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ــو  ــو ، وچکالی ــو ویجاړي ــري . د څوکلن ــا ل ــه اړټی ــا ت ــادۍ او پراختی ــات ، آب ــت زی ــتان ، اوس ترهروخ افغانس

اوطبیعــي پیښــو لــه املــه چــې د نــورو مســایلو ترڅنــګ خلــک وررسه الس او ګریــوان ؤ پــه یــوه ډول نــه یــو ډول 

یــې زمونــږ اقتصــادي بنســټونه یــا لــه مینځــه وړي او یــا یــې د لــه مینځــه وړلــو پــه لــور بــويل دي . لــه همــدې 

ــه  ــز وضعیــت ل ــاوړه اقتصــادي اوناســم ټولنی ــان د بیــکارۍ ، د خپلون ــواد یوزیــات شــمیر ځوان املــه زمــوږ د هی

املــه د هیــواد پریښــودوته اړ شــوي او د نــړۍ نوروهیوادونــو کــې مهاجــراو د نــا معلــوم برخــه لیــک رسه مخامــخ 

شــویدی . د دې لــوی بــري ناوریــن نــه د راوتلــو پــه خاطــر، د زړورتــوب نــه ډک اوجوړونکــي خوځښــت تــه 

اړټیــا ده، څووکولــی يش ورانــۍ بیاځلــې ورغــوي ، بیوزلــی کمــه کــړي او د خلکــو د هوســا ژونــد لپــاره اســايس 

الرې چــاری ولټــوي .

 د افغانســتان اســامي جمهــوري دولــت دې موخــې تــه د رســیدولپاره، دادی د ولــي تــړون مــي پروګــرام اعــام 

کــړ، څــو یــې پــه تطبیــق رسه زمونــږ د کلیــو او ښــارونو د خلکــو پــه ژونــد کــې دلیــدو وړ بدلونونــه رامینځتــه يش 

. د ولــي تــړون مــي پروګــرام د افغانســتان د ټولنیــزې هوســاینې اوپراختیــا لپــاره یــو مــي خوځښــت دی چــې 

د ټــول افغانســتان خلکــو تــه د زیــات خدمــت پــه خاطــر تــرالس النــدې نیــول شــویدی . د یادونــې وړده چــې 

مخکــې تــردې هــم، دولــت پــه )۲۰۰۳( کال کــې د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت د مــي پيوســتون پروګــرام 

اعــام کــړی ؤ څــو د هیــواد د )۳۴( والیتونــو پــه کلیــو او بانــډو کــې د ودې او پراختیــا زمینــه پــه پراخــه توګــه 

برابــره کــړي او پــه دې ډول زمونــږ کلیوالــو تــه هوســاینه مینځتــه راوړي . نومــوړي پروګــرام د یــوې لســیزې نــه د 

زیاتــې مــودې راهیســې د کلیوالــو پــه مســتقیمې ونــډې او عمــل رسه تطبیــق شــو او زرګونــه ټولګټــې عمــراين ، 

اقتصــادي او ټولنیــزې پــروژې يــې د خلکــو ګټــې اخیســتنې تــه وړانــډې کــړي چــې پــه پایلــه کــې یــې د هیــواد د 

کلیوالــو پــه ژونــد کــې لــوی بدلونونــه مینځتــه راغلــل . خلــک د مــي پیوســتون پروګــرام پــه تطبیــق رسه پــه کلیــو 

ــو  ــول او ی ــن ش ــه م ــه هیل ــد ت ــې ژون ک

شــمیر مهاجریــن چــې د نــاوړې امنیتــي 

وضعــې او بیــکارۍ لــه املــه یــې هیــواد 

پریښــی ؤ ، بیرتــه هیــواد تــه راســتانه 

شــول. لــدې چــې تیــر شــو د کلیــو 

پراختیایــي شــوراګانو چــې په افغانســتان 

ــه  ــو ل ــرام ی ــتون پروګ ــي پیوس ــې د م ک

ــه وې  ــو څخ ــته راوړن ــري الس ــو ب لوی

ــیمه  ــه س ــوه ښ ــاره ی ــل لپ ــړي ځ ، د لوم

ایــزه واکمنــي پــه پراخــه توګــه د خلکــو 

ــک  ــړه. د کلیوخل ــل ک ــیله متثی ــه وس پ

ــه  ــې پ ــدل چ ــه( وتوانی ــځې اونازین )ښ

ــواک او  ــړي ، د خپل ــې وک ــه اراده ټاکن ــه خپل ــړي ، پ ــاس ک ــور احس ــل حض ــې خپ ــوراګانو ک ــي ش پراختیاي

تصمیــم نیونکــي انســان پــه شــان د خپلــو کلیــو پــه برخــه لیــک کــې شــامل يش او پــدې توګــه پــه خپلــو کلیــو او 

ــړي . ــدی ک ــر ګړن ــا بهی ــزې ودې او پراختی ــادي او ټولنی ــې د اقتص بانډوک

ــه الســته راغلــه ، دا ډاډ رامینځتــه شــو چــې هیــواد وال  ــه چــې د مــي پیوســتون پروګــرام ن لــه هغــې تجربــې ن

کولــی يش پــه یــوه منســجم میکانیــزم کــې پــه نــه ســتړي کیدونکــو هڅــو او هانــد ، یــو بــل تــه الســونه ورکــړي او 

خپــل هیــواد لــه مخکــې نــه الزیــات ودان کــړي. د همــدې اصــل لــه مخــې اوس چــې د مــي پیوســتون پروګــرام 

پــای تــه رســیدلی ، ځــای بــه يــې هیڅکلــه تــش پاتــې نــي. ځکــه اوس ولــي تــړون مــي پروګــرام د هیــواد د 

پراختیــا ، ودې او جوړونکــي کار لپــاره یــوه نــوې پاڼــه پرانســته. د ولــي تــړون مــي پروګــرام د یــوې ټینګــې ژمنې 

پــه توګــه د خلکــو د خدمــت لپــاره ، ســرارمان دی. پــدې پروګــرام کــې زمونــږ ښــاري او کلیــوايل هیــوادوال بــه 

د اوســني ژونــد د اقتصــادي او پراختیايــي ګټــو څخــه پــه متوازنــه توګــه برخمــن يش. د ولــي تــړون پــه مــي 

پروګــرام رسه بــه ټــول خلــک، یــو ځــای پــه ګــډه د دولــت ترڅنــګ، یــو ارزښــتناکه پراختیايــي ، اقتصــادي ، ټولنیــز 

او پرمــخ تلــي خوځښــت پــه عمــل کــې تطبیــق کــړي. کــوم شــی چــې ولــي تــړون پــه مــي پروګــرام کــې تــر 

ټولــو مهــم او ښــکاره دی، هغــه ژمنــه ده چــې خلــک یــې د دولــت او دولــت یــې لــه خلکــورسه لــري. دغــه ژمنــه 

یــو مقــدس او روښــانه هــدف لــري چــې هغــه د افغانســتان خلکــو تــه رښــتنی خدمــت دی . لــه همــدې املــه د 

ولــي تــړون مــي پروګــرام یــوازې پــه کلیــو پــورې اړه نــه لــري، بلکــې پــه ال زیاتــې پراخیتــا رسه بــه د هیــواد 

ټــول کي او ښــارونه پکــې شــامل وي .

پــدې پروګــرام کــې بــه هڅــه ويش څــو د زرګونــو ټولګټــو پــروژو پــه تطبیــق رسبیــره د هیــواد پــه کلیــو او ښــارونو 

کــې د هیوادوالــود مــدين وضعیــت ښــه وايل تــه هــم جــدي پاملرنــه ويش او همدارنګــه پــه ټــول هیــواد کــې د 

بیوزلــۍ او بیــکارۍ د کچــې د کمــوايل 

ــې ويش . د  ــې هڅ ــم  الزم ــاره ه ــه پ ل

ولــي تــړون پــه مــي پروګــرام کــې به د 

هیــواد د پراختیــا پــه برخــه کــی د خلکــو 

نقــش، الزیــات ښــکاره يش. ځکــه ، 

ــوايل او  ــې د )کلی ــک دي چ ــدا خل هم

ــې  ــوکاټ ک ــه چ ــرونو پ ــاري( کلس ښ

ــم  ــه تصمی ــي، پ ــه ټاک ــل لومړیتوبون خپ

نیونــه کــې پــه واک لرلــواو قاطعیــت رسه 

شــاملیږي او د خپلــو کلیــو او ښــارونو د 

اړټیــا وړ ټولــې پــروژې، پخپلــه  د عمــل 

پــه ډ ګــر کــې پــي کــوي . 

ولسـي تـړون ، خلکـو ته د خـدمت ژمنـه ده

احمد ولی مسعود در دیـدار با شـورای مجاهدین والیت پنجشیــر:
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از بابت کریدت 
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چارواکي:

 که شامل ختیځو 

والیتونو ته توجه 

ونيش ګڼې سیمې 

به سقوط يش

هیچ طرحی در برابِر شناس نامه های 

برقی قابل قبول نیسـت!



وضعیت هفت وزیِر سلب شده از سوی مجلس 
نماینده گان هنوز مشخص نیست و در تازه ترین 
نهاد  این  نامۀ  که  گفته  ریاست جمهوری  مورد 
برای تفسیر مادۀ 92 قانون اساسی، در میانۀ راهِ 
ادارۀ امور مفقوداالثر شده  ریاست جمهوری و 
می تواند  را  چیزی  چه  خبر  این  شنیدِن  است. 
به ذهن متبـادر کند؟ آیا باید قبول کرد که این 
نامه مفقود شده و یا اصاًل چنین نامه یی وجود 

خارجی نداشته است؟ 
هر دو گمانه بسیار فاجعه بار و افتضاح آمیز است. 
اگر نامۀ ریاست جمهوری آن هم در عصِر حاضر 
نظر  از  هم  کنار  در  تقریبًا  که  نهادی  دو  میان 
موقعیِت جغرافیایی قرار دارند، گم شده باشـد، 
این کشور و مدیراِن آن گریست.  به حاِل  باید 
خارجی  وجود  اصاًل  نامه یی  چنین  اگر  ولی 
اغفاِل  برای  جمهوری  ریاست  فقط  و  نداشته 
مردم آن را علم کرده، باز باید به حاِل این کشور 
آن  مسووالِن  و  رهبران  که  گریست  مردمش  و 
چگونه آسان بدون آن که درد وجـدان بگیرند، 

دروغ می گویند و آن ها را می فریبند.  
در  کلنتون  بیل  وقتی  پیش،  سال ها  یادم هست 
رسوایی  داشت،  در دست  را  امور  زمامِ  امریکا 
مونیکا لونسکی رسانه یی شد و برای کاخ سفید 
این  سِر  بر  بحث  زمان  آن  در  آفرید.  دردسـر 
با سکرتر خود رابطه  نبود که رییس جمهوری 
داشته، بل بحث اصلی که باعث خدشه دار شدِن 
که  بود  این  بود،  شده  امریکا  مردم  احساساِت 
و  دروغ گفت  دادگاه  در  رییس جمهوری  چرا 

این رابطه را مخفی نگه داشت. 
جمهوری  رییس  که  می کرد  استدالل  دادگاه 
امریکا حق ندارد تحت هیچ شرایطی به مردمش 
دروغ بگوید. اما در افغانستان مثل این است که 
کشور  رهبراِن  سرشِت  از  بخشی  دروغ گویی 
شده است. هرگاه آن ها به مشکلی برمی خورند، 
برای خالصی از آن مشکل، به ساده گی به دروغ 

و فریب پناه می برند. 
رهبراِن  که  اخیر  سال  پانزده  این  در  نبوده  کم 
گفته  دروغ  مردم  به  مختلف  موارد  در  کشور 
اند. زمانی سعدی افصح المتکلمین گفته بود که 
"دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز"؛ اما 

افتاد،  اخالق گرایان  دست  به  وقتی  گفته  همین 
انسان تحِت  را محکوم کردند و گفتند  سعدی 

هیچ شرایطی نباید دروغ بگوید.
نقل می کند  اسالم  پیامبر  از  ابن عربی حدیثی   
که کسی از پیامبر پرسید ممکن است که مومنی 
دروغ بگوید، پیامبر در پاسخش گفت: به هیچ 
جمع  کذب  با  نمی تواند  ایمان  زیرا  صورت؛ 
شود. اما اگر رهبران کشور دروغ نگویند و واقعًا 
چنین نامه یی را به دادگاه عالی فرستاده باشند، 
باز جای سوال دارد که چرا این نامه در وسط 
راه مفقود شده است؟ آیا کارهای کشور چنین 
رسیدن  به  حتا  که  می شوند  انجام  بی مباالتی  با 
نامۀ رییس جمهوری به مقصد هم هیچ اعتمادی 

وجود ندارد؟
 اگر چنین اتفاقی مثاًل پنجاه سال پیش به وقوع 
می پیوست ـ که باز بعید بود چنین اتفاقی بیفتد 
گفت  و  کرد  توجیه  را  آن  نحوی  به  می شد  ـ 
بتوان  که  نبوده  حدی  در  امکانات  و  وسایل 
به درستی یک نامه را از یک نهاد به نهاد دیگر 
مکانیسم های  که  فعلی  در شرایط  ولی  فرستاد؛ 
اختیار  در  فناوری  برکِت  از  قدرت مند  بسیار 
کرد  ادعا  می توان  چگونه  گرفته،  قرار  انسان ها 
آیا  است؟  شده  گم  جمهوری  ریاست  نامۀ  که 
این ضعِف دولت را نشان می دهد و یا بی کفایتی 
مسووالن را و یا هر دو را؟ اگر واقعًا این اتفاق 
افتاده باشد، باید این واقعۀ اول و آخر هم نباشد 
و خدا می داند که چه نامه های زیادی از رییس 
در  کشور  ارشد  مقام های  دیگر  یا  و  جمهوری 

وسط راه گم شده اند!
نامۀ  که  فرضی  چنین  پذیرفتن  همه،  این  با   
ادارۀ  راه  در  عالی  دادگاه  به  جمهوری  ریاست 
امور گم شده است، کمتر منطقی به نظر می رسد 
رییس  که  می تواند  بوده  این  غالب  ظن  و 
جمهوری اصاًل چنین نامه یی را نفرستاده و وقتی 
گرفته،  قرار  عمومی  افکار  فشار  تحت  که  هم 
برای خالصی خود، تن به گفتِن یک دروغ به 
باشد  اگر چنین  داده است.  ظاهر مصلحت آمیز 
را  آن  نمی توان  است،  چنین  غالب  ظِن  به  که 

پذیرفت و توجیه کرد.
اشتباه های  از  یکی  دیگر،  بار  یک  غنی  آقای   

استراتژیِک خود را انجام داده که برایش تبعاِت 
سنگینی را به دنبال خواهد آورد و سرانجام به 
سرنوشت چوپاِن دروغگو دچار خواهد شد و 
را  حرفش  مردم  بگوید،  راست  که  هم  روزی 
رهبر  برای  دیگر،  جانب  از  پذیرفت.  نخواهند 
یک کشور بسیار زشت است که به ساده گی در 

پیشگاهِ همه دروغ بگوید. 
زمانی ماکیاولی در کتاب شهریارش نوشته بود 
که پادشاه حق دارد وقتی مصالح عمومی ایجاب 
کند، دروغ بگوید و حتا بکشـد؛ ولی او تأکید 
داشت که مصالح عمومی باید چنان بزرگ باشد 
که بتواند اقدام هایی از این دست را توجیه کند. 
قرار  شدید  انتقاد  مورد  ماکیاولی  حال،  این  با 
سیاست  در  جنایت  به  دادن  مجوز  به  و  گرفته 

متهم شده است. 
از جانب دیگر، برخی آگاهان به این نظر اند که 
مجلس نماینده گانی که خود با مشکِل مشروعیِت 
قانونی روبه روست، چگونه می تواند به وزیران 
راِی سلب صالحیت بدهد. به گفتۀ این آگاهان 
همین مسأله باعث می شود که ریاست جمهوری 
تصمیِم مجلس را به پشیزی نگیرد و آن را بدون 

پاسخ گذارد. 
به هر حال، آن چه که اتفاق افتاده، مسالۀ کوچکی 
کشور  در  دولت داری  می دهد  نشان  و  نیست 
چگونه به بازی های کودکانه و سبک سرانه تقلیل 
یافته است. وقتی نهادی چون ریاست جمهوری 
عماًل دروغ می گوید و یا کاری را که نکرده به 
به خصوص  دارد؛  پرسش  می گیرد، جای  گردن 
وقتی که شماری از نماینده گان در مجلس پیش 
از این گفته باشند که دادگاه عالی به راِی آن ها 
را  وزیران  سلب صالحیِت  و  گذاشته  احترام 
تأیید کرده است. حاال سوال این جاست که این 
نماینده گان با تمسک به کدام نامه و کدام منبع، 
چنین سخنانی را در رسانه ها مطرح کرده بودند؟
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احمــد عمران

نـامــۀ 
ریاست جمهوری را 

باد برده است

 

در  ریاست جمهوری  سخن گوی  پیش،  چندی  درحالی که 
»شناس نامه های  که  بود  گفته  ماندگار  روزنامۀ  با  گفت وگو 
برقی« طبق قانوِن توشیح شده توزیع می شوند؛ اما حاال ریاست 
»شناس نامه های  توزیع  طرح  ارایۀ  از  برقی  شناس نامه های 
انتظار دارد  کتابچه یی« به ریاست جمهوری سخن می گوید و 
تناقض نشان می دهد  این  تأیید و عملی  شود.  این طرح،  که 
که به گونۀ قصدی، مشکالتی پیش پاِی توزیع شناس نامه های 

برقی قرار داده می شود. 
اگر ادارۀ ثبت احواِل نفوِس کشور می آمد و طرح شناس نامه های 
کتابچه یی را جاگزیِن شناس نامه های برقی می کرد، کمتر ایرادی 
می داشت؛ اما حاال که ریاست شناس نامه های برقی از توزیع 
کاغذی سخن می گوید، خود می رساند  کتابچه یِی  شناس نامۀ 
که این اداره خالِف وظیفه اش، به وظایفی روی  آورده که در 

واقع، از توزیع نشدِن شناس نامه های برقی خبر می دهد.  
از  کتابچه یی  شناس نامه های  طرِح  ارایۀ  که  می رسد  نظر  به 
ریاست جمهوری  اشارۀ  به  برقی،  ادارۀ شناس نامه های  آدرس 
هیچ  ریاست جمهوری  که  می رود  احتمال  و  گرفته  صورت 
عزمی به توزیع شناس نامه های برقی نداشته باشد. حال آن که 
ما نیاز به داشتِن شناس نامه های برقی داریم و باید طبق قانوِن 
و  بهانه گیری ها  همۀ  زیرا  گردد؛  عملی  آن  کارِ  توشیح شده، 
و  نرسید  نتیجه  به  برقی،  شناس نامه های  روی  مانع تراشی ها 

همۀ استدالل ها در این راستا باطل گشت. 
آن  تغییر  و  شهروندان  هویِت  چگونه گِی  سِر  بر  نزاع  مسلمًا 
به یک هویِت خاص، در دنیاِی امروزی منطق پذیر نیست و 
هیچ کسی حاضر نخواهد شد هویِت خود را با هویِت دیگری 
وعدۀ  که  همان گونه   ریاست جمهوری  بنابراین  کند.  عوض 
داده  توشیح شده  قانوِن  طبق  را  برقی  شناس نامه های  توزیع 
بود، باید آن را عملی کند و طرح های دیگر، به معنای فریِب 
خود و تحمیِل مصارِف بی جا بر مردم و کشور است. قانون 
شناس نامه های برقی در چوکات قانون ثبت احوال نفوس، از 
طرف مجلس نماینده گان تصویب شده و رییس جمهوری نیز 
آن را توشیح کرده و هیچ طرِح دیگری در برابِر آن پذیرفتنی 
نیست. این طرح سال ها وقت گرفت تا به توشیح رسید و حاال 

هم باید تطبیِق آن بدون اما و اگر صورت گیرد. 
قانون شکنی  معنای  برقی،  شناس نامه های  توزیع نشدِن  یقینًا 
بسیار  از طرف دیگر،  را می دهد.  از جانِب ریاست جمهوری 
مسخره است که ادارۀ شناس نامه  های "برقی"، از طرحی برای 
توزیع شناس نامه های "کاغذی" سخن بگوید. نباید نهادها تا 
مسخره ترین  به  قانون شکنان  پای بوِس  و  قربانی  پیمانه،  این 
تذکرۀ  داشتن  که  است  واضح  شوند.  آن  ممکِن  شکِل 
کتابچه یی به جای ورقی، هیچ دردی را دوا نمی کند و همان 
می گرفت،  ورقی صورت  شناس نامه های  در  که  جعل وتقلبی 
اما  گرفت؛  خواهد  هم صورت  کتابچه یی  شناس نامه های  در 
برقی  شناس نامه های  توزیع  طرِح  وضع،  این  از  رهایی  برای 
کاغذی،  شناس نامه های  توزیع  بنابراین،  است.  آمده  میان  به 
چه کتابچه یی و چه هم ورقی، خالِف منطق و قانون است؛ 
زیرا در قانون ثبت احوال نفوس، از »شناس نامۀ برقی« سخن 
رفته است نه شناس نامۀ کتابچه یی یا کاغذی؛ یعنی با توزیع 
عمِل  یک  مرتکِب  همه روزه  دولت  ورقی،  شناس نامه های 

غیرقانونی می شود. 
از سوی دیگر، در شناس نامه های کاغذی، هویت مردماِن این 
سرزمین جعل می گردد و به هویِت مستقِل افراد و اقوام حرمت 
گذاشته نمی شود و اصِل گپ نیز همین است. درحالی که در 
در  لحاظ شده و همه  مورد  این  برقی،  قانون شناس نامه های 
به جای  که  است  خوب  بنابراین  بود.  نخواهند  »افغان«  آن 
شناس نامه های  روی  که  هزینه یی  همین  بیشتر،  وقت کشی 
کتابچه یی می شود، صرِف توزیع شناس نامه های برقی گردد و 
این قدمی بزرگ خواهد بود که کشور را به عدالِت اجتماعی، 
حکومت دارِی خوب و بستِن راهِ جعل و تقلب نزدیک می کند. 
برابِر شناس نامه های  باید گفت؛ هر طرحی که در  به قاطعیت 
به  دادن  تن  و  قانون  از  تخلف  معناِی  می شود،  مطرح  برقی 
و  منافع  همۀ  مخالِف  امری  نیز،  تقلب  و  می دهد  را  تقلب 
مصالِح افغانستان است که به هر قیمتی باید از آن جلوگیری 
باید  جان ودل  با  را  اهمیت  بدین  ملی یی  پروسه های  و  کرد 

پاس داشت.  

هیچ طرحی در برابِر 
شناس نامه های برقی قابل 

قبول نیسـت!
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آن چه كه اتفاق افتاده، مسالۀ 
كوچکی نیست و نشان می دهد 
دولت داری در كشور چگونه به 
بازی های كودكانه و سبک سرانه 
تقلیل یافته است. وقتی نهادی 
چون ریاست جمهوری عمالً دروغ 
می گوید و یا كاری را كه نکرده 
به گردن می گیرد، جای پرسش 
دارد؛ به خصوص وقتی كه شماری 
از نماینده گان در مجلس پیش از 
این گفته باشند كه دادگاه عالی 
به راِی آن ها احترام گذاشته و 
سلب صالحیِت وزیران را تأیید 
كرده است. حاال سوال این جاست 
كه این نماینده گان با تمسک به 
كدام نامه و كدام منبع، چنین 
سخنانی را در رسانه ها مطرح 
كرده بودند؟



3 www.mandegardaily.com2017   22 جنو ر ی   y 1438    23ربیع الثانی   y    1395          یک    شنبه        3د  لو  /   بهمن  y 1948     شما  رة y        سا  ل    هشتم گزارش
نزدیک به پنج میلیارد افغانی

 عواید دولت از بابت کریدت کارت ها

حکومــت در ســال 1395 حــدود4،7 
میلیــارد افغانــی محصــول از کریــدت 
مخابراتــی  شــبکه های  کارت هــای 

دریافــت کــرده اســت.
مخابــرات  وزارت  در  مســووالن 
می گوینــد: محصــول بــه دســت آمــده از 
ــار  ــتر از انتظ ــی بیش ــبکه های مخابرات ش
ــبه  ــاس محاس ــرا براس ــت؛ زی ــوده اس ب
وزارت مالیــه کــه در ســال 94 انجــام داده 
بــود، بایــد ســاالنه چهــار میلیــارد افغانــی 

می شــد. جمــع آوری 
وزارت  ســخنگوی  صمیــم  یاســین 
ــدگار گفــت:  ــۀ مان ــه روزنام ــرات ب مخاب
ــش  ــال 1395 بی ــا در س ــبختانه م خوش
محصــول)  افغانــی  میلیــارد   3،4 از 
ــی (  ــاه افغان ــر پنج ــات از ه 10%  مالی
جمــع آوری کردیــم. ایــن رقــم بیشــتر از 

ــت. ــوده اس ــا ب ــار م انتظ
ــود  ــراز می ش ــی اب ــخنان در حال ــن س ای
انتقــاد  بــا  اقتصــادی  آگاهــان  کــه 
کنــار  در  می گوینــد:  حکومــت  از 
کریــدت   از  مالیــات  جمــع آوری 
مخابراتــی،  شــبکه های  کارت هــای 
و  شــفاخانه ها  دولــت؛  کارمنــدان  از 
نیــز  رســانه ها  و  شــخصی  مکاتــب 

بــه  امــا  دریافــت می شــود؛  مالیــات 
دلیــل فســاد گســترده در درون حکومــت 
ــام  ــدین تم ــت از فاس ــت حکوم و حمای
ــه  ــب فاســدین ریخت ــد در جی ــن عوای ای
ــه  ــت ب ــه خدم ــقف ارای ــود و س می ش
ــًا  ــه تقریب ــا آنک ــت و ب ــر اس ــردم صف م
تمامــی مــردم افغانســتان بــه دولــت 
ــه  ــا از بیم ــد؛ ام ــت می کنن ــه پرداخ مالی

درمانــی برخــوردار نیســتند.
ــادی، در  ــان اقتص ــن آگاه ــاور ای ــه ب ب
طــول 15 ســاله گذشــته کابــل حتــا 
ــی  ــفاخانه دولت ــک ش ــیس ی ــاهد تأس ش
نبــوده و مــردم بــه دلیــل نبــود خدمــات 
ــورهای  ــه کش ــان ب ــرای درم ــی ب صح
ــدام  ــن اق ــد و ای ــفر می کنن ــایه س همس
ــده  ــور ش ــرمایه از کش ــرار س ــبب ف س

ــت. اس
بــه گفتــه آنــان: بــا وجــود این کــه 
تقریبــًا تمامــی مــردم افغانســتان بــه 
ــا  ــد؛ ام ــت می کنن ــه پرداخ ــت مالی دول
ــی  ــات درمان ــه خدم ــن ارای از ابتدایی تری
ــًا  ــتند و تقریب ــوردار نیس ــهری برخ و ش
بــه  شــده  دریافــت  مالیــات  تمامــی 
جیــب زورمنــدان و فاســدین کــه توســط 
ریختــه  می شــوند  حمایــه  حکومــت 

می شــود.
باایــن حــال ســخنگوی وزارت مخابــرات 
خصــوص  در  جــدی  بررســی های  از 
شــرکت های  اضافه ســتانی های 

مخابراتــی نیــز خبــر می دهــد.
در  مــا  می گویــد:  صمیــم  آقــای 
شــهروندان  شــکایات  بررســی  حــال 
اضافه ســتانی های  خصــوص  در 
بــه  و  هســتیم  مخابراتــی  شــبکه های 
زودی مشــخص خواهــد شــد کــه کــدام 
شــبکه ها اضافــه ســتانی می کنــد و در 
ــا مــردم  ــه و ب ــان تصمیــم گرفت مــورد آن

شــریک ســاخته خواهــد شــد.
ایــن درحالــی اســت کــه شــهروندان 
شــبکه های  اضافه ســتانی های  از 
ــد  ــاد دارن ــوده و انتق ــی شــاکی ب مخابرات
ــا  ــی ب ــبکه های مخابرات ــی ش ــه تمام ک
عناویــن و نیرنــگ مختلــف از مــردم 

می کننــد. اضافه ســتانی 
چنــدی پیــش نیــز وزارت مخابــرات 
بــه مــردم وعــده ســپرده بــود کــه 
اضافه ســتانی های  خصــوص  در 
ــرده و  ــق ک ــی تحقی شــرکت های مخابرات
ــتانی  ــه اضافه س ــرکت های ک ــر ش در براب

ــرد.  ــد ک ــدام خواه ــد؛ اق ــرده ان ک

ــور  ــس جمهـ ــپ رییـ ــد ترمـ دونالـ
ــم  ــس از مراسـ ــده پـ ــاالت متحـ ایـ
ـــس  ـــو کنفران ـــق ویدی ـــف از طری تحلی
بـــا ســـربازان امریکایـــی در میـــدان 

هوایـــی بگـــرام صحبـــت کـــرد.
ــپ  ــا ترمـ ــپ و میالنیـ ــای ترامـ آقـ
ـــن  ـــات ای ـــکا از خدم ـــوی اول امری بان

ســـربازان سپاســـگزاری کردنـــد.
آقـــای ترامـــپ در ایـــن ویدیـــو 
ــی  ــوی برخـ ــه از سـ ــس کـ کنفرانـ
ــر  ــده نشـ ــۀ زنـ ــا بگونـ تلویزیون هـ
امریکایـــی در  می شـــد ســـربازان 
ـــت  ـــد و گف ـــی خوان ـــتان را عال افغانس
ـــد.  ـــد ش ـــده خواهن ـــگ برن ـــه در جن ک

او گفـــت:
تشـــکر  شـــما  همـــه  از  مـــن   "
عالـــی  مـــردم  شـــما  می کنـــم؛ 
ــما  ــا شـ ــد بـ ــزار فیصـ ــتید. هـ هسـ
را  کار  بهتریـــن  شـــما  هســـتیم. 
انجـــام می دهیـــد. مبـــارزه را ادامـــه 
ــم  ــروز خواهیـ ــا پیـ ــد و مـ می دهیـ

ــد." شـ
ــد  ــس چنـ ــو کنفرانـ ــن ویدیـ در ایـ
ســـرباز نیـــز بـــه نماینده گـــی از 
دیگـــر ســـربازان پیـــروزی دونالـــد 

ترمـــپ را برایـــش تبریـــک گفتنـــد.
امریـــکا همیـــن اکنـــون حـــدود 
هشـــت هـــزار و چهارصـــد ســـرباز 
ـــرودگاه بگـــرام  در افغانســـتان دارد و ف
اساســـی  پایگاه هـــای  از  یکـــی 
ـــور  ـــن کش ـــی در ای ـــای امریکای نیروه

اســـت.
در ایـــن حـــال، عبـــداهلل عبـــداهلل 
افغانســـتان  اجرایـــی  رییـــس 
می گویـــد کـــه حمایـــت ترمـــپ 
ــی  ــربازان امریکایـ ــت سـ از ماموریـ
مهـــم  گام  یـــک  افغانســـتان  در 
بـــوده و اطمینـــان می دهـــد کـــه 
کشـــور  دو  میـــان  همکاری هـــا 

می یابـــد. ادامـــه 
وی گفت:

ـــاالت  ـــور ای ـــس جمه ـــاب ریی " خط
ــم  ــاکر مقیـ ــرای عسـ ــده را بـ متحـ
تقویـــت  از  و  دیـــدم  بگـــرام  در 
ــا حمایـــت  ــان در این جـ نیروهای شـ
ـــک  ـــن ی ـــه ای ـــرد ک ـــالم ک ـــود را اع خ
قـــدم خـــوب و برازنـــده اســـت. 
ــا  ــه همکاری هـ ــن دارم کـ ــن یقیـ مـ
در ســـایر عرصه هـــا نیـــز ادامـــه 

" بـــد. می یا

ترامپ به سربازان امریکایی در افغانستان: 

هزار فیصد با شما هستم!
ناجیه نوری  

مجیدی
ــاه  ــه م ــه در س ــد ک ــه می گوین ــووالن در وزارت داخل مس
ــش  ــس و ارت ــترک پولی ــات مش ــزار عملی ــته، یک ه گذش

ــت. ــام شده اس ــیان انج ــد شورش ــر ض ــی ب مل
ــان، عملیات هــای زمســتانی در شــش والیــت  ــۀ آن ــه گفت ب
ــرار  ــار ق ــر فش ــب را زی ــتی طال ــروه تروریس ــتان گ افغانس

داده اســت.
مســووالن در وزارت داخلــه هم چنــان می گوینــد کــه 
بلندبــردن ظرفیــت نیروهــای پولیــس، آوردن اصالحــات و 
ــاالت  ــزات و اکم ــتای تجهی ــژه در راس ــص به وی ــع نقای رف
ــی،  ــس مل ــای پولی ــت نیروه ــرای تقوی ــا ب ــز آماده گی ه ج

ــد. ــده می باش ــار آین در به
صدیــق صدیقــی ســخنگوی ایــن وزارت کــه دیروز)شــنبه، 
2 دلــو( در یــک نشســت خبــری صحبــت می کــرد، گفــت 
ــالن  ــدز و بغ ــا در کن ــا تنه ــن عملیات ه ــان ای ــه در جری ک

ــف مســلح کشــته شــده اند. 420 مخال
بــه گفتــۀ آقــای صدیقــی، ایــن عملیات هــا در نقــاط 
ــه  ــنگین ب ــات س ــده و تلف ــدازی ش ــف کشــور راه ان مختل

مخالفــان مســلح وارد شده اســت
راه  نتیجــۀ  "در  می گویــد:  داخلــه  وزارت  ســخنگوی 
ــاه گذشــته، در  ــک م ــات زمســتانی در ی ــدازی 700عملی ان
ــدوز، ارزگان،  ــای قن ــژه در والیت ه ــور به وی ــر کش سراس
فــراه، ننگرهــار، هلمنــد و غزنــی، طالبــان بــه شــدت زیــر 
فشــار قــرار گرفته انــد و آنــان جــز نابــودی آینــدۀ دیگــری 

ــد". ــش ندارن در پی
آقــای صدیقــی افــزود کــه اطــراف شــهر ترینکــوت مرکــز 
ــده  ــازی ش ــان پاک س ــود هراس افگن ــت ارزگان از وج والی
اســت. شــهر ترینکــوت از ســه مــاه بــه ایــن طــرف، زیــر 

تهدیــد بلنــد امنیتــی قــرار داشــت.
ســخنگوی وزارت داخلــه در ادامــۀ ســخنانش گفــت: 
ــک  ــش از ی ــز بی ــی نی ــت غزن ــی در والی ــای امنیت نیروه
ــش را از  ــرده و اهداف ــدازی ک ــم راه ان ــات مه ــزار عملی ه
بیــن بــرده انــد. در یــک مــاه گذشــته 30 عملیــات نظامــی 

در نقــاط مختلــف والیــت قنــدوز راه انــدازی شــده اســت 
ــد. ــورده ان ــی خ ــات محکم ــمن ضرب و دش

آقــای صدیقــی خاطرنشــان کــرد کــه در قنــدوز هنــوز هــم 
ــع آن  ــرای رف ــی ب ــای امنیت ــود دارد و نیروه ــا وج تهدیده
ــالن 420 ســرگروه  ــدوز و بغ ــا در قن ــد؛ تنه ــالش می کنن ت

ــده اند. ــته ش ــان کش طالب
ــی  ــای امنیت ــه نیروه ــت ک ــه گف ــخنگوی وزارت داخل س
ــز  ــار نی ــاالی ننگره ــوت و ده ب ــن، ک ــوالی های اچی در ولس
داعــش را زیــر فشــار قــرار داده و فعالیت هــای ایــن گــروه 

ــد. را محــدود کــرده ان
ــا توســط نیروهــای  ــدازی عملیات ه ــی، راه ان ــای صدیق آق
ــا اهمیــت خوانــد و تاکیــد ورزیــد  ویــژۀ پولیــس را نیــز ب
کــه عملکــرد ایــن نیروهــا نتایــج خوبــی را در پــی داشــته 

اســت.
ــرای  ــه ب ــه وزارت داخل ــرد ک ــان ک ــر نش ــی خاط صدیق
ــا و  ــع چالش ه ــس، رف ــای پولی ــوان نیروه ــردن ت ــاال ب ب
رســیدهگی بــه تجهیــزات و امکانــات جنگــی ایــن نیروهــا، 
تیم هــای بررســی کننــده را بــه 35 تیــم افزایــش داده 

ــف  ــای مختل ــه والیت ه ــفر ب ــا س ــا ب ــن تیم ه ــت و ای اس
نیازمندی هــای پولیــس را بررســی و فراهــم می ســازند.

ــردن  ــد ب ــه بلن ــرد ک ــح ک ــه تصری ســخنگوی وزارت داخل
ظرفیــت نیروهــای پولیــس، آوردن اصالحــات و رفــع 
ــز  ــاالت ج ــزات و اکم ــتای تجهی ــژه در راس ــص به وی نقای
ــده  ــار آین ــا در به ــن نیروه ــت ای ــرای تقوی ــا ب آماده گی ه

می باشــد.
ــی  ــته و زخم ــی از کش ــاع مل ــم، وزارت دف ــویی ه از س
شــدن 33 تــن از دهشــت افگنان در 24 ســاعت گذشــته در 

پنــچ والیــت کشــور خبــر می¬دهــد.
بــر بنیــاد خبرنامه یــی کــه از ســوی وزارت دفــاع ملــی بــه 
نشــر رســیده، در عملیات هــای مشــترک نیروهــای دفاعــی 
ــی و  ــای توپچ ــت قوت ه ــه حمای ــه ب ــور ک ــی کش و امنیت
هوایــی صــورت گرفتــه، درمجمــوع  1۸ دهشــت افگن 

کشــته و 15 تــن دیگــر شــان زخــم برداشــته انــد.
ــدز،  ــا، ارزگان، کن ــای کاپیس ــات در والیت¬ه ــن عملی ای
فاریــاب و هلمنــد راه انــدازی شــده کــه در مربوطــات 
ــت افگن  ــر دهش ــدز 3 نف ــت کن ــاری والی ــاحۀ برکنده س

ــته اند. ــم برداش ــان زخ ــر ش ــن دیگ ــته و 5 ت کش
 مســووالن وزارت دفــاع افغانســتان در ایــن خبرنامــه 
ــب  ــن طال ــات ۸ ت ــن عملی ــه در ای ــد ک ــح کرده ان تصری
والیــت  پشــتون کوت  ولســوالی  در  دیگــر  شورشــی 
ــده اند. ــی ش ــان زخم ــر ش ــر دیگ ــته و 7 نف ــاب کش فاری
هم چنــان در مربوطــات ولســوالی دای چوپــان والیــت 
ارزگان توســط ایــن نیروهــا صــورت گرفتــه، 3 تــن گــروه 

ــده اند. ــته ش ــر نیزکش ــی دیگ شورش
ــی  ــر شورش ــدن 4 نف ــته ش ــاع از کش ــۀ وزارت دف خبرنام
ــر  ــن دیگ ــی شــدن 3 ت ــد و زخم ــت هلمن ــب در والی طال

ــرده اســت. ــاد ک ــز ی شــان نی
ــی  ــای امنیت ــات نیروه ــورد تلف ــی در م ــاع مل وزارت دف
چیــزی نگفتــه و مخالفــان مســلح نیــز در ایــن مــورد اظهــار 

ــد. ــر نکرده ان نظ

وزارت داخله:

آیندۀ طالبان نابودی است
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بخش هشــتم
بخش ششم و پایانی

محمدمجید عبدالهی 
امـروز پرداختـن بـه نظریـۀ سیاسـی، دیگـر کاری بـرای اوقـات فراغـِت عده یـی 
فـارغ از غـم نـان نیسـت، بلکـه کار همۀ کسـانی اسـت کـه بـه آن عالقـه دارند و 
می خواهنـد بـه نظریه پـردازی سیاسـی بپردازنـد تـا جریان هـای سیاسـی را تبییـن 
کننـد. امـا در برسـی های سیاسـت ها و در مطالعـۀ علـِم سیاسـت دشـواری بزرگی 
و جـود دارد. همان طـوری کـه یلینـک بـه روشـنی گفتـه اسـت هیـچ علمـی بـه 
انـدازۀ علـم سیاسـت نیازمنـد دانش واژه های دقیق نیسـت؛ دانش واژه هـای این علم 
معانـی دقیـق ندارنـد و اهمیـت زبان شـناختی کاربرد عمومـی و مفهـوم علمی این 
دانش واژه هـا اغلـب فـرق دارند و سـبب سـردرگمی می شـوند و باعـث می گردند 
علـم سیاسـت دقیـق نباشـد. در مـورد دانش واژه هـای دیگـر علـوم اجتماعـی نیـز 
ایـن سـردرگمی و دقیـق نبـودن کـم و بیش وجـود دارد؛ امـا علم سیاسـت به طرز 
خـاص مـورد یـورش درسـتگوی های واژه هـای مبهـم قـرار گرفتـه اسـت. کاتلین 
نظـر داده اسـت کـه در بحث های سیاسـی علم سیاسـت، بـه نـدرت واژه یی وجود 
دارد کـه مبهـم نباشـد. علـم سیاسـت تـا حـدی ایـن نقـص را از ادبیـات با سـابقۀ 
کهـِن خـود بـه ارث بـرده اسـت، امـا بیشـتر مربـوط بـه آن اسـت کـه علـم مورد 
بررسـی مـا، علمـی زنـده و در حـال رشـد اسـت. دانش واژه هـای علـم سیاسـت 
بـه دلیـل رواج عمومـی و عامیانه یـی کـه دارنـد، پـا کیزه گـی خـود را از دسـت 
می دهنـد و دسـت خوش ابهامـات گوناگـون می شـوند. برخـی از سیاسـت مداران 
و حقوق دانـان کـه نتایـج کاربـرد نادرسـت دانش واژه هـای گوناگون علم سیاسـت 
برای شـان اهمیـت نـدارد، آن هـا را در سـخنان و نوشـته های خـود بـه کار می برند 
و موجـب ابهـام در تفاهـم می شـوند. این گونـه افـراد در واقـع بـه کاربرد درسـت 
و دقیـق دانش واژه هـای سیاسـی توجـه ندارنـد، بلکـه آن ها را بـرای ایجـاد تأثیر یا 
تأثیرگـذاری بـه کار می برنـد. از سـوی دیگر، اندیشـه های نو و نظریه های ناشـنیده 
گسـترش می یابنـد، در نتیجـه واژه هـای جدیـدی رواج می یابنـد و گاه واژه هـای 
قدیمـی در معانـی جدیـدی بـه کار می روند. چنین وضعی شـاید بـرای علم که در 
حـال رشـد اسـت، گریزناپذیـر باشـد؛ اما تفکر روشـن و تفاهـم را مختـل می کند. 
سیاست شناسـان از ایـن دقیـق نبـودِن دانش واژه هـا آگاه انـد و گاه کوشـش هایی 
بـه عمـل می آیـد تـا دانش واژه هـا بـه درسـتی بازشـناخته و بـه کار بـرده شـوند. 
امـا راه دراز در پیـش اسـت تـا علـم سیاسـت سـرانجام دارنـدۀ معانـی دقیقـی 
بـرای دانش واژه هـای خـود باشـد. سـردرگمی و نبـود توافـق در مـورد کاربـرد 
دانش واژه هـای سیاسـی حتـا نـام علـم سیاسـت را هـم در بـر می گیـرد. برخـی 
از متفکـران و پژوهش گـران علـم سیاسـت را بـه کار می برنـد، امـا برخـی دیگـر 
هم چنـان از کاربرد شـکل باسـتان یونانـی آن، یعنی سیاسـت جانـب داری می کنند. 
گـروه سـوم نـام آن را سیاسـت نظری گذاشـته اند و سـر انجام گروهـی دیگر آن را 
علمـی سیاسـی می داننـد و نه علم سیاسـت. پیداسـت کـه این نام گذاری ها روشـن 
نیسـت به ویـژه آن گاه کـه واژۀ سیاسـت یعنـی دانـش واژۀ رایـج یونانـی را بـه کار 
ببریـم کـه هـم معنـی علـم سیاسـت را دارد و هم به خود سیاسـت نظـر دارد یا در 

بـر گیرنـدۀ سیاسـت نظـری و علمی اسـت. 
دانـش واژۀ سیاسـت )politics( از واژۀ یونانـی پولیـس )polis = شـهر( برگرفته 
شـده اسـت. ارسـطو گفتـه اسـت: »انسـان بـه حکـم physis موجـود اسـت کـه 
بـرای زنده گـی در polis آفریـده شـده اسـت«. از نظـر یونانی هـا سیاسـت دانـش 
مربـوط بـه امور یک شـهر بـوده، اما در یونان شـهر و دولـت از هم جدایـی ناپذیر 
بودنـد. یونانی هـا در جاهایـی زنده گـی می کردنـد کـه مـا امـروز آن هـا را »شـهرـ  
دولـت« می نامیـم. هـر شـهرـ  دولـت یک شـهر حومـه و ارضـی اطـراف آن را در 
بـر می گرفـت. افـزون بـر آن، واژۀ پولیـس در زبان یونانـی تنها در بر گیرندۀ شـهر 

نبـود، بلکـه در معنـی »دژ« »دولـت« و جامعـه هـم بـه کار می رفت. 

عبدالمنان دهزاد
بـه  بیشـتر  افغانسـتان،  در  بنیادگرایـی  رشـِد   
بـا  آن هـا  برمی گـردد.  بنیادگرایـان  ناتوانـِی 
و  معاصـر  گفتمان هـای  جدیـد،  دانش هـای 
فنـوِن کنونـی بیگانه انـد و وقتـی نـگاه می کنند 
توانایـی  و  مواجه انـد  اسـتعداد  فقـِر  بـه  کـه 
و  ندارنـد  را  روزگار  صحنـۀ  در  بازیگـری 
نمی تواننـد »هسـتنده گی« خـود را در جامعـه 
تعریـف نماینـد، دسـت بـه عکس العمل هـای 
خطرنـاک با روش هـای هراس افکنـی می زنند. 
مقتـدر،  دولت هـای  شـکل گیری  صـورت  در 
فضـا  کشـور،  ایـن  در  بی طـرف  و  مشـروع 
بسـته  جزم اندیـش  و  تنـدرو  بنیادگرایـاِن  بـر 
بـرای  را  فضـا  امـروزی،  وضعیـِت  می شـود. 
فسـاد  اسـت،  سـاخته  مسـاعد  بنیادگرایـان 
گسـتردۀ اداری و ضعـِف حکومـت از یک سـو 
و حمایـت قدرت هـای دور و نزدیـک از آن ها 
از سـوی دیگـر، زمینـه را طوری همـوار نموده 
کـه آن هـا هـر روز جنایـت بیافریننـد و مانـع 

توسـعه و پیشـرفِت ایـن سـرزمین شـوند. 
فرجام بنیادگرایی 

دچـار  شـخصي   زنده گـی  در  بنیادگرایـان 
پدیـد  کـه  جهانـي  و  بن بسـت اند  و  تناقـض 
شـکنجه گاه  و  زنـدان  از  کمتـر  مي آورنـد، 
نیسـت؛ به همیـن دلیـل نمی خواهنـد دیگران، 
جهانـی آسـوده و توسـعه یافته پدیـد آورده و 
نماینـد.  تجربـه  را  مسـالمت آمیزی  زیسـِت 
دیگـران  تکنالوژیکـی  دسـتاوردهای  از  آن هـا 
اسـتفادۀ اعظمـی می نماینـد و آنـان را به عنوان 
توجیه کننـدۀ هـدف تعریـف می کننـد.  مفاهیِم 
ذهـنِ  آن ها آن قدر سـنّتي و گذشته گراسـت که 
حتّـا پاسـخ گوی زنده گـی شـخصِی خودشـان 
نیسـت، چـه رسـد بـه دیگـران. آن ها اصـاًل به 
آن  بـه  کاري  و  نمي اندیشـند  مـدرن  مفاهیـم 
ندارند)سـروش13۸4( و از سـویی، شماري از 
بنیادگرایـان پدیده هـاي مدرنیتـه را نشـانه های 
روزِ آخـرت و هموارکننـدۀ ارزش هـای غربـی 
کار  دیگـر  از سـوي  اّمـا  مي داننـد،  کفـری  و 
در این جـا تمـام نمی شـود، آن هـا بـرای رفـع 

نمـودِن احتیاجـات زنده گی شـان از ابزار مدرن 
انترنـت،  کمپیوتـر،  قبیـل  از  مي گیرنـد؛  کار 
هواپیمـا  مـدرن،  بیمارسـتان های  تلیفـون، 
و... اسـتفاده مي کننـد؛ وقتـي بـراي سـفر بـه 
اسـپ  و  شـتر  از  مي رونـد،  دور  کشـورهاي 
اسـتفاده نمي کننـد کـه مـال جهـان سـنتي اند، 
بـل از هواپیما اسـتفاده مي کنند)سـروش13۸4، 
سـایت(. بـراي درمـان بیماري هـاي خـود بـه 
دعـا اکتفـا نمی کننـد، بـل بـه کشـورهای دیگر 
می رونـد تـا در سیسـتم های پیشـرفته و مـدرِن 
پزشـکي خـود را مـداوا کننـد. امـا مفاهیمـی 
کـه این هـا بـا زنده گـی، انسـان ها و سیاسـت 
دارنـد و آن را مي شناسـند، مفاهیـِم فوق العـاده 
قدیمـي، زنـگ زده و غبـار گرفته اسـت. این ها 
بـدون شـک، آفِت جهـان و انسـاِن معاصر اند. 
بنیادگرایـان در درازمـّدت بـه دلیـل تناقضـات 
و ناسـازگار دیـدِن ارزش هـای ذهنی شـان بـا 
جهـان بیرونـی، لِـه شـده و سـرانجام از میـان 
امـا تـا از میـان برداشـته  برداشـته می شـوند؛ 
می شـوند و جهـاِن کنونـي را بـه اهـل واقعـِي 
آن واگـذار می کننـد، مشـکالِت بسـیاری را به 

انسـان هاي دیگـر بـه ارمغـان می آورنـد. 
نتیجه گیری

در این نوشـته تأکید شـده اسـت که بنیادگرایی 
آفـِت جهـاِن مدرن اسـت. رشـِد ایـن پدید در 
افغانسـتان، بـه زمـان تجـاوز اتحـاد جماهیـر 
روزگار،  آن  در  بر می گـردد.  سـابق  شـوروی 
موجـی از تبلیغـات علیۀ حاکمیـِت وقت به راه 
بودنـد  کسـانی  نخسـتین  از  عرب هـا  افتـاد، 
کـه بـر تنـدروِی دینـی در برابـر رژیـِم وقـت 
مسـامحه ناپذیِر  تبلیغـاِت  می کردنـد.  تأکیـد 
آن هـا )تکفیـر( نه تنهـا در میان همـۀ گروه های 
نتوانسـت  حتـا  بـل  نیافـت،  تعمیـم  جهـادی 
میانـه رو را  از گروه هـاِی مجاهدیـِن  شـماری 
اقنـاع کنـد. بعدها ایـن دام، رفته رفتـه دامن گیِر 
اعتدال گـرای  احـزاِب  و  گروه هـا  از  شـماری 
مبـارزاِت  در  کـه  احزابـی  شـد؛  جهـادی 
پیـش  در  را  مـدارا  و  میانـه  راه  سیاسی شـان 

گرفتنـد. 

داسـتان غم انگیـِز بنیادگرایی، پس از فروپاشـی 
بُرنـدۀ  تَبـِر  یافـت،  تشـدید  طالبـان  رژیـم 
سـوی  بـه  ناآگاهانـه  و  آگاهانـه  بنیادگرایـی، 
کسـانی پرتـاب شـد کـه به نحـوی دست شـان 
اسـالمی  »امـارت  به اصطـالح  سـرنگونی  در 
طالبـان« دخیـل بـود. در ایـن دوره از یک سـو 
دهشـت افکناِن مسـلح، دلیل مبـارزۀ خویش را 
سـرنگونی ایـن امـارت خواندنـد و راهِ ترور و 
دهشـت را در پیـش گرفتنـد، از سـوی دیگـر 
بنیادگرایانـی که در هوای دموکراسـی و آزادی 
و  تنـدروی  دلیـل  می کشـیدند،  نفـس  بیـان 
نفـرِت خویـش را حضـور نیروهـای امریکایی 
بـه  را  راه  رفته رفتـه  و  گفتنـد  افغانسـتان  در 
حضـور و گسـترِش دهشـت افکنی در سراسـر 
در  سـوگ مندانه  سـاختند.  همـوار  افغانسـتان 
ایـن سـال ها بیشـتر از هـر زمـاِن دیگـری بـه 
گروه هـای رادیـکال و بنیادگرا میدان داده شـد؛ 
رادیـکال  احـزاب  و  میـدان گروه هـا  ایـن  در 
اسـالمی بیشـتر از همـه دسـت بـه کار شـده  و 
از احساسـات پـاک دینـی مـردمِ ایـن کشـور 
بـه حـد اعظـم سـود بردنـد. تشـدید جنگ هـا 
اخیـر،  سـال های  در  خشـونت  گسـترش  و 
ناشـی از همین تبلیغات زهرآگیـن و ِخردگریِز 
پیـروان ایـن گروه ها بوده اسـت. ایـن تبلیغات 
به پیمانه یـی گسـترده بـود که به مشـکل می شـد 
تمایـز فکـری میـان یـک جـوان دانشـگاهی و 
یـک طالـِب آدم کـش را پیـدا نمـود. یعنـی هر 
دو یـک موضـع داشـتند، بـا ایـن تفـاوت کـه 
یکـی در دانشـگاه و زیر بیـرِق حکومت حرف 
بـه  مـی زد و دیگـری در کوه هـا و جنگل هـا 
سـوی نیروهـای امنیتـِی کشـور راکـت پرتاب 

می کـرد.
مـردم  اکثریـِت  دیـن داری  گونـۀ  مسـلمًا 
افغانسـتان و یـا قرائت هـای دینی یـی کـه آن ها 
بـدان پایبندنـد، بـا قرائت هـا و برداشـت های 
رادیـکال و خردگریزانۀ شـماری از کشـورهای 
اسـالمی فـرق داشـته اسـت. قرائـت دینـی و 
رسـمِی آن ها بر پایـۀ تقدم نقل بر عقل اسـتوار 
اسـت؛ در حالـی کـه قرائـت و برداشـِت دینِی 
مـردم افغانسـتان، همیشـه آمیختـه بـه معرفـت 
بـوده و عقـل را متاعـی ارزش منـد و نیـاز مبرمِ 
بشـری تلقـی کرده انـد.  در واقـع، بنیادگرایـی 
کنشـی اسـت در برابـِر پدیده هـای انسـانی در 
جهـان مـدرن؛ پدیده هایـی کـه به نحـوی همـۀ 
جهـاِن  از  بازمانـده  فراورده هـای  و  ارزش هـا 
ماقبـِل مـدرن را بـه چالـش فـرا می خوانـد. به 
دلیـل این کـه ارزش هـای برآمـده از دل جهـان 
بـاران همه جـا را فـرا گرفتـه  به سـاِن  مـدرن، 
اسـت، نمی شـود از آن هـا گریخـت، ناگزیر به 
آن هـا تـن بایـد داد و در زیـر سـایۀ آن نفـس 
کشـید. گریـز از ایـن وضعیت، نقـش بازیگری 
را از انسـان می گیـرد و آن را تبدیـل به حیوانی 
تماشـاگر می کنـد. در ایـن میان، دیـن داران راهِ 
دیگـری ندارند: یـا با جهاِن مـدرن خداحافظی 
می کننـد و راهِ تروریسـم را در پیـش می گیرنـد 
و یـا راهِ نواندیشـِی دینـی را اختیـار می کننـد؛ 
راهـی کـه میـان دیـن و دنیـاِی جدیـد آشـتی 

برقرار کنــد. 
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بخش دوم
ــران  ــش را وی ــه تفاهــم و کن ــر رابطــه، آفتی ســت ک فق
کــرده اســت. نشــان می دهــد کــه روشــن فکر بی تأمــل 
ــه  ــای رابطــه را چگون ــلیقه های بی تحمــل، چراغ ه و س
ــاد،  ــی زی ــی، از دل تنگ ــرد کتاب ــد. م ــرده ان ــرخ ک س
ــوک  ــا ن ــماره یی را ب ــی دارد، ش ــون را برم ــی تلیف گوش
ــد،  ــش می تپ ــا ُرخ نمی شــود. قلب ــوازد ام انگشــتان می ن
ــون  ــرات تلیف ــوی نم ــه س ــر ب ــار دیگ ــتانش ب انگش
ــی  ــا کس ــود ام ــاز می ش ــری س ــمارۀ دیگ ــی رود و ش م
وجــود نــدارد کــه از آن ســوی خــط، تلیفــون را بــردارد. 
ــش  ــز ســکوت حکم فرماســت. پاهای آن ســوی خــط نی
او را  بــه درون مغــازه می بــرد. فضــای مغــازه کشــنده و 
ســاکت اســت. مــرد کابوســی بــا اشــاره می پرســد، امــا 
ــدارد، جمله یــی را  ــا مکالمــه آشــنایی ن مغــازه دار کــه ب

ــل فهــم نیســت ــه قاب ــاد هــوا می دهــد ک ــه ب ب
ــم  ــن فیل ــِی کالســیک و مــدرن در ای وحــدت و موزون
وجــود نــدارد. فیلــم بــه لحــاظ ُفــرم، فراتــر از مرزهــای 
ســاختاری، در فضــای کشــمکش های درونــی و گاه 
ــرم اســت کــه زیبایــی را  ــرد. ُف ســوررئال شــکل می گی
ــه  ــذات، ن ــد. تماشــای نعــش و خودکشــی، بال می آفرین
زیباســت و نــه لذت بخــش. امــا اگــر ایــن پدیده هــا بــا 
تکنیــک، هنــر و افکت هــای تــازه بازنمایــی شــوند، بــه 
آفرینــش زبیایــی منتهــی می گردنــد و مــرز بیــن زشــت 
ــه  ــوط ب ــی مرب ــتی و زیبای ــد. زش ــرو می پاش ــا ف و زیب
ــن  ــر وول ــه پیت ــه ک ــت. آن گون ــده اس ــِت گیرن موقعی
ــه  ــد دارد ک ــاخت گرایی، تأکی ــگاه س ــر ن ــه ب ــا تکی ب
ــی  ــۀ زیباشناس ــی از مطالع ــی حیات ــی بخش "نشانه شناس
فیلــم اســت، بــا در اختیــار داشــتن دســتور زبان ســینما، 
ــود".  ــم ب ــم خواهی ــی فیل ــف معان ــه کش ــادر ب ــا ق م
ــل  ــواع تأوی ــی از ان ــم، یک ــی در فیل روش نشانه شناس
ــم  ــک فیل ــوان ی ــروز نمی ت ــِت ام ــه در وضعی ــت ک اس
ــورد  ــی م ــض نشانه شناس ــدگاه مح ــاس دی ــر اس را ب
ــی،  ــه نشانه شناس ــرد ب ــرار داد. رویک ــی ق ــد و بررس نق
بازی هــای  و  فلســفه  جامعه شناســی،  روان شناســی، 
ــیر  ــد تفس ــود می توان ــۀ خ ــه نوب ــدام  ب ــخنی، هرک س
ــه  ــه ب ــم ک ــوش نکنی ــا فرام ــد، ام ــا ببخش ــم را غن فیل
ــر  ــه ب ــی ک ــود دارد. ُفرم ــا وج ــدازۀ چشــم ها، نگاه ه ان
فیلــم آن ســوی خــط ســکوت انتشــار یافتــه اســت، ُفــرم 

ــازه و متفــاوت اســت.  ت
ــم  ــه فیل ــده و مســتحکم اســت ک ــای تکان دهن صحنه ه
را در ذهــن مخاطــب و منتقــد بــه یادماندنــی می ســازد. 
ــه  ــوند، بلک ــوا نمی ش ــه محت ــوط ب ــا مرب ــن صحنه ه ای
مربــوط بــه چگونــه پرداختــن یعنــی ُفــرم اســت. بــرای 
شــکل فیلــم، مهــم ایــن نیســت کــه چــرا مــرد کابوســی 
خــود را می ُکشــد، مهــم چگونــه مــردن اســت. و 
ــه  ــت ک ــره اس ــِت کم ــی و موقعی ــردش تکنیک ــن گ ای
بــه  تأثیــرات خودکشــی را  چگونه گــی حــاالت و 
ــور  ــدی ن ــزی و کن ــۀ تی ــد. درج ــال می ده ــده انتق بینن
ــیقی،  ــدا و موس ــۀ ص ــفید، جازب ــیاه و س ــای س در فض
فیلــم را دیدنــی و شــنیدنی کــرده اســت. مــرد، کــه در 
ــت،  ــدر داده اس ــرش را ه ــفید، عم ــیاه و س ــق س منط
اینــک محتــوای خــود را بــه ُفــرم ســیاه و ســفیِد فیلمــی 
ــیاه و  ــز س ــه آن ســوی خــط ســکوتش نی می بخشــد ک

ســفید اســت.
موسیقی متن 

تشــکیل دهندۀ  عناصــر  از  یکــی  متــن،  موســیقی 
ــان  ــیقی، هیج ــیلۀ موس ــاز به وس ــت. فیلم س ــم اس فیل
ــم  ــد. ریت ــی آزارد، می گدازان ــاند، م ــد، می ترس می آفرین
ــق  ــل، از طری ــه و عم ــوع حادث ــه ن ــب ب ــم متناس فیل
موســیقی شــکل می گیــرد، موســیقی یــک عنصــر 
ــوی  ــم آن س ــِن فیل ــیقی مت ــرم اســت. موس ــدرِت ُف پُرق
خــط ســکوت، موســیقی طبیعــی اســت. تمامــی 
ــع  ــوند، از مناب ــنیده می ش ــم ش ــه در فیل ــی ک صداهای
طبیعــی منشــاء گرفتــه انــد. اســتفاده از موســیقی طبیعی، 
یکــی از ویژه گی هــای مبتکرانــۀ ایــن فیلــم اســت. 
کاربــرد صداهــای طبیعــی، فیلــم را از قطعیــت عادتــی 

ــت. ــرده اس ــا ک ــن ره ــیقی مت موس
فیلــم بــا صــدای بادپکــه و غــرش طبیعــی رعــد 
زغن هــا  و  زاغ هــا  موســیقی  در  می شــود.  شــروع 
ــا  ــتد، ب ــازار می ایس ــِگ ب ــد، در آوای گن ــد می کن رش
ناله هــای دلخــراش و صــدای ُســم پیــش مــی رود، 
ــم  ــرانجام در ریت ــزد و س ــاد و آب می آمی ــدای ب ــا ص ب

اشــک و آه بــه پایــان می رســد. 
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ــز  ــاک و دلُهره انگی ــراً فضــای هولن ــه ظاه ــا آن ک ــم ب فیل
دارد، امــا شــاید تــم اصلــی آن دربــارۀ تــرس و اضطراب 
نباشــد و نمی خواهــد بــه حیــث فیلــم ترســناک، حــس 
ــال  ــاگر انتق ــه تماش ــرس را ب ــاِن ت ــراب و هیج اضط
بدهــد. و امــا بــه نظــر مــن کــه یکــی از تأویل هــا را در 
بــر می گیــرد، تــم بنیــادی ایــن فیلــم دربــارۀ فقــر رابطــه 
و تولیــد تفکــر اســت کــه از ســکوِت تــب دار و تنهایــِی 
جســدوار فــوران می زنــد. مــردی کــه در زنــداِن حافظــۀ 
تاریخــی، محکــوم بــه خودکشــی گردیــده اســت. تاریخ 
معاصــری کــه مبــارزات نیم قرنــۀ پســین را نماینده گــی 
ــم،  ــی فیل ــر درون ــی و گرام ــانه های ذهن ــد. نش می کن
ــتون  ــی رود. س ــر م ــزوا فرات ــراب و ان ــرو اضط از قلم
ــت  ــتوار اس ــخصیتی اس ــور ش ــر مح ــم، ب ــرات فیل فق
ــا  ــری، انســان شــریف ام ــه مفت ــه مفتی ســت و ن ــه ن ک
درمانــده، متفکــر صمیمــی امــا فرســوده، کابــوس مــردِ 
ــار  ــن رفت ــالی بی ــته خ ــه نتوانس ــی ک آواره، مدرن پوش
ــت  ــد. از همین روس ــر نمای ــدرن را پُ ــر م ــنتی و فک س
ــن  ــره، در مرگســتاِن همی ــن چه ــه خــودش در چندی ک

ــد.  ــرو می غلت ــالء ف خ
مضمــون در هنــر، اغلبــًا پدیــدۀ تکــراری می باشــد امــا 
ــم  ــا و ســکانس های فیل ــه لحظه ه ــن نیســت ک ــم ای مه
چــه می گوینــد. مهــم ایــن اســت کــه ایــن مضمــون را 
چگونــه می گوینــد. ایــن فیلــم نــه ترســناک اســت کــه 
مــا را بترســاند، نــه کمیــدی اســت کــه مــا را بخندانــد، 
ــاکان  ــیر نی ــاک شمش ــه از چکاچ ــت ک ــه تاریخی س ن
روایــت کنــد و نــه عشقی ســت کــه از اروتیســم ســالم 
ــب  ــه مخاط ــت ک ــد. فیلمی س ــت نمای ــار حکای ــا بیم ی
ــدۀ  ــد، بینن ــوت می کن ــه دع ــل و اندیش ــه دردِ تأم را ب
خاکسترنشــین را بــا نگــره و تجربــۀ تــازه درگیــر 
می ســازد. عادت شــکنی می کنــد. عشــق و زنانه گــی 
در  و  می کنــد  بیــرون  مردســاالری  چنبــرۀ   از  را 
ــر مطــرح می ســازد. اگرچــه در عصــر  ــی دیگرت چهره ی
ــتبداد  ــه اس ــوان ب ــاختار، نمی ت ــران س ــی و بح فروپاس
رأی، قطعیــت اندیشــه و ســلطۀ معنــا تمکیــن کــرد، امــا 
ــت.  ــاز اس ــم نیمه ب ــکوت، فیل ــط س ــوی خ ــم آن س فیل
هــم ســاختار دارد و هــم پساســاختاری عمــل می کنــد. 
ترکیبــی از هــر دو اســت. هــم بــرای کســی کــه تــرس و 
تنهایــی را تجربــه می کنــد، هــم بــرای کســی کــه عشــق 
گم شــده را می جویــد، و هــم بــرای کســی کــه عصــارۀ 
ــرده  ــم ک ــی را گ ــۀ تجددخواه ــخ نیم قرن شکســت تاری
ــد.  ــاز می باش ــی ب ــر فیلم ــرای ه ــل ب ــت. راهِ تأوی اس
فیلمــی کــه در وضعیــت قــرن بیســت ویکمی بــه 
ســاختار می رســد، منتظــر باشــیم و ببینیــم کــه چگونــه 
ــا  ــر، ب ــا و تکنیک هــای تازه ت ــا آگاهی ه ســاختارش را ب

قطعــات متفــاوت، ترکیــب می کنــد. قــرن ســپتمبری از 
ــد.  ــه می طلب ــای امروزین ــرش و آگاهی ه ــاز، نگ فیلم س
و  آشــفته گی  نهایــِت  در  فیلــم،  اصلــی  شــخصیت 
ســرگردانی قــرار دارد، آشــفته گی درونــی و ســرگردانی 
ذهنــی اش فقــط بــا تصویــر صامــت و موســیقی طبیعــی، 
می توانــد بــه بیــان آیــد نــه از طریــق گفتــار. مــردی کــه 
بــا همــه چیــز مقاطعــه کــرده و بنیــاد روابطــش از هــم 
ــا شمشــیر داموکلســی کــه هرلحظــه  گسســته اســت. ب
ــش  ــی رود. دل ــد، می ایســتد و راه م ــش می افت ــر گردن ب
ــا انســان و اشــیا ارتبــاط تأمیــن کنــد  می خواهــد کــه ب
امــا ظرفیــت و انــرژی کنــش ارتباطــی را از دســت داده 
ــا  ــه م ــم ب ــه نمی رســد. فیل ــن عملی ــه ای و هیچ گاهــی ب
ــوس و  ــدر مأی ــرا این ق ــان چ ــن انس ــه ای ــد ک نمی گوی
بی رابطــه شــده اســت. ولــی اگــر اشــیا، آدم هــا، حــاالت 
و فضــای عمومــی عمیق تــر دیــده شــود، بــه این گونــه 
ــد  ــت و دی ــه حال ــی ب ــخ هایی را )متک ــش ها پاس پرس

ــرد. ــرهم بندی ک ــوان س ــود( می ت خ
ــران  ــش را وی ــه تفاهــم و کن ــر رابطــه، آفتی ســت ک فق
کــرده اســت. نشــان می دهــد کــه روشــن فکر بی تأمــل 
ــه  ــای رابطــه را چگون ــلیقه های بی تحمــل، چراغ ه و س
ــاد،  ــی زی ــی، از دل تنگ ــرد کتاب ــد. م ــرده ان ــرخ ک س
ــوک  ــا ن ــماره یی را ب ــی دارد، ش ــون را برم ــی تلیف گوش
ــد،  ــش می تپ ــا ُرخ نمی شــود. قلب ــوازد ام انگشــتان می ن
ــون  ــرات تلیف ــوی نم ــه س ــر ب ــار دیگ ــتانش ب انگش
ــی  ــا کس ــود ام ــاز می ش ــری س ــمارۀ دیگ ــی رود و ش م
وجــود نــدارد کــه از آن ســوی خــط، تلیفــون را بــردارد. 
ــش  ــز ســکوت حکم فرماســت. پاهای آن ســوی خــط نی
او را  بــه درون مغــازه می بــرد. فضــای مغــازه کشــنده و 
ســاکت اســت. مــرد کابوســی بــا اشــاره می پرســد، امــا 
ــا مکالمــه آشــنایی نــدارد، جمله یــی را  مغــازه دار کــه ب
ــل فهــم نیســت. بیشــتر  ــه قاب ــاد هــوا می دهــد ک ــه ب ب
بــه ُغم ُغــم و فریــاد در خــواب، شــباهت دارد تــا ارایــۀ 
یــک جملــۀ ارتباطــی. رابطــه بیــن خریــدار و فروشــنده 
ــد کــه  تأمیــن نمی شــود؛ چــون در موقعیتــی غلتیــده ان

ــد.  ــر را نمی فهمن ــاِن همدگ ــپ و زب گ
ستیزانیم با هم چون زبان هم نمی دانیم 

چه نادان هم سرایانیم
روان ها، شیشه هایی از شرنگ رنج آگنده

سخن ها، سبزه هایی خاک سود از سردی پاییز
کیستی؟... هیچ

صحنــۀ دراماتیــِک مقابــل شــدن مــرد در برابــر چشــمان 
ــک  ــی مهل ــرخ در تنهای ــادر س ــر چ ــه در زی ــی ک زن
ــق  ــۀ عش ــی را در زمین ــت، اوج بی رابطه گ ــته اس نشس
ــا اروتیســم نشــان می دهــد. مــرد، در افــق  و مقاطعــه ب
چشــمان زن بــه شــکل پنجگانــه ظاهــر می گــردد. چــون 
در جامعــۀ مردســاالر، مــرد در برابــر زن در چنــد ســلطه 

ــه،  ــن صحن ــردد. در ای ــر می گ ــره ظاه ــن چه و چندی
ــیلۀ چشــمان زِن  ــرد به وس ــرۀ م ــزار چه ــِن ه کشــف م
ــت و  ــار اس ــرد. اروس، بیم ــورت می پذی ــت، ص صام

ــد.  ــاط نمی انجام ــذت و ارتب ــه ل ــل، ب ــۀ می جاذب
مرد: جملۀ گنگ و مبهم را ادا می کند.
زن: جملۀ سوزناک، بریده و نامفهوم.

ــۀ کــودک و قهقــۀ زن، رابطــۀ متزلزل شــده  و بعــد: گری
اساســی  گــپ  ارتبــاط،  قطــع  می کننــد.  قطــع  را 
ارجــاع  می زنــد.  رقــم  را  ســکانس ها  و  صحنه هــا 
ــه فیلــم کارتونــی صامــت، رابطــه را در ســطح بــازی  ب
مقوایــی و کمیــک تقلیــل می دهــد. مــرد کابوســی 
و  بی رابطه گــی  داربســت  بــه  خالــی  قــاب  ماننــد 
ــود را  ــی خ ــخن ها، معن ــد. س ــزان می مان ــی آوی تنهای
بــه تعویــق می اندازنــد. تعویــق معنــا بــه تعویــق کنــش 
ســرایت می کنــد و شــخصیت کلیــدی کــه متافــور 
ــی  ــتر رودخانه ی ــد بس ــت، مانن ــن اس ــر معی ــک عص ی
ــده  ــه تعویــق مان ــا فقــط صداهــای گنــگ، ب می شــود ت

و  تکان دهنــده از آن بگــذرد.
کلمه در گلو می پوسد

تابلوها از دیوارها فرو می ریزند
ــه  ــای داالن، ب ــا و انته ــه موش ه ــۀ کابوســی ب کتاب خان

ــوالن می رســد ــر غ تیات
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ــم  ــه فیل ــت ک ــازار اس ــه و ب ــکانِس کوچ ــن س در همی
جغرافیــای خــود را کمــی هویــدا می ســازد. مــرد 
ــل،  ــا مــردم عــادی مواجــه می گــردد. کاب کتاب خــوان ب
ــکوت  ــود س ــار خ ــی در حص ــاد و بدبخت ــِت فس پایتخ
ــون انســانش را  ــرده، شــش میلی ــره ک ــی را ذخی و تنهای
بــه لحــاظ ذهنــی و کنــش ارتباطــی تــا ســطح  معیــوب 
تنزیــل داده اســت. آن ســوی خــط  و مسخ شــده ها 
ســکوت، بــا انســان های بیمــار و معیــوب ســروکار دارد، 
بــا جامعــه و آدم هــای غیــر نورمــال و ناامیــد. کابوس مرد 
نیــز یکــی از همیــن آدم هــای شــهر اســت کــه خــود را 
ماننــد آدمک هــای عمــودی و ماشــینی، معیــوب و 
ــدرن اســت و  ــه م ــه ن ــل ک ــهر کاب ــد. ش ــوان می یاب نات
نــه شــهر، گوشــت های کشــته گان و مسخ شــده گان 
در  کابوس مــرد  اســت.  کــرده  تلنبــار  خــود  در  را 
پیاده روهــای رخ بــه پاییــن، بــه دنبــال هیــچ، روان 
ــی  ــد. وقت ــزی را می پال ــه چی ــه چ ــد ک ــت. نمی دان اس
ــای  ــگاه و آدمک ه ــه معیوب ــرش ب ــه در نظ ــه کوچ ک
ــود،  ــث خ ــای عب ــود، از گام ه ــل می ش ــودی تبدی عم
ــد.  ــه ســوی فاجعــه، معذرت خواهــی می کن ــن ب ــا رفت ب
ــی و  ــق بدبخت ــوان عم ــز می ت ــاه نی ــای کوت از برش ه
شــیوۀ زیســتن در یــک پایتخــت منــدرس را حــس کرد. 
ــری  ــینی و پایتخت گ ــه از شهرنش ــت ک ــل، دیری س کاب
ــی،  ــی و  تفکــر درخت ــت ذهن دور شــده اســت. معیوبی
ــه قهقــرا ســرازیر شــدن، چنــد و چــون مسایلی ســت  ب

ــرده اســت.  ــل را  احاطــه ک ــه کاب ک

7
حلق آویز 

کــه  می بینــد  می آیــد،  حویلــی  بــه  کابوس مــرد 
ریســمان صدام حســینی در گلــوی کســی تــاب خــورده 
ــد  ــس می کن ــود، ح ــق می ش ــه عمی ــوب ک ــت. خ اس
ــا  ــه وارخط ــت، بی آن ک ــودش هس ــز خ ــرد حلق آوی م
ــواری  ــۀ دی ــه آیین ــزد. ب ــه می لغ ــل خان ــه داخ ــود، ب ش
ــود را  ــا خ ــه ت ــه س ــا در آیین ــد ام ــگاه می کن ــاق ن ات
می بینــد کــه از چشمان شــان خــون می چکــد. ایــن 
ــوکات  ــه در چ ــتند ک ــا هس ــه گانه کی ه ــای س تصویره
ــی  ــد کس ــد؟ نمی دان ــوب مانده ان ــه میخک ــِن آیین آهنی
ــش را  ــن و بدن ــۀ ذه ــدام توت ــده، ک ــز ش ــه حلق آوی ک
چندیــن  در  خودکشــی  ایــن  می کنــد.  نماینده گــی 
ــی از  ــی یک ــد و هرازگاه ــاق می افت ــم اتف ــۀ فیل صحن
ــی  ــه خودکش ــمانش ب ــق چش ــود را در اف ــای خ من ه
می رســاند و بی آنکــه جســد را دفــن کنــد، در پــی 
ــردی  ــی رود. م ــش م ــری پی ــودِ دیگ ــردِن خ ــد ک جس
ــا غــول خرافــه و اســتبداد می جنگیــد، اکنــون در  کــه ب
بیشــۀ یــأس، خــودش می بینــد کــه خــود را حلق آویــز 

ــرده اســت. ک
ــِر  ــرگ اجتناب ناپذی ــا م ــم ب ــز، فیل ــۀ حلق آوی در صحن
ــی و  ــرگ ذهن ــا م ــت. این ج ــر نیس ــی درگی بیالوژیک
فرهنگــی اتفــاق می افتــد. یــا بــه تعبیــری، غریــزۀ مــرگ 
ــد.  ــه می کن ــی غلب ــر زنده گ ــار ب ــار ب ــان ب ــن انس در ای
ــی عــذاب آور  ــد، خیل ــرِگ خــود را می بین ــه م کســی ک
ــن  ــازد. م ــاری می س ــمان ج ــون را از چش ــت، خ اس
)نویســندۀ ایــن متــن( شــخصًا تجربــۀ رفتــن تــا آســتانۀ 
مــرگ و اعــدام را دارم. وقتــی کــه در پلچرخــی زندانــی 
ــۀ  ــرده ام. تجرب ــه اشــکال مختلــف م ــار ب ــار ب ــودم، ب ب

ــۀ انســانی اســت. ــن تجرب ــرگ آخری م
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ــاد  ــی بنیـ ــس عمومـ ــعود رییـ ــی مسـ احمدولـ
ـــی  ـــورای مردم ـــای ش ـــا اعض ـــعود ب ـــهید مس ش
ــن  ــرد. او دریـ ــدار کـ ــیر دیـ ــن پنجشـ مجاهدیـ
ــورای  ــکار شـ ــت از ابتـ ــن حمایـ ــدار ضمـ دیـ
مجاهدیـــن پنجشـــیر، گفـــت: آنانی کـــه دیـــروز 
ـــاع  ـــت و دف ـــاد و مقاوم ـــای جه ـــاًل در میدان ه عم
ـــز  ـــروز نی ـــد و ام ـــی دادن ـــرزمین قربان ـــن س از ای
ـــوولیت  ـــاس مس ـــش احس ـــردم خوی ـــان م در می
ــل  ــد، قابـ ــی می نماینـ ــی و مردمـ ــی، وطنـ دینـ

حمایـــت انـــد.
ـــن شـــورا پیشـــنهاد  ـــه اعضـــای ای ـــای مســـعود ب اق
ـــتر  ـــه بیش ـــت هرچ ـــر تقوی ـــه خاط ـــه ب ـــرد ک ک
ـــران  ـــن و مقاومت گ ـــایر مجاهدی ـــا س ـــا ب پیونده
ـــد  ـــور، بای ـــر کش ـــی سراس ـــورای های مردم و ش
ـــت  ـــک هوی ـــث ی ـــعود را منحی ـــهید مس ـــاد ش بنی
کالن، یـــک مرجـــع مشـــروعیت بخـــش، یـــک 
باشـــگاه فکـــری، یـــک محـــور مردمـــی در 

ســـطح ملـــی حمایـــت نماینـــد.
ـــت  ـــن گف ـــه حاضری ـــاب ب ـــعود خط ـــای مس آق
کـــه شـــما همـــه میدانیـــد کـــه طـــی 15 
ســـال گذشـــته   نـــام مســـعود شـــهید، بـــرای 
همـــه منبـــع هویـــت بخـــش، الهـــام بخـــش و 
ـــه  ـــی ب ـــت. برادران ـــوده اس ـــش، ب ـــروعیت بخ مش
نـــام جانشـــین آمرصاحـــب شـــهید، بـــرادرش 
ــدرت  ــکوی قـ ــر سـ ــتش بـ ــم دوسـ ــا هـ و یـ
ـــیده  ـــان آن رس ـــاال زم ـــن ح ـــد. بنابری ـــه زدن تکی
ـــوی،  ـــن معن ـــن خرم ـــام و ای ـــن ن ـــه ای ـــت ک اس
ـــک  ـــه ی ـــعود ب ـــهید مس ـــاد ش ـــوب بنی در چارچ
ـــه  ـــه، هم ـــر متحدان ـــا دیگ ـــردد ت ـــدل گ ـــاد مب نه

در ســـطح کالن تصمیـــم گیـــر باشـــیم. 
او گفـــت کـــه در ســـخت تریـــن شـــرایط 

ـــرزمین،  ـــن س ـــچ ای ـــم و پی ـــر خ ـــخ پُ روزگار تاری
ـــن  ـــت دی ـــا طبعی ـــی ب آمرصاحـــب از آوان نوجوان
ــل  ــت در مقابـ ــر عدالـ ــه خاطـ ــاوری اش بـ بـ
دین ســـتیزان مبـــارزۀ خـــود را آغـــاز نمـــود. در 
ــاس  ــی و احسـ ــه های دینـ ــا اندیشـ ــی بـ جوانـ
وطنـــی در مقابـــل تجـــاوز قشـــون ســـرخ بـــه 
جنـــگ ســـرد رفـــت. در ســـنین پخته گـــی در 
برابـــر طالبـــان، مقاومـــت ملـــی تشـــکیل داد و 
در جنـــگ ضـــد تروریـــزم و حامیـــان بیرونـــی 
ـــور  ـــن کش ـــاع از ای ـــود را در دف ـــان خ ـــان، ج ش

و مـــردم قربانـــی نمـــود. 
مبارزاتـــی،  زنده گـــی  مرحلـــۀ  هرســـه  در 
جهـــادی و ملـــی اش، محـــور و پایـــۀ اصلـــی 
ـــاور هـــای  ـــی اش را، ب ـــری اخالق سیاســـت و رهب
ـــی، آزادی و  ـــوری، وطنخواه ـــت مح ـــی، عدال دین
ـــان  ـــای ج ـــا پ ـــکل داد و ت ـــی ش ـــتقالل خواه اس
بـــر اصـــول خویـــش اســـتوار باقـــی بمانـــد و 
ـــت  ـــرای عدال ـــت ب ـــت از مقاوم ـــم دس ـــۀ ه لحظ

برنداشـــت.
احمدولـــی مســـعود گفـــت کـــه هرچنـــد 
ــان  ــهادت قهرمـ ــال از شـ ــۀ 15 سـ ــی فاصلـ طـ
ملـــی، جـــای داعیـــۀ بـــزرگ مردمـــی مســـعود 
و  خودخواهی هـــا  از  بخشـــی  را  شـــهید 
قـــدرت طلبی هـــای فـــردی گرفـــت؛ امـــا 
ـــا  ـــت ت ـــد اس ـــوان و جدی ـــل ج ـــر نس ـــروز ب ام
ــه  ــر، داعیـ ــال اخیـ ــی 15 سـ ــا آسیب شناسـ بـ
ـــای  ـــرآورده ه ـــا ف ـــت را ب ـــرای عدال ـــت ب مقاوم
علمـــی و گام هـــای عملـــی، در چارچـــوب 
تشـــکیالت فرهنگـــی و سیاســـی ادامـــه دهنـــد 
تـــا کشـــور بیـــش از ایـــن غـــرق خواهشـــات 

ــردد. ــه نگـ ــای بیگانـ ــودی و آجنداهـ خـ

عبدالرشــید  و  ایشــچی  احمــد  جنجــال  حتمــاً 
دوســتم، معــاون نخســت رییــس جمهــور را بــه یــاد 
داریــد. حــدود یک ونیــم مــاه پیــش احمــد ایشــچی 
عبدالرشــید دوســتم را بــه بدرفتــاری جنســی متهــم 
ــی  ــادی را در پ ــای زی ــه واکنش ه ــن قضی ــرد. ای ک
ــتان  ــت افغانس ــتر کشــورها از حکوم داشــت و بیش

ــدند. ــری آن ش ــتار پیگی خواس
در ابتــدا نگرانی هایــی وجــود داشــت کــه معاونیــت 
نخســت رییــس جمهــور ایــن قضیــه را تحت شــعاع 
قــرار می دهــد، امــا اکنــون مســؤوالن دادســتانی کل 
ــای  ــه نامه ه ــتم ب ــید دوس ــر عبدالرش ــد، اگ می گوین
ــی  ــورد قانون ــا او برخ ــد، ب ــخ نده ــاد پاس ــن نه ای

می شــود.
جمشــید رســولی، ســخنگوی دادســتانی کل بــه 
ســالم وطندار می گویــد، آنــان نامه هایــی را بــه 
نشــانی معــاون اول رییــس جمهــور بــرای وضاحــت 
بیشــتر در مــورد پرونــدۀ احمــد ایشــچی فرســتاده اند 
و اگــر آقــای دوســتم بــه ایــن نامه هــا پاســخ ندهــد، 
»هیــأت تحقیــق پرونــدۀ آقــای ایشــچی، بــا معــاون 

نخســت رییــس جمهــور برخــورد قانونــی می کنــد.«
ــدۀ  ــتانی کل پرون ــد، دادس ــولی می افزای ــای رس آق

ــد. ــی می کن ــت بررس ــا جدی ــچی را ب ــای ایش آق
عبدالکبیــر رنجبــر، آگاه حقوقــی می گویــد، بــر 
ــه دادگاه حاضــر نشــود،  ــم ب ــر مته ــون اگ ــاد قان بنی

ــد. ــه کن ــش فیصل ــق دارد در غیاب دادگاه ح

آقــای  پاســخ ندادن  مــورد  در  کردیــم  تــالش 
ــزب  ــدگاه ح ــتانی دی ــای دادس ــه نامه ه ــتم ب دوس
ــان  ــا تالش های م ــی را داشــته باشــیم، ام جنبــش مل
ــزب  ــن ح ــؤوالن ای ــت و مس ــان یاف ــه پای بی نتیج

ــدند. ــورد نش ــن م ــو در ای ــه گفت وگ ــر ب حاض
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ــورا او  ــي ش ــه م ــېدونکي او پ ــې اوس ــو ځین ــو والیتون ــال ختیځ د ش

والیتــي شــورا کــې د دغــه والیتونــو اســتازي، د دوی پــه ســیمو کــې د 

ــه غــواړي  ــه حکومت ــدو اندېښــنه ښــيي او ل ــر خرابې امنیتــي وضعیــت پ

ــام واړوي. ــه پ چــې ورت

ــه ازادي  ــتازیو ل ــو اس ــو د خلک ــان والیتون ــان او بدخش ــدز، بغ د کن

ــوالۍ  ــې ولس ــو ځین ــو والیتون ــل، د دغ ــې ووی ــرو ک ــه خ ــو رسه پ راډی

اوس هــم د وســله والــو مخالفینــو پــه واک کــې دي او اوســېدونکي یــې 

ــخ دي. ــتونزو رسه م ــه س ل

دوی وايــي، کــه حکومــت د امنیتــي ګواښــونو د شــنډولو لپــاره جــدي 

هڅــې ونــه کــړي، نــو پــه راتلونکــي پــريل کــې بــه د دغــو والیتونــو 

ــه خــوا ســقوط يش. ــو ل ــو مخالفین ــرې ســیمې د وســله وال ډې

ــان  ــودود پی ــتازی عبدال ــت اس ــدز والی ــې د کن ــې ک ــي جرګ ــه ول پ

ــاردرې  ــه ذال او چه ــې، قلع ــت ارچ ــه دش ــان پ ــله وال طالب ــي، وس واي

ولســوالیو کــې حاکمیــت لــري او روزنیــز پروګرامونــه یــې هــم روان دي.

ــې  ــه داس ــري پ ــې نظ ــه ناج ــس عبدالل ــورا رئی ــي ش ــان د والیت د بدخش

حــال کــې چــې وايــي، د دغــه والیــت د وردوج او یمــګان ولســوالۍ د 

وســله والــو طالبانــو پــه واک دي، د ســیمې پــر وضعیــت اندېښــنه ښــيي 

او زیاتــوي چــې روان وضعیــت د نــورو ولســوالیو اوســېدونکي هــم لــه 

ســتو نــزو رسه مــخ کــړي دي.

نوموړي زیاته کړه:

"دغــه ولســوالۍ لــه پورتــه څــو نــورو ولســوالیو پــه مســیر کــې دي چــې 

یــوه برخــه یــې کــران و منجــان او بلــه برخــه یــې شکاشــم، واخــان او 

ــن  ــی ماموری ــدي دي او دولت ــورې نښــي، اوس دغــه الرې بن شــغنان پ

ــل او  ــه تې ــی، همدارنګ ــه يش کول ــګ ن ــګ رات ــرې ت ــک پ ــره خل او اک

ــورو  ــېږي او څل ــه رس ــه ن ــیمو ت ــدي س ــوږ رسح ــواد زم ــي م خواراک

ــی دی." ــان لیدل ــه زی ــه امل ــه مــو، د دې ل رسحــدي ولســوالیو ت

ــوا  ــت لخ ــاره د حکوم ــو لپ ــه نیول ــیمو د بېرت ــو س ــري د دغ ــاغي نظ ښ

پیــل شــوي پوځــي عملیــات کمــزوري وبلــل او هیلــه یــې وکــړه چــې 

ــر جــدي کــړي. ــه تدابی ــو ت ــې ســتونزې اوارول حکومــت د روان

ــې  ــېدونکي ی ــې اوس ــه دي چ ــه والیتون ــدز هغ ــان او کن ــان، بدخش بغ

امنیتــي وضعیــت اندېښــمن کــړي او وايــي چــې د دې والیتونــو ځینــې 

ــه واک کــې دي. ــو پ ــو مخالفین ولســوالۍ اوس هــم، د وســله وال

د کنــدز والیــت دوه تنــه اوســېدونکي، هــارون او فیصــل د مخالفینــو پــر 

وړانــدې د حکومــت لــه اقداماتــو خــوښ نــه دي، دوی د دغــه والیــت د 

امنیتــي وضعیــت پــه اړه ازادي راډیــو تــه وویــل:

"زمــوږ اندېښــنه داده چــې عملیــات پیــل شــول خــو بــې نتیجــې، دا هغــه 

موســم دی چــې بایــد د طالبانــو تــر کنټــرول النــدې ســیمې پاکــې يش 

خــو هېــڅ پرمختــګ پکــې ونــه شــو.

ــوي دي او  ــن ق ــله وال مخالفی ــې وس ــې چ ــم ک ــه دې موس ــې پ "د ژم

لوېــې الرې بندولــی يش کــه دوبــی را ورســېږي؛ څرګنــده ده چــې څــو 

ــدې راويل." ــرول الن ــه دغــې الرې ترکنټ ــې ب ځل

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې لــه دوه زره لومــړي میــادي کال 

ــو  ــې څ ــار ي ــړی او ښ ــقوط ک ــې س ــت دوه ځل ــدز والی ــې کن راهیس

ورځــې د وســله والــو مخالفینــو پــه واک کــې و.

ــه وروســتیو  بغــان د افغانســتان بــل شــال ختیــځ والیــت دی چــې پ

ــو د دغــه  ــو مخالفین ــو شــاهد و او وســله وال ــرو ناامنی ــو کــې د ډې کلون

والیــت د مرکــزي بغــان، ډنډغــوري او دنــډ شــهاب الدیــن پــر ســیمو 

ــه کــړي دي. بریدون

د بغــان د والیتــي شــورا رئیــس اســدالله شــهباز هــم د دغــه والیــت پــر 

امنیتــي وضعیــت اندېښــنه ښــيي وايــي چــې د دغــه والیــت د مرکــزي 

ــونه  ــي ګواښ ــې امینت ــوالیو ک ــه ولس ــه پ ــک او بورک ــه وبرف ــان، تال بغ

ــود دي. موج

خــو د افغانســتان د د فــاع وزارت ډاډ ورکــوي چــې د وســله والــو 

مخالفینــو د ګواښــونو د شــنډولو لپــاره، پــه یــو شــمېر والیتونــو کــې د 

ــه روان دي. ــدي توګ ــه ج ــات پ ــه عملی ــه نام ــفق۲« پ »ش

د دغــه وزارت ویانــد دولــت وزیــري لــه ازادي راډیــو رسه پــه خــرو کــې 

وویــل چــې د تصفیــوي عملیاتــو ترڅنــګ، د پوځــي قطعاتــو د اکالولــو 

لپــاره هــم هڅــې روانــې دي.

نوموړي زیاته کړه:

ــایطو  ــویو وس ــاړو ش ــوو او د ویج ــاالت ک ــې اک ــې ک ــه ژم ــوږ پ "م

پرځــای نــوي وســایط اکالــوو، دا ټــول د »شــفق۲« د عملیاتــو پانونــه 

دي چــې پــه ژمــې کــې اجــراء کېــږي او د پــريل لپــاره چمتــو کېــږو، ان 

شــاءالله د د فــاع وزارت د پــريل لپــاره د زیاتــو عملیاتــو تیــاری نیــي."

د چــارو افغــان پوهــان پــه شــال ختیځــو والیتونــو کــې د بــې ثباتــۍ 

ــو  ــله وال ــؤلو وس ــر مس ــاق، د غې ــوادو قاچ ــدرو م ــل، د مخ ــي الم اص

ــي. ــون ګڼ ــه کچــه، د پوځــي سیاســتونو بدل ــه او د ســیمې پ فعالیتون

ــې  ــوي چ ــګار ک ــو رسه ټین ــه بیانول ــوع پ ــه موض ــارض د دغ ــاري ع ب

ــا ده  ــاره اړتی ــنډولو لپ ــونو د ش ــي ګواښ ــې د امنیت ــو ک ــو والیتون ــه دغ پ

چــې حکومــت، د درې ګونــو قــواو ترمنــځ همغــږي زیاتــه او د پوځــې 

ــه راويل. ــت بدلونون ــه، مثب ــه کچ ــو پ ــلکي کادرون مس

د مـــر ي عـــامل پوهانـــد هویـــدی پـــه وینـــا: مســـعود 

د واقعـــي اســـام، دیموکراســـۍ او بـــري حقونـــو د 

تضمـــن او آزادۍ لپـــاره مبـــارزه وکـــړه او مســـعود یـــو 

ــلان وه.  ــاری مسـ منځـ

ـــي:  ـــتازيتوب واي ـــه اس ـــام پ ـــاري اس ـــو منځ ـــعود د ی مس

وحـــې تـــه د خلکـــو پـــه منـــځ کـــې او هـــم د انســـان د 

ــعود د  ــي، مسـ ــت وویـ ــازل عدالـ ــاره نـ ــوکالۍ لپـ سـ

ـــۍ الره  ـــارو منځن ـــځ د منځ ـــر من ـــط ت ـــراط ت او تفری اف

تـــه راوبلـــل شـــو. 

عبداللـــه الحـــاج لـــه مـــر څخـــه وایـــي، چـــې د اال 

ـــکي،  ـــې لی ـــه ک ـــه لیکن ـــه خپل ـــال پ ـــدې خري ـــرام جری ه

ـــامي  ـــخصیت دی او د اس ـــوره ش ـــعود غ ـــاه مس ـــد ش احم

ـــړ.  ـــت ک ـــو ثب ـــو کرښ ـــه زرین ـــې پ ـــخ ی ـــړۍ تاری ن

ـــه  ـــي، د مســـعود پ ـــار وای ـــار لیکـــوال کـــال هلب د عـــريب تب

ـــطنطنیه  ـــت د قس ـــوږ د وخ ـــا او زم ـــه زم ـــل فتح الس د کاب

ـــح  ـــت فات ـــل وخ ـــر، د خپ ـــه څې ـــح پ ـــد فات ـــه د محم فتح

او لـــوی قومانـــدان وه )د ملـــر د اوبـــو د قبيلـــې څخـــه 

ـــړي(  ـــو س ي

ښـــاغي عـــي شـــیخ لـــه ســـوډان څخـــه وایـــي شـــهید 

ـــه  ـــد پ ـــن ولي ـــد ب ـــت د خال ـــعود ددې وخ ـــاه مس ـــد ش احم

څېـــر دی او احمـــد شـــاه مســـعود دخـــدای ج دښـــمنانو 

ـــه  ـــا ل ـــې وړتی ـــم و، د خپل ـــر حاک ـــه څې ـــورې پ ـــه رس د ت پ

ـــلانان  ـــده مس ـــوب وی ـــه خ ـــې پ ـــوکوالی چ ـــې وش ـــه ی امل

راویـــښ کـــړي او نړیـــوال نـــه يش کـــوالی چـــې د 

ــړي،  ــر وکـ ــځ توپیـ ــاد ترمنـ ــعود او جهـ ــاه مسـ احمدشـ

ځکـــه احمدشـــاه مســـعود او جهـــاد یـــو دی.

احمد ولی مسعود در دیـدار با شـورای مجاهدین والیت پنجشیــر:

نسل نو، داعیه مقاومت برای عدالت را ادامه دهد

دادستانی کل:

با دوستم برخورد قانونی می شود

چارواکي:

 که شامل ختیځو والیتونو ته توجه 

ونيش ګڼې سیمې به سقوط يش

د شهيد احمد شاه مسعود 

په اړ د اسالمي نړۍ 

د سرتو شخصیتونو نظرونه،
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با  سخت"  "دوران  آغاز  به  نسبت  ُهشدار  ضمن  آلمان  صدراعظم  معاون 
رویکارآمدن رییس جمهور جدید امریکا می گوید، کشورش از آن جایی که این 
دولت جنگ مبادالتی جدیدی را علیه چین به راه انداخته، به یک استراتژی 

جدید در قبال آسیا نیاز دارد.
زیگمار گابریل، معاون صدراعظم آلمان طی مصاحبه یی پس از تحلیف دونالد 
ترامپ به عنوان رییس جمهور جدید امریکا گفت: چیزی که ما در جریان این 
مراسم شاهدش بودیم، لحن و رویکردی "کاماًل ناسیونالیستی" بود. به نظر 

من، ما باید برای دوران سختی آماده شویم.
گابریل ادامه داد که ترامپ در سخنرانی تحلیف خود کاماًل "جدی" بود و این 

یعنی او به وعده های انتخاباتی خود عمل خواهد کرد.
او هم چنین تأکید کرد، در این شرایط اروپا و آلمان باید برای دفاع از منافع 

خود با یکدیگر متحد شوند.
امریکا بزرگترین شریک تجاری آلمان است و ترامپ ُهشدار داده که دولتش 
به شرکت "بی ام و" آلمان که قصد دارد در مکزیک یک کارخانه جدید ایجاد 
و تولیدات خود را به امریکا ارسال کند، 35 درصد گمرک اختصاص خواهد 

داد.

رهبر حزب اپوزیسیون مردم جمهوری خواه ترکیه پس از تصویب اصالحات 
قانون اساسی این کشور در پارلمان اعالم کرد، خطایی را که پارلمان انجام داد 

ملت ترکیه تصحیح خواهد کرد.
کمال قلیچدار اوغلو گفت: نقشه یی را که پارلمان کشیده است، ملت ترکیه 
به دموکراسی  برای دستیابی  مبارزه 200 ساله  از  برهم خواهد زد. نمی توان 

عقب نشینی کرد.
او در ادامه با بیان این که مسوولیت مشترک ما حمایت از وطن و دموکراسی 
کشورمان است، تصریح کرد: در ترکیه نمی توان تغییر سیستم حکومتی داد، 
آینده ترکیه را به سمت یک فاجعه سوق  ایجاد یک سیستم تک فردی  زیرا 

خواهد داد.
او با اشاره به برگزاری همه پُرسی در ترکیه دربارۀ اصالحات قانون اساسی 
گفت: برای عاقبت خیر ترکیه، آینده  فرزاندان مان، کشورمان و ملت مان باید به 
این اصالحات قانون اساسی نه بگوییم. باید این مسأله را توضیح دهیم. این 
مسأله تنها مشکل پیش روی حزب مردم جمهوری خواه نیست. این مشکل 
کارگر، مأمور پولیس و بازنشسته نیز هست. باید دست در دست یکدیگر این 

مسأله را توضیح دهیم.
او در ادامه اظهاراتش با مطرح کردن این سوال که اصالحات قانون اساسی چه 
مشکلی را برای "هموطنان ترکیه" حل خواهد کرد، گفت: این اصالحات در 
واقع تنها آیندۀ یک فرد را تضمین خواهد کرد و در مقابل آیندۀ ۸0 میلیون 
نفر را به آتش خواهد انداخت. در حال حاضر هیچ یک هم وطن ترکیه امنیت 

مالی و جانی ندارد.
بی طرف  کشورمان  رییس جمهور  می خواهیم  ما  کرد:  اضافه  اوغلو  قلیچدار 
باشد، زیرا یک رییس جمهور جانبدار هیچ سودی نمی تواند برای کشور داشته 

باشد.
را  کشور  این  اساسی  قانون  اصالحیه  الیحۀ  )شنبه(  دیروز  ترکیه  پارلمان 
تصویب کرد و راه برای برگزاری همه پُرسی درخصوص یک سیستم ریاست 

جمهوری که اختیارات رجب طیب اردوغان را افزایش می دهد، هموار شد.

و  فقرا  ناگوار  از وضعیت  رفته،  عربستان  به  که  ملل  سازمان  گزارشگر  یک 
سطح حقوق بشر در این کشور انتقاد کرده است. این در حالی است که بیشتر 

عربستانی ها این تصور را دارند که کشورشان از فقر خالی است.
فیلیپ آلستون، گزارشگر امور فقر و حقوق بشر در سازمان ملل این مسأله 
را در همایشی رسانه یی پس از پایان سفرش به عربستان مطرح کرده است. 
انتقادهایی را مطرح ساخته و گفت: نظام حمایت  این مسوول سازمان ملل 
اجتماعی کنونی از فقیران در عربستان یک برنامه های غیرکارآمد و بدون دوام 
و با هماهنگی ضعیف است و فراتر از این ها، در فراهم کردن حمایت اجتماعی 

فراگیر از کسانی که بیشترین نیاز را به آن دارند، موفق عمل نکرده است.
این گزارشگر سازمان ملل گفت که بی توجهی گسترده یی در قبال دشواری های 
مدت  برای  کشور  این  در  مقیم  غیرعربستانی  ساکنان  از  تعدادی  اقتصادی 
طوالنی وجود داشته است. او از دولت عربستان خواست تا حمایت اجتماعی 
را به عنوان حقی از حقوق بشر به رسمیت بشناسد تا این مسأله با قوانین نامۀ 

عربستان و اصول و تعهدات اسالمی همسویی داشته باشد.
اقتصاد کشور  تغییر  برای  آلستون همچنین طرح های دولت عربستان  فیلیپ 
فرصتی  این طرح ها  که  و گفت  کرد  توصیف  بلندپروازانه"  و  "جسورانه  را 

منحصر به فرد برای بهبود حقوق بشر برای زنان و افراد فقیر است.
عربستان   2030 تحول  طرح  از  که  شد  این  خواهان  ملل  سازمان  گزارشگر 
برای تقویت برابری در سطح زن و مرد به ویژه برای زنان در اقشار فقیر از 

جامعه استفاده شود.
وی افزود: این طرح اذعان دارد که زنان عربستانی یک ظرفیت گسترده  هستند 
برای  نیازی  و  است  نشده  گرفته  بهره  آنان  از  کافی  صورت  به  تاکنون  که 

تصویب حقوق زنان وجود دارد.
این مقام سازمان ملل هشدار داد که دستورکار کنونی اصالحات به صورت 
غیرواقعی بلندپروازانه به نظر می رسد به ویژه در سایۀ تجربه های برخی از 
کشورهای دیگر که خطرات واکنش شدید علیه اصالحات ریشه ای را نشان 
می دهد. این اولین سفر یک گزارشگر ویژه سازمان ملل به عربستان از هشت 

سال قبل و سومین سفر در 30 سال گذشته است.

ــان  ــد، قهرم ــت ایرلن ــی کریک ــم مل ــت تی ــا شکس ــور ب ــت کش ــم کریک تی
ــد. ــرا ش ــام صح ــابقات 20 آورۀ ج مس

ــهر  ــی ش ــتادیوم ورزش ــته در اس ــب گذش ــرا ش ــام صح ــی ج ــدار نهای دی
ــد. ــزار ش ــد برگ ــتان و ایرلن ــم افغانس ــن 2 تی ــی بی دوب

ــرده و در آور  ــاز ک ــگ را آغ ــد بتین ــان ایرلن ــدا بازیکن ــدار، ابت ــن دی در ای
چهاردهــم بــا از دســت دادن تمــام بازیکنانــش، 71 دوش را تکمیــل کــرده 

ــد. ــن کردن ــتان تعیی ــازان افغانس ــرای کریکت ب ــدف 72 را ب و ه
بــه ایــن ترتیــب، تیــم ملــی کریکــت افغانســتان بــدون شکســت بــه عنــوان 

قهرمانــی مســابقات بین المللــی جــام »صحــرا« دســت یافــت.
پیــش از ایــن دیــدار نیــز تیــم ملــی کریکــت افغانســتان بــا صدرنشــینی در 
گــروه الــف در مرحلــۀ نیمه نهایــی، از ســد تیــم ملــی عمــان گذشــته بــود 

کــه ایــن تیــم را نیــز شکســت داد.

مربــی تیــم فوتبــال شــاهین آســمایی بــا اشــاره بــه آماده گــی ایــن تیــم در 
مســابقات گفــت: حریفــان از مــا هــراس دارنــد و ایــن نیــز نقطــۀ قــوت مــا 
ــل حریفانــش در مرحلــۀ پلــی  اســت و هــدف ایــن تیــم پیــروزی در مقاب

آف و صعــود بــه مرحلــۀ گروهــی AFC کاپ اســت.
ــال  ــر فوتب ــگ برت ــان فصــل پنجــم لی ــال شــاهین آســمایی قهرم ــم فوتب تی
ــتان در  ــال افغانس ــی از فوتب ــه نماینده گ ــتین بار ب ــرای نخس ــتان ب افغانس

ــرد. ــد ک ــرکت خواه ــیا« ش ــام آس ــی آف AFC ج ــابقات »پل مس
پــس از برگــزاری 5 فصــل رقابت هــای لیــگ برتــر فوتبــال در افغانســتان، 
ــه داشــتن مخالفــان و  منتقــدان بســیاری،  ــا توجــه ب ــن لیــگ توانســت ب ای
ــاز  ــیایی ب ــمی آس ــابقات رس ــه مس ــتان را ب ــال افغانس ــای فوتب ــرانجام پ س

کنــد.
مســابقات فوتبــال جــام »ای اف ســی« هرچنــد از لحــاظ کیفــی بــه مســابقات 
ــرای  ــال، ب ــه هرح ــا ب ــد، ام ــیا نمی رس ــگاه های آس ــان باش ــگ قهرمان لی
ــی  ــای خارج ــادی در میدان ه ــر زی ــه عم ــتان ک ــای افغانس ــگاهی نوپ باش

ــد. ــد باش ــر و مفی ــد موث ــدارد، می توان ن
ــورهای  ــده گان کش ــگاه ها و نماین ــان باش ــا در می ــن رقابت ه ــع ای در واق
ــرقی و  ــوب ش ــی، شــرق، جن ــزی، جنوب ــق مرک ــیا و مناط درجــه دوی آس
ــا توجــه بــه حضــورش در  غــرب آســیا برگــزار می شــود کــه افغانســتان ب
ــا  ــرای نخســتین بار در مرحلــۀ پلــی ٰایــن رقابت هــا ب حــوزۀ مرکــز آســیا ب

ــد. ــت می کن ــتان رقاب ــتان و قرقیزس ــتان، ترکمنس ــده گان تاجیکس نماین
البتــه تیم هــای ایــران و ازبکســتان نیــز در همیــن حــوزه قــرار دارنــد، امــا 
ــن 2 در  ــده گان ای ــور، نماین ــن 2 کش ــی ای ــال مل ــرفت فوتب ــل پیش ــه دلی ب

ــد داشــت. ــرار خواهن ــان آســیا ق مســابقات لیــگ قهرمان
ــور  ــز در آن حض ــتان نی ــه افغانس ــیا ک ــز آس ــۀ مرک ــروه D و منطق در گ
ــای  ــم رقابت ه ــل پنج ــان فص ــمایی قهرم ــاهین آس ــال ش ــم فوتب دارد، تی
ــاف  ــه مص ــت ب ــت برگش ــدار رف ــتان در 2 دی ــال افغانس ــر فوتب ــگ برت لی
تیــم فوتبــال »هوســیلوت« تاجیکســتان نایــب قهرمــان فصــل گذشــته ایــن 

ــت. ــد رف ــا خواه رقابت ه
ــن  ــتان، »آلتی ــتقالل تاجیکس ــال اس ــای فوتب ــی تیم ه ــوزۀ فوتبال ــن ح در ای
ــتان و  ــیلوت تاجیکس ــتان، هوس ــی آالی قرقیزس ــتان، اف س ــیر« ترکمنس آس

ــد. شــاهین آســمایی افغانســتان حضــور دارن
ــل حریفــش،  ــروزی در مقاب ــال شــاهین آســمایی در صــورت پی ــم فوتب تی
بــه مصــاف برنــدۀ دیــدار تیم هــای بالــکان اف ســی ترکمنســتان و دوردوی 
اف ســی قرقیزســتان خواهــد رفــت و در صــورت پیــروزی جــواز صعــود 

ــه دســت خواهــد آورد. ــا را ب ــۀ گروهــی رقابت ه ــه مرحل ب
 AFC ــی از افغانســتان در مســابقات ایــن نخســتین بار اســت کــه نماینده ی

ــد. ــدا می کن کاپ حضــور پی
یکــی از مهم تریــن مســایل حضــور نماینــدۀ افغانســتان در ایــن مســابقات، 
ــیون  ــت فدراس ــه سال هاس ــأله یی ک ــود. مس ــمایی ب ــاهین آس ــی ش میزبان

ــا آن درگیــر اســت. فوتبــال افغانســتان ب
همان طــور کــه تیــم ملــی فوتبــال افغانســتان نتوانســت مســابقات داخلی اش 
در مقدماتــی جــام جهانــی را در کابــل برگــزار کنــد، شــاهین آســمایی نیــز 
بــه دلیــل مشــکالت امنیتــی میزبانــش را در کشــور تاجیکســتان و در شــهر 

دوشــنبه انجــام خواهــد داد.
ــن و  ــخ 12 دلو/بهم ــمایی در تاری ــاهین آس ــان ش ــدار زردپوش ــتین دی نخس
ــد شــد. ــزار خواه ــاه موصــوف برگ ــخ 19 م ــز در تاری ــدار برگشــت نی دی
حــال بایــد دیــد تیــم پُرســتارۀ شــاهین آســمایی کــه از حضــور 9 بازیکــن 
ــی  ــج مطلوب ــا نتای ــن رقابت ه ــد در ای ــرد، می توان ــره می ب ــوش به ملی پ

کســب کنــد یــا خیــر.

معاون مرکل:

آلمان باید برای دوران "سخت" آماده شود

قلیچداراوغلو:
خـطای پارلـمان را 

ملـت ترکیـه تصحیـح خواهـد کـرد

گزارشگر سازمان ملل:
طرح کنونی اصالحات در عربستان غیرواقعی است

تیم کریکت کشور قهرمان مسابقات 

20 آورۀ جام صحرا شد

هدف تیم شاهین آسمایی صعود
 به مرحلۀ گروهی AFC کاپ است

عبداالحد هادف

ترامپوتروريزم
امریکا به تمام معنا یک »قدرت« است که قدرت های زیادی 
در طول تاریخ معاصر جهان در حال حضور و یا رقابت امریکا 
از بین رفته و مضمحل شده اند و قدرت های دیگری در حال شکل گیری و 
منافع است  بر سر  امریکااند. جنگ جاری قدرت ها  ظهور در جایگاه رقیب 
بقیه  و  امریکا  میان  جاری  تنش های  اصلی  محور  بهانه اند.  فقط  ارزش ها  و 
قدرت های رقیب، نوع نگاه به نظم جهانی است که ایاالت متحده می خواهد 
دیگر،  بزرگ  و  خورد  قدرت های  که  حالی  در  بماند،  یا  و  باشد  تک قطبی 

خواهان چندقطبی شدن جهان اند.
از سخنان ترامپ واضح بود که او هم دغدغۀ این امر را دارد و عظمت امریکا 
را در این می جوید که حرف اول را در جهان بزند و یگانه قطب اعظم جهان 
باقی بماند. همین امر، محور اصلی تنش جاری در سطح روابط جهانی است 

و هرموضوع دیگر غیر از این اهمیت ثانوی و حاشیوی دارد.
تروریزم در دست  کلید حل مشکل  نتیجه می گیریم که  کبرا  این صغرا و  با 
با آمدن ترامپ، از دست تروریزم  افغانستان قرار نیست که  ترامپ نیست و 
رهایی یابد و دیگر میدان جنگ سرد نباشد. تروریزم یکی از ابزارهای مؤثر در 
دست بازیگران قدرت مند جهان است که هیچ وقت از به کارگیری آن دست 
طالبان  از  پاکستان، همچنان  برعالوۀ  ایران و چین  و  نخواهند کشید. روسیه 
در  امریکا  به  تا  رفت  خواهند  پیشتر  راستا  این  در  و  کرد  خواهند  حمایت 
افغانستان مزاحمت ایجاد کنند. امریکا هم در کنار حمایت از دولت افغانستان، 
از گزینۀ تقویه داعش بر ضد طالبان استفاده خواهد کرد تا به طالبان درس دهد.
خالصه از هرکس انتظار خیر داشته باشیم، بد نیست، اما امید خیر از ترامپ 
داشتن حداقل تا همین لحظه که او را دیده و شناخته ایم، شبیه توقع حصول 

روغن از یک مشت ریگ است.

عبدالحفیظ منصور

غربچگونهغربشد؟
داستان غرب شدِن غرب برای شرقیان، قصۀ دلچسب یی 
برای  کوه قاف  و  پری  دیو،  قصۀ  مانند  درست  است، 
بار  برای  حکایت  این  شنیدن  اشتیاق  بازهم  بشنوی،  هرچه  کودکان. 
دیگر زبانه می کشد. در مورد غرب شدِن غرب، فراوان گفته شده است 
و از چند دهه بدین سو، در شماری از دانشگاه های مشرق زمین، تاریخ 
و  آید  گفته  اروپایی ها  و رسم  راه  تا  می گردد  تدریس  اروپا  تحوالت 
رموز ترقی و پیشرفت آنان بازنمایی گردد و در نتیجه راه برای تقلید از 
غربییان هموار گردد. با وجود کثرت آثار در این باب، روایت درست 
این رویداد عظیم از چنان ظرافت ها و ریزه کاری هایی برخوردار است 
و  بی بنیاد  را  فراوان سخن شان  و  می افگند  درد سر  به  را  مورخان  که 

خسته کن می سازد. اما به سخن مولوی:
هرکه راه از بهر کاری ساختند

مهر او را در دلش انداختند
صادق زیبا کالم، از معدود کسانی است که به هرسو قلم می کشد، ساده 
و شفاف می نویسد، با حجت و برهان می گوید، از استعمال واژه ها و 
اصطالحات دهن پُرکن دست نگه می دارد، به اصل مسأله می پردازد و با 
جسارت حرف دل خود را می گوید. کتاب زیاد است، ولی کتاب هایی 
اندک اند. عمرشان  بسیار  این قماش،  از  نویسنده گانی  این دست و  از 

دراز و قلم شان پُر فیض باد!
از استاد صادق زیبا کالم، قبل بر این، دو کتاب خوانده بودم، یکی »ما 
چگونه ما شدیم؟« و دیگری »گفتارهایی در باب حکومت«. هردو اثِر 
تازه کتاب »غرب چگونه غرب شد؟«  یادشده، زیبا و خواندنی اند. و 
را مرور کردم و از آن لذت بردم. کتاب برای بار نخست در بهار سال 
جاری به طبع رسیده و تا کنون چند نوبت زیر چاپ رفته است. آنانی 
که عالقه به تاریخ دارند و کسانی که هوای تقلید از غرب را به منظور 
توسعه و پیشرفت در سردارند، می باید سری به این کتاب بزنند و از 

مطالب آن بهره ها برگیرند.

عبدالمنان ناصح

بیشتر  برای  ناگواری  آیندۀ  از  ترامپ حکایت  سخنرانی 
مسلمانان دارد. او در یک جملۀ کوتاه گفت که "تروریزم 
اگر  ولی  کرد.  خواهد  نابود  زمین  روی  از  را  اسالمی" 
هدف تنها تروریزم و حامیان آن باشد، کار نیک است. مشکل این جا 
تقریبًا همه مسلمانان را در همین صف می بیند و ممکن  او  است که 
دست به نظامی گرِی غیراخالقی در تعدادی از کشورهای مسلمان بزند، 

بدون این که از عواقب و پاسخ گویی هراسی داشته باشد.
محتوا و محل سخنرانی او کاماًل ملی گرایانه و نژادپرستانه بود. بدین 

دالیل:
1.جنگ امریکا را تنها در جنگ علیه "تروریزم اسالمی" خالصه کرد. 
ولی بعید است، عربستان که بزرگ ترین منبع مالی و ترویج تروریزم 
است، در فهرست ترورست پروران قرار گیرد. چون عربستان عماًل به 

یک دوست اعالن ناشدۀ اسراییل تبدیل شده است.
سرود،  گروهای  شامل  افراد،  و  استیژ  روی  حاضرین  همه  2.تقریبًا 
سفیدپوست بودند درحالی که بخش قابل مالحظۀ امریکا از سایر نژادها 

ساخته شده است.
3.پس از سخنران ترامپ، موقع سخنرانی به یک مالی یهودی و سپس 
به مالی عیسوی داده شد. ولی هیچ اثری از کدام مسلمان نبود، درحالی 
کاماًل  عمل  این  و  است.  یهودان  از  بیشتر  امریکا  مسلمانان  تعداد  که 

قصدی بود.
ولی با وجود این همه، منفی گرایِی عملکرد او ممکن به خیر افغانستان 
تمام شود و عالیم آن در یک سال اول ریاست او معلوم خواهند شد.

فیـسبـوک نـــامــه
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ورود دونالـد ترامـپ بـه کاخ سـفید می توانـد موجـب 
تغییـر روابـط امریـکا بـا سـایر نقـاط دنیا شـود. مطلب 
زیـر بـه هفـت مـورد از ایـن تغییـرات احتمالـی اشـاره 

دارد.
آقـای ترامـپ همـواره یکـی از منتقـدان جدی سـازمان 
آتالنتیـک شـمالی، ناتـو، بـوده؛ سـازمانی کـه شـالوده 
سیاسـت خارجـی امریـکا در بیـش از 60 سـال گذشـته 

را تشـکیل می دهـد.
او ایـن سـازمان را کهنـه و ناکارآمـد دانسـته و اعضـای 
آن را متحدانـی ناسـپاس نامیـده کـه از بـذل و بخشـش 
امریـکا بهـره می برنـد. آقـای ترامـپ چنـد روز قبـل از 
مراسـم تحلیفـش گفت کـه "بسـیاری" از 2۸ عضو ناتو 
سـهم خـود را نمی پردازنـد و این بـرای امریکا "بسـیار 

غیـر منصفانه" اسـت.
امریکا، اخیرا در راسـتای بخشـی از برنامه بـاراک اوباما 
بـرای تضمیـن امنیـت متحـدان امریـکا در مقابـل خطر 
تهاجم روسـیه، 3000 نیروی نظامی در لهسـتان مسـتقر 

کرد.
بـه نظـر می رسـد کـه گفته هـای آقـای ترامـپ بیان گـر 
نگرانـی طوالنـی مـدت امریـکا در مورد عـدم پرداخت 
2 درصـد از تولیـد ناخالـص ملـی اعضـای ناتـو به این 
سـازمان اسـت؛ ایـن در حالی اسـت که امریـکا یکی از 

بزرگ تریـن بودجه هـای نظامـی دنیـا را دارد.
گرچـه آقـای ترامـپ گفتـه کـه ناتـو بـرای او "بسـیار 
مهـم" اسـت ولـی مواضـع او نسـبت بـه این سـازمان، 
زنـگ خطـر را بـرای اعضـا بـه صـدا درآورده تـا جایی 
کـه وزیـر امور خارجـه آلمان گفته اسـت سـخنان آقای 

ترامـپ موجـب "نگرانـی" آنها شـده اسـت.
انتخاباتـی اش، والدیمیـر  کارزار  هنـگام  ترامـپ  آقـای 
پوتیـن، رییـس جمهوری روسـیه را رهبری قـوی نامید 

کـه دوسـت دارد بـا او ارتبـاط خوبی داشـته باشـد.
ایـن البتـه پیـش از آن بـود کـه سـازمان های اطالعاتـی 
امریـکا، روسـیه را بـه هـک کـردن ایمیل هـای اعضـای 
حـزب دموکـرات متهـم کنـد. اتهامی کـه آقـای ترامپ 

هـم سـرانجام آن را قبـول کـرد.
دونالـد ترامـپ پیش تـر این اتهام هـا را تکذیـب کرده و 
گفتـه بـود "اخباری جعلی" هسـتند. او همچنیـن با زیر 
سـئوال بـردن ایـن پرونـده گفتـه بـود کـه سـازمان های 

امنیتـی آن را بـا اهـداف خاصـی منتشـر کرده اند.
آقـای ترامـپ می گویـد کـه بـه آقـای پوتیـن )و آنـگال 
مـرکل، صدراعظـم آلمان( اعتمـاد خواهد کـرد، هرچند 
کـه هشـدار هـم داده کـه ایـن اعتمـاد "ممکـن اسـت 

اصـال هم طـول نکشـد."
رییـس جمهـور جدیـد امریـکا از یک سـو می گوید که 
تحریم هـای کشـورش علیـه روسـیه را"دسـت کم برای 
مدتـی" حفـظ می کند اما از سـوی دیگـر در مصاحبه ای 
پیشـنهاد می دهـد کـه تحریم هـا می توانـد در صـورت 
انجـام "یـک توافق خوب" با روسـیه که شـامل کاهش 

میزان تسـلیحات هسـته ای باشـد، برداشـته شود.
روابـط روسـیه و امریـکا مدتی اسـت که با نوسـان هایی 
همـراه بـوده به خصـوص بـه دنبـال عملکـرد اوباما در 
اوکراین، سـوریه و حمله سـایبری روسیه. به این ترتیب 
روابـط امریکا و روسـیه حـاال در وضعیتی قـراردارد که 
بـا توجـه به عملکـرد آقای ترامـپ می تواند بـا تغییرات 

عمده ای روبرو شـود.
سیاسـت های اقتصـادی دونالـد ترامـپ می تواند موجب 
بزرگ تریـن تغییـر در مبـادالت تجاری امریـکا با جهان 
بـرای دهه هـا شـود. او تهدیـد کـرده کـه تعـدادی از 
توافق هـای مبتنـی بـر تجـارت آزاد کنونـی )کـه معتقـد 
اسـت موجـب شـده امریکایی هـا کارشـان را از دسـت 
دهنـد( را لغـو خواهد کـرد؛ از جمله توافـق بین امریکا، 
کانـادا و مکزیـک. آقـای ترامـپ حتـی پیشـنهاد خروج 
امریـکا از سـازمان تجـارت جهانی را مطرح کـرده بود.
تهدیـد  مشـغول  بـرد،  را  انتخابـات  کـه  زمانـی  از  او 
شـرکت ها بـه خصـوص شـرکت های خـودرو سـازی 
کـرده و از جملـه گفتـه کـه مالیـات محصوالتـی که در 
مکزیـک تولیـد می شـود را 35 درصـد افزایـش خواهد 
البتـه زمینه هـای دیگـر( چیـن  ایـن زمینـه )و  داد. در 

هـدف اصلـی او اسـت.
اوایـل دسـامبر بـود کـه یـک مکالمـه تلفنی بیـن دونالد 
ترامـپ و تسـای اینـگ-ون، رییـس جمهـوری تایوان، 

سیاسـت چهـار دهـه اخیـر امریـکا را نقـض کرد.
و  می دانـد  اسـتان هایش  از  یکـی  را  تایـوان  چیـن، 
انـکار کـردن اسـتقالل تایـوان یکـی از از اولویت هـای 
بنابـر سیاسـت  اسـت.  مهـم سیاسـت خارجـی چیـن 

چیـن واحـد، تایـوان بخشـی خودمختار از خـاک چین 
می شـود. محسـوب 

کاخ سـفید از سـال 1979 بـا رعایـت سیاسـت چیـن 
واحد، به خواسـت این کشـور احترام گذاشـته و روابط 

دیپلماتیـک مسـتقیمی بـا تایوان نداشـته اسـت.
رییـس جمهـور جدیـد امریـکا اخیـرا گفـت کـه "همه 
مذاکـره  قابـل  واحـد  چیـن  سیاسـت  جملـه  از  چیـز 
اسـت." امـا چیـن در پاسـخ گفـت کـه ایـن موضـوع 

اقابـل مذاکـره نیسـت.
دو  آینـده روابـط  تـا  ایـن موضوعـات موجـب شـده 
قـدرت برتـر اقتصـادی دنیا بـا تردیدهای جـدی روبرو 

. د شو
آقـای ترامـپ البتـه نشـانه هایی از عملگرایـی را نیـز در 
رابطـه بـا مسـائل مربـوط بـه چین نشـان داده اسـت. او 
کـه قبـال چین را بـه اخالل در نـرخ ارز متهم کـرده بود 

حـاال می گویـد کـه اول بـا آن ها مذاکـره خواهـد کرد.
بـرای بـاراک اوباما لغـو تحریم های ایران بـرای تضمین 
در مـورد ایـن کـه ایران دنبال سـاختن سـالح هسـته ای 

نـرود، "تفاهمـی تاریخی" بود.
دغدغـه  نشـانگر  نوعـی  بـه  کـه  ترامـپ،  بـرای  امـا 
جمهوری خواهـان نیـز اسـت، توافق هسـته ای بـا ایران، 

"بدتریـن توافقـی بـود کـه تـا بـه حـال دیـده."
آقـای ترامـپ کـه گفتـه بود کـه برهـم زدن ایـن توافق 
"اولیـن اولویـت" او خواهـد بـود، حـاال می گویـد کـه 
نمی خواهـد بـه طـور مشـخص بگویـد که چـه خواهد 

. کرد
"کـدام  گفـت:  تایمـز  نشـریه  بـا  گفت و گـو  در  او 
قماربـازی را می شناسـید کـه قبـل از بـازی دسـتش را 

کنـد؟" بـرای شـما رو 
برهـم زدن توافق هسـته ای تبعات زیـادی در خاور میانه 
خواهـد داشـت. ایـران بازیگـری مهـم در درگیری های 
سـوریه اسـت و رقابتـی دیرینه به عربسـتان سـعودی و 

دارد. اسرائیل 
محمدجـواد ظریـف، وزیر امور خارجه ایـران از ترامپ 
خواسـته کـه بـه توافـق هسـته ای پایبنـد بمانـد و گفتـه 
کـه امریـکا بایـد بـه توافقی که بیـن قدرت هـای جهانی 

انجام شـده، احتـرام بگذارد.
مـورد  ایـن  در  ایـران  آیـت اهلل علـی خامنـه ای، رهبـر 
واکنشـی تندتـر داشـت: "اگر آن هـا توافق را پـاره کنند 

مـا آن را آتـش می زنیـم."
ریاسـت جمهـوری دونالـد ترامـپ دغدغه هـای امنیتـی 

در آسـیا را افزایـش می دهـد.
نـه فقـط بـه دلیل این کـه رییـس جمهور جدیـد امریکا 
بـا سـخنانش در مـورد تایـوان، چیـن را شـوکه کـرد 
بلکـه بـه ایـن دلیـل که رکـس تیلرسـون، وزیـر خارجه 

انتخابـی او در مـورد جلوگیـری از دسترسـی چیـن بـه 
جزایـر مصنوعـی کـه ایـن کشـور در دریـای جنـوب 
چیـن سـاخته، صحبـت کـرده و ایـن باعـث شـد کـه 
یـک روزنامه دولتی نسـبت بـه خطر "برخـورد نظامی" 

دهد. هشـدار 
آقـای ترامـپ هـم بـه کـره جنوبی و هـم به ژاپـن گفته 
کـه بیـش از حد به امریـکا متکی هسـتند. او حتی گفت 
کـه آن هـا بایـد بتواننـد زرادخانه هسـته ای خودشـان را 

داشـته باشند.
همچنیـن نبایـد کره شـمالی را کـه به تازگـی در تدارک 
گسـترش تسـلیحات هسـته ایش اسـت، فرامـوش کـرد 
و مشـخص نیسـت کـه آیـا آقـای ترامـپ هـم رویکرد 
روسـای جمهـوری سـابق امریـکا را تکـرار خواهد کرد 

یـا خیر.
اخیـرا کیـم جونـگ اون، رهبر کـره شـمالی در بیانیه ای 
اعـالم کـرد کـه در آسـتانه آزمایش موشـک های بـا برد 
طوالنـی اسـت کـه قابلیـت حملـه کالهک هسـته ای را 
دارنـد. آقـای ترامـپ در توییتـر نوشـت: "ایـن اتفـاق 

افتاد." نخواهـد 
بـا ایـن کـه کسـی نمی دانـد در ذهـن دونالـد ترامـپ 
چـه می گـذرد امـا بـه نظـر نمی رسـد تقابـل غیرقابـل 
غیرقابـل  بـا  امریـکا  جمهـور  رییـس  پیشـبینی ترین 

باشـد. آرام  جهـان  حکومـت  پیشـبینی ترین 
رییـس جمهـور جدیـد امریـکا گفت کـه 100 روز پس 
از رسـیدن بـه قـدرت توافـق اقلیمـی پاریـس را "لغو" 
خواهـد کـرد و بـا تمـام قـدرت تـالش می کند تـا تمام 
آن چـه بـاراک اوباما در رابطـه با کاهـش گرمایش زمین 

سـاخته را وارونـه کند.
آقـای ترامـپ بارهـا نظر دانشـمندان در مورد تاثیر بشـر 
در تغییـرات اقلیمی را رد کـرده و آن را "تخیلی" نامیده 

است.
ماننـد بسـیاری مـوارد دیگـر او در ایـن زمینـه نیـز نظر 
قبلـی اش را تعدیـل کـرد و در نوامبر به نیویـورک تایمز 
گفـت متوجـه شـده کـه "ارتباطاتـی" بیـن فعالیت های 
انسـان و تغییـرات اقلیمـی وجـود دارد و گفـت بجـای 
بیـرون کشـیدن امریـکا، "نگاهـی" بـه توافـق پاریـس 

می انـدازد.
البتـه اگـر آقـای ترامـپ از توافـق پاریـس خـارج هـم 
شـود، امریـکا قانونـا تـا چهار سـال موظف بـه پذیرش 

تعهـدات ایـن توافق اسـت.
هـر چنـد کـه منتقـدان می گویند رویکـرد آقـای ترامپ 
بـر عملکـرد کشـورهایی که تمایلـی به کم کـردن میزان 
گازهـای گلخانـه ای خـود ندارنـد، تاثیـر منفـی خواهد 

گذاشت.
بی بی سی

دولت افغانســـتان و ســـازمان ملل خواستار کمک 550 
میلیـــون دالری برای رســـیده گی به بیـــش از 9 میلیون 

اتباع کشـــور شـــده که به کمک فوری نیـــاز دارند.
اجرایی حکومـــت وحدت  رییـــس  عبـــداهلل،  عبداهلل 
ملی افغانســـتان در نشســـتی که به همیـــن منظور در 
کابـــل برگزار شـــده بود، گفـــت که این پـــول برای 
رســـیده گی به مشـــکالت آواره گان داخلی و مهاجرین 
بازگشـــت کننده از کشورهای همســـایه مصرف خواهد 

. شد
او این فراخوان را بزرگترین فراخوان دولت افغانســـتان 
یـــاد کرد و گفـــت که عدم پاســـخ مثبت شورشـــیان 
مســـلح به صدای صلـــح دولت در کابـــل و تاکید آنان 
بر ادامه جنـــگ و پیامدهای احتمالی ناشـــی از جنگ، 
وقوع حـــوادث طبیعـــی و حتی خشک ســـالی باعث 

این فراخوان را اعالم کند. افغانســـتان  تا  شـــد 
ســـال گذشـــته نهادهای بشردوســـتانه برای افغانستان 
339 میلیـــون دالـــر درخواســـت کـــرده بودنـــد که 
کمک کننده هـــای بین المللی تنها 197 میلیـــون دالر آن 

را فراهـــم کردند.
دفتر نمایندگی ســـازمان ملل در افغانســـتان اعالم کرده 
که درســـال 2017 میالدی حـــدود 9.5 میلیون افغان به 
کمک فـــوری نیاز دارنـــد که یک ســـوم جمعیت این 

کشور را تشـــکیل می دهند.
مـــارک بـــاودن، هماهنگ کننـــده کمک های بشـــری 
ســـازمان ملل در افغانســـتان، ســـال 2017 میالدی را 
برای افغانســـتان پرچالش و اســـتثنایی خواند و افزوده 
افغانستان  استثنای ســـوریه، هیچ کشـــوری مثل  به  که 
به کشورشـــان رو به رو  با موج مهاجـــران عودت کننده 

. نیست
او افـــزود که ایـــن روند از یک ســـو بـــه کمک های 
بیش تـــر و از طرفـــی بـــه هماهنگی های گســـترده تر 

نیازمند  اســـت.
آقای باودن گفت که افغانســـتان بایـــد در زمینه بهبود 
ارائه خدمات بهداشـــتی، رســـیدگی به مشـــکل سوء 
تغـــذی و آمادگی بـــرای مدیریت حـــوادث طبیعی به 
صورت جـــدی توجه کنـــد تا براین مشـــکالت فایق 

. ید آ
اکنـــون یکـــی از نگرانـــی عمده، چگونگـــی مصرف 
شـــفاف کمک های جامعه جهانی در افغانســـتان است.
آقای عبداهلل با اشـــاره به اینکه ایـــن فراخوان خارج از 
افغانستان  توســـعه  برای  کشـــورهای جهان  کمک های 
اســـت، گفت که کابل به جامعه جهانی و کشـــورهای 
کمک کننـــده اطمینـــان می دهد که کمک های شـــان 
به صورت شـــفاف مصرف خواهد شـــد و افغانســـتان 

این زمینه حســـاب ده است. در 

تقاضای کابل و ملل متحد 
برای کمک 550 میلیون 

دالری به نیازمندان6

رییس جمهور ترامپ

هفت دلیل تغییر جهان


	Button 2: 
	Button 3: 


