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ــور  ــه ۲۷ کش ــد ک ــو می گوی ــرکل نات دبی
ــه  ــت ک ــپرده اس ــد س ــو تعه ــو نات عض

ماه هــای  در  را  سربازان شــان  شــمار 
ــو  ــرکل نات ــد. دبی ــش بدهن ــده افزای آین

بــر اصالحــات، مبــارزه بــا فســاد و 
فراهم ســاختن زمینــه انتخابــات تاکیــد 

ــود. نم
دبیــرکل ناتــو کــه بــه روز پنج شــنبه 
ــه  ــت، برادام ــخن می گف ــل س در بروکس
نیروهــای  از  ســازمان  ایــن  حمایــت 
امنیتــی و دفاعــی افغانســتان تاکیــد نمــود. 
ــد کــه افــزون  ینــس اســتولتنبرگ می گوی
ــی  ــربازان خارج ــمار س ــش ش ــر افزای ب
ناتــو  عضــو  افغانستان،کشــورهای  در 
ــر  ــارد دال ــاالنه ۱ میلی ــال۲۰۲۰ س ــا س ت
بــرای تمویــل نیروهــای امنیتــی و دفاعــی 

ــت. ــد پرداخ ــتان خواهن افغانس
ــو  ــور عض ــزود: »۲۷کش ــو اف ــرکل نات دبی

کــه شــمار  انــد  کــرده  تعهــد  ناتــو 
آینــده  ماه هــای  در  را  سربازان شــان 
در افغانســتان افزایــش بدهنــد. شــمار 
ــع در  ــت قاط ــت حمای ــای ماموری نیروه
مــاه هــای آینــده در حــدود شــانزده هــزار 

ــید.« ــد رس ــن خواه ت
ــه  ــد ک ــرکل می افزای از ســوی دیگــر، دبی
پاکســتان یــک نقــش کلیــدی دارد تــا بــه 
ــرو  ــه قلم ــد ک ــازه نده ــان اج هراس افگن
ایــن کشــور را بــه مخفیگاه های شــان 

مبــدل ســازند.
در حــال  حاضــر در حــدود ۱۳هــزار 
ــف  ــرباز خارجــی از کشــورهای مختل س
ماموریــت  چهارچــوب  در  جهــان 
ــور  ــتان حض ــع در افغانس ــت قاط حمای
دارنــد. بــا ایــن همــه در بســیاری از 
ــی  ــتان اوضــاع امنیت ــای افغانس بخــش ه

در حــال بدترشــدن اســت.

 احمد ولی مسعود
اخبـاری مبنـی بر تهدیدهـا حكومـت مرکزی در 
مقابـل اسـتاد عطـا محمد نـور به خاطر کنـارزدن 

وی از مقـام والیـت بلخ پخش شـده اسـت.
نمی دانـم بـا ایـن همـه تهدیدهـا، ماجراجویی ها، 
آجنداهـای گروهـی و کینه توزی هـای شـخصی، 
ایـن حكومـت رو بـزوال بـه کـدام طـرف روان 
اسـت و سرنوشـت ایـن کشـور صدپـاره و هزار 
مصیبـت بـه کجاهـا خواهـد کشـانید؟ بـه ایـن 
پیمانـه چنـگ و دنـدان نشـان دادن، بـا حیله های 
قانونـی،  و  معیـاری  بهانه هـای  و  سیاسـی 
نمی توانـد بـا نیـت خیـر و منافـع کشـور همـراه 
باشـد، چون نفـس وجود همین دولـت از نحوهء 
ایجـادش تا جایـگاه قانونی رهبـری اش، ترکیب، 
تعـادل، ظرفیـت، کارآئی، مدیریت و مشـروعیت 
معیـارات  بـا  هـیچگاهــی  آن،  پایـهء  هــرسه 
آنچنانـی قابـل سـنجش نیسـت؟ افـزون بـر آن، 
و  اخیـر  جابجاسازی هــای  معیاری تریـن  غیـر 
ضـد  معلوم الحـال  عناصـر  تحمیـل  و  حمایـت 
مصالـح عمومـی و دشـمن روحیـهء هــمگرایی، 

مطابـق کـدام معیـارت انجـام یافتـه انـد؟
روي هــمرفته، اگـر واقعًا جنگ ضد تروریسـم و 
طالبانیـزم در صـدر لسـت اولویت ملیمـان قرار 
داشـته باشـد، چـه کسـی عملی تـر و جانبازانه تر 
نسـبت به آقـای نـور ایسـتاده گی دارد؟ به همین 
دالیـل آشـكار اسـت کـه آجنـدای دیگـری در 

دسـت کار است.
تـوأم  منطقـی،  به گونـۀ  غایلـه  ایـن  امیدواریـم 
بـا عقالنیـت و در نظرداشـت شـرایط بحرانـی 
حاکـم در کشـور به پایانش برسـد. این سـرزمین 
هــزاران مشـكل دارد و رهــبری حكومـت بـا 
بحران  آفرینـی بیشـتر ازیـن، بـر دامنـۀ مشـكالت 
کامـاًل  را  توافقنامـه  روحیـۀ  نه آفزایـد،  کشـور 
ازبیـن نبـرد و مـردم را بـه عكـس العمـل مجبور 
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یادم هسـت پیـش از آن کـه گلبدین حكمتیـار رهبر 
خـود خوانـده حـزب اسـالمی بـه کابـل بیایـد، در 
بحبوحـۀ مذاکـرات او و دولـت روالغنـی بانـوی 
نخسـت کشـور در برابر پرسشـی در مورد پیوسـتن 
حكمتیـار بـه رونـد صلح گفـت: » او نیز حـق دارد 
در پایـان عمـرش در کشـور خـود بمیـرد.« اما حاال 
دیـده می شـود کـه آقـای حكمتیـار بـه یمـن آقـای 
نخسـت کشـور بیشـتر از حق مـردن در افغانسـتان 
می خواهـد اسـتفاده کنـد. آقـای حكمتیـار پـس از 
سـال ها جنـگ در برابـر دولـت و مردمش حـاال نیز 
چونـان گذشـته پـر از عقده، تعصب و نفرت اسـت 
و می خواهـد کـه هرگـز افغانسـتان روی آرامـش، 
صلـح و ثبـات را نبینـد. مثـل ایـن اسـت کـه چنین 
موهبت هایـی را آقـای حكمتیـار بـرای ایـن کشـور 
و مـردم آن حیـف می دانـد. او حـاال نیـز در پـی 
جنـگ و جنـگ افـروزی اسـت و خـالف آن چـه 
کـه برخی هـا در روزهای نخسـت آمدنـش به کابل 
انتظـار داشـتند، هیـچ ارادۀ بـرای کمـک بـه رونـد 
امنیـت و صلـح نـدارد. آقـای حكمتیـار هنـوز بـا 
مفاهیـم قـرن نوزدهمـی بـه جهـان نـگاه مـی کنـد 
و از همیـن دریچـه مـی خواهـد هـدف هایـش را 
در افغانسـتان محقـق سـازد. او از روزی کـه ظاهرا 
تفنـگ را بـه زمین گذاشـته جنـگ دیگـری را آغاز 
کـرده کـه بـدون شـک از تفنگ بـه حال افغانسـتان 
مجروح و دردکشـیده خطرناک تر اسـت و آن نفاق 
پراکنـی و ایجـاد فضـای تقابل های قومـی و تباری 
اسـت. بـه همیـن هدف نیـز آقـای حكمتیـار از هر 
منبـر و پایگاهـی سـود می جویـد و ایـن تیـوری را 
که جنگ افغانسـتان جنگ تررویسـم نیسـت اشاعه 
می کنـد. او بـه همیـن هدف نیـز همایـش و نمایش 
اسـالمی  اصطـالح حـزب  بـه  شـورای سراسـری 
را در کابـل برگـزار کرد.فكـر نمـی کنـم گلبدیـن 
ارگ  کـه  گزافـی  هـای  پـول  همـه  بـا  حكمتیـار 

ریاسـت جمهوری برای برگزاری نشسـت شـورای 
سراسـری ایـن حـزب در اختیارش قـرار داد، موفق 
شـده باشـد بـه هدف هـای مهمـی کـه بـرای خـود 
تعییـن کـرده بـود، برسـد. امـا بـدون شـک ارگ 
ریاسـت جمهـوری بـه هدف هایـی کـه از نشسـت 
آقـای حكمتیـار می توانسـت آیدش شـود، دسـت 
پیـدا کـرد. آقـای حكمتیـار شـاید بـه ایـن دلیـل به 
هـدف هایـش از برگزاری نشسـت روز چهارشـنبه 
نتوانسـت  کـه  نكـرد  پیـدا  دسـت  حـزب  ایـن 
دوبـاره از حـزب اسـالمی حزبـی یـک پارچـه و 
دارای نفـوذ بسـازد. او پیـش از برگـزاری نشسـت 
شـورای سراسـری حزب اسـالمی شـعار می داد که 
»حـزب اسـالمی حزبـی یـک پارچه بود، هسـت و 
خواهـد بـود« ولی دیـده شـد کـه در روز برگزاری 
بزرگتریـن همایـش ایـن حزب، اصلـی ترین و مهم 
تریـن چهـره هـای آن کـه حـاال خـود شـاخه های 
از ایـن حـزب را رهبـری مـی کنند، در این مراسـم 
حضـور نیافتنـد. عبدالهـادی ارغندیوال کـه می توان 
از او بـه عنـوان رییـس رسـمی حـزب اسـالمی نام 
گرفـت اعـالم کـرد که حـزب اسـالمی تنهـا تحت 
رهبـری او رسـمیت دارد و او هیـچ حـزب دیگری 
چنیـن  نمی شناسـد.  رسـمیت  بـه  نـام  ایـن  بـا  را 
موضـع گیریـی نشـان می دهـد کـه آقـای حكمتیار 
دیگـر آن رهبـر بـال منـازع، قدرتمنـد و پرهیبـت 
حـزب اسـالمی نیسـت که مـی توانسـت به اشـاره 
ابـرو مخالفـان خـود را چـه در داخل حـزب و چه 
در بیـرون از آن از سـرراهش بـه وسـیله جـالدان 
خـود بـردارد. همایـش آقـای حكمتیـار بیشـتر از 
آن کـه بـه او وجاهـت ببخشـد، عمـال مشـت اش 
را بـاز کـرد و نشـان داد کـه او دیگـر حرفـی برای 
افغانسـتان نمی تواند داشـته باشـد. آقـای حكمتیار 
در این نشسـت جنگ افغانسـتان را جنگ« دو قوم« 
خوانـد. چیـزی که بـه زودی موجـی از اعتراض ها 

و انتقـاد هـا را متوجـه او کـرد. او فكر مـی کرد که 
حداقـل با چنین سـخنانی خواهد توانسـت در میان 
قـوم پشـتون کـه او متاسـفانه خـود را رهبـر آن می 
خواهـد بتراشـد، برایـش جاهگاهی بیابـد، ولی این 
سـخنان بیشـتر از همـه بـه افـراد ایـن قوم سـنگین 
تمـام شـد و عمـال واکنـش آن هـا را برانگخیـت. 
کـه  قـوم  دو  بـه جنـگ  افغانسـتان  تقلیـل جنـگ 
مشـخص اسـت آقای حكمتیـار کدام اقـوام را اراده 
می کنـد، اهانـت بـه مـردم افغانسـتان و قربانی هایی 
اسـت کـه در مبـارزه بـا تروریسـم و ایجـاد جامعه 
بـا ثبـات مـی پردازنـد. تقلیـل جنـگ افغانسـتان به 
جنـگ دوقـوم نادیـده گرفتـن واقعیـت های اسـت 
کـه در طـول چهـل سـال گذشـته تاریـخ خونینـی 
را بـرای ایـن کشـور رقـم زده اسـت. اگـر جنـگ 
افغانسـتان جنـگ دو قـوم اسـت پـس تا دیـروز که 
خـود ایشـان یـک طـرف ایـن جنـگ بودند بـا کی 
مـی جنگیدنـد؟ آقـای حكمتیـار ها سـال هـا جنگ 
خـود را جهـاد علیـه کفـار اعـالم کـرد، آیـا ایشـان 
علیـه یكـی از اقـوام افغانسـتان جهـاد مـی کردنـد 
و دیگـر پـای هیـچ بیگانـه، خارجـی، اشـغال گـر 
و تروریسـتی در ایـن چهـل سـال در میـان نبـود؟ 
جنـگ افغانسـتان بـا شـوروی سـابق چـه بـود؟ آیا 
آن جنـگ نیـز جنـگ دوقـوم بود؟ بعـدا بـا القاعده، 
طالبـان و حامیـان خارجـی آن هـا چـه بـود؟ آیـا 
بازهـم دو قـوم در افغانسـتان رو در روی هـم قـرار 
داشـتند و دارنـد؟ آیـا بـرج هـای تجـارت جهانـی 
را یكـی از اقـوام افغانسـتان منهـدم کـرد کـه پـای 
ایتـالف جهانـی مبارزه با تروریسـم را به افغانسـتان 
و منطقـه کشـاند؟ آقـای حكمتیـار از کـدام جنـگ 
سـخن مـی گوید؟ کسـانی کـه در نیروهـای امنیتی 
افغانسـتان در برابـر تروریسـت هـا مـی جنگنـد به 
کـدام قـوم تعلـق دارنـد؟ آیـا آقـای حكمتیـار فكر 
مـی کنـد کـه تنهـا یـک قـوم در نیروهـای امنیتـی 
افغانسـتان حضـور دارد؟ آقـای حكمتیـار تیـری را 
آگاهانـه و یـا ناآگاهانـه پرتـاب کرده اسـت که حتا 
خـودش نیـز نمـی توانـد از آن دفـاع کنـد. جنـگ 
افغانسـتان را جنـگ دوقـوم خوانـدن عمـاًل اهانت 
بـه کل مـردم افغانسـتان و مهـم تر از آن به پشـتون 
هاسـت. چـون براسـاس گفته هـای آقـای حكمتیار 
یكـی از ایـن دو قومـی کـه ایشـان می گوینـد باید 
تروریسـت باشـد. آیـا می شـود کـه چنیـن خطایی 
را مرتكـب شـد و همه واقعیت هـا را نادیده گرفت 
و یكـی از اقـوام را، حـاال هـر قومی که مـی خواهد 
باشـد، تروریسـت خطـاب کـرد؟ آن هایـی که پول 
هـای گـزاف بیـت المـال را در اختیـار هـدف های 
جنـگ طلبانـه آقـای حكمتیـار مـی گذارند، شـاید 
و  بگویـد  سـخنانی  چنیـن  او  کـه  خواسـتند  مـی 
جنـگ افغانسـتان را در حـد تقابـل دو قـوم تقلیـل 
دهـد ولـی بـدون تردیـد ایـن سـخنان نمـی توانـد 
بـرای خـودش و کسـانی کـه به شـكلی هنـوز از او 
حمایـت مـی کننـد، فرصتـی بـرای جـوالن دوباره 
در سیاسـت هـای افغانسـتان بـه وجـود آورد. آقای 
حكمتیـار نمـی داند که زمان سـلطه گـری از نوعی 
کـه خـودش مـی خواهـد گذشـته و نمـی شـود بـا 
راکـت و موشـک همه چیز را به دسـت آورد. مردم 
افغانسـتان مـی داننـد کـه جنـگ شـان با کیسـت و 
کـی هـا از ایـن جنگ سؤاسـتفاده مـی کننـد. آقای 
بـرای  توانـد  نـه مـی  تقلیـل جنـگ  بـا  حكمتیـار 
تروریسـت ها در ایـن کشـور جـای پای ایجـاد کند 
و نـه هـم بـرای خـودش می توانـد آیندۀ رقـم زند. 
او آینـده خود را چون گذشـته اش به قمار گذاشـت 
و حـاال چیـزی فـرا تـر از آن چه که بانوی نخسـت 
کشـور برایـش پیش بینی کـرده بود در سرنوشـتش 

نـدارد. وجود 
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احمدعمران

اهانت
حکمتیار به پشتون ها

 

 ناتـو باردیگر بـه افزایش نیروهایش در افغانسـتان و همچنان 
حمایـت از نیروهای امنیتی افغانسـتان تأکید ورزید. 

بروکسـل،  در  گذشتۀ شـان  هفتـۀ  نشسـت  در  ناتـو  سـران 
پایگاه هـای طالبـان در پاکسـتان را چالـش  بزرگـی بر سـر راه 
تالش هـا بـرای برقـراری صلـح و ثبـات در افغانسـتان عنوان 

کردند. 
آنـان، پناه گاهـی امـن تروریسـتان در پاکسـتان را بزرگتریـن 
بـر  افغانسـتان خوانـده و  ثبـات  برابـر صلـح و  چالـش در 

افزایـش فشـارها بـر اسـالم آباد تأکیـد ورزیدنـد. 
ناتـو تعهد سـپرد که شـمار نیروهایـش را از حـدود ۱۳ هزار 

بـه ۱۶ هزار تـن افزایـش خواهد داد.
ادامـۀ حمایـت کشـورهای عضـو ناتـو از نیروهـای امنیتـی 
و مـردم افغانسـتان در جنـگ بـا هراس افگنـی امیدوارکننـده 
اسـت. بـه ویـژه این کـه سـران ناتـو در نشسـت پسـین شـان 
به ریشـۀ اصلـی تداوم جنگ و بحران در افغانسـتان انگشـت 
گذاشـته اند. مـردم افغانسـتان شـانزده سـال تمام بـه نیروهای 
بین المللـی در افغانسـتان در خصوص پناهگاه های ترویسـتان 
و مراکـز تمویـل و تجهیـز طالبـان، القاعده و سـایر گروه های 
زد  گـوش  ناتـو  در  متحدانـش  و  امریـكا  بـه  دهشـت افگن 
کردنـد و معلومـات ارایـه نمودنـد؛ امـا سـوگمندانه جامعـه 
جهانـی به خواسـت ها و صدای برحق شـهروندان افغانسـتان 
گـوش فـرا نـداد. تـا این که حكومـت جدیـد ایـاالت متحدۀ 
امریـكا رویكـرد خویـش را در قبـال پاکسـتان عـوض نمود. 
اکنـون کـه جهـان پی برده اسـت کـه پاکسـتان منبع شـرارت 
و بحـران در افغانسـتان اسـت، الزم اسـت کـه ایـن کشـور 
تحـت فشـار شـدید جهانـی قـرار گیرد. تـا ایـن دم اظهارات 
رهبـران جهـان در برابـر پاکسـتان در حـد سـخن بوده اسـت 
و هیچ گونـه راهـكار عملـی و سـازنده در خصـوص توقـف 
حمایت پاکسـتان از تروریسـم و مداخله در جنگ افغانسـتان، 

در نظـر گرفته نشـده اسـت.  
از سـوی دیگـر، جامعـه جهانـی باید بدانـد که پاکسـتان تنها 
دلیـل بحـران و خشـونت ها در افغانسـتان نیسـت. آنهـا بایـد 
بـه سـایر مولفه های بحـران در افغانسـتان بپـردازد. بی اعتنایی 
بـه پهلوهـای دیگـر جنگ و خشـونت جـاری در افغانسـتان، 
احتمـاالً مبـارزۀ جامعـه جهانـی بـا هراس افگنـی را باردیگـر 
بـه شكسـت مواجه سـازد. نـگاه تک بعـدی به قضایـا مبارزۀ 

شـانزده سـالۀ ناتـو را زیر سـوال برده اسـت. 
چنانچـه نهادهـای بین المللـی می  داننـد، بخـش قابـل توجهی 
از ناامنی هـای جـاری در کشـور ریشـه در مدیریت ضعیف و 
نبـود رهبـری سـالم در صفوف نیروهـای امنیتی افغانسـتان و 
نبـود ارایه خدمـات دارد. حكومـت وحدت ملـی چهره هایی 
را در رهبـری نیروهـای امنیتـی و مدیریـت جنـگ قـرار داده 
اسـت کـه توانایی و قابلیـت الزم برای پیش برد نبرد سـنگین 
کنونـی را ندارنـد.  خدمـات عمومـی بـه صفـر تقـرب کـرده 

است. 
فسـاد در نیروهـای امنیتـی تا هنـوز ادامه دارد. پول سـرباز به 
جیـب شـمار معـدودی از چهره هـا می ریـزد. فسـاد گسـتردۀ 
اداری و مالـی در سـطوح باالیی نظـام جریان دارد. متأسـفانه 
قوم گرایـی و حرکت هـای فاشیسـتی بـه شـكل بی پیشـینه یی 
در حـال افزایـش اسـت. جامعـه جهانـی نبایـد در برابـر این 
تـداوم  در  همـه  این هـا  نمایـد.  اختیـار  سـكوت  وضعیـت 
جنـگ و بحـران کمـک کـرده اسـت. اگـر جهـان بـه دنبـال 
یـک افغانسـتان صلح آمیـز و عـاری از خشـونت اسـت، باید 
فشـار الزم را بـر مسـووالن رده اول نظـام وارد نمایـد تـا از 
برخوردهـای جناحـی، گروهـی و تبـاری دسـت بردارنـد و 

بـرای سـالمت و وحـدت افغانسـتان کار نماینـد. 
بی هیـچ  ریاسـت جمهوری  ارگ  در  تمامیت خـواه  اقلیـت 
پشـتوانۀ مردمـی و سیاسـی، در پـی حـذف و کنـارزدن رقبـا 
آن هـا  افغانسـتان هسـتند.  ریشـه دارِ  و جریان هـای سیاسـی 
پـروای سـالمت افغانسـتان و آینـدۀ ایـن سـرزمین را ندارنـد 
و بـه جـای پرداختـن بـه مأموریـت  و وظایـف اصلی شـان، 
بـه دنبـال زرانـدوزی و کسـب پروژه هـای بـزرگ اقتصـادی 
و همچنـان تصفیـۀ گروه هـا و جریان هـای رقیـب هسـتند. 
چنیـن رویكـردی به حكومـت داری آیندۀ تاریكـی را در برابر 
مردم افغانسـتان قـرار خواهد داد. از همیـن  رو، ایجاب می کند 
کـه جهـان در کنارپرداختـن بـه سـخت افزارهای جنـگ، بـه 

نرم افزارهـا نیـز تمرکـز نماینـد. 

افغانستان؛ از تداوم حمایت 
جهانی تا بحران مدیریِت داخلی

◄ آقای حكمتیار شاید به این دلیل به هدف هایش از برگزاری نشست روز چهارشنبه این حزب دست 
پیدا نكرد که نتوانست دوباره از حزب اسالمی حزبی یک پارچه و دارای نفوذ بسازد. او پیش از برگزاری 
نشست شورای سراسری حزب اسالمی شعار می داد که »حزب اسالمی حزبی یک پارچه بود، هست و خواهد 
بود« ولی دیده شد که در روز برگزاری بزرگترین همایش این حزب، اصلی ترین و مهم ترین چهره های آن که 
حاال خود شاخه های از این حزب را رهبری می کنند، 
در این مراسم حضور نیافتند. عبدالهادی ارغندیوال که 
می توان از او به عنوان رییس رسمی حزب اسالمی نام 
گرفت اعالم کرد که حزب اسالمی تنها تحت رهبری 
او رسمیت دارد و او هیچ حزب دیگری را با این نام به 
رسمیت نمی شناسد. چنین موضع گیریی نشان می دهد 
که آقای حكمتیار دیگر آن رهبر بال منازع، قدرتمند و 

پرهیبت حزب اسالمی نیست



ماندگار 
سوی  از  افغانستان  جنگ  قومی خواندن 
گستردۀ  واکنش  های  با  گلبدین حكمتیار، 
سیاست مداران و شهروندان افغانستان مواجه شده 

است. 
افغانستان  اسالمی  حزب  رهبر  گلبدین حكمتیار 
هفتۀ گذشته در نشستی در کابل گفت که جنگ 
این  می باشد.  قوم  دو  میان  کشور  در  جاری 
اظهارات رهبر حزب اسالمی، موجی از انتقادها را 
برانگیخته است. این انتقادها سبب گشت که آقای 
حكمتیار دیروز اعالم نماید که اظهارات او دربارۀ 
قومی خواندن جنگ افغانستان تحریف شده است. 
حكومتی  ارشد  مسووالن  شهروندان،  از  برخی 
گلبدین  گفته های  واکنش  در  سیاسی،  رهبران  و 
حكمتیار، گفته اند که جنگ افغانستان جنگ قومی 
نسیت؛ بل که این جنگ در دفاع از منافع ملی و 

ارزش های اسالمی کشور است.
حكومت  اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
گلبدین  اظهارات  به  واکنش  در  ملی،  وحدت 
حكمتیار که جنگ افغانستان را جنگ قومی خوانده 
گفته که نباید در فهم دو صف حق و باطل مغالطه 

کرد.
داکتر عبداهلل بیان داشت که جنگ افغانستان جنگ 
ظلمت،  جهل،  میان  جنگ  بلكه  نیست؛  قومی 

تاریكی و نور، روشنایی و علم است.
عبداهلل تاکید کرد که نباید در فهم دو صِف حق و 
باطل مغالطه کرد، به دلیل اینكه جنگ در افغانستان 
تمویل  کشور  دشمنان  سوی  از  و  شده  تحمیل 

می گردد.
بدانیم پس  قومی  را  این جنگ  اگر  افزود:"  وی 

آن سربازی که از فاریاب و بلخ در مشرقی دفاع 
آن  حالی که  در  چیست؟  برای  دفاع  آن  می کند، 
سرباز به  خاطر دفاع از قوم، قبیله و گروه خاص به 

آنجا نرفته است".
رییس اجرایی اظهار داشت که باید به این سوال 
پاسخ داد، کسی که در سنگرِ دفاع قرار دارد فرزند 
تأمین  را  کی  امنیت  و  است  کجا  در  و  کیست 

می کند؟
عبداهلل بیان داشت که مردم افغانستان قضاوت خود 
را درباره اوضاع و مسایل جاری در کشور دارند؛ 
چراکه مردم افغانستان مردم سی سال پیش نه، حتا 

مردم دوسال پیش نیستند.
داکتر عبداهلل هشدار داد که اگر بزرگان مملكت 
مشكالت  نكنند،  درک  درست  را  وضعیت 

افغانستان پیچیده تر خواهد شد.
 رییس اجرایی کشور گفت که در چنین شرایط 
سوی  از  نادرست  و  ناسنجیده  پیام  هر  حساس 

بزرگان اذهان عامه و منافع ملی را صدمه می زند.
هم چنان، رحمت اهلل نبیل رییس پیشین امنیت ملی 
گفته که یک شب بیدارخوابی سربازان و مدافعان 
وطن را در راه دفاع از ارزش های اسالمی و ملی 
کشور عزیز ما برتر مي دانم نسبت به تمام عمر 
تخریب  و  مردم  کشتن  راه  در  آنهایي که  بیهوده 
کشور عزیزمان ایستاده اند، ولو به هر قوم و تباری 

که تعلق دارند. 
قومی،  صف بندی های  که  افزوده  نبیل  آقای 
خودخواهی های تنظیمی، اکثریت و اقلیت ساختن 
راه  افغانستان  مردم  بین  فاصله ها  ایجاد  و  مردم 
نجات کشور از بحران فعلی نیست. بلكه راه نجات 
از بحران های خطرناک فعلی جدا ساختن صف 

اکثریت وطندوست از اقلیت خایین است.
هم چنان، عبدرب لرسول سیاف به پاسخ حكمتیار 
می گوید که اقوام با هم برادر افغانستان هیچ نوع 
دشمنی با هم ندارند و جنگ روان در کشور، نه 
به خواست مردم آغاز شده و نه به خواست شان 
دوام دارد، بلكه طرح آن در بیرون ملک از طرف 
به همكاری  ما ریخته شده و در داخل  دشمنان 

اجیران شان آغاز گردیده و دوام دارد.
از سویی هم، جاوید لودین معین سیاسي پیشین 
وزارت خارجه در واکنش به گفته های حكمتیار 
گفته که کسي که جنگ در افغانستان را جنگ میان 

دو قوم مي داند، تنها نادان نه بل گمراه است.
آقای لودین افزوده که فكر چنین فردی از طرز دید 

پاکستانی مایه گرفته و عقل او اشغال شده است. 
الملل  بین  روابط  آگاه  ستیز  ملک  حال،  این  در 
گفته است که آقای حكمت یار می خواهد با طرح 
این اندیشه، جنگ تحمیلی تندروانۀ آی اس آی را 

توجیه کرده و بومی جلوه دهد. 
آقای  کار  این  است:  افزوده  مقاله یی  در  او 
افغانستان  بیش تر  پاکستانیزه شدن  بر  حكمت یار 
و جلب حمایت ترامپ از سیاست های پاکستان 
خطرناک  بازی  این  می رساند.  کمک  منطقه  در 
با صالحیت یک  نمایندۀ  به  را  آقای حكمت یار 
قومی تحمیل می کند که در میان تندروان ملی گرا 
روی کرد  این  تاسف  با  دارد.  زیادی  طرف داران 
قبیله یی طرف داران بی شماری دارد. حتا در میان 
»روشن فكران« نیز شمار شان به صدها می رسد. 
این جاست بهترین فضا برای پاکستان در افغانستان 
میسر گردیده که در دوران پس از غنی مستولی 

می شود.
حكمتیار:

اظهاراتم تحریف شده است
رهبر حزب اسالمی افغانستان می گوید که برخی 
از کشورهای همسایه بیش از دو دهه می شود که 
بر ادامۀ جنگ در افغانستان سرمایه گذاری می کنند.
گلبدین حكمتیار، رهبر حزب اسالمی روز جمعه 
در نشست شورای این حزب در کابل می گوید، 
حمالت تروریستی را که در آن افراد ملكی کشته 
می شوند، محكوم می کند. او می گوید، تروریستان 

در هر لباسی که باشند، منفور مردم هستند.
به گفتۀ رهبر حزب اسالمی، هر وسیله یی که سبب 
میان  از  باید  می شود،  افغانستان  در  جنگ  ادامۀ 

برداشته شود.
اشاره  با  اسالمی  رهبر حزب  حكمتیار،  گلبدین 
رسانه ها  که  می گوید  پیشش  روز  گفته های  به 
جنگ  او  و  کرده اند  تحریف  را  او  حرف های 

افغانستان را، جنگ میان دو قوم نخوانده است.
آقای حكمتیار خطاب به سران حكومت می گوید، 
اگر خواستار پایان جنگ افغانستان هستید، نخست 
باید از تاراج تجهیزات و امكانات نظامی ممانعت 

کنید.
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بخـش برزگـی از قتل ها و اعمال تروریسـتی در 
والیـت کنـدز، از طرف اسـداهلل عمرخیـل والی 

ایـن والیـت رهبری و دسـتور داده می شـود.
صفـر محمـد اکبری،  آمـر امنیت والیـت کندز، 
در یـک نشسـت خبـری بـا رسـانه ها بـا اشـاره 
بـه افزایـش ناامنی و اعمـال تروریسـتی در این 
والیـت، ادعـا کـرده که والـی کندز یـک بخش 
رهبـری  کنـدز  والیـت  در  را  قتل هـا  بزرگـی 

می کنـد. 
آقـای اکبـری گفتـه کـه در والیـت کنـدز یـک 
مثلـث سـیاه در قتل هـای زنجیره یی کـه در ایـن 
والیـت اتفـاق می افتـد، دسـت دارد کـه یـک 
بخـش قابـل مالحظـۀ آن از طـرف والـی کندز 

می شـود.  رهبـری 
و  تروریسـتان  از  تـن   ۳۵ او،  گفتـۀ  بـه 
اختطاف  چیانـی کـه در شـهر کنـدز دسـت بـه 
اعمـال تـرور و اختطاف می زننـد، ۸۰ درصد آن 
مربوط این مثلث سـیاه  می شـود کـه یک بخش 

بزرگـی آن از والـی دسـتور می گیرنـد.
آمـر امنیـت کنـدز ادعـا کـرده کـه »ضیاوالدیـن 

کـدوال« از ولسـوالی خا ن آ بـاد کنـدز، یكـی از 
افـراد تحـت امـر والـی کنـدز اسـت که بیشـتر 
اختطاف   هـا و ترور هـا توسـط او در شـهر کندز 

انجـام می شـود. 
آقـای اکبـری می گوید: به اسـاس فرمـان رییس 
حكومـت وحـدت ملـی، در دهـم حوت سـال 
روان راهبـرد دفاعـی امنیـت شـهر کنـدز طـرح 
شـد. در ایـن طـرح ۲۵۰ تن از منسـوبان پولیس 
»شـاهراه و نظم عامـه« کـه در اطراف منـزل والی 
کنـدز بودنـد، بایـد بـه کمربندهـای شـهری و 
دروازه هـای ایـن والیـت انتقـال می یافتنـد، در 
حالی کـه بدون این افراد شـمار زیاد از منسـوبان 
امنیتـی بـرای تأمین امنیـت والی موجـود بودند؛ 
امـا والـی کنـدز مانـع انتقـال ایـن افـراد شـده 
گفـت: “ ایـن افراد بـرای تأمین امنیت شـخص 

من هسـتند”. 
آمـر امنیـت کنـدز ادعـا کـرد کـه والی کنـدز به 
مسـووالن امنیتـی این والیت گفت کـه از ۲۴۰۰ 
منسـوب دیگر پولیـس برای تأمین امنیت شـهر 
و دروازه هـای کنـدز اسـتفاده کنیـد نه افـراد که 

صـرف بـه امنیت من گماشـته  شـده اند.
والـی  کـه  می کنـد  ادعـا  کنـدز  امنیـت  آمـر 
کنـدز از بیشـتر منسـوبان پولیـس بـه منفعـت 
شـخصی خـود اسـتفاده می کنـد. در حالـی کـه 
نظم عامـه«  پولیـس  پولیـس  »شـاهراه و  تولـی 
مسـوولیت های بیشـتر در ایـن شـهر دارنـد و 
دروازه هـا ایـن والیـت باید توسـط آنـان تأمین 

امنیـت شـود.  
او بـا اشـاره بـه سـوء اسـتفاده پسـر والـی از 
صالحیت هـای پـدرش، گفت: پسـر والی کندز 
بـا سـوء اسـتفاده از صالحیت هـای پـدرش، در 
تمـام دروازه هـای شـهر کنـدز افـراد و نزدیكان 
خـود گماشته اسـت تا پول جمـع آوری کنند. به 
بـاور آمـر امنیت والیـت کندز دروازه  های شـهر 
کنـدز منابـع عایداتـی بـرای پسـر والـی کندز و 

نزدیكان او شـده  اسـت.  
 در همیـن حـال، اسـداهلل عمر خیـل والی کندز 
اتهامـات از طرف آمر امنیت والیـت کندز را رد 
کـرده گفتـه کـه آمـر امنیت ایـن والیـت الكول 

می نوشد.

والیـت کنـدز از والیت هـای ناامـن در شـمال 
بیشـتر  در  طالبـان  کـه  اسـت  کشـور  شـرق 
ولسـوالی ها ایـن والیـت حضـور دارنـد. برخی 
ایـن  باشـنده گان  و  والیتـی  شـورای  اعضـای 

والیـت تأکیـد می کنند که مسـووالن ارشـد این 
والیـت بـه فسـاد و اختالس هـای بـزرگ آلوده  
هسـتند و هیـچ راهبـرد بـرای تأمیـن امنیت این 

والیـت ندارنـد. 

آمر امنیت والیت کندز:

بخش بزرگی از ترور  و اختطاف های شهر توسط افراد والی انجام می شود
والی کندز:

آمـر امنیت الکـول می نوشـد

در ایـن طـرح ۲۵۰ تـن از منسـوبان پولیس »شـاهراه و نظم عامه« کـه در اطراف منـزل والی کندز 
بودنـد، بایـد بـه کمربندهای شـهری و دروازه های این والیـت انتقال می یافتنـد، در حالی که بدون 
ایـن افـراد شـمار زیاد از منسـوبان امنیتـی برای تأمیـن امنیت والی موجـود بودند؛ امـا والی کندز 

مانـع انتقـال ایـن افراد شـده گفت: “ ایـن افراد برای تأمین امنیت شـخص من هسـتند”. 
آمـر امنیـت کنـدز ادعـا کرد کـه والی کنـدز به مسـووالن امنیتـی این والیـت گفت کـه از ۲۴۰۰ 
منسـوب دیگـر پولیـس بـرای تأمیـن امنیـت شـهر و دروازه های کنـدز اسـتفاده کنید نه افـراد که 

صـرف بـه امنیت من گماشـته  شـده اند

ابوبکر صدیق

داعش  رهبران  که  می گویند  سناتورها  برخی 
در  گروه  این  پاکستانی  عضو  ده ها  با  همراه 
ولسوالی درزاب والیت جوزجان مستقر شده اند.
گروه داعش از دو سال به این طرف در والیت 
ننگرهار سخت زیر فشار نظامی قرار دارد. بیش 
از یک سال پیش حافظ سعید اولین رهبر این 

گروه در شرق کشور کشته شد.
عبدالحسیب  آن،  از  پس  جمهوْر  گزارش  به 
لوگری به عنوان رهبر این گروه تعیین شد، او 
نیز در یک حمله هوایی نیروهای امریكایی در 
ماه ثور در شرق کشور کشته شد. پس از آن 
ارهابی که گفته می شود برادر حافظ سعید است 

به عنوان رهبر این گروه، تعیین شد.
لوگری  حسیب  شدن  کشته  از  پس  ارهابی 
 ۱۰۰ با  پاکستان  ایجینسی  اروگزی  منطقه  از 
جنگجوی مسلح پاکستانی وارد ولسوالی اچین 

ننگرهار شد.
اما هم اکنون عظیم قویاش سناتور والیت سرپل 
ابو محمد  با شیخ  می گوید که ارهابی همراه 
خراسانی و ابو محمد قندوزی در قریه چقمه 
چقور ولسوالی درزاب والیت جوزجان مستقر 

شده اند.
مسلح  فرد  ها  ده  که  دارد  تاکید  قویاش  آقای 
که اکثراً پاکستانی هستند، این رهبران داعش را 
همراهی می کنند و با سالح های سبک و سنگین 

مجهز هستند.
به ۲۰  نزدیک  از  داعش  رهبران  گفته وی،  به 
روز پیش در والیت جوزجان آمده اند و از آن 
زمان تا اکنون، قریه جات زیادی را در والیت 

جوزجان از نزد طالبان تصرف کرده اند.
او گفت که افراد گروه داعش قریه جات دشت 
لیلی را نیز تصرف کرده و مردم آن را از خانه 

های شان فراری کرده اند.
بیش از دو ماه پیش، طالبان و داعش بر قریه 
میرزاولنگ ولسوالی سیاد والیت سرپل حمله 
کردند و شماری زیادی از باشندگان این والیت 

را کشتند.
گروه  نیز  اکنون  هم  که  گفت  قویاش  عظیم 

داعش و طالبان در این قریه مستقر هستند.
درختان  طالبان  و  داعش  گروه  وی،  گفته  به 

میرزاولنگ را قطع کرده اند و خانه های مردم این 
قریه را آتش زده اند.

منطقه میرزاولنگ پس از دوبار سقوط به دست 
گروه طالبان و داعش هم اکنون خالی از سكنه 

است.
مردم این ولسوالی در مرکز والیت سرپل پناه 

برده اند.
والیت های جوزجان، سرپل، فاریاب و قندوز 
در شمال کشور باهم مرز مرز مشترک دارند و از 

چند سال به این طرف نا آرام شده اند.
از چندی به این طرف گروه داعش نیز در برخی 
مناطق این والیت ها فعالیت شان را آغاز کرده و 
گفته می شود که طالبان نیز در برخی مناطق این 
والیت ها با افراد این گروه همكاری می کنند و 
برعلیه دولت افغانستان می جنگند؛ اما در برخی 

مواقع باهم درگیری می شوند.
در همین حال، نبیه مصطفی زاده سناتور والیت 
جوزجان نیز وضعیت امنیتی این والیت را نگران 
کننده خوانده و از دولت افغانستان می خواهد 
که عملیات های گسترده نظامی را در فاریاب، 
جوزجان و سرپل راه اندازی کند وگرنه فجایعی 
دیگری از سوی گروه داعش و طالبان در قریه 

جات های این والیت ها رخ خواهد داد.
نیز  فاریاب  گل محمد رسولی سناتور والیت 
گفت که هم اکنون گروه داعش در قریه جات 
جوزجان و فاریاب در حال سربازگیری هستند 
و مردم از ترس و فقر اقتصادی با این گروه می 

پیوندند.
از  دولت  اگر  که  دارند  تاکید  سناتورها  این 
شمالی  والیت های  در  داعش  گروه  فعالیت 
کشور جلوگیری نكند، ساحه تحت نفوس این 

گروه همه روزه افزایش خواهد یافت.
به گفته آنان، راه های مواصالتی این والیت ها 
دولتی  ماموران  ویژه  به  مردم  و  است  مسدود 

نمی توانند گشت و گذار کنند.
این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس 
ادعا کرده اند که قدرتهای منطقه ای و جهانی 
می خواهند پروژه طالبان راختم کرده و با انتقال 
جنگ به شمال کشور مرزهای آسیایی میانه و 

روسیه را تهدید کنند.

واکنش ها به اظهارات  گلبدین حکمتیار:جابجاییرهبرانداعشدرجوزجان
میکند توجیه را آیاسآی شدۀتحمیل جنگحکمتیار
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شـب در دامنـۀ کوتـل رسـیده بودیـم کـه 
قطعـه  بـه  آمـر صاحـب  کردیـم.  توقـف 
داد،  قبلـی  مواضـع  بـه  برگشـت  دسـتور 
در مـورد علـت آن بعـداً شـنیدم قومانـدان 
بـه  گذشـتن  از  را  صاحـب  آمـر  میـرزا 
نمـک آب مانـع شـده و گفتـه بـود مـردم 
اینجـا بـه قاعدۀ جنـگ و گریز کمتر آشـنا 
انـد، رفتـن مـا نتیجـۀ ایـن پیـروزی را در 
نـزد افـكار عامـه شكسـت معرفـی خواهد 

. د کر
 مـا چنـد کیلـو متـر پایین تر آمدیـم و چون 
معلـوم نبـود دشـمن در تاریكـی تـا کجـا 
رسـیده اسـت، در ییالِق نزدیک به مواضع 
قبلـی، توقـف کردیـم تـا بـا دمیـدن اولین 
سـپیدۀ صبـح به ارتفـاع باال شـویم. در زیر 
آسـمان پُر سـتاره به خـواب رفتیـم. طیارۀ 
کشـاف بـا صـدای مـالل آور یـک نواخت 

بـاالی سـر مـا دور می زد.
دیـدن  ماننـد  حسـی  بـا  شـب  نیمه هـای 
کابـوس وحشـت ناک از خـواب پریدیـم. 
در حالی کـه میـان غوغـای گـوش خـراش 
هـزاران  اشـعه  و  راکـت  صدهـا  انفجـار 
خـود  دور  بـه  آن،  از  ناشـی  الماسـک 
کردیـم.  ُگـم  را  هم دیگـر  می چرخیدیـم، 
سـپس بـه طرف کـوه مقابـل فـرار کردیم، 
امـا موجـی از انفجـار پیش روی ما را سـد 

کـرد. در ایـن وقـت، من بـه یـاد پناه گاهی 
افتـادم که درهمـان روز، کامـاًل تصادفی و 
در تماشـای بی هـدف اطـراف، در عقـب 
ییـالق دیـده بـودم، در حالی کـه می دویدم 
بـه آن طـرف دعـوت  بـا فریـاد همـه را 

 . کردم
انفجـار خمپاره هـا هم چنان مـا را همراهی 
می کـرد تـا به پناه گاه رسـیدیم. آنجا سـگی 
نیز به ما پیوسـت که بیشـتر از مـا از حادثه 
ترسـیده بـود، بـه زور، خـودش را میان ما 
جـا کـرد. پنـاه گاه مـا بی شـباهت بـه غـار 
کوهـی فلـم اصحـاب کهف و سـگ شـان 
نبـود. تـا صبـح هـم مـا هـم سـگ بی نـوا 
زیـر ضربـات بودیـم. گویـا مـا را طیـارۀ 
توپ خانـۀ  بـه  و  می کـرد  رصـد  کشـاف 

خـود کوردینات مـی داد. 
بـا دمیـدن صبـح به بلنـدی کوه بـر آمدیم؛ 
امـا افـراد پیاده دشـمن از ارتفاعات بسـیار 
بـه  مجبـور  بـود.  زده  دور  را  مـا  بلنـد، 

شـدیم. عقب نشـینی 
  هنـگام عقب نشـینی مشـاهده کردیـم کـه 
پشـت  در  کـه  عده یـی  و  صاحـب  آمـر 
سـر مـا بودنـد، ماننـد مـا ناگهانـی مـورد 
ضربـت قرار گرفتـه بودنـد، در اولین موج 
ضربـه BM۲۱پنـج تـن از مجاهدین سـید 
اکرام الدیـن آغا که ایسـتاده پهـره می دادند، 
بـدن شـان غربـال شـده بـود، بسـتره های 
سـفری و وسـایل پـاره و خـون آلودشـان 
هنـوز دیده می شـد. اما بـه آنانی کـه خفته 
بودند آسـیبی نرسـیده بـود و تا مـوج دوم 

همـه زیـر کمرهـا پنـاه گرفتـه بودند.
 هنـگام صبح با آمر صاحـب وا خوردم؛ در 
حالی کـه همـه را دسـتور حرکـت داده بود 
بـه من گفـت: چـرا منتظـر هسـتی؟ گفتم: 
امین-حصـارک- مریـض شـده در عقـب 
اسـت منتظـر او هسـتم. بـا لحـن رفیقاتـه 

گفـت: تو بـرو من منتظـر او می مانـم. اوج 
فروتنـی و صمیمیـت یـک فرمانـده بزرگ. 
مـن نرفتـم و جـرأت هم نكـردم بـه رفتن 
او اصـرار کنـم. در یـک توافـق نـا گفتـه با 
هـم تـا آمـدن امیـن انتظـار کشـیدیم. بعداً 
در حالی کـه امیـن را بـر یک اسـپ سـوار 
حرکـت  یک جـا  فرسـتادیم  پیـش  کـرده 

کردیم.
 در راه در حیـن صحبـت، ناگهـان سـوال 
کـرد: گرسـنه گی بـه نظـر تـو چقـدر در 
مـورال تأثیـر دارد؟ گفتـم شـاید بیشـتر از 
امـروز  مـن  کـردم  عـالوه  فیصـد.  پنجـاه 
خـود را ضعیـف احسـاس نمی کنـم. گفت 
منظـورم امروز نیسـت. اگر چـه انكار کرد، 
کـه سـخت گرسـنه  کـردم  احسـاس  امـا 
اسـت. از زمـان دیگـر بـرای او حكایـت 
کـردم کـه سـه روز و سـه شـب تمـام در 
درۀ پرنگاِل آبشـار در پنجشـیر در محاصرۀ 
بـود،  عـادی  اول  روز  ماندیـم.  روس هـا 

روز دوم شـماری از مـا بـه نمـاز ایسـتاده 
نتوانسـتند ونشسـته خواندند. در روز سوم 
کـه روس هـا از مقابـل مـا در حـال تـرک 
منطقـه بودنـد، زمین گیر شـده بودیم؛ حس 
کردیـم تـوان مقابلـه بـا دشـمن در مـا بـه 
نهایـت ضعف رسـیده اسـت، در مشـورت 
کـردن برای تعقیب دشـمن دچـار اختالف 
شـدیم و نتوانسـتیم بجنگیـم. او بـا تعجب 
گفـت: از آنچـه بر سـر افراد قـرارگاه تلخه 

آمـده بـود اطالع نداشـته اسـت.
 مـا هم چنـان راه پیمودیـم تـا بـه نمـک آب 
کردیـم،  توقـف  نمـک آب  در  رسـیدیم. 
آمـر صاحـب مجاهـد سـید احمـد روی، 
فورمـول صاحـب )ناصـر فورمـول(، داکتر 
سیدحسـین و عده یـی از بـزرگان نیـز آنجا 
بودنـد، همـه خوشـحال بودنـد. زنده گـی 
در جنـگ یـک خوبـی دارد، توقـع از دنیـا 

را بـه حداقـل می رسـاند، گرسـنه بودیـم، 
مانـده بودیـم، در خطـر بودیـم، اکنـون از 
سـاحۀ خطـر برآمده ایـم، نـان و گوشـت 
خورده ایـم و دم گرفته ایـم. فرمول شـوخی 

می کـرد و همـه از تـه دل می خندیدنـد.
 اطـالع رسـید کـه روس هـا منطقـه را ترک 
کرده انـد. ملنـگ معـروف انجیرسـتان کـه 
بـه سـنت صوفیـان قدیـم، در غـار کوهـی 
دور از آبـادی، عزلـت گزیده بـود به اضافۀ 
چنـد تـن دیگـر بـه اثـر ماین هـای کاشـته 
شـده در راه هـای مشـرف بـه قریـه شـهید 

. شـده اند 
جنـِگ خیـالب و سـال ۱۳۶۵آخریـن زور 
احمدشـاه  بـا  سـرخ  ارتـش  آزمایی هـای 
مسـعود بـود. )زاغ( یک بار دیگـر به کمک 
خـدای خـود برقـدرت ماتریالیسـم پیـروز 

بود. شـده 
 گـروپ نخسـت کـه صالح}صالـح محمد 
پیشـاپیش  بـود،  آن  در رأس  ریگسـتانی{ 

بـرای کشـف و خنثاسـازی مایـن حرکـت 
کـرد، آمـر صاحـب پافشـاری کرده بـود با 
بچه هـا  بی احتیاطـی  از  بـرود چـون  آنـان 
او  مانـع  ولـی  کنـد،  می توانـد جلوگیـری 

شـده بودنـد .
در  کردیـم.  حرکـت  دوم  گـروه  در  مـا 
سلطان شـیره،  بـه  نمـک آب  از  بازگشـت 
گجرهـا  بـه  کـوه  نقطـۀ  مرتفع تریـن  در 
برخوردیـم، گجرهـا قـوم کوچـی انـد کـه 
دامنه هـای  بلندی هـا و  در  آبـادی،  از  دور 
گجـر  یـک  می کننـد.  زنده گـی  سرسـبز 
موی سـفید را پرسـیدند چند ساله هستی؟ 
گفـت: نمی دانـم تـا کـه بـه یـاد مـی آورم 
هستم)بسـیار کهن سـال اسـتم(. پرسـیدند: 
آیـا کابـل را دیده اسـت؟ او گفـت: یک بار 
سـه روز در کابـل بـودم از دقـی بـه مـرگ 

راضـی شـده بـودم. 

مرکـزی  قطعـۀ  جوانـان  در  دیـدگاه  ایـن 
کـه بازگشـت بـه شـهر برای شـان آرزوی 
شـور انگیـز بـود، شـوک ناگهانـی خنـده 
ایجـاد کـرد که سـال ها بعـد هـم از آن یاد 

. می خندیدیـم  و  می کردنـد 
گفتنـد تـورن سـیداحمد و انجنیـر شـهاب 
بـا  آن روز  بودنـد  مخابـره  مسـوول  کـه 

بودنـد. شـده  مواجـه  خـرس 
 شـب در سلطان شـیره رسـیدیم. ماین هـای 
در  دشـمن  سـوی  از  شـده  گذاشـته  کار 
صـوف و دروازه هـای اتاق هـا را خنثا کرده 
کـه  زمسـتان  روزهـای  برخـالف  بودنـد. 
آنجـا را بـا رود یـخ زده و هـوای خشـک 
و سـرد ترک کـرده بودیم؛ اکنـون رودخانه 
پُـر از آب بـود و هـوا گـرم و دره با جنگل 
انبـوه سـبز پوشـانیده شـده بـود. دور هـم 
نشسـته بودیـم که در وسـط مجلـس گژدم 
را دیدیـم، بعد یكی صـدا زد دیگه}دیگر{ 

! گژدم 

 سـپس چند قـدم دورتـر سـومین را دیدیم 
کـه بـه سـمت مـا می آیـد. بـرای اینكـه از 
قطـار  یـک  در  گویـی  گژدم هایی کـه  شـر 
طوالنـی قصـد اشـتراک در مجلس روشـن 
مـا را داشـتند، خالص شـویم، الكیـن را از 
خـود دور کـرده بـه درختـی کـه کنـار آب 
دقایقـی  کردیـم،  آویـزان  بـود،  رودخانـه 

گذشـته بـود که یكـی فریـاد زد: مـار...!
 عجیـب بـود، مـاری در بازوهـای الكین در 
حـال پیچیـدن بـه درخـت جنگلی بـود. او 
را بـا مرمـی زدیم. شـنیده بـودم خزنده گان 
از  آب  و  غـذا  جسـتجوی  بـه  شـب ها 
مخفـی گاه خـود خـارج می شـوند؛ اکنـون 

بـه چشـم می دیـدم .
مجبـور شـدیم چـراغ را بكشـیم. اما ترس 
از خزنـده گان زهـردار سـبب شـد عده یـی 
آنجـا را تـرک کـرده بـرای خوابیـدن بـه 
داخـل صـوف برونـد. امـا مـن و امیـن از 
لـذت خوابیـدن در هوای آزاد و آسـمان پُر 
سـتاره صـرف نظـر نكردیـم، صبـح وقتـی 
برخاسـتیم در زیـر بالش من کـه عبارت از 
شـاژورهایم بـود، یـک گژدم خوابیـده بود. 
معلـوم نبـود کـه چـه تعـداد مـار و گـژدم 
دیگـر در طـول شـب، از کنـار ما یا شـاید 

از روی بسـترۀ سـفری گذشـته بودنـد.
سلطان شـیره  زیـارت  تپـۀ  بـه  روز  آن  در 
بـه دیـدن قبرهـای اسـتاد محمـد عراقی و 
قلنـدر خینـج رفتیـم. وقتی که مـا در فرخار 
بودیـم در یـک عملیـات ضـد دولـت در 
اندراب کـه قوماندان عمومـی آن عبدالرب 
حصـارک و قومانـدان قطعـۀ مرکـز نـواب 
گفتنـد  بودنـد.  شـده  شـهید  دو  آن  بـود، 
پیـش از آنكه بـه عملیات برود، در لیسـت 
افـراد شـامل وظیفـه نـام خـود را محمـد 
شـهید نوشـته بـود. کاکا جـان محمـد هـم 
بـا زرنگـی از او قـول گرفتـه بـود کـه در 
قیامـت او را شـفاعت کنـد. قلنـدر نیـز در 
همـان مجلـس از دوسـتانش خواسـته بود 

برایـش دعـا کننـد تا شـهید شـود.
زبـان  ورد  را  فارسـی  بیـت  یـک  محمـد 

داشـت:
چـه رسـم خـوش بنـا کردنـد، به خـون و 

غلطیدن خـاک 
پـاک  عاشـقان  ایـن  کنـد  رحمـت  خـدا 

را طینـت 
مـا شـماری شـهادت طلـب داشـتیم یكـی 
بعـد دیگری شـهید شـدند تـا جایی که من 
می شناسـم، تنها ریگسـتانی و حاجی رستم 
زنـده مانده انـد. امیـدوارم کـه خداوند آنان 
را هـم بـه خاطـر نیت شـان، پاداش شـهدا 

و صالحیـن را عنایـت فرماید.

شـب در سلطان شـیره رسـیدیم. ماین های 
کار گذاشـته شـده از سوی دشمن در صوف 
و دروازه هـای اتاق هـا را خنثـا کـرده بودند. 
برخـالف روزهـای زمسـتان کـه آنجـا را با 
رود یـخ زده و هـوای خشـک و سـرد ترک 
کـرده بودیـم؛ اکنـون رودخانـه پُـر از آب 
بـود و هـوا گـرم و دره بـا جنگل انبوه سـبز 
پوشـانیده شـده بـود. دور هم نشسـته بودیم 
کـه در وسـط مجلس گـژدم را دیدیـم، بعد 

یكـی صـدا زد دیگه}دیگـر{ گژدم !
 سـپس چنـد قـدم دورتـر سـومین را دیدیم 

کـه بـه سـمت مـا می آید.

در  کردیـم.  حرکـت  دوم  گـروه  در  مـا 
سلطان شـیره،  بـه  نمـک آب  از  بازگشـت 
گجرهـا  بـه  کـوه  نقطـۀ  مرتفع تریـن  در 
برخوردیـم، گجرهـا قـوم کوچـی انـد کـه 
بلندی هـا و دامنه هـای  آبـادی، در  از  دور 
گجـر  یـک  می کننـد.  زنده گـی  سرسـبز 
موی سـفید را پرسـیدند چند ساله هستی؟ 
گفـت: نمی دانـم تـا کـه بـه یـاد مـی آورم 
هستم)بسـیار کهن سـال اسـتم(. پرسیدند: 
آیـا کابـل را دیده اسـت؟ او گفـت: یک بار 
سـه روز در کابـل بـودم از دقـی بـه مـرگ 

بـودم.  راضی شـده 
مرکـزی  قطعـۀ  جوانـان  در  دیـدگاه  ایـن 
کـه بازگشـت بـه شـهر برای شـان آرزوی 
شـور انگیـز بـود، شـوک ناگهانـی خنـده 
ایجـاد کـرد که سـال ها بعـد هـم از آن یاد 

. می خندیدیـم  و  می کردنـد 
گفتنـد تـورن سـیداحمد و انجنیـر شـهاب 
بـا  آن روز  بودنـد  مخابـره  مسـوول  کـه 

بودنـد. خـرس مواجـه شـده 
 شـب در سلطان شـیره رسـیدیم. ماین هـای 
در  دشـمن  سـوی  از  شـده  گذاشـته  کار 
خنثـا  را  اتاق هـا  دروازه هـای  و  صـوف 
کـرده بودنـد. برخـالف روزهای زمسـتان 
کـه آنجـا را با رود یخ زده و هوای خشـک 
و سـرد ترک کـرده بودیم؛ اکنـون رودخانه 
پُـر از آب بـود و هـوا گـرم و دره با جنگل 

انبـوه سـبز پوشـانیده شـده بود. 

 در راه در حیـن صحبـت، ناگهـان سـوال کـرد: گرسـنه گی بـه نظر تـو چقدر در مـورال تأثیـر دارد؟ گفتم شـاید بیشـتر از پنجاه فیصـد. عالوه 
کـردم مـن امـروز خـود را ضعیـف احسـاس نمی کنـم. گفـت منظورم امـروز نیسـت. اگر چه انـكار کرد، اما احسـاس کردم که سـخت گرسـنه 
اسـت. از زمـان دیگـر بـرای او حكایت کردم که سـه روز و سـه شـب تمام در درۀ پرنگاِل آبشـار در پنجشـیر در محاصرۀ روس هـا ماندیم. روز 
اول عـادی بـود، روز دوم شـماری از مـا به نماز ایسـتاده نتوانسـتند ونشسـته خواندند. در روز سـوم که روس ها از مقابل مـا در حال ترک منطقه 
بودنـد، زمین گیـر شـده بودیـم؛ حـس کردیـم تـوان مقابلـه بـا دشـمن در ما بـه نهایت ضعف رسـیده اسـت، در مشـورت کـردن بـرای تعقیب 

دشـمن دچـار اختـالف شـدیم و نتوانسـتیم بجنگیـم. او بـا تعجـب گفت: از آنچه بر سـر افـراد قـرارگاه تلخه آمده بود اطالع نداشـته اسـت.
 مـا هم چنـان راه پیمودیـم تـا بـه نمک آب رسـیدیم. در نمـک آب توقف کردیـم، آمر صاحب مجاهد سـید احمـد روی، فورمـول صاحب )ناصر 

فورمـول(، داکتـر سیدحسـین و عده یـی از بـزرگان نیز آنجـا بودند، همه خوشـحال بودند.

زور  آزمایی شور وی ها  و حکومت 

نجیب با شورای نظار

محمدحسین سعید

بخش دوم و پایانی



شهر ما گرچه سخنگوی فراوان دارد
راست گویم که مرا شعر صفا می گیرد

به نام  مردی  خانۀ  در  خورشیدی،   )۱۲۸۶( سال  در  صفا  ابراهیم 
ناظر محمد صفر خان به دنیا آمد)۱(. پدرش امین االطالعات امیر 
حبیب اهلل خان بود و چون از مصاحبان برادر امیر ـسردار نصراهلل 
از  تبعیت  به  غبار،  شادروان  روایت  به  بود؛  السلطنه-  نایب  خان 
نایب السلطنه و چند تن دیگر از درباریان، مخالف سلطۀ انگلیسان 
در کشور به شمار می رفت. از همین رو، پس از فتوای جهاد در برابر 
انگلیسان تنی چند از هوداران این فتوا، مورد خشم امیر وقت قرار 
گرفتند و ناظر محمد صفر خان نیز که از شمار همین دسته بود به 
زندان افگنده شد و بار دیگر در روزگار شاه امان اهلل، هنگامی که 
نایب الحكومۀ قطغن بود به جرم این که بیعت نامه یی را برای نایب 
السلطنه فراهم آورده بود؛ معزول و دستگیر گردید، زندانی گشت 

و به کابل گسیل شد .
مشروطه خواه  سخنور،  بسمل،  انور  محمد  استاد  صفا،  مهتر  برادر 
و صوفی وارسته بود که هژده سال تمام به گناه آزادی خواهی در 
زندان بیداد به سر برد و حتا باری نامش در فهرست محكومین به 
اعدام ضبط گردید ولی دستی از غیب برون آمد و کاری کرد و از 

مرگ رهایی یافت ) ۲(
از  نیز  او  که  است  خان  اختر  محمد  صفا  برادران  از  دیگر  یكی 
هواخواهان نایب السلطنه بود و سرانجام هم در روزگار امانی، اعدام 
گردید. سرنوشت خانوادۀ ناظر محمد صفر خان، همانندی هایی با 
سرنوشت دیگر دودمان های آزادی خواه کشور ما دارد که کودک و 
جوان و سال خوردۀ شان، سال ها را بدون بازپرس، در زندان های 
موتی و دهمزنگ، گذشتاندند؛ چونان خانواده های  ارگ و سرای 
خانوادۀ  از  دیگران.  و  غبار  منشی زاده،  الدوله،  شجاع  چرخی، 
ابراهیم صفا و  انورخان بسمل و محمد  تنها محمد  نه  ناظر صفر 
برادر کوچكترشان، محمد اسماعیل سودا را در سال ۱۳۱۱ در بند 
کشیدند، بل یک سال بعد آن محمد اسلم بسمل زاده، محمد طاهر 
بسمل زاده، محمد نعیم بسمل زاده، محمد هاشم اختر و محمد اکبر 
اختر )پدر محمد حسد اختر( را نیز به زندان افگندند)۳( تا جایی 
که سودا پس از شش سال در همان دهمزنگ، جان به جان آفرین 

سپرد.)۴(
از  گشت  پرورده  و  شد  زاده  سیاسی  ـ  فرهنگی  محیط  در  صفا 
سرشت  عمر  پایان  تا  سیاسی  و  فرهنگی  ویژه گی های  این رو، 
عربی  زبان  با  آشنایی  و  نخستین  آموزش های  بود.  او  زنده گی 
ساله گی  شانزده  در  و  برد  پایان  به  نوجوانی  و  سالی  ُخرد  در  را 
از  بازگشت  از  پس  شد؛  هند  راهی  مخابرات  فن  آموختن  برای 
هند بریتانوی، به کارهای گوناگون اداری در وزارت های معارف، 
اقتصاد و خارجه مشغول گشت)۵( اما از جایی که اشتیاق شگرفی 
به فلسفه و ادبیات داشت به این حوزه افزون تر مهر ورزید و آثار 

و ترجمه هایی پدید آورد.
با  تا  گشود  او  روی  به  نوینی  دریچۀ  انگلیسی،  زبان  یادگیری 
اندیشه های فلسفی باختر زمین، آشنایی به هم رساند و او که زبان 
عربی را نیز می دانست و با یاری این زبان به قلم رو فلسفۀ اسالمی 
راه یافته بود؛ پژوهش هایش را در این حوزه ادامه داد و مقاالت و 
نوشتارهای ارج مندی را بر جای نهاد که کتاب »تعلیل و استقرا و 
میتودولوژی« او گواه راستینی بر چیره گی ای در منطق ارسطویی و 

روش شناسی است.)۶(
صفا با آن که نزدیک به چهارده سال )از ۲۶ ساله گی تا ۴۰ سالی( 
را در زندان گذرانده بود با آن هم سی و اند سال دیگر را بیكار 
او  سرود.  شعر  و  کرد  ترجمه  نوشت؛  پژوهید؛  خواند؛  ننشست، 
روزنامه نگار بود. مترجم بود. متفكر بود و آگاه از منطق و فلسفه و 

در کنار این همه فضایل، شاعرهم بود.
◄ صفای شاعر:

از صفا دو مجموعۀ شعردر دست است :
۱. نوای کهسار که شاعر خود ناشر این دفتر شعر است و آن را در 
هزار نسخه در کراچی چاپ کرده است. کتاب، )۱۲۸( صفحه دارد 

که با نام )داکتر اقبال( آغاز می یابد و هم با نام او پایان می پذیرد.
نویسنده گان  انجمن  که  صفا  ابراهیم  محمد  غزل های  گزیدۀ   .۲
افغانستان در دوهزار نسخه منتشر کرده است و در آن )۸۸( غزل 

شاعر گرد آمده است.
غزل او هرچند عاشقانه است، اما هرگز از اندیشه های حكیمانه و 
تفكرات فلسفی تهی نیست. درغزل او هرازگاه تصویرهای کوتاهی 
از جامعۀ بسته، مختنق و اندوه ناک که دانشیان، روشندالن و اهالی 
سخن را به یأس فلسفی کشانده است به چشم می خورد. از زهری 
که زنده گی بر کامش فرو می ریزد می نالد؛ ولی با آن همه امیدش را 

برای فردا ها، ازکف نمی دهد:
چندان که چرخ حنظل یأست به کام ریخت

از لذت امید تو هم انگبین طلب
قطعاتی را که در قالب های دیگر سروده است به رغم غزل هایش که 
در پرده یی از ابهام نهفته اند؛ در آنان صدایش صریح تر و شفاف تر 
است. در این سروده ها بی پروا از ستمی که بر او می رود شكوه سر 
می دهد؛ از رنج جان کاهی که در زندان بر تن هموار می کند؛ مسعود 

سعد وار می نالد:
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ابراهیم 
صفا

شاعر درد 
آشنای 

تلخ کام
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داد از این شب های پُر درد و الم
آخ از این ایام سوز و اضطراب
تا کجا ای چرخ بر من این ستم
تا کجا ای دهر با من این عذاب

******
یازده شد سال و در بندم اسیر

با دل پژمان و جان دردمند
با من درماندۀ گردون پیر

تا به چند این کجروی ها تا به چند
محبوس  شاعر  و  بهار  قطعۀ  در  یا  محبس  روزن  از 

می خوانیم:
نگاهم را چرا گلباز کردند

گلویم ازچه الحان ساز کرد
که از باغم به حسرت برکشیدند

لبم را بسته از آواز کردند
بهار و شاعر و حبس این چه بیداد
تفو بر رســــــم و آین فلک باد

گل و کوران، نســـیم و بی دماغان
ز جور این وطن فریاد فریاد

که خواهد این قفس در هم شكستن
که می خواهم از این بیداد رستن

چه ظلمست این، گل آوردن به بستان
پس آنگه بلبلی را بال بستن

ترکیب بند )بلبل گرفتار( فریاد دیگری است از قفس که 
غزل عبدالهادی داوی پریشان را در ذهن تداعی می کند. 
بوی  که  طبیعت گرا  شاعری  از  است  غم انگیزی  حبسیۀ 
چمن و عطر گل های یاسمن فروردین؛ نغمه سرای دربندی 

را به شكوه وا می دارد:
باز بوی چمن آید به دماغ ای صیاد

سبزۀ تازه دمیده ست به باغ ای صیاد
شسته شبنم ُرخ صد برگ به باغ ای صیاد

الله بگرفته به کف باز ایاغ ای صیاد
من یكمشت پر و کنج قفس تا کی و چند
دلم از درد به این نیم نفس تا کی و چند

از جایی که در جامعۀ او تیغ سانسور آخته است و قراوالن 
بر درگاه کمین ساخته، اگر گاهی از بیداد هم سخن می راند 

با زبان ابهام است و با نماد و رمز. یكی از همین نمادها، 
الله است که در سراسر حوزۀ شعر او حكم می راند. الله 
واژه  این  و  است  رستاخیز  و  انقالب  خون،  عشق،  نماد 
گاهی به معنای قاموسی خویش و گاهی به معنای رمزی 
در دستگاه تخیل او راه دارد. شعراللۀ آزاد که معروف ترین 
سرودۀ او است و سال ها شاگردان مدارس در کتاب های 
قرائت فارسی مكاتب کشور، خوانده و به یاد سپرده اند؛ 
نمونۀ درخشانی است از باور او به آزادی و آزاده گی. در 
این شعر که از صنعت تشخیص بهره گرفته است در واقع 
به آدم هایی نظر دارد که همانند اللۀ آزاد، »رنگ رخسارۀ 
کسی  بند  »در  است«؛  رنگین  شان  رگ  خون  از  شان 
»آزاده  نمی پذیرند«؛  را  کسی  »منت  اند«؛  »آزاده  نیستند«؛ 

آمده اند و آزاده می روند«:
من اللۀ آزادم، خود رویـــم و خود بویــم

در دشـــت مكان دارم هم فطرت آهویم
از خون رگ خویش سست گر رنگ به ُرخ دارم

مشاطه نمی خواهد زیبایی رخسارم
از ســعی کســــــــی منت بر خود نپذیرم من

قبد چمن و گلشــــن بر خویش نگیرم من
بر فطرت خود نازم، وارسته ضمیرم من

آزاده برون آیــــــم، آزاده بمـــــیرم من
از  گونه یی  با  در غزل هایش  می دانیم  که  همان گونه  صفا، 
اندیشه و درونمایه رویاروست و در مخمس ها ،مثنوی ها ، 
قطعه ها، چهار پاره ها و رباعی ها، با گونۀ دیگری از اندیشه 
و درونمایه. از سوی دیگر، از نگاه شیوۀ بیان، فضا، کاربرد 
نمادها و زبان شعری نیز این دو بخش شعرها نا متجانس 
اند. او در غزل شاعر سنت گراست و در قالب های دیگر 

شاعر متجدد.
در غزل، پیرو شیوۀ هندی است و الگوی او در سخنوری 
حاضر،  سدۀ  بیست وسی  سال های  شاعران  از  بسا  مانند 
باور است  بدین  این رو  از  میرزا عبدالقادر دهلوی است 

که هر چه دارد از بیدل است :
من که و اظهار مطلب در غزل کردن، صفا

همت بیدل مرا منظور این اکرام کرد
حتا  می رود،  بیدل  ازغزل های  بسیاری  استقبال  به  او 
غزل های مظهر و واقف را تتبع می کند و هرچند که از این 

اما فضای غزل ها همان  به در می آید  پیروز  نظیره گویی ها، 
فضای شعرسدۀ دوازدهم هجری است؛ در قالب های دیگر 
همان گونه که درونمایه ها غیر تغزلی و اجتماعی اند؛ نحوۀ 
بیان نیز متفاوت است. اگر در آن گونه شعرها دل سپردۀ 
بیدل است؛ در این گونه شعرها، هواخواه حافظ است و 
اقبال و زبان شعرش ساده، سلیس و امروزی است تا جایی 
که گاهی از واژه های عامیانه بهره می گیرد و حتا با گویش 
از  نمونه یی  صفا  کهسار  نوای  می سازد.  غزل  کابل  مردم 
این تحول سبكی او می تواند به شمار آید که هم صدای 
او، صدای دگرسانی است وهم نگاه او به پیرامون، نگاهی 
دگرسان؛ از این رو می توان گفت که مجموعۀ سروده های 
صفا، آمیزه یی ازمكتب هندی و شیوۀ جدید است و گاهی 
هم به مكتب وقوع می گراید که )واسوخت صفا( با چهل 
و چهار بند، واسوخت وحشی بافقی را به خاطر می آورد.

صفا شیفتۀ طبیعت است، اگرچه مهر او به طبیعت و عناصر 
طبیعی در همان غزل ها نمودار است اما در)سرود کهسار( 
و سروده هایی که در قالب های غیر غزل فراهم آمده اند؛ 
آن جلوه گری  مظاهر  به گونۀ چشـــــم گیری طبیعت و 
دریا،  چمن،  آب شار،  پرنده گان  گیاهان،  گل ها،  می کنند. 
سیل، کوه، باغ، دشت و صحرا و دمن عناصری اند که به 

گونۀ چشم گیری در شعرش درهم تنیده اند.
سروده  غزل  غیر  قالب های  در  که  سروده هایی  در  صفا 
است افزون بر این که نگاهی تازه به زنده گی و حوادث 
پیرامونش دارد، از نگاه شیوۀ بیان، فضا و زبان نیز دست به 
نوآوری می زند تا جایی که تسـاوی طولی مصراع ها را به 
هم می زند. هرچند این شعرها را نمی توان به معنای دقیق 
از  که صفا  کرد  اذعان  باید  اما  خواند،  نیمایی  شعر  کلمه 
معدود سخنوران کشور ماست که در مساعد ساختن زمینۀ 
دارد. سال )۱۳۴۱(  ما سهمی شایسته  ادبیات  نو در  شعر 
زبان کشور  پارسی  از شانزده شاعر  نو«  »اشعار  کتاب  که 
انتشار یافت و در آن مجموعه گویا شعرهای نوآیینی پشتو 
و پارسی دست چاپ سپرده شده بود دو قطعه هم از صفا، 
»به مرغابی« و »طفل من«  نام های  با  در آن دفتر می یابیم 

که قطعۀ نخستین از شهرت فراوانی هم برخوردار است.
 

لطیف ناظمی 

بخش نخست
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نماینده روسیه: 

حضور كشورهای آسیای مركزی 
در نشست افغانستان ضروری است

دفاع وزارت د ناټو هغه پرېکړه 

وستایله چې افغانستان ته نور 

رستېري لېږي

دادستانی کل:

پروندۀ مخکش 
به دادگاه رفته است

دفـــاع  د  ناټـــو  د  وزارت  دفـــاع  افغانســـتان  د 

ـــې  ـــړی چ ـــی وک ـــړې هرکل ـــې پریک ـــو د هغ وزیران

ټـــاکل شـــوې افغانســـتان تـــه درې زره رستېـــري 

ــتوي. واسـ

ـــې  ـــري د جمع ـــت وزی ـــد دول ـــه وزارت ویان د دغ

ـــري  ـــه رستې ـــل، دغ ـــه ووی ـــو ت ـــه ورځ ازادي راډی پ

ـــم  ـــه نظ ـــه او د عام ـــي ځواکون ـــډو، هواي ـــه کامن ب

ـــاع وزارت  ـــه دف ـــازه ل ـــې ت ـــس چ ـــدي پولی او رسح

ـــوي؛ وروزي. ـــای ش رسه یوځ

ښاغيل وزیري زیاته کړه:

»د ناټـــو غـــړي هېوادونـــه او د امریـــکا متحـــده 

ایـــاالت نـــوي رستېـــري رالېـــږي، دا زمـــوږ 

لپـــاره ځکـــه اړیـــن دي چـــې د کومانډیـــو قـــول 

ـــي  ـــس او هواي ـــه پولی ـــم عام ـــدي، نظ اردو، رسح

ـــې  ـــې او بیارغون ـــې، تقوی ـــه ښـــوونې، روزن ځواکون

تـــه اړتیـــا لـــري، نـــو ځکـــه دغـــو رستېـــرو تـــه 

اړتیـــا لیـــدل کېـــږي.«

ـــو د  ـــې د ناټ ـــل ک ـــه بروکس ـــه ورځ پ ـــنبې پ د پنجش

ـــې  ـــډه ک ـــه غون ـــو پ ـــاع وزیران ـــو د دف ۲۹ هېوادون

ـــه ۳۰۰۰  ـــه ب ـــتان ت ـــې افغانس ـــوه چ ـــړه وش پریک

ـــږي. ـــري لې ـــور رستې ن

دا پـــه داســـې حـــال کـــې د امریـــکا ولســـمرش 

ــې  ــت کـ ــه میاشـ ــټ پـ ــپ د اګسـ ــډ ټرمـ ډونالـ

اعـــان کـــړی و چـــې شـــاوخوا څلـــور زره 

ـــله  ـــه وس ـــو ل ـــتوي څ ـــه اس ـــتان ت ـــري افغانس رستې

ــړي. ــارزه وکـ ــو رسه مبـ ــو طالبانـ والـ

پـــه دې ډول بـــه پـــه افغانســـتان کـــې د بهرنیـــو 

ځواکونـــو شـــمېر چـــې تـــر ډېـــره د افغـــان 

ځواکونـــو د ښـــوونې او ســـاو مشـــورو ماموریـــت 

پرمـــخ وړي لـــه ۱۳۰۰۰ څخـــه ۱۶۰۰۰ تـــه 

ــات يش. زیـ

ـــت  ـــورين امنی ـــې د ک ـــي جرګ ـــتان د ول د افغانس

ـــای  ـــړه پرځ ـــه پریک ـــو دغ ـــړي د ناټ ـــیون غ کمېس

بـــويل او وايـــي چـــې افغـــان ځواکونـــه بایـــد د 

ناټـــو ښـــوونې نصـــاب مطابـــق وروزل يش.

د دغـــه کمېســـیون غـــړي حاجـــي ســـخي 

ــوونې  ــل، د ښـ ــه وویـ ــو تـ ــواڼي ازادي راډيـ مشـ

ــور او  ــاو مشـ ــو سـ ــان ځواکونـ ــګ افغـ ترڅنـ

ــري. ــا لـ ــم اړتیـ ــه هـ ــز تـ تجهیـ

نوموړی وايي:

»دا چـــې افغـــان ځواکونـــو پـــه یـــو ســـخت او 

ـــې  ـــو پرمختلل بهـــرين جګـــړه کـــې راښـــکېل دي، ن

ـــه  ـــز ت ـــان تجهی ـــدا ش ـــې او هم ـــوونې او روزن ښ

اړتیـــا لـــري، ناټـــو بایـــد افغـــان ځواکونـــو لـــه 

روزنـــې رسه پـــه پرمختللیـــو وســـلو ســـمبال 

کـــړي.«

ـــې  ـــه وي چ ـــه ښ ـــوي، دا ب ـــواڼی زیات ـــاغلی مش ښ

ـــد مـــايل  ـــګ او درون ـــرو بهـــرين روزونکـــو رات د ډې

ـــه  ـــان پ ـــان ځوان ـــمېر افغ ـــو ش ـــای ی ـــت پرځ لګښ

بهـــر کـــې پوځـــي زده کـــړې وکـــړي او بیـــا پـــه 

خپـــل هېـــواد کـــې افغـــان رستیـــرو تـــه روزنـــه 

ـــړي. وک

نماینـده ویـژه رییس  جمهور روسـیه در امور افغانسـتان 
گفـت: فرمـت مذاکـرات ۶ بعـالوه یـک کـه توسـط 
حضـور  بـا  شـده  بیـان  افغانسـتان  مـورد  در  امریـكا 

می شـود. تكمیـل  مرکـزی  آسـیای  کشـورهای 
نماینـده ویـژه رییس جمهور روسـیه در امور افغانسـتان 
گفـت: فرمـت مذاکـرات ۶ بـه عـالوه یـک که توسـط 
حضـور  بـا  شـده  بیـان  افغانسـتان  مـورد  در  امریـكا 

کشـورهای آسـیای مرکـزی تكمیـل می شـود.
ضمیـر کابـل اف نماینـده ویـژه رییس جمهور روسـیه 
در امـور افغانسـتان گفـت: فرمـت مذاکـرات ۶ بعـالوه 
یـک کـه توسـط امریكا در مـورد افغانسـتان بیان شـده 

بایـد تكمیل شـود.
وی ادامـه داد: در فرمـت ۶ بعـالوه یک به جز روسـیه، 
امریـكا، افغانسـتان همچنیـن ایـران، پاکسـتان، هنـد و 

چیـن نیـز حضـور دارند.
کابـل اف افـزود: عالقـه از سـرگیری چنیـن مذاکراتـی 

توسـط آلیـس ولز معاون وزیـر خارجه امریـكا در امور 
آسـیای مرکـزی و جنوب آسـیا پیشـنهاد گردید.

نماینـده ویژه رییس جمهور روسـیه در امور افغانسـتان 
در ایـن زمینـه افزود: مسـكو این پیشـنهاد امریـكا را در 

اوایل ماه سـپتمبر سـال جـاری در نیویـورک رد کرد.
کابـل اف در ادامـه بـا بیـان اینكـه روسـیه بـا برگزاری 
ایـن فرمت مخالف نیسـت، افزود: مسـكو معتقد اسـت 
کـه بایـد در این نشسـت ها کشـورهای دیگـر منطقه از 
جملـه کشـورهای آسـیای مرکزی کـه با افغانسـتان هم 

مرز هسـتند، حضور داشـته باشـند.
ایـن دیپلمات روس در پایان سـخنانش در مورد چشـم 
انـداز مذاکـرات با معـاون وزیـر خارجه امریـكا گفت: 
مـا آمـاده مالقـات بـا نماینـده امریـكا هسـتیم و ایـن 
دیـدار می توانـد قبل از پایان سـال جاری برگزار شـود.
کابـل اف زمـان برگزاری ایـن دیدار را بـه تمایل طرف 

امریكایی مرتبط دانسـت.

ــواب  ــده ث ــد پرون ــتان می گوی ــتانی کل افغانس دادس
ــه اداره  ــد رتب ــدان بلن الدیــن مخكــش یكــی از کارمن
امــور ریاســت جمهوری افغانســتان بــه دادگاه ســپرده 

شــده اســت.
روز  دادســتانی کل  جمشــید رســولی ســخنگوی 
پنجشــنبه ۱۸ عقــرب در یــک نشســت خبــری گفــت 
کــه پرونــده آقــای مخكــش بــه گونــه کامــل و عادالنه 

ــه دادگاه ســپرده شــد. ــده ب بررســی شــد و پرون
ــوم  ــای ق ــب "راهنم ــه ترتی ــم ب ــش مته ــای مخك آق
ایــن ســند غیررســمی تحــت  گرایانــه" اســت؛ 
ــاوی  ــود"، ح ــام ش ــد انج ــه بای ــی ک ــوان "کارهای عن
رهنمودهایــی بــود مبنــی بــر اینكــه چگونــه می شــود 
کارمنــدان بیشــتری از قــوم پشــتون را در بخش هــای 
ــای  ــاد" را در بخش ه ــورد اعتم ــراد "م ــف و اف مختل
کلیــدی اداره امــور ریاســت جمهــوری جابجــا کــرد.
ــه صــورت  ــدارد، ب ــن ســند کــه امضــا و مهــری ن ای
راهنمایــی تهیــه و از طریــق یــک گــروه تلگرامــی، از 
ــت اول  ــد بس ــش، کارمن ــن مخك ــاب ثواب الدی حس
ــا حــدود ۱۸۳ کارمنــد ظاهــرا میان رتبــه  اداره امــور ب
اداره امــور ریاســت جمهــوری در میــان گذاشــته شــد 

ــرد. ــانه ها درز ک ــه رس ــخه ای از آن ب و نس
ــس از درز  ــه پ ــی ک ــام ویدئوی ــای مخكــش در پی آق
ایــن ســند منتشــر کــرد، آن را "توطئــه ای" علیــه خــود 
ــد  ــه نمی خواه ــل آنك ــه دلی ــت "ب ــا گف ــد ام خوان
ــش  ــد، از مقام ــیب ببین ــتان آس ــی افغانس وحــدت مل

ــت". ــرده اس ــری ک کناره گی
ــوری افغانســتان  ــور ریاســت جمه ــداً اداره ام ــا بع ام
ــه  ــه، بلك ــتعفا ن ــای مخكــش اس ــه آق ــرد ک ــالم ک اع
ــن اداره، از  ــس ای ــورزی، رئی ــه داوود ن ــس از آنك پ
ســند  درز  پــی  در  او  قوم گرایانــه"  "دیدگاه هــای 

یادشــده مطلــع شــد، او را از ایــن اداره اخــراج کــرده 
اســت.

اداره امــور، نهــادی اســت کــه رابطــه ریاســت 
جمهــوری افغانســتان را بــا تمــام ســاختارهای دولــت 
ایــن کشــور تنظیــم می کنــد و نقــش عمــده در تامیــن 

ــردم دارد. ــا م ــوری ب ــس جمه ــاط رئی ارتب
ــتمداران،  ــدد سیاس ــای متع ــند واکنش ه ــن س درز ای
در  را  سرشــناس  چهره هــای  و  دولــت  اعضــای 
ــای  ــب بحث ه ــت و موج ــال داش ــه دنب ــتان ب افغانس
زیــادی میــان کاربــران شــبكه های اجتماعــی در ایــن 

کشــور شــد
در  قوم محــور  اســتخدام های  مــورد  در  ادعاهــا 
نهادهــای مختلــف افغانســتان همــواره وجــود داشــته، 
آنچــه امــا ایــن رویــداد را برجســته تر ســاخته، گویــا 
مســتند بــودن آن و همچنیــن رخ دادن آن در یكــی از 
مهمتریــن نهادهــای دولــت افغانســتان اســت کــه بــه 

"ســتون فقــرات" نظــام افغانســتان شــهرت دارد.

شهرداری كابل... 
اسـت، امـا در حقیقـت بـه معنـی رنـگ پاشـیدن بـر 
صـورت فقـر تعبیر می شـود. وعـده ایجـاد چندین خط 
متروبـس به منظور کاهش مشـكالت ترافیكی شـهریان 
کابـل بهـم داده شـده، واقعیـت امـا ایـن اسـت کـه نـه 
اینهـا و نـه هیچ کـدام از برنامه هایی که شـهرداری کابل 
از آن بـه عنوان راهكارهای توسـعه شـهری نـام می برد، 
نمی تواننـد، اراده و ظرفیـت معطـوف به توسـعه پایدار 
بـه  بـا چشـم اندازهای روشـن  را  و هدفمنـد شـهری 

بگذارد. نمایـش 
پدیده هـای  از  کابـل،  شـهرداری  چشـم انداز  در 
مدیریـت  ماننـد  شـهری  توسـعه  زیرسـاختاری 
فرهنگـی، همگرایـی  بالندگـی  اجتماعـی،  آسـیب های 
اجتماعـی، فراینـد منظـم و مطمئـن نظافـت شـهری و 
حفـظ محیـط زیسـت، اسـتحكام نظـام دانایـی و جلب 
مشـارکت هدفمنـد مردمـی در جهـت تحقـق اهـداف 

تعریـف شـده خبـر و اثـر نیسـت.
شـهر کابـل یكـی از معـدود پایتخت هـای جهان اسـت 
کـه بـه جز یكـی دو پارک متـروک قدیمـی، هیچ پارک 
و یـا مـكان تفریحـی و سـرگرمی در آن ایجـاد نشـده 
از  شـهری  سـهولت های  ابتدایی تریـن  فقـدان  اسـت. 
جملـه توالت هـای عمومی در این شـهر، دردسـر بزرگ 
بـرای کثیـری از عابران روزانه شـهری اسـت که تاهنوز 

چـاره ای برای آن اندیشـیده نشـده اسـت
از همیـن  رو، شـهرکابل را از نظـر سـاختاری در نـگاه 
نخسـت می تـوان ترکیـب دلخراشـی از شـهر و روسـتا 
تصـور کـرد و از نظـر بافتـاری جزیره های تجزیه شـده 
قومـی، کـه بـه دلیـل فقـدان نظـام و خدمـات شـهری 
در ورطـه از آلودگـی و هرج ومـرج فـرو رفتـه اسـت. 
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه در تمـام نواحـی این شـهر 
حتـی یـک کتابخانـه یا سـالن ورزشـی و محـل اجرای 
فعالیت هـای فرهنگـی و اجتماعـی وجـود نـدارد، کـه 
آن  از  ضـروری  مواقـع  در  بتوانـد  کابـل  شـهروندان 

کنند. اسـتفاده 
شـهر کابـل یكـی از معـدود پایتخت هـای جهان اسـت 
کـه بـه جز یكـی دو پارک متـروک قدیمـی، هیچ پارک 
و یـا مـكان تفریحـی و سـرگرمی در آن ایجـاد نشـده 
از  شـهری  سـهولت های  ابتدایی تریـن  فقـدان  اسـت. 

جملـه توالت هـای عمومی در این شـهر، دردسـر بزرگ 
بـرای کثیـری از عابران روزانه شـهری اسـت که تاهنوز 

چـاره ای برای آن اندیشـیده نشـده اسـت.
در کنـار چالش هـای پرشـماری کـه شـهرداری کابل با 
آن مواجه اسـت، اکنون مسـئولیت ترافیک سـنگین این 
شـهر نـی بـر عهـده آن گذاشـته شـده اسـت تـا شـاید 
گـره از ایـن معضـل به دسـت این اداره گشـوده شـود. 
نشـانه ها و نمودارهایـی که تا اکنـون از ظرفیت، دانش، 
مدیریـت و تجـارب کاری ایـن اداره بـه نمایـش رفتـه 
اسـت، بسـیار دشـوار بـه نظـر می آیـد کـه ایـن اداره 
بتوانـد معضـل ترافیـک سـنگین کابـل را حـل و نظـم 

مـدرن ترافیـک شـهری را در ایـن شـهر برقـرار کند.
در شـهری کـه هنوز چـراغ ترافیكی پدیده ای ناشـناخته 
و غیرقابـل احتـرام اسـت و قوانیـن و اخـالق ترافیكی 
وارد الگوهـای اخالقـی و رفتـاری شـهروندان نشـده 
و همچنـان مجریـان قوانیـن ترافیكـی از دسترسـی بـه 
وسـایل و امكانـات مـدرن کنتـرل و مدیریـت ترافیـک 
دور افتـاده اسـت، هرگونـه وعـده یـا امیدواری نسـبت 
بـه حل معضـل ترافیـک در کابـل، خوشـبینی زودگذر 
تعبیـر می شـود کـه تـا سـال های طوالنـی از پشـتوانه 

عملـی و اجرایـی برخـوردار نخواهد شـد.
اصـوال توسـعه پایـدار و هدفمنـد شـهر کابل همـراه با 
حـل معضـل ترافیک سـنگین این شـهر در چشـم انداز 
تبلیـغ  و  ترویـج  و  جمعـی  خـرد  بـه  نیـاز  نخسـت 
رفتـاری  گرایش هـای  کـه  دارد  فرهنگـی  آموزه هـای 
مـدرن و همخـوان بـا نیازهـای معاصـر توسـعه را وارد 
الگوهـای رفتـاری و نگرشـی شـهروندان کـرده و خود 
توسـعه  نظریه هـای  و  دانـش  تولیـد  منبـع  و  مرجـع 

شـهری شـود.
در چشـم انداز دوم، مدیریت توسـعه شـهری، که اغلب 
بـا الگوگیـری از شـهرهای پیشـرفته صـورت می گیرد، 
اسـاس بالندگـی شـهری را فراهـم کـرده و عـالوه بـر 
تسـریع فراینـد توسـعه شـهری، فرهنگ شهرنشـینی را 
تولیـد و بازتولیـد خواهـد کـرد. شـهرداری کابـل اما با 
ظرفیـت محـدود و دانـش متروکـی که در اختیـار دارد، 
چگونـه خواهـد توانسـت از ایـن دشـوارگذرها عبـور 
کنـد، سـوالی اسـت کـه پاسـخ آن در قلمـرو ظرفیت و 

دانـش اسـتراتژیک ایـن اداره قابل جسـتجو اسـت.
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جنـگ در افغانسـتان، جنـگ قومـی نیسـت. در یـک طـرف 
نیروهـای  کـه  دارد  قـرار  افغانسـتان  دولـت  جنـگ،  ایـن 
نظامـی و امنیتـی ایـن دولت متشـكل از تمـام اقوام هسـتند 
و چهـل در صـد آن هـا را بـه خصـوص در سـطح مدیریـت پشـتون ها 
تشـكیل می دهنـد. طـرف دیگـر ایـن جنـگ، تروریسـتان طالـب و تمـام 
گروه هـای تروریسـتی دیگـر اسـت کـه اخیـراً رییس جمهـور غنـی شـمار 
ایـن گروه هـای تروریسـتی را کـه دولـت افغانسـتان بـا آنـان می جنگـد، 

بیسـت و یـک گـروه تروریسـتی خوانـد. 
اظهـارات گلبدیـن حكمتیـار امیـر حزب اسـالمی کـه جنگ افغانسـتان را 
جنـگ قومـی خواند، اظهـار ناروا، نادرسـت، تفرقـه انگیـز، ناجوان مردانه، 
مخالـف منافـع ملـی، مخالـف اخوت اسـالمی مـردم و توهین بـه قربانیان 
و شـهدای نیروهـای مسـلح دولـت افغانسـتان، بـه خصـوص توهیـن بـه 

شـهدای پشـتون ایـن نیروها اسـت.

كام بخش نیکویی

پنج کارویژۀ دولت های مدرن:
۱( امنیت؛ داشـتن نیروی مسـلح و ارتش منظمی که بتواند 
تهدیـدات داخلـی و خارجـی را کنتـرل کنـد. دولت ها در 
جهـان مـدرن یـا دسـت بـه مستحكم سـازی نیروهـا و ارتش و سـاخت 
سـالح های جنگنـده می زننـد یـا ایـن کـه بـا کشـور قدرت منـدی برای 
حفـظ هویـت سیاسی شـان در مناسـبت های جهانی و تهدیـدات بیرونی 

دسـت به تشـكیل ایتـالف، تا شـاهد تهدیدی نباشـند. 
۲( آزادی؛ دومیـن کارویژه یـی اسـت کـه دولت هـا تـالش دارنـد آن را 
در دو رویكـرد بـرآورده سـازند؛ آزادی فـردی و آزادی ملی)اسـتقالل 

 . کشور(
درون  رویكـرد  در  هـم  می توانـد  کـه  کارویژه یـی  سـومین  نظـم؛   )۳
باشـد، نظـم اسـت.  بازی هـا جهانـی کاربـرد داشـته  کشـوری و هـم 
دولت هـای مـدرن در پـی ایجـاد نظـم هـم در درون جغرافیـای خـود 

هسـتند و هـم در نظـام بیـن الملـل. 
۴( عدالـت؛ چهارمیـن کارویـژۀ دولت هـای مـدرن تأمین عدالـت ملی و 
میهنـی اسـت کـه دولت هـا مكلـف اند هـم در سـاختار سیاسـی خود و 
هـم در سـامانۀ جهانـی به تأمین عدالـت جهانی و میهنـی بپردازند و این 
یكـی از مكلفیت هـای دولت هـای مـدرن در جهـان امـروزی اسـت کـه 

عدالـت را در سـطح ملـی و بیـن المللی رعایـت کنند. 
پایـداری نظـام  ثبـات و  ۵( رفـاه؛ پنجمیـن کارویژه یـی کـه می توانـد 
سیاسـی را ضمانـت کنـد، رفـاه و سـالمتی اقتصـادی - اجتماعـی مردم 
اسـت. در واقع رفاه و سـالمتی اقتصـادی و اجتماعـی پایه ترین کارویژۀ 
دولت هـای مـدرن اسـت کـه مردمـان کشـور از دولت هـای شـان توقع 
دارنـد کـه بـا اعمال سیاسـت گذاری های مناسـب باعث باال رفتـن میزان 
اشـتغال، سـرمایه گذاری بـا ثبـات و جریان مـداوم داد و سـتد بازارگانی 

چـه در سـطح ملی و بیـن المللی شـوند.
حـاال بـا طـرح چنیـن رویكردهـای می تـوان دولت امـروزی افغانسـتان 
را کـه برپایـۀ هویـت دولت هـای مـدرن تعریـف شـده اسـت و دارای 
تفكیـک قـوا هـم اسـت چنیـن کارویژه هـای را در آن یافت؟ اگر پاسـخ 
مـا بـه این پرسـش منفی اسـت چرا بایـد روی چنین دولتـی و حاکمیتی 
کـه نمی توانـد کارویژه هـای خـودش را بـه درسـتی انجام دهـد صورت 
حسـاب بـاز کـرد و بـرای پایـداری ایـن سـاخت ویران گـر هـم هزینـۀ 
مـادی و معنـوی کـرد؟ در دنیای مـدرن، دولتی کـه نتوانـد کارویژه های 
خـودش را بـه درسـتی بچرخاند یـا حاکمانش خود به خـود کناره گیری 
می کننـد و یـا هـم همـۀ مـردم بـرای برانـدازی آن دسـت بـه نـا فرمانی 
مدنـی می زننـد تـا دولت جدیدی و سـاختار جدیـدی بر سـرکار بیایید. 

امـا در کشـور مـا قضیه برعكس اسـت.

كلیم اهلل هم سخن

مبـارزه علیـه  ناسیونالیسـم افغانـی از الزامـات و مقدمـات 
اسـت. ملت سـازی 

همیشـه وقتی کـه روی مشـكالت سیاسـی -اجتماعی کشـور 
بحـث شـود و بحث هـا رک و پوسـت کنـده باشـد، یک شـماری آغـاز 
می کننـد بـه پنـد و انـدرز؛ دعـوت می کننـد بـه وحدت ملـی، ملت شـدن. 
بحث هـای دولت-ملـت و ملت-دولـت علمـی و تئوریـک انـد؛ در ایـن 

عرصـه واقعـن نصایـح و پنـد محـل جوالن نـدارد. 
ناکامـی فرآینـد ملت سـازی در کل خاورمیانـه در افغانسـتان بـه ویـژه دو 

علـت اصلـی و اساسـی دارد:
یكم: ناسیونالیسم کور و یک دنده 

دوم: حكومت های استبدادی و حاکمان نژاد گرا 
پـان عربیسـم، پـان ترکیسـم، اسالمیسـم و دیگـر چترهایـی کـه کثـرت 
اندیشـه و هویت هـا را بـر نمی تابـد و انـكار می کنـد- این هـا نمونه هـای 
ارزش هایـی   ) /افغانسـتان  )خراسـان  کشـورما  در  منطقه انـد.  ایـن  ُکلـی 
انـد.  افغانـی  ناسیونالیسـم  زیربناهایـی  و  پایه هـا  قبیله یی-پشـتونوالی 
ناسیونالیسـم بـه شـیوه ها و جلوه هـای گوناگـون رخ می نمایـد. بیشـترین 
ادبیـات ناسیونالیسـم افغانـی در زمـان امـان اهلل جوانـه می گیـرد و تا حاال 

کـه غنـی احمـدزی حاکـم اسـت بارور شـده اسـت.
خالصـه، محال اسـت که دیگـر فرهنگ هـا و ارزش ها در پـای ارزش های 
قیبله یـی نابـود و در تـن ناسیونالیسـم افغانی مسـخ گـردد تا ملتی سـاخته 
 شـود. اگـر ایـن همـه دل تان به ملـت شـدن و هم گرایی می رود مبـارزه با 
ناسیونالیسـم افغانـی از الزامـات و مقدمات ملت شـدن و هم گرایی اسـت.

اولین سمینار مربی گری 
مشت زنی در كابل برگزار شد

افغانستان جام ۱9 ساالن آسیا 
را با پیروزی آغاز كرد

فیـسبـوک نـــامــه

اولیــن دور ســمینار مربی گــری ســتارۀ یــک مشــت زنی در کابــل 
بــرای بلنــد بــردن ســطح آگاهــی مربی هــای ایــن رشــته توســط یــک 

ــه کار کــرد. ــی آغــاز ب مــدرس جهان
ــاوی،  ــس به ــر میروی ــی، داکت ــن کارگاه آموزش ــاح ای ــم افتت در مراس
معــاون فنــی ریاســت تربیــت بدنــی و ورزش و بــاور هوتــک معــاون 

ــتند. ــک حضــور داش ــی المپی ــه مل اول کمیت
ــداهلل شــكیب ســتاری، رییــس فدراســیون ملــی مشــت زنی ضمــن  عب
ایــن کــه روی فعالیت هــای ایــن فدراســیون در ســال های اخیــر 
توضیــح دارد، خاطرنشــان کــرد کــه فدراســیون ملــی مشــت زنی 
ورزش  معیاری ســازی  و  قهرمان ســازی  بــرای  امكانــات  تمــام  از 

می کنــد. اســتفاده  مشــت زنی 
ــان مشــت زنی را یكــی  ــرای مربی او برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی ب
از کارکردهایــش عنــوان کــرد و بــر ارتقــای ظرفیــت در ســطح رهبــری 

فدراســیون تأکیــد ورزیــد.
ــی از  ــط یك ــر توس ــری اخی ــوزش مربی گ ــود کارگاه آم ــه می ش گفت

ــود. ــرده می ش ــش ب ــت زنی پی ــی مش ــیون جهان ــان فدراس مربی
کارگاه ســتارۀ یــک مربی گــری بــرای نخســتین بار اســت کــه در 
ــود. ــزار می ش ــی برگ ــیون جهان ــكاری فدراس ــه هم ــم ب ــل، آن ه کاب
در ایــن کارگاه ۲۵ تــن از مربیــان کابــل و برخــی از والیت هــای دیگــر 
اشــتراک دارنــد کــه پــس از هفــت روز آمــوزش تیــوری و عملــی، پس 
از ســپری کــردن آزمــون، موفــق بــه دریافــت ســند مربی گــری ســتارۀ 

یــک از فدراســیون جهانــی می گردنــد.
ــی بیــن المللــی کــه  ــا هنــوز ســه مرب فدراســیون مشــت زنی کشــور ت

ــار دارد. ــتند، در اختی ــتاره ۱، ۲ و ۳ اس ــری س ــند مربی گ دارای س
اســتاد عبدالحــی دارنــدۀ ســند مربی گــری ســتاره ۳، نثاراحمــد 
قــاری زاده ســند مربی گــری ســتاره ۲ و عزیــز نورســتانی ســند مربــی 

ــد. ــت آورده ان ــتاره ۱ را به دس ــری س گ

ــدار مســابقات جــام ۱9 ســاالن  ــم کریكــت افغانســتان در نخســتین دی تی
ــیا پاکســتان را شكســت داد. آس

بــر بنیــاد معلومــات فدراســیون کریكــت کشــور، افغانســتان دیــروز جمعــه، 
نخســتین دیــدارش در مســابقات جــام ۱9 ســاالن آســیا را انجــام داد کــه 
ــو  ــه زان ــت ب ــتان را در ۷ ویك ــب زدران پاکس ــاِب مجی ــای ن ــا پرتاب ه ب

درآورد.
ــم ۱9 ســاالن پاکســتان را در ۲۰ دور تنهــا  مجیــب زدران در ۶ ویكــت تی
ــت  ــم کریك ــخ تی ــن دوش در تاری ــه کم تری ــت داد ک ــا ۷۵ دوش شكس ب
۱9 ســاالن پاکســتان بــه شــمار مــی رود و جایــزۀ بهتریــن بازیكــن میــدان 

را نیــز بــه دســت آورد.
در ادامــه ۶ بازیكــن تیــم ملــی کریكــت ۱9 ســال پاکســتان بــدون دریافــت 

هیــچ امتیــازی حــذف شــدند.
ــا ۲۵  ــن شــده را ب ــی کریكــت ۱9 ســاالن افغانســتان هــدف تعیی ــم مل تی
ــت  ــه دس ــن ب ــذف ۳ بازیك ــدت در ۱۰ دور و ح ــار وح ــق نث دوش موف

آورد.
قــرار اســت دیــداری دوم تیــم کریكــت ۱9 ســال افغانســتان فــردا شــنبه 

ــر ســریالنكا برگــزار گــردد. رأس ســاعت ۶ صبــح براب
ــا حضــور تیم هــای افغانســتان،  مســابقات جــام ۱9 ســاالن آســیا امــروز ب
هنــد، پاکســتان، ســریالنكا، بنگله دیــش، نیپــال، امــارات متحــدۀ عربــی و 
مالیزیــا برگــزار شــد کــه تــا تاریــخ ۱9 همیــن مــاه ادامــه خواهــد داشــت.

دکترین تازۀ آی اس آی:

»جنگ افغانستان جنگ دو قوم است«
ملک ستیز

نشســت  زیــاد  آماده گی هــای  از  پــس  اســالمی  حــزب 
عمومــی خــود را راه انــدازی کــرد تــا پیام هــای کالن و مهمــی 
ــی از  ــار یك ــن حكمتی ــزب گلبدی ــن ح ــر ای ــد. رهب ــه ده ارای
بازمانــده گان جنــگ ســرد و دکتریــن برژنســكی اســت. 
ــی اش  ــای زنده گ ــه هفته ه ــش ک ــال پی ــط یک س برژنســكی فق
بــا مجلــه شــپیگل  را شــمار می کــرد در گفت وشــنودی 
ــای  ــن و گســترش نهاده ــت از مجاهدی ــه حمای ــود ک ــه ب گفت
ــت آوردهای  ــن دس ــتاد از بزرگ تری ــۀ هش ــت در ده جهادیس
ــر  ــه  خاط ــگان ب ــر و ری ــت. او از کارت ــوده اس ــی اش ب زنده گ
ــرد. در آن دوران  ــپاس گزاری ک ــن س ــن دکتری ــت از ای حمای
حــزب اســالمی مهمتریــن شــریک اســتراتژیک ایــن دکتریــن 
از  حمایــت  بــرای  چه گونــه  می گویــد  برژنســكی  بــود. 
را  کارتــر  رییس جمهــور  توانســت  جهــادی  گروه هــای 
قناعــت دهــد. او ادامــه می دهــد امریــكا بــا حمایــت ۲ میلیــون 
ــد  ــن رون ــرد و ای ــاز ک ــای افغانســتان آغ ــه جهادی ه ــری ب دال
تــا ۸۶ میلیــون دالــر رســید و کانگــرس امریــكا آن را تصویــب 
کــرد. همــه به خوبــی بــه خاطــر دارنــد کــه ایــن رونــد حمایتــی 
ــن  ــه ای ــان ب ــال آی اس آی می گذشــت و چه س ــه از کان چه گون

می رســید.  گروه هــا 
این کــه بعــداً چــه بالیــی بــر مــردم افغانســتان مســتولی شــد، 
ــه  ــا چه گون ــن گروه ه ــه ای ــت. این ک ــث نیس ــه بح ــازی ب نی
بــرای حمایــت و نماینده گــی عوامــل خارجــی بــه جــان هــم 
ــه  ــرق چه گون ــرب و ش ــه غ ــت. این ک ــیده نیس ــد پوش افتادن
ــی،  ــای گروه ــتند جنگ ه ــال توانس ــن امی ــتفاده از ای ــا اس ب
ــه  ــت. این ک ــكار اس ــه آش ــرای هم ــد ب ــی را راه اندازن کتله ی
روس هــا، امریكایی هــا، ایرانی هــا و پاکســتانی ها چه ســان 
ــی  ــی و قبیله ی ــش قوم ــود را پوش ــک خ ــای ایدیالوژی اراده ه
ــده  ــه  ش ــدا و تصفی ــری هوی ــر تحلیل گ ــرای ه ــیدند ب بخش

اســت. 
حــاال همیــن رهبــر حــزب اســالمی پیــام کالنــش را بــه جامعــۀ 
ــگ  ــتان جن ــگ افغانس ــی دارد. »جن ــان م ــن بی ــتان چنی افغانس
ــل  ــا، عوام ــه بنیه ه ــتر از هم ــی که  بیش ــت«. کس ــوم اس دو ق
ــر  ــرده و ب ــه ک ــتان را تجرب ــگ افغانس ــای جن و پیش زمینه ه
ــی  ــن تحلیل ــه چنی ــت، چه گون ــوده اس ــی ب ــر اساس آن بازی گ
ــۀ یــک تحلیــل  ــا ایــن حــزب ظرفیــت ارای ــد؟ آی ــه می کن ارای
حرفه یــی از جنــگ را در افغانســتان نــدارد؟ حزبــی  کــه 
ــاالن  ــی فع ــی و فرهنگ ــک، اجتماع ــای اکادمی ــان نهاده در می
اســتراتژیک  ایــن خطــای  بــه  دارد چه گونــه  بی شــماری 

مواجــه می شــود؟ 
ــای  ــام آق ــن پی ــی ای ــوم سیاس ــر عل ــۀ پژوهش گ ــه مثاب ــن ب م

ــم.  ــرون نمی دان ــه ب ــار از دو گزین حكمتی
ــار حافظــه اش را از دســت داده  ــای حكمتی نخســت این کــه آق
ــان  ــا این س ــا ب ــت ت ــبب شده اس ــری س ــت و پی ــت. کهول اس
بیانیه هــا، خــود و حزبــش را در دادگاه تاریــخ و وجــدان مــردم 
برائــت دهــد. بــا تاســف بایــد بگویــم مــردم مــا نیــز حافظــۀ 
تاریخــی خــود را از دســت داده انــد و بــا ایــن گونــه بیانــات بــه 
ــد و  ــر ســیمای سیاســت مداران می اندازن زودی شــال ســفید ب

ــه رهبــران خــود تبدیــل شــان می کننــد. ب
ــازی دیگــری در راه اســت کــه حــزب اســالمی  دوم این کــه ب
و رهبــر کهنــه کار آن در پیــش گرفتــه اســت. آقــای حكمتیــار 
می خواهــد بــا طــرح ایــن اندیشــه، جنــگ تحمیلــی تندروانــۀ 
آی اس آی را توجیــه کــرده و بومــی جلــوه دهــد. ایــن کار آقــای 
حكمتیــار بــر پاکستانیزه شــدن بیشــتر افغانســتان و جلــب 
ــه کمــک  ــپ از سیاســت های پاکســتان در منطق ــت ترام حمای
می رســاند. ایــن بــازی خطرنــاک آقــای حكمتیــار را بــه 
ــه در  ــد ک ــل می کن ــی تحمی ــک قوم ــت ی ــا صالحی ــدۀ ب نماین
ــا تأســف  ــادی دارد. ب ــدروان ملی گــرا طــرف داران زی ــان تن می
ایــن روی کــرد قبیله یــی طــرف داران بی شــماری دارد. حتــا در 
ــا می رســد.  ــه صده ــان ب ــز شــمار ش ــان »روشــن فكران« نی می
این جاســت بهتریــن فضــا بــرای پاکســتان در افغانســتان میســر 

ــود.  ــتولی می ش ــی مس ــس از غن ــه در دوران پ ــده ک گردی
شــاید  می رســد.  به نظــر  بعیــد  خیلــی  نخســت  گزینــۀ 
بــر  دوم  گزینــۀ  امــا  باشــد.  گزینــه  عوام گرایانه تریــن 
شــخصیت، آموزه هــای سیاســی و عمل کــرد رهبــر ایــن 

دارد. هم خوانــی  خیلــی  حــزب 
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هادی میران
كارشناس توسعه- بی بی سی

شـهر کابـل پایتخـت افغانسـتان کـه در آن بـه 
صـورت تخمینـی نزدیک به شـش میلیـون نفر 
زندگـی می کنـد، در ردیف یكی از آشـفته ترین 
بـه  جهـان  پایتخت هـای  غیربهداشـتی ترین  و 
شـمار مـی رود؛ هیـچ گونـه خدمـات معیـاری 
شـهری در آن عرضـه نمی شـود. در سـال های 
پسـین توسـعه فیزیكـی خودسـامان این شـهر، 
غیـر  و  غیرقانونـی  صـورت  بـه  اغلـب  کـه 
برنامه ریزی شـده صـورت گرفتـه، چالش هـای 
پرشـماری را فراروی باشـندگان این شهر خلق 
کـرده اسـت که شـهرداری کابل به دلیـل فقدان 
ظرفیـت راهبـردی از مدیریـت ایـن چالش هـا 

عاجـر بـه نظر می رسـد.
امـان اهلل  پادشـاهی  زمـان  در  کابـل  شـهرداری 
خان در ۱۲9۸ خورشـیدی با نـام "اداره بلدیه" 

شد. تاسـیس 
امـان اهلل  پادشـاهی  زمـان  در  کابـل  شـهرداری 
خان در ۱۲9۸ خورشـیدی با نـام "اداره بلدیه" 
تاسـیس شـد. در سـال های اقتـدار محمدنـادر 
بیشـتر  رونـق  شـهری  توسـعه  فراینـد  خـان 
محمدظاهرشـاه  سـلطنت  دوره  در  و  گرفـت 
بـرای نخسـتین بـار "نظامنامه" شـهری تدوین 
"شـاروالی"  نـام   ۱۳۲۰ سـال  در  و  یافـت 

)شـهرداری( بـه جـای نـام بلدیـه نشسـت.
در سـال ۱۳۲۷ نخسـتین انتخابـات شـهرداری 
کابـل برگـزار و غالم محمـد فرهـاد بـه عنـوان 
اولیـن شـهردار انتخابـی کابـل انتخاب شـد. در 
آن سـال ها کـه جمعیـت کابـل از مـرز سـیصد 
وظایـف  عمده تریـن  نمی رفـت،  فراتـر  هـزار 
آبرسـانی،  کابـل، شـامل خدمـات،  شـهرداری 
نظـارت بر اعمار سـاختمان های دولتـی و ارائه 
خدمـات بسـیار محـدود در عرصـه نظـارت و 

مراقبـت از باغ هـا و اماکـن دولتـی می شـد.

توسـعه  بـر  نظـارت  امـا  پسـین  در سـال های 
نظافـت  خدمـات  ارائـه  و  شـهری  فیزیكـی 
شـهری کـه تـا هنـوز از آن بـه نـام "صفایـی" 
یـاد می شـود نیـز بر وظایـف شـهرداری افزوده 
شـد، امـا دیگـر از شـهردار منتخـب و نظامنامه 
مدرن شـهری، کـه پاسـخگوی مقتضیات مدرن 

شـهری و شهرنشـینی باشـد، خبـری نشـد.
بخش هـای  خورشـیدی  نـود  دهـه  اوایـل  در 
زیرسـاخت های  و  شـهر  از  توجهـی  قابـل 

شـهری کابـل در اثـر جنـگ میـان جریان هـای 
متخاصـم جهـادی ویـران شـدند، امـا پـس از 
سـقوط نظـام طالبـان و اسـتقرار نظـام جدیـد، 
سـایه سـیاه جنـگ و هـراس از دامن این شـهر 

برچیـده نشـد.
مرجـع  عنـوان  بـه  امـا  کابـل  شـهرداری 
تصمیم گیـری توسـعه شـهری و همچنـان بـه 
عنـوان مرجـع نظـارت از توسـعه شـهر کابـل، 
برنامه هـای  تدویـن  و  تعریـف  امـر  از  هـم 

معطـوف بـه توسـعه شـهری و هـم از اعمـال 
نظـارت بـر فراینـد توسـعه خودسـامان شـهر 
کابـل عاجـز بـوده که بـه همین دلیـل موزائیک 
سـاختمانی شـهرکابل هفتـاد درصـد به صورت 

اسـت. شـده  سـاخته  شـده  غیربرنامه ریـزی 
کابـل معاصـر، کـه بـرای پنجصـد هـزار نفـر 
جمعیـت طراحـی و خیابان آرایـی شـده بـود، 
اکنـون نزدیـک بـه شـش میلیـون جمعیـت را 
در خـود جـا داده اسـت و شـهرداری کابـل، 

کـه اصوال مسـئولیت نظـارت از فرایند توسـعه 
شـهری و ارائـه خدمات مـورد نیاز شـهروندان 
را بـر عهـده دارد، نـه تنهـا از اعمـال نظارت بر 
فراینـد توسـعه خودسـامان عاجـز اسـت، بلكه 
معطـوف  مـدرن  دانـش  و  هیچ گونـه ظرفیـت 
بـه ارائـه خدمـات شـهری در آن پدیـد نیامـده 

. ست ا
در سـال های پسـین هرچنـد کـه منابـع قابـل 
توجـه مالـی و حمایت هـای بیدریـغ بین المللی 
در اختیـار ایـن اداره قـرار گرفتـه اسـت، اما به 
فقـدان چشـم انداز  و  مدیریـت  دلیـل ضعـف 
اسـتراتژیک و مهـارت توسـعه، هیچ گونه طرح 
و برنامه هایـی کـه مبنای فرایند توسـعه شـهر و 
نظـام شهرنشـینی قـرار گیرنـد، تدویـن و تولید 

است. نشـده 
شـهرداری فعلـی کابـل بـا حجـم تشـكیالتی 
یـک وزارتخانـه تعریـف شـده کـه دارای یـک 
شـهردار، سـه معاونـت و هجـده اداره مرکـزی 
بـه سـطح ریاسـت و ۲۲ اداره منطقـه ای بـه نام 
بـا ایـن سـاختار تشـكیالتی  "ناحیـه" اسـت. 
عریـض و طویـل، شـهر کابـل اما با مشـكالت 
اکنـون  تـا  کـه  اسـت  شـده  رهـا  پیچـده ای 
هیچ گونه چشـم انداز روشـن شـهری نسـبت به 
آن کشـوده نشـده و از الگوهای معاصر توسـعه 

پایـدار شـهری خبـر و اثـری نیسـت.
البته فرایند توسـعه آمیـزه ای از ِخرد و تخصص 
اسـت، که فقـدان این پارادایم نـه تنها در فرایند 
توسـعه شـهری، بلكـه در بسـیاری از زمینه هـا 
افغانسـتان را بـا چالش هـای دشـوارگذر مواجه 
کـرده اسـت. در یـک سـال اخیـر یـک رشـته 
کـردن  رنـگ  جملـه  از  روبنایـی  تالش هـای 
خانه هـای واقـع در دامنه کوه  آسـمایی صورت 

اسـت. گرفته 
هـدف از رنـگ کـردن خانه هـای ایـن محالت 
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شهـرداری كابـل 
و دشـواری های تـوسعه شهـری

تیـم هیـالری کلینتـون در حـال مذاکـره 
بـا افشـاگر رابطـه ترامـپ بـا روسـیه در 

پرونـده دیگـر از ایـن دسـت اسـت.
میـل،   دیلـی  روزنامـه  گـزارش  بـه 
پرونده ای که کریسـتوفر اسـتیل جاسوس 
سـابق انگلیـس آن را تهیـه کـرده اجـازه 
وارد کـردن اتهامـات جدید را بـه ترامپ 

می دهـد.
مشـارو کلینتـون بـه نویسـنده ایـن مقالـه 
کلینتـون  افـراد  گفـت:  میـل  دیلـی  در 
ارتباطـات محرمانـه ای بـا اسـتیل دارند و 
و بـه توافقـی با او در زمینـه پرونده دومی 
نزدیـک شـده اند کـه اسـتیل اخیـرا فـاش 
کـرده در حـال تهیه آن اسـت. اسـتیل این 
نكـرده  منتشـر  را  جدیـد  دسـتاوردهای 
زیـرا در هنـگام تهیـه پرونـده اول برایش 

اسـت. نبوده  مقـدور 
کلینتـون متعهد شـده این پرونـده را برای 
رسـانه های دوسـت به محض رسـیدن به 

دسـتش منتشر کند.
بـه  کلینتـون  روزنامـه،   ایـن  نوشـته  بـه 
ترامـپ  کـه  اسـت  رسـیده  نتیجـه  ایـن 
قراردادهـای تجـاری با روس ها می بسـته 
کـه بـا کرملیـن در ارتباط بودنـد و به آنها 
امیـد مـی داده کـه امتیازهـای تجـاری بـه 

می دهـد. آنهـا 
دیلـی میـل بـه نقـل از منبـع مطلـع بـه 
فحـوای مذاکـرات بیـن هیـالری کلینتون 
و همسـرش نوشـته اسـت، پرونـده دوم 
بـه روابـط عاطفـی چنـد سـاله ترامـپ با 

زنـان روس اشـاره دارد کـه بـا سـازمان 
اطالعـات وابسـته بـه کرملیـن در ارتباط 

بوده انـد.
ایـن منابع بـه دیلی میـل گفتنـد،  هیالری 
توسـط  اول  پرونـده  خریـد  از  کلینتـون 
حمایـت  انتخاباتـی اش  کمپیـن  رئیـس 
کـرده و همچنـان معتقـد اسـت اتهامـات 
مطـرح شـده علیـه ترامپ صحـت دارند.
اسـت،  آمـده  رسـانه ها  گزارش هـای  در 
حـزب  ملـی  کمیتـه  و  کلینتـون  کمپیـن 
دموکـرات در تامیـن مالـی تحقیقـات در 
افشـای رسـوایی دونالـد  زمینـه پرونـده 

بوده انـد. سـهیم  ترامـپ 
ترامـپ بـه فاکس نیـوز گفته بـود، کمپین 
کلینتـون شـش میلیـارد دالر مقابـل ایـن 

پرونـده پرداخـت کرده اسـت.
مخالفـان  و  دموکـرات  حـزب  حامیـان 
جمهوریخواهـان  اردوگاه  در  ترامـپ 
 Fusion GPS  قـراردادی را با شـرکت
جهـت تحقیقات در زمینـه تهیه پرونده ای 
داشـتند کـه منعكـس کننده نقـاط ضعف 
ترامـپ و رسـوایی های مرتبـط بـا آن در 

اسـت. امالک  بخـش 
سـندی کـه سـایت BuzzFeed منتشـر 
کـرده حاکـی از آن اسـت کـه مـزدوران 
علیـه  نابودکننـده ای  اطالعـات  روس 
بیـن  از  ترامـپ دارنـد کـه وجهـه او را 
می بـرد. در حالـی کـه کاخ سـفید کامـال 

ایـن اتهامـات را رد کـرده اسـت.

سـازمان  در  امریـكا  سـفیر  هاچیسـون،  کی بیلـی 
ناتـو گفته اسـت که کشـورش از پروسـه انتخابات 
ایـن  و  می کنـد  حمایـت  افغانسـتان  پارلمانـی 
انتخابـات بایـد در زمـان معیـن آن برگـزار شـود.

هاچیسـیون  بـر شـفافیت در رونـد برگـزاری ایـن 
انتخابـات تأکیـد کـرد و افـزود: اسـتراتژی جدیـد 
اجـرا  افغانسـتان  شـرایط  بـه  توجـه  بـا  امریـكا، 
ایـن  امریكایـی در  نیروهـای  افزایـش  می شـود و 

کشـور منجـر بـه ثبـات خواهـد شـد.
وی تصریـح کـرد:  این اسـتراتژی بـرای منطقه نیز 
مهم اسـت و هند در عملی شـدن آن به افغانسـتان 
کمـک می کنـد و  تأکید کـرد که در این اسـتراتژی 

فشـارها بر پاکسـتان زیاد خواهد شـد.
سـفیر امریكا در سـازمان ناتو درحالـی بر برگزاری 

تأکیـد  افغانسـتان  پارلمانـی  انتخابـات  موقـع  بـه 
سـازمان های  و  نهادهـا  از  شـماری  کـه  می کنـد 
ناظـر بـر کمیسـیون مسـتقل انتخابات پیـش از این 
اعـالم کردنـد کـه این کمیسـیون مسـتقل نیسـت و 

حكومـت در آن مداخلـه می کنـد.
امـا مسـووالن در کمیسـیون انتخابـات  افغانسـتان 
اعـالم کردنـد کـه تـالش می کنـد انتخابـات بدون 
مداخلـه جریان هـای بیـرون از کمیسـیون، برگـزار 

. د شو
هاچیسـون درحالی از افزایش فشـارها بر پاکسـتان 
سـخن گفـت که پیش از این دونالـد ترامپ و دیگر 
مقامـات امریكایـی، از پاکسـتان خواسـته بودند که 

بـا تروریسـم به صـورت جدی مبـارزه کند.

پروندۀ جدید دربارۀ رابطۀ ترامپ 
با جاسوس های زن روس

نمایندۀ امریکا در ناتو:
انتخابات پارلمانی افغانستان
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