. 

ــرزی در ســال  ــور ک ــس از انتخــاب مجــدد رییس جمه پ
فعالیت هــای  مــورد  در  او  فزاینــدۀ  بدبینــی  و   1388
نیروهــای بین المللــی در افغانســتان، او شــیوۀ جدیــد 
مذاکــره بــا طالبــان را در پیــش گرفــت کــه بــا طــرح آن، 
ــومین  ــیان وارد س ــالۀ شورش ــل مس ــرای ح ــا ب تالش ه
مرحلــه شــد. ســازوکار پیش بُــرد مذاکــرات در ایــن 
مرحلــه بــه شــورای عالــی صلــح افغانســتان واگــذار شــد 
ــورتی  ــی مش ــۀ مل ــۀ »جرگ ــال 1389 در نتیج ــه در س ک
صلــح« تشــکیل شــد؛ جرگه یــی کــه در آن 1600 نماینــده 
بــرای مشــوره در مــورد رونــد صلــح در کشــور، در کابــل 
ــه  ــح ب ــی صل ــورای عال ــدا ش ــد.  در ابت ــم آمدن ــرد ه گ
پیشــین  رییس جمهــور  ربانــی،  برهان الدیــن  رهبــری 
ــًا  ــه اتفاق ــتان )1380-1371( ک ــالمی افغانس ــت اس دول
خــود او در ســال 1375 از ســوی طالبــان از قــدرت کنــار 
ــس از  ــه پ ــرد. بالفاصل ــاز ک ــود، کارش را آغ زده شــده ب
تأســیس آن، شــورای عالــی صلــح بــه  دلیــل عــدم ظرفیت 
ــا  ــی ب ــدم هماهنگ ــو، و ع ــه از یک س ــت منازع در مدیری

ــود را  ــار خ ــر، اعتب ــوی دیگ ــی از س ــای بین الملل نیروه
از دســت داد. بازیگــران خارجــی طبــق سیاســت های 
خود شــان و بــدون در نظــر گرفتــن برنامــۀ کــرزی 
ــوازی  ــای م ــرده و آجنداه ــرار ک ــاس برق ــان تم ــا طالب ب
ــۀ ایــن  ــا طالبــان را پیــش می بردنــد. یــک نمون مذاکــره ب
ــاه  ــان در قطــر در م ــر سیاســی طالب ــاح دفت رویکــرد، افتت
جــوزای ســال 1392 اســت کــه در نتیجــۀ تمــاس مســتقیم 
ــان،  ــر طالب ــا عناص ــی ب ــی و آلمان ــای امریکای دیپلمات ه
از جملــه طیــب آغــا، بــه منظــور گشــایش مجــرای 
گفت وگوهــای صلــح بــا طالبــان ایجــاد شــد.  ایــن دفتــر 
پــس از اعتــراض کــرزی بــر برافراشتهشــدن بیــرق امــارت 
اســالمی افغانســتان و این کــه ایــن دفتــر از امــارت 
اســالمی افغانســتان نماینده گــی خواهــد کــرد، بســته شــد. 
برافراشــتن بیــرق امــارت اســالمی در قطر را در افغانســتان 
ــد  ــالش دارن ــان ت ــا طالب ــد کــه گوی طــوری تفســیر کردن
خــود  را به عنــوان دولــت مــوازی بــا جمهــوری اســالمی 

ــد. ــی کنن افغانســتان معرف
کــرزی در واکنــش بــه تماس هــای مســتقیم دیپلمات هــای 
خارجــی بــا طالبــان، بــا برخــی از عناصــر طالبــان 

ــرات  ــرح مذاک ــرد.  ط ــرار ک ــی« برق ــای مخف »تماس ه
ــچ  ــره هی ــز مذاک ــه می ــان ب ــت آوردن طالب ــرزی جه ک
ســودی نداشــت؛ امــا چانه زنــی کــرزی و شــورای عالــی 
ــی  ــتۀ اصل ــه از هس ــیان ک ــری از شورش ــا عناص ــح ب صل
طالبــان نماینده گــی نمی کردنــد، بــه رهایــی صدهــا 
ــد. ــر ش ــی منج ــدان پل چرخ ــان از زن ــوی طالب جنگ ج
برخــالف انتظــارات کــرزی، جنگ جویــان آزادشــده 
ــۀ آن،  ــه در نتیج ــتند ک ــگ بازگش ــدان جن ــه می ــاره ب دوب
افغانســتان وارد یــک مرحلــۀ خونینتــر شــورش گری 
و حمــالت انتحــاری شــد. در ایــن رونــد، رییــس 
شــورای عالــی صلــح نیــز در خانهــاش در کابــل، از 
ــه خــود را  ــرور شــد ک ــک مهاجــم انتحــاری ت ســوی ی
یکــی از فرماندههــان طالبــان معرفــی و ادعــا کــرده بــود 
ــده  ــل آم ــه کاب ــرزی ب ــح ک ــق طــرح صل ــرای تحق ــه ب ک
ــی پاکســتان  ــی، دســتگاه امنیت ــرور ربان ــل از ت اســت.  قب
نیــز چهره هــای »نســل پیشــین« طالبــاِن مســتقر در کویتــه 
ــق  ــوع تواف ــرل هرن ــا کنت ــرار داد ت و کراچــی را هــدف ق
سیاســی ممکــن در افغانســتان را حفــظ کنــد.  ایــن اقــدام 
ــر  ــوری تعبی ــتان ط ــۀ افغانس ــکار عام ــتانی ها در اف پاکس
ــان  ــری از طالب ــتان عناص ــت پاکس ــا دول ــه گوی ــد ک ش

ــرزی  ــا ک ــو ب ــای گفت وگ ــایش راه ه ــرای گش ــه ب را ک
در مــورد مصالحــۀ سیاســی »بــه  رهبــری افغان هــا« 

آماده گــی می گرفتنــد، هــدف قــرار داده اســت.
علی رغــم ایــن حــوادث، کــرزی هم چنــان بــه تأکیــد خود 
بــر مذاکــرۀ دوجانبــه بــا طالبــان کــه او آن هــا را آشــکارا 
ــا  ــا الگوه ــه داد؛ ام ــد، ادام ــی« می خوان ــرادران ناراض »ب
و آجنــدای متناقــض حــل منازعــه و پیش شــرط های 
ــل  ــت ح ــرفت در جه ــع پیش ــن، مان ــر طرفی انعطافناپذی
ــت  ــه دول ــد. در حالی ک ــو ش ــق گفت وگ ــه از طری منازع
در تــالش ادغــام طالبــان در رونــد سیاســی پســا-کنفرانس 
ــره  ــرای مذاک ــروه پیش شــرط هایی را ب ــن گ ــود، ای ــن ب بُ
ــرای دولــت ناممکــن  پیــش کشــید کــه پذیــرش آن هــا ب
بــود. پیش شــرط های عمــدۀ طالبــان، به گونــۀ مثــال، 
خــروج کامــل نیروهــای خارجــی و ایجــاد یــک دولــت 
ــب،  ــن ترتی ــه ای ــود.  ب ــل ب ــریعت در کاب ــر ش ــی ب مبتن
ــع  ــده آل و وض ــناریوی ای ــک س ــان ی ــأ می ــردن خ پرک
موجــود، بــا ابزارهــا و امکانــات دستداشــتۀ طرفیــن بــرای 

ــر یکدیگــر ممکــن نبــود. اعمــال نفــوذ ب

سناریوی 
پایان بخشیدن 
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ــوده  ــات نزدیــک ب ــر و ادبی ــه هن ــاز ب فلســفه از دیرب
نیــز  و  بــرده  بهــره  آن هــا  دســت آوردهای  از  و 
ــو  ــث و گفت وگ ــه بح ــری را ب ــی و هن ــم ادب مفاهی
ــنده گان و  ــوفان، نویس ــی فیلس ــت. بعض ــته اس گذاش
ــد: هراکلیتــوس، پارمینــدس،  شــاعران بزرگــی بوده ان
افالطــون، لوکرســیوس، شــوپنهاور، نیچــه، راســل و 
ــا ارســطو،  ــر این ه ــد. در براب ــن جمله ان ــارتر از ای س
ــت و هــگل هســتند کــه دشــوارنویس اند. هــگل  کان
ــار  ــدن آث ــض و خوان ــت غام ــوفی اس ــژه فیلس به وی
ــی،  ــنده گان آلمان ــوفان و نویس ــرای فیلس ــی ب او حت
فلســفی  ارزش  او،  نوشــته های  اســت.  دشــوار 
ــت.  ــم گیر نیس ــی چش ــاظ ادب ــا از لح ــاد دارد ام زی
ــات  ــفه و ادبی ــا، راه فلس ــۀ این ه ــم هم ــه  رغ ــی ب ول
ــه  ــد ب ــا می نویس ــه زیب ــوفی ک ــت. فیلس ــی نیس یک
ــود. او  ــمرده نمی ش ــی ش ــوف خوب ــل فیلس ــن دلی ای
ــه روشــن کردن  ــد طــرح مشــکل کنــد و ب ــد بتوان بای
ــاری  ــه اعتب ــفه ب ــردازد. فلس ــوار بپ ــای دش گزاره ه
ــرای دریافــت  »کوششــی اســت در حــوزه اندیشــه ب
و بیــرون آوردن ژرف تریــن و کلــی تریــن تصــورات 
ــد  مــا«)1( تفکــر فلســفی در جایــی ریشــه مــی دوان
کــه دربــاره شــناخت چیزهــا و مفهــوم هــا، پرســش 
هــای بنیــادی طــرح شــود و پــای اســتدالل و منطــق 
ــی  ــاد م ــز زی ــن کاری تمرک ــد و چنی ــان آی ــه می ب
خواهــد از مــردم نمــی تــوان انتظــار داشــت کــه بــه 
ــد. قصــد  فلســفه و منطــق روی خوشــی نشــان دهن
فیلســوف هنرنمایــی ادبــی نیســت، بــه همیــن دلیــل 
رک و راســت و خشــک و بــی پیرایــه مــی نویســد و 
ــه ســه  ــه منطــق اســت ک ــد فلســفه متکــی ب می گوی

ــی دارد: ــور اصل مح
الــف( پرســش از گوهر اشــیاء ب( پرســش از هســتی 

)وجــود( اشــیاء. ج( پرســش از چرایی اشــیاء.
فیلســوف می پرســد: حقیقــت چیســت؟ وجــود 
انــد؟  آمــده  پدیــد  چه گونــه  اشــیاء  چیســت؟ 
ــه ممکــن اســت؟  شــناخت درســت چیزهــا، چه گون
چــه فرقــی هســت بیــن فــرد انســان و مفهــوم 
ــت  ــمار اس ــم ش ــش ها ک ــن پرس ــان؟... ای ــی انس کل
امــا دامنــۀ وســیعی دارد. هــر پاســخی کــه بــه 
تازه یــی  مشــکل های  بدهیــم،  پرســش ها  ایــن 
ــوز ایــن مشــکل ها را تبییــن  به وجــود مــی آورد و هن
نکرده ایــم، مشــکل های دیگــری ســبز می شــود، 
»فلســفه،  می گویــد:  آیزیابرلیــن  دلیــل  به همیــن 
پرســش هایی اســت کــه نمی دانیــم چه گونــه بــه 
آن هــا پاســخ دهیــم« و برایــن گفتــه می شــود، افــزود: 
ــم  ــت نمی دانی ــی درس ــاید حت ــه ش ــش هایی ک »پرس
ــوف  ــه فیلس ــا این هم ــم.«)2( ب ــرح کنی ــه مط چه گون
ــا  ــه خــود آن ه ــد ک ــاز می کن ــی آغ ــا پیش فرض های ب

ــود. ــته ش ــنجش گذاش ــه س ــد ب بای
امــا ادبیــات، حتــی ادبیــات دشــوار، پســند همــه گان 
ــر  ــد و پ ــرف می زن ــا ح ــا دل آن ه ــرا ب ــت، زی اس
از شــیرین کاری، رازپــردازی و تصاویــر تجســمی 
از هنــر و  ادبیــات، شــاخه یی  اســت.  دلپذیــر  و 
ــت.  ــری اس ــوع هن ــن ن ــیقی، عام تری ــس از موس پ
پــرآب  زبــان  نمایش نامــه،  و  قصــه  و  شــعر  در 
و تــاب می شــود و کالم زیــب و زیــور می یابــد 
و خیال هــا و تصــورات مــا را وســعت می دهــد. 
ــت.  ــازی اس ــد ب ــه و همانن ــان، خودانگیخت ــن زب ای
ــن  ــی به کارانداخت ــعر یعن ــد: »ش ــوپنهاور می گوی ش
تصــورات بــه کمــک کلمه هــا.« ممکــن اســت فــردی، 
ــد  ــی او به وج ــد و از زیبای ــی را ببین ــخص زیبای ش
آیــد. آن چــه او در ایــن زمینــه خواهــد گفــت احتمــاالً 
ــود امــا اگــر  بیانــی سرراســت و شــخصی خواهــد ب
ــز و رازمی شــود و  ــر از رم شــاعر باشــد، ســخنش پ
فضایــی بــرای بازی گــری خیــال خواننــده و شــنونده 
ــی  ــدن زیباروی ــا دی ــعدی ب ــی آورد. س ــود م به وج

ــه اســت: گفت
جرم بیگانه نباشد که تو خود صورت خویش

گر در آیینه ببینی برود دل ز برت
و حافظ نیز در همین حال و هوا می سراید:

تو مگر بر لب آبی به هوس ننشینی
ورنه هر فتنه که بینی همه از خود بینی

راه ســاختن  از  کــه ســعدی و حافــظ  می بینیــم 
و  رویدادهــا  و  اشــیاء  از  دلپذیــر  صورت هــای 
ــردن  ــاب و نقش بازی ک ــاری از نق ــا ی ــخاص و ب اش
ــی  ــه زیبای ــال، چه گون ــروی خی ــن نی و به کارانداخت
را مجســم و مــارا از مــالل زنده گانــی روزانــه، 
ــود  ــای خ ــۀ گزاره ه ــا در عرض ــد. آن ه آزاد می کنن
ــفی  ــتدالل فلس ــن اس ــا ای ــد ام ــز می کنن ــتدالل نی اس
نمی خواهــد،  کبــرا  نیســت، صغــرا و  منطقــی  و 

اســتدالل هنــری اســت، تشــبیه اســت، اســتعاره 
ــت. ــوآوری اس ــام و ن ــار از ابه ــت و سرش اس

به معنــای  و  اســت  یونانــی  واژه یــی  فلســفه 
را  واژه  ایــن  اســت.  دانــش  دوست داشــتن 
ــا  ــت: م ــرد. او گف ــه کار ب ــورس ب ــتین بار فیثاغ نخس
دانــا و دانشــمند نیســتیم، دوســت دار دانش ایــم. 
معنــای ایــن گفتــه آن اســت کــه انســان در راه 
دانایــی اســت و بــه میــزان اســتعداد و کوشــش 
ــن  ــا ای ــد ام ــی می رس ــی از دانای ــه مرتبه ی ــود، ب خ
ــا  ــد ت ــد بکوش ــاز بای ــی نیســت و او ب ایســتگاه نهای
بــه مرتبــۀ دیگــری از دانایــی برســد. در فرهنــگ مــا، 

گاهــی فلســفه و حکمــت را متــرادف یک دیگــر 
دانســته اند و بــرای هــردو تعریــف واحــدی آورده انــد 
امــا ایــن دو کلمــه بــه یــک معنــا نیســت. نــزد یونانی، 
فیلســوف کســی بــود کــه بــه یــاری پژوهــش عقالنی 
و اســتدالل در جســت وجوی حقیقــت اســت، بــدون 
دخالــت دادن باورهــای دینــی و اســطوره یی، امــا 
اســتدالل هایی  و  دانش هــا  از  عبــارت  حکمــت 
و  می گیــرد  سرچشــمه  ادیــان  از  کــه  اســت 
ــردار و  ــتورالعمل های ک ــر دس ــده ب ــاد ش ــتر بنی بیش
دربردارنــدۀ پنــد و اندرزهاســت، و هــدف آن تهذیــب 
نفــس و حســن ســلوک آدمــی اســت، از ایــن قســم: 
ــه  ــازید، ب ــع نس ــران را ضای ــق دیگ ــد، ح ــاه نکنی گن
عهــد خــود وفــا کنیــد، حــق را از باطــل تمیــز دهیــد، 
ــه  ــتری پیش ــد، دادگس ــی کنی ــادر نیک ــدر و م ــه پ ب

ــد. )3( گیری
نیــز  ایــن ســخنان حکیمانــه  فیلســوف دربــارۀ 
پیش داوری هــای  بــا  نــه  امــا  می کنــد  پژوهــش 
ــه  ــده بلک ــات از پیش تعیین ش ــی و اثب ــا نف ــج ی رای
بنیــادی. در حکمــت گفتــه  پرســش  به صــورت 
می گویــد:  فیلســوف  باشــید«  »دادگــر  می شــود 
ــد  ــت بای ــا نخس ــت ام ــی اس ــا اهمیت ــۀ ب ــن گفت ای
بینیــم معنــای دادگــری چیســت؟ یکــی از امتیازهــای 
ــن اســت کــه مشــکل هایی  ــار افالطــون ای ــزرگ آث ب
ماننــد دادگــری، زیبایــی، خویشــتن داری، دلیــری... را 
ــمند  ــخاص اندیش ــه اش ــذارد و ب ــان می گ ــه گفتم ب
ــی  ــر زمینه ی ــود را در ه ــر خ ــد نظ ــت می ده فرص
بیــان کننــد و دبــارۀ هرمشــکلی چــون و چــرا کننــد و 
هم چنیــن نظــر مخالــف نظــر خــود را نیــز بشــنوند. 
فرصــت خجســته یی بــرای فلســفه بــوده اســت 

ــدۀ  ــرگاه عم ــی دونظ ــای افالطون ــه در دیالوگ ه ک
فلســفی دربــارۀ شــناخت باهــم رویــاروی می شــوند: 
فیلســوفان سوفیســت از ســویی و ســقراط از ســویی 
دیگــر. در مثــل پروتاگــوراس می گفــت: آدمــی 
میــزان همــه چیــز اســت. حقیقتــی فی نفســه موجــود 
ــا وســیله یی  ــت چیزه ــرای دریاف ــه ب نیســت چــرا ک
جــز حــواس نداریــم. احســاس به مــا می گویــد: 
ایــن اتــاق، گــرم اســت و آن ســنگ، ســفت و 
ســخت. اندیشــۀ عقالنــی هــم بــر ادراک هــای حســی 
ــاوت  ــز باهــم تف اســتوار اســت و ادراک انســان ها نی
دارد و فقــط بــرای خــود آن هــا معتبــر اســت. ازایــن 

گذشــته، آن چــه بــه حــوزۀ احســاس می آیــد در 
ــه گی  ــت و همیش ــت، ثاب ــس حقیق ــت. پ ــر اس تغیی

نیســت.
ــه  ــتی ب ــرگاه سوفیس ــن نظ ــد ای ــه می دی ــقراط ک س
بسیارشــدن »حقیقــت« می انجامــد پاســخ مــی داد 
ــا«  ــاس »جزیی ه ــوان از احس ــت را نمی ت ــه حقیق ک
ــد. و  ــد دی ــوکل بای ــی را، در پرت به دســت آورد. جزی
نیــز بــه گفتــۀ افالطــون، میــزان رســیدن بــه حقیقــت 
ــه جهــان »ایــده«  ــه میــزان رســیدن ب بســته گی دارد ب
ــون،  ــه گی. افالط ــی و همیش ــای کل ــه حقیقت ه و ب
فیلســوف بزرگــی بــود امــا بزرگــی او موجــب نشــد 
کــه از انتقادهــای ارســطو و فیلســوفان دیگــر مصــون 

بمانــد.
ارســطو، شــاگرد افالطــون بــود امــا بــه نقــد نظریــه 
»ایده«هــای اســتاد پرداخــت و گفــت: »کلــی« از 
هســتی  و  می آیــد  به دســت  »جزیی هــا«  انتــزاع 
برونــی نــدارد. مــا هــزاران درخــت را می بینیــم 
آن هــا،  مشــترک  ویژه گی هــای  یافتــن  راه  از  و 
ــن  ــط ای ــه فق ــه ن ــیم ک ــی« می رس ــی »کل ــه مفهوم ب
درخــت خــاص بلکــه همــه درخت هــا را دربــردارد.
ــی  ــفۀ معین ــاد از فلس ــۀ انتق ــر از مرتب ــی دیگ بعض
ــرار  ــه ق ــاج حمل ــد و خــود فلســفه را آم ــر رفتن فرات
دادنــد. از نظــرگاه ایشــان، کار فلســفه کارثمربخشــی 
نیســت و فلســفیدن به جــای آن کــه بــه یقیــن برســد 
ســر از حیــرت بــه درمــی آورد و انســان ها را گیــج و 
ویــج می کنــد. »راز دهــر« را بــا فلســفه )و حکمــت( 
نمی تــوان گشــود، یــا بــه تعبیــر اتیســم منطقــی »مــا 
ــارۀ هســتی آن  ــه درب ــم ک ــروکار داری ــی س ــا جهان ب
ــر  ــود در آن کم ت ــی موج ــای واقع ــتی چیزه و هس
ــت«.  ــم توانس ــز نخواهی ــا هرگ ــت ی ــم گف می توانی
ــز  ــزاره را نی ــن گ ــالف ای ــر، خ ــوی دیگ ــه از س البت
چهــار  فلســفه،  مخالفــان  کــرد.  بیــان  می تــوان 

گروه انــد:
1- باورمنــدان شــورمند مذاهــب: اینــان دربــارۀ 
ظواهــر و حتــی دربــارۀ اصــول دینــی جمــود دارنــد 
ــی را رد  ــی دین ــارۀ معان ــیدن درب ــه اندیش و هرگون
ــد  ــن را رد می کن ــن دی ــزم« باط ــن ح ــد. »اب می کنن
ــت.  ــز و راز اس ــی از رم ــریعت خال ــد: ش و می گوی
ظاهــر شــریعت، برهــان اســت و کســی که تابــع 
ظاهــر باشــد از برهــان پیــروی می کنــد. اساســًا 
ــردن  ــون و چراک ــفه و چ ــا فلس ــعری ب ــان اش متکلم
دربــارۀ کنــه قضایــا، مخالــف بوده انــد. محمــد 
ــاد  ــاب »تهافــت الفالســفه« کوشــید بنی ــی در کت غزال
ــی،  ــوفان )فاراب ــه فیلس ــد. او ب ــران کن ــفه را وی فلس
ــی  ــه یاوه گوی ــان را ب ــه آورد و آن ــینا...( حمل ــن س اب
و آشفته اندیشــی متهــم کــرد. او در کتــاب خــود 
ــۀ فیلســوفان  »بیســت مســاله را پیــش کشــید و نظری
ــژه در  ــت و به وی ــردود دانس ــایل م ــارۀ آن مس را درب
ــد،  ــد ران ــۀ ســه مســاله از آن مســایل بســیار تن زمین
و فیلســوفان را تکفیــر کــرد و ایــن ســه مســاله 
ــکار  ــم، ان ــی عال ــدم زمان ــه ق ــول ب ــد از: ق عبارت ان
ــمانی...  ــاد جس ــکار مع ــات، ان ــه جزیی ــدا ب ــم خ عل
ــارۀ ایــن ســه  ــاور دارد نظــر فیلســوفان درب ــی ب غزال
ــی که  ــت و کس ــالم اس ــن اس ــالف دی ــاله برخ مس
بــر خــالف اســالم نظــری بدهــد، محکــوم بــه کفــر 

ــود. )4( ــد ب خواه
2- عارفــان )وصوفیــان(: ایــن گــروه نیــز بــا فلســفه 
مخالف انــد چــرا کــه بــه نظــر ایشــان، اســتدالل عقلی 
حجــاب معرفــت اســت. عقــل، چــون و چــرا می کنــد 
و انســان را از راهــروی، )ســلوک( بــاز مــی دارد. 
مولــوی گفتــه اســت: »پــای اســتداللیان چوبیــن 
ــدرت برهــان و اســتدالل فلســفی در  ــی ق ــود«. یعن ب
ــز اســت. ابوســعید  ــی مشــهود ناچی ــا توانای ــاس ب قی
ابی الخیــر پــس از دیــدار بــا ابــن  ســینا گفــت: 
»هرجــا مــا بــا چــراغ روشــن رفتیــم، ایــن شــیخ بــا 
عصــای اســتدالل گام نهــاد« )5( بــاری، عارفــان بــاور 
ــۀ اســتدالل فلســفی و  ــف در مرحل ــه توق داشــتند ک
ــان را از  ــوی، انس ــات معن ــلوک و مقام ــت از س غفل

ــی دارد. ــاز م ــی ب ــه مقصــد نهای رســیدن ب
تا فضل و عقل بینی بی معرفت نشینی

یک نکته ات بگویم خود را مبین که رستی
3- فلســفه و علــم مثبــت: دانشــمندان پوزیتیــف 
نیــز بــا فلســفه مخالفــت ورزیــده یــا دورۀ آن را 
ــان  ــرگاه ایش ــناخت از نظ ــته اند. ش ــه دانس پایان یافت
بایــد متکــی بــه گزاره هــای علمــی و تجربــی باشــد. 
ــه مرحله یی  ــروف س ــۀ مع ــا نظری ــت ب ــت  کن اوگوس
ــان فلســفه و متافیزیــک را اعــالم داشــت.  خــود، پای

و ادبیات 
فلسفه

 دست غیب، عبدالعلی 

بخش نخست



گلبدیــن حکمتیــار، )رهبــر شــاخۀ غیــر رســمی( 
حــزب اســالمی دیــروز سه شــنبه، در یــک 
کنفرانــس خبــری در کابــل گفــت کــه حکومــت 
کنونــی تــوان پذیــرش مخالفــان و منتقدانــش را 
نــدارد و بــرای سرکوبی شــان، حاضــر اســت بــه 

پــای هرکســی بیفتــد.
ــع  ــل مناف ــت کاب ــار، حکوم ــۀ حکمتی ــه گفت ب
و  می دانــد  جنــگ  گســترش  در  را  خــود 
ــراری  ــرای برق ــالش جــدی ب ــل ت ــن دلی به همی
ــۀ او، حــزب اســالمی  ــه گفت ــد. ب ــح نمی کن صل
ظرفیــت ایــن را دارد کــه میــان حکومــت و 
ــوی  ــر از س ــن ام ــا ای ــد، ام ــالش کن ــان ت طالب

ــت. ــده اس ــه ش ــده گرفت ارگ نادی
ــه در  ــرد ک ــم ک ــت را مته ــان حکوم او هم چن
ــز،  ــا ایــن حــزب نی اجــرای توافق نامــۀ صلــح ب

ــت. ــرده اس ــل نک ــش عم ــه وعده های ب
از  اســالمی  زندانیــان حــزب  آزادنکــردن  او 
ــف  ــرم آور توصی ــت ش ــرای حکوم ــدان را ب زن

ــرد. ک
گلبدیــن حکمتیــار هم چنــان گفــت کــه امریــکا 

ــکیل  ــورده و از تش ــت خ ــتان شکس در افغانس
یــک دولــت قــوی در ایــن کشــور عاجــز مانــده 

اســت.
ــه  ــت ک ــن اس ــال ای ــکا به دنب ــۀ او، امری ــه گفت ب
ــرون بکشــد. ــه از افغانســتان خــود را بی چه گون
ــورت  ــی ص ــار در حال ــای حکمتی ــارات اق اظه
می گیــرد کــه ســیگار یــا بــازرس ویــژۀ امریــکا 
ــه  ــد ک ــتان می گوی ــازی افغانس ــور بازس در ام
پیوســتن گلبدیــن حکمتیــار هیــچ تاثیــری روی 

ــت. ــته اس ــتان نداش ــح افغانس ــد صل رون
امــور  در  متحــده  ایــاالت  ویــژۀ  بــازرس 
بازســازی افغانســتان ایــن مطلــب در کم تــر 
ــته  ــالم داش ــنگتن اع ــته در واش ــاه گذش از یک م

ــت. اس
شــاخۀ غیررســمی حــزب اســالمی بــه رهبــری 
گلبدیــن حکمتیــار یکــی از احــزاب اســت کــه 
در بیــش از هفده ســال گذشــته، همــواره بــا 
ــوده و حمــالت تروریســتی  دولــت در جنــگ ب

ــز انجــام داده اســت. ــادی نی زی
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ــکان  ــوم را ت ــزارۀ س ــپتامبر ه ــازده س ی
ــی  ــم بین الملل ــن روز تروریس داد. در ای
بــا آمــاج قــراردادن نمادهــای مهــم 
بــه  را  جهــان  امریــکا،  ســرمایه داری 
شــگفتی و حیــرت واداشــت. جهــان کــه 
ــا  ــود، ب ــده ب ــرد رهی ــگ س ــازه از جن ت
ــا  ــه حت ــد ک ــه رو ش ــی روب ــگ تازه ی جن
نمی دانســت در کجــای جهــان می توانــد 
آن را رد یابــی کنــد. وقتــی جــورج دبلیــو 
بــوش رییــس جمهــوری وقــت امریــکا، 
بــا ســخنانی قاطــع و هشــداردهنده، 
القاعــده را متهــم بــه حملــه بــه برج هــای 
تجــارت جهانــی و پنتاگــون مقــر وزارت 
ــه  ــرد، اعــالم داشــت ک ــکا ک ــاع امری دف
ــود را در  ــع خ ــان موض ــورهای جه کش

ــه  ــازند. ب ــن س ــه روش ــن حمل ــال ای قب
گفتــۀ او یــا بایــد در کنــار امریــکا و 
ــا  ــد و ی ــرار گیرن ــی آن ق ــدان غرب متح
در کنــار تروریســت. بــدون شــک چنیــن 
ــت  ــی نمی دانس ــن و واضح ــام روش پی
هیــچ کشــوری را در جنــگ امریــکا 
غیرجانــب دار نگــه دارد و به همیــن دلیــل 
ــورهای  ــاق کش ــه اتف ــب ب ــت قری اکثری
ــتان  ــه افغانس ــکا ب ــۀ امری ــان از حمل جه
ــود  ــی ب ــن در حال ــد. ای ــت کردن حمای
کــه پیــش از آن امریــکا بــا ســران رژیــم 
طالبــان بــر ســر تســلیمی اســامه بــن الدن 
رهبــر شــبکۀ القاعــده گفت وگوهایــی را 
انجــام داده بــود. طالبــان نخواســتند و یــا 
نتوانســتند کــه دســت از حمایــت بن الدن 
ــد و ایــن مســاله باعــث شــد کــه  بردارن
ــه  ــم ب ــه تروریس ــی علی ــالف جهان ایت
رهبــری امریــکا به صــورت برق آســا 
بــه افغانســتان حملــه کنــد و ظــرف 
چندمــاهِ محــدود رژیــم طالبان را ســقوط 
دهــد. نظــام فعلــی افغانســتان ثمــرۀ ایــن 
ــا و  ــه گروه ه ــد ک ــت، هرچن ــگ اس جن
شــخصیت های سیاســی افغانســتان در 
ــی  ــتند ول ــال داش ــش فع ــاد آن نق ایج
ــم  ــه تصمی ــود ک ــی ب ــۀ جهان ــن جامع ای

ــن کشــور  ــدرت در ای ــع ق ــت توزی گرف
بــا چــه  درگیــر جنــگ چه گونــه و 
ــه  ــه ب ــود. حــاال ک رویکــردی انجــام ش
آن روزهــا نــگاه می کنیــم به صــورت 
مشــکالت  کــه  درمی یابیــم  روشــن 
فعلــی افغانســتان از همــان کنفرانــس 
ــۀ  ــت. جامع ــکل گرف ــن ش ــت ب نخس
ــت  ــان می خواس ــه در آن زم ــی ک جهان
ــود را  ــود خ ــه ش ــی ک ــر بهای ــه به ه ک
ــن  ــا تروریســم و انتقام گرفت ــارزه ب در مب
ــق  ــکا موف ــه امری ــه ب ــان حمل از طراح
ــاد  ــایل ح ــه مس ــر ب ــد، کم ت ــان ده نش
به عنــوان  افغانســتان  در  موجــود 
واقعیت هــای ایــن جامعــه توجــه نشــان 
داد. حکومتی کــه در نتیجــۀ کنفرانــس 

بــن به وجــود آمــد، بیشــتر از آن کــه 
ــتان  ــرایط افغانس ــخ گویی ش ــد پاس بتوان
ــرایط  ــخ گویی ش ــد پاس ــردم آن باش و م
امریکایی هــا  به ویــژه  و  غربی هــا 
ــک  ــود را در ی ــال خ ــکا عم ــود. امری ب
ــان  ــۀ خودش ــه گفت ــوم و ب ــگ نامعل جن
طوالنی تریــن جنــگ ایــن کشــور درگیــر 
کــرد. در هفده ســال گذشــته بســیاری 
مســایل دســت خوش تغییــر و دگرگونــی 
ــه  ــه ک ــت آن گون ــکا نتوانس ــد. امری ش
ــۀ  ــان را از صحن ــت، طالب ــار می رف انتظ
نظامــی افغانســتان بیــرون کنــد. هرچنــد 
ایــن گــروه هیــچ پایــگاه مردمــی در 
داخــل افغانســتان نــدارد، امــا کمک هــای 
منطقه یــی و ســازمان های تنــدرو بــه 
ایــن گــروه کــه هدف هــای خــاص 
ــا  ــد، ت ــال می کنن ــه دنب خــود را در منطق
ــی  ــای بین الملل ــر نیروه ــروز در براب ام
ــه  ــت افغانســتان ب ــر دول و حــاال در براب
ــس از  ــد. پ ــه می دهن ــان ادام ــگ ش جن
یــازده ســپتامبر  از واقعــۀ  هفده ســال 
وضعیــت افغانســتان و منطقــه پیچیده تــر 
دیگــری  زمــان  هــر  از  مغلق تــر  و 
ــه در  ــتان ک ــردم افغانس ــت. م ــده اس ش
ســال های نخســت ســقوط حکومــت 

تازه یــی  افق هــای  طالبــان  خودکامــۀ 
را در برابــر شــان می دیدنــد، امــروز 
مایوس تــر از هرزمــان دیگــری در مــورد 
ــد  ــدۀ کشــور شــان تردی ــت و آین وضعی
ــه  ــد. ســوال اساســی این جاســت ک دارن
ــتی   ــای تروریس ــا گروه ه ــگ ب ــرا جن چ
ــان می توانســت  ــه یکــی از آن هــا طالب ک
باشــد، چنیــن تغییــر بنیــادی کــرد؟ چــرا 
ــه  ــای حمل ــاال به ج ــان ح ــکا و جه امری
ــد  ــروه می خواه ــن گ ــان از ای ــه طالب ب
آن  بــا  سیاســی  مذاکــرات  وارد  کــه 
ــان  ــه طالب ــد ک ــر نمی رس ــه نظ ــود. ب ش
گروهــی باشــد کــه توانایــی ادارۀ کشــور 
را داشــته باشــد، و حتــا بتوانــد در یــک 
معادلــۀ سیاســی مشــارکت در قــدرت را 
ــرد. امــروز وقتــی از گفت وگوهــای  بپذی
صلــح بــا طالبــان ســخن گفتــه می شــود، 
ــرای آن  ــی ب ــاد عمل ــاس و بنی ــچ اس هی
نمی تــوان جســت وجو کــرد. هرگــز 
ــان نظــام  ــه طالب ــرد ک ــاور ک ــوان ب نمی ت
ــد و  ــور را بپذیرن ــی کش ــون اساس و قان
ــای  ــر ارزش ه ــی ب ــام متک ــک نظ در ی
دموکراســی وارد قــدرت سیاســی شــوند. 
ــی  ــم سیاس ــک توه ــه ی ــتر ب ــن بیش ای
شــباهت دارد کــه متاســفانه متحــدان 
می خواهنــد،  افغانســتان  بین المللــی 
ــگ  ــد. جن ــه کنن ــی را توجی ــگ فعل جن
فعلــی افغانســتان بیشــتر از آن کــه ریشــه 
داشــته  افغانســتان  جامعــۀ  درون  در 
باشــد یــک جنــگ نیابتــی و کامــال 
ــت.  ــی اس ــا فرامنطقه ی ــی و حت منطقه ی
ــازده  ــۀ ی ــس از واقع ــال پ ــاال هفده س ح
ســپتامبر می تــوان اشــتباه هایی را کــه 
ــای  ــدآ حکومت ه ــی و بع ــۀ جهان جامع
افغانســتان در ایجــاد فضــای امــن و صلح 
انجــام دادنــد، بــه خوبــی شناســایی کرد. 
افغانســتان متاســفانه یــک فرصــت مهــم 
ــازده  ــۀ ی ــس از حادث ــه پ ــی را ک و طالی
ســپتامبر در اختیــارش قــرار گرفتــه بــود، 
اگــر نگوییــم کــه کامــال نابــود کــرد ولــی 
بــا قاطعیــت می تــوان گفــت کــه بخــش 
ــیار  ــاال بس ــت داد. ح ــم آن را از دس اعظ
ــوان  ــه بت ــد ک ــر می رس ــه نظ ــکل ب مش
ــتباه ها را  ــن اش ــاه ای ــدت  کوت ــرف م ظ
ــران کــرد. شــاید امریکایی هــا وقتــی  جب
در میــان خــود صحبــت می کننــد، از 
ایــن اشــتباه ها پــرده بردارنــد، ولــی 
ــا را  ــه آن ه ــده اند ک ــر نش ــوز حاض تاهن
به صــورت رســمی بپذیرنــد. امریــکا 
ــق نشــد  ــگ افغانســتان موف ــا در جن حت
از  را  طالبــان  ســران  مهم تریــن  کــه 
پیشــین  رهبــر  ببــرد. مالعمــر  بیــن 
حقانــی  جالل الدیــن  و  گــروه  ایــن 
به عنــوان ماشــین جنگــی و انتحــاری 
ــردو  ــی ه ــبکۀ حقان ــر ش ــان و رهب طالب
بــه مــرگ طبیعــی از دنیــا رفتنــد. امریــکا 
ــگ  ــه جن ــد ک ــراف کن ــه اعت ــدون آن ک ب
افغانســتان در بیــرون از مرزهــای آن و در 
کشــور پاکســتان طراحــی می شــود، بــن 
ــس از  ــده  را پ ــبکۀ القاع ــر ش الدن رهب
چندین ســال تــالش و جســت وجو در 
شــهری در نزدیکــی اســالم آباد پایتخــت 
ــل  ــه قت ــپس ب ــتگیر و س ــتان دس پاکس
ــوان  ــه می ت ــروز چه گون ــس ام رســاند. پ
ــم  ــا تروریس ــگ ب ــه جن ــد ک ــی ش مدع
ــا  ــفانه غربی ه ــوده اســت. متاس ــق ب موف
ــی  ــز در بالتکلیف ــتان را نی ــردم افغانس م
در  امــروز  کــه  جنگــی  گذاشــته اند. 
افغانســتان ادامــه دارد، جنــگ مــردم ایــن 
کشــور نیســت. امریــکا و متحــدان غربــی 
آن نیــاز دارنــد کــه نســبت بــه وضعیــت 
افغانســتان و برنامه هــای صلــح خــود 
ــه  ــا ب ــن برنامه ه ــد. ای ــر کنن ــد نظ تجدی
ــوری  ــتان کش ــورت از افغانس ــچ ص هی
ــگ  ــازد. در جن ــات نمی س ــا ثب ــن و ب ام
ــت  ــای تروریس ــفانه گروه ه ــی متاس فعل
ــی  ــدان منطقه ی ــا متح ــت افکن ب و دهش
ــن  ــد و ای ــری دارن ــت باالت ــا دس آن ه
ــه  ــت ب ــک شکس ــد ی ــکا بای ــرای امری ب

ــمار رود.   ش

هفده سال 
سپتامبـر یـازده  ز   ا پس 

دفتر هماهنگی کمک های امور بشری سازمان ملل در افغانستان:

تاثیر خشک سالی بدتر از جنگ است 

حکمتیار: 
 ارگ برای حذف رقبایش به پای هرکسی می افتد

امــور  کمک هــای  هماهنگــی  دفتــر 
بشــری ســازمان ملــل متحــد، می گویــد: 
خشکســالی در کشــور بدتــر از جنــگ تاثیــر 
ــته و  ــردم گذاش ــی م ــاالی زنده گ ــی ب منف
صدهاهــزار خانــواده از فــرط ایــن پدیــده از 

شــده اند.  بی جــا  خانه های شــان 
امــور  هماهنگــی  دفتــر  تــازۀ  گــزارش 
ــد  ــل متح ــازمان مل ــری س ــای بش کمک ه
)اوچــا( نشــان می دهــد کــه خشکســالی 
نســبت بــه جنــگ، مــردم را بیشــتر از مناطــق 

ــت. ــاخته اس ــا س ــان بی ج ــی  ش اصل
ــه  ــت ک ــده اس ــر آم ــن دفت ــزارش ای در گ
از آغــاز ســال روان میــالدی تــا کنــون، 
ــالی  ــل خشکس ــه دلی ــهروند ب ــزار ش 275ه
در اکثــر والیــات افغانســتان، آواره شــده اند، 
در حالی کــه آمــار بی جاشــده گان جنــگ، 

ــد. ــن می رس ــزار ت ــدود 223ه ح
اوچــا در گــزارش هفتــه وارش گفتــه اســت 
کــه خشکســالی 52هــزار خانــواده را بیشــتر 

ــی بی جــا کــرده اســت. ــه ناامن نســبت ب
در گــزارش آمــده اســت کــه تنهــا در جریان 
در  دیگــر  120هزارتــن  گذشــته،  هفتــۀ 
ــل خشک ســالی  ــه دلی بادغیــس و کندهــار ب

شــده اند. آواره 
کمک هــای  دفترهماهنگــی  گفتــۀ  بــه 

ــار  ــد، آم ــل متح ــازمان مل ــری س ــور بش ام
ــدت  ــه م ــبت ب ــگ، نس ــده گان جن بی جاش
ــش  ــد کاه ــته، 25درص ــال گذش ــابه س مش

ــت. ــه اس یافت
پیــش از ایــن، ســازمان ملــل متحــد گــزارش 
ــه  ــون افغانســتانی   ب داده اســت کــه 4.2 میلی
دلیــل درگیــری، بی جاشــده گی و آفــات 
ــه  ــداوم ب ــالی م ــه خشکس ــی از جمل طبیع
ــد و  ــاز دارن ــری نی ــل بش ــای عاج کمک ه
ــل  ــه دلی ــز ب ــون دیگــر نی ــان 8.7 میلی هم چن
فقــر مطلــق، میــزان بیــکاری بلنــد و از 
دســت دادن معیشــت بــه علــت تغییــرات آب 
ــری اند. ــاعدت های بش ــد مس ــوا، نیازمن و ه
بــر بنیــاد معلومــات، وزارت دولــت در امــور 
ــه حــوادث طبیعــی افغانســتان،  رســید ه گی ب
خشکســالی در بیــش از 20 والیــت ایــن 

کشــور، مــردم را متأثــر ســاخته اســت.
از جملــۀ 20والیــت، والیت هــای غــور، 
ــان،  ــمنگان، جوزج ــاب، س ــس، فاری بادغی
هلمنــد، کندهــار، ارزگان و زابــل، بــا تهدیــد 

ــت. ــه اس ــالی مواج ــدی خشکس ج
براســاس آمــار وزارت دولــت در امــور 
افغانســتان، 61  بــه حــوادث  رســیده گی 
ــر  ــور کم ت ــن کش ــی در ای ــد بارنده گ درص

ــت. ــده اس ش

احمدعمران
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ــن  ــن مت ــدن ای ــا خوان ــد ب ــته باش ــاس داش ــه احس ــس ک هرک
اشــکش جــاری می شــود، یکبــار در بــارۀ مســعود کوتــاه 

ــد: ــه کنی مطالع
در ســالی 1386 خــوب بــه یــاد دارم کــه محتــرم اســتاد ســیاف 
مهمــان یکــي از تلویزیون هــا بــود، در ســالروز شــهادت 
ــی  ــورد چگونه گ ــعود »رح« در م ــا مس ــي احمدش ــان مل قهرم
عــادات و برخــورد بــا زیــر دســتانش صحبــت کــرد و میزبــان 
برنامــه از اســتاد در خواســت نمــود از جملــه خاطــرات را کــه 
ــي از  ــن و او یک ــه ک ــب را قص ــرۀ جال ــک خاط از او داري ی
ــک  ــود: ی ــه نم ــن قص ــن را چنی ــه بهاوالدی ــای خواج خاطره ه
ــه  ــت ب ــا جماع ــاز ب ــب و اداي نم ــذاي ش ــد از غ ــب بع ش
ــري  ــۀ50 مت ــه در فاصل ــره ک ــک اطــاق 6 مت ــده در ی امامــت بن
ــرار داشــت؛ او از مــن خواهــش نمــود کــه  ــاي کوچــک ق دری
مــا طــرف بــاالي اطــاق بــا دیگــران در یــک قطــار در پهلــوي 
ــن پرســیدم خــودت کجــا خــواب  ــن اســتراحت شــوند و م م
ــن  ــم: م ــن، گفت ــن دروازه، م ــن ده ــت: م ــم گف ــي؟ برای مي کن
نیــز در پهلویــت خــواب مي کنــم، برایــم لــب خنــدزد و گفــت: 
ــودت  ــروم خ ــرون ب ــر بی ــب اگ ــکم دارم ش ــکل ش ــن مش »م
ــر  ــت: »خی ــاید ناراحــت شــوي«. خواهشــم را رد نکــرد گف ش
باشــه مي توانــي در پهلویــم خــواب شــوي«. ســرانجام خــواب 
شــدیم و نیمــه شــب بــود بیــدار شــدم دیــدم کــه مســعود »رح« 
درجایــش نیســت. ســخن شــب اش به یــادم آمــد کــه گفتــه بــود 
کــه مشــکل شــکم دارم درک کــردم ســخن شــب یــک شــوخي 
ــه معشــوق اش از جــاي  ــاز ب ــه راض و نی ــه ب ــدم ک ــوده فهمی ب
ــاق بیــرون شــدم،  ــر خواســته بــدون ســر و صــدا از ات خــود ب
جســتجو کــردم و دیــدم کــه در کنــار دریــا بــاالي دســت مــال 
گردنــش در ســجده اســت بعــد از مــدت چهــار یــا پنــج دقیقــه 
ســرش را بــاال نمــود و بعــد از یــک دقیقــه دوبــاره بــه ســجده 
رفــت بعــد از چنــد دقیقــه بــاز ســرش را بــاال کــرد، ســرانجام 
ــون  ــت، چ ــالم او گرف ــجده تاس ــه را دوس ــت دقیق ــدت بیس م
مــن از عقــب تعقیبــش داشــتم ندیــدم کــه چقــدر در دوعــا اش 
اشــک ریخــت، امــا صــداي گریــه و صــداي آن کــه از خداونــد 
ــت  ــتان را از حال ــودت افغانس ــدا »ج« توخ ــا خ ــت ی مي خواس
کنونــي و بحــران بیــرون نمایــي و ملــت غیــور افغانســتان را از 
ــره ...  شــر کفــر و دشــمنان دیــن، نامــوس، عــزت، خــاک وغی
بــد بختي هــا در حفــظ و امــان خــود نگــه داشــته باشــي. بعــد 
از ختــم دعــا نزدیکــش رفتــم دســت خــود را بــاالي شــانه اش 
گذاشــتم؛ مجــددآ خنــده بــر لبانــش ظاهــر شــد و برایــم گفــت: 
ــا  ــرا تماش ــل ت ــاعت قب ــم س ــن از نی ــم: م ــدي؟ گفت ــرا برآم چ
داشــتم، او ازمــن خواســت تــا بــه همراهانــم و محافظانــم قصــه 
ــم  ــاز مي خوان ــزم نم ــب مي خی ــگان ش ــن ی ــون »م ــي چ نکن
اون هــا شــاید از خــواب بماننــد«. و نمــاز هــاي نیمــه شــبي مــن 

ــد »ج« قــدر نخواهــد داشــت. ــزد خداون ــه ن ب

فیـسبـوک نـــامــه

سفـر نماینـده گان پارلمـان اروپا به افغـانستان
 پنجشیـر ، قـوس 1379، بازارک

مصاحبه هــا بــه  پایــان رســید و نشســت 
اصلــی کــه ارائــۀ معلومات دربــارۀ افغانســتان، 
وضــع منطقــه، مداخلــه کشــور های همســایه، 
تاثیــرات  و  معتــدل  اســالم  تروریســم، 
قبــال  در  بــزرگ  کشــورهای  بی پروایــی 
ــال های تجــاوز  ــس از س ــگ افغانســتان پ جن
ــان  ــود از زب ــور ب ــن کش ــه ای ــوروی ها ب ش
ــم و  ــدون ک ــات و ب ــه جزیی ــب ب ــر صاح آم
ــه  ــی ک ــوار ویدیوی زیادنمــودن حــروف، از ن
خــود ثبــت نمــوده بــودم بیرون نویــس کــردم 
ــد  ــون به دوران ــم و تلویزی ــا کســانی که از فل ت
نیــز بتواننــد از ایــن نشســت کــه دوروز را در 
ــکته گی  ــدام س ــر ک ــوند. اگ ــت آگاه ش برگرف
در جمله بنــدی متن هــا مشــاهده می کنیــد 
ــالی آن  ــه در الب ــت ک ــه اس ــت ترجم از باب
صــورت می گرفــت حتــا کــه بعضــی از 
جمــالت مکــرراً تکــرار می شــد، چــون آمــر 
صاحــب بــه زبــان فرانســوی بلدیــت داشــت 
ــد  ــتباه می ش ــب اش ــان مرتک ــه ترجم همین ک
ــزی  ــه، چی ــت: »او بچ ــب می گف ــر صاح آم
کــه مــه گفتــم بگــو از دل خــود چیــزی نــگ« 
ــاره از وی ســوال می کــرد کــه چــه  بعــد دوب
ــب  ــا مطل ــواب حت ــان در ج ــی، و ترجم گفت
ــد و  ــت نمی فهمی ــود را درس ــردۀ خ ترجمه ک
بعضــی مشــکالت دیگــر هــم این کــه در میــان 
نشســت ســکته گی های به وجــود می آمــد. 
حضورداشــت  بــدون  نشســت  آغــاز 

نه ها  ســا ر
آمــر صاحــب: از این کــه دربــارۀ وضــع 
نظامــی،  سیاســی،  جریانــات  منطقــه، 
کشــورهای همســایه مســایل را گفتــه باشــم، 
بــه گذشــته،  راجــع  کــه  دارد  ضــرورت 
ــم. اول  ــته باش ــت داش ــده صحب ــال و آین ح
ــتان،  ــردم افغانس ــی م ــب اجتماع ــالۀ ترتی مس
اقــوام  از  افغانســتان  کــه  می دانیــد  شــما 
ــه اســت چــون این جــا  مختلــف ترتیــب یافت
یــک چهــار راه بــوده اقــوام مختلــف بــا 
فرهنگ هــای مختلــف آمــده و در ایــن کشــور 
ــت،  ــوام پشتون هاس ــن اق ــده اند، ای ــع ش جم
بلــوچ  ازبیــک،  هــزاره،  تاجیک هاســت، 
بــه  دوصدســال  از  دیگــر،  یک تعــداد  و 
قــدرت  رأس  در  افغانســتان  در  این طــرف 
ــم  ــی ه ــر قوم ــوده و از نقطه نظ ــتون ها ب پش
اکثریــت را تشــکیل می دهنــد، مگــر حکومــت 
طوالنــی آن هــا طــوری بوده کــه دیگــر اقوام و 
بــه دیگــر ملیت هــا در طــول تاریــخ کــم بهــا 
ــه دوران  ــا ب ــوده ت ــیم بندی ب ــده، تقس داده ش
ــًا  ــه عموم ــب ک ــن ترتی ــه ای ــان. ب داوود خ
نظامی هــا در ســطح بــاال بایــد پشــتون ها 
اکثــراً  باشــند، در ســطح وزارت خارجــه 
پشــتون، وزیرهــا به همیــن ترتیــب. قــوم دوم 
ــد  ــیم بندی می ش ــن رده تقس ــد در ای ــه بع ک
ــا  ــا هزاره ه ــاط ب ــد در ارتب ــا بودن تاجیک ه

فیصلــه شــده بــود کــه به هیچ صــورت در 
بخش هــای نظامــی و وزارت خارجــه، در 
پســت های بــاال نبایــد باشــند. می گوینــد: 
نــادر خــان پــدر ظاهرشــاه یــک جلســه دایــر 
ــا را در کجــا  ــن هزاره ه ــه همی ــود ک ــرده ب ک
ــد  ــرده بودن ــه ک ــاز فیصل ــم؟ ب ــروف کنی مص
کــه در یــک قســمتی از طبابــت هزاره هــا 
ــب  ــز جال ــک چی ــن ی ــوند. ای ــروف ش مص
ــت خــودش  ــک وق ــه ی ــد ک اســت، می گوین
مریــض شــده بــود، بــاز داکتــر خواســته 
بــود، هــر داکتــر را کــه خواســته بــود هــزاره 
ــدم.  ــه اشــتباه ک ــه م ــود ک ــه ب ــاز گفت ــود، ب ب
در قســمت ازبیک هــا در قــدم آخــر بــه هیــچ  
صــورت بــاالی آن هــا اعتبار نداشــتند، بــه این 
رقــم تقســیم بندی بــوده افغانســتان، در دوران 
شــاه، در دوران پــدر شــاه، در گذشــته ها، 
ــیار  ــی بس ــک جابه جای ــال ها ی ــول س در ط
وســیع در افغانســتان صــورت گرفتــه اســت، 
پشــتون ها حتــا ازآن طــرف ســرحد آورده 
ــر  ــردم دیگ ــی م ــای زراعت ــده اند زمین ه ش
اقــوام بــه زور غصــب شــده و به آن هــا توزیع 
ــه  ــار تاریخــی ک ــا بعضــی از آث ــده، حت گردی
مربــوط بــه اقــوام غیرپشــتون بــوده در شــمال 
افغانســتان توســط مســوولین همــان وقــت از 
بیــن بــرده شــده کــه ایــن چــون مربــوط بــه 
ــود.  ــود ش ــه ناب ــد ک ــت بای ــتون ها نیس پش
افغانســتان و جامعــۀ  بنابــر آن در داخــل 
محرومیت هــا  ایــن  همیــش  افغانســتان 
منحیــث یــک عقــده باقــی مانــده تــا زمانــی 
کــه روس هــا بــه کشــور مــا حملــه می کننــد، 
ــوام  ــن اق ــا ای ــه عقده ه ــن هم ــود ای ــا وج ب
طــرف هــم کاری بــا روس هــا نمی رونــد 
روس  علیــه  بــر  جهــاد  در  آن هــا  بلکــه 
ســهم می گیرنــد، بــار اول کــه روس هــا 
ــک و  ــاکر از ازبی ــدادی از عس ــا تع ــد ب آمدن
ــد  ــرده بودن ــر ک ــا فک ــد، آن ه ــک آمدن تاجی
ــر  ــد مگ ــتفاده می کنن ــع اس ــن وض ــه از ای ک
بــه هیــچ صــورت مــردم در قســمت اســتقالل 
ــت  ــده، یک دس ــد ش ــاره متح ــتان دوب افغانس
ــن  ــر در ای ــد. به هرتقدی ــارزه کردن شــده و مب
ــام  ــه به ن ــوام متحدان ــه اق ــی هم ــک کار مل ی
ــاد  ــام جه ــتان و به ن ــام افغانس ــه ن ــالم، ب اس
جمــع شــدند و هرکــس ســهم خــود را 
گرفتنــد، همــه مســلح شــدند، همــه احــزاب 
سیاســی و نظامــی پیــدا کردنــد، و هرقــوم بــه  
ــن مســاله  دور یــک محــور جمــع شــدند، ای
آن قــدر قــوی بــود کــه در بیــن کمونیســت ها 
هــم اثــر کــرد، در بیــن کمیتــۀ مرکــزی 
حــزب دموکراتیــک خلــق وقــت معلــوم بــود 
کــه پشــتون ها یک طــرف و باقــی اقــوام 
یک طــرف، ایــن اســت یکــی از مســایل. 
چیــزی کــه مقاومــت را تــا بــه این جــا آورده 
ــۀ  ــتان و کلم ــتقالل افغانس ــالۀ اس ــط مس فق

اســالم بــود، همیــن دومحــور بــود کــه همــه 
ــه  ــن را گفت ــود، ای ــرده ب ــع ک ــم جم را گرده
می توانــم بــا وجــود ایــن همــه محرومیت هــا 
یکــی از نقــاط مثبــت در افغانســتان اســت کــه 
افغانســتان تجزیــه  هیچ کــس نمی خواهــد 
افغانســتان  شــود، همــه می خواهنــد کــه 
واحــد باشــد مگــر عادالنــه. مســالۀ دوم 
شــان  گذشــته های  همســایه،  کشــورهای 
گــپ  را  موجــود  وضــع  می گذاریــم،  را 
ایــران،  کــه  می دانیــد  شــما  می زنیــم، 
به خصــوص  اهــداف  هریــک  پاکســتان 
خــود را در ایــن کشــور دارنــد، بعــد از 
این کــه آســیای میانــه آزاد می شــود ایــن 
گــپ دامنــه اش بیشــتر می شــود کــه هرکــس 
ــور  ــن کش ــود را در ای ــع خ ــوی مناف ــه  نح ب
می بینــد، تعــدادی از افغانســتان تشــویش 
تاجیکســتان،  مثــل  می ترســند  و  دارنــد 
هــم  تعــدادی  ترکمنســتان،  و  ازبیکســتان 
ــد در  ــتفاده کنن ــتان اس ــد از افغانس می خواهن
ــتان  ــل پاکس ــود مث ــداف خ ــه اه ــیدن ب رس
قســمت های  در  ایــران  کــه  منافعــی  و 
گاز،  پاپالیــن  مســالۀ  دارد،  به خصــوص 
راه ترانزیــت و گپ هــا دیگــری کــه دارد. 
ــون  ــه چ ــمت ک ــن قس ــه ای ــم ب ــاال می آیی ح
پاکســتان در طــول دوران جهــاد مرکــز عمــدۀ 
ــا  ــاط ب ــه در ارتب ــت ک ــود این جاس ــاد ب جه
در  عوامــل خارجــی، عمده تریــن کشــور 
ــت.  ــتان اس ــتان پاکس ــۀ افغانس ــاط قضی ارتب
حــاال اهــداف پاکســتان چیســت؟ می خواهــم 
ــود را  ــرات خ ــر نظ ــمت مختص ــن قس در ای
بگویــم. شــما می دانیــد کــه پاکســتان همیــش 
احســاس خطــر  دوطــرف  از  گذشــته  در 
می کــرد، یکــی کشــور هنــد در جنــوب-
شــرق اش و افغانســتان در قسمت-شــمال آن، 
ــران در  جهــاد افغانســتان و این کــه همــۀ رهب
پاکســتان بودنــد ایــن یــک چانســی بــود کــه 
ــت  ــا درنظرداش ــاد، ب ــتان افت ــت پاکس به دس
مشــکالت خــط دیورنــد شــما حتمــآ در 
ــا آن معلومــات داریــد کــه معضلــه  ارتبــاط ب
ــاال،  ــت. ح ــتان اس ــتان و پاکس ــن افغانس بی
پاکســتان چــه فکــر کــرد، چــه طــرح ریخــت 
و تابه حــال چه طــور آمــد، طرحی کــه تــا 
ــتراتیژی یی  ــود اس ــق می ش ــروز تطبی ــه ام ب
اســت کــه ضیاالحــق ریختــه بــود. اول از 
نقطه نظــر جغرافیایــی، پاکســتان کشــوری 
اســت کــه بســیار طوالنــی افتــاده و کــم عمــق 
دارد در برابــر هنــد، همیشــه دنبــال یــک عمق 
جغرافیایــی اســت، طبعــآ کــه بــا هنــد چیــزی 
کــرده نمی توانــد مگــر در دوران جهــاد و 
ــن  ــد ای ــتان می توان ــاد در افغانس ــس از جه پ

ــد. ــته باش ــود را داش ــق خ عم
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ــعود،  ــاه مسـ ــهید احمدشـ ــارت گاه شـ ــاالی زیـ ــذاری بـ ــم گل گـ مراسـ
قهرمـــان ملـــی افغانســـتان در والیـــت پنجشـــیر یـــک روز پـــس از 18 
ســـنبله/ شـــهریور بـــا حضـــور مقامـــات حکومتـــی، رهبـــران سیاســـی، 
ـــادی  ـــماری زی ـــی و ش ـــای مدن ـــی، نهاده ـــادی - سیاس ـــخصیت های جه ش

از مـــردم  برگـــزار شـــد.
ـــزار   ـــی کشـــور در پنجشـــیر برگ ـــان مل ـــه در آرام گاه قهرم ـــن مراســـم ک در ای
ـــا  ـــی ب ـــخصیت های سیاس ـــی و ش ـــت حکومت ـــیاری از مقام ـــود، بس ـــده ب ش
ـــور  ـــهدای کش ـــایر ش ـــی و س ـــان مل ـــر روح قهرم ـــل گل، ب ـــتن اکلی گذاش

ـــد.  ـــا کردن ـــاف دع التح
ـــح روز دوشـــنبه، 19 ســـنبله/  ـــه صب ـــی ک ـــس اجرای ـــداهلل ریی ـــداهلل عب داکترعب
شـــهریور، بـــا شـــماري از اعضـــای کابینـــه، شـــخصیت های سیاســـی و 
ـــم  ـــک مراس ـــود، در ی ـــه ب ـــیر رفت ـــت پنجش ـــه والی ـــور ب ـــهروندان کش ش
ـــی  ـــان مل ـــعود، قهرم ـــاه مس ـــهید احمدش ـــر آرام گاه ش ـــی ب ـــمی حکومت رس

ـــتند. ـــل گل گذاش ـــتان اکلی افغانس
ــهید در  ــم گفـــت: آمرصاحـــب شـ ــن مراسـ ــداهلل در ایـ ــدهلل عبـ داکترعبـ
ـــاخص و  ـــای گاه ش ـــار ج ـــوم و تب ـــر ق ـــتان از ه ـــردم افغانس ـــه  م ـــان هم می

برازنـــدۀ، داشـــته و دارد.
داکترعبـــداهلل بـــا اشـــاره بـــه گفت گوهـــای صلـــح گفـــت: بـــه برکـــت 
ـــرار  ـــور برق ـــه در کش ـــزت و آبرومندان ـــا ع ـــح ب ـــهدا، صل ـــدس ش ـــون مق خ
ـــا  ـــد؛ ام ـــتان باش ـــهروندان افغانس ـــۀ  ش ـــر هم ـــه در آن خی ـــي ک ـــود. صلح ش
صلـــح مســـاله یی اســـت کـــه همـــه مـــردم در آن مســـوولیت دارنـــد و 

ـــد.  ـــز دارن ـــع نی ـــی توق ـــزاب سیاس ـــمول اح ـــه ش ـــهروندان ب ـــه ش هم
او تاکیـــد کـــرد: امـــا یـــک نکتـــه را نبایـــد فرامـــوش کنیـــم، چتـــری را 
ـــم،  ـــت نکنی ـــان تقوی ـــر خودم ـــت، اگ ـــاد کرده اس ـــی ایج ـــام سیاس ـــه نظ ک
ـــزاب  ـــای اح ـــن همکاری ه ـــرد؛ بنابرای ـــد ک ـــن نخواه ـــل تمکی ـــرف مقاب ط
سیاســـی، گروه هـــای جامعـــه مدنـــی، شـــهروندان کشـــور بـــا حکومـــت 
ـــت  ـــح و امنی ـــراری صل ـــتای آوردن و برق ـــح در راس ـــی صل ـــورای عال و ش

ـــت. ـــی اس ـــروری و حیات ض
در همیـــن حـــال محمـــد محقـــق معـــاون دوم ریاســـت اجرایی نیـــز در 
ـــی  ـــان مل ـــر آرام گاه قهرم ـــل گل ب ـــتن اکلی ـــا گذاش ـــمی، ب ـــم رس ـــن مراس ای

ـــد. ـــا کردن ـــاف دع ـــور التح ـــهدای کش ـــی ش ـــر روح تمام ـــور ب کش
احمدولـــی مســـعود رییـــس عمومـــی بنیـــاد شـــهید مســـعود و رییـــس 
جریـــان سیاســـی آجنـــدای ملـــی نیـــز بـــا شـــرکت در ایـــن مراســـم و 
ـــهدای  ـــی ش ـــر روح تمام ـــی، ب ـــان مل ـــر آرام گاه قهرم ـــل گل ب ـــتن اکلی گذاش

افغانســـتان التحـــاف دعـــا کردنـــد.
ـــر  ـــور ب ـــا حض ـــردم ب ـــف م ـــار مختل ـــور اقش ـــر کش ـــال، از سراس ـــن ح باای
آرام گاه قهرمـــان ملـــی کشـــور و بـــا گذاشـــت اکلیل هـــای گل بـــر روح 

ـــد. ـــا کردن ـــور دع ـــهدایی کش ـــایر ش ـــی و س ـــان مل قهرم
ایـــن درحالی ســـت کـــه همـــه ســـاله مراســـم گل گـــذاری بـــر آرام گاه 
ـــان  ـــهادت قهرم ـــبنله روز ش ـــس از 18 س ـــک روز پ ـــی کشـــور ی ـــان مل قهرم

ملـــی کشـــور در والیـــت پنجشـــیر برگـــزار می شـــود.
مـــردم بـــا حضـــور در ایـــن مراســـم گفتنـــد: مـــا می خواســـتیم بیایـــم 
ـــت  ـــون از طبیع ـــم و چ ـــک بببنی ـــی را از نزدی ـــا مل ـــیر و آرام گاه قهرم پنجش
ـــتفاده از  ـــا اس ـــتیم  ب ـــن خواس ـــم، بنابرای ـــنیده بودی ـــاد ش ـــیر زی ـــا پنجش زیب
ـــم. ـــذت ببری ـــا آن ل ـــت زیب ـــم و از طبیع ـــز ببین ـــیر را نی ـــت پنجش ـــن فرص ای
ـــان  ـــزار قهرم ـــر م ـــذاری ب ـــم گل گ ـــس از مراس ـــار پ ـــن ب ـــرای اولی ـــا ب و ام
ـــه  ـــاله در هفت ـــه س ـــه هم ـــبی ک ـــرآن« ش ـــا ق ـــبی ب ـــال »ش ـــور، امس ـــی کش مل
شـــهید در کابـــل برگـــزار می شـــد، روز دوشـــنبه هفتـــه روان در جـــوار 

ـــد. ـــدازی گردی ـــیر راه ان ـــت پنجش ـــور در والی ـــی کش ـــان مل آرام گاه قهرم
ــکاری کاروان  ــا همـ ــعود بـ ــهید مسـ ــاد شـ ــرف بنیـ ــه از طـ ــن برنامـ ایـ
نـــور راه انـــدازی گردیـــد کـــه در آن تـــأوت قـــرآن کریـــم، همـــراه بـــا 
آموزه هـــای دینـــی علمـــأ، روشـــن گری ابعـــاد معنـــوی قهرمـــان ملـــی 
ـــه  ـــت و ادام ـــنأ، قرأئ ـــم آسمأالحس ـــعود، و تی ـــاه مس ـــهید احمدش ـــور ش کش

یافـــت.
ـــخ 11 ســـنبله / شـــهریور  ـــه تاری ـــی کشـــور ب ـــان مل احمدشـــاه مســـعود قهرم
ـــنبله/ شـــهریور  ـــده و در 18 س ـــا آم ـــه دنی ـــت پنجشـــیر ب ســـال 1323در والی
ـــی  ـــگاران معرف ـــود را خبرن ـــه خ ـــرب ک ـــرد ع ـــط دو م ـــال 1380 توس س
ـــید. ـــهادت رس ـــه ش ـــار ب ـــت تخ ـــن والی ـــه بهاوالدی ـــد، در خواج ـــرده بودن ک

حضور پر رنگ مردم در مراسم گل گذاری بر آرام گاه قهرمان ملی کشور- پنجشیر
ناجیه نوری  


