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ــور  ــد در ام ــناس ارش ــن، کارش ــت روبی بارن
ــه  ــرد ک ــام ک ــیا اع ــوب آس افغانســتان و جن
ــش از  ــد بی ــود تاکی ــتراتژی خ ــکا در اس امری
ــی  ــی دارد در حال ــه نظام ــر گزین ــی ب اندازه ی
ــه  ــت افغانســتان ب ــر ســقوط حکوم ــه خط ک
دلیــل اختافــات قومی-سیاســی بیــش از 

ــت.  ــان اس ــط طالب ــقوط آن توس س
پــس از گذشــت 6 مــاه از آغــاز دولــت جدید 
واشــنگتن، ترامــپ و تیــم امنیــت ملــی ایــن 
کشــور همچنــان در ایجــاد اســتراتژی جدیــد 

امریــکا در افغانســتان نــاکام هســتند.
جیمــز ماتیــس وزیــر دفــاع امریــکا مــاه 
گذشــته طرحــی را بــه ترامــپ ارایــه داد 
ــان  ــری نظامی ــش 4000 نف ــامل افزای ــه ش ک
ــا  ــت ام ــتان اس ــتقر در افغانس ــی مس امریکای
ایــن طــرح بــا مخالفــت ترامــپ روبــرو 
خــود  تیــم  از  امریــکا  رییس جمهــور  و 

ــرح بهتــری شــد. خواســتار ط
از ســوی دیگــر، نیــز چنــد روزی اســت 
کــه گزارش هایــی از تمایــل ترامــپ بــه 
ــربازان  ــا س ــی ب ــان امریکای ــی نظامی جایگزین
اجیــر در افغانســتان بــه گــوش می رســد، 
ــیاری  ــدید بس ــاد ش ــورد انتق ــه م ــی ک طرح

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق
ــه  ــود ک ــرح می ش ــش مط ــن پرس ــال ای ح
دلیــل تاخیــر اعــام اســتراتژی جدیــد امریــکا 

ــت؟ ــتان چیس در افغانس
ــوم سیاســی و  ــن پژوهشــگر عل ــت روبی بارن
یکــی از کارشناســان ارشــد در امور افغانســتان 
و جنــوب آســیا می گویــد: براســاس گــزارش 
رســانه ها، اختــاف نظــر شــدیدی میــان 

ــرا  ــان ملی گ ــکا، حامی ــور امری ــس جمه ریی
مشــاور  مک مســتر  ژنــرال  همچنیــن  و 
امنیــت ملــی امریــکا وجــود دارد کــه تقریبــًا 
ــی  ــوان گفــت: اجمــاع کارشناســان نظام می ت
و امنیــت ملــی امریــکا نیــز همینطــور اســت.
ــگ  ــه در جن ــت ک ــد اس ــتر معتق ــک مس م
علیــه تروریســم، افغانســتان در اولویــت قــرار 
ــد  ــور بلن ــز حض ــل نی ــن دلی ــه همی دارد و ب
ــتان  ــی را در افغانس ــان امریکای ــدت نظامی م

ضــروری می دانــد.
او همچنیــن خواســتار افزایــش 50 درصــدی 
شــمار نظامیــان امریکایــی در افغانســتان بــرای 

ــی  ــای امنیت ــه نیروه ــاوره ب ــوزش و مش آم
افغــان شــده اســت.

ایــن کارشــناس ارشــد امــور افغانســتان 
ــان در  ــر طالب ــروزی ب ــه پی ــد: اگرچ می گوی
ــور  ــا حض ــت، ام ــن نیس ــرد ممک ــدان نب می
نظامیــان امریکایــی و کمک ســاالنه 23 میلیارد 
ــه  ــد حکومــت افغانســتان را ب ــری می توان دال
ادامــه ایجــاد اصاحــات و همچنیــن تقویــت 
ــا  ــود ت ــق ش ــاید موف ــد و ش ــادر کن ــود ق خ
ــد  ــه رون ــتن ب ــرای پیوس ــان را ب برخــی طالب

ــد. ــرار ده ــز تحــت فشــار ق ــح نی صل
ترامپ، استیو بنن...         ادامه صفحه 6

صفحه 3

صفحه 6

صفحه 6

آیا اشـرف غنـی 
دیـدگاه اقتـصادی دارد؟

کمیشنران کمیسیون انتخابات 
به حاشیه کشانیده شدند

 د داخيل بې ځايه شوېو کورنيو 

شمېر تر ٢٨ زرو واوښت

نماینده ویژه روسیه در کابل: 

نیروهای آمریکایی 
افغانستان را ترک کنند

ــرای  ــیه ب ــژۀ روس ــدۀ وی ــوف، نماین ــر کابل ضمی
افغانســتان، ماموریــت نظامــی آمریــکا در افغانســتان 
ــای  ــه نیروه ــه اســت ک ــده و گفت ــاکام" خوان را "ن
ــای  ــد. آق ــرک کنن ــتان را ت ــد افغانس ــی بای امریکای
روســی  روزنامــۀ  بــا  گفت و گــو  در  کابلــوف 
ــد روســیه در  ــه هرچن ــه ک ــن گفت ایزوســتیا همچنی
ــا حضــور نیروهــای امریــکا در  گذشــته مشــکلی ب
ــی"  ــه "ناکام ــه ب ــا توج ــا ب ــت ام ــتان نداش افغانس
ماموریــت نظامــی ایــن کشــور، آنهــا باید افغانســتان 
را تــرک کننــد. او افــزوده کــه هــدف حضــور 
ــری از  ــتان جلوگی ــی در افغانس ــای امریکای نیروه
تبدیــل شــدن ایــن کشــور بــه پناهــگاه امــن بــرای 
تروریســت های بین المللــی بــوده امــا پــس از 
ــتان  ــا، افغانس ــه حضــور آنه ــم ده ــش از یک ونی بی
تروریســت ها"  جوجه کشــی  "نیمه ماشــین  بــه 

ــده اســت. ــل ش تبدی
ایــن اظهــارات نماینــده ویــژه روســیه بــرای 
ــفید  ــه کاخ س ــود ک ــراد می ش ــی ای ــتان زمان افغانس
بازنگــری بررســی راهبــرد نظامــی امریــکا در 
افغانســتان را روی دســت گرفتــه و گزارش هــا 
حاکــی از آن اســت کــه تیــم امنیتــی آقــای ترامــپ 
ــتان  ــه افغانس ــتر ب ــای بیش ــزام نیروه ــر اع ــر س ب

ــت. ــده اس ــتگی ش ــار دودس گرفت
'سربازان قراردادی'

افغانســتان  بــرای  روســیه  ویــژه  نماینــدۀ 
ــکا  ــی ارتــش امری ــر جایگزین ــی ب گزارش هــای مبن
ــده و  ــی" خوان ــراردادی را "بی معن ــربازان ق ــا س ب
گفتــه اســت کــه هیــچ نتیجــه ای نخواهــد داشــت.

ــرار  ــی ف ــه راحت ــراردادی ب ــربازان ق ــت: "س او گف
ــرای پــول می جنگنــد، پــس  خواهنــد کــرد. آنهــا ب

ــد." ــگ کنن ــان جن ــا طالب ــد ب ــه می  توانن چگون
چنــدی پیــش اریــک دی پرینــس، موســس شــرکت 
ــد  ــای ارش ــه مقام ه ــد" ب ــد وای ــر ورل ــک وات "بل
ــر در  ــربازان اجی ــتفاده از س ــرح اس ــی ط امریکای
عــوض اســتفاده از نظامیــان آمریکایی در افغانســتان 

ــود. ــرده ب را پیشــنهاد ک
ــکا  ــام رســمی دولت هــای آمری ــچ مق ــوز هی ــا هن ت
و افغانســتان در مــورد احتمــال اســتفاده از ســربازان 
ــد و  ــر نکرده ان ــراز نظ ــتان اب ــراردادی در افغانس ق
ــد  ــه ح ــا چ ــرح ت ــن ط ــه ای ــت ک ــخص نیس مش

جــدی اســت.
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دفترشورای امنیت:

خـصوصی سـازی 
جنگ افغـانستان طـرح فـردی است

بارنت روبین:
احتمال سقوط دولت افغانستان به دلیل اختالفات 

قومی-سیاسی بیش از خطر طالبان است 



بحــث  حــال،  بــه  تــا  هفتــه  ایــن  آغــاز  از 
ارگ  در  آن هــا  از  عده یــی  حضــور  و  جوانــان 
جهانــی  روز  مناســبت  بــه  ریاســت جمهوری 
ــانه ها و فضــای مجــازی  ــان در رس ــان همچن جوان
دســت بــه دســت می شــود. عده یــی از نــوع 
گزینــش افــرادی کــه در ارگ حضــور یافتنــد، 
شــکایت دارنــد و می گوینــد آن هــا از ُکل جمعیــِت 
کشــور نماینده گــی نمی کردنــد. برخــی دیگــر 
رییس جمهــوری  جوان گرایانــۀ  رویکــرد  امــا 
توجــه  در  اقدامــی  را  آن  و  می ســتایند  را 
بــه قشــر جــوان می داننــد.  ســران حکومــت 
را  فرصــت  روز  ایــن  در  نیــز  رییس جمهــوری 
غنیمــت دانســت و ضمــن گرامی داشــت از روز 
ــۀ  ــه گون ــود را ب ــی خ ــای سیاس ــان، حرف ه جوان
ــه داد.  ــف حوال ــای مختل ــه آدرس ه ــتقیم ب غیرمس
دیگرانــی هــم کــه از موقعیت هــای دولتــی در ایــن 
ــی  ــًا هماهنگی های ــا قب ــد، گوی ــخن گفتن روز س
ــه  ــورت گرفت ــا ص ــوری و آن ه ــان رییس جمه می
بــود و حرف هایــی مطــرح کردنــد کــه بیشــتر 

داشــت. سیاســی  حال وهــوای 
در اکثــر ســخنرانی هایی کــه مقام هــای دولتــی 
ارایــه کردنــد، از رییس جمهــوری بــا القــاب بســیار 
تشــریفاتی یــاد شــد. البتــه ایــن رســمی پیشــینه دار 
در افغانســتان اســت کــه مقام هــای دولتــی بــا 
می شــوند.  خوانــده  عجیب وغریــب  القــاِب 
ــوع  ــن ن ــِن ای ــرم« از پُرکاربردتری ــاب محت »جالتم
القــاب اســت کــه از زمــان حامــد کــرزی در 
وصــِف او بــه کار بــرده می شــد و تــا امــروز ادامــه 
ــا  ــم ب ــا نمی توانی ــرا م ــه چ ــت ک ــوم نیس دارد. معل
ــه کــه هســتیم، خــود را  واژه گان ســاده و همان گون
مــورد خطــاب قــرار دهیــم. کســی کــه تــا دیــروز 
ــض  ــه مح ــد، ب ــناخته می ش ــش ش ــا نام ــط ب فق
ــت،  ــرار گرف ــی ق ــِت دولت ــک موقعی ــه در ی این ک
ــا از  ــا او همــراه می شــود ت ــز ب ــی نی ــاب متفاوت الق

ــد.  ــر دهن ــژۀ او خب ــت وی موقعی
ــان،  ــی جوان ــت از روز جهان ــم گرامی داش در مراس
القابــی،  چنیــن  فــراوان  کاربــرد  بــر  افــزون 
ــای  ــی از آق ــدی وقت ــورِت عم ــه ص ــا ب برخی ه
ــش  ــب بودن ــًا منتخ ــد، حتم ــخن می گفتن ــی س غن

را نیــز یــادآوری می کردنــد. تــا آن جایــی کــه 
معلــوم اســت، منتخــب بــودِن رییس جمهــوری 
ــد  ــته باش ــرد داش ــد کارب ــی می توان ــا زمان ــط ت فق
ــد.  ــاورده باش ــا نی ــف را به ج ــم تحلی ــه او مراس ک
ــف  ــم تحلی ــوری مراس ــه رییس جمه ــس از این ک پ
را اجــرا کــرد، دیگــر بــه نــام رییس جمهــوری 
منتخــب یــاد نمی شــود. در همیــن انتخابــات اخیــِر 
ــف،  ــم تحلی ــان مراس ــا زم ــه ت ــم ک ــکا دیدی امری
از دونالــد ترامــپ بــه عنــوان رییس جمهــوری 
ــه  ــض این ک ــه مح ــی ب ــد ول ــاد می ش ــب ی منتخ
مراســم تحلیــف انجــام یافــت، دیگــر کســی 
ــون منتخــب  ــوری منتخــب؛ چ ــت رییس جمه نگف
ــف،  ــم تحلی ــس از مراس ــوری پ ــودن رییس جمه ب
ــد  ــود، هرچن ــوب می ش ــده محس ــری پذیرفته ش ام
کــه ممکــن اســت مثــل آقــای غنــی از طریــق آراِی 

ــد.  ــده باش ــی نیام ــن کرس ــه ای ــاک ب پ
ــی  ــای غن ــا شــخِص آق ــی کســانی و ی مســلمًا وقت
ــه  ــس از س ــوری پ ــودِن رییس جمه ــب ب ــر منتخ ب
ســال تأکیــد دارنــد، از اهــداف و دغدغه هــای 
لطیفــی در ایــن رابطــه خبــر می دهنــد. چنــد نکتــه 

ــل مکــث اســت: ــن خصــوص قاب در ای
 اول: آقــای غنــی عمــًا رییس جمهــوری »منتخــب« 
ــح  ــه توضی ــاز ب ــا نی ــوع حت ــن موض ــت، ای نیس
نــدارد. کســانی کــه آقــای غنــی را رییس جمهــوری 
ــود  ــا خ ــد و ی ــا نمی فهمن ــد، ی ــب می گوین منتخ
ایشــان  اگــر  آخــر  می زننــد.  نفهمــی  بــه  را 
پــس چــرا  منتخــب می بــود،  رییس جمهــوری 
ــت وحــدت  ــۀ سیاســی امضــا شــد و دول توافق نام
ــب  ــور از منتخ ــه منظ ــد؟... البت ــود آم ــی به وج مل
ــی در  ــای غن ــه آق ــن نیســت کــه کســی ب ــودن ای ب
ــن  ــش ای ــل معنای ــد، ب ــداده باش ــات رای ن انتخاب
ــرای  ــاک ب ــی رای الزم و پ ــای غن ــه آق ــت ک اس
ــه  ــود و ب ــاورده ب ــت نی ــودن را به دس ــب ب منتخ
ــه  ــی ب ــی، دولت ــم انتخابات ــل از دو تی ــن دلی همی
ــت وحــدت ملــی ســاخته شــد. حــاال در  ــام دول ن
ــار  ــان قاطــع" در اختی ــه "بره ــان کســانی ک آن زم
داشــتند یعنــی جــان کــری وزیــر خارجــۀ امریــکا 
الزم دیــد کــه آقــای غنــی رییــس جمهــوری باشــد 
ــرای  ــون ب ــی. چ ــس اجرای ــداهلل ریی ــای عب و آق

چنیــن موقعیت هایــی کســی بــه ایــن دو نفــر 
ــای  ــود آق ــه ش ــه گفت ــود ک ــته ب ــدوق نگذاش صن
غنــی چــون احتمــاالً رای بیشــتر آورده، بایــد 
رییــس جمهــوری باشــد. در آن زمــان اعــام شــد 
ــات رای پنجــاه به عــاوۀ  ــزد انتخاب ــه هــر دو نام ک
ــی  ــای غن ــس آق ــد. پ ــاورده ان ــک را به دســت نی ی
ــوری  ــس جمه ــات، ریی ــون انتخاب ــاس قان ــر اس ب

منتخــب بــوده نمی توانــد! 
غنــی  آقــای  می گوینــد  کــه  کســانی  دوم:   
هدف هــای  اســت،  منتخــب  رییس جمهــوری 
دیگــری را دنبــال می کننــد و از جملــه این کــه 
از  کامــًا  می خواهنــد  را  سیاســی  توافق نامــۀ 
ــه  ــی ب ــای غن ــه آق ــد. از روزی ک ــی بیندازن کارآی
کاخ ریاســت جمهــوری رســیده، بــه هیــچ صــورت 
ــی  ــۀ سیاس ــرای توافق نام ــه اج ــد ب ــود را متعه خ
ندانســته و اگــر بخش هایــی از ایــن توافق نامــه 
هــم تــا بــه حــال اجــرا شــده، بــه دلیــل فشــارهایی 

ــت.  ــده اس ــر ارگ وارد ش ــه ب ــوده ک ب
ــد  ــط می توان ــی فق ــدرت سیاس ــار ق ــوم: انحص س
ــر در  ــک نف ــه ی ــرد ک ــورت گی ــق ص ــن طری از ای
انتخابــات بــه عنــوان رییس جمهــوری منتخــب 
ــی  ــا صاحیت های ــرد ب ــن ف ــود. آن گاه ای ــام ش اع
ــد قــدرت  ــرد، می توان ــون اساســی می گی کــه از قان
ــار  ــت، در انحص ــه خواس ــه ک ــی را هرگون سیاس
ــای  ــز در ماه ه ــی نی ــای غن ــد. آق ــرار ده ــود ق خ
ــت  ــدرت اس ــار ق ــی انحص ــدت در پ ــر، به ش اخی
ــا  ــر ب ــز کمت ــه نی ــای کابین ــا در جابه جایی ه و حت

ــد.  ــوره می کن ــود مش ــدرِت خ ــریک ق ش
رییس جمهــوری  را  غنــی  آقــای  کــه  عده یــی 
می خواننــد،  ســال  ســه  از  بعــد  منتخــب 
ــی او را  ــن هدف ــه چنی ــیدن ب ــد در رس می خواهن
ــال  ــِد کم ــخِن فکاهه مانن ــا آن س ــد. حت ــک کنن کم
و  اطاعــات  وزارت  جوانــان  معیــن  ســادات 
فرهنــگ نیــز بــه گونــۀ تصادفــی مطــرح نشــد کــه 
گفــت، آقــای غنــی یگانــه رییس جمهــوری جهــان 
اســت کــه بــا رای مــردم بــه ایــن موقعیــت رســیده 
اســت. ایــن ســخن نیــز در راســتای جــا انداختــن 
ــازع  ــوان رییس جمهــوری بامن ــه عن ــی ب ــای غن آق
ــادات  ــای س ــر آق ــا اگ ــه اســت، حت صــورت گرفت

ــد. ــش را ندان ــای حرف معن
دیگــر  ویژه گی هــای  از  روز،  آن  در   
ــه  ــد و از جمل ــادآوری ش ــز ی ــوری نی رییس جمه
ــازی"  ــاالری" و "جوان س ــا "تفنگ س ــارزۀ او ب مب
ــز بلوف هــای  ادارۀ افغانســتان. ایــن دو ویژه گــی نی
ــی  ــای غن ــند. آق ــد باش ــش نمی توانن ــی یی بی سیاس
هیــچ زمانــی بــا تفنگ ســاالری مبــارزه نکــرده 
می داشــت،  اراده یــی  چنیــن  او  اگــر  اســت. 
ــی  ــِش نظام ــا آن کش وف ــت ایشــان ب تســلیمی دول

نمی شــد. کابــل  وارد 
 از جانــب دیگــر، آقــای غنــی هیــچ اقــدام موثــری 
ــرده  ــتان نک ــازی ادارۀ افغانس ــتای جوان س در راس
ــاده گی  ــه به س ــوان ک ــرد ج ــد ف ــت. آوردن چن اس
می تــوان بــر آن هــا حاکــم بــود، بــه معنــای 
جوان ســازی ادارۀ کشــور نیســت. ایــن اقــدام 
آقــای غنــی بــه سیاســِت "کشــم ســلطان" یکــی از 
زنــان دربــار عثمانــی شــباهت دارد کــه ایــن روزهــا 
ســریال آن در یکــی از شــبکه های فارســی زبان 
ــه  ــرای این ک ــز ب ــلطان نی ــم س ــود. کش ــر می ش نش
بــر قلمــرو عثمانــی حکومــت کنــد، فرزنــدان 
ارشــدش را می کشــت و کودکانــش را بــه ســلطنت 
می رســاند تــا بــه جــای آن هــا او بــه عنــوان 

نایب الســلطنه حکومــت کنــد. 
ــر آدم  ــد نف ــن هــدف چن ــا همی ــز ب ــی نی ــای غن آق
ــال  ــه دنب ــت. او ب ــرده اس ــه ک ــوان را وارد کابین ج
ــه کــه خــودش مدعــی اســت،  فکــر جــوان آن گون
ــتان  ــه در ادارۀ افغانس ــانی ک ــر کس ــردد. اکث نمی گ
نــه  گرفته انــد،  قــرار  بلنــد  موقعیت هــای  در 
ــًا  ــزی را واقع ــن چی ــه چنی ــد و ن فکــر جــوان دارن
هــم  کتــاب  یــک  ســال  در  آن هــا  می داننــد. 
نمی خواننــد، چــه برســد کــه اندیشــۀ جــوان 

ــند!  ــته باش داش
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"جـوان سـازی اداره" 
تـوسط 

"رییس جمـهور منتخب"

 

در یک ونیـــم مـــاه اخیـــر، والیـــت تخـــار شـــاهد کشـــتار 
ـــده مســـلِح غیرمســـوول  افـــراد مشـــخصی توســـط یـــک فرمان
ـــوده  ـــار ب ـــای حکمتی ـــه آق ـــته ب ـــت وابس ـــیر قان ـــام بش ـــه ن ب
اســـت. ایـــن فرمانـــده غیرمســـوول کـــه ســـال ها در 
یک مـــاه  به ســـاِن  هرگـــز  کـــرده،  زنده گـــی  تخـــار 
اخیـــر مشـــهور نشـــده بـــود. او به تازه گـــی بـــه کشـــتار 
بی رحمانـــۀ مردمانـــی پرداختـــه کـــه از وی انتقـــاد کـــرده  
بودنـــد. بـــر بنیـــاد گزارش هـــا، افـــراد او در چنـــد مـــورد 
ـــته اند.  ـــه بس ـــه گلول ـــر ب ـــاه اخی ـــی یک م ـــر را ط ـــا نف ده ه
در آخریـــن مـــورد، یـــک عالـــم دینـــی را کـــه علیـــه اقدامـــاِت 
قانـــت ســـخن گفتـــه بـــود، بـــه گلولـــه بســـتند و دو روز بعـــد 
ـــه ده نفـــر  ـــد و نزدیـــک ب ـــه یـــک مســـجد حملـــه کردن ـــز ب نی
ـــوع  ـــن ن ـــاختند. ای ـــی س ـــم زخم ـــدادی را ه ـــتند و تع را کش
ـــد  ـــت تخـــار و بع ـــک ولســـوالی والی ـــیانه در ی ـــۀ وحش حمل
ـــت  ـــزی را ثاب ـــه چی ـــه آن، چ ـــت ب ـــی حکوم ـــم بی توجه ه

می کنـــد؟!
ـــار از پاکســـتان  ـــراً دیـــده شـــده کـــه بعـــد از ورود حکمتی اخی
بـــه افغانســـتان و پیوســـتنش بـــه رونـــد صلـــح، اعضـــای 
ـــا  ـــد و ت ـــلحانه زده ان ـــی مس ـــه اقدامات ـــت ب ـــزب دس ـــن ح ای
بـــه حـــال چندیـــن حملـــه را بـــر مخالفان شـــان انجـــام 
ــی  ــی را در پـ ــاِت جانی یـ ــات تلفـ ــن حمـ ــد. ایـ داده انـ
ـــت،  ـــًا هویداس ـــرش کام ـــورد اخی ـــه دو م ـــت ک ـــته اس داش
ـــاد از او و  ـــل انتق ـــه دلی ـــن ب ـــِم دی ـــتن عال ـــوص کش به خص
ـــجد. ـــه مس ـــه ب ـــه در حمل ـــزاران در روز جمع ـــتِن نمازگ کش
ـــطین  ـــراییلی ها در فلس ـــاِت اس ـــبیه جنای ـــات ش ـــن اقدام ای
و حتـــا بدتـــر از آن هاســـت. امـــا دردناک تـــر از جنایـــاِت 
ـــۀ حکومـــت  ـــار، روی ـــای حکمتی ـــه آق ـــوط ب ـــن ملیشـــۀ مرب ای
به ویـــژه ارگ اســـت کـــه طـــی ایـــن مـــدت خاموشـــی و 
ـــه  ـــی ک ـــای غن ـــرا آق ـــت. چ ـــرده اس ـــار ک ـــی اختی بی تفاوت
ــا  ــد، تـ ــی می کنـ ــاالری معرفـ ــمِن تفنگ سـ ــود را دشـ خـ
ـــادر  ـــی را ص ـــاالرِ جان ـــن تفنگ س ـــِت ای ـــر بازداش ـــون ام کن
نکـــرده و چـــرا اجـــازه داده اســـت کـــه جنایت هـــای وی 

ـــد؟ ـــه یاب ـــر روز ادام ه
ـــردم  ـــان م ـــه در می ـــت ک ـــیر قان ـــای بش ـــه آق ـــانی ب ـــه کس  چ
ـــدازه  ـــن ان ـــت، ای ـــروف اس ـــل" مع ـــیر قات ـــه "بش ـــار ب تخ
جـــرأت و جســـارت را بخشـــیده اند کـــه به ســـاده گی 
آدم بکشـــد؟ اگـــر حکومـــت در برابـــر طالـــب و داعـــش 
ـــدر  ـــخص آن ق ـــن ش ـــِر ای ـــل در براب ـــت، حداق ـــوان اس نات
توانایـــی دارد کـــه یک شـــبه او را دســـت بند بزنـــد. امـــا 
گویـــا او بـــا چنیـــن اقداماتـــی هـــر روز در نـــزد آقـــای 

ــود.  ــر می شـ ــر و محبوب تـ ــی عزیزتـ ــار و غنـ حکمتیـ
ــن  ــه ایـ ــد متوجـ ــان بایـ ــاِن آزادی بیـ ــانه ها و مدافعـ رسـ
ــاده و  ــاق افتـ ــار اتفـ ــه در تخـ ــه آن چـ ــند کـ ــه باشـ نکتـ
می افتـــد، کودتایـــی جنایت بـــار در برابـــر آزادی بیـــان 
ــا، مولـــوی نـــذراهلل،  اســـت؛ زیـــرا بـــر بنیـــاد گزارش هـ
ــه در  ــای دادخواهانـ ــرکت در راهپیمایی هـ ــام شـ ــه اتهـ بـ
ـــار  ـــراد او در تخ ـــط اف ـــی، توس ـــده محل ـــک فرمان ـــر ی براب
ـــروف  ـــای مع ـــذراهلل از علم ـــوی ن ـــت. مول ـــده اس ـــرور ش ت
تخـــار، ســـاعت ۸ شـــب پـــس از ادای نمـــاز خفتـــن در 
روســـتای زرگـــراِن ولســـوالی چـــاه آب، درحالی کـــه بـــه 
ســـوی خانـــه اش می رفـــت، بـــه قتـــل رســـید. همچنـــان 
گروهـــی از نمازگـــزاران درحالـــی مـــورد حملـــۀ افـــراد 
ـــای  ـــان در پ ـــود آن ـــرار ب ـــه ق ـــد ک ـــرار گرفتن ـــت ق ـــیر قان بش
ـــامِ آن مســـجد نشســـته، ارشـــاداِت او را بشـــنوند.  ســـخنان ام
ـــخنرانِی او  ـــری از س ـــرای جلوگی ـــت ب ـــیر قان ـــای بش نیروه
ـــردم،  ـــا م ـــه ب ـــد از مواجه ـــد و بع ـــورش بردن ـــجد ی ـــه مس ب

ـــتند.  ـــه بس ـــه گلول ـــان را ب آن
اتفاق هـــای این چنینـــی و بی توجهـــی دولـــت بـــه آن هـــا، 
ــاِش  ــر قلـــدر و بدمعـ ــتار مـــردم را بـــه هـ جـــرأِت کشـ
ـــت  ـــز بازگش ـــزی ج ـــع چی ـــن وض ـــد. ای ـــی می ده محلی ی
ــاری و  ــاالری های حکمتیـ ــی و پاتک سـ ــه ملوک الطوایفـ بـ

ـــت. ـــتان نیس ـــارۀ افغانس ـــی دوب تباه
ـــد  ـــاع باش ـــاچِی اوض ـــیل بین و تماش ـــد س ـــی نبای ـــای غن آق
ــرد.  ــده ها را بگیـ ــِف کشته شـ ــزارِش کم وکیـ ــًا گـ و صرفـ
ـــور  ـــر کش ـــردم در سرتاس ـــت م ـــه امنی ـــوولیت دارد ک او مس
را تأمیـــن کنـــد و در غیـــر ایـــن صـــورت، از کار کنـــار 

ـــرود.  ب

آقای غنـی 
شما سـیل بین نباشـید!
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ــتان  ــگ در افغانس ــری جن ــازی رهب ــی س خصوص
ــانه های  ــه در رس ــت ک ــخصی اس ــث ش ــک بح ی

ــت.  ــده اس ــرح ش ــتان مط ــی و افغانس غرب
قــادر شــاه، رییــس روابــط اســتراتژیک و ســخنگوی  
ــه  ــت ک ــگار گف ــۀ مان ــه روزنام ــت ب ــورای امنی ش
ــک  ــتان ی ــگ افغانس ــازی جن ــی س ــث خصوص بح
طــرح شــخصی اســت تــا هنــوز با دولــت افغانســتان 
مطــرح نشــده اســت. اخیــراً بحــث ســپاریدن رهبــری 
ــی  ــی – امنیت ــرکت  نظام ــه ش ــتان ب ــگ افغانس جن

ــت. ــده اس ــرح ش ــکا مط ــر، در امری بلک وات
ایــن مقــام شــورای امنیــت بــاور دارد کــه ســپاریدن 
خصوصــی  نهادهــای  بــه  افغانســتان  جنــگ 
ــن  ــی در ای ــه کاهــش چالش هــای امنیت ــد ب نمی توان

ــود. ــام ش ــور تم کش
ــرح  ــه ط ــر این ک ــی ب ــای مبن ــه گفته ه ــی  ک در حال
ــی   ــان کار امنیت ــه پیم ــتان ب ــگ افغانس ــپاریدن جن س
ــس  ــپ ریی ــد ترام ــه دونال ــر ب ــی بلک وات - نظام
ــت  ــیده اس ــکا رس ــدۀ امری ــاالت متح ــور ای جمه
ــه  ــته اند ک ــی نگاش ــانه های غرب ــود دارد و رس وج
“اریــک پرنــس” رییــس شــرک های خصوصــی 
ــر  ــه منتظ ــت ک ــه  اس ــر گفت ــک وات ــی بل - نظام
تصمیــم دونالــد ترامــپ در مــورد ســپاریدن جنــگ 
ــر اســت.  ــک وات ــی  بل ــه شــرکت نظام افغانســتان ب
بــه اســاس ایــن طــرح “بلک واتــر” 5 هــزار ســرباز 

ــد.  ــزام می کن ــتان اع ــه افغانس ــی ب ــی نظام خصوص
 قــادر شــاه رییــس روابــط اســتراتژیک و ســخنگوی 
دفتــر شــورای امنیــت می گویــد کــه جنــگ و 
ــان  ــورها جه ــتر کش ــم در بیش ــا تروریس ــارزه ب مب
وجــود دارد و تنهــا بــه جغرافیایــی افغانســتان 
ــاری  ــای ج ــورد جنگ ه ــود. در م ــدود نمی ش مح
ــاوت وجــود  ــرات و اندیشــه  های متف ــان نظ در جه
ــاوت  ــای متف ــای خصوصــی و طرح  ه دارد. دید گاه

ــود.  ــه می ش ــی ارای ــر زمان ــراد در ه اف
آقــای قادرشــاه افــزود کــه بحــث خصوصــی 
ــای  ــز یکــی از بحث ه ــگ افغانســتان نی ســازی جن
ــانه های  ــه در رس ــت ک ــخصی اس ــنهادات ش و پیش
امریکایــی مطــرح شــده  بــود. ایــن بحــث در 
گســترده  بازتــاب  نیــز  افغانســتان  رســانه های 
ــا  ــتان ت ــگ افغانس ــازی جن ــی س ــت. خصوص داش
هنــوز به شــکل فــردی مطــرح اســت، امــا بــه 
ــده  ــه نش ــا ارای ــان حکومت ه ــمی در می ــکل رس ش

ــت. اس
بــه گفتــۀ او، بحــث ســپاریدن جنــگ افغانســتان بــه 
ــرف  ــرح از ط ــک ط ــطح ی ــی در س ــاد خصوص نه
رییــس یکــی از نهادهــای خصوصــی امنیتــی – 
ــون  ــا چ ــت، ام ــده اس ــه ش ــی ارای ــی امریکای نظام
ــف  ــتان موق ــت افغانس ــت دول ــخصی اس ــر ش نظ

ــت.    ــه اس نگرفت

ــازی  ــی س ــرح خصوص ــس از ط ــه پ ــی ک در حال
جنــگ افغانســتان، برخــی از آگاهــان و شــخصیت ها 
مخالفــت جــدی خــود را در افغانســتان بــا این طرح 
ارایــه کردنــد. حامدکــرزی رییــس جمهــور پیشــین 
ــپاریدن  ــی س ــی و نظام ــان سیاس ــی از آگاه و برخ
ــای  ــه نهاده ــتان را ب ــاری افغنس ــگ چ ــری جن رهب
ــاور  ــه ب ــته اند. ب ــز دانس ــش برانگی ــی چال خصوص
آنــان خصوصــی جنــک جــاری چالش هــای جنــگ 

را در ایــن کشــور افزایش می دهــد.
ســخنگوی دفترشــورای امنیــت می گوید کــه رهبری 
ــای  ــه دســت نیروه ــگ جــاری در افغانســتان ب جن
امریکایــی اســت، در مــورد ایــن  کــه رهبــری جنــگ 
جــاری در کشــور بــه یکــی از نهادهــای خصوصــی 
ســپرده شــود، بــا دولــت افغانســتان مذاکــره نشــده 
اســت و ســپاریدن رهبــری جنــگ کشــورهای 
بین المللــی در افغانســتان بــه یــک نهــاد خصوصــی 
ــد.  ــش ده ــی را کاه ــای امنیت ــد چالش ه نمی توان

ــاالت متحــدۀ  ــا ای ــت افغانســتان ب ــاور او، دول ــه ب ب
ــه  ــی دارد ک ــتراتژیک و امنیت ــای اس ــکا پیمان ه امری
ــه  ــد ب ــکا متهع ــا امری ــن  پیمان ه ــوب ای در چارچ
تجهیــز و تمویــل نیروهــای امنیتــی و همــکاری دوام 
دار بــا نظامیــان افغانســتان اســت. ســپاریدن جنــگ 
ــن  ــی و ...، در ای ــای خصوص ــه نهاده ــتان ب افغانس
پیمان هــا وجــود نــدارد و هــردو طــرف مکلــف بــه 

ــتند.  ــا هس ــن پیمان ه ــات ای مراع
ــدن  ــی نش ــه عمل ــرد ک ــد ک ــاه تأکی ــای قادرش آق
پیمــان امنیتــی کابــل – واشــنگتن کــه انتقاد هایــی را 
در پــی داشــت؛  امــا افــزود کــه ســران هــردو کشــور 
افغانســتان و ایــاالت متحــدۀ امریــکا، درســطح 
ــل  ــواد پیمان هــای کاب ــی شــدن م ــرای عمل ــد، ب بلن
– واشــنگتن  گفت وگــو می کننــد. امــا، تصمیــم 
حکومــت امریــکا در مــورد خصوصــی ســازی جنگ 

ــاط دارد. ــری آن کشــور ارتب ــه رهب افغانســتان ب
ــه پرشســی کــه برخــی   آقــای قادرشــاه در پاســخ ب
گروه هــای  پاکســتان  خصــوص  بــه  کشــورها 

تروریســتی را در برابــر نیروهــای امنیتــی – دفاعــی 
ــکا  ــری امری ــه رهب ــو ب ــای  نات ــتان و نیروه افغانس
در افغانســتان حمایــت می کننــد چقــدر بــرای 
امریــکا چالــش زا اســت؟ گفــت کــه بیــش از پانــزده 
ــاد  ــاش ایج ــتان در ت ــت افغانس ــود دول ــاه می ش م
ــا  ــارزه ب ــه در مب ــت ک ــی اس ــاع منطقه ی ــک اجم ی
ــازد و  ــد بس ــه را متح ــورهای منطق ــم کش تروریس
ــم در  ــو تروریس ــرای مح ــترک ب ــات مش ــا اقدام ب
ــای  ــد. یکــی از گزینه ه ــل کنن ــه عم ــه متحدان منطق
ــای  ــز نیروه ــل و تجهی ــتان تموی ــت افغنس حکوم
ــوی  ــای ق ــت. نیروه ــدی اس ــکل ج ــه ش ــی ب امنیت
بــرای  می توانــد  افغانســتان  دفاعــی   - امنیتــی 
ســرنگونی تروریســم در افغانســتان بــه منطقــه موثــر 

ــام شــود.  تم
ــتان  ــه افغانس ــزود ک ــد اف ــا تأکی ــاه ب ــای قادرش آق
ــان،  ــه و هم چن ــا کشــورهای منطق ــط روشــن ب رواب
بــا ایــاالت متحــدۀ امریــکا دارد کــه ایــن روابــط در 

ــن شــده اســت.  یــک چارچــوب تعیی
ــر در  ــال حاض ــه در ح ــت ک ــاه گف ــادر ش ــای ق آق
افغانســتان جنــگ جریــان دارد و عملیــات  نیروهــای 
ــرفت  ــه پیش ــزون رو ب ــورت روز اف ــه ص ــی ب امنیت
ــگ  ــه در جن ــوالی یی ک ــد ولس ــدون چن ــت. ب اس
ــای  ــی و گروه ه ــای امنیت ــان نیروه ــرار دارد و می ق
ــه دســت می شــوند، در ســایر  تروریســتی دســت ب
ــرفت های  ــی پیش ــی مل ــای امنیت ــوالی ها نیروه ولس

داشــته  اند.  چشــم گیری 
بــا حضــور شــانزده ســالۀ خــود در  امریــکا   
افغانســتان بیــش از ۱400 ســربازش را از دســت داده 
بیــش  و  اســت، 20 هــزار ســربازش مجــروح 
از ۱200 تــن کارمنــدان ملکــی ایــن کشــور در 
افغانســتان جــان  باخته انــد. هم چنــان، بیــش از 
ــرده  ــه ک ــور هزین ــن کش ــر در ای ــارد دال ــا ملی ده ه
اســت. امــا هنــوز هــم طالبــان بــه ســاحات بیشــتر 

ــد، ــور دارن ــتان حض افغانس

ملیحــه حســن عضــو کمیســیون مســتقل انتخابــات 
می گویــد: کمیشــنران ایــن کمیســیون بــه حاشــیه کشــانیده 
ــا از ســوی دو ســه نفــر و  شــده اند و بیشــتر تصمیم هــا ی

ــه مــی شــوند. ــرون از کمیســیون گرفت ــا هــم در بی ی
ــته   ــا روزگذش ــری فیف ــت خب ــه در نشس ــن ک ــو حس  بان
دوشــنبه، 23 اســد/ مــرداد، صحبــت می کــرد تاکیــد 
ــتیم  ــاز داش ــا نی ــات م ــون انتخاب ــق قان ــت: طب ــرد گف ک
ــا  ــم؛ ام کــه اصاحــات ســاختارهای تشــکیاتی را بیاوری
متاســفانه در ایــن بخــش کارهــا بــه کنــدی پیــش مــی رود 
ــه  ــی را ک ــت ســاختاری فعل ــه مدیری ــور شــدیم ک و مجب
در مغایــرت بــا قانــون انتخابــات اســت را انتخــاب کنیــم.
ملکــی  خدمــات  قانــون  درخصــوص  حســن  بانــو 
ــات  ــون خدم ــمت قان ــرای در قس ــو خودس ــت: جل گف
ــه  ــه ب ــاز صدم ــا زمینه س ــد ت ــد ش ــه خواه ــی گرفت ملک
قانــون خدمــات ملکــی نشــود و تــاش داریــم تــا جلــو 

خودســرای های بخــش اجرائیــوی را نیــز بگیریــم .
ــات  ــیون انتخاب ــکاری کمیس ــف هم ــرد: ضع ــد ک او تاکی
و هم آهنگــی دقیــق بــا نهادهــای انتخاباتــی ناشــی از 
میــان کمیســیون  توافق نامــه  اینکــه  بــوده و  بی خبــر 

انتخابــات و نهادهــای انتخاباتــی بــه امضــا نرســیده اســت، 
ــه  ــوده و امیــدوار هســتیم کــه ب نیــز ناشــی از کــم کاری ب

ــود. ــل ش ــکل ح ــن مش زودی ای
در همیــن حــال مســووالن در بنیــاد انتخابــات آزاد و 
حلقه هــای  می گوینــد،  فیفــا  یــا  افغانســتان  عادالنــۀ 
خاصــی در داخــل کمیســیون مســتقل انتخابــات کار 
ــی  ــا نهادهــای جامعــه مدن ــن کمیســیون ب ــا ای ــد ت می کنن

ــد. ــرار ننمای ــاط برق ارتب
ــات آزاد  ــاد انتخاب ــی بنی ــس اجرای ــید، ریی ــف رش یوس
و عادالنــۀ افغانســتان درایــن نشســت خبــری گفــت: 
نهادهــای مدنــی می خواهنــد بــا کمیســیون مســتقل 
ــای  ــا حلقه ه ــد؛ ام ــم کاری نماین ــتان ه ــات افغانس انتخاب

مانــع ایــن کار می شــوند.
ــع  ــه مان ــای ک ــت از حلقه ه ــن نشس ــید در ای ــای رش آق
برقــراری ارتبــاط نهادهــای مدنــی بــا کمیســیون می گردنــد 
ــوز در کمســیون مســتقل  ــه هن ــزود ک ــی اف ــرد، ول ــام نب ن

ــود دارد. ــاد وج ــکل های زی ــات مش انتخاب
او یکــی از مشــکل های فعلــی کمیســیون مســتقل انتخابات 
ــد  افغانســتان را محتــوا جلســه های ایــن کمیســیون می دان

و می گویــد کــه ایــن گونــه برنامه هــا در انتخابــات آینــده 
ــر نخواهــد بود. موث

ــن  ــر بزرگ تری ــال حاض ــد: در ح ــید می گوی ــای رش آق
ــت در  ــود امنی ــات نب ــزاری انتخاب ــد راه برگ ــکل س مش
ــا  ــه حت ــود ک ــث می ش ــر باع ــن ام ــت و ای ــور اس کش

ــود. ــزار نش ــات برگ انتخاب
وی تاکیــد دارد کــه در ایــن اواخیــر کمپاین هــای سیاســی 
از ســوی افــراد سیاســی در والیت هــا به خاطــر برگــزاری 
انتخابــات شــروع شــده اند کــه کمیســیون  بایــد ماده هــای 

را بــرای تعییــن حــد و مــرز کمپاین هــا تعییــن نمایــد.
ایــن گفته هــا در حالــی صــورت می گیــرد کــه کمیســیون 
ــه در  ــت ک ــد شده اس ــتان متعه ــات افغانس ــتقل انتخاب مس

ســال آینــدۀ میــادی، انتخابــات شــورای ملــی را برگــزار 
کنــد.

ــان تعهــد کرده اســت  ــات هم چن کمیســیون مســتقل انتخاب
کــه در انتخابــات آینــده از تکنالــوژی اســتفاده می نمایــد، 
امــا دیــده شــود کــه چنیــن واقعه یــی واقعــا رخ خواهــد 

داد یاخیــر.
یکــی مشــکل های اساســی نبــود بودجــه بــرای برگــزاری 
ــدام  ــم ک ــوز ه ــا هن ــت و ت ــده اس ــال آین ــات س انتخاب
ــات  ــه انتخاب ــه بودج ــت ک ــد نکرده اس ــاص تعه ــاد خ نه
ــان دارد. ــورد جری ــن م ــی در ای ــا چانه  زن ــردازد، ام می پ

یک عضوکمیسیون مستقل انتخابات:

کمیشنران کمیسیون انتخابات 
به حاشیه کشانیده شدند

دفترشورای امنیت:

خصوصی سازی جنگ افغانستان 
طرح فردی است

ناجیه نوری

ابوبکر صدیق



نظرهی اهیی هک
 تفسیر اهی

 متضاد آفرید
ــته ها  ــه از نوش ــت ک ــر طبیعی س ــک ام ــن ی ای
و نظریــات متفکــراِن جهــان برداشــت های 
متفــاوت وجــود دارد، امــا در حــوزۀ سیاســت، 
ــیرها از  ــه تفس ــت ک ــا کسی س ــی تنه ماکیاول
ــر  ــدت در براب ــته هایش به ش ــات و نوش نظری
هــم قــرار می گیرنــد و نشــان از تناقــض 
آشــکار دارنــد. در حقیقــت می تــوان ماکیاولــی 
ــه  ــرد: یکــی کســی ک ــاد ک ــا دو صفــت ی را ب
طــرف دار اشــتراک مــردم در امــور سیاســی و 
قــدرت اســت کــه ایــن موضــوع ماکیاولــی را 
یــک نظریه پــرداز طــرف دار مــردم معرفــی 
می کنــد؛ دوم این کــه ماکیاولــی بــا توصیــۀ 
ــر مــردم و اقتــدارِ یک ســویه  اعمــال هــراس ب
متفکری ســت  »شــهریار«،  حاکــم  بــرای 
طــرف دار دیکتاتــوری و حکومــت اســتبدادی. 
پرســش ایــن اســت کــه ماکیاولــی در حقیقــت 
جمهوری خــواه  یــک  کسی ســت؟  چــه  
ــدِف او  ــن ه ــه آخری ــب ک ــک اقتدارطل ــا ی ی

ــت؟  ــت اس ــدرت و حاکمی ق
سیاســی  متفکــران  از  کوتاهــی  فهرســت 
بــه  کــه  دارد  وجــود  ماکیاولــی  حــِد  در 
ــی و  ــت، دروغ گوی ــق، رذال ــندی، تمل خودپس
ــد.  ــروف ان ــی مع ــه قدرت طلب ــر از هم مهم ت
ــس  ــا پ ــن صفت ه ــی ای ــوص ماکیاول در خص
ــدند. از  ــی ش ــهریار« جهان ــاب »ش ــر کت از نش
خوانــش متــن کتــاب شــهریار، در یــک ســطح 
ــا  ــت ام ــر عادی س ــتنباطی ام ــن اس ــام چنی ع
ــد. ــیوۀ برداشــت ان ــن ش ــِف ای ــماری مخال ش
و  نظریــات  اهمیــت  بــر  کــه  متفکرانــی 
تاریــخ سیاســی  در  ماکیاولــی  توصیه هــای 
ــر  ــتین متفک ــی را نخس ــد، ماکیاول ــد دارن تأکی
معاصــر سیاســی می شــمارند کــه جــرأت 
ســخن  گفتــن در مــورد جدایــی امــر سیاســی و 
قدســی را در دورانــی بــه خــرج داد کــه تفکــر 
ــنگینی  ــایۀ س ــوز س ــطا هن ــرون وس ــی ق آیین
ــی در  ــو، متفکــر ایران ــن جهانبگل داشــت. رامی
مــورد برداشــت هایی ماننــد قدرت طلبــی و 
ــی  ــی از ماکیاول ــی منف ــات اخاق ــایر صف س
ــیر  ــن تفس ــیری بدتری ــن تفس ــد: »چنی می گوی
ــد  ــی می توان ــد ماکیاول در مــورد متفکــری مانن

ــد.«  باش
ــخن  ــه س ــت ک ــن اس ــو ای ــتدالل جهانبگل اس
ــر  ــک متفک ــوان ی ــه عن ــی ب ــۀ ماکیاول بی باکان
ــت  ــن و سیاس ــی دی ــورد جدای ــدرن در م م
ــبب  ــی، س ــر الزم و حیات ــک ام ــوان ی ــه عن ب
شــده در مــورد او چنیــن تفســیری شــکل 
ــه  ــأله، ب ــن مس ــار ای ــی در کن ــرد. ماکیاول گی
دگرگونی ناپذیــری سرشــت و اخــاق انســانی 
ــۀ  ــه نوب ــم ب ــن ه ــه ای ــاراتی دارد ک ــز اش نی
ــر شــدِت انتقــاد و نفــرت عمومــی از  خــود ب

ــت. ــزده اس او اف
ــر  ــانی تغییرناپذی ــت انس ــی، طبیع ــزد ماکیاول ن
ــد از  ــی می گوین ــردازان سیاس ــت، نظریه پ اس
نظــر ماکیاولــی فــرد ثابــت و تاریــخ در جریــان 
و حرکــت اســت. ماکیاولــی ثابت هــای طبیعت 
انســانی را زیــر ذره بیــن می گــذارد و کنش هــا 

شــرایط  در  را  انســان ها  واکنش هــای  و 
گوناگــون مــورد بررســی قــرار می دهــد. 
محمــود محمــودی، مترجــم »شــهریار« در 
مقدمــۀ ایــن کتــاب می نویســد: »هرکــس 
ــتان  ــخ باس ــا تاری ــر و ی ــخ معاص ــا تاری ــه ب ک
ــد  ــه آســانی می فهم ســروکار داشــته باشــد، ب
ــای  ــا از زمان ه ــا و دولت ه ــۀ ملت ه ــه هم ک
ــادات و  ــان و ع ــته های یک س ــین، خواس پیش

ــته اند.« ــابه داش ــار مش رفت
ــدرن،  ــت م ــاد دول ــر ایج ــی ب ــد ماکیاول تأکی
ــق  ــراِن مواف ــه متفک ــت ک ــوع دیگری س موض
ــا  ــازد ت ــی را وادار می س ــت ماکیاول ــا سیاس ب
نظریــات او را توجیــه کننــد. نظریــۀ ایجــاد یک 
ــن  ــی دی ــر جدای ارتــش شــهروندی، اصــرار ب
ــم  ــه حاک ــت داری، این ک و سیاســت در حکوم
ــد و  ــون حرمــت بگذارن ــه قان ــد ب ــردم بای و م
ــد  ــم بای ــه حاک ــن ک ــر ای ــد او ب باالخــره تأکی
پســندیدۀ مــردم باشــد؛ همــه از مشــخصه هایی  
ــدرن  ــت م ــف دول ــوان در تعری ــه می ت ــد ک ان
پیــدا کــرد. مفســران زیــادی اشــارات ماکیاولــی 
از  توجیــه  در  را  مشــخصه ها  همیــن  بــر 

نظریــات او برمی شــمارند.
سیاســت  طــرف داران  دیگــر،  طــرف  از 
ــد  ــی« را بای ــه »ماکیاول ــد ک ــر آن ان ــی ب ماکیاول
جــدا از اصطــاح بدنــام »ماکیاولیســم« مطالعــه 
کننــد. در ادبیــات و اصطاحــات سیاســی، هیچ 

کلمه یــی بدنام تــر از »ماکیاولیســم« وجــود 
نــدارد. محمــود محمــودی در مقدمــۀ شــهریار 
ــس از  ــاح پ ــن اصط ــری ای ــد: »فراگی می گوی
ــاق  ــاختند و اط ــویان آن  را برس ــه فرانس آن ک
ــه هــر آن چــه معنــای فریــب کاری، عــدم  آن  ب
ــی  ــی در زنده گ ــول اخاق ــه اص ــدی ب پای بن
باعــث  می دهــد،  نیرنگ بــازی  و  سیاســی 
ــی و  ــت فرصت طلب ــن واژه مطلقی ــا ای ــد ت ش
ــی  ــدرت را در ط ــویه از ق ــِی یک س بهره جوی

ــرد.« ــار خــود بگی ــد ســده در اختی چن
در مقابــل، منتقدیــن ماکیاولــی دلیــل رشــد این 
اصطــاح را نظریاتــی می داننــد کــه ماکیاولــی 
خــود بــه جوینــده گان قــدرت می دهــد، امــا از 
یــک منظــر دیگــر، نــام ماکیاولــی بــا دوره یــی 
ــانس در  ــه روح رنس ــت ک ــورده اس ــره خ گ
گوناگــون  زمینه هــای  در  را  خــود  ایتالیــا، 
و  داوینچــی  علــوم  در  می ســازد.  آشــکار 
گالیلــه؛ در هنــر داوینچــی، میــکل  آنــژ، رافائل؛ 
ــدوال و  ــو، پولیتســیانو و میران در فلســفه فیچین

همین طــور در حکومــت و سیاســت ماکیاولــی 
بــود کــه ایتالیــا زیــر ســایۀ حرکــت آن هــا بــه 
ــدل  ــان ب ــز روشــن فکری و فرهنگــی جه مرک
ــر کســی از   ــن چهره هــا کم ت ــان ای شــد. در می
نفــرت باقی مانــدۀ قــرون وســطا در امــان  مانــد. 
بدیهی ســت کــه ماکیاولــی نیــز مــورد اعتــراض 
جــِو اخاقــی قــرون وســطایی قــرار گرفــت و 
ــری  ــه متفک ــل دیگری ســت ک ــود دلی ــن خ ای
ــیطانی  ــرۀ ش ــک چه ــه ی ــی را ب ــد ماکیاول مانن

تقلیــل داده اســت.
انتقــاد دیگــری کــه بــر ماکیاولــی وارد اســت، 
ــرای اعمــال  ــم »شــهریار« ب ــه حاک ــدرز او ب ان
قــدرت از طریــق ایجــاد رعــب اســت امــا اگــر 
فصــل هفدهــم شــهریار را بــا دقــت بخوانیــم، 

درمی یابیــم کــه ماکیاولــی بــه تکــرار می گویــد 
ــم خــوب  ــرای حاک ــی ب ــی و خوش قلب مهربان
اســت امــا نــه بــه قــدری کــه روال عــادی کار 
ــورد  ــی او م ــت مهربان ــد و صف ــراب کن را خ
ــدان  ــرد. ایــن ب ــرداری دیگــران قــرار گی بهره ب
ــراط  ــی می خواهــد از اف ــه ماکیاول معناســت ک
ــر  ــرد. او ب ــورت گی ــری ص ــا جلوگی در کاره
تدبیــر و ســنجش در مــورد یــک عمــل، پیــش 

ــه آن پافشــاری مــی ورزد. ــدام ب از اق
دیــدگاه بدبینانــۀ ماکیاولــی بــه انســان و منــش 
انســانی هــم مــورد انتقــاد اســت، امــا شــماری 
از مخالفــان چنیــن اســتنباطی، نظــر دارنــد کــه 
ــد  ــت تأکی ــای حکوم ــر بق ــی ب ــر ماکیاول اگ
ــت و  ــه دوام حکوم ــت ک ــن اس ــرای ای دارد ب
نظــم بامنــازع، بــه نفــع خــود مــردم اســت. در 
ــه  ــم ک ــی می خوانی ــم از ماکیاول ــل هفده فص
بــه شــهریار گــوش زد می کنــد: »یــک شــهریار 
عاقــل نبایــد از کلمــۀ ســتم کــه بــه او نســبت 
می دهنــد ماحظــه و پــروا داشــته باشــد، 

به ویــژه وقتــی کــه بــا آن می توانــد ملــِت 
ــه دارد.«  ــا نگ ــع و باوف ــد و مطی ــود را متعه خ
همچنــان ماکیاولــی می گویــد: آشــوب و بلــوا 
ــی مملکــت اســت.  سرمنشــای فســاد و ویران
تفــاوت جمهوری خواهــی دوران ماکیاولــی بــا 
ــه درازاِی  ــم ب ــروزی ه ــی ام جمهوری خواه
سده هایی ســت کــه از ماکیاولــی تــا حــاال 
می گــذرد و در ایــن شــکی نیســت کــه شــرایط 
آن در آینــده نیــز متفــاوت خواهــد بــود. بــرای 
همیــن ُخرده گیــری بــر چنیــن تعریفــی از 
ــی و  ــی دوران ماکیاول ــت جمهوری خواه نوعی
مقایســۀ ریزبینانــۀ آن بــا دوراِن مــا قطعــًا نتیجۀ 
دل خــواه به دســت نمی دهــد. قضــاوت در 
مــورد وضعیــت آن زمــان براســاس معیارهــای 

ــود و  ــد ب ــه خواه ــروزی نامنصفان ــش ام دان
ــت.  ــد داش ــکال خواه ــی اش ــن مطالعه ی چنی
ــوارد، از نظریه هــای  ــن جهــت در بســا م از ای
ــت  ــه او در نهای ــد ک ــن برمی آی ــی چنی ماکیاول
ــوان گفــت  ــد. می ت ــه مــردم فکــر می کن امــر ب
کــه او از جدیــت حاکــم نیــز بــه عنــوان 
ــبب  ــرانجام س ــه س ــد ک ــاد می کن ــزاری ی اب
خیــر عمومــی خواهــد بــود. بــه همیــن منظــور 
ماکیاولــی می نویســید: »وقتــی کــه حاکــم 
ــا  ــرج را ب ــی و هرج وم ــد آشــوب و ناامن بتوان
برخــی اعمــال شــدید ســاکت و آرام کنــد، در 
ــه  ــب ب ــم و خوش قل ــتر دل رح ــر کار بیش آخ
ــذارد  ــه بگ ــا این ک ــد ت ــد آم ــاب خواه حس
ــرای  ــا را از مج ــان کاره ــاد جری ــی زی مهربان
اصلــی خــود منحــرف کــرده، کار بــه شــورش 
و آشــوب بکشــد و در نهایــت بــه خون ریــزی 
ــی  منجــر شــود.« در این جــا، پیشــنهاد ماکیاول
ــتفاده از  ــی، اس ــر مردم ــه خی ــیدن ب ــرای رس ب
هــر ابزاری ســت کــه بــرای دوام ســاختار 

قــرار  شــهریار  دســترس  در  نظام منــد 
می گیــرد.

ماکیاولــی طــرف دار منفــور بــودن حاکــم نــزد 
ــۀ  ــاد چرخ ــه از ایج ــت، بلک ــم نیس ــردم ه م
اعتمــاد بیــن مــردم و حاکــم ســخن می گویــد 
ــم  ــرس ه ــتفاده از ت ــه اس ــد ک ــد می کن و تأکی
بایــد بــا نکته بینــی و دقــت صــورت گیــرد تــا 
ــود  ــاه وج ــوی ش ــار از س ــی سرش ــر محبت اگ
ــه  ــردم هــم نشــود: »ب ــل منفــور م ــدارد، الاق ن
گونه یــی باشــد کــه از او بهراســند ولــی مــورد 

نفــرت هــم قــرار نگیــرد.«
ــن  ــه از مت ــی ک ــا آن جای ــی ت ــد ماکیاول تأکی
ــه  ــت ک ــر تدبیری س ــد ب ــته هایش برمی آی نوش
ــت  ــا در نهای ــد ت ــد پیشــه کنن ــا بای حکومت ه
ــت  ــای حکوم ــم و بق ــور، نظ ــر جمه ــه خی ب

تمــام شــود.
ــه  ــن ک ــش از ای ــد پی ــال، بگذاری ــن ح ــا ای ب
ــته  ــی داش ــورد ماکیاول ــی در م ــاوت نهای قض
متفکــر  کریــم ســروش  از  نقلــی  باشــیم، 
ــاورم کــه می گویــد: »الزمــۀ تکامــل  ــی بی ایران
معرفــت بشــری آزادی ســت و فهــم هیچ کــس 
بــه خــودی خــود کامــل نیســت.« در سیاســت 
ــن  ــک رشــتۀ علمی ســت، ای ــه خــود ی ــز ک نی
ــن،  ــر همی ــا ب ــت. بن ــی ا س ــک روش منطق ی
بایســت بــه اصــل انتقــاد متکــی بــود و آزادی 
ــت.  ــی  دانس ــاوت را طبیع ــت های متف برداش
کــه  می دانــم  نیــز الزم  را  ایــن  یــادآوری 
اســاس  بــر  تنهــا  نمی تــوان  را  ماکیاولــی 
ــای  ــرد. کتاب ه ــاوت ک ــهریار« قض ــاب »ش کت
و  جنــگ«  »هنــر  فلورانــس«،  »تاریــخ 
بــرای  »گفتارهــا«  نوشــته اش  مهم تریــن 
ــز  ــرۀ جنجال برانگی ــن چه ــر ای ــناخت بهت ش
ــت.  ــده اس ــان کمک کنن ــی جه ــخ سیاس تاری
ــی  ــن ماکیاول ــه های بنیادی ــا اندیش در گفتاره
می خوانیــم.  سیاســی  نظــام  مــورد  در  را 
در ایــن کتــاب، نظــام مردم ســاالری را بــر 
تمامــی انــواع حکومــت برتــری می دهــد، بــر 
ــا پایــگاه مردمــی تأکیــد مــی ورزد و  ارتشــی ب
ــا نظــام  ــوع حکومتــی، حت ــرای هرن باالخــره ب
را  مــردم  دیکتاتــوری و مســتبد، رضایــت 

شــرط بقــا می شــمارد.
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ماکیاولــی را نمی تــوان تنهــا بــر اســاس کتــاب »شــهریار« قضــاوت کــرد. کتاب هــای »تاریــخ فلورانــس«، »هنــر جنــگ« 
و مهم تریــن نوشــته اش »گفتارهــا« بــرای شــناخِت بهتــِر ایــن چهــرۀ جنجال برانگیــز تاریــخ سیاســی جهــان کمک کننــده 
ــام  ــاب، نظ ــن کت ــم. در ای ــی می خوانی ــام سیاس ــورد نظ ــی را در م ــن ماکیاول ــه های بنیادی ــا، اندیش ــت. در گفتاره اس
مردم ســاالری را بــر تمامــی انــواِع حکومــت برتــری می دهــد، بــر ارتشــی بــا پایــگاه مردمــی تأکیــد مــی ورزد و باالخــره 

بــرای هــر نــوع حکومتــی، حتــا نظــام دیکتاتــوری و مســتبد، رضایــت مــردم را شــرط بقــا می شــمارد

زبیـر رضـوان



»پل آسـتر« از معدود نویسـنده گان خاقی ا  سـت که گسـترۀ 
وسـیع و متفاوتـی از ادبیـات را تجربـه کرده. گسـتره یی که 
شـامل گـردآوردی و ترجمـۀ اشـعار فرانسـه، نوشـتن مقاله  
و نقـد ادبی، سـرودن شـعر، خاطره نویسـی، تجربـۀ ادبیات 
داسـتانی پسـت مدرن، رمان ریالیسـم جادویی و حتا افسـانۀ 
حیوانـات می شـود. بـه همیـن خاطـر، دنیـای داسـتانی پل 
بـا  مقایسـه  در  امریکایـی  نام آشـنای  نویسـندۀ  آسـتر، 
هم عصرانـش دنیـای متفـاوت  و نویـی اسـت کـه موجـب 
شـده اغلـب آثـارش در کشـورهای جهـان مـورد اسـتقبال 

قـرار بگیـرد و ترجمه شـود. 
»سـه گانۀ  نوشـتن  به خاطـر  بیش تـر  آسـتر  پـل  هـر چنـد 
سـختی  بـه  امـا  کـرد،  پیـدا  جهانـی  شـهرت  نیویـورک« 
می تـوان بـر روی تنهـا یـک اثـر او انگشـت گذاشـت و 
آن را نماینـدۀ خاقیـت ادبـِی او معرفـی کـرد. برخـاف 
نویسـنده گانی کـه می توان خاقیـت و توانایی ادبی شـان را 
بـه شـاهکار آن ها تعمیـم داد، وقتی سـخن از خاقیت ادبی 
پـل آسـتر به میـان می آیـد، بایـد بـه مؤلفه هایی اشـاره کرد 
کـه در تک تـِک داسـتان هایش پراکنده انـد. بـا ایـن همـه، 
داسـتان های آسـتر هـر قـدر هـم که متفـاوت از هم نوشـته 
شـده باشـند، دارای مؤلفه هایی هسـتند که می تـوان آ ن ها را 
بـه عنـوان ویژه گی های دنیای داسـتانی پل آسـتر شـناخت.
تکـرار  آسـتر،  داسـتان های  اصلـی  ویژه گی هـای  از  یکـی 
اغلـب  در  کـه  اسـت  تصادفـی۱«  »رویداد هـای  تعـدد  و 
آثـارش بـه وضـوح دیـده می شـود. شـاید نمونـۀ اغـراق 
شـدۀ »رویداد هـای تصادفـی« را بتـوان در فلـم »سرنوشـت 
شـگفت انگیز املـی پولـن« سـاختۀ »ژان پیر ژنـه« کارگردان 
فرانسـوی مشـاهده کرد. ایـن فلم کـه کارگردانش بـه الهام 
گرفتـن از رویداد هـای تصادفـی داسـتان های پـل آسـتر در 
سـاخت آن اعتـراف می کنـد، عامـل تصـادف را بـه عنـوان 

سـوژۀ اصلـی خـود انتخـاب کرده  اسـت.
 عنصر »تصادف« شـاید بیش تر از هر اثر آسـتر در »سـه  گانۀ 
نیویـورک« که شـامل سـه کتاب مجزای »شـهر شیشـه یی«، 
»ارواح« و »اتـاق در بسـته« اسـت، و بـه خصـوص در دو 
کتـاب اول، دیـده می شـود. »سـه گانۀ نیویـورک« کـه کتابی 
دربـاره هویـت آدم هاسـت، ظاهـر داسـتان  پولیسـی دارد، 
طـوری کـه گاهـی بـه اشـتباه آن را رمـان پولیسـی خطاب 
می کننـد. پـل آسـتر در این باره بـه »مگزین لیته رر« در سـال 
۱۹۹3 می گویـد: »اغلـب از سـه گانۀ نیویـورک بـه عنـوان 
رمانـی پولیسـی صحبت شـده. مـن این طور فکـر نمی کنم.
از بعضی امکانات رمان پولیسـی اسـتفاده کـرده ام اما در کل 
اتفاقـی نمی افتـد، منظورم این اسـت که اصـًا جرمی وجود 
نـدارد. اگـر از کارآگاه هـم حرفـی بـه میـان آمـده، دلیلـش 
خیلی سـاده اسـت؛ روزی یک تلیفون اشـتباهی به من شـد 
و کسـی آژانـس کارآگاهـی پینکرتـن را می خواسـت، دلـم 
می خواسـت بـه ایـن ماجرا وفـادار باشـم، الاقل در شـروع 
داسـتان. وقتـی رمـان »هیوال« را تمـام کردم، متـن غریب و 
کوتاهـی نوشـتم در حـدود چهـل صفحـه بـه نـام »دفترچۀ 
قرمـز« کـه در آن ماجراهـای عجیب وغریـب واقعی یـی که 

برایـم پیش آمـده، حکایت کـرده ام.
در آن جـا از ایـن تمـاس تلیفونی که سـال ۱۹۸0 برایم پیش 
آمـد، هـم صحبـت کـرده ام. چنـد مـاه پیـش، یعنـی دوازده 
سـال بعـد از آن ماجـرا، داشـتم کار می کـردم کـه تلیفـون 
آقـای کوییـن  برداشـتم، کسـی  را  زنـگ خـورد. گوشـی 
)Quinn( را می خواسـت. بـا خـودم گفتـم شـاید یکـی از 
دوسـتانم خواسـته شـوخی کند. کویین نام شـخصیتی است 
در »شـهر شیشـه یی«، کـه کسـی اشـتباهی بـه او زنـگ زده 
و فکـر کـرده کـه کارآگاه اسـت. از آن جـا کـه آن فـردی 
کـه بـه مـن زنـگ زد، لهجۀ اسـپانیایی داشـت، گفتم شـاید 
دنبـال آقـای کوییـن )Queen( اسـت، بـه همیـن خاطر از 
او خواسـتم تـا نـام کوییـن را هجـی کنـد، امـا دقیقـًا همان 
کوییـن )Quinn( را می خواسـت. ترسـیدم و فوراً گوشـی 

را گذاشـتم، درسـت مثـل دوازده سـال قبـل.«
آسـتر در این عبارت که در پاسـخ پرسشـی از مگزین لیته رر 
گفتـه اسـت، بـه دو نکتـۀ مهـم اشـاره کـرده. آقـای کویین 
شـخصیت اصلی »شـهر شیشـه یی« اسـت؛ کسـی اشـتباهی 
شـمارۀ خانـۀ او را می گیـرد و فکـر می کنـد کـه کوییـن 
کارآگاه اسـت. حـال آن کـه کوییـن نویسـندۀ داسـتان های 
جنایـی اسـت. دوازده سـال بعـد از انتشـار کتـاب، کسـی 
بـا پـل آسـتر تمـاس می گیـرد و همـان آقـای کوییـن را 
می خواهـد. پـل آسـتر در اغلـب گفت وگوهایـی کـه انجام 
داده، از »رویدادهـای تصادفـی« بـه عنـوان پدیده یـی عادی 
در زنده گـی نـام بـرده و همان طـور کـه در ایـن عبـارت 
هـم گفتـه، کتابچـۀ کوتاهی به نـام »دفترچـۀ قرمـز« دربارۀ 
پدیده هـای تصادفـی و شـگفت انگیز زنده گی شـخصی اش 

است. نوشـته 
نکتـۀ مهـم دیگـری که در ایـن عبـارت وجود دارد، اشـا رۀ 
آسـتر بـه جنایـی نبـودن کتاب اسـت. آسـتر بـا به کارگیری 
ُفـرم داسـتان جنایـی در خلق »فرا داسـتانی« دربـارۀ هویت 
آدم هـا بـه نـام »سـه گانۀ نیویـورک« شـاخص ترین و البتـه 
نـه کامل تریـن، خاقیـت  ادبـی  خـود را در حـوزۀ ادبیـات 
داسـتانی بـه نمایش گذاشـته اسـت. »سـه گانۀ نیویـورک« با 
ظاهـر فریبنـدۀ جنایی خـود طعنه یی بـه ادبیات پولیسـی به 
حسـاب می آیـد. اگـر روزی »ژان لـوک گـدار« بـا سـاختن 
»از نفس افتـاده« در قالـب فلـم جنایـی، مقاله یـی دربارۀ فلم 
جنایـی ارایـه کرده اسـت، بـه فاصلۀ چنـد دهه بعـد او »پل 
آسـتر« بـا به کارگیـری فرم پولیسـی، مقاله یی دربـارۀ ادبیات 
پولیسـی نوشـته اسـت. آسـتر بـا انتخـاب عنـوان »اتـاق در 
طعنـه  و  نیویـورک«  »سـه گانۀ  کتـاب  سـومین  در  بسـته« 

بـه مفهـوم »معمـای اتـاق در بسـته2« در ادبیـات پولیسـی 
مقاله یـی انتقـادی دربـارۀ ادبیات پولیسـی ارایه کرده اسـت.
دیگـر ویژه گـی مهـم پـل آسـتر، عاقـه اش بـه سـنت کهن 
قصه گویـی اسـت؛ مفهومـی شـرقی که تـا حدی بـا »رمان« 
بـه معنای غربی آن زیاد سـازگار نیسـت. شـاید وارد شـدن 
بـه بحث تفـاوت »قصه« و »رمـان« موضـوع را پیچیده کند، 
امـا آن چـه بـه ظاهـر نزد پـل آسـتر »قصـه« معنـا می دهد، 
همـان داسـتان های شـفاهی و گاه کوتاهـی  اسـت کـه در 
سـالیان سـال پیـش سـینه بـه سـینه نقـل می شـده اسـت و 
جذابیـت آن، نـه ویژه گی هـا و عناصـر داسـتانی، کـه خـود 
ماجـرای قصـه اسـت. وقتـی قصه یـی سـالیان سـال از زبان 
هـزاران آدم نقـل شـده و بـه نسـل جدیـدی رسـیده، دیگر 
در آن خبـری از پیچیده گی هـای فرمـی، روایتی و داسـتانی 
نیسـت، در حالـی کـه آن چیـزی کـه در طـول این سـالیان 

باقـی مانـده، خـود قصه اسـت.
پل آسـتر که خود شـیفتۀ »دن کیشـوت« نو شـتۀ سـروانتس 
 ۱۹۹3 سـال  لیتـه رر  مگزیـن  بـه  رابطـه  ایـن  در  اسـت، 
می گویـد: »مـن خـودم را رمان نویـس نمی دانـم. آن چیـزی 
کـه ذهـن مرا مشـغول می کنـد، همـان چیزهایی نیسـت که 
ذهـن رمان نویـس بـه مفهوم معمـول آن را مشـغول می کند. 
سـطح اشـیا، واقعیت های روزمره و نوعی عاقـۀ اجتماعی، 
ایـن کـه مثـًا چـرا امسـال با سـال گذشـته متفاوت اسـت. 
در کتاب هایـم، مسـالۀ مهم بقای هسـتی اسـت. مـن بیش تر 
از آن کـه رمان نویـس باشـم، قصه گویـم، بـه سـنت شـفاهی 
قصه گویـی کـه هیـچ ربطـی به رمـان بـه مفهوم معمـول آن 

نـدارد، احسـاس نزدیکـی می کنم.«
عاقـۀ پـل آسـتر بـه قصه گویـی بـه آن مفهومـی که اشـاره 

شـد، باعـث شـده تا بـه یکـی از مؤلفه های نسـبتًا مشـترک 
داسـتان هایش اقـدام کنـد و آن »داسـتان در داسـتان3« های 
می شـود؛  دیـده  آثـارش  اغلـب  در  کـه  زیـادی  اسـت 
داسـتان هایی کوتـاه کـه بـه وفـور مابیـن ماجـرای داسـتان 
اصلـی گفتـه می شـوند و حکایـت از عاقه به همان سـنت 

دارد. کهـن قصه گویـی 
نمونـه  بـرای  آسـتر  کتاب هـای  در  داسـتان«  در  »داسـتان 
بـه وضـوح در »کتـاب اوهـام«، »مـون پـاالس« و »شـب 
پیش گویـی« دیـده می شـود. »داسـتان در داسـتان« البتـه بـه 
گونـۀ دیگـری نیـز خـود را در کتاب های آسـتر نشـان داده 
اسـت. آسـتر با زیاد کـردن الیه هـای داسـتانی و همین طور 
داسـتان های الیـه در الیـه، این منظـور را محقق کـرده. این 
داسـتان های کوتـاه بـه ظاهـر خـود قابلیـت آن را دارنـد تا 
در کتابـی مجـزا در قالـب داسـتان اصلـی به آن هـا پرداخته 
شـود، امـا پـل آسـتر بـا اطمینـان کامـل آن هـا را مابیـن 
ماجـرای اصلـی خـود حکایـت می کنـد و ایـن عمـل را به 
یکـی از ویژه گی هـای بـارز دنیـای داسـتانی خـود تبدیـل 

اسـت. کرده 

آسـتر  داسـتان های  ویژه گی هـای  دیگـر  از  »بینامتنیـت4« 
اسـت کـه در ضمـن از مهم تریـن مؤلفه هـای پسـت مدرن 
از  بینامتنیـت  بـه حسـاب می آیـد. اصطـاح  آثـارش هـم 
مفاهیـم مرتبـط بـه پست مدرنیسـم اسـت و تقریبـًا همزمان 
بـا نظریـات پس سـاختارگرایی ژولیـا کریسـتوا مطرح شـده 
و بـه ایـن معنـا اسـت کـه مفاهمیـم متـن یـا عبارتـی تنهـا 
در قالـب متـن یـا عبـارت دیگـری معنـا می پذیرنـد. به این 
معنـا کـه کارکـرد متن یـا عبارتـی در رمـان صرفـًا به خاطر 
اشـاراتی کـه قبـًا در همـان رابطـه در متن هـای پیشـین یـا 
حتـا رمان هـای پیشـین شـده، مفهـوم می یابـد و خواننـدۀ 
زیـرک بـا ارجاع بـه متن قبلـی می توانـد از مفهـوم آن آگاه 

. د شو
آمـدن  پدیـد  موجـب  هم چنیـن  کـه  بینامتنیـت  مفهـوم 
بـه طـور  انترنـت شـده،  داسـتان های »هایپرتکسـت5« در 
آگاهانـه در بسـیاری از رمان هـای پـل آسـتر دیده می شـود. 
بـرای نمونـه  می تـوان بـه حضـور شـخصیت های دو کتاب 
»سـه گانۀ  سـوم  کتـاب  در  »ارواح«  و  شیشـه یی«  »شـهر 
کـرد. حضـور  اشـاره  بسـته«  در  »اتـاق  یعنـی  نیویـورک« 
شـخصیت های دو کتـاب قبلـی در کتاب آخـر موجب پدید 
آمـدن مفهومـی جدیـد و زیرالیه یـی می شـود کـه در قالب 

اصطـاح »بینامتنیـت« معنـا می دهـد.
دنیـای داسـتانی پـل آسـتر البتـه ویژه گی هـای دیگـری هم 
دارد کـه نمی تـوان بـه همـۀ آن هـا در قالـب مقاله یـی کوتاه 
پرداخـت. از همیـن دسـته ویژه گی هـا می توان بـه پرداخت 
خـوب شـهری کتاب های آسـتر اشـاره کرد. تصویـر نمایان 
شـهری در کتاب هـای آسـتر بـه خصـوص مفهـوم بـه ذات 
»شـهر« در کتـاب »کشـور آخرین هـا« و هم چنیـن پرداخت 
خـوب نیویـورک در »سـه گانۀ نیویورک« و اشـارات خوب 
شـهری در »شـب پیش گویـی« بـه نیویـورک، بروکلیـن، و 
ایسـتگاه های مسـافری و … اهمیت »شـهر« را برای آسـتر 
امریکایـی نشـان می دهـد. پـل آسـتر هم چنیـن بـه زنده گی 
در جـای جـای  و  دارد  بسـیاری  آدم هـا، عاقـۀ  روزمـرۀ 
داسـتان هایش تصویـر زنده گی روزمره را نشـان داده اسـت.
حادثه یـی  وقـوع  از  تـرس  آدم هـا،  »تنهایـی«  بـه  اشـاره 
هولنـاک، از دسـت دادن توانایـی فهـم و درک، شکسـت 
عاطفـی و مـرگ پـدر و همسـر نیـز از دیگـر ویژه گی هـای 
دنیـای داسـتان های آسـتر اسـت. پـل آسـتر همان طـور کـه 
از  قلمـرو وسـیعی  اشـاره شـد،  آن  بـه  مقالـه  ابتـدای  در 
ادبیـات را تجربـه کـرده. تجربـۀ گسـتردۀ ایـن قلمـرو خود 
از ویژه گی هـای آسـتر اسـت. ریالیسـم جادویـی در »آقـای 
سـرگیجه«، افسـانۀ حیوانـات در »تیمبوکتو«، خاطره نویسـی 
در »اختـراع تنهایـی«، »هنـر گرسـنه گی« و »دفترچـۀ قرمز«، 
»لولـو  و  »دود«  شـانس«،   »موسـیقی  بـرای  فلم نامه نویسـی 

روی پُـل« از همیـن دسـته تجربیـات اسـت.
دنیای داسـتان های پل آسـتر، همان طور که از چشـمان نافذ 
نویسـنده اش پیداسـت، دنیایی اسـرارآمیز و دوست داشـتنی 
 اسـت. دنیایـی کـه آدم را پـس از خواندنـش بـه فکـر وا 
مـی دارد، دنیایـی که هنگام وارد شـدن به آن ایـن توانایی را 
دارد تـا آدمـی را از دنیـای واقعـِی دور و اطرافـش دور کند 
و حتـا بـرای چنـد لحظـه او را بـه اعمـاق داسـتانی خیالـی 
ببـرد. پـل آسـتر شـاید بـرای نوشـتن، دنبـال همیـن هدف 
اسـت؛ خلـق دنیایـی نـو و متفاوت کـه آدمی را بـرای چند 
لحظـه مسـحور خـود می کنـد. خلـق دنیایـی نـو و متفاوت 
کـه آدمـی را بـرای چنـد لحظه مسـحور خـود می کنـد. پل 
آسـتر دربـارۀ دنیـای داسـتان و اهمیتـش بـه مگزیـن لیته رر 

می گویـد: »سـوال این جـا اسـت کـه هدف چیسـت.
دنیـا هدفـی نـدارد. از همه چیز دنیـا نمی توان سـر درآورد، 
امـا کم کـم می تـوان درکـش کـرد. در عـوض دنیـای هنـر 
محـدود اسـت و بـه همیـن خاطـر ]در مقایسـه بـا دنیـای 
واقعـی[ الیتناهی نیسـت و می شـود بـه راحتـی آن را آنالیز 
کـرد. وقتـی بـه صفحـۀ ده برسـی، یـا شـاید هـم صفحـۀ 
بیسـت و شـاید پنجـاه، ممکـن اسـت بـه هدفـی برسـی. 
می تـوان بـه سـاده گی دربـارۀ سـاختار و مفاهیـم داسـتان 
حـرف زد. آدم هـا می میرنـد، امـا کتاب هـا بـه حیات شـان 
ادامـه می دهنـد. اثـر کاغـذ از گوشـت و اسـتخوان بیش تـر 

» است.
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نگاهی 
به دنیای داستانی 

دنیــای داســتان های پــل آســتر، همان طــور کــه از چشــمان نافــذ نویســنده اش پیداســت، دنیایــی 
اســرارآمیز و دوست داشــتنی  اســت. دنیایــی کــه آدم را پــس از خواندنــش بــه فکــر وا مــی دارد، 
ــا آدمــی را از دنیــای واقعــِی دور  دنیایــی کــه هنــگام وارد شــدن بــه آن ایــن توانایــی را دارد ت
و اطرافــش دور کنــد و حتــا بــرای چنــد لحظــه او را بــه اعمــاق داســتانی خیالــی ببــرد. پــل آســتر 
شــاید بــرای نوشــتن، دنبــال همیــن هــدف اســت؛ خلــق دنیایــی نــو و متفــاوت کــه آدمــی را بــرای 

چنــد لحظــه مســحور خــود می کنــد

پل آ ستر
سعید کمالی دهقان 
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چنــدی پیــش خبــری پخــش شــد کــه کارهــای بازرگانــی 
در افغانســتان ۸ میلیــارد دالــر کســر داشــته اســت. شــنیدن 
ــر  ــتان اگ ــاری افغانس ــری تج ــارد دال ــر ۸ میلی ــر کس خب
ــبب  ــد س ــاً بای ــد، حتم ــرده باش ــران نک ــس را نگ هیچ ک
ــد؛  ــده باش ــی ش ــدت مل ــت وح ــس  حکوم ــی ریی نگران
زیــرا شــخصی کــه مســوولیت تمــام کشــور را عهــده دار 
اســت و کســی کــه مــردم عمدتــاً او را بــه خاطــر 
برنامه هــای اقتصــادی اش در کمپایــن انتخابــات حمایــت 
کردنــد و رأی دادنــد، می توانســت در عرصــۀ بهبــود 

ــد. ــر عمــل کن ــت اقتصــادی کشــور بهت وضعی
ــت  ــی، بیشــتر یــک دول ــه می شــود محمداشــرف غن گفت
ــای  ــه برنامه ه ــادی ب ــه زی ــاخته و توج ــور س اقتصادمح
ــۀ  ــد برنام ــاح چن ــار افتت ــا، افتخ ــادی دارد. از قض اقتص
اقتصــادی کــه طــرح آن هــا در زمــان حکومت هــای 
پیشــین ریختــه شــده بــود، بــه اشــرف غنــی رســید و نــزد 
مــردم عــام ایــن خیــال را رنگین تــر ســاخت کــه جنــاب 
غنــی را اگــر آرام بگذرانــد، افغانســتان را بــه یــک کشــور 

ــد. ــدل می کن ــه مب مرف
افتتــاح بنــد آب ســلما، افتتــاح پروژه هــای تاپــی و 
کاســکا ۱000 و نیــز افتتــاح راه ترانزیتــی زرنج-چاه بهــار، 
ــای کان  ــه پروژه ه ــدر آقین ــه بن ــن ب ــط آه ــیدن خ رس
ــت  ــه دس ــا ب ــوار گل زدۀ آن ه ــه ن ــتند ک ــادی هس اقتص

ــد. ــع ش ــور قط ــوری کش رییس جمه
ــت  ــول کار حکوم ــاً محص ــروژه قطع ــن پ ــار ای ــر چه ه

آقــای غنــی نبــوده، بلکــه هــر کدام شــان از 50 ســال تــا 
ــر اریکــۀ  ده و پنــج ســال پیــش از این کــه آقــای غنــی ب
قــدرت تکیــه بزنــد، طــرح شــده بودنــد و ســالیان ســال 
ــا  ــن پروژه ه ــق ای ــرای تطبی ــتان ب ــای افغانس حکومت ه

بــه ســهم خــود و بــه شــیوه خــودکار کــرده بودنــد.
ــول کار  ــا محص ــن پروژه ه ــه ای ــث ک ــن بح ــدا از ای ج
جنــاب غنــی نیســتند و ممکــن اســت تــاش آقــای غنــی 
ــألۀیی  ــد، مس ــرعت داده باش ــا را س ــن پروژه ه ــق ای تطبی
ــا  ــن پروژه ه ــت ای ــت، موثری ــه آن پرداخ ــد ب ــه بای ک
ــی  ــد آب ــر از بن ــه غی ــت. ب ــور اس ــاد کش ــرای اقتص ب
ســلما، متأســفانه تمــام ایــن پروژه هــای کان اقتصــادی، 
ــا ســهمی  ــی هســتند و افغانســتان تنه برنامه هــای ترانزیت
ــته  ــا داش ــن پروژه ه ــودآوری ای ــت از س ــن اس ــه ممک ک
ــت  ــت اس ــق ترانزی ــت آوردن ح ــه دس ــا ب ــد، همان باش
ــر  ــال بهت ــرای انتق ــات در داخــل کشــور ب ــۀ خدم و ارای

ــرژی.  ــا و ان کاال ه
در یــک نــگاه، اگــر ایــن پروژه هــا بــه افغانســتان پــول آور 
ــرای شــماری از مــردم  باشــند و نیــز زمینــۀ اشــتغال را ب
مــا امکان پذیــر بســازند، می شــود ایــن پروژه هــا را 
ــی  ــت جانب ــی موثری ــژه زمان ــه وی ــت دانســت، ب گام مثب
ایــن پروژه هــا نمایــان می شــود کــه تشــویق کننــدۀ 
ســرمایه گذاری های بــزرگ دیگــر باشــد و ایــن اطمینــان 
ــت  ــوری اس ــک کش ــتان ی ــه افغانس ــد ک ــاد کن را ایج
ــه  ــر ب ــد و حاض ــر را می پذیرن ــرمایه گذارها خط ــه س ک

ســرمایه گذاری در آن هســتند. 
جــدا از کارکرد هــای ســکتور خصوصــی افغانســتان 
ــا در  ــد و م ــرمایه گذاری می کنن ــر س ــول خط ــا قب ــه ب ک
طــول ســه ســال گذشــته )زمــان حاکمیــت آقــای غنــی( 
ــش  ــن بخ ــورد ای ــرمایه گذاری های کان و خ ــامل س ش
بوده ایــم، دیگــر کــدام برنامــه و اقــدام عملــی کــه بشــود 
ــه  ــت، ب ــی دانس ــت کنون ــم حکوم ــت آورد مه آن را دس

ــورد. ــم نمی خ چش
ــاد در  ــالیان زی ــه س ــل این ک ــه دلی ــی، ب ــرف غن محمداش
عرصه هــای اقتصــادی در نهاد هــای مهــم جهانــی ایفــای 
وظیفــه کــرده و نیــز بــه حیــث شــخصی کــه وزیــر مالیــه 
کشــور بــوده، شــاید بهتــر از هــر اقتصــاددان دیگر کشــور 
ــش  ــزرگ در کاه ــی و ب ــش اصل ــد نق ــه تولی ــد ک می دان
ــادالت  ــاز مب ــز زمینه س ــادی دارد و نی ــته گی اقتص وابس
ــرخ  ــدن ن ــبب کم ش ــد س ــت. تولی ــی اس ــر تجارت دیگ
ــی  ــس مل ــه نف ــاد ب ــود، اعتم ــور می ش ــکاری در کش بی
ــاد  ــد ایج ــد و مفی ــروی توانمن ــد، نی ــش می ده را افزای
پــول در داخــل کشــور  می کنــد و ســبب گــردش 

می شــود. 
ــًا  ــت صرف ــور روی فعالی ــاد کش ــفانه اقتص ــون متأس اکن
تجــاری اســتوار اســت و اگــر دولــت ادعــا بلنــد رفتــن 
ســطح عوایــد خــود را دارد، ایــن عایــد عمدتــاً ناشــی از 

ــر واردات اســت. ــی ب ــد گمرک عوای
ارقــام رســمی نشــان می دهــد کــه افغانســتان در نزدیــک 
ــن  ــاً ای ــر دقیق ــی دارد و اگ ــد داخل ــش تولی ــه ۱30 بخ ب
ــن  ــامل ای ــته بندی ش ــتر بس ــود، بیش ــی ش ــد ارزیاب تولی
ــد  ــی تولی ــورت واقع ــه ص ــا ب ــی م ــت، یعن ــام اس ارق
ــد  ــامل تولی ــته بندی را ش ــاژ و بس ــه مونت ــم، بلک نداری

دانســته ایم. 
دولــت تحــت رهبــری آقــای غنــی نتوانســته برنامه هــای 
مفیــد اقتصــادی داشــته باشــد. تــا حــال اصــًا بــه تولیــد 

و تولیــد صنعتــی توجــه نشــده و هیــچ نشــانه یی از 
در  تولیــد صنعتــی  بــرای  اســتراتیژیک  برنامه ریــزی 
اداره هــای ایــن دولــت بــه چشــم نمی خــورد کــه اگــر در 
ــی  ــاب غن ــت جمهوری جن ــده دورۀ ریاس ــان باقی مان زم
ــه  ــد ب ــال های بع ــا در س ــید، آن برنامه ه ــر نرس ــه ثم ب

بهره بــرداری برســد. 
درحالی کــه انتظــار می رفــت دولــت تحــت رهبــری 
جنــاب غنــی سلســلۀ اقدامــات بــزرگ در عرصــۀ 
اقتصــادی کــه تولیدمحور باشــد و در راســتای اســتراتیژی 
ــرد،  ــت بگی ــرود، روی دس ــش ب ــور پی ــی کش خودکفای
ــت  ــن حکوم ــال ای ــه س ــای س ــفانه کارکرد ه ــا متأس ام
نشــاندهندۀ بی مباالتــی ایــن حاکمیــت بــه مســألۀ اقتصــاد 

ــت. ــدی اس تولی
برنامه هــای خدماتــی نظیــر کار  ســرمایه گذاری روی 
بــرای ترانزیــت کاال و انــرژی، بســته بندی، اقتصــاد 
ــور  ــاً کش ــه صرف ــتخراجی ک ــای اس ــاری و پروژه ه تج
ــه اســتخراج مــواد خــام از معــادن بســازد، بــه  را قــادر ب
عمــر وابســته گی و عقب مانــی افغانســتان می افزایــد.
امــروز جهــان بــه فنــاوری بســیار پیشــرفته و حیرت انگیــز 
ــۀ  ــتان در مرحل ــتن افغانس ــت. نگه داش ــه اس ــت یافت دس
ــته بندی،  ــدرن، بس ــی غیرم ــد زراعت ــنتی، تولی ــد س تولی
اســتخراج مــواد خــام از معدن هــا بــرای صــادرات و هــر 
برنامه یــی کــه کشــور را از مرحلــۀ تولیــد صنعتــی مــدرن 

عقــب نگــه دارد، قابــل توجیــه نیســت. 
زمــان هــم بخشــی از ســرمایه اســت و اگــر نســل 
ــه گذشــت  ــت داران ب ــژه دول ــه وی ــی افغانســتان و ب کنون
ــدرن و  ــک اقتصــاد م ــای ی ــد و پایه ه ــان توجــه نکنن زم
ــد، افغانســتان در  ــی را نگذارن ــی و فراصنعت ــد صنعت تولی
دهه هــای آینــده بــه شــدت از رونــد اقتصــادی و علمــی 

ــد. ــب می مان ــان عق جه
ــی و  ــد صنعت ــۀ تولی ــه مرحل ــرای رســیدن ب افغانســتان ب

ــد؟ ــام ده ــد انج ــه می توان ــی چ فراصنعت
ــزرگ و کارشناســانه اســت و نویســنده یی  ــن بحــث ب ای
ــن  ــه گفت ــاد ب ــز زی ــاید چی ــد، ش ــاد نمی دان ــه اقتص ک
ــت  ــد در ُکل گف ــم، می توان ــا آن ه ــا ب ــد. ام ــته باش نداش
ــتی در  ــن هس ــانی، بزرگ تری ــروی انس ــار نی ــه در کن ک
ــه می شــود کــه معــادن  ــا، معدن هــا اســت. گفت کشــور م
افغانســتان نزدیــک بــه 3 هــزار میلیــارد دالــر ارزش 
دارنــد. خــوب وقتــی مــا بــه ایــن انــدازه ثــروت نهفتــه در 
زیــر دل خــاک و ســنگ داریــم و جهــان صنعتــی هــم بــه 
شــدت نیازمنــد دریافــت مــواد خــام و نیمــه پختــه اســت، 
ــوزش دادن  ــم، آم ــه انجــام داده می توانی ــل کاری ک حداق
ــادن را  ــن مع ــوان اســتخراج ای ــه ت ــی اســت ک ــه نیروی ب
داشــته باشــد، مــواد خــام را بــه نیمــه پختــه و یــا کامــًا 
پختــه مبــدل کنــد. در ایــن صــورت، اگــر مــا بــه تولیــد 
ــک  ــوی ی ــه س ــل ب ــی حداق ــیم، ول ــم نمی رس ــل ه کام

ــم شــد. ــدی در حرکــت خواهی کشــور تولی
مســألۀ دیگــر، جلــب ســرمایه گذاری تولیــدی اســت. بــه 
ــد شــرکت های  ــت افغانســتان می توان ــا کــه دول ــن معن ای
ــر، تیلیفــون، وســایل برقــی  ــر، کمپیوت ــزرگ تولیــد موت ب
ــال  ــه انتق ــویق ب ــا را تش ــد آن ه ــی و همانن و الکترونیک
فــن آوری تولیــد بــه افغانســتان کنــد. امکانــات نظیــر مواد 
ــروی  ــم، نی ــه ک ــرق ارزان، مالی ــد، ب ــل تولی ــام در مح خ
ــوه  ــورت بالق ــه ص ــه ب ــتند ک ــوق هایی هس کار ارزان مش

ــت.  ــدی اس ــرمایه گذاری تولی ــویق س ــبب تش س
ــه  ــد روی آن ب ــداً بای ــتان ج ــه افغانس ــری ک بخــش دیگ
ســرمایه گذاری بپــردازد، عبــارت از تولیــد انــرژی اســت. 
در عرصــۀ انــرژی، بــرق ســرمایه گذاری کان بایــد 
ــرق را  ــرژی ب ــد ان ــوان تولی ــرد. افغانســتان ت صــورت گی
ــه  ــم ب ــزرگ دارد و ه ــی ب ــای آب ــیله بند ه ــه وس ــم ب ه
ــای  ــوس و فعالیت ه ــد نف ــادی. رش ــی و ب ــیوۀ آفتاب ش
ــا ایــران ایــن کشــور ها  صنعتــی در پاکســتان، هنــد و حت
ــروژه  ــت. پ ــرده اس ــرق ک ــرژی ب ــت ان ــد دریاف را نیازمن
کاســکا ۱000 نمونــۀ بــارز انتقــال انــرژی بــرق بــه 
پاکســتان اســت، یعنــی نشــاندهندۀ ایــن اســت پاکســتان 
ــۀ  ــان در ده ــرق ضــرورت دارد. هم چن ــردن ب ــه وارد ک ب
ــود.  ــد ب ــرق خواه ــزرگ ب ــک مشــتری ب ــد ی ــده هن آین

را  زیــادی  بخش هــای  می تــوان  گونــه،  همیــن  بــه 
ــد را دارد و  ــی تولی ــتان توانای ــه افغانس ــرد ک ــت ک فهرس
بایــد دولــت افغانســتان بــه آن توجــه کنــد و بــه صــورت 

ــردازد.  ــه آن بپ ــتراتیژیک ب اس
ــب  ــرای کس ــد ب ــی نبای ــدت مل ــت وح ــس حکوم ریی
ــدی  ــای غیرتولی ــه پروژه ه ــاً ب ــوری صرف ــت ف محبوبی
توجــه کنــد و از خیــر برنامــۀ بــزرگ انکشــافی، تولیــدی 
ــور  ــوری کش ــد. رییس جمه ــم بپوش ــتخراجی چش و اس
ــادی  ــۀ اقتص ــری در عرص ــه عم ــخصی ک ــث ش ــه حی ب
ــتان  ــرای افغانس ــه ب ــد ک ــک می دان ــوده و نی ــغول ب مش
مــدرن و صنعتــی، گذشــتن چنــد تــا ســیم بــرق، کشــیده 
شــدن پایــپ لیــن گاز دیگــران، گذشــتن ریــل چیــن بــه 
ــتان از راه  ــوزۀ افغانس ــردن خرب ــتان، ب ــران و ترکمنس ای
ــاز.  ــه کارس ــت و ن ــد اس ــه کارآم ــد؛ ن ــه هن ــار ب چاه به

ــتان  ــه افغانس ــیدن ب ــرای رس ــت ب ــاد ظرفی ــه ایج ــا ب م
ــت  ــن ظرفی ــتیم. ای ــد هس ــی نیازمن ــی و فراصنعت صنعت
تخصصی-صنعتــی،  دانشــگاه های  ایجــاد  بــا  بایــد 
ــرای  ــه ب ــاد زمین ــاق، ایج ــر، خ ــروی متفک ــوزش نی آم
خاقیت هــای نظیــر اختــراع، تکمیــل اختــراع، کشــف و 
ــای  ــا برنامه ه ــود و ب ــروع ش ــردازی اقتصــادی ش نظریه پ

ــد. ــراه باش ــروش هم ــی و ف ــدی، صادرات ــزرگ تولی ب
ــاژی در  ــۀ مونت ــک کارخان ــوار گل زدۀ ی ــردن ن ــی ک قیچ
کابــل، خندیــدن و ســلفی گرفتــن در افتتــاح پــروژه 
ترانزیتــی یــک کشــور دیگــر از خــاک مــا و نظارگــر بودن 
ســقوط ســطح زنده گــی ده میلیــون نفــر از هموطنــان مــا 
بــه زیــر خــط فقــر، شــنیدن خبــر کســر بیانــس تجارتــی 
ــش  ــکاری و بی دان ــور و بی ــری کش ــارد دال ــا ده میلی ۸ ت
مانــدن جوانــان کشــور اگــر بــه جنــاب اشــرف غنــی زیاد 
مایــۀ نگرانــی نباشــد، بــدون تردیــد بــه مــردم افغانســتان 
ــۀ  ــد، مای ــار می دان ــی کشــور را ع ــه عقب مان و نســلی ک

نگرانــی شــدید اســت.
ــروز و  ــرای ام ــزرگ ب ــای ب ــد طرح ه ــتان نیازمن افغانس
آینــده اســت. بــا سیاســت اقتصــادی تولیــد آب معدنــی و 
بســته بندی مــواد شــوینده گی مــا بــه موفقیــت اقتصــادی 
و علمــی نمی رســیم. ادامــۀ جنــگ نبایــد بهانه یــی بــرای 

ــت باشــد.  ــن دول ــی و ســطحی نگری ای ناکارآی
کشــور  بــه  رســیدن  بــرای  را  زمــان  افغانســتان 
ــت  ــر ُکل وق ــد. اگ ــت می ده ــی از دس ــی و علم صنعت
اقتصــادی  قراردادهــای  مطالعــۀ  در  رییس جمهــوری 
کوتاه مــدت بگــذرد، پــس مــا خیلــی از درک رونــد 
و  عقب مانده ایــم  دنیــا  در  صنعــت  و  علــم  شــتابان 
عهــدۀ  بــه  عقب مانده گــی  ایــن  تقصیــر  بیشــترین 
محمداشــرف غنــی اســت؛ زیــرا او قــدرت اجرایــی دارد 
و ایــن قــدرت او را مســوول درجــه اول امــروز و تاریــخ 

می ســازد.
-
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حکومــت وايــي، د افغانســتان پــه جنــوب، شــال او ختيــځ کــې 

ــړى دى. ــات ک ــمېر زي ــو ش ــويو کورني ــه ش ــو د بېځاي ــتيو ناامني وروس

د کډوالــو او راســتنېدونکو چــارو وزارت وايــي، زياتــې کورنــۍ د روانــو 

ــدز،  ــد، کن ــه هلمن ــه پ ــه کبل ــوه حــده د طبيعــي پېښــو ل ــر ي جګــړو او ت

ننګرهــار، فاريــاب، رسپــل او ارزګان کــې بېځايــه شــوي دي.

پــه دغــه وزارت کــې د بېځايــه شــوېو وضعيــت تــه د رســېدنې عمومــي 

ــه اړه ازادي  ــو د شــمېر پ ــه شــويو کورني ــار د بېځاي ــس مهرخــدا صب ریي

ــه  ــز کال ل ــۍ د روان ملري ــرې کورن ــر ٢٨ زرو ډې ــل: "ت ــه ووي ــو ت راډي

ــه  ــې پ ــه مخ ــوي دي. د رسوې ل ــه ش ــه بېځاي ــر اوس ــتې ت ــل مياش حم

وروســتيو کــې د رسپــل واليــت پــه صيــاد ولســوالۍ کــې روانــې ناامنــۍ 

ــدو ســبب شــوې." ــه کې ــو د بېځاي ــورو کورني د ٤٧٠ ن

د کډوالــو او راســتنېدونکو چــارو وزارت تېــره اوونــۍ پــه هېــواد کــې د 

بېځايــه شــوېو کورنيــو شــمېر ٢١ زره ښــووىل وو.

د رسپــل واليــت لــه صيــاد ولســوالۍ څخــه د وروســتيو جګــړو لــه کبلــه 

بېځايــه شــويو کســانو ازادي راډيــو تــه ويــي چــې پــه بــد وضعيــت کــې 

ــروي. شــپې ورځې تې

ــه  ــرې ريباک ــې م ــځو د څانګ ــو د ښ ــرو ملتون ــې د ملګ ــل ک ــه کاب پ

ــل،  ــه ووي ــډې ت ــوې غون ــې ي ــل ک ــه کاب ــنبه پ ــې ش ــره س ــرس تې ټاوي

افغانســتان د نــړۍ پــه ســطحه دوېيــم هېــواد دى چــې د جګــړو لــه کبلــه 

ــوي دي. ــه ش ــې بېځاي ــه ک ــۍ پ ــرې کورن ډې

د کډوالــو او راســتنېدونکو چــارو وزارت وايــي، لــه بېځايــه شــويو رسه 

تــر وســه- وســه لومړنــۍ مرســتې شــوي دي.

نړيوالــو ادارو ويــي پــه ٢٠١٦میــادي کال کــې پــه افغانســتان کــې يــو 

نيــم میليــون افغانــان بېځايــه شــوي وو. 

آیا اشرف غنی دیدگاه اقتصادی دارد؟
کډوالو چارو وزارت:

 د داخيل بې ځايه شوېو کورنيو 

شمېر تر ٢٨ زرو واوښت

هارون مجیدی

احتمال سقوط دولت افغانستان...
ــرح  ــکاران او ط ــر هم ــد و دیگ ــاور ارش ــت و مش استراتژیس
پیشــنهادی مــک مســتر را مشــابه طــرح »ملــت ســازی« 
می داننــد کــه هزینه هــای زیــادی را در برداشــته و تعهــد 
ــرای »پیــروزی«  نامحــدود و پُرهزینه یــی اســت کــه راه بــردی ب

ــدارد. ــود ن در آن وج
ــن  ــفید ضم ــات کاخ س ــر از مقام ــی دیگ ــن و برخ ــپ، بن ترام
زیــر ســوال بــردن طــرح مــک مســتر در حــال بررســی اســتفاده 
از نظامیــان قــراردادی و خــروج نظامیــان امریکایی از افغانســتان 

هســتند.
ــه نظــر می رســد کــه هیچ کــدام از طرح هــای  ــن حــال، ب ــا ای ب
ارایــه شــده هنــوز مــورد موافقــت ترامــپ قــرار نگرفتــه اســت.

ــگام  ــپ هن ــت ترام ــه دول ــایلی ک ــا مس ــه ب ــن در رابط روبی
ــت  ــت: دول ــرد، گف ــر بگی ــد آن را در نظ ــتراتژی بای ــاد اس ایج
امریــکا مثــل همیشــه بــر اهمیــت نیــروی نظامــی تاکیــد بیــش 
ــقوط  ــال س ــه احتم ــت ک ــی اس ــن در حال ــدازه ای دارد. ای از ان
دولــت افغانســتان بــه دلیــل تفاوت هــای قومی-سیاســی و 
ــتر از  ــیار بیش ــور بس ــن کش ــه ای ــی ب ــای مال ــدم کمک ه ــا ع ی

ــت. ــان اس ــط طالب ــقوط آن توس س
ــر  ــتان تغیی ــایه افغانس ــورهای همس ــال 200۱ کش ــس از س پ
کرده انــد و دیگــر از حضــور نظامــی امریــکا در افغانســتان 
حمایــت نمی کننــد؛ در واقــع تمــام کشــورهای منطقــه بــه جــز 
هنــد، حضــور نیروهــای امریکایــی در افغانســتان را بــه عنــوان 
ــر  ــن ســال ها تغیی ــز در ای ــد نی ــف تهدی ــد. تعری ــد می بینن تهدی

کــرده اســت.
فعــال  دیپلماســی  طریــق  از  طالبــان  اخیــر  ســال های  در 
منطقه یــی کشــورهای منطقــه از جملــه روســیه و چیــن را 
ــان ایجــاد  متقاعــد کــرده  کــه ایــن گــروه تهدیــدی را بــرای آن
نمی کنــد و هــدف آن هــا بــه داخــل مرزهــای افغانســتان 

می شــود. محــدود 
طالبــان  بــا  جنــگ  در  دیگــر  کشــورها  ایــن  بنابرایــن، 
بــرای  را  خــود  تاش هــای  و  نمی کننــد  ســرمایه گذاری 

کرده انــد. متمرکــز  داعــش  و  امریــکا  بــا  مبــارزه 
بــا ایــن حــال، کشــورهای نامبــرده مخالــف حکومــت مرکــزی 
ــه  ــوط ب ــه مرب ــواردی ک ــر در م ــتند، مگ ــز نیس ــتان نی افغانس

ــد. ــکا باش امری
ــت  ــارۀ حمای ــه درب ــن کارشــناس مســایل افغانســتان در ادام ای
روســیه از طالبــان گفــت: ممکــن اســت کــه روســیه از طالبــان 
حمایت هــای تســلیحاتی محــدودی داشــته باشــد تــا ایــن گــروه 
ــکا  ــاید امری ــا ش ــش و ی ــه داع ــیه علی ــا روس ــخ ب ــز در پاس نی
همــکاری کنــد؛ بــا ایــن حــال روســیه تــاش نــدارد تــا بــرای 
ــان  ــی خــروج نظامی ــا حت ــتان و ی ــت افغانس ــرنگونی حکوم س

ــد. ــز کن ــان را تجهی ــو طالب ــکای و نات امری
او گفتــه اســت کــه بهتریــن نتیجــه در افغانســتان خــروج 
نظامیــان امریکایــی پــس از انجــام مذاکراتــی اســت کــه منجــر 
ــی  ــن معن ــه ای ــن ب ــود؛ ای ــتان ش ــات در افغانس ــظ ثب ــه حف ب
اســت کــه مذاکــرات بایــد شــامل کشــورهای همســایه، طالبــان 

ــد. ــتان باش ــت افغانس و حکوم
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ورزش
محمد حسین سعید

»توقــع مــردم كمــر آدم را می شــكند!« احمــد 
شــاه مســعود

دشــمن بــه ســوی تخــار در حــال پیشــروی بــود. 
ســیل عظیــم تروریســم بی وقفــه بــر جبهــۀ  خســتۀ مقاومــت 
ــنگینی آن  ــا س ــان بعده ــه جه ــاری ک ــی آورد، فش ــار م فش
ــبب  ــه س ــز ب ــا نی ــاِل م ــن چرخ ب ــرد. آخری ــاس ک را احس
ــران  ــای انجنی ــود. تق ــده ب ــر ش ــی زمین گی ــوارض تخنیک ع
وپیلوتــان بــرای ترمیــم واســطه جریــان داشــت. آمــر صاحــب 
ــود و  ــده ب ــاده نش ــر آم ــن هلیکوپت ــت معی ــه در وق از این ک
ــن  ــه بهاوالدی ــه در خواج ــاز جمع ــه نم ــیدنش ب ــبب نرس س

ــود. ــت  ب ــا راح ــد، ن می ش
از وقــت اســتفاده کــرده برای شــان پیشــنهاد کــردم تــا رییــس 
ناحیــۀ فرخــار تاجیکســتان را بــه ماقــات بپذیــرد و افــزودم 
ــویق  ــرای تش ــار( ب ــۀ فرخ ــس ناحی ــا او )ری ــات ب ــه ماق ک
او بــه همــکاری بیشــتر موثــر اســت. جــواب مثبــت داد. تــا 
آمــر صاحــب وضــو گرفــت، ناراحتــی از چهــره اش دور شــد، 
ــه از وضعیــت  ــود. ریــس ناحی ــه هــم رســیده ب رییــس ناحی
ــه  ــزود ک ــح داده و اف ــر صاحــب مختصــر توضی ــید، آم پرس

دشــمن در حــال پیشــروی اســت.
رییــس ناحیــه گفــت: مــردم مطمیــن هســتند کــه دشــمن را 

شکســت خواهــی داد.
آمرصاحب با لحن آرام گفت: »پناه به خدا!«.

رییــس گفــت: تــو بارهــا ایــن کار را کرده یــی، مــردم 
ننــد. ا می د

ــوارد  ــن م ــردم در ای ــح داد: م ــا تبســم توضی ــر صاحــب ب آم
ــروزی  ــار پی ــمن انتظ ــا و دش ــات م ــی امکان ــدون ارزیاب ب

ــد. ــادت ندارن ــبۀ 2+2 ع ــه محاس ــان ب ــد. آن دارن
اما رییس ناحیه از تأکید بر حرفش دست بردار نبود.

ــه داد: »آدم  ــدۀ تلخــی ادام ــا خن ــن ب ــه م ــر صاحــب رو ب آم
ــر  ــا در نظ ــاز ب ــد، ب ــود کار می کن ــوولیت خ ــر مس ــه خاط ب
ــون  ــد. چ ــت می کش ــوان زحم ــام ت ــا تم ــرایط ب ــت ش داش
ــه  ــره ب ــر منتظ ــای غی ــه پیروزی ه ــود ک ــع می ش ــی واق گاه
دســت آیــد؛ مــردم انتظــار دارنــد کــه همیشــه تکــرار شــود. 
امــا ایــن توقــع مــردم کمــر آدم را می شــکند!...« )آمرصاحــب 
ــه جــای »مــن« از  ــه خــود ب عــادت داشــت هنــگام اشــاره ب

ــد( ــتفاده کن ــۀ »آدم« اس کلم
جملــۀ آخــر را طــوری مظلومانــه ادا کــرد کــه دل آدم برایــش 
ــود. او  ــده ب ــم ش ــاِل ترمی ــد چرخ ب ــی بع ــوخت. دقایق می س
ــه  ــه ب ــی ک ــه هم چــون ذره ی ــۀ نمــاز جمع ــا اقام ــا ب ــت ت رف

ــد. ــدد جوی ــش م ــدد، از ایمــان خوی ــاب می پیون آفت

محمد اکرام اندیشمند

ـــۀ افغانســـتان کـــه امـــروز  ـــر در کابین ـــرات اخی تغیی
ــوان  ــه عنـ ــک بـ ــد برمـ ــس احمـ ــی ویـ معرفـ
نامـــزد وزیـــر داخلـــه و ســـر پرســـت ایـــن وزارت را در 
ـــوب  ـــت داری خ ـــاد و حکوم ـــار فس ـــرای مه ـــت، ب ـــی داش پ
بـــا فشـــار و تقاضـــای جـــدی امریکایی هـــا و کمـــک 
کننـــده گان بین المللـــی انجـــام می یابـــد. امریکایی هـــا 
ـــی و  ـــای امینت ـــا و نهاده ـــۀ نیروه ـــزرگ هزین ـــش ب ـــه بخ ک
نظامـــی دولـــت افغانســـتان را تأمیـــن می کننـــد، از فســـاد 
ـــتند  ـــرخورده هس ـــاراض و س ـــدت ن ـــه ش ـــا ب ـــن نهاده در ای
ـــان داده  ـــود نش ـــارات خ ـــا در اظه ـــی را باره ـــن نارضایت و ای
ـــان  ـــر آن ـــه صب ـــتان ک ـــت افغانس ـــه دول ـــان ب ـــدار آن ـــد. ُهش ان
بـــه پایـــان رســـیده و بـــا ادامـــۀ فســـاد غیـــر قابـــل مهـــار 
در دولـــت و نهادهای هـــای نظامـــی و امنیتـــی نمی تواننـــد 
ـــه مصـــرف  ـــن فســـاد ب ـــده گان خـــود را در ای ـــه دهن ـــول مالی پ
ـــی  ـــه و برخ ـــر در کابین ـــرات اخی ـــه تغیی ـــراً ب ـــانند، ظاه برس
نهادهـــای دیگـــر حکومـــت انجامیـــد. نشســـت مشـــترک 
ـــای  ـــان نهاده ـــل می ـــۀ قب ـــاد در هفت ـــا فس ـــارزه ب ـــه روزۀ مب س
ـــۀ  ـــاش و برنام ـــی از ت ـــتان، بخش ـــی و دادس ـــی و امنیت نظام
ـــه  ـــرای مقابل ـــا ب ـــه امریکایی ه ـــان ب ـــت اطمین ـــت در جه دول

ـــود.  ـــاد ب ـــار فس ـــاد و مه ـــا فس ب
ـــض  ـــر و تعوی ـــا تغیی ـــه آی ـــت ک ـــن اس ـــی ای ـــوال اصل ـــا س ام
ـــد  ـــه می توان ـــه در کابین ـــی و از جمل ـــای دولت ـــراد در نهاده اف
ـــد  ـــت فاس ـــک دول ـــتان را از ی ـــد و افغانس ـــار کن ـــاد را مه فس

ـــازد؟ ـــول بس ـــر متح ـــخگو و موث ـــالم و پاس ـــت س ـــه دول ب

فتِح نیوکمپ از سوی رئال و انتظار 
جهنمی ساختن برناباو برای بارسا

محرومیت 4 تا ۱2 جلسه یی 
در انتظار رونالدو

فیـسبـوک نـــامــه

ــی »ال کاســیکو«  ــت دیدن ــک رقاب ــد و بارســلونا در ی ــای رئال مادری تیم ه
»ســوپر  مســابقات  جــام  بــه  رســیدن  بــرای  را  رفت شــان  دیــدار 
ــاران  ــروزی ی ــا پی ــه ب ــد ک ــام دادن ــب انج ــنبه ش ــپانیا« یک ش ــِپ هس ک

رئال مادریــد بــه پایــان رســید.
ایــن دیــدار در نیوکمــپ، باشــگاه خانه گــی بارســلونا برگــزار شــد کــه بــا 

نتیجــۀ ۱ بــر 3 بــه ســود رئال مادریــد بــه پایــان رســید.
نیمــۀ نخســت ایــن دیــدار بــدون گــول بــه پایــان رســید، امــا در نیمــۀ دوم 
جــراد پیکــه، مدافــع بارســلونا در نتیجــۀ دفــاِع اشــتباه، تــوپ را وارد دروازۀ 

ــازی رنــگ تازه یــی می گیــرد. ــا ایــن گــول ب خــودی می کنــد کــه ب
پــس از ایــن گــول بارســلونا بــا ضربــۀ پنالتــی بــازی را مســاوی کــرد، امــا 
دیــری نگذشــته بــود کــه رونالــدو هــم بــه گــول رســید و بــازی را 2 بــر 

۱ بــه ســود یارانــش رقــم زد.
در دقیقــۀ ۸3 ایــن دیــدار داور برخــورد اومتی تــی و رونالــدو در محوطــۀ 
ــل  ــه دلی ــی را ب ــتارۀ پرتگال ــداد و س ــا تشــخیص ن ــا را خط ــۀ بارس جریم

ــرد. ــه ک ــری جریم هیله گ
ــر  ــه خاط ــود را ب ــن ح ــی اش پیراه ــول دیدن ــس از گ ــه پ ــدو ک رونال
ــا کارت زرد دوم از  ــود، یــک کارت زرد گرفــت و ب خوشــحالی کشــیده ب
بــازی بیــرون شــد و رئال مادریــد هــم بــازی را بــدون رونالــدو ادامــه داد 
و در دقایــق پایانــی مایــکل اسینســیو هــم بــا ضربــۀ تماشــایی گــول ســوم 
رئــال را بــه ثمــر رســاند و پیروزی شــان را در ایــن دیــدار قطعــی ســاخت.
قــرار اســت دیــدار برگشــت ایــن بــازی بــه تاریــخ ۱6 آگســت در باشــگاه 
ــابقات  ــود. مس ــزار  ش ــد برگ ــال مادری ــی رئ ــه میزبان ــاو ب ــانتیاگو برناب س
ســوپرکپ هســپانیا همــه ســاله میــان قهرمــان اللیــگا و کوپــادل ری، برگــزار 

می شــود.

مهاجــم پرتغالــی رئال مادریــد بــه خاطــر اعتــراض شــدید و هــل دادن داور 
ممکــن اســت نقــره داغ شــود.

ــت  ــازی رف ــت دو کارت زرد در ب ــل دریاف ــه دلی ــدو ب ــتیانو رونال کریس
ــت  ــازی برگش ــا ب ــپ، نه تنه ــپانیا در نوکم ــوپرجام اس ــیکوی س ال کاس
ــی  ــر از همراه ــه دیگ ــد جلس ــت چن ــن اس ــه ممک ــت داد، بلک را از دس

کهکشــانی ها محــروم شــود.
ــس از  ــش پ ــل درآوردن پیراهن ــه دلی ــود را ب ــدو کارت زرد اول خ رونال
ــد  ــه بع ــد دقیق ــن کارت زرد را چن ــت و دومی ــۀ ۸۱ گرف ــی در دقیق ُگل زن
در صحنه یــی کــه بــه زعــم داور، بــازی ریــکاردو دِبورگــوس بنگوئتخئــا، 
ــه کارت زرد  ــدیداً ب ــد. او ش ــراج ش ــرد و اخ ــت ک ــود دریاف ــارض ب تم
ــر ســر داور  ــش ب ــه داد و فریادهای ــی ک ــا زمان ــرد، ام ــراض ک دومــش اعت
ــت. ــا رف ــل رختکن ه ــه ســمت تون ــل داد و ب ــید، او را ه ــی نرس ــه جای ب
ــک  ــرای ی ــودش را ب ــد خ ــت بای ــن حرک ــر ای ــه خاط ــدو ب ــاال رونال ح
ــال  ــن انضباطــی فوتب ــق قوانی ــد چــرا کــه طب ــاده کن مجــازات ســنگین آم
ــو،  ــر نح ــه ه ــه داور ب ــی ب ــۀ فیزیک ــا ضرب ــن ی ــل دادن، گرفت ــپانیا، ه اس
ــت  ــی اس ــن در حال ــراه دارد. ای ــه هم ــه ب ــا ۱2 جلس ــی از 4 ت محرومیت
ــه نشــانۀ  ــدو ب ــه رونال ــه این ک ــز در گــزارش خــود ب ــه داور مســابقه نی ک

ــت. ــرده اس ــاره ک ــل داده، اش ــی او را ه ــراض و نارضایت اعت
ــت  ــازی برگش ــد از ب ــپانیا بع ــال اس ــیون فوتب ــی فدراس ــۀ انضباط کمیت
ســوپرجام اســپانیا جلســه یی بــرای رســیده گی بــه تخلــف رونالــدو 
برگــزار خواهــد کــرد و احتمــال در نظــر گرفتــه شــدن محرومیتــی چنــد 

جلســه یی بــرای او وجــود دارد.

جنـونمسـابـقۀ 
محمد مرادی

حادثــۀ »میــرزا اولنــگ« در حالــی اتفــاق افتــاد کــه هفتــۀ گذشــته در چنیــن 
ــه  ــد. ب ــت نمی گنجی ــن جنای ــوع ای ــی وق ــۀ کس ــاعاتی از روز، در مخیل س
رغــم آنکــه منطقــه از مدت هــا پیــش ناامــن بــود، امــا پیش بینــی نمی شــد 
کــه در کمتــر از یــک شــبانه روز، تــراژدی انســانی در ایــن منطقــه شــکل 
ــا از  ــم ت ــخ را ورق می زنی ــه، تاری ــن فاجع ــه همی ــه ب ــا توج ــرد. ب بگی
ــتر آگاه  ــتان بیش ــر افغانس ــخ معاص ــه در تاری ــع غیرمترقب ــا و فجای قتل ه
ــه  ــرده ام ک ــاب ک ــخ را انتخ ــّلمات تاری ــتان از مس ــد داس ــن چن ــویم. م ش

ــت. ــا اس ــت کتاب ه ــته و ثب ــه گذاش ــا صح ــر آن ه ــف ب ــق و مخال مواف
در ســال ۱۱37 هجــری، کاخ »فرح آبــاد« اصفهــان آبســتن حادثه یــی 
ــت شــده اســت. در یکــی از  ــخ ثب ــع انســانی در تاری ــه جــِز فجای ــود ک ب
روزهــای همیــن ســال، »شــاه محمــود هوتــک« فرزنــد »میرویــس« کــه در 
کاخ ســلطنتی بــه ســر می بــرد، ناگهــان شمشــیر از نیــام کشــید و 3۹ تــن 
ــا  ــرد. ب ــاره ک ــه و پاره پ ــر در کاخ را قطعه قطع ــودکان حاض ــان و ک از زن
ــد علــت ایــن کار  این کــه مورخــان و محققــان ســال ها اســت کوشــیده ان

ــد. را بداننــد، امــا موفــق نشــده ان
یکــی از حــوادث خونیــن دیگــر کــه توســط »اشــرف« پســر عمــوی محمود 
هوتــک رقــم خــورد، هنــگام فــرار او از اصفهــان بــه ســوی قندهــار بــود. 
ــه جــز  ــان حرم ســرا ب او در ســال ۱۱42 هجــری در حیــن فــرار، همــه زن
دو تــن کــه یکــی از آنــان مــادر محمــود همســر میرویــس بــود، از َدم تیــغ 
ــه دســت نیروهــای »نادرشــاه افشــار« و »طهماســب« اســیر  ــا ب ــد ت گذران
ــا  ــی ب ــر نشــده، ول ــی ذک ــان قربان ــم زن ــخ رق ــه در تاری ــا این ک نشــوند. ب
توجــه بــه ظرفیــت حرم ســراها در گذشــته، نبایــد ایــن قربانیــان از ۱0 نفــر 

کمتــر بــوده باشــند. 
حادثــۀ دیگــری کــه آن هــم غیرمترقبــه بــود، بــه ســال ۱۱60 هجــری بــر 
می گــردد. در ایــن ســال ناگهــان احمدشــاه ُدرانــی دســتور داد کــه ســه تــن 
از بــزرگان قومــی بــه اســامی »نورمحمــد خــان علــی زی«، »میــان داد خــان 
ــه  ــان انداخت ــای فی ــر پ ــزی« زی ــان بارک ــان خ ــحق زی« و »عبدالرحم اس
شــوند. دو نفــر اول کشــته شــدند و نفــر ســوم بــا تــن کوفتــه و اســتخوان 
ــن  ــی ای ــاه دران ــینی، منشــی احمدش ــود الحس ــد. محم ــده مان ــته زن شکس
داســتان را در صفحــۀ 66 کتــاب »تاریــخ احمدشــاهی« ذکــر کــرده اســت.

ــر می گــردد.  ــه ســال ۱۱۸6 هجــری ب ــن غیرمنتظــرۀ دیگــر ب ــۀ خونی حادث
ــن  ــر سرجانشــینی او، بی ــی در گذشــت و ب ــاه دران ــن ســال احمدش در ای
»تیمــور« و »ســلیمان« دو تــن از فرزندانــش اختــاف پیــدا شــد. یکــی از 
وزیــران مطــرح دوره احمدشــاه درانــی شــخصی بــه اســم »شــاه  ولی خــان 
بامیزایــی« بــود. بامیزایــی بــا این کــه در نخســت بــرای پادشــاهی ســلیمان 
دامــادش تــاش کــرد، امــا ســرانجام تیمــور را بــه رســمیت شــناخت. وقتی 
تیمــور از هــرات عــازم قندهــار بــود، بامیزایــی بــرای اســتقبال از او، عــازم 
منطقــه فــراه شــد، امــا تیمــور در یــک تصمیــم غیرمترقبــه، دســتور داد کــه 
بامیزایــی و دو تــن از فرزندانــش گــردن زده شــوند. حکــم بــه زودی اجــرا 

شــد و همــه را در بهــت و حیــرت فــرو بــرد. 
ــن  ــردد. در ای ــادی برمی گ ــال ۱7۹۹ می ــه س ــر ب ــن دیگ ــرای خونی ماج
ســال »شــاه زمــان« فرزنــد تیمــور کــه در قندهــار بــه ســر می بــرد، اطــاع 
ــه  ــه علی ــزی قصــد توطئ ــاش و بارک ــر از ســران قزلب ــد نف ــه چن ــت ک یاف
او را دارنــد. شــاه بــدون وارســی و تحقیقــات، افــراد متهــم را نــزد خــود 
احضــار کــرد و در همــان مجلــس دســتور داد کــه سرهای شــان را از تــن 
جــدا کننــد. جــادان نیــز بافاصلــه فرمــان شــاه را اجــرا کردنــد و اجســاد 

ــه دار آویختنــد. متهمــان را در وســط شــهر قندهــار ب
ــاه  ــه ش ــتان، ب ــخ افغانس ــار در تاری ــری مرگب ــر از غافل گی ــرای دیگ ماج
خوشــنام ایــن کشــور بــر می گــردد. امیــر حبیــب اهلل خــان در ســال ۱۹۱۹ 
ــه  ــم، شــب هنگام ب ــار قدی ــع ننگره ــان از تواب ــوش« لغم ــه »کله گ در منطق
ضــرب گلولــۀ فــرد ناشــناس کشــته شــد. تــرور حبیــب اهلل خــان در یــک 
ــای  ــردن رد پ ــم ک ــر ُگ ــه خاط ــا ب ــد، ام ــام ش ــی انج ــۀ درون خاندان توطئ
طراحــان اصلــی ایــن حادثــه، کرنیــل »شــاه علی رضــا خــان« را بــه کشــتن 
حبیــب اهلل خــان متهــم کردنــد. او را بــرای محاکمــه بــه »ســام خانۀ« کابــل 
ــورت  ــه ص ــد و ب ــاع کن ــود دف ــم از خ ــه مته ــل از این ک ــا قب ــد، ام آوردن
رســمی قاتــل شــناخته شــود، امــان اهلل خــان در یــک اقــدام غیرمنتظــره، امــر 
ــن  ــد. در همی ــه کردن ــان را قطعه قطع ــاه علی رضــا خ ــک« داد و ش »برچه پ
لحظــه، شــخصی بــه اســم جنــرال »میراحمــد موالیــی« نیــز حاضــر بــود. 
ــام  ــخ« ن ــه »خاطــرات و تاری ــش ک ــد اول کتاب ــی در صفحــۀ 35 جل موالی
دارد، جزئیــات ایــن صحنــۀ دلخــراش را تعریــف کــرده اســت.گفتنی اســت 
کــه در آن زمــان رســم برچه پــک در میدان هــای عمومــی شــهر یــا اماکــن 
دولتــی بــا حضــور حاکمــان و مــردم عــادی بــه اجــرا در می آمــد. نخســت 
متهــم یــا همــان مخالــف حاکمیــت را در داخــل یــک گــودی یــا حــوض 
ــر  ــه ۱0 نف ــان ب ــداد آن ــه تع ــرباز ک ــد س ــپس چن ــد و س ــه می کردن برهن
ــک  ــه برچه پ ــه ب ــربازان ک ــد. س ــه می زدن ــم حلق ــید، دور مته ــم می رس ه
ــانه  ــم نش ــوی مته ــه س ــود را ب ــای خ ــرنیزه تفنگ ه ــد، س ــروف بودن مع
ــد. وقتــی دســتور  ــده می ماندن ــا فرمان می رفتنــد و منتظــر دســتور حاکــم ی
ــدن  ــمتی از ب ــود، قس ــلیقۀ خ ــه س ــبت ب ــرباز نس ــر س ــد، ه ــادر می ش ص
متهــم را بــا نیــزه هــدف قــرار مــی داد. ایــن صحنــه چنــان دلخــراش بــود 
کــه بیــش از ایــن نمی شــود توصیفــش کرد.این هــا مشــت نمونــۀ خــروار 
از حــوادث خونیــن در افغانســتان بــود. وقتــی آدم تاریــخ افغانســتان را ورق 
ــزی  ــا خون ری ــاد ایــن کشــور ب ــد کــه اســاس و بنی ــد، تصــور می کن می زن
ــه  ــۀ میــرزا اولنــگ نیــز ب و جنایــت گذاشــته شدهاســت. کنــون کــه حادث
ــخ معاصــر افغانســتان  ــه تاری ــز ب ــر نی ــت دیگ ــک جنای ــته، ی ــوع پیوس وق
اضافــه شــده اســت. بــرای ایــن نــوع حــوادث در افغانســتان، اســم خاصــی 
پیــدا نکــردم جــز این کــه آن را »مســابقۀ جنــون« بنامــم و افغانســتان چــه 
ــون  ــابقات جن ــرای مس ــرای اج ــاعد ب ــدان مس ــه می ــّما و چ ــا مس ــم ب اس

اســت!
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ربانی خواستار حمایت اتحادیه اروپا از نامزدی 
افغانستان در کرسی حقوق بشر سازمان ملل شد

ــورهای  ــتان از کش ــۀ افغانس ــر خارج وزی
ــه از  ــت ک ــا خواس ــه اروپ ــو اتحادی عض
ــی  ــب کرس ــرای کس ــور ب ــزدی کش نام
ــل در  ــازمان مل ــوق بشــر س ــورای حق ش

ــد. ــت کنن ــال 20۱۸- 2020 حمای س
وزارت  وزیــر  ربانــی  الدیــن  صــاح 
خارجــه کــه دیــروز دوشــنبه، 23 اســد در 
ــورهای  ــای کش ــت مقام ه ــومین نشس س
کمیســیون  و  اروپــا  اتحادیــه  عضــو 
کابــل  در  افغانســتان  بشــر  حقــوق 
ــتان  ــه افغانس ــت ک ــرد گف ــت می ک صحب
ــوق  ــورای حق ــی ش ــراز کرس ــرای اح ب
بشــر ســازمان ملــل متحــد بــرای 20۱۸-
ــی را  ــه خوب ــده و تجرب ــزد ش 2020 نام
در راســتای حقــوق بشــری کســب کــرده 

ــت. اس
عضــو  کشــورهای  از  ربانــی  آقــای 
ــه  ــت ک ــان خواس ــا و جه ــه اروپ اتحادی
ــتان را  ــی افغانس ــن کرس ــراز ای ــرای اح ب

ــد. ــت کنن حمای
بــه گفتــۀ او، افغانســتان در راســتای تأمین 
حقــوق بشــری تجربــه خوبــی را کســب 
ــازمان  ــر س ــوق بش ــورای حق ــرده و ش ک
ــارب  ــن تج ــد از ای ــد می توان ــل متح مل

بــرای بهبــود وضعیــت حقــوق بشــری در 
ــد. جهــان اســتفاده کن

پیــش  مــاه  ســه  حــدود  افغانســتان 
خالــی  کرســی  بــرای  را  نامــزدی اش 
شــورای حقــوق بشــر ســازمان ملــل 
اســت  قــرار  و  کــرد  اعــام  متحــد 
انتخابــات ایــن شــورا در مــاه اکتبــر 
ســال 20۱7 در هفتــاد و دومیــن اجــاس 
ــزار  ــد برگ ــل متح ــازمان مل ــی س عموم

ــود. ش
بــا  بشــر  حقــوق  شــورای  اعضــای 
ــو  ــورهای عض ــع کش ــت قاط آرای اکثری
ــل متحــد انتخــاب می شــوند  ســازمان مل
ــورا دارد.  ــن ش ــی در ای ــیا ۱3 کرس و آس
ــاری اســت کــه افغانســتان  ــن ب ــن اولی ای
ــزد  ــورا نام ــن ش ــت در ای ــرای عضوی ب
شــورا  ایــن  اعضــای  اســت.  شــده 
بــرای ســه ســال انتخــاب می شــوند 
و هــر عضــو پــس از دو دوره متوالــی 
نمی توانــد عضویــت شــورا را بــه دســت 

آورد.
بــا ایــن حــال، آقــای ربانــی بــا اشــاره بــه 
ــای  ــتی گروه ه ــر تروریس ــات اخی حم
هــراس افگــن در افغانســتان، از نهادهــای 

بیــن المللــی خواســت کــه قضــاوت 
ــات ضــد بشــری  ــون جنای خــود را پیرام
ــات الزم  ــر داده و اقدام ــتان تغیی تروریس
را بــرای بهبــود وضعیــت حقــوق بشــری 

ــد. در نظــر گیرن
آقــای ربانــی، دولــت افغانســتان را در 
تأمیــن حقــوق بشــری در کشــور متعهــد 
خوانــد و تأکیــد ورزیــد کــه انفــاذ قانــون 
منــع شــکنجه زندانیــان، انفــاذ قانــون 
ــل  ــی مراح ــان، ط ــت زن ــع آزار و اذی من
ــودکان، اصاحــات  ــت از ک ــون حمای قان
ــع  ــت من ــاد معاونی ــزا، ایج ــون ج در قان
ــتانی های  ــان در دادس ــرای زن خشــونت ب
والیــات از مهمتریــن اقداماتــی اســت کــه 
در یــک ســال گذشــته انجــام شــده و یــا 

ــد. ــام می باش ــال انج در ح
دســت آوردهای  از  گــزارش  ارایــه  او، 
ــد را  ــل متح ــازمان مل ــری س ــوق بش حق
ــت  ــن تعهــدات دول ــز یکــی از مهمتری نی
ــازی  ــرای فراهم س ــد و ب ــتان خوان افغانس
زمینــۀ ســفر گزارش گــران ســازمان ملــل 

ــرد. ــی ک ــام آماده گ ــتان اع ــه افغانس ب
ــی، وزارت خارجــۀ  ــای ربان ــۀ آق ــه گفت ب
افغانســتان، گزارشــی پیرامــون تطبیــق 
کنوانســیون منــع شــکنجه زندانیــان را 
بــرای ارایــه در دومیــن دوره نشســت 
شــورای حقــوق بشــر ســازمان ملــل 
آمــاده کــرده اســت و هــم اکنــون در 
در  گزارش هــای  آماده ســازی  حــال 
ــع  ــودکان و رف ــوق ک ــن حق ــورد تأمی م

زنــان می باشــد. برابــر  در  تبعیــض 
اتحادیــه  مقام هــای  نشســت  ســومین 
اروپــا و کمیســیون حقــوق بشــر بــه 
ــوق بشــری  منظــور بررســی اوضــاع حق

در افغانســتان برگــزار شــده اســت.
ــی  ــه جهان ــا و در ُکل جامع ــه اروپ اتحادی
بــه  را  شــان  کمک هــای  بیشــترین 
ــوق  ــت حق ــود وضعی ــه بهب ــتان ب افغانس
ــش از  ــت. پی ــرده اس ــروط ک ــری مش بش
ایــن اتحادیــه اروپــا از وضعیــت حقــوق 
بشــری در افغانســتان ابــراز نگرانــی کــرده 

ــت. اس

بهــزاد
تــا هنــوز امریــکا راهبــرد جدیــد نظامــی اش را بــه صــورت 
روشــن در قبــال افغانســتان اعــام نکــرده تــا دیــده شــود 
ــه  ــی ب ــگ افغانســتان چــه هوای ــًا در جن ــن کشــور واقع ای
ــه  ــد ک ــر می دهن ــی خب ــانه های امریکای ــا رس ــر دارد؟ ام س
ــتان  ــی در افغانس ــربازان امریکای ــمار س ــت ش ــن اس ممک

ــد. افزایــش یاب
رییس جمهــوری امریــکا منتظــر دریافــت بســتۀ پیشــنهادی 
از جانــب وزارت دفــاع آن کشــور اســت تــا راهبــرد 
ــد.  ــه کن ــته ارای ــنهادهای آن بس ــاس پیش ــد را براس جدی
گفتــه می شــود کــه در راهبــرد جدیــد نظامــی امریــکا، بــر 
عــاوۀ افزایــش شــمار ســربازان، مســألۀ منطقه یــی جنــگ 
ــه از  ــاالی کشــورهایی ک ــردن فشــار ب افغانســتان و وارد ک
ــامل  ــز ش ــد، نی ــت می کنن ــتان حمای ــم در افغانس تروریس

اســت.
ــه  دولت هــای افغانســتان در یــک دهــۀ گذشــته بارهــا گفت
انــد کــه تروریســم در افغانســتان از بیــرون کشــور هدایــت 
پاکســتان عمــًا در آمــوزش،  می شــود و نظامی گــران 
تجهیــز، ســازماندهی تروریســتان در افغانســتان دســت 
ــدان  ــتان چن ــای افغانس ــای حکومت ه ــن صدا ه ــد. ای دارن
ــد.  ــنیده نش ــته ش ــۀ گذش ــک ده ــکا در ی ــب امری از جان
ــوان  ــه عن ــا پاکســتان را ب ــچ گاه حاضــر نشــد ت ــکا هی امری
ــر  ــی تروریســم بشناســد و فشــار الزم ب ــک کشــور حام ی

ــد. ــن کشــور وارد کن ای
حــاال در راهبــرد جدیــد امریــکا مســألۀ چشــم گیر و قابــل 
ــت  ــۀ فعالی ــی ادام ــکل منطقه ی ــألۀ مش ــا مس ــه همان توج
ــی  ــل منطقه ی ــه ح ــا ب ــت. ت ــتان اس ــم در افغانس تروریس
ــربازان  ــمار س ــش ش ــود، افزای ــورد نش ــکل برخ ــن مش ای
امریــکا و ناتــو و تجهیــز نیروهــای نظامــی افغانســتان 
چنــدان بــرای ختــم جنــگ کارســاز نخواهــد بــود، زیــرا تــا 
منبــع تمویــل و تجهیــز تروریســم خشــکانده نشــود، نبــرد 
بــه شــیوۀ کنونــی ماننــد ســاختن ســد ریگــی در برابــر آب 

ــا اســت. دری
بــا توجــه بــه این کــه پاکســتان در دهه هــای گذشــته یکــی 
ــگام  ــود و در هن ــو ب ــکا و نات ــد امری ــورهای متح از کش
ــر  ــول خط ــا قب ــتان، ب ــه افغانس ــوروی ب ــاد ش ــاوز اتح تج
ــه اتحــاد شــوروی شــد  ــان ناشــده علی ــگ اع شــامل جن
و از مجاهــدان پشــتیبانی کــرد، حــاال دور از انتظــار اســت 
ــدر  ــتان آن ق ــاالی پاکس ــد ب ــا بتوان ــد ی ــکا بخواه ــه امری ک
ــور  ــه در ام ــت از مداخل ــور دس ــا آن کش ــاورد ت ــار بی فش
ــتان  ــی در افغانس ــر از هراس افگن ــردارد و دیگ ــتان ب افغانس

ــد. پشــتیبانی نکن
وقتــی امریــکا می گویــد کــه راهبــردش شــامل کشــورهای 
منطقــه هــم می شــود، بدیهــی اســت کــه پاکســتان و ایــران 
ــتند.  ــم هس ــتان مته ــگ در افغانس ــداوم جن ــدۀ ت در پرون
ــه در افغانســتان  ــا مداخل ــم پاکســتان باره ــران و ه ــم ای ه
ــک  ــد و تروریســم در افغانســتان را ی ــرده ان ــب ک را تکذی
ــد کــه  ــه ان ــان کــرده و گفت ــن کشــور بی ــی ای مســألۀ داخل
ــتان  ــتند. پاکس ــج هس ــم در رن ــز از تروریس ــود نی ــان خ آن
ــام مبــاررزه علیــه  ــه ن ســالیان زیــاد پــول قابــل ماحظــه ب
ــت اش  ــا دس ــرده و گوی ــت ک ــکا دریاف ــم از امری تروریس
ســفید اســت کــه اگــر حامــی تروریســم می بــود، چگونــه 
امریــکا بــه یــک کشــور حامــی تروریســم بــرای مبــارزه بــا 

ــی داد.  ــول م تروریســم پ
بــه صــورت رســمی هیــچ ســند و مدرکــی نــه نــزد 
ــه  ــود دارد ک ــکا وج ــزد امری ــه ن ــتان و ن ــت افغانس دول
نشــاندهندۀ مداخلــۀ ایــران در افغانســتان باشــد و آن 
ــت  ــتان حمای ــتی در افغانس ــای تروریس ــور از گروه ه کش
ــا،  ــاب و کتاب ه ــن حس ــا ای ــد. ب ــرده باش ــتیبانی ک و پش
چنیــن بــه نظــر می رســد کــه امریــکا حــرف قابــل گفتــن 
ــعارگونه  ــتر ش ــدارد و بیش ــه ن ــورهای منطق ــورد کش در م

عمــل می کنــد.
در کنــار ایــن مســأله کــه ممکــن نیســت امریــکا فشــار الزم 
را بــه کشــورهایی کــه از تروریســم در افغانســتان حمایــت 
ــای  ــا گروه ه ــرد ب ــی نب ــاورد، مســألۀ چگونه گ ــد، بی می کنن

تروریســتی در داخــل افغانســتان هــم مــورد ســوال اســت.
ــد  ــه دونال ــی ب ــات امریکای ــی از مقام ــش برخ ــدی پی چن

ــه جــای فرســتادن ســربازان  ــا ب ــد ت ــپ پیشــنهاد دادن ترام
امنیتــی  شــرکت های  از  امریــکا،  ارتــش  بــه  مربــوط 
قــراردادی اســتفاده کنــد و آن شــرکت ها را در جنــگ 
ــراً از  ــنهاد ظاه ــن پیش ــرد. ای ــتخدام بگی ــه اس ــتان ب افغانس
ســوی مقام هــای حکومتــی امریــکا از جملــه مشــاور آقــای 
ترامــپ مــورد پذیــش قــرار گرفتــه اســت. گرچــه تــا هنــوز 
معلــوم نیســت کــه بــه صــورت مشــخص رییس جمهــوری 
ــا  ــنهاد دارد، ام ــن پیش ــر ای ــی در براب ــه واکنش ــکا چ امری
ــش خــود،  ــه جــای فرســتادن ســربازان ارت ــکا ب ــر امری اگ
ــت آن  ــتد، در حقیق ــراردادی را بفرس ــی ق ــای جنگ نیروه
کشــور جنــگ افغانســتان را یــک بــازی و ســرگرمی فکــر 

ــی. ــرکت های امنیت ــل ش ــرای تموی ــی ب ــرده و منبع ک
ــتان  ــوری افغانس ــرزی رییس جمه ــد ک ــه حام ــی ک در زمان
ــر  ــر س ــکا ب ــا امری ــاف او ب ــوارد اخت ــی از م ــود، یک ب
ــرد.  ــاد ک ــدا ایج ــرو ص ــراردادی س ــرکت های ق ــن ش همی
ــای  ــه آق ــت ک ــش رف ــا پی ــا آنج ــاف ت ــیده گی و اخت کش
کــرزی در برابــر شــرکت های قــراردادی ایســتاد و آنــان را 
بخشــی از عامــل ناامنــی در افغانســتان دانســت. بــه دســتور 
ــرکت ها  ــن ش ــادی از ای ــمار زی ــت ش ــرزی، فعالی ــای ک آق
ــی از  ــۀ خوب ــه، افغانســتان تجرب ــه این گون ــف شــد. ب متوق
ــول  ــدارد و معق ــی ن ــی امریکای ــرکت های امنیت ــور ش حض
ــا تروریســم  ــه ب ــرای مقابل ــه ب ــد ک ــر نمی رس ــه نظ ــم ب ه

در افغانســتان، امریــکا در نیــروی قــراردادی مــدد بجویــد.
ــه جنــگ در افغانســتان نشــان  ــکا ب رفــت و برگشــت امری
ــاال  ــد و ب ــای بلن ــم ادعاه ــور به رغ ــه آن کش ــد ک می ده
ــی  ــا تروریســم، در افغانســتان واکنــش مقطع ی ــارزه ب در مب
و فصلــی دارد. مثــًا بیــرون کــردن تمامــی ســربازان 
ــتان  ــگ در افغانس ــه جن ــال 20۱4 درحالی ک ــی در س جنگ
ــت  ــه شــدت ادامــه داشــت، نه تنهــا ســبب تضعیــف دول ب
ــژه  ــی به وی ــای جنگ ــرای گروه ه ــه ب ــد، بلک ــتان ش افغانس
ــه جنــگ و خشــونت ادامــه  ــا اگــر ب ــه داد ت ــان روحی طالب
بدهنــد، می تواننــد نیروهــای خارجــی را بــه اثــر جنــگ از 
ــرنگون  ــتان را س ــت افغانس ــد و دول ــرون کنن ــتان بی افغانس

ســازند. 
مســألۀ دیگــری کــه در اعــام راهبــرد جدیــد امریکا اشــتباه 
ــر از جانــب  ــه نظــر می رســد، ایــن اســت کــه ایــن راهب ب
ــی در  ــتان نقش ــت افغانس ــود و حکوم ــه می ش ــکا تهی امری
ــی  ــا نیروی ــه تنه ــدارد؛ درحالی ک ــرد ن ــن راهب ــن ای تدوی
ــتان  ــتان در افغانس ــا تروریس ــتقیم ب ــورت مس ــه ص ــه ب ک
می جنگــد، همیــن حکومــت افغانســتان اســت. مســلمًا کــه 
ــیوه یی  ــه ش ــا چ ــا ب ــد ت ــکا می دان ــر از امری ــتان بهت افغانس
ــا  ــکا تنه ــرود. امری ــش ب ــرد پی ــان نب ــر هراس افگن در براب
نیروهــای دخیــل در قضیــۀ تروریســم در افغانســتان نیســت 
ــد.  ــه تنهایــی تدویــن کن و نبایــد هــم راهبــرد جنگــی را ب
ــت  ــان افغانســتان و حکوم ــات نظامی ــد از نظری ــکا بای امری
ــد  ــتفاده کن ــی اس ــه جنگ ــر برنام ــن ه ــتان در تدوی افغانس
و بهتــر اســت یــک راهبــرد مشــترک امریــکا و افغانســتان 

بــرای جنــگ تهیــه شــود.

سرگرمی این روزهای امریکا 
افغانستان برای 

مســووالن در والیــت ســر پــل می گوینــد 
ــاحۀ  ــی از س ــی بخش های ــای امنیت نیروه
ــاد را در  ــرزا اولنــگ ولســوالی صی درۀ می
والیــت فاریــاب دوبــاره از هراس افگنــان 

ــد. ــس گرفته ان پ
بــه گفتــۀ مســووالن محلــی، ایــن ســاحه 
ــانیی در  ــۀ انس ــش فاجع ــدروز پی ــه چن ک
ــته  ــب گذش ــود، ش ــه ب ــورت گرفت آن ص
پایگاه هــای طالبــان در آن دوبــاره بــه 
تصــرف نیروهــای امنیتــی در آمده اســت.
ذبیــح اهلل امانــی، ســخنگوی والــی ســر پل 
ــان  ــه هراس افگن ــز ب ــی نی ــد تلفات می گوی
ــات  ــا جزئی ــن ســاحه وارد شــده ام در ای

بیشــتر در ایــن مــورد نمی دهــد.
ایــن عملیــات ســه روز پیــش بــه خاطــر 
میــرزا  ســاحۀ  کامــل  بازپس گیــری 
راه انــدازی  هراس افگنــان  از  اولنــگ 

ــود. ــده ب گردی
ــش  ــدی پی ــه چن ــت ک ــن در حالی س ای
ــگ  ــرزا اولن ــاحۀ می ــان در س هراس افگن
ــان  ــی زده و ج ــتار جمع ــه کش ــت ب دس

ــد. ــن را گرفتن ــا ت ده ه

هم چنــان صدهــا تــن از باشــنده  گان ایــن 
ــان انجــام  ــه خاطــر آن چــه طالب ســاحه ب
ــه و  ــرک گفت ــان را ت ــد، خانه های ش دادن

ــد. ــاه برده ان ــا پن ــر بخش ه ــه دیگ ب

تالش برای باز پس گیری مرزا اولنگ


