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بحث هــای زیــادی در مــورد انتخابــات وجــود 
ــای  ــا نهاده ــه حــاال حت ــه این ک دارد و از جمل
ــه  ــبت ب ــز نسـ ــات نی ــد انتخاب ــر رون ــر ب ناظ
ــور  ــای کش ــه مقام ه ــه ک ــزاری آن و آن چ برگ
ــًا  ــا کام ــاور و ی ــد، کم ب ــدۀ آن را می دهن وع
ــا،  ــن نهاده ــۀ ای ــه گفت ــد. ب ــده ان ــاور ش بی ب
ــی را داده  ــات انتخابات ــدۀ اصاح ــت وع دول
بــود ولــی تــا هنــوز در ایــن عرصــه بــه 
جــز از جابه جایــی اعضــای کمیســیون های 
انتخاباتــی، کارِ مهــم و قابــل توجهــی صــورت 
ــن  ــۀ ای ــه گفت ــر، ب ــب دیگ ــه و از جان نگرفت
نهـــادها حتــا همیــن تغییــر ســاده نیــز آن گونــه 
ــل  ــرایط کام ــا ش ــت، ب ــار آن می رف ــه انتظ ک

ــه اســت. انجــام نیافت
طــرح  می گوینــد  نهادهــا  ایــن   
ســوی  از  کــه  انتخابــات  تک کرسی ســازِی 
ــنهاد  ــوری پیش ــت جمه ــه ریاس ــیون ب کمیس
پرچالــش  و  غیرواقع بینانــه  طرحــی  شــده، 
اســت کــه می توانــد بــه نقــض آشــکار حقــوِق 
ــا  ــن نهاده ــود. ای ــر ش ــا منج ــان و اقلیت ه زن
ــازی  ــرح تک کرسی س ــه ط ــد ک ــر می دهن تذک
ــه  ــتان ک ــوارِ افغانس ــرایط دش ــا ش ــات ب انتخاب

حتــا شــمار دقیــِق جمعیــت و مرزهــای مناطــِق 
ــای  ــت، پیامده ــن نیس ــور روش ــِف کش مختل
خطرناکــی را می توانــد بــه دنبــال داشــته 

ــد. باش
 از ســوی دیگــر، ایــن نهادهــا حکومــت 
بــرای  الزم  ارادۀ  کــه  می کننــد  انتقــاد  را 
و  پارلمانــی  آینــدۀ  انتخابــات  برگــزاری 
شــوراهای ولســـوالی را در عمــل هنــوز نشــان 
نــداده و آن چــه کــه در ایــن عرصــه از ســوی 
مقام هــای کشــور گفتــه می شــود، تنهــا وعــده 
اســت و احتمــال مــی رود کــه در همیــن حــد 
ــد  ــاور دارن ــا ب ــن نهاده ــد. ای ــی بمان ــم باق ه
ــزاری  ــرای برگ ــت ارادۀ الزم ب ــر دول ــه اگ ک
ــن  ــرای تأمی ــد ب ــت، بای ــات را می داش انتخاب
ــن  ــرد و همچنی ــدام می ک ــی آن اق ــع مال مناب
کمیســیون انتخابــات حداقــل تقویــم انتخابــات 
ــه گفتــۀ ایــن نهادهــا،  را منتشــر می ســاخت. ب
ــه  ــور، چگون ــن دو فاکت ــت ای در عــدم موجوی
دولــت موفــق بــه برگــزاری انتخابــات خواهــد 

شــد؟ 
حالــی  در  ماحظــات  و  نگرانی هــا  ایــن 
اجراییــۀ  ریاســت  کــه  می شــوند  مطــرح 
ــاِت  ــع" انتخاب ــه موق ــزاری "ب ــور از برگ کشـ
آینــده اطمینــان می دهــد. یکــی از ســخنگویان 
بــرای  دولــت  کــه  می گویــد  نهــاد  ایــن 
برگــزاری انتخابــات و وارد کــردن اصاحــات 
در نظــام انتخاباتــی کشــور، مصمــم اســت و در 
ــز برداشــته اســت.  ــی را نی ــن راســتا گام های ای
ــد  ــخنانی نمی توانن ــن س ــال، چنی ــن ح ــا ای ب
برگــزاری  مــورد  در  نگرانی هــا  حجــِم  از 

ــد.  ــده بکاهن ــات آین انتخاب
ــای  ــی اقدام ه ــاید برخ ــتان ش ــت افغانس دول
نمادیــن را در عرصــۀ انتخابــات اعمــال کــرده 
ــه هیــچ صــورت  ــن اقدام هــا ب ــی ای باشــد، ول
تضمین کننــدۀ انتخابــات شــفاف و عادالنــه 
در کشــور نیســت و حتــا نســبت بــه ارادۀ 
دولــت و بــه ویــژه ارگ ریاســت جمهــوری در 
برگــزاری انتخابــات آینــده تردیدهایــی وجــود 

دارد. 
شــاید حاال کــه در آغــاز راه قرار داریــم، دولت 
ــی،  ــن وعده های ــۀ چنی ــا ارای ــد ب ــته باش خواس
ــات  ــه انتخاب ــبت ب ــی را نس ــیِت عموم حساس
تــا حــدی تلطیف ســازد و ایــن اطمینــاِن کاذب 
را بــه وجــود آورد کــه اقدام هــای الزم در ایــن 
خصــوص در حــاِل انجــام شــدن انــد، ولــی در 
دقیقــۀ نــود کــه بایــد انتخابــات برگزارشــود، به 
بهانه هــای مختلــف و از جملــه نبــود امنیــت در 

بخش هــای وســیعی از کشــور و یــا هــم نبــود 
ــدت  ــرای م ــزاری آن را ب ــی، برگ ــۀ کاف بودج
ــان  ــدازد و همچن ــر می ان ــه تأخی ــی ب نامعلوم
ــداوم  ــِی فعلــی ت ــاِت پارلمــان غیرقانون ــه حی ب
می بخشــد. چنیــن امــری بعیــد بــه نظــر 
نمی رســد، بــا توجــه بــه این کــه دیگــر از 
ــًا  ــده و عم ــی نمان ــزی باق ــز چی ــان نی پارلم
شــهروندان کشــور اعتمــاد خــود را نســبت بــه 

ــد.  آن از دســت داده ان
ــی  ــاد قانون ــه معی ــان ک ــی پارلم ــای فعل اعض
ــیده،  ــان رس ــه پای ــش ب ــال پی ــان، دو س کارش
در  همچنــان  مصلحتــی  توافــق  یــک  در 
ــوق  ــد و از حق ــرار دارن ــود ق ــی های خ کرس
غیرقانونــی  بــه صــورِت  امتیازهای شــان  و 
ــۀ کار  ــه ادام ــی ک ــد. در حال ــتفاده می برن اس
پارلمــان فعلــی بــر هیــچ بنیــاد و اصــِل قانونــی 
اســتوار نیســت و رییــس جمهــوری در ادامــۀ 
ــاد کارِ  ــی دیگــرش، معی ــای غیرقانون حرکت ه
ــرده  ــد ک ــی تمدی ــدِت نامعلوم ــرای م آن را ب

ــت. اس
ــوری  ــس جمه ــی را ریی ــن صاحیت ــا چنی  آی
قانــون اساســی گرفتــه، همــان  از  کشــور 
ســندی کــه او خــود را متعهــد بــه آن می دانــد 
و حتــا بــاور دارد کــه بــر مبنــای همیــن قانــون 
افغانســتان  جمهــوری  رییــس  او  اساســی، 
رییــس  اساســی  چــه  بــر  پــس  اســت؟ 
ــه  ــد ک ــی می زن ــه اقدام ــت ب ــوری دس جمه
ــدت  ــت وح ــدان دول ــی از منتق ــۀ یک ــه گفت ب
ــمالی  ــای ش ــا در کوری ــرش را حت ــی، نظی مل

نیــز نمی تــوان دیــد؟
ــدان  ــوولیِت دوچن ــی مس ــدت مل ــت وح دول
ــزاری  ــی و برگ ــات انتخابات ــر اصاح در براب
آن دارد. از یــک طــرف، ایــن دولــت بــر 
ــه  ــف ب ــور موظ ــی کش ــون اساس ــای قان مبن
برگــزاری انتخابــات اســت و از جانــب دیگــر، 
ــای تشــکیل  ــه مبن ــۀ سیاســی یی ک در توافق نام
ــت  ــن دول ــت، ای ــی اس ــدت مل ــت وح دول
وظیفــه دارد کــه انتخابــات را در زمــاِن معیــن 
ــی  ــاِت الزمِ انتخابات ــردن اصاح ــا وارد ک و ب
برگــزار کنــد. پــس دولــت وحــدت ملــی چــه 
زمانــی می خواهــد کــه بــه تعهــدات خــود عمل 
کنــد و فلســفۀ وجــودِی خــود را ثابــت ســازد؟ 
ــیاسی  ــۀ سـ ــه توافق نام ــت ب ــن دول ــر ای اگ
ــازد، آن گاه  ــی نمی س ــدارد و آن را عمل ــاور ن ب
ــد کــه  ــز باقــی نمی مان برایــش مشـــروعیتی نی

ــد. ــه ده ــاِت خــود ادام ــه حی ــان ب همچن
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آغازی که فرجامش 
ناپیداست

 

روز گذشـته منابعـی در شـورای عالـی صلـِح افغانسـتان اعام 
کردنـد کـه ایـن شـورا دیگـر بودجه یـی بـرای ادامـۀ فعالیـت 
نـدارد. بـه گفتـۀ ایـن منابـع، شـورای صلـح هیـچ بودجه یـی 
بـرای پرداخـت حقـوِق کارمنـدان و مصـارِف خـود نـدارد. از 
همیـن رو گفتـه شـده اسـت که آقـای غنـی دربـارۀ چگونه گی 
گفت وگـو  تأمین کننـده  کشـورهای  بـا  شـورا  ایـن  فعالیـِت 
کـه  اسـت  ایـن  غالـب  برداشـِت  کـرد.  رای زنـی خواهـد  و 
کشـورهای تمویل کننـده به دلیـِل نداشـتن دسـتاوردِ ملموس و 
صرفـًا مصرفـی بـودِن ایـن نهـاد، حمایـِت مالـی ِخـود را قطع 

کرده انـد. 
ایـن خبـر شـاید بـرای کارمنـداِن ایـن شـورا و به ویـژه بـرای 
کسـانی کـه از ایـن آدرس بهره هـا و امتیازهـا جسـته اند، تلـخ 
و ناگـوار باشـد؛ امـا مسـلمًا بـرای مردم افغانسـتان کـه حدود 
هفـت سـال اسـت از یک طـرف شـاهد جنـگ و ویران گـرِی 
طالبـان انـد و از سـوی دیگـر شـاهد پاداش هـا و نوازش هـاِی 
بی انـدازه در حـِق کسـانی کـه نـامِ طالـب را بـا خـود حمـل 

می کننـد؛ خبـری خیـر بـا تأخیـری فراوان اسـت! 
ایـن  تلخ تریـن حادثـه و سـنگین ترین قربانـی کـه از آدرِس 
شـورا بـر مـردم افغانسـتان وارد شـد، تـرور و شـهادِت اسـتاد 
برهان الدیـن ربانـی بـود کـه از قضـا خودش سـمِت ریاسـِت 
ایـن نهـاد را داشـت و بازی های پشـِت پرده او را بـه پاِی خود 
بـه قربانگاه کشـاند. بـه هر رو، پـس از آن نیز به دلیـل اهمیِت 
بحـِث صلـح در اسـام و جامعۀ انسـانی و اسـامی، ایـن نهاد 
بـا بودجـۀ هنگفـت و بـا امکانـاِت سرشـار، بـه فعالیت هـای 
تنهـا  امـا  داد،  ادامـه  خویـش  صلح خواهانـۀ  به اصطـاح 
دسـتاوردی کـه از آن بـه منصـۀ ظهور رسـید، توزیـع پول های 
بـادآوردۀ خارجـی و شـدِت قسـاوت و خشـونِت طالبـان در 

شـهرها و روسـتاهای کشـور بود.
درسـتِی ایـن ادعـا را می توان بـا مراجعه به آمارهای ارایه شـده 
پیرامـون جنـگ و انفجـار و انتحار و تلفاِت ناشـی از آن ها طی 
7 سـاِل اخیر به تماشـا نشسـت. از سـال 1389 به بعد، هر سال 
بـر اسـاس آمارهای داخلـی و بین المللی، تلفـاِت جانی و مالِی 
بیشـتری از آتـِش جنـِگ طالبـان متحمل شـده ایم. البتـه ناگفته 
نبایـد گذاشـت که همـواره آمارهایی که از جانـِب وزارت های 
داخلـه و دفـاع پیرامون تلفات جانـِی نیروهای امنیتـی در برابر 
طالبـان ارایـه می شـود، از فیلتـِر سانسـور و مصلحـِت عمومی 
می گـذرد و به نحـوی سـعی می گـردد نـرِخ آن هـا بـرای عـدمِ 
تضعیـِف روحیـۀ عمومـی کوچـک و کوچک تـر شـود. یعنـی 
آمارهـای حقیقـی و خـارج از دایـرۀ صـاح و سانسـور بـه 
مراتـب باالتـر از گزارش هـای منتشرشـده اند؛ چنان کـه حادثـۀ 

شـفاخانۀ چهارصـد به وضـوح ایـن دوگانه گی را نشـان داد. 
اگـر بخواهیـم دلیـِل ایـن ناکامـی و ناکاره گی در نهاد شـورای 
عالـی صلـح را پی بگیریـم و بررسـی کنیم، به ماهیـِت بیرونی 
و اسـتخباراتِی پدیده یـی بـه نـامِ »طالبـان« برمی خوریـم. چنین 
پدیده یـی از آن جـا که آبشـخورهاِی خارجی و ماهیـِت ابزاری 
بـرای تحقـِق اهـداِف اسـتخباراتِی بیگانـه دارد، در برابـِر هـر 
برنامـۀ خنثاگـری جامـه عـوض می کنـد و بـه راهِ خـود ادامـه 
می دهـد. بـه ایـن معنـا که شـورای عالی صلـح کـه علی الظاهر 
جـاِل  بـه  خـود  آمـد،  میـان  بـه  طالبـان  خنثاسـازی  بـرای 
سـازنده گاِن ایـن گـروه افتـاد و به باری سـنگین بـر دوِش این 

نظـامِ مدیـون و قرضـدارِ جامعـۀ جهانـی تبدیل شـد. 
طـی این سـال ها بـه موازاتی که بودجـۀ صلح خواهِی شـورای 
صلـح پُـر و پیمان شـد، عطِش طالب شـدِن بسـیاری ها نیز ُگل 
کـرد و گـروه ـ گروه افراد طالب شـدند و صلـح کردند و پول 
گرفتنـد و الدرک شـدند، امـا از آن طـرف نـه از آتـِش جنـگ 
کاسـته شـد و نـه در شـمارِ طالبـان قّلتـی رونمـا گشـت. همۀ 
ایـن لوده گی هـا درحالـی صـورت گرفـت کـه آن  سـوِی ماجرا 
پاکسـتان و چند کشـورِ همسـو با آن، منِت گفت وگو با سـراِن 
طالبـان و تشـویق آن هـا بـه ایـن پروسـه را نیـز بـر حکومـت 

افغانسـتان  گذاشـتند و می گذارند.
بـا ایـن اوصـاف، خبـِر قطـِع بودجـۀ شـورای عالـی صلـح را 
بـه فـاِل نیـک گرفتـه و به جنـاب رییـس دولت وحـدِت ملی 
صمیمانـه پیشـنهاد می کنیـم کـه هیـچ تاشـی بـرای قناعـِت 
کشـورهای تمویل کننـده بـه حمایـت از ایـن نهـاد بـه خـرج 
ندهـد. طالب، داعـش و امثالهـم پدیده های اسـتخباراتی اند که 
از بیـرون هدایـت می شـوند؛ پـس به جـای دادِن معاش هـای 
دالـرِی سـنگین بـه کارمنـدان شـورای صلـح و باج دهـی بـه 
طالب نمایـاِن نقـاب دار، آذوقـه و شـاجورِ سـربازان امنیتـی را 

پُـر و پیمان بســازید! 
 

هروقت از نقص بگذری 
فایده است
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دولت افغانستان 
شاید برخی اقدام های 
نمادین را در عرصۀ 
انتخابات ِاعمال كرده 

باشد، ولی این اقدام ها به 
هيچ صورت تضمين كنندة 

انتخابات شفاف و عادالنه در 
كشور نيست و حتا نسبت 
به ارادة دولت و به ویژه 
ارگ ریاست جمهوری در 
برگزاری انتخاباِت آینده 
تردیدهایی وجود دارد. 
شاید حاال كه در آغاز راه 

قرار داریم، دولت خواسته 
باشد با ارایۀ برخی وعده ها، 
حساسيِت عمومی را نسبت 
به انتخابات تا حدی تلطيف 

سازد و این اطميناِن 
كاذب را به وجود آورد كه 

اقدام های الزم در این 
خصوص در حاِل انجام شدن 
اند، ولی در دقيقۀ نود كه 
باید انتخابات برگزارشود، 

به بهانه های مختلف و 
از جمله نبود امنيت در 

بخش های وسيعی از كشور 
و یا هم نبود بودجۀ كافی، 
برگزاری آن را برای مدت 

نامعلومی به تأخير می اندازد 
و همچنان به حياِت پارلمان 

غيرقانونِی فعلی تداوم 
می بخشد
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معاون رییس جمهور در مراسم معرفی سرپرست وزارت معادن:

کمک های خارجی زمینۀ 
مداخله را فراهم می کند

دفتر سازمان ملل در کابل:

احتـمال فاجعـۀ بشـری 

در افغـانستان وجـود دارد

بازداشت افـراد طالبان
 هنـگام حفر دو تونل در کنـدز

نرگــس نهــان از ســوی رهبــری 
حکومــت وحــدت ملــی بــه حیــث 
ــی  ــادن معرف ــت وزارت مع سرپرس

ــد.  گردی
معــاون  دانــش  ســرور  محمــد 
وحــدت  حکومــت  رییــس  دوم 
حمــل(   21( شــنبه  ملی،دیــروز 
ــان  ــس نه ــی نرگ ــل معرف در محف
وزارت  سرپرســت  عنــوان  بــه 
معــادن گفــت: مخالفــان مســلح 
ــتفاده   ــی اس ــع معدن ــت از مناب دول
ــادن  ــری از مع ــاج گی ــا ب ــرده ب ک
ماشــین جنگــی خــود را فعــال 

. نــد ر ا نگهمی د
ــه  ــزود: از آنجایی ک ــش اف ــای دان آق
حســاس  شــرایط  در  افغانســتان 
ــاز  ــرار دارد، نی ــی و سیاســی ق امنیت
ــه  ــتراتیژیکدارد ک ــت اس ــه سیاس ب
در آن یکــی از اولویت هــا رشــد 

اقتصــاد کشــور می باشــد.
این کــه  بیــان  بــا  آقــای دانــش 
ــرای  ــن کارهــا ب یکــی از بنیادی تری
معــادن  کشــور  خودکفــا شــدن 
اســت، گفــت کــه افغانســتان نظــر 
بــه موقعیــت جغرافیایی کــه دارد، 
ــی  ــی ســنگ های قیمت ــادن غن از مع
ــه  ــت ک ــوردار اس ــا برخ و منرال ه
ــارد  ــی گگ 1،8 ملی ــا معادنحاج تنه

ــن دارد.  ــن آه ت
بــه گفتــۀ او، بانــو نرگــس نهــان، از 
بانــوان پــر کار اســت کــه تــا هنــوز 
دولتــی  مختلــف  ســمت های  در 
ــوان ســر  ــه عن ــرده و حــال ب کار ک
معرفــی  معــادن  وزارت  پرســت 
روزهایآیندۀنزدیــک  در  شــده 
باکاندیــد وزرای جدیــد بــه مجلــس 
نماینــده گان جهــت گرفتــن رای 

ــد. ــد ش ــی خواه ــد معرف تأیی
در حالــی کــه مجلــس نماینــده گان 
بارهــا بــه پایــان سرپرســتی در 
نهادهــای دولتــی تاکیــد کــرده؛ 
ــادن  ــال وزارت مع ــه ح ــا ب ــا ت ام
ــاون  ــار، مع ــزال حبیب ی ــط غ توس

می شــد.  سرپرســتی  آن 
ســال گذشــته داوودشــاه صبــا، 
ــی  ــه دلیل ــادن ب ــین مع ــر پیش وزی
کــه تــا بــه حــال در مــورد جزییــات 
آن بــه گونــۀ واضــح چیــزی گفتــه 

کناره گیــری  موقفــش  از  نشــده، 
ــرد. ک

ــتان  ــت، افغانس ــش گف ــرور دان س
بــر  تکیــه  همیشــه  نمی توانــد 
کمک هــای خارجــی داشــته باشــد، 
در حالــی کــه تکیــه بــر منابــع 
خارجــی زمینــۀ مداخلــه را مســاعد 

می ســازد.
"تمــام کدرهــای  او گفــت کــه 
قبیله یــی  باورهــای  از  بایــد  مــا 
عبــور کــرده بــه یــک سیاســت 
ــرای رشــد اقتصــادی  دراز مــدت ب

" . ندیشــند بی ا کشور
کــه  کــرد  بیــان  دانــش  آقــای 
حکومــت وحــدت ملــی همگرایــی 
از  یکــی  را  منطقه یــی  اقتصــاد 
سیاســت  در  اساســی  اصل هــای 

می دانــد. کشــور  خارجــی 
آقــای دانــش بــا تأکیــد افــزود 
کــه ســرمایه گــذاری در بخــش 
ــادن  ــت مع ــکده ها و دیپارتمن دانش
در نهادهــای آموزشــی می توانــد در 
ــتخراج  ــدن اس ــلکی ش ــه مس عرص

ــد. ــک کن ــادن کم مع
نــگاه  از  افغانســتان  گفتکــه  او 
مســاحت چهــل یکمیــن و از نــگاه 
نفــوس چهلمیــن کشــور جهــان 
اســت و بــا موقعیــت جعفرافیایی،در 
ــی اقتصــادی منطقــه نقــش  همگرای

ماحظه ییــدارد. قابــل 
ــه  ــرد ک ــح ک ــش تصری ــای دان آق
افغانســتان  از معــادن  تــا هنــوز 
ــه  ــتفاده درســت صــورت نگرفت اس
اســت، بیشــتر ایــن معــادن بــه 
ــت  ــتان اس ــمنان افغانس ــت دش دس
و یــا توســط زورمنــدان محلــی 
ــی اســتخراج  ــر قانون ــه شــکل غی ب

. د می شــو
ــخنانش  ــۀ س ــش در ادام ــای دان آق
ــلح  ــان مس ــه مخالف ــرد ک ــان ک بی
ــتفاده   ــی اس ــع معدن ــت از مناب دول
ــادن  ــری از مع ــاج گی ــا ب ــرده ب ک
ماشــین جنگــی خــود را فعــال 
ــرای  ــت ب ــن حال ــد، ای نگهمیدارن
ــی  ــدت مل ــت وح ــردم و حکوم م

ــت. ــده اس ــران کنن نگ
این کــه  بابیــان  دانــش  آقــای 
ــن  ــد در تأمی ــه بای ــای مربوط نهاده

امنیــت معــادن تــاش نهایــی خــود 
کــه  گفــت  دهنــد،  به خــرچ  را 
هنــوز چالش هــای وجــود دارد کــه 
ــات و  ــاحتن اصاح ــی س ــا نهای ب
تعدیــل قوانیــن منرالهــا کــه برخــی 
به خاطــر  تاهنــوز  پروژهــا  از 
ــق در  ــت تعلی ــه حال ــل آن ب تعدی
ــش  ــکات کاه ــت، مش ــده اس آم

ــت. ــد یاف خواه
از  برخــی  در  کــه  گفــت  او 
صنــوف  فارغــان  از  ســمت ها 
دوازده و افــرادی کــه برابــر بــه 
ــود،  ــتفاده می ش ــتند اس ــد هس تقاع
ــع  ــه مقط ــرادی ب ــه اف ــی ک در حال
در  لســانس  مافــوق  و  لســانس 
رشــته های مختلــف بیــکار هســتند.
ــان در  ــس نه ــم، نرگ ــویی ه از س
نشســت معرفــی اش بــه عنــوان 
و  معــادن  وزارت  پرســت  ســر 
پرســش های  این کــه  بیــان  بــا 
ــی افغانســتان  ــر خــود کفای ــی ب مبن
وجــود دارد،  گفــت: معــادن بــرای 
خــود کفایــی کشــور نقــش مهــم و 

حیاتــی دارد.
کــه  کــرد  اضافــه  نهــان  بانــو 
دشــمنان  هنــوز  تــا  معــادن  از 
ــه  ــه ب ــرده ک ــتفاده ک ــتان اس افغانس
ضــرر مــردم بــوده اســت و یــا 
زورمندانــی محلــی تمــام معــادن را 
بــه تــاراج برده انــد کــه بــرای هیــچ 

ــت. ــول نیس ــل قب ــردی قاب ف
ــر  ــادن خاط ــت وزارت مع سرپرس
نشــان کــرد: مــا نبایــد وزارتــی 
باشــیم کــه چنــد قــرارداد را امضــا 
ــه  ــد وزارت ن ــا بای کنیــم و بــس! م
تنهــا بــه ســطح افغانســتان بلکــه بــه 

ــیم. ــه باش ســطح منطق
نرگــس نهــان پیــش از ایــن بحیــث 
رییــس واحــد انســجام پالیســی 
ــس  ــی، ریی ــدت مل ــت وح حکوم
مالیــه،  وزارت  خزایــن  عمومــی 
معــاون دانشــگاه کابــل، مشــاور 
وزیــر  اداری  و  مالــی  ارشــد 
مشــاور  و  پــرورش  و  آمــوزش 
ارشــد پانگــذاری و هماهنگــی در 
وزارت تحصیــات عالــی کار کــرده 

ــت. اس

هماهنــگ کننــده امــور بشردوســتانه ســازمان 
ملــل در افغانســتان اعــام کــرد کــه جنــگ در 
ایــن کشــور در حــال فرامــوش شــدن اســت 
ــتان  ــه افغانس ــتری ب ــای بیش ــد کمک ه و بای

شــود.
ــر  ــور بش ــده ام ــگ کنن ــاودن هماهن ــارک ب م
دوســتانه ســازمان ملــل در افغانســتان در 
ــل  ــازمان مل ــری س ــز خب ــا مرک ــو ب گفت وگ
ــتری  ــای بیش ــد کمک ه ــه بای ــت ک اظهارداش
بــه آوارگان داخلــی صــورت گیــرد همچنیــن 

ــود. ــز ش ــز تمرک ــی نی ــاره فقرزدای درب
وی تصریــح کــرد کــه جنــگ افغانســتان 
ــران  ــت و نگ ــدن اس ــوش ش ــال فرام در ح

غیرنظامیــان هســتم.
مــارک بــاودن خاطرنشــان کــرد کــه بــر 
اســاس آمــار هیئــت معاونــت ســازمان ملــل 
 3 از  بیــش  در ســال 2016  افغانســتان  در 
ــزار  ــته و 7 ه ــی کش ــر نظام ــزار و 480 غی ه
و 920 تــن دیگــر هــم زخمــی شــدند. عضــو 
ــد  ــتان تاکی ــل در افغانس ــازمان مل ــد س ارش
ــته و  ــداد کش ــش در تع ــن افزای ــه ای ــرد ک ک
ــی،  ــل افزایشــحمات هوای ــه دلی ــا ب زخمی ه
درگیری هــا، حمــات طالبــان و حمــات 
ــور  ــن کش ــش در ای ــتی داع ــروه تروریس گ

ــت. ــوده اس ب

هماهنــگ کننــده امــور بشردوســتانه ســازمان 
ــی  ــت: نگران ــار داش ــتان اظه ــل در افغانس مل
ــور  ــن کش ــانی در ای ــه انس ــال فاجع از احتم

ــود دارد. وج
بــاودن تصریــح کــرد کــه تنهــا در ســال 2016 
ــه خــود را  ــان خان ــون افغ ــم میلی ــش از نی بی
ــد.  ــگاه بوده ان ــی پناه ــد و در پ ــرک کرده ان ت
56 درصــد از 580 هــزار نفــر از ایــن آوارگان 
را کــودکان زیــر 18 ســال تشــکیل می دهنــد.
اوایــل ســالجاری میــادی »اســتفان اوبرایــن« 
معــاون دبیــرکل ســازمان ملــل در امــور 
بشردوســتانه و امدادرســانی اعــام کــرده 
بازگشــت  داخلــی،  مهاجــران  کــه  بــود 
ــود  ــه، کمب ــن ســوء تغذی ــان، همچنی پناهجوی
خدمــات بهداشــتی و افزایــش درگیری هــا در 
افغانســتان، وخامــت بحــران انســانی در ایــن 

ــت. ــدیدکرده اس ــور را تش کش

براســاس آمارهــا، 2.7 میلیــون انســان در 
ــه  ــد ک ــج می برن ــوءتغذیه رن ــتان از س افغانس
ــر  ــودکان زی ــداد را ک ــن تع ــون از ای یک میلی
پنــج ســال تشــکیل می دهنــد. بــه 35 درصــد 
از ایــن کــودکان رســیدگی می شــود و 25 

ــوند. ــان می ش ــان درم درصدش

ــه  ــد، س ــدز می گوین ــی در کن مســؤوالن امنیت
ــگام  ــان را هن ــروه طالب ــه گ ــته ب ــرادر وابس ب
ــگاه های  ــر پاس ــه ب ــرای حمل ــل  ب ــر تون حف
ــت  ــب بازداش ــوالی امام صاح ــی از ولس امنیت

ــد. کردن
ــدک  ــی کن ــر هماهنگ ــی، آم ــیراحمد فدای بش
ولســوالی  در  ارتــش  اول  لــوای  ســوم 
ســام وطندار  بــه  کنــدز  امام صاحــب 
می گویــد، ایــن ســه طالــب روز گذشــته 
هنگامــی از روســتای اســماعیل این ولســوالی 
بازداشــت شــدند کــه دو تونــل را بــه درازای 
ــگاه  ــه پاس ــرده و ب ــر ک ــر حف 150 و 70 مت

ــد. ــده بودن ــک ش ــش نزدی ارت
ــه  ــه ب ــک هفت ــراد از ی ــن اف ــۀ او، ای ــه گفت ب

این ســو حفــر ایــن تونل هــا را از داخــل 
ــد. ــرده بودن ــروع ک ــه ش ــک خان ی

ــام صاحــب  ــن قریشــی، ولســوال ام امان الدی
ــه  ــد ک ــوع می گوی ــن موض ــد ای ــا تأیی ــز ب نی
ــال  ــل، در ح ــر تون ــر حف ــزون ب ــان اف طالب
ولســوالی  ایــن  در  مواضع شــان  اســتقرار 
ــوی  ــه س ــر ب ــا 30 مت ــه 10 ت ــد و روزان ان
پیــش روی  حــال  در  ارتــش  پاســگاه های 

بوده انــد.
طالبــان ســال گذشــته نیــز بــا حفــر یــک تونل 
ــت ارچی  ــوالی دش ــن ولس ــۀ پل مؤم در منطق
ــک  ــش، نزدی ــگاه ارت ــک پاس ــر ی ــه ب و حمل

بــه 10 ســرباز را کشــتند.

ابوبکر صدیق



سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1995  یک    شنبه        13 حمل  /   فر و  رد  ین          y    1396   4 رجب  المرجب  y 1438 2ا پر  یل    42017 www.mandegardaily.com

هنــد همــواره تــاش کــرده کــه بــه امریــکا 
ــود  ــا آن، س ــت ب ــده و از قرب ــک ش نزدی
آورد.  به دســت  سیاســی  و  اقتصــادی 
ســرمایه گذاری ایــاالت متحــده به ویــژه 
در تأسیســات هســته یی هنــد، از جملــه 
مثال هــای عمــدۀ آن می باشــد. در مــاه مــی 
ســال 2011 میــادی، نیروهــای دریایــی 
ایــاالت متحــده در یــک عملیــات مخفیانــه 
ــد و  ــه کردن ــتان حمل ــاد پاکس ــر ابیت آب ب
ــاندند. در  ــل رس ــه قت ــن الدن را ب ــامه ب اس
مــاه اگوســِت همــان ســال در نتیجــۀ حملــه 
هوایــی نیروهــای ایــاالت متحــده در داخــل 
خــاک پاکســتان، 24 ســرباز ارتش پاکســتان 
کشــته شــدند کــه منجــر بــه تیره گــی 
ــده  ــاالت متح ــتان و ای ــان پاکس ــط می رواب
و بســته شــدِن راه هــای مواصاتــی تورخــم 
ــس از  ــاه پ ــد. دو م ــدک گردی ــپین بول و س
تیرگــی روابــط میــان پاکســتان، امریــکا 
مشــارکِت  قــرارداد  هنــد  افغانســتان،  و 
راهبــردی را بــا افغانســتان بــه امضا رســاند.
ــا  ــرارداد ب ــن ق ــد ای ــتان عق ــراً افغانس ظاه
هنــد را یــک ضربــِت ســنگین بــه پاکســتان 
ــرای  ــودِ آن ب ــه س ــی ک ــدارد؛ در حال می پن
هنــد بازهــم بــه مراتــب بیشــتر از افغانســتان 
بــوده اســت. در گام نخســت، هنــد بــا 
بســتن چنیــن قــراردادی و در چنیــن مرحلۀ 
ــین  ــوان جانش ــه عن ــود را ب ــی، خ حساس
به ویــژه  بین المللــی  نیروهــای  مشــروِع 
ایــاالت متحــدۀ در افغانســتان معرفــی کــرد. 
ــتان را  ــود در افغانس ــگاه خ ــد جای دوم هن
بیشــتر از پیــش مســتحکم نمــود و بــه 
ــاد.  ــات نه ــر اثب ــتان مه ــاِی پاکس نگرانی ه
ایــن نگرانی هــا )افزایــش قــدرت و نفــوذ شورشــیان 
ــور  ــتان آزاد و قوم مح ــوچ، پشتونس ــب بل جدایی طل
و همچنــان رقابــت امنیتــی بــا هنــد( بنیــاد سیاســت 
مداخلــۀ پاکســتان در افغانســتان را تشــکیل می دهــد. 
ــت  ــا دس ــرارداد و ب ــن ق ــتن ای ــا بس ــد ب ــوم هن س
ــاالی  ــود ب ــوذ خ ــتراتژیک" نف ــق اس ــه "عم ــن ب یافت
ــتان را  ــال پاکس ــتان در قب ــی افغانس ــت خارج سیاس
ــا توجــه  ــه ب ــن در حالی ســت ک محکــم ســاخت. ای
بــه وضعیــت سیاســی ـ امنیتی یــی کــه افغانســتان بــا 
ــار  ــه دور از انتظ ــد، ب ــرم می کن آن دســت و پنجــه ن
خواهــد بــود کــه افغانســتان بتوانــد بــاالی سیاســت 
خارجــی هنــد تأثیرگــذار واقــع شــود.در ایــن میــان، 
ــود در  ــای موج ــه از فرصت ه ــت ک ــد اس ــن هن ای
ــال:  ــوان مث ــه عن ــرد. ب ــتر می ب ــود بیش ــتان س افغانس
بنــدر چابهــار کــه تمــام هزینــۀ آن را هنــد پرداخــت 
ــط  ــدد رواب ــم مج ــع در تحکی ــت، در واق ــرده اس ک
میــان ایــران و هنــد موثریــت دارد و بــرای افغانســتان 
ــع  ــان وض ــه در زم ــد ک ــدارد. هن ــی ن ــود چندان س
تحریم هــای اقتصــادی بــاالی ایــران بــا ایــاالت 
متحــده همســویی کــرده بــود، در پــی تافــی آن بــا 

ایــران اســت و اعمــار بنــدر چابهــار ایــن فرصــت را 
فراهــم کــرد. افــزون بــر ایــن، بــا توجــه بــه سیاســت 
ایــران نســبت بــه افغانســتان و همچنــان روابــط 
ــران و  ــکا، ای ــران و امری ــتان، ای ــران و پاکس ــان ای می
روســیه و افغانســتان و امریــکا؛ بنــدر چابهــار بیشــتر 
ظرفیــِت یــک تهدیــد بــه افغانســتان را دارد تــا یــک 
فرصــت توســعۀ اقتصــادی. بــا درک سیاســت داخلــی 
در پاکســتان و صف بندی هــای جهانــی، هرچنــد 
پاکســتان نزدیک تــر بــه عربســتان قــرار دارد تــا 
ــی  ــای امنیت ــترک، تهدیده ــرحد مش ــی س ــران، ول ای
ــترک  ــع مش ــتان و مناف ــق بلوچس ــترک در مناط مش
از بابــت نفــت در مناطــق بلوچســتان، اهمیــت و 
ــا  ــه یکدیگــر را در مقایســه ب ــن دو کشــور ب ــاز ای نی
ــه  ــه ب ــا توج ــازد. ب ــتر می س ــتان بیش ــگاه افغانس جای
ــدر  ــوچ، بن ــان بل ــد از جدایی طلب ــی هن ــش حمایت نق
چابهــار ابــزار فشــار بــاالی هنــد را در اختیــار ایــران 

ــرار داده اســت.  ق
ــزی  ــیای مرک ــه آس ــی ب ــل منطقه ی ــای وص برنامه ه
ماننــد پــروژۀ تاپــی و کاســا1000- در انکشــاف 
واقــع  ممــد  ممکــن  درازمــدت  در  اقتصــادی 
ــی در  ــات سیاس ــت و ثب ــن امنی ــی در تأمی ــود، ول ش
ــه نظــر  ــاد امیدبخــش ب کوتاه مــدت در افغانســتان زی
ــی  ــرا از یک طــرف سیاســت های داخل نمی رســد؛ زی
کشــورهای آســیای مرکــزی منــوط بــه ارتباطات شــان 
بــا روســیه بــوده و تحــت نفــود آجنــدای جهانــی آن 
ــی در  ــت امنیت ــر، وضعی ــرف دیگ ــرار دارد و از ط ق
افغانســتان هزینــۀ واقعــی ایــن پروژه هــا را بــه مراتــب 
ایــن در حالی ســت کــه چیــن  بــاال می بــرد. و 
برنامه هــای موثرتــر و عملی تــر بــرای اســتفاده از 
ظرفیت هــای منابــع طبیعــی ایــن کشــورها را از قبــل 
روی دســت گرفتــه و اکنــون در مرحلــۀ اجــرا قــرار 
داده اســت. هنــد بــاز هــم در ایــن میــان تــاش دارد 

ــد. ــن نمای ــع خــود را تأمی ــه مناف ک
هنــد همچنــان ســعی می کند کــه از مجــرای ارتباطات 
بــا افغانســتان، قــدرت چیــن در منطقــۀ جنــوب آســیا 
را متــوازن کنــد. چیــن طــی چندین ســال از پاکســتان 

بــرای مقابله 
ــد  ــد می خواه ــت و هن ــرده اس ــتفاده ک ــد اس ــا هن ب
ــن  ــرای همی ــد. ب ــران کن ــن را جب ــاِت چی ــن اقدام ای
فقــط  بدین ســو  میــادی   2002 ســال  از  چیــن 
ــرده، در  ــک ک ــتان کم ــه افغانس ــر ب ــون دال 255 میلی
ــه پاکســتان در  ــۀ کمک هــای آن ب ــی کــه هزین صورت
ــادی،  ــای اقتص ــی و برنامه ه ــای نظام ــب ابزاره قال
بــه میلیاردهــا دالــر می رســد. ایــن درحالی ســت 
ــر  ــدک و غی ــتان ان ــه افغانس ــد ب ــای هن ــه کمک ه ک
ــتان  ــه پاکس ــن ب ــای چی ــا کمک ه ــه ب ــل مقایس قاب
ــاری  ــات تج ــته معام ــا نتوانس ــد حت ــد. هن می باش
ــا افغانســتان را بــه انــدازۀ پاکســتان افرایــش  خــود ب
دهــد. داد و ســتد تجــاری میان افغانســتان و پاکســتان 
تنهــا در ســال 2011 بــه 1.1 میلیــارد دالــر می رســید، 
در حالی کــه تجــارت افغانســتان و هنــد فقــط 174.3 
ــان از طریــق  ــوده اســت. هنــد همچن ــر ب میلیــون دال
قــرارداد مشــارکت راهبــردی، حمایــت افغانســتان را 
بــرای عضویــت دایمــی در شــورای امنیــت ســازمان 

ملــل حاصــل نمــوده اســت. 
1- سیاست واقعی، نه امیـد

ــی  ــِت واقع ــرای سیاس ــی ب ــِل خوب ــتن بدی ــد بس امی
نبــوده و ایجــاد برنامه هــای واهــی در میان مــدت 
دســت  روی  نمی باشــد.  چاره ســاز  درازمــدت  و 
ــده  ــی امیدوارکنن ــل منطقه ی ــای وص ــِن برنامه ه گرفت
ــای  ــه چالش ه ــه ب ــا توج ــا ب ــد ام ــر می رس ــه نظ ب
افغانســتان  همســایۀ  کشــورهای  در  درون دولتــی 
بــه  اقتصــادی  برنامه هــای  بــودِن  منــوط  و 
ــن کشــورها، برنامه هــای  ــی در ای سیاســت های داخل

وصــل منطقه یــی، زیــاد عملــی نمی نمایــد. 
ــا  ــتان ب ــی افغانس ــت خارج ــی سیاس ــرد کنون رویک
ــبیه  ــی ش ــک روال فاصله زدای ــه ی ــد و پاکســتان ب هن
اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه افغانســتان روابــط خــود 
ــدون در نظرداشــت  ــام آباد را ب ــو و اس ــی ن ــا دهل ب
رقابــت امنیتــی متمــرد و دیرینه یــی کــه بیــن ایــن دو 
کشــور وجــود دارد، تعریــف می کنــد و یــک چنیــن 
رویکــردی، موثریــِت هــر نــوع تــاش برای ثبــات در 

ــازد. ــا می س ــتان را خنث افغانس
یکــی از مؤلفه هــای اساســی بــرای حــل بحــران 
افغانســتان، حــل تنش هــا میــان هنــد و پاکســتان بــر 
ــد  ــتان نبای ــد و افغانس ــمیر می باش ــالۀ کش ــر مس س
ــا پاکســتان سیاســِت تشــدید را  ــد ب ــه نیابــت از هن ب
پیــش گیــرد. افغانســتان بــا توجــه بــه اهمیــت انــدِک 
اســتراتژیِک خویــش در منطقــه و جهــان، بایــد در گام 
نخســت اهــداف منافــع ملــِی خــود را در مطابقــت بــا 
منافــع همســایه گانش تعریــف نمایــد و در درازمــدت 
ــی را  ــکاری و بی طرف ــت هم ــد سیاس ــتان بای افغانس
ــد  ــد بدانن ــتان بای ــردان افغانس ــرد. دولت م ــش گی پی
ــد  ــتان می باش ــی افغانس ــت طبیع ــد دوس ــه هن ــه ن ک
و نــه پاکســتان دشــمن طبیعــی مــا. افغانســتان نبایــد 
تحــت هیــچ شــرایطی دوســتی بــا هنــد را بــه قیمــِت 
دشــمنی بــا پاکســتان به دســت آورد؛ زیــرا یــک 
ــه نفــع  ــن رویکــردی بیشــتر پیامــد صفــر-کل ب چنی

ــال دارد. ــد را در قب هن
هنجارســازی مجــدد روابــط میــان افغانســتان و 
ــاد و  ــای اعتم ــاد فض ــدت و ایج ــتان در کوتاه م پاکس
ــد رویکــرد  ــد چن ُحســن نیــت در درازمــدت، نیازمن
ــه یکــی آن،  ــب افغانســتان می باشــد ک ــع از جان قاط
ــات  ــه اقدام ــی ب ــدت و متباق ــزی درازم ــه برنامه ری ب

ــاز دارد. ــدت نی ــریِع کوتاه م س
ــی،  ــان مل ــک گفتم ــی ی ــد ط نخســت افغانســتان بای
مســالۀ خــط دیورنــد را ابتــدا در داخــل و بعــد 
بــا وســاطِت کشــورهای بی طــرف بــا پاکســتان 
ــدازی  ــه راه ان ــت ک ــت اس ــد. درس ــل کن حل وفص
ــی  ــی را در پ ــیت های مردم ــی حساس ــن گفتمان چنی
ــدارک مســتدل  ــه منطــق و م ــا توصــل ب ــا ب دارد، ام
ــل حــل می باشــد. در حــال حاضــر  ــن مســأله قاب ای
ــالۀ  ــه مس ــد ب ــتان در پیون ــای افغانس موقف گیری ه
ــدون  ــوده و ب ــد، احساســاتی-  عاطفــی ب خــط دیورن
ــت های  ــد. البییس ــی می باش ــع مل ــت مناف در نظرداش
ــه  ــد ـ ک ــت از هن ــه نیاب ــد در افغانســتان بیشــتر ب هن
در پــی تافــی اقدامــات پاکســتان در کشــمیر هســت 
از  و  می پردازنــد  دیورنــد  خــط  موضــوع  بــه  ـ 

ــند.  ــره می کش ــتان به ــردم افغانس ــاِت م احساس
دوم، افغانســتان بایــد ســریع بــه منحــل کــردن 
ــردارد و آن  ــل و ســرحدات گام ب ــوام، قبای وزارت اق
را از تشــکیات دولــت حــذف کنــد. وجــود چنیــن 
وزارت خانه یــی نــه تنهــا اهانــت بــه مــردم افغانســتان 
ــی  ــت داخل ــه امنی ــدی ب ــد ج ــه تهدی ــد، بلک می باش
ــتان  ــردد. پاکس ــی می گ ــز تلق ــتان نی ــط پاکس آن توس
ــی را از  ــق قبایل ــه مناط ــده ک ــاش ورزی ــواره ت هم
ــیده و وارد  ــرحدات کش ــم س ــررۀ جرای ــوکات مق چ
ــا  ــد، ام ــور نمای ــمی آن کش ــی رس ــاختار حقوق س
ــت  ــا آن مخالف ــف ب ــیوه های مختل ــا ش ــتان ب افغانس

ــرده اســت.  ک
ــه بازنگــری  ــر ب ســوم، افغانســتان بایــد هرچــه زودت
موقعیــت تأسیســاِت دیپلوماتیــک هنــد در افغانســتان 
به ویــژه قنســلگری های آن در قندهــار و ننگرهــار 
ــا را  ــب تِر آن ه ــل و مناس ــای بدی ــه و گزینه ه پرداخت
مــورد بررســی قــرار دهــد. چنان کــه قبــًا تذکــر داده 
شــد، رویکــرد سیاســت خارجــی افغانســتان نســبت 
بــه هنــد و پاکســتان، بایــد در روشــنی رقابــت متمــرد 
ــدون شــک،  ــف شــود. ب ــن دو کشــور تعری ــان ای می
پاکســتان اســتقرار تأسیســات دیپلوماتیــک هنــد را در 
ــی  ــه میزبان ــا توجــه ب ــی آن، ب نزدیکــی مناطــق قبایل
هنــد از شورشــیان جدایی طلــب بلــوچ و پشــتون های 
قوم گــرا، تهدیــد جــدِی امنیتــی تلقــی می کنــد. هنــد 
ــرای  ــت حســاس افغانســتان، ب ــا درک وضعی ــد ب بای
ــا  ــود ب ــِک خ ــات دیپلوماتی ــت تأسیس ــر موقعی تغیی

افغانســتان همــکاری نمایــد. 
چهــارم، افغانســتان بایــد بــه مناطــق جنــوب و 
مبــدل  از  و  نمــوده  بیشــتر  توجــه  جنوب شــرق 
ــیاِن خارجــی  ــرای شورش ــن ب ــۀ ام ــه الن ــدِن آن ب ش
ــی  ــر جابه جای ــای پاکســتان ب ــد. ادع ــری نمای جلوگی
شورشــیان چــون تحریــک طالبــاِن پاکســتان و غیــره 
ایــن مناطــق آن قدرهــم بی اســاس نیســت و  در 
نگرانی هــای پاکســتان از ایــن نواحــی نیازمنــد تعمــق 
و حقیقت یابــی بیشــتر می باشــد تــا واکنش هــای 
احساســاتی. اگــر دیــده شــود، ایــن مناطــق یــا 
ــِن  ــرول مخالفی ــر کنت ــًا زی ــم کام ــا ه ــمًا و ی قس
مســلح دولــت افغانســتان قــرار دارد و بــا توجــه بــه 
همفکــری و همســویی شورشــیان در هــر دو کشــور، 
می کننــد.  اســتفاده  یکدیگــر  امکانــاِت  از  آن هــا 
ــتان  ــان افغانس ــرحد می ــِت س ــن، ماهی ــر ای ــزون ب اف
ــم از  ــا ه ــد ت ــازه می ده ــا اج ــه آن ه ــتان، ب و پاکس
مــرز به ســاده گی عبــور کننــد و هــم از شــاق 

حکومت هــای خــود در امــان باشــند. 
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بعــد از انتشــار تحقیقــات ســه دانشــمند بــزرگ، زنده یادان: 
ــوی،  ــی مین ــب، مجتب ــم قری ــیرانی، عبدالعظی ــود ش محم
امــروز بــرای هیچ کــس هیچ گونــه تردیــدی نمانــده اســت 
کــه مثنــوی یوســف و زلیخایــی کــه در قــرون متاخــر بــه 
نــام اســتاد بــزرگ طــوس بســته شــده بــود، از او نیســت. 
امــا هنــوز پاســخ ایــن پرســش باقــی اســت کــه چــه کســی 
و بــا چــه نیتــی و چه گونــه ایــن منظومــۀ سســت و خــام 
ــام او  ــه ن ــزرگ را ب ــم ب ــِی آن حکی ــا جهان بین ــر ب و مغای
نســبت داده، و نزدیــک بــه شــش قرن پژوهنــده گان و 

دوســتداراِن او را بــه حیــرت افکنــده اســت؟
بــرای خواننــده گان جوانــی کــه شــاید بــا تاریخچــۀ 
ــا آن را  ــه فردوســی آشــنا نبــوده، ی انتســاب آن منظومــه ب
ــه  ــه ســابقۀ موضــوع ب فرامــوش کــرده باشــند، نخســت ب
ــۀ  ــا ضمــن فراهــم شــدن زمین ــم ت اختصــار اشــاره می کن
ــای  ــه پژوهش ه ــم ک ــی ه ــاد بزرگ مردان ــام و ی ــث، ن بح
ــان  ــود و حق ش ــده ش ــد، زن ــاره کرده ان ــن ب اساســی در ای

ــد.  ــده باش ادا ش
ــخنی از  ــا س ــی هرج ــد از فردوس ــال بع ــد س ــا چهارص ت
او یــا از ســراینده گان داســتان یوســف و زلیخــا بــه میــان 
ــرایندۀ  ــه س ــه این ک ــاره یی ب ــری و اش ــٌا ذک ــده، مطلق آم
ــن قصــه داشــته، نشــده اســت.  ــا ای شــاهنامه ارتباطــی ب

نخســتین بــار در مقدمــۀ بایســنغری شــاهنامه کــه در 289 
ــن  ــاس رفت ــانۀ بی اس ــال افس ــه دنب ــده، ب ــن ش ه. ق تدوی
فردوســی بــه بغــداد کــه در پاره یــی از مقدمه هــای 
ــده  ــزوده ش ــن دروغ اف ــوده، ای ــده ب ــل ش ــر داخ قدیمی ت
ــت  ــت اقام ــداد رخ ــی در بغ ــون فردوس ــه: »چ ــت ک اس
ــداد  ــل بغ ــه و اه ــهنامه را خلیف ــاب ش ــت، و کت بینداخ
ــان  ــود و ایش ــم ب ــوک عج ــدح مل ــه م ــت آن ک ــه جه ب
می کردنــد،  عیــب  بوده انــد  مجــوس  و  آتش پرســت 
ــۀ  ــون قص ــم آورد. چ ــه نظ ــف را ب ــۀ یوس ــی قص فردوس
یوســف بــه عــرض رســانید، خلیفــه و اهــل بغــداد را بــه 
غایــت خــوش آمــد و در تربیــت او افزودنــد.« )از ایــن بــه 
بعــد اســت کــه در بعضــی تذکره هــا یوســف و زلیخــا را 
ــد، امــا بعضــی تذکره نویســان  ــه فردوســی نســبت داده ان ب
سســتِی اشــعار آن مثنــوی را برازنــدۀ طبــع واالی فردوســی 
ــن  ــودن ای ــول ب ــۀ نامعق ــه ماحظ ــا ب ــته اند، ی نمی دانس
ــه  ــام خلیف ــه ن ــه را ب ــوس منظوم ــم ط ــه حکی ــانه ک افس
ــه غایــت  ــان فارســی ندان را ب ســروده و خلیفــۀ عربــی زب
ــد.  ــده گرفته ان ــن موضــوع را ندی ــده باشــد، ای خــوش آم
ــی  ــاعری و شعرشناس ــای ش ــه ادع ــی ک ــًا آذر بیگدل مث
ــوده، گفتــه  داشــته و خــود یوســف و زلیخایــی ســروده ب

ــه علــت کســالت  اســت کــه: »فردوســی در ســرودن آن ب
ــان  ــی خ ــا قل ــرده، و رض ــغ نک ــعی بلی ــن س ــرت س و کث
هدایــت هــم کــه افســانۀ پنــاه بــردن فردوســی بــه خلیفــۀ 
ــورت درآورده  ــن ص ــندیده، آن را بدی ــی را نمی پس عباس
اســت کــه فردوســی از مازنــدران بــه مکــه رفــت و ایــن 

ــداد، بلکــه در مکــه ســرود.(  ــه در بغ قصــه را ن
ــۀ  ــی  در زمین ــات علم ــه تحقیق ــر ک ــال اخی ــد س   در ص
زبــان و ادب فارســی به وســیلۀ ایران شناســاِن اروپایــی 
ــده،  ــال ش ــی زبانان دنب ــرف فارس ــده و از ط ــاز گردی آغ
دانشــمندان بزرگــی مثــل نلدکــه، اتــه و تقــی زاده هــم بــه 
اســتناد یــک مقدمــۀ تقلبــی کــه کاتــب آن را بــر یوســف 
ــه  ــی ک ــه دام دروغ ــود، ب ــزوده ب ــی اف و زلیخــای عامیانه ی
نخســتین بار آن را در مقدمــۀ بایســنغری دیــده بودنــد، 
افتادنــد و بــرای رفــع و رجــوع تناقضــات موضــوع 

کوشــش ها کردنــد. 
ســرانجام ایــن ابــر تیــره از چهــرۀ آفتــاب شــعر و 
شــخصیت فردوســی زدوده شــد. نخســت در 1922 م 
تیزبیــن  شاهنامه شــناس  شــیرانی،  محمــود  پروفســور 
ــف  ــق و ظرای ــر دقای ــگرفی ب ــلط ش ــه تس ــتانی ک هندوس
زبــان و ادب فارســی داشــت، بــا مقایســۀ ســبک و زبــان و 
ــا یوســف و زلیخــا، و  ارزش هنــری شــاهکار فردوســی ب
عظمــت شــخصیت و قــدرت اندیشــه و جهان بینــی دانــای 
طــوس بــا ابتــذال فکــر و روح گوینــدۀ ناشــناختۀ یوســف 
و زلیخــا، و بررســی نمونه هایــی از نحــوۀ بیــان و اوصــاف 
و مضامیــن و تعبیــرات و ترکیبــات و کنایــات و تشــبیهات 
و اســتعارات در دو منظومــه، نتیجــۀ قطعــی گرفــت کــه آن 
ــی  ــدۀ شــاهکار جاودان ــی ارزش از آفرینن مثنــوی خــام و ب
ــت: »چــه نســبت خــاک را  ــد باشــد و گف ــران نمی توان ای

ــا عالــم پــاک!« ب
ــخ  ــارۀ تاری ــان، درب ــان و بی ــۀ زب ــه قرین ــزرگ ب ــم ب آن عال
نظــم کتــاب هــم حدســی نزدیــک بــه حقیقــت زد کــه آن 
ــه در 458 ه.ق  ــدی ک ــب نامۀ اس ــد از گرشاس ــه بع منظوم
ســروده شــده، و قبــل از اســکندرنامۀ نظامــی، و هم زمــان 
ــم  ــرن شش ــۀ اول ق ــدود نیم ــنایی، در ح ــۀ س ــا حدیق ب

ســروده شــده اســت. 
در ایــران نخســتین بــار در 1318 ه.ق مرحــوم میــرزا 
از  اطــاع  بــدون  ظاهــراً  قریــب،  خــان  عبدالعظیــم 
تحقیقــات محمــود شــیرانی، ضمــن مقاله یــی، بــا بررســی 
ــود  ــۀ خ ــه در کتابخان ــه ک ــی از منظوم ــۀ دست نویس مقدم
ــی  ــا از فردوس ــف و زلیخ ــه یوس ــرد ک ــام ک ــت، اع داش
ــی  ــا بررس ــوی ب ــی مین ــاد مجتب ــرانجام زنده ی ــت. س نیس

ــان  ــای کاتب ــه افزوده ه ــاب ک ــت نویس کت ــن دس کهن تری
ــه  ــی ک ــق ممتع ــل دقی ــۀ مفص ــن مقال ــت، ضم را نداش
ــی  ــۀ قطع ــود، نتیج ــد ب ــی خواه ــازه و خواندن ــه ت همیش
ــک  ــۀ سســت و ســخیف و رکی ــن منظوم ــه »ای ــت ک گرف
ــه  ــدا ب ــرای اه ــی ب ــم بی مایه ی ــت« را ناظ ــام و پس و خ
ملکشــاه  بــرادر  طغانشــاه  ابوالفــوارس  شــمس الدوله 
ــدوح را  ــاه مم ــخ ملکش ــروده، و در آن تاری ــلجوقی س س
ــده  ــان، از حکومــت هــرات گوین ــم و عصی ــه علــت ظل ب
"شمســی" تخلــص داشــته و ایــن تخلــص را هــم از لقــب 
ــوی  ــت. مین ــوده اس ــه ب ــه" گرفت ــمس الدول ــدوح "ش مم
ایــن منظومــه را بــرای تمایــز از ســایر مثنوی هــای مشــابه، 

ــد.  ــاهی" نامی ــای طغانش ــف و زلیخ "یوس
ــه و  ــرا و چه گون ــی و چ ــه کس ــه را چ ــن منظوم ــس ای پ
بــا چــه نیتــی بــه نــام فردوســی بســته اســت، و بــا کــدام 
ــنغری  ــۀ بایس ــت وارد مقدم ــت و امان ــادی از دق ــم ع قل

شــده اســت؟
ــه  ــود ک ــور ش ــن تص ــت چنی ــن اس ــۀ اول ممک در وهل
را  خــود  دســت نویس  این کــه  بــرای  فقــط  کاتبــی 
ــا می شــود  ــه ادع ــر نســخه هایی ک ــر بفروشــد )نظی گران ت
ــت(،  ــف اس ــط مؤل ــول از خ ــا منق ــف ی ــط مؤل ــه خ ب
ــرایندۀ  ــوان س ــه عن ــران را ب ــاعر ای ــن ش ــام بزرگ تری ن
یوســف و زلیخــا بــر کتــاب نهــاده باشــد. یــک قرینــه هــم 
ــچ  ــم در هی ــه می بینی ــود ک ــد ب ــور خواه ــن تص ــد ای مؤی
ــی از  ــرۀ آن نام ــه در مؤخ ــه و ن ــه در مقدم ــن ن ــای مت ج
فردوســی نیامــده و هیــچ اشــاره یی کــه بــا حــوادث 
زنده گــی فردوســی و محیــط زنده گــی و معاصــراِن او 
ــه  ــن منظوم ــد، در مت ــته باش ــی داش ــن ارتباط کوچک تری
ــر ایــن کتــاب، شــنیده بــوده کــه فردوســی  ــا ب نیســت. بن
هــم یوســف و زلیخایــی ســروده، و آن نــام عزیــز و بــزرگ 

ــاده اســت.  ــر نســخۀ خــود نه ــهواً ب ــا س ــداً ی را عم
امــا بــه طــوری کــه در ســطور زیــر خواهیــم دیــد، آن غلط 
ــد  ــاده گی پدی ــن س ــه ای ــی و ب ــور تصادف ــه ط ــهور ب مش
ــرداز  ــورخ عبارت پ ــتین بار م ــه نخس ــت. بلک ــده اس نیام
ــک  ــان ی ــزدی در بی ــرف الدین ی ــام ش ــه ن ــی ب چاپلوس
ــن  ــدوح، ای ــجاعت مم ــات ش ــرای اثب ــی ب ــۀ جنگ حادث
تیمــور  او  بــه نوشــتۀ  دروغ را جعــل کــرده اســت. 
گــورگان فقــط بــه همراهــی 243 تــن شــهر قرشــی را دو 
ــع  ــزار ســوار مداف ــرده، آن گاه دوه شــبانه روز محاصــره ک
ــرده  ــارت ک ــوده و غ ــهر را گش ــت داده و ش آن را شکس
اســت، و شــخصًا بــه دنبــال فراریــان تاختــه و زن و بچــۀ 
ــجاعت ها  ــن ش ــا ای ــرده، و ب ــیر ک ــته و اس ــاه را کش بی گن

ــزوده اســت.  ــود اف ــی خ ــارات قهرمان ــر افتخ ب
این همــه  می کــرد  تصــور  کــه  متعهــد  تاریخ نویــس 
خونخــواری و ویرانگــری تیمــور صاحبقــران ممکــن 
ــرای  ــد، ب ــی باش ــاور نکردن ــده گان ب ــرای خوانن ــت ب اس
ــن  ــه ای ــه ک ــن لحظ ــد در ای ــود می گوی ــتۀ خ ــات نوش اثب
مطلــب را می نویســم، بعضــی از شــاهدان واقعــه حضــور 
دارنــد و گواهــی می دهنــد نوشــتۀ مــن عیــن واقــع اســت 
ــان شــاهنامه  ــارۀ پهلوان و مثــل الف وگــزاف فردوســی درب

نیســت. 
پهلوانــان شــاهنامه، همیشــه در نــزد فارســی زبانان باالتریــن 
بوده انــد، و شــاعران  نمونه هــای دالوری و مردانه گــی 
حــق داشــتند ممدوحــان خــود را بــه آن هــا تشــبیه کننــد و 
تــا این جــا عیبــی هــم نداشــت. در آن میــان، ترجیــح دادن 
ــت و انســانیت  ــه جــزِو فضیل ــم ک ــری ه ممدوحــان حقی
ــار  ــاعران درب ــه از ش ــود ک ــی ب ــون کهنه ی ــد، مضم بودن
ــه  ــود، ب ــس تکــرار شــده ب ــده و از ب ــاز گردی محمــود آغ
ابتــذال کشــیده بــود و اغــراق شــاعرانه یی بــه شــمار 
می رفــت کــه دیوان هــای عصــر غزنــوی از آن لبریــز 

اســت. 
نوبــت بــه معــزی رســید کــه بــه ربــودن مضامیــن 
ــوری  ــه ان ــی ک ــا جای اشعارگذشــته گان شــهرت داشــت ت

ــت:  ــه اس ــارۀ او گفت درب
کس دانم از اکابر گردنکشان نظم

کاو را صریح خون دو دیوان به گردن است
ــون  ــد و مضم ــرج ده ــه خ ــکاری ب ــته ابت ــزی خواس مع
ــر  ــۀ اغــراق را باالت ــۀ مبتــذل را تازه گــی بخشــد و پای کهن
بــرد. ایــن اســت کــه پــای فردوســی را بــه میــان کشــیده 
ــی  ــت و بی مزه ی ــات زش ــی، ابی ــدۀ مدحیه ی ــن قصی و ضم

ســروده کــه نمونــه اش ایــن اســت: 
من عجب دارم ز فردوسی که تا چندین دروغ       

 از کجا آورد و بیهوده چرا گفت آن سمر؟
ما همی  از زنده گوییم، او همی  از مرده گفت      

آن ما یک سر عیان است، آن او یک سر خبر
ــای طــوس و  ــام دان ــه عظمــت مق ــود ک ــزی کســی نب مع
ارزش واالی ســخن او را نشناســد. مگــر او خــود داســتان 
ــت  ــی و مناع ــا فردوس ــار ب ــود را از رفت ــیمانی محم پش
طبــع دختــر واالگهــر حکیــم را در رد صلــۀ ســلطان 
ــرای نظامــی  عروضــی روایــت نکــرده بــود؟ پــس حــق  ب
ــوان کــرد؟ اوج  ــا چــه می ت ــد. ام ــی بزن ــن حرف ــود چنی نب
ــود را در  ــدۀ خ ــود و او قصی ــتیزی ب ــال های شاهنامه س س
ــوا" از  ــد ول ــه "عه ــدح ســلطان ســلجوقی می ســرود ک م

ــداد داشــت.  ــۀ بغ خلیف
کارش  کــه  یــزدی  شــرف الدین  را،  معــزی  مضمــون 
ــه اش  ــچ ظفرنام ــود و هی ــار دیگــران ب ــه آث دســتبرد زدن ب
ــه  برگرفتــه از ظفرنامــۀ نظام الدیــن شامی ســت، ربــوده و ب
نثــر بیــان کــرده اســت: »و ایــن حکایتــی واقعــی اســت کــه 
ــزاف  ــل الف و گ ــه از قبی ــته، ن ــر پیوس ــه توات ــش ب صحت
ــرای ســخنوری و فصاحــت  ــاهنامه ب ــه فردوســی در ش ک

ــر بعضــی مــردم بســته!« گســتری ب
ــاعر  ــال ش ــدۀ خی ــعر آفری ــود و ش ــعر ب ــزی ش ســخن مع
ــا  ــدارد. ام ــم ن ــان ه ــل و بره ــه دلی ــاج ب ــت و احتی اس
ــد  ــه بای ــر نوشــته ک ــه نث ــت، مضمــون را ب ــورخ ابن الوق م
ــن تاریخــی  ــک مت ــم در ی ــی و مســتدل باشــد، آن ه منطق
ــه دلیــل و  ــد متکــی ب ظاهــراً جــدی کــه هــر جزئَــش بای
ــا  ــم در این ج ــل ه ــن دلی ــن و قوی تری ــد. بهتری ــند باش س
ــد باشــد کــه گفتــه  اعتراف نامه یــی از خــود شــاعر می توان
ــاک  ــروده ام، پ ــتم س ــی رس ــتان های قهرمان ــه از داس آن چ
ــه پشــیمانم!  دروغ اســت و حــاال آخــر عمــری از آن هم
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ریاحی()یادداشتي بر یوسف و زلیخا از محمدامین 

یوسف و زلیخا 
چه گونه به نام فردوسی بسته شد؟

از خليفۀ بغداد داشتمی سرود كه "عهد ولوا" در مدح سلطان سلجوقی بود و او قصيدة خود را سال های شاهنامه ستيزی اما چه می توان كرد؟ اوج نبود چنين حرفی بزند. نکرده بود؟ پس حق نظامی  عروضی روایت در رد صلۀ سلطان برای دختر واالگهر حکيم را فردوسی و مناعت طبع محمود را از رفتار با خود داستان پشيمانی او را نشناسد. مگر او و ارزش واالی سخن عظمت مقام دانای طوس معزی كسی نبود كه 

بخش نخسـت



ــام  ــتان اع ــح افغانس ــی صل ــورای عال ــی در ش منابع
کرده انــد کــه ایــن شــورا از امــروز دیگــر بودجــه ای 

نــدارد.
ــه از  ــت ک ــه اس ــی گفت ــی س ــی ب ــه ب ــع ب ــک منب ی
شــنبه بودجــه شــورای عالــی صلــح افغانســتان قطــع 

می شــود.
رییــس جمهــور افغانســتان دربــاره چگونگــی فعالیت 
ــی  ــده رایزن ــن کنن ــورهای تامی ــا کش ــورا ب ــن ش ای

خواهــد کــرد.
بــه گفتــه ایــن منابــع در مــاه آینــده ایــن نهــاد، هیــچ 
بودجــه ای بــرای پرداخــت حقــوق کارمنــدان و 

ــدارد. ــود ن ــارف خ مص
ــال  ــاه س ــتان در مهرم ــح افغانس ــی صل ــورای عال ش
ــورا دارای 68  ــن ش ــرد. ای ــه کار ک ــروع ب 1389 ش
عضــو از جملــه 8 زن بــود. ایــن شــورا را برهان الدین 
ــتان  ــامی افغانس ــت اس ــر حــزب جمعی ــی، رهب ربان

ــری مــی کــرد. رهب
ــت  ــدرت تثبی ــه ق ــد ک ــان می گوین ــی کارشناس برخ
ــس از  ــا پ ــدید ناامنی ه ــان و تش ــروه طالب ــده گ ش
ــار  ــی در کن ــدت مل ــت وح ــدن حکوم روی کار آم
مصــارف باالیــی کــه بــرای حفــظ ســاختار شــورای 
عالــی صلــح افغانســتان هزینــه می شــود؛ ایــن انتظــار 
ــورا،  ــن ش ــه ای ــرده ک ــاد ک ــیاری ایج ــرای بس را ب
منحــل شــود و بطــور مســتقیم دولــت افغانســتان بــا 

ــد. ــم کن ــح را فراه ــرات صل ــه مذاک ــان زمین مخالف

شــورای عالــی صلــح کــه بــه لحــاظ اداری، مجــری 
رونــد مصالحــه بــا طالبــان و مخالفــان مســلح 
ــون علــی رغــم انتقادهــای مــردم  ــت اســت تاکن دول
ــی اینشــورا  ــاون فعل ــه مع ــات از جمل و برخــی مقام
)محمدکریــم خلیلــی( نســبت بــه ناکارآمــدی اش 
ــل مســایلی همچــون  ــه دلی منحــل نشــده اســت و ب
ــی  ــی داخل ــو امتیازده ــن المللی ــای بی ــذ بودجه ه اخ
ــوده  ــت ارگ ب ــورد حمای ــوذ، م ــخاص بانف ــه اش ب

ــت. اس
ــه اعضــای  ــود ک ــه ب ــن گفت ــش از ای ــوز پی ــوع نی طل
شــورای عالــی صلــح افغانســتان بــه صــورت مجموع 
ــد  ــوق می گیرن ــر حق ــزار دال ــش  از 530 ه ــه بی ماهان
ــه  ــح، ب ــی صل ــوق در شــورای عال ــن حق ــه باالتری ک

ــد.  ــر می رس ــزار دال 18 ه
ــح  ــی صل ــورای عال ــه ش ــو عالی رتب ــاش16 عض مع
افغانســتان 66 هــزار و 364 دالــر اســت کــه بیشــترین 

آن 18 هــزار دالــر و کمتریــن حقــوق بیــش از 1700 
دالــر اســت.

حقــوق ماهانــه 92 کارمنــد دبیرخانــه شــورای عالــی 
ــن  ــه باالتری ــت ک ــر اس ــزار و 830 دال ــح 92 ه صل
دالــر   200 آن  پایین تریــن  و  دالــر  حقــوق 7000 

ــت. اس
76 کارمنــد اداری، امنیتــی و حمــل و نقــل ایــن 
شــورا، 24 هــزار و 691 دالــر حقــوق می گیرنــد کــه 
بیشــترین حقــوق 1000 دالــر و پایین تریــن آن بیــش 

ــر اســت. از 200 دال
حقــوق ماهانــه 165 کارمنــد شــورای عالــی صلح، در 
بیــش  از 30 والیــت افغانســتان هــم ماهانــه بــه 346 
ــوق  ــترین حق ــه بیش ــد ک ــر می رس ــزار و 750 دال ه

ــت. ــر اس ــن آن 220 دال ــر و پایین تری 1450 دال
ــلیم  ــن س ــا الرحم ــه عط ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــود  ــه ب ــح افغانســتان گفت ــی صل معــاون شــورای عال
کــه محدودیــت بودجــه شــورای عالــی صلــح و نبــود 
اســتراتژی مــدون در راســتای صلــح دو عاملــی اســت 
ــرات  ــام مذاک ــورا در انج ــن ش ــده ای ــبب ش ــه س ک

ــق نباشــد. موف
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مجلــس  نماینــده گان  از  شــماری 
ــتی در  ــه سرپرس ــه ادام ــد ک می گوین
ــن را  ــای مراجعی ــا، کاره وزارتخانه ه
بــا مشــکات جــدی مواجــه ســاخته و 
حکومــت هرچــه زود تــر بایــد نامــزد 

ــد. ــی کن ــد را معرف وزرای جدی
ــه اداره  ــد ک ــد دارن ــده گان تأکی نماین
وزارت هــا توســط سرپرســتان بــه 
و  معــارف  هــای  وزارت  در  ویــژه 
تحصیــات عالــی مشــکات جــدی را 

ــت. ــار آورده اس ــه ب ب
رییــس  فهیمــی  حســین  محمــد 
ــس  ــزی مجل ــش مرک ــیون تفتی کمیس
بــه  مــورد  ایــن  در  نماینــده گان 
ــر  ــت: "تاخی ــور گف ــزاری جمه خبرگ
ــور  ــزد وزرا، اداره کش ــی نام در معرف
ــا مشــکل مواجــه ســاخته اســت؛  را ب
ــد  ــه بای ــوری ک ــتان آنط ــرا سرپرس زی
صاحیــت اجرایــی ندارنــد و بســیاری 
انجــام  تواننــد  نمــی  را  کارهــا  از 

ــد". دهن
آقــای فهیمــی افــزود، سســتی و کندی 
ــه  ــه هــا ب کار در ادارات و وزارت خان
ــد  ــزدان بای ــع کشــور نیســت و نام نف

هرچــه زودتــر معرفــی شــوند.
ــس  ــر مجل ــو دیگ ــی عض ــه زک نظیف
هــم گفــت کــه رییــس جمهــور 
ــتی  ــه سرپرس ــر ب ــه زود ت ــد هرچ بای
ــزد  ــان داده و نام ــا پای در وزارتخانه ه

وزرای جدیــد را معرفــی کنــد.
خانــم زکــی افــزود، کار مراجعیــن در 

ــه توســط سرپرســتان  ــای ک وزارت ه
اداره مــی شــوند، اجــرا نمــی شــود.

ــس  ــو مجل ــر عض ــز دیگ ــه عزی فاطم
کار  ادامــه  دلیــل  "بــه  گفــت: 
ــن در  ــکات مراجعی ــتان، مش سرپرس
ــات  ــارف و تحصی ــای مع وزارت ه
عالــی بــه حــد آخــر رســیده و روزانــه 
هــا  وزارت  ایــن  در  نفــر  صدهــا 

هســتند". ســرگردان 
ــک  ــتی، ی ــون سرپرس ــاس قان ــر اس ب
وزارت نبایــد بیشــتر از دو مــاه توســط 
ــا ده وزارت  سرپرســت اداره شــود؛ ام
ــاه  ــه 7 م ــک ب ــت نزدی ــه حکوم خان
مــی شــود کــه خــاف قانــون توســط 

ــی شــوند. ــتها اداره م سرپرس
هفــت وزیــر کابینــه 6 مــاه پیــش 
توســط مجلــس رد صاحیــت شــدند 
ــس  ــتور ریی ــه دس ــز ب ــان نی ــه آن ک
جمهــور برخــاف قانــون تاهنــوز بــه 

ــد. ــه دهن ــان ادام کار ش
بــر اســاس قانــون اساســی، وزیــر 
ــا یــک روز  پــس از رد صاحیــت حت
هــم نمــی توانــد در وزارت باقــی 

ــد. بمان
بــا ایــن وجــود، رییــس جمهــور غنــی 
ســه هفتــه پیــش در دیــدار بــا هیــات 
اداری و اعضــای شــورای ملــی وعــده 
ــد را  ــود کــه نامــزد وزرای جدی داده ب
بــرای تکمیــل شــدن کابینه بــه مجلس 

معرفــی مــی کنــد.
ــت  ــاون دوم ریاس ــش مع ــرور دان س

جمهــوری نیــز در مراســم تجلیــل 
از ســال نــو خورشــیدی در مــزار 
شــریف اعــام کــرد کــه نامــزد وزرای 
جدیــد بــه زودی بــه مجلــس معرفــی 

ــد. ــد ش خواهن
امــا تاهنــوز هیــچ نامــزد وزیــری 
جهــت کســب رای اعتمــاد نماینده گان 

ــت. ــده اس ــی نش ــس معرف ــه مجل ب
ــی  ــوف ابراهیم ــن عبدالرئ ــش از ای پی
رییــس مجلــس نماینــده گان نیــز گفتــه 
ــه  ــار ب ــار ب ــوز ب ــا هن ــه ت ــت ک اس
ــس  ــی از ریی ــفاهی و کتب ــورت ش ص
ــه  ــت ک ــته اس ــی خواس ــور غن جمه
ــد؛  ــی کن ــه را معرف ــزد وزرای کابین نام
ــه ایــن مســاله توجــه  ــا هنــوز ب امــا ت

ــت. ــده اس نش
مــی  مجلــس  نماینــده گان  برخــی 
حکومــت  رهبــران  کــه  گوینــد 
وحــدت ملــی بــر ســر انتخــاب نامــزد 
ماحظــات  هســتند  مجبــور  وزرا 
ــد  ــر بگیرن ــادی را در نظ ــی زی سیاس
و همیــن مســاله رونــد معرفــی نامــزد 

وزرا را طوالنــی مــی ســازد.
در  و  نماینــده گان  هــم،  ســویی  از 
کل اعضــای شــورای ملــی تاکیــد 
دارنــد کــه حکومــت بایــد نامــزد 
ــم و  ــلکی، کارفه ــادق، مس وزرای ص
متخصــص را معرفــی کنــد تــا بتواننــد 
مشــکات و بــه ویــژه فســاد را کمتــر 

ــازند. س
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ــته د  ــدو وروس ــر خپرې ــور ت ــیګار د راپ د س

ــې او فرهنګــي چــارو  ولــي جرګــې د پوهن

کمېســیون د افغانســتان د پوهنیــز وضعیــت د 

ــوي. ــره ک ــو خ ارزول

د ســیګار يــا د افغانســتان د بیارغونېڅخــه 

د امریــکا د څــار ادارې وروســتي راپــور د 

افغانســتان د ولــي جرګــې د پوهنــې او 

فرهنګــي چــارو کمېســیون اړ اېســتې چــې د 

ــړي. ــه وک ــارف ارزون ــتان د مع افغانس

د دغــه کمېســیون غــړې او پــه ولــي جرګــه 

کــې د بلــخ والیــت د خلکــو اســتازې برېښــنا 

ربیــع د شــنبې پــه ورځ ازادي راډیــو تــه وویــل 

ــل او د  ــه پې ــه کابل ــه ل ــې ب چــې د دوی ارزون

هېوادټولــو والیتونــو تــه وغځېــږي.

نوموړې زیاته کړه:

کــړې  پرېکــړه  مــو  وروســته  دې  "لــه 

چېښــوونځیو تــه بــه ځــو، والیتونــو تــه 

ــه  ــه کابل ــه ل ــړۍ ب ــوو او دا ل ــفرونه ک ــه س ب

پېلــوو، مــوږ هــر څــه لــه نېــږدې ارزوو چــې 

ــت  ــه روان دي او وضعی ــوونځیو کېڅ ــه ښ پ

پــه کېڅنګــه دی او دا پــه ټولــو والیتونــو کــې 

ــوو." ــې تعقیب ــلو ک ــه س ــل پ س

د  يــا  يــوه ورځ وړانــدې ســیګار  لــه دې 

ــار  ــکا د څ ــه د امری ــتان د بیارغونېڅخ افغانس

ادارې يــو راپــور خپــور کــړی چــې لــه مخېیې 

ــتان د  ــې د افغانس ــادي کال ک ــه ۲۰۱۶ می پ

ــوونکو د  ــه وايل، د ښ ــټم د ښ ــې د سس پوهن

ــه  ــه برخ ــې پ ــوونکو د روزن ــونو او د ښ معاش

ــوي دي. ــول ش ــر لګ ــې۸۶۸ میلیونهډال ک

خــو د دغــه راپــور موندنېښــيي چــې يــوازې د 

بلــخ والیــت پــه ۲۶ښــوونځیو کــې د برېښــنا 

سســټم غېــر فعالــه، د ښــوونکو شــمېر د 

ورکــړل شــویو ارقامــو څــه کــم او ۳۰ ســلنه 

ــارض و. ــې ح ــوونځيو ک ــه ښ ــوونکي پ ښ

لــه دې وړانــدې هــم دغــه ادارې پخپــل يــوه 

ــې  ــارف ک ــه مع ــتان پ ــې د افغانس ــور ک راپ

ــدو او د  ــل کې ــف مې ــو د حی ــاد او پیس د فس

ســلګونو خیاليښــوونځیو او ښــوونکو لــه 

ــړې وه. ــه ک ــرده پورت ــه پ موجودیتڅخ

خــو د افغانســتان د پوهنــې وزارت دغــه راپور 

ــاره  ــو لپ ــا د څېړل ــه ادع ــمرش د دغ رد او ولس

پــه هغــه وخــت کــې يــو کمېســیون وګــاره.

ــې  ــه وخــت کــې د افغانســتان د پوهن ــه ورت پ

وزارت پخوانــی مرســتیال صدیــق پتمــن د 

افغانســتان د پوهنــې وزارت تــر هغــې کچــې 

ــره د  ــه خ ــې د ده پ ــي چ ــاد کېډوبګڼ ــه فس پ

افغانســتان معــارف یــې لــه ســقوط رسه مــخ 

ــړی. ک

نوموړي زیاته کړه:

ــه دغــو پیســوڅخه پخــوا  ــه ده چــې ل "دا ثابت

هــم او اوس هــم ســوی اســتفاده شــوې، هــره 

يــوه هغــه افغانــۍ چــې د افغانســتان د خلکــو 

او معــارف پــه نامــه راځــي او ضایــع کېــږي دا 

ــره  ــارف رسه س ــو او مع ــتان د خلک د افغانس

جفــا او خیانــت دی."

ــه اړه  ــور پ ــاره شــوي راپ ــازه خپ د ســیګار د ت

مــو هڅــه وکــړه چــې د افغانســتان د پوهنــې 

وزارت نظــر هــم واخلــو خــو دوی زمــوږ 

ــړه. ــه ک ــواب ن اړیکېځ

خــو لــه دېټولــو رسه ـ رسه ښــاغلی پتمــن 

وايــي چــې د افغانســتان معــارف ژغورلــو تــه 

اړتیــا لــري او د ده پــه خــره کــې پــه دې برخــه 

کــې کــه جــدي ګامونــه پورتــه نــي نــو دا بــه 

ــره  ــارف رسه س ــو او مع ــتان د خلک د افغانس

جفــا وي.

نماینده گان:

سرپرستان اداره ها را با چالش 
مواجه ساخته اند

بودجه شورای عالی صلح قطع می شود

د وليس جرګېیو کمېسیون د افغانستان 

پوهنیز وضعیت ارزوي
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ورزش

رییس جمهــور امریــکا در تازه تریــن اقــدام خــود، فهرســت درآمــد و 
دارایی هــای اعضــای دولــت خــود از جملــه دامــاد و دختــرش را منتشــر و 
ــا ایــن کار بــه نوعــی تاییــد کــرد کــه اکثــر اطرافیــان او مشــاورانی فــوق  ب

ثروت منــد هســتند.
ــود  ــی خ ــت مال ــل وضعی ــه دلی ــواره ب ــفید هم ــۀ کاخ س ــات بلندپای مقام
ــکار  ــانه ها و اف ــورد فشــار رس ــفید، م ــه کاخ س ــش از ورود ب ــژه پی ــه وی ب
ــد ترامــپ،  ــن فشــارها، دونال ــه ای ــد. در واکنــش ب ــرار می گرفتن عمومــی ق
و  دارایی هــا  انتشــار  بــه  اقــدام  گذشــته  روز  امریــکا  رییس جمهــور 
ــد  ــه می توان ــی ک ــرد؛ اقدام ــت خــود ک درآمدهــای برخــی از اعضــای دول
ــش  ــه نمای ــکا ب ــی امری ــت مداران فعل ــروت سیاس ــی از ث ــری کل تصوی

ــد. بگذارن
ــن، رییــس ســابق شــرکت گلدمــن ســاکس  ــن افشــاگری گــری کوئ در ای
و رییــس فعلــی شــورای اقتصــاد ملــی کاخ ســفید دارایــی اش 230 میلیــون 
ــی او  ــم واقعــی دارای ــرآورد شــده اســت، درحالی کــه انتظــار مــی رود رق ب

بســیار باالتــر از رقــم اعــام شــده باشــد.
ــا 77  ــن 48 ت ــته، بی ــال گذش ــفید در س ــه کاخ س ــش از ورود ب ــن پی کوئ
میلیــون دالــر درآمــد داشــته اســت. در همیــن حــال، در ایــن گــزارش 54 
ــکا  ــر او ایوان ــپ و دخت ــاد ترام ــای جــارد کوشــنر، دام ــی دارایی ه صفحه ی
ترامــپ تخمیــن زده شــده اســت؛ برآوردهایــی کــه شــش تــا هفــت آمــار 

ــد. ــان می ده ــف را نش مختل
ــوزۀ  ــرمایه گذار در ح ــن زوج س ــز، ای ــورک تایم ــزارش نیوی ــاس گ براس
امــاک بیــش از 741 میلیــون دارایــی دارنــد. کوشــنر پیــش از کناره گیــری 
در مــاه جنــوری و ورود بــه عرصــۀ سیاســت، مدیــر عامــل و همــکار 266 

ســازمان اقتصــادی، شــرکت و گــروه تجــاری بــوده اســت.
در ایــن میــان، قانون گــذاران دموکــرات ابــراز نگرانــی می کننــد کــه 
ــکان  ــژه حلقــۀ نزدی ــه وی ــودن مقامــات مختلــف کاخ ســفید ب ــد ب ثروت من
ــی را در  ــخصی و دولت ــع ش ــاد مناف ــد تض ــور، می توان ــخص رییس جمه ش

پــی داشــته باشــد.
ــه  ــز ب ــود را نی ــر خ ــته دخت ــای گذش ــی هفته ه ــپ ط ــان، ترام ــن می در ای
ــرای او در کاخ ســفید تعییــن  ــر کاری ب ــدان دولتــی اش اضافــه و دفت کارمن
ــد  ــزرگان تجــارت ُم ــکا ترامــپ کــه خــود از ب ــن حــال، ایوان ــا ای کــرد. ب
ــه عرصــۀ  ــدر ب ــا ورود پ ــان ب ــد شــوهرش همزم محســوب می شــود، مانن

ــای سیاســت شــد. سیاســت وارد دنی
براســاس ایــن گــزارش منتشــر شــده، اســتیو بنــن "یکــی از مشــاوران ارشــد 
کاخ ســفید" نیــز کــه پیــش از ورود بــه سیاســت از بــزرگان عرصــۀ امــاک 
و حــوزۀ بانکــی امریــکا بــوده اســت، بیــن ســه تــا 12 میلیــون دالــر دارایــی 

دارد.
هم چنیــن بــرآورد می شــود کــه راینــس پریبــس، رییــس دفتــر کاخ ســفید 
ــه  ــد، درحالی ک ــته باش ــی داش ــر دارای ــون دال ــا 1.5 میلی ــزار ت ــن 600 ه بی
ــا ایــن حــال، در ایــن  درآمــد او 1.5 میلیــون دالــر تخمیــن زده می شــود. ب
ــک  ــا مای ــور ی ــخص رییس جمه ــای ش ــه دارایی ه ــاره یی ب ــزارش اش گ

پنــس، معــاون او نشــده اســت.

ــۀ مسلمان نشــین  ــد و حجــاب را در منطق ــش بلن ــن داشــتن ری ــت چی دول
ــرد. ــوع ک ــین کیانگ ممن س

ــا  ــه ب ــرای مقابل ــه تازه گــی اعــام کــرده کــه تدابیــری را ب دولــت چیــن ب
ــامل  ــر ش ــن تدابی ــه ای ــدد ک ــه کار می بن ــین کیانگ ب ــی در س افراط گرای

ــود. ــاب می ش ــد و حج ــش بلن ــتن ری ــت داش ممنوعی
ــررات  ــه »مق ــدی موســوم ب ــن جدی ــا در چارچــوب قوانی ــن ممنوعیت ه ای
ــار ســین کیانگ« اعمــال  ــرای منطقــه خــود مخت ــی ب ــه افراط گرای ــوط ب مرب
می شــود. پیــش از ایــن نیــز دولــت چیــن دســت بــه اعمــال ممنوعیت هــای 
مشــابهی در ایــن منطقــه کــه حــدود 10 میلیــون مســلمان را در خــود جــای 

داده اســت، کــرده بــود.
بــا ایــن حــال، دولــت پکــن مدعــی اســت، بــه رغــم ایــن محدودیت هــا، 
ــًا  ــین کیانگ کام ــلمانان در س ــی مس ــی و قانون ــی، فرهنگ ــوق مذهب حق

محفــوظ اســت.
ایــن مقــررات جدیــد کــه از دیــروز )شــنبه( الزم االجــرا اعــام شــد، پــس از 
آن مصــوب شــده کــه داعــش بــه تازه گــی بــا انتشــار ویدیویــی تصاویــری 
ــدن  ــوزش دی ــال آم ــه در ح ــان داد ک ــین کیانگ را نش ــی در س از کودکان

توســط اعضــای ایــن گــروه تروریســتی بودنــد.
ــن  ــن ای ــازه هم چنی ــن ت ــه قوانی ــد ک ــزارش می ده ــرز گ ــزاری رویت خبرگ

ــد: ــوع می کن ــوارد را ممن م
-خودداری از فرستادن کودکان به مدارس دولتی

-خودداری از مراعات سیاست های تنظیم خانواده
-تخریب عمدی اسناد حقوقی

-عقد براساس آیین مذهبی
ایــن مقــررات هم چنیــن تصریــح می کنــد کــه کارمنــدان فضاهــای 
ــام  ــه تم ــانی ک ــد کس ــون بای ــا اکن ــتگاه ها و فرودگاه ه ــل ایس ــی مث عموم
ــه ایــن اماکــن  بــدن خــود از جملــه صورت شــان را می پوشــانند از ورود ب

ــد. ــس را آگاه کنن ــرف" و پولی "منص

ــور در  ــش و حض ــس از درخش ــتان پ ــاحلی افغانس ــال س ــی فوتب ــم مل تی
ــد،  ــزار ش ــزی برگ ــه در مال ــی 2017 ک ــام جهان ــی ج ــای مقدمات رقابت ه
ــه رو  ــی تیم هــای ســاحلی روب ــل ماحضــه در جــدول جهان ــا صعــود قاب ب

شــده اســت.
ــط  ــه توس ــان ک ــاحلی جه ــال س ــای فوتب ــدی تیم ه ــن رده بن در تازه تری
ــال  ــی فوتب ــم مل ــال ســاحلی منتشــر شــده اســت، تی ســایت رســمی فوتب
ــت.  ــتاده اس ــا ایس ــود در ردۀ 54 دنی ــه صع ــا 13 پل ــتان ب ــاحلی افغانس س
ــا  ــد، ب ــا بودن ــته در رده 67 دنی ــاه گذش ــه در م ــتان ک ــاحلی بازان افغانس س

ــد. ــرار گرفته ان ــیا ق ــم آس ــاز در ردۀ ده ــب 243 امتی کس
ــی 2017 در  ــی جــام جهان ــم ســاحلی افغانســتان در رقابت هــای مقدمات تی
ــود  ــروه ب ــن هــم گ ــن و بحری ــزی، چی ــران، مال ــای ای ــا تیم ه ــروه اول ب گ
ــا دو پیــروزی مقابــل مالــزی و چیــن و دو شکســت برابــر  کــه کارش را ب

ایــران و بحریــن بــه پایــان رســاند.

رقابت هــای فوتســال قهرمانــی زیــر 20 ســال آســیا قرعه کشــی شــد و تیــم 
ملــی فوتســال افغانســتان نیــز حریفــان خــود را در ایــن مســابقات شــناخت.

قرعه کشــی ایــن رقابت هــا کــه روز گذشــته انجــام شــد، تیــم ملــی فوتســال 
ــن و  ــزی، بحری ــراق، مال ــد، ع ــای تایلن ــا تیم ه ــروه اول ب ــتان در گ افغانس
برونــی هــم گــروه اســت. در ایــن مســابقات 24 تیــم حضــور دارنــد کــه در 

ــد. ــا می کنن ــم رقابت ه ــا ه ــی ب ــروه 4 تیم 6 گ
ایــن رقابت هــا از تاریــخ 16 تــا 26 مــی بــه مــدت ده رور در شــهر 
بانکــوک کشــور تایلنــد برگــزار خواهــد شــد. نخســتین دیــدار تیــم ملــی 
فوتســال زیــر 20 ســال افغانســتان در تاریــخ 16 مــی در مقابــل تیــم برونــی 

انجــام خواهــد شــد.

باالتریــن نهــاد فوتبالــی جهــان از پایــان یافتــن تحقیقــات خــود در زمینــۀ 
اتهــام فســاد مطــرح شــده در دورن ایــن ســازمان، خبــر داد.

ــی های  ــات و بررس ــل تحقیق ــا( از تکمی ــال )فیف ــی فوتب ــیون جهان فدراس
ــر داد و  خــود در مــورد اتهــام فســاد دورن ایــن نهــاد پــس از 22 مــاه خب

اعــام کــرد کــه ایــن تحقیقــات تکمیــل شــده اســت.
باالتریــن نهــاد فوتبالــی جهــان پــس از رو شــدن رســوایی گســترده 
ــاه  ــت م ــی 2015 )اردیبهش ــاه مِ ــدش در م ــای ارش ــی اعض اداری و مال
ــار  ــتر، تحت فش ــات بیش ــرای تحقیق ــا ب ــماری از آن ه ــت ش 94( و بازداش
بی ســابقه یی بــرای ایجــاد اصاحــات قــرار گرفــت. در ادامــه هــم 
چهره هــای مطرحــی همچــون ســپ باتــر، رییــس فیفــا و میشــل پاتینــی، 

ــدند. ــه ش ــی مواج ــا محرومیت های ــا ب ــس یوف ریی
جانــی اینفانتینــو در ایــن بــاره گفــت: مــا اکنــون 22 مــاه تحقیقــات خــود را 
بــه پایــان بردیــم و مــدارک بــه دســت آمــده را تحویــل مقامــات مربوطــه 
داده ایــم. مقامــاِت پیگیــر ایــن پرونــده هم چنــان بــه دنبــال کســانی خواهنــد 

بــود کــه بــا همیــن فســادها بــه ثــروت رســیده اند.
ــند و  ــون س ــش از 2.5 میلی ــی بی ــس از بازبین ــه پ ــرده ک ــام ک ــا اع فیف
ــا شــاهدان عینــی کلیــدی، گزارشــی بیــش از 1300 صفحــه ای  ــه ب مصاحب
تهیــه کــرده اســت. ایــن نهــاد هم چنیــن بیــش از 20 هــزار صفحــه از اســناد 
ــه  ــی ک ــی و امریکای ــات سوئیس ــل مقام ــده را تحوی ــف ش ــدارک کش و م

ــت. ــتند، داده اس ــده هس ــن پرون ــه ای ــیده گی ب ــئول رس مس
ــای  ــی در دپارتمان ه ــا، تغییرات ــاس یافته ه ــر داده براس ــن خب ــا هم چنی فیف
ایــن نهــاد صــورت خواهــد گرفــت کــه در پایــان مــاه اپریــل 2017 اعــام 

خواهــد شــد.

افشاگری ترامپ دربارۀ دارایی های 
ثروت مندان کاخ سفید

ریش بلند و حجاب 
در سین کیانگ ممنوع شد

صعود چشم گیر ساحلی بازان 
افغانستان در جدول جهانی

حریفان افغانستان در مسابقات 
فوتسال آسیا مشخض شد

تحقیقات فیفا در مورد اتهام 
فساد در این نهاد تکمیل شد

پرتو نادری

دروغ پـرداز.  و  شـیاد  بـود  مـردی  روزگاری  گوینـد 
دروغ هـای قشـنگی می گفـت و در دروغ پردازی دسـت 
اهریمـن را از پشـت بسـته بـود. چنیـن بود که سـلطان 
او را بـه دربـار فراخوانـد و جایـگاه بلندی برایـش داد. آن مرد هر روز 
به سـلطان دروغ های دل نشـینی می گفت و سـلطان هم کیسـۀ زری به 
سـویش پرتـاب می کـرد. روزگار بـه کامـش بـود و نـان اش در روغن. 
او را بـرادری بـود سـخت تنگ دسـت. روزی خانـم اش بـر او خشـم 
گرفـت کـه اگـر کار دیگـری از تو سـاخته نیسـت، چرا به ماننـد برادر 
بـه دربـار سـلطان نمـی روی و چنـد دروغ سـر هـم نمی کنی تـا چون 

او بـه نـان و نوایی برسـیم.
مـرد صـد دل را یـک دل کـرد و بامدادانـی رفـت بـه کاخ سـلطان. 
سـلطان را خبـر دادنـد کـه دروغ گویـی دیگـری آمـده و می خواهـد با 
دروغ هـای خـود خاطـر سـلطان را شـاد گردانـد. سـلطان بـر جایـگاه 
نشسـت و دسـتور داد کـه این دروغ گـوی را فرا خوانند. سـلطان گفت 
بگـوی چـه دروغـی به مـا آورده یی؟ مـرد گلو صاف کـرد و گفت: ای 
قبلـۀ عالـم بامـداد کـه خدمت شـما می رسـیدم، چوچه سـگی را دیدم 

کـه در آسـمان جـف زنـان پـرواز می کرد!
سـلطان ابـروان در هـم کشـید و گفـت: تـو چگونـه به سـلطانی چون 
مـن دروغ می گویـی؛ مگـر کجـا دیده انـد کـه چوچـه سـگی پـرواز 
کنـد. سـلطان دسـتور داد تـا مـرد را بـه زنـدان اندازنـد. چـون بـردار 
دروغ پـرداز از ماجـرا آگاهـی یافت، خـود را به دربار رسـانید و گفت، 
ای سـلطان خردمنـد، بر او ببخشـاید کـه او دروغ نمی گویـد. من خود 
نیـز آن چوبـه سـگ را در آسـمان دیـدم! سـلطان فریـاد زد، چگونـه 
چوچـه سـگی پـرواز می کنـد، می خواهـی تـرا هـم بـه زنـدان افگنم! 
مـرد گفـت: ای سـلطان بـزرگ، سـخن مـن تـا آخـر گـوش دار کـه 
بـرادرم قصـه تمام برای شـما نگفته اسـت. آن چوبه سـگ را عقابی در 
چنـگال گرفتـه و بـه آشـیانۀ خـود می بـرد و چوبه سـگ فریـاد می زد!
تبسـمی روی لبـان سـلطان شـگفت و گفـت: آفریـن بـر ایـن راسـت 
گفتـاری کـه داری، کیسـه زری بـه سـویش انداخـت و دسـتور داد تا 

بـرادر دروغ گـوی را از زنـدان رهـا کننـد.
از قدیـم گفته انـد، یکـی دروغ گـوی اسـت و کسـی هم دروغ راسـت 
راسـت  را  او  دروغ  می آیـد  کسـی  و  می گویـد  دروغ  کسـی  کـن! 
دروغ  می آینـد  سـخنگویان  و  می گوینـد  دروغ  مقام هـا  می سـازد. 
مقام هـا را راسـت می سـازند و کیسـه زری هـم فراچنـگ می آورنـد!

عبدالمنان شيوای شرق

دیورند مرز رسمی است
ــور  ــون ن ــی تلویزی ــۀ سیاس ــل در برنام ــال های قب س
انتخابــات ریاســت جمهوری  گرداننــده بــودم و در 
ــردم.  ــاز ک ــت جمهوری را آغ ــزدان ریاس ــا نام ــو ب ــۀ گفت وگ برنام
ــد و در  ــن ش ــان م ــی مهم ــرف غن ــای اش ــا، آق ــی از برنامه ه در یک
ــتان  ــتان و پاکس ــمی افغانس ــرز رس ــارۀ م ــه از او در ب ــان برنام جری
بعنــی دیورنــد پرســش کــردم. او بــا عصبانیــت و خشــم پاســخ داد. 
هیــچ فرقــی میــان اقــوام آن طــرف و ایــن طــرف نیســت و آن خــاک 
ــاز  ــرز ب ــن م ــدم، ای ــور ش ــن رییس جمه ــر م ــت. اگ ــتان اس افغانس

می شــود. نگه داشــته 
ــراد  ــن و اف ــان م ــال می ــر، جنج ــش دیگ ــس از دو پرس ــد پ هرچن
ــد و  ــد ش ــور بلن ــد ن ــدان ارش ــی از کارمن ــی و یک ــای غن ــلح آق مس
ــای  ــع آق ــه موض ــم ک ــم بگوی ــی می خواه ــد، ول ــع گردی ــه قط برنام
ــزدل  ــت مداران ب ــن سیاس ــت. ای ــوم اس ــورد معل ــن م ــی در ای غن
ــه  ــت ک ــن اس ــت همی ــد. واقعی ــع ندارن ــه موض ــتند ک ــو اس و ترس
ــتان  ــتان و پاکس ــده یی افغانس ــناخته ش ــمی و ش ــرز رس ــد م دیورن
ــه دعــوا  ــه مــردم مــردم افغانســتان نیســت. هرگون اســت و متعلــق ب
ــخ  ــف تاری ــی، تحری ــد و دیورندخواه ــورد دیورن و دهن کجــی در م
ــی  ــرز رســمی و قانون ــد را م ــی اســت. مــن دیورن و اســناد بین الملل

ــم. ــتان می دان ــتان و افغانس ــور پاکس ــان کش می

كام بخش نيکویی

نســل امــروزی افغانســتان بــا مــوج بزرگــی از پوپلیســم 
ــا،  ــه رویداده ــا پوپلیســم ک ــه رو اســت. ب سیاســی روب
ــازی  ــی را کژس ــور سیاس ــی و ام ــای اجتماع پدیده ه
و در بافت هــای زبانــی تحریــف می کنــد. در واقــع نســل نــو 
ــده  ــه ش ــه و آمیخت ــی آموخت ــم سیاس ــات پوپلیس ــا ادبی ــتان ب افغانس
ــا تحلیــل مبتنــی بــر ناسیونالیســم  و تحلیــل مبتنــی بــر واقعیــت را ب
تبــاری قومــی کــه بــار کــذب و دروغ در آن نهفتــه اســت، در 
ــع  ــام مواض ــه غلــط اع ــود و ب ــرگرمی خ ــرای س ــزد و ب می آمی

پدیدهــای اجتماعی-سیاســی را تعریــف و بیــان می کنــد.
بنابرایــن، اگــر چنیــن روش و رهیافت هــا اســتمرار پیــدا کنــد، مــا در 
آینــدۀ نــه چنــدان دور، شــاهد ظهــور رهبــران پوپلیســت و توده گــرا 
ــرای  ــران ب ــن رهب ــود و ای ــم ب در جامعــۀ سیاســی افغانســتان خواهی
بازیافــت رأی و حمایــت مــردم، دســت بــه تحریــف و وارونه ســازی 
پدیده هــای اجتماعی-سیاســی در کنش هــای اجتماعی-سیاســی خــود 
زده و مســایل را برپایــه خــرد و و بلوغیــت عقلــی حــل و سهل ســازی 
ــه را  ــی هم ــای زبان ــی و بازی ه ــم احساس ــا تصامی ــل ب ــد، ب نمی کنن

در وضعیــت جنــگ در فضاهــای زبانــی قــرار می دهنــد.

فيـسبـوک نـــامــه
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تالش ها برای گسترش 

فعالیت های داعش در شمال
پشـــت پـــردۀ بیعـــت طالبـــان بـــا گـــروه داعـــش در 
ــای  ــرپل دســـت گروه هـ ــان و سـ ــای جوزجـ والیت هـ

خارجـــی اســـت.
ــا  ــرپل بـ ــی سـ ــورای والیتـ ــای شـ ــماری از اعضـ شـ
بیـــان ایـــن مطلـــب می گوینـــد، حـــدود 20  خانـــوادۀ 
ســـرپل  و  جوزجـــان  والیت هـــای  در  خارجـــی 
فعالیت های شـــان را بـــرای بیعـــت طالبـــان بـــا داعـــش 

آغـــاز کرده انـــد.
ـــرپل  ـــی س ـــورای والیت ـــس ش ـــی، ریی ـــور رحمان محمدن
ــن  ــد، ایـ ــام وطندار می گویـ ــه سـ ــی بـ در گفت وگویـ
ترکمنســـتان،  اوزبیکســـتان،  خانواد هـــا شـــهروندان 
ــی  ــۀ عملـ ــه گونـ ــه بـ ــتان اند کـ ــان و پاکسـ آذربایجـ
ـــماری  ـــون ش ـــد و تاکن ـــش می برن ـــه پی ـــد را ب ـــن رون ای
از طالبـــان در ولســـوالی های صیـــاد و کوهســـتانات 

ــد. ــام کرده انـ ــروه را اعـ ــن گـ ــا ایـ ــان بـ بیعت شـ
ــر  ــت ملک طاهـ ــترش فعالیـ ــی از گسـ ــای رحمانـ آقـ
ــرزی  ــای مـ ــداش در بخش هـ ــر یولـ ــر طاهـ اوف، پسـ
ـــز  ـــرپل نی ـــان و س ـــاب، جوزج ـــای فاری ـــان والیت ه می

ــد. ــی می کنـ ــراز نگرانـ ابـ
بـــه گفتـــۀ او، جنگجویـــان خارجـــی در ولســـوالی 
ــت  ــای ثابـ ــی و پایگاه هـ ــز آموزشـ ــتانات مراکـ کوهسـ
ــا و   ــترش برنامه هـ ــو گسـ ــت جلـ ــر دولـ ــد و اگـ دارنـ
ـــن  ـــرد، ای ـــت نگی ـــن والی ـــش  را در ای ـــای داع فعالیت ه
ـــرد. ـــد ک ـــد خواه ـــز تهدی ـــور را نی ـــمال کش ـــروه  ش گ
ــر  ــان هـ ــوال درزاب جوزجـ ــر، ولسـ رحمـــت اهلل حشـ
چنـــد در بـــارۀ بیعـــت طالبـــان بـــا داعـــش در ایـــن 
ــه از  ــد کـ ــا می افزایـ ــد، امـ ــزی نمی گویـ ــت چیـ والیـ
چنـــدی بـــه این ســـو شـــماری جنگجویـــان از دیگـــر 
بخش هـــای کشـــور و جنگجویـــان اوزبیکســـتانی و 
پاکســـتانی در مـــرز میـــان ولســـوالی صیـــاد ســـرپل، 
ــه و درزاب  ــاب و قوش تپـ ــوان فاریـ ــراغ و گرزیـ بلچـ
جوزجـــان بـــا تجهیـــزات پیشـــرفتۀ جنگـــی حضـــور 

دارنـــد.
ـــداش  ـــر یول ـــواداران پســـر طاه ـــت ه ـــای حشـــر، فعالی آق

را در ولســـوالی قوش تپـــه نیـــز تأییـــد می کنـــد.
ذبیـــح اهلل امانـــی، ســـخنگوی والـــی ســـرپل، افزایـــش 
و  ســـربازگیری  بـــرای  داعـــش  گـــروه  فعالیـــت 
ساخت وســـاز پایگاه هـــای نظامـــی در مـــرز میـــان 
جوزجـــان و ســـرپل را نیـــز تأییـــد می کنـــد، امـــا 
ــک  ــروه یـ ــن گـ ــودی ایـ ــرای نابـ ــه بـ ــد کـ می گویـ
عملیـــات نظامـــی در ایـــن بخش هـــا راه انـــدازی 

ــد. ــد شـ خواهـ

ــگاران در  ــی و تاریخ ن ــزاب سیاس ــماری از اح ش
نشســتی می گوینــد، مــرز دیورنــد رســمی اســت 
ــد  ــات در کشــور بای ــت و ثب ــظ امنی ــرای حف و ب

آن را بســته کــرد.
ــری در  ــت خب ــک نشس ــروز در ی ــه دی ــان ک آن
کابــل ســخن می گفتنــد، بــا مطــرح کــردن بیــش 
ــودن  ــمی ب ــۀ رس ــی در زمین ــند تاریخ از 20 س
ــدت  ــت وح ــووالن حکوم ــد، از مس ــرز دیورن م
ملــی خواســتند تــا مــرز دیورنــد را بســته کــرده و 
در کنــار آن، وزات اقــوام و قبایــل را نیــز منحــل 

ســازند.
دکتــر لطیــف پــدرام، رهبــر حــزب کنگــرۀ ملــی 
افغانســتان و عضــو مجلــس نماینــده گان در ایــن 
ــرز  ــوان م ــه عن ــد ب ــرز دیورن ــت: م ــت گف نشس
رســمی میــان افغانســتان و پاکســتان شــناخته 
ــتان  ــتان و پاکس ــت افغانس ــت و از دول ــده اس ش
ــار  ــا یک ب ــم ت ــد می خواهی ــل متح ــازمان مل و س
دیگــر بــه رســمی بــودن ایــن خــط تأکیــد کننــد 
ــده در  ــه وجــود آم ــای ب ــه بحران ه ــم ب ــا بتوانی ت

ــم. ــان بگذاری ــه نقطــۀ پای منطق
ــث  ــک بح ــد ی ــه دیورن ــزود ک ــدرام اف ــای پ آق
ــخ افغانســتان اســت و جــدال  ــه در تاری پایان یافت
ــاظ  ــه لح ــی دارد و ب ــرف داخل ــر آن مص ــر س ب

ــدارد. ــاری ن ــی اعتب ــی و حقوق سیاس
ایــن عضــو مجلــس نماینــده گان اختــاف مــرزی 
ــی در کشــور  ــی ناامن ــل اصل ــتان را عام ــا پاکس ب
ــد از  ــتان بای ــت: "افغانس ــان داش ــت و اذع دانس
ایــن ادعــای غیرقانونــی دســت بکشــد و بیشــتر از 
ایــن ســبب قربانــی شــهروندان افغانســتان نشــود. 
ــۀ  ــی در زمین ــی فراوان ــی و بین الملل ــناد داخل اس
رســمی بــودن مــرز دیورنــد وجــود دارد. چگونــه 
ــار ارضــی داشــته  ــر پشــاور ادع ممکــن اســت ب
باشــی و هم زمــان ســفارت تان در آن کشــور 

فعــال باشــد؟"
دکتــر پــدرام بــا بیــان این کــه حکومــت افغانســتان 
ــد، امــا  امنیــت پایتخــت را تأمیــن کــرده نمی توان
توهــم گرفتــن خــاک پاکســتان را دارد، بیــان 
ــه مســألۀ ناموســی  ــد را ب داشــت: "مســألۀ دیورن
ــه  ــد ب ــد در پیون ــی بخواهی ــد، وقت ــل کرده ان تبدی
ــی خطــاب  ــن مل ــد، شــما را خای آن حــرف بزنی
می کننــد. درحالــی کــه شــهروندان حــق دارنــد تــا 
ــاد  ــوند، انتق ــرر می ش ــه متض ــی ک ــر نقطه ی از ه

ــد." کنن

ــی  ــتان، برخ ــی افغانس ــرۀ مل ــزب کنگ ــس ح ریی
ــد  ــژه هن ــه وی از کشــورهای همســایه و منطقــه ب
ــی  ــردن افراط گرای ــج ک ــه تروی ــتان را ب و پاکس
ــورها  ــن کش ــت: ای ــرد و گف ــم ک ــه مته در منطق
ــن  ــی را دام ــی مذهب ــان افراط گرای ــرای منافع ش ب

می زننــد.
ــی و مــردم  او از احــزاب سیاســی، نهادهــای مدن
افغانســتان خواســت تــا به گونــۀ جــدی بــر 
حکومــت فشــار بیاورنــد تــا از ادعــای مــرزی در 
خــاک پاکســتان "کــه یــک ادعــای غیــر قانونــی و 

ــردار اســت" دســت بکشــد. ــه ب هزین
محمــدی،  غام محمــد  ایــن،  بــا  هم زمــان 
ــش از  ــر شــمردن بی ــا ب ــگار ب نویســنده و تاریخ ن
ــودن  ــمی ب ــه رس ــد ب ــی در پیون ــند تاریخ 20 س
از ســوی حاکمــان و شــاهان  مــرز دیورنــد 
ــور  ــش کش ــا ش ــتان ب ــت: افغانس ــتان، گف افغانس
هم مــرز اســت، امــا بــا هیــچ کشــوری بــه ماننــد 
ــن  ــادر ای ــدارد. م پاکســتان مشــکات الینحــل ن
ــه  ــه ب ــد اســت ک ــرز دیورن بحــران و مشــکل، م

ــود. ــد بســته ش ــا بای ــاور م ب
آقــای محمــدی گفــت کــه از هیــچ مــرز رســمی 
ــان کشــورهای همســایۀ افغانســتان ترویســت  می
ــا  ــد، ام ــتان نمی آی ــل افغانس ــه داخ ــاری ب و انتح
مــرز دیورنــد حــدود چهــل ســال اســت کــه بــه 
ــل  ــتان تبدی ــردم افغانس ــرای م ــرگ ب ــز م دهلی

شــده اســت.
کــه  کشــور  برجســتۀ  تاریخ نــگار  ایــن 
پژوهش هــای تاریخــی زیــادی از او در پیونــد بــه 
مناســبات افغانســتان و پاکســتان بــه نشــر رســیده 
ــا  ــتان ادع ــاخت: "افغانس ــان س ــت، خاطرنش اس
دارد کــه پاکســتان بــه ویــژه »آی اِس آی« در امــور 
افغانســتان مداخلــه می کنــد، در مقابــل، پاکســتان 
ــل  ــوام و قبای ــه وزارت اق ــد ک ــا می کن ــز ادع نی
افغانســتان یــک وزارت اســتخباراتی اســت کــه از 
ایــن طریــق در امــور پاکســتان مداخلــه می کنــد. 
بنابرایــن، از آنجــا کــه ایــن وزارت کار موثــری تــا 
بــه حــال انجــام نــداده اســت، بایــد بســته شــود."
آقــای محمــدی کــه داشــتن دولــت ملــی را 
از الزامــات افغانســتان می دانــد، از حکومــت 
ــرده و  ــته ک ــد را بس ــرز دیورن ــا م ــد ت می خواه
در کنــار آن، وزات اقــوام و قبایــل را نیــز منحــل 

ــازد.+ بس
و  هندوســتان  بــا  مواجــه  در  تــوازن  ایجــاد 

ــتان از  ــا پاکس ــا ب ــألۀ آب ه ــل مس ــتان و ح پاکس
خواســت های دیگــر آقــای محمــدی از حکومــت 
اســت کــه بــه بــاور او، می توانــد دســت مداخلــۀ 
ــازد. ــاه بس ــر کوت ــور یک دیگ ــور را از ام دو کش
و  بودیســم  اســامی،  افراط گرایــی  تقابــل 

یســم  و هند
ــی در  ــرۀ مل ــزب کنگ ــر ح ــدرام رهب ــف پ لطی
ــه تقابــل و در برابــر هــم  قســمتی از ســخنانش ب
قــرار گرفتــن چنــد گرایش فکــری در منظقۀ آســیا 
تأکیــد کــرد و گفــت: حــل بحــران افغانســتان بــا 
ــک  ــه کم ــح در منظق ــه صل ــد ب ــتان می توان پاکس
کنــد. امــا مســأله یی کــه کمتــر در ایــن زمینــه بــه 
ــل  ــی و تقاب ــت، چگونه گ ــده اس ــه ش آن پرداخت
افراط گرایــی اســامی، هندویســم و بودیســم 
افراطــی اســت. ایــن نقطــه بــر بحران هــای 

ــذار اســت. ــه بســیار اثرگ منطق
ــاری  ــوچ دادن اجب ــه ک ــاره ب ــا اش ــدرام ب ــای پ آق
ــز  ــا هرگ ــرد: م ــد ک ــا تأکی ــلمانان در میانم مس
ــه  ــن بودیســمی ک ــه از مت ــم ک ــن نپرداختی ــه ای ب
ــر  ــدم آزار و رواداری ب ــوزش آن را ع ــاس آم اس
ــی  ــه افراط گرای ــد، چگون ــکل می ده ــران ش دیگ
ــر را  ــان دیگ ــد و مردم ــور می کن ــتی ظه بودیسس
ــت از  ــن اس ــه ممک ــد؟ چگون ــام می کن ــل ع قت
ــتی  ــی هندویس ــم افراط گرای ــرم هندیس ــوزۀ ن آم
ظهــور می کنــد؟ ایــن دو دیــن و گرایــش بــا هــم 

ــتند. ــه رو هس روب
ــتان  ــل هندوس ــرد: تقاب ــح ک ــدرام تصری ــای پ آق
و پاکســتان تنهــا تقابــل نظامــی و اســتراتیژیک و 
رســیدن بــه قــدرت و ثــروت بیشــتر بــرای اقتــدار 
نیســت، نبــرد افراط گرایــی اســامی در برابــر 
افراط گرایــی هندویســم نیــز اســت. اگــر بــه 
ــن دو کشــور توجــه شــود، هیچ گاهــی  ــخ ای تاری
ــل  ــه رو و متمای ــدل، میان ــت مداران معت ــه سیاس ب
بــه صلح جویــی در ایــن دو کشــور مجــال ظهــور 

داشــته اند. اراده 
ــر حــزب کنگــرۀ ملــی افغانســتان،  ــاور رهب ــه ب ب
ــه  ــن ب ــدون پرداخت ــه ب ــات در منطق ــیدن ثب رس
ایــن مســایل و عناصــر بــه دســت آمدنــی نیســت. 
ــرود،  ــش ب ــه پی ــه ب ــه همین گون ــت ب ــر وضعی اگ
ــه  ــت خاورمیان ــه سرنوش ــیا ب ــه آس ــن منظف ممک

ــار گــردد. گرفت
ــال  ــر س ــا آخ ــه ت ــان این ک ــا بی ــدرام ب ــر پ دکت
ــبت  ــتان نس ــلمانان هندوس ــوس مس ــادی نف می
ــوس مســلمانان پاکســتان بیشــتر می شــود  ــه نف ب
ــت،  ــاک اس ــتان خطرن ــرای هندوس ــن کار ب و ای
خاطــر نشــان ســاخت: هندوســتان بــا هــر حــزب، 
جریــان، جماعــت و گروهــی کــه بخواهــد 
ــردد،  ــل گ ــتان ح ــا پاکس ــتان ب ــل افغانس معض
دشــمن اســت. مــا بایــد بــه عنــوان یــک دولــت 
ــر  ــان را در نظ ــع خودم ــردم مناف ــوان م ــه عن و ب

ــیم. ــته باش داش
ــا را  ــن گفته ه ــی ای ــی درحال ــرۀ مل ــزب کنگ ح
مطــرح می کنــد کــه چنــد روز پیــش رســانه های 
پاکســتانی از بــه رســمیت شــناختن ایــن خــط از 
ــی  ــس اجرای ــداهلل، ریی ــداهلل عب ــر عب ــوی داکت س
حکومــت وحــدت ملــی نیــز خبــرداده بــود، امــا 
دفتــر رســانه های ریاســت اجرایــی ایــن خبــر را 

رد کــرد.
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