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وزیــر دفــاع پاکســتان اعــام کــرد دولــت 
ــاک  ــی از خ ــش بزرگ ــر بخ ــتان ب افغانس
ــن  ــر ای ــا ب ــدارد بن ــیطره ن ــور س ــن کش ای
ــاک  ــه در خ ــه بلک ــتان ن ــکا در پاکس امری

ــد. ــارزه کن ــم مب ــا تروریس ــتان ب افغانس
ــه  ــاع پاکســتان ی ــر دف ــتگیر وزی خــرم دس
ــن  ــون در ای ــی تلویزی ــبکه محل ــک ش ی
کشــور گفــت پاکســتان نمی توانــد بــه 
ــور  ــن کش ــاک ای ــتان در خ ــر افغانس خاط
ــر  ــا کســی درگی ــدازد و ب ــه راه ان جنــگ ب

ــود. ش
ــش  ــام آباد در واکن ــز اس ــن نی ــش از ای پی
ــدف  ــرای ه ــتان ب ــت افغانس ــه درخواس ب
مســلح  مخالفــان  مراکــز  دادن  قــرار 
ــود  ــه ب ــورش گفت ــاک کش ــت در خ دول
کــه پاکســتان اجــازه نمی دهــد جنــگ 
ــه ایــن کشــور کشــیده شــود. افغانســتان ب
بــه گــزارش »نیشــن«، وزیــر دفاع پاکســتان 
تاکیــد کــرد: ایــن مســئله کــه مراکــز امــن 
تروریســتی در خــاک پاکســتان وجــود 
دارنــد دور از حقیقــت اســت زیــرا دولــت 
در  تروریســتی  ســازمان های  اســام آباد 

ــن کشــور را ســرکوب کــرده اســت. ای
ــکا  ــه آمری ــت ب ــا صراح ــا ب ــزود: م وی اف
گفته ایــم کــه نبایــد در خــاک پاکســتان بــا 
تروریســم مبــارزه کنــد بلکــه بــرای مبــارزه 

تروریســم در افغانســتان تــاش کنــد زیــرا 
ــاک  ــت ها در خ ــام تروریس ــام آباد تم اس

ایــن کشــور را نابــود کــرده اســت.
دســتگیر اظهــار داشــت: بخــش بزرگــی از 
ــن  ــت ای ــار دول ــتان در اختی ــاک افغانس خ
کشــور نیســت در نتیجــه دولــت کابــل نیــز 

ــن  ــاک ای ــم در خ ــا تروریس ــارزه ب ــه مب ب
کشــور تمرکــز کنــد.

وزیــر دفــاع پاکســتان گفــت: مــا خواســتار 
ــتان  ــت در افغانس ــات و امنی ــراری ثب برق
هســتیم و اگــر مقامــات افغــان دربــاره 
مراکــز امــن تروریســتی در خــاک پاکســتان 

آن  نابــودی  در  مــا  بــا  دارنــد  اطــاع 
ــد. ــکاری کنن هم

ــرال آصــف غفــور  ــز، جن ــن نی پیــش از ای
ــرده  ــام ک ــش پاکســتان اع ســخنگوی ارت
بــود آنهــا حصــار مــرزی در خــط دیورنــد 
کاری  و  می ســازند  را  افغانســتان  بــا 
بیــش از ایــن بــرای مبــارزه تروریســم 

نمی تواننــد انجــام دهنــد.
وی تاکیــد کــرده بــود کــه ارتــش پاکســتان 
منظــور مدیریــت موثــر مرزهــای  بــه 
ســاخت  کار  افغانســتان  بــا  مشــترک 
ــرزی در  ــار م ــی و حص ــگاه های امنیت پاس

ــت. ــرده اس ــاز ک ــد را آغ ــط دیورن خ
ســازمان  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
ــت  ــه حمای ــتان ب ــش پاکس ــات ارت اطاع
ــی متهــم اســت و مقامــات  از شــبکه حقان
آمریکایــی نیــز همــواره از دولــت پاکســتان 
خواســته اند تــا علیــه تروریســت ها در 

ــد. ــدام کنن ــور اق ــن کش ــاک ای خ

سـاحۀ  در  جنـازه  مراسـم  در  انتحـاری  حملـۀ 
مرکـز  جال آبـاد  شـهر  حومـۀ  در  مقام خـان 
والیـت ننگرهـار منجـر بـه کشـته شـدن دسـت 
کـم ۱۵ نفـر و زخمـی شـدن ۱۳ نفـر دیگر شـد.
عطـااهلل خوگیانـی، سـخنگوی والـی ننگرهـار به 
رسـانه ها گفـت،  پـس از چاشـت روز یکشـنبه، 
مهاجـم انتحـاری مـواد همراهـش را در مراسـم 
جنـازۀ حاجـی گل  ولی، ولسـوال پیشـین ده باال 

)هسـکه مینـه( منفجـر کرد.
امـا داکتـر نجیـب اهلل کامـه وال، رییـس صحـت 
وقـوع حملـه  محـل  از  گفـت،  ننگرهـار  عامـه 
انتحـاری ۱۲ جسـد و ۱۳ زخمـی بـه شـفاخانه 
شـماره  رسـانه ها  بعدتـر  اسـت.  شـده  منتقـل 

کردنـد. عنـوان  تـن   ۱۵ را  کشـته ها 
آقـای کامـه وال در مـورد هویـت قربانیان چیزی 
نگفـت؛ امـا شـاهدان رویـداد گفتـه اند کـه اکثر 
کشته شـدگان و زخمیان، محاسـن سـفیدان محل 

ند. ا
لنگی هـای  سـاحه  در  کـه  می گوینـد  شـاهدان 
دیـده  نمـاز  جـای  و  بـوت  چپلـی،  خونیـن، 

. د می شـو
هنـوز مسـؤولیت ایـن حملـه را کسـی بـه دوش 

اسـت. نگرفته 

بسـیاری از افغان ها یا از تاریخ تولدشـان آگاه نیسـتند، 
یـا کـه به خاطـر فـرار از دردسـر تغییر تاریـخ هجری 
شمسـی بـه تاریخ میـادی، اول جنـوری را بـه عنوان 

روز تولدشـان ارائه مـی کنند.
ایـن  اسـت.  علـوی  صمـد  تولـد  روز  جنـوری  اول 
روز تاریـخ تولـد همسـرش، دو پسـرش و۳۲ تـن از 
دوسـتانش و هـزاران تن دیگـر از مردم افغانسـتان نیز 
می باشـد. ایـن تاریخ تولـد را برای آسـودگی اعضای 
نسـلی انتخـاب کرده انـد که نمـی دانند چـه زمانی به 

دنیـا آمـده اند.  
بـه خاطـر نبـود سـند تولـد یـا عـدم ثبـت رسـمی، 
بسـیاری از افغـان هـا مـدت زیـادی برای تعیین سـن 
شـان از فصل های سـال یا رویدادهـای تاریخی کمک 
مـی گرفتنـد. امـا فراگیری شـبکه های اجتماعـی مانند 
فیـس بـوک کـه از کاربـران مـی خواهـد تاریـخ تولد 
شـان را ثبـت کننـد و تقاضـای رو بـه افزایـش مـردم 
بـرای پاسـپورت و ویـزه، افغـان هـای را کـه تاریـخ 
تولـد شـان را نمـی داننـد، مجبور کـرده که یـک روز 
را – هـر روزی کـه شـد – به عنـوان تاریخ تولدشـان 

کنند. انتخـاب 
از ایـن رو بسـیاری از ایـن گونه افراد بـه همین منظور 

۱ جنـوری را انتخاب کردند.
صمـد علـوی کـه ۴۳ سـاله اسـت، گفت: »بـه نظر می 
آمـد کـه همـه افغان هـا به تاریـخ یک جنوری بـه دنیا 
آمـده انـد.« حتی آن هایی کـه تاریخ تولد واقعی شـان 
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نوشـتۀ چنـد روز پیشـم  در مـورد رویدادهای اخیر 
در کشـور و تنشـی که میان ارگ ریاسـت جمهوری 
و بلـخ بـه وجـود آمده، سـبب برخـی سـؤتفاهم ها 
و برداشـت های شـده کـه هـدف اصلـی آن نوشـته 
نبـوده و نـه من می خواسـتم کـه موضـع طرفدارانه 
بگیریـم. آن نوشـته فقط اشـاره های کوتـاه و مبتنی 
بـر برخـی واقعیـت هـای جامعـه بـود کـه در حال 
حاضـر بـه عنـوان اولویت های اساسـی در کشـور 
شـناخته می شـوند. هـدف اصلیم در آن نوشـته آن 
بـود که ما به عنوان مسـووالن و شـهروندان کشـور 
نبایـد بـه دلیـل وضعیت هـای گـذرا و مقطعـی کـه 
معلـوم نیسـت تـا چـه زمانـی می تواننـد بـه عنوان 
چالـش و تنـش مطرح باشـند، وقـت و فرصت های 
کـه  اصلـی  تهدیدهـای  و  اولویت هـا  از  را  خـود 
کشـور مـا را هـدف گرفتـه اسـت، منحرف سـازیم 

و بـه مسـایل و اختاف هایـی بپردازیـم کـه به هیچ 
نمی تواننـد.  بـوده  مـا  کاری  اولویـت  در  صـورت 
فرامـوش نبایـد کـرد که تنش هـا و اختاف هـا میان 
مراحـل  وارد  زمانـی  ریاسـت جمهوری در  ارگ و 
حسـاس و نگران کننده خود شـد کـه تهدید داعش 
و طالـب از همـه سـو مـا را فراگرفتـه و می توانـد 
بـه وضعیتـی خطرنـاک و غیرقابـل کنتـرول تبدیـل 
شـود. در چنیـن شـرایطی اگـر کل انـرژی و وقـت 
مـان صـرف حـل نزاع هـای سـاده داخلـی و درون 
سـاختاری شـود، مـا نخواهیم توانسـت کـه از پس 
مشـکات کان جامعـه کـه واقعـا هسـتی نظـام را 
تهدیـد مـی کنند، بیرون شـویم و آن گونـه که مردم 
رسـیده گی  اصلـی  چالش هـای  بـه  دارنـد  انتظـار 
کنیـم. آیـا امـروز ضرور اسـت کـه به جـای این که 
تمـام نیـرو و تـوان ما صـرف تامیـن امنیـت، بهبود 
اقتصـاد مـردم و شـکوفایی کشـور ویـران شـده مـا 
شـود، صـرف مسـایل داخلـی گـردد. به طـور مثال 
صـرف ایـن شـود کـه فـان کـس کـه والـی فان 
منطقـه و والیـت اسـت از کارش کنـار زده شـود، 
و یـا آن والـی محتـرم بـا همـه کارکرده گـی هـای 
قابـل قدر و تحسـین برانگیزش کـه عمری را در راه 
اعتـای کشـور صـرف کـرده حـاال منزوی سـاخته 
شـود؟ سـوال و دغدغـه مـن در آن نوشـته چنیـن 
چیزهایـی بـود و امـروز نیـز بـا همـان دغدغـه و 
نگرانـی به مسـایل نگاه مـی کنم. امروز نیـز دیدگاه 
مـن ایـن اسـت که مـا باید مشـکات داخلـی خود 
را بـه گونـۀ حـل کنیم که فرصت به دسـت دشـمن 
ندهـد. تنـش ارگ و بلخ بدون تردیـد راه حل های 
قانونی و سیاسـی دارد و دو طـرف در فضای تفاهم 
همـان گونـه که آقای نـور تاکید ورزیده مـی توانند 
بـرای آن راه حلـی بیابنـد کـه بـه هیـچ رویارویی و 
نگرانـی بـرای جامعـه منتهی نشـود. از سـوی دیگر 
تنـش  افغانسـتان نشـان داده کـه  تاریخـی  تجربـه 
هـای از ایـن دسـت و نـوع، کم سـابقه نبـوده و در 
مقاطعـی میان شـخصیت هـا و جناح های سیاسـی 
سـؤتفاهم هـا و اختافاتـی واقـع شـده کـه دوام 
چندانـی نداشـته اسـت و بـاز در یـک مقطـع دیگر 
بـه خاطر منافـع کان جامعه آن ها دور هم نشسـته 
و اختافـات شـان را حـل کـرده انـد. حداقـل در 
همیـن پانـزده سـال اخیر ما شـاهد چندیـن ایتاف 
و جدایـی میـان سیاسـیون کشـور بوده ایـم.  روزی 
در کنـار هـم بوده انـد و روزی دیگر علیـه هم قرار 
گرفتـه انـد. امـا وقتی پـای منافـع کان پیـش آمده 
سیاسـیون کشـور بـه اختافـات شـان نقطـه پایـان 
گذاشـته انـد. اختافـات بلـخ و ارگ و سـپیدار بـه 
بـاور مـن از همین نوع اسـت و می توانـد به زودی 
حـل شـود و ایـن دو جنـاح بـه عنوان مکمـل های 
هـم در برابـر چالـش هـای اساسـی جامعـه در یک 

صـف قـرار گیرند. مگـر بارها مـا شـاهد کنارآمدن 
هـا و کنـار رفتـن هایـی از ایـن نـوع نبـوده ایـم؟ 
تنـوع دیـدگاه هـا زیبایی دموکراسـی را مـی توانند 
آیینـه داری کننـد و سـبب شـوند که جامعـه زودتر 
بـه بلـوغ سیاسـی و فرهنگی برسـد. اگـر اختافات 
و سـلیقه هـای متفـاوت نباشـند جامعـه راکـت می 
مانـد و ایسـتایی بدون شـک مـرگ دموکراسـی می 
توانـد بـه شـمار رود. مـا از تنـوع و کثـرت آرا بـه 
نتایجـی می رسـیم کـه احتمـال دارد از یـک رنگی 
و وحـدت آرا نرسـیم. تنـوع و تکثـر جامعـه را بـه 
سـمتی سـوق مـی دهـد کـه همـه خـود را در آیینه 
آن ببیننـد و حضـور خـود را احسـاس کننـد. امـا 
هرگـز نبایـد اجـازه داد کـه تنـوع و تکثردیـدگاه 
هـا بـه دشـمنی و تنـش هـای غیرقابـل حـل تبدیل 
شـوند، آن گاه حاصـل آن چیـزی خواهـد بـود کـه 
دشـمنان از آن بـه نفـع برنامـه هـای ویـران گرانـۀ 
خـود اسـتفاده خواهنـد کـرد. کارنامه آقـای نور در 
والیت بلخ چنان روشـن و اظهرمن الشـمس اسـت 
کـه هیچ کسـی قـادر بـه نادیـده گرفتن آن نیسـت. 
آقـای نـور در پانـزده سـال گذشـته موفـق شـد که 
والیـت بلـخ را ضمـن ایـن کـه در سـایه امـن نگه 
دارد، از یـک شـهر ویـران و بـه شـدت تخریـب 
شـده، به شـهری مدرن و بـا امکانات شـهری تغییر 
دهـد. آیـا مـی تـوان ایـن همـه دسـتاورد را نایـده 
گرفـت؟ آیـا مـی توان از حضـور پررنـگ آقای نور 
در مقاطـع مختلـف و بحـران هـای خانمـان برانداز 
کـه بـا قـوت در کنـار مردمـش قـرار گرفته چشـم 
پوشـی کـرد؟ بـدون شـک پاسـخ منفـی اسـت. در 
کنـار آن ریاسـت جمهـوری و ریاسـت اجرایی نیز 
از اعتبـار قانونـی و اجرایـی برخوردارانـد و این دو 
نهـاد مشـروعیت سیاسـی و قانونـی حـذف ناپذیـر 
دارنـد و نبایـد چنـان اتوریتـه شـکنی شـود کـه به 
کل نظـام صدمـه وارد کنـد. مـا چه بخواهیـم و چه 
نخواهیـم ایـن دو نهـاد سیاسـی واقعیـت جامعه ما 
هسـتند و بایـد از آن هـا حمایـت کنیـم. حمایت از 
ایـن دو نهـاد به معنـای حمایت از مردم سـاالری و 
قانـون گرایـی اسـت و نشـان می دهد کـه ما چقدر 
بـه پخته گی سیاسـی رسـیده ایم. من بـاور دارم که 
بـا گفتگـو و تفاهـم ارگ و بلخ موفق بـه پایان دادن 
مشـکات فعلـی شـان مـی شـوند و بـه زودی بـه 
نتایـج تحسـین برانگیـزی در حل مناقشـۀ به وجود 
آمـده دسـت پیدا مـی کنند. امـا ضرورت اسـت که 
هـر دو طـرف ضمن توجه به مسـایل و حساسـیت 
هـای جامعـه از مواضـع سـخت گیرانـه و غیرقابـل 
برگشـت بپرهیزنـد و بـه راه حلی نزدیک شـوند که 

خدشـۀ بـه وقـار ملـی مـا وارد نکند. 
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نثاراحمد فیضی غوریانی، عضو مجلس نماینده گان

به سوی حل تنش های
 ارگ و بلخ!

 

سال هاسـت کـه نزاع بر سـر شـناس نامه های برقـی ادامه دارد 
و ظاهـراً همیـن نزاع ها سـبب توزیع نشـدن این شناسـنامه ها 
شـده اسـت. در آخریـن مـورد شـماری از اعضـای مجلـس 
نمانیـده گان بر کار کمیسـیون مختلط شـورای ملـی که فرمان 
تقنینـی رییـس جمهور را تایید کرده اسـت، خـرده گرفته کار 
ایـن کمیسـیون را غیـر قانونـی خوانـده و گفتـه انـد کـه این 
کمیسـیون در نبـود نصـاب کامل، فرمـان رییس جمهـوری را 
تاییـد کـرده اسـت. پیشـتر ایـن فرمـان رییس جمهـوری کـه 
واژۀ افغـان را بـرای همـه در شناسـنامه ها اطـاق می کنـد، از 
جانـب مجلـس نماینده گان رد شـده بود. همچنـان این فرمان 
تقنینـی آقـای غنی، خـاف قانـون چگونه گی فرامیـن تقنینی 
رییـس جمهـوری، خوانده شده اسـت. اگرچه حـاال که کمیتۀ 
مختلـط هـردو مجلـس شـورای ملـی، با هر روشـی کـه بود، 
فرمـان تقنینـی رییـس حکومـت وحدت ملـی را مـورد تایید 
قـرار داده اسـت و قـرار بـود کـه بـه زودی اولیـن شناسـنامۀ 
برقـی بـه آقـای غنـی توزیع شـود؛ ظاهرا بـه نظر میرسـد که 
یک بـار دیگـر این روند به بن بسـت مواجه شـده اسـت؛ زیرا 
یکـی از مشـکات دیگـری که اعضـای مجلـس آن را مطرح 
کرده انـد احتمـال دسیسـه یی برای تقسـیم برخی اقوام کشـور 
بـه بیـش از بیسـت قـوم اسـت کـه ایـن خـود معضل آفریـن 
تلقـی می شـود. سال هاسـت که نزاع بر سـر اینکـه واژۀ افغان 
بـرای همـه بایـد اطـاق شـود، جنجـال بزرگی را در کشـور 
خلـق کرده اسـت. در کشـمکش همین جنجال هـا در مجلس 
نماینـده گان، قانـون ثبـت احـوال نفـوس در مجلـس چنـان 
تصویـب و دو سـال بعـد بـه توشـیح آقـای غنی رسـیده بود 
کـه از ذکـر واژه افغـان -چـون متعلـق به یک قوم اسـت- در 
آن جلوگیـری شـده بـود و نیـز تصریح شـده بود کـه باید نام 
اقـوام در دیتابیـس قرار داده شـود تا در روی جلد شناسـنامه. 
امـا بعـد از یـک سلسـه اعتراض ها، فرمـان تقنینی آقـای غنی 
بـه هـدف گنجانیـدن اقـوام و واژۀ افغـان برای همـه در روی 
شناسـنامه های برقـی، صـادر شـد؛ امـا ایـن فرمـان توسـط 
مجلـس نماینـده گان رد گردیـد. امـا حاال شـماری از اعضای 
مجلـس از یـک طـرف فرمـان تقنینی رییـس جمهـور را غیر 
قانونـی گفته انـد و از طرفـی می گوینـد کـه کار کمیسـیون 
مختلـط روی ایـن فرمـان بـا تردسـتی صـورت گرفته اسـت 
و شـماری از نماینده هایـی کـه حرفـی برای گفتن داشـتند در 
ایـن مجلـس حضـور نداشـته و در سـفر بوده انـد و بنابرایـن 

کار کمیتـه مختلـط غیـر قانونی اسـت.
امـا چـه ایـن فرمـان تقنینـی درسـت باشـد و چه هـم غلط و 
چـه هـم مجلـس دوبـاره روی آن کار کنـد یا نکنـد، مهم این 
اسـت که کار شناسـنامه های برقی آغاز شـود. به نظر میرسـد 
کـه بـا توزیـع شناسـنامه های برقـی، بسـیاری از مشـکات 
اداری، امنیتـی و اقتصـادی کشـور رفـع می شـود و نیز کاهش 
کانـی در فسـاد اداری رونمـا می گـردد. امـا ایـن همـه در 
صورتـی ممکـن اسـت کـه کار توزیـع شناسـنامه برقـی، بـه 
گونۀ مسـلکی شـفاف بـوده و بایسـتی روندها به گونۀ سـاده 

و دقیـق باشـند تـا ایـن پروسـه با مشـکاتی مواجه نشـود.
بحـث سیاسـی و حقوقی ای کـه در مورد هویت افـراد در این 
شناسـنامه مطـرح اسـت می توانـد در جریـان کار هـم اصاح 
شـود و دوبـاره فرمـان تقنینـی در همیـن بخش مـورد منازعه 
بحـث اطـاق نـام یـک قـوم بـرای همـه از طـرف مجلـس 
اصـاح گـردد و اصاحـات در جریـان کار هـم می توانـد 

گیرد.  صـورت 
شناسـنامه های  پروسـۀ  راه انـدازی  مسـأله  مهم تریـن  حـا 
برقـی اسـت؛ زیرا کسـانی بـه دلیل نگاه بسـیار قبیله یی شـان 
بـه سیاسـت و اجتمـاع مخالـف توزیـع ایـن شاسـنامه اند و 
نیـز آنانـی کـه می خواهنـد همیشـه بـا تقلـب بـه پیـش روند 
نمی پذیرنـد کـه چنیـن شناسـنامه یی توزیـع گـردد. همچنـان 
مافیـای اقتصـادی، فاسـدان اداری و قاچاقبـران مـواد مخـدر 
و فاسـدان سیاسـی کـه پول هـای سـیاه را بـه بـازار عرضـه 
می کننـد نیـز بـا توزیع ایـن شناسـنامه ها مخالف انـد و برخی 
کشـورها بـه خصوص پاکسـتان بـه هیـچ عنـوان نمی خواهد 
کـه ایـن کشـور شناسـنامه برقـی داشـته باشـد. انتظـار میرود 
کـه توزیـع شناسـنامه های برقی بـا حرمت گـذاری به هویت 
هـای مـردم، نقطـه وصلـی میـان مـردم افغانسـتان بـه عنوان 
نخسـتین سـنگ بنا بـه طـرف دولـت داری خـوب و مـدرن 
بـوده و هرگـز نبایـد بـا تقسـیم یـک قـوم به بیسـت قـوم، به 

نقطـۀ تازه یـی از اختـاف انـدازی و شـفاق تبدیـل نشـود.

شناسنامۀ برقی ابزاری 

برای اختالف اندازی تازه نباشد

اختالفـات بلـخ و ارگ و سـپیدار 
نـوع  همیـن  از  مـن  بـاور  بـه 
اسـت و می تواند بـه زودی حل 
شـود و ایـن دو جناح بـه عنوان 
مکمـل های هـم در برابر چالش 
هـای اساسـی جامعـه در یـک 
صـف قـرار گیرنـد. مگـر بارهـا 
مـا شـاهد کنارآمـدن هـا و کنار 
رفتـن هایـی از ایـن نـوع نبوده 
ایـم؟ تنـوع دیـدگاه هـا زیبایی 
دموکراسـی را مـی تواننـد آیینه 
داری کننـد و سـبب شـوند کـه 
جامعـه زودتـر به بلوغ سیاسـی 
و فرهنگی برسـد. اگر اختالفات 
و سـلیقه هـای متفاوت نباشـند 
و  مانـد  مـی  راکـت  جامعـه 
مـرگ  شـک  بـدون  ایسـتایی 
دموکراسـی مـی تواند به شـمار 
رود. مـا از تنـوع و کثـرت آرا به 
نتایجـی می رسـیم کـه احتمال 
دارد از یـک رنگـی و وحـدت آرا 
نرسـیم. تنـوع و تکثـر جامعه را 
بـه سـمتی سـوق مـی دهـد که 
همـه خـود را در آیینـه آن ببینند 
و حضور خـود را احسـاس کنند
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بیـش از پنجـاه تـن از اعضـای مجلـس نماینده 
گان، دسـت خط  گـردآوری کردهانـد و تصمیم 
کمیتـۀ مختلـط شـورای ملـی را در بـارۀ درج 
واژه هـای ملـت، قـوم و دیـن در شناسـنامه ها 
نادرسـت می داننـد و خواهـان تجدیـد نظـر در 

ایـن مـورد شـده اند.
قـوم  ملـت و  دربـارۀ درج واژه هـای  تنش هـا 
در  شناسـنامهها بـار دیگـر هنگامـی افزایـش 
یافتـه اسـت کـه کمیتـۀ مختلـط شـورای ملـی 
بـا حضـور دوازده تـن، فرمان رییـس حکومت 
وحـدت ملـی را دوهفتـه پیـش تأییـد کردنـد.

از  پنجـاه تـن  از  بیـش  امـا، در حـال حاضـر 
اعضـای مجلـس نماینـده گان، امضا گـردآوری 
کرده انـد و تصمیـم کمیتـۀ مختلط شـورای ملی 
را در بـارۀ درج واژه هـای ملـت، قـوم و دیـن 
در شناسـنامه ها نادرسـت می داننـد و خواهـان 

تجدیـد نظـر در ایـن مورد انـد.

اسـتدالل ایـن نماینـده گان این اسـت که چهار 
نماینـدۀ پارلمـان کـه عضویـت کمیتـۀ مختلـط 
را داشـته انـد، در نشسـت تصمیـم گیـری ایـن 
کمیتـه، غیرحاضـر بوده انـد و بنـأ بـا اسـتناد بـا 
مـادۀ صـد قانـون اساسـی، تصمیـم گیـری بقیه 

اعضـای ایـن کمیتـه را غیرقانونـی مـی دانند.
گان  نماینـده  ایـن  از  یکـی  کوفـی،  فوزیـه 
مخالـف ایـن تصمیـم می گویـد: مثلـی کـه در 
سـایر کشـورهای جهـان تذکـره شـان همـان 
معیارهایـی را دارد کـه قانـون قبلـی تذکـر داده 
بـود، امـا آن را رییـس جمهـور، بجـای این که 
نافـذ کنـد و مشـکات قانون را بفهمـد، تعدیل 
کـرد بـدون آن کـه مصـوب هـردو مجلـس را 

کند. نافـذ 
عبدالولـی نیـازی، نماینـدۀ دیگـر مخالـف نیـز 
افـزود: »ده هـا مـورد دیگـری کـه در ایـن جـا 
وجـود دارد؛ شـما ایـن را شـامل آجنـدا بکنیـد 

در غیـر آن جنجالـی در داخـل مجلـس بوجود 
خواهـد آمـد کـه جمـع کردنـش بـرای شـما 

سـخت خواهـد بـود.«
عبدالـودود  ایمـاق،  ناجیـه  نجرابـی،  میـرداد 
پیمـان و عبدالقیـوم سـجادی از اعضای مجلس 
کـه  بودنـد  مختلـط  کمیتـه  و  گان  نماینـده 
نداشـتند. حضـور  مختلـط  کمیتـه  درنشسـت 
امـا شـمار دیگـر از اعضـای مجلـس نماینـده 
گان، بحـث در بـارۀ قانـون ثبت احـوال نفوس 
را پایـان یافتـه می داننـد و بـر توزیـع بی درنگ 

شناسـنامه های برقـی تأکیـد مـی ورزنـد.
عبدالحـی آخنـدزاده، در ایـن بـاره مـی گویـد: 
ایـن قانون تمـام مراحل قانونـی و اصولی خود 

را طـی مراحـل کرده اسـت.
هفتـۀ  جریـان  در  کـه  اسـت  حالـی،  در  ایـن 
جـاری نهـادی تحـت عنـوان دفـاع از هویـت 
نیـز بـا توزیـع شـناس نامه های برقی را بـا روند 

آفریـن خوانده اسـت. کنونـی بحـران 
بـا آغاز حکومـت وحدت ملـی، رییس جمهور 
غنـی، قانـون ثبت احـوال نفوس را حدود سـه 
قانـون درج  پیـش امضـا کـرد و در آن  سـال 
واژه هـای ملـت، قوم و دین جا داده نشـده بود؛ 
امـا زمانـی که شـماری از شـهروندان کشـوربه 
آن اعتـراض کردنـد، رییـس جمهـور فرمان داد 
تـا واژه هـای ملت و قـوم در شناسـنامه ها درج 

. شود
ایـن فرمـان از سـوی مجلـس نماینـده گان رد 
شـد، امـا مجلـس سـنا آن را تأییـد کـرد . پـس 
از آن کمیتـۀ مختلـط متشـکل از نماینـده گان 

مجلـس و سـنا، آن را تأییـد کردنـد.
ایـن همـه در حالی اسـت کـه هنوز آغـاز روند 
توزیـع شناسـنامه های برقی مشـخص نیسـت؛ 
هرچنـد کـه ادارۀ توزیـع ایـن شـناس نامـه ها، 
هفتـه آینـده را بـرای ایـن کار وعده داده اسـت

بـه اطـاع مـردم افغانسـتان می رسـانم کـه 
بیـش از بیسـت تن از داعشـیانی که در قید 
دولـت به سـر می برنـد، رابطۀ تـازه و قبلی 

بـا گـروه حکمت یـار دارند.
امـراهلل صالـح، رییـس پیشـین امنیـت ملی 
بـر  دیگـر  یک بـار  مطلـب  ایـن  ابـراز  بـا 
سـخنانی روز گذشـته اش که گفتـه بود ۲۰ 
فـرد بازداشـت شـده بـه جـرم حمایـت از 
داعـش از نزدیـکان گلبدیـن حکمتیـار اند، 

کرد. تاکیـد 
صالـح در واکنـش به گفته های سـخن گوی 
حـزب اسـامی کـه گفته هـای وی را رد 
کـرده اسـت ، می گوید کـه او با اسـتفاده از 
ادبیات پشـاوری، عصبیـت و پرخاش گرانه 
معلوماتـش را در مـورد، رابطـۀ حکمت یار 
با داعشـیان دسـت گیر شـده، رد  کرده است.

صالـح گفتـه کـه یک بـار دیگـر، بـه اطاع 
از  بیـش  کـه  می رسـانم  افغانسـتان  مـردم 
بیسـت تـن از داعشـیانی کـه در قید دولت 
بـه سـر می برنـد، رابطـۀ تـازه و قبلـی بـا 

گـروه حکمت یـار دارنـد.
ایـن مقـام پیشـین امنیـت ملـی تاکیـد کرد 
کـه شـخص حکمت یـار بارهـا و بارها در 
تمـاس بـا حکومت خواسـتار رهایـی آن ها 
و ابـا از ارجـاع دوسیه های شـان بـه دادگاه 

شده اسـت.
بی اسـاس  ادعـا  ایـن  اگـر  می گویـد:  او 
اسـت، بایـد یـک گـروه از شـورای ملی و 
جامعـه مدنـی از توقیف خانه هـای  دولـت 
بازدیـد نمـوده و فهرسـت تمـام متهمین را 
بررسـی نماینـد و ایـن هـم مهـم اسـت که 
مـردم در جریان قـرار گیرند کـه چه تعداد 
از متهمیـن بـا مداخلـۀ مسـتقیم حکمت یار 

رهـا شـده اند.
چـرا  گفـت:  دولـت  از  انتقـاد  بـا  صالـح 
آنـان بـا مداخلـه حکمت یـار آزاد شـده و 
دولـت را خطـاب قـرار داد و گفـت که آیا 
حکمت یـار تسـلیم شـده و صلـح کـرده و 
یـا این کـه زیـر نـام صلـح، النـۀ پـرورش 

تروریـزم را در داراالمـان بنـاء کرده اسـت؟
امـراهلل صالـح، رییـس پیشـین امنیـت ملی 
صفحـه  در  دی،  جـدی/   9 شـنبه  روز 
دولـت  کـه  بـود  نگاشـته  فیس بـوک اش 
گلبدیـن  وابسـته گان  هویـت  افشـای  از 
حکمت یـار کـه بـا گـروه داعش هـم کاری 
خـود  شـده اند،  بازداشـت  و  می نمودنـد 

می کنـد. داری 
بـه  را  گلبدیـن حکمت یـار  صالـح  آقـای 
حمایـت از گـروه داعـش متهـم کـرده و 
افـزوده که قـرار معلومـات دقیـق، حد اقل 
۲۰ تـن از کسـانی که بـه جـرم هـم کاری 
بازداشـت  بمب گذاری هـا  و  داعـش  بـا 
هـم  یـا  و  قبلـی  وابسـته گان  از  شـده اند، 

می باشـند. حکمت یـار  فعلـی 
ایـن مقـام پیشـین حکومتی تاکیـد کرده که 
حکومـت به خاطـر حفـظ آبـروی توافقش 

بـا گلبدیـن حکمت یار، از افشـای آنـان ابا 
مـی ورزد و ایـن را نیـز گفته اسـت که خود 
حکمت یـار بارهـا در تمـاس بـا مقام هـای 
امنیتـی، خواسـتار رهایـی آن ها  شده اسـت.

رییـس پیشـین امنیت ملـی تاکید کـرده که 
از سـوی هـم پرونده هـای افراد بازداشـت 
از  داعـش  بـا  هـم کاری  جـرم  بـه  شـده 
دلیـل  بـه  بازهـم  حکمت یـار  وابسـته گان 
افشـا نشـدن یک رسـوایی دیگر بـه دادگاه 

نشـده اند. سـپرده 
ایـن واکنـش  درحالـی ابـراز می شـود کـه 
داعـش  گـروه  تروریسـتی  حمله هـای  در 
در سـال روان، صد هـا تـن کشـته و زخمی 
مکان هـای  در  آنـان  بیش تـر  کـه  شـده اند 
مذهبـی، اجتماعـی و فرهنگـی هـدف قرار 

گرفته انـد.

برخی اعضای مجلس:

توزیع شناس نامه های برقی تنش زا است

امراهلل صالح:
ادعایم در خصوص وابسته گی نزدیکان حکمتیار 

با گروه داعش را  بار دیگر تکرار می کنم

در  را  حکومــت  مجلــس،  نماینــدگان 
بیــان  آزادی  بــر  محدودیــت  راســتای 
در کشــور بــه ســکوت مرگبــار متهــم 

. می کننــد
پــس از شــهادت یــک خبرنــگار و زخمــی 
شــدن ۱۰ خبرنــگار دیگــر را در حملــه 
تروریســتی روز پنجشــنبه گذشــته در غــرب 
ــه  ــس ب ــدگان مجل ــل، شــماری از نماین کاب

ــد. ــاد می کنن ــت انتق ــدت از حکوم ش
مجلــس  عضــو  یــک  بهــزاد  احمــد 
نماینــدگان ضمــن ابــراز نگرانــی از تلفــات 
خبرنــگاران در حمــات تروریســتی در 
ــه  ــت آگاهان ــه حکوم ــد ک ــور می گوی کش
ــت  ــرای محدودی ــاری را ب ــکوت مرگب س
آزادی بیــان در کشــور در پیــش گرفتــه 

ــت. اس
ــت  ــه حکوم ــرد ک ــد ک ــزاد تاکی ــای به آق
هیــچ گونــه راهــکاری را بــرای تامیــن 
ــان در  ــه آزادی بی ــردم ب ــی م ــق دسترس ح
ــوی از  ــه نح ــدارد و ب ــت ن ــور در دس کش
ــر تجمعــات  انجــام حمــات تروریســتی ب
مــردم  فرهنگــی  و  اجتماعــی  سیاســی، 
ــت نشــان می دهــد. ــراز رضای افغانســتان اب

ایــن عضــو مجلــس خاطرنشــان کــرد کــه 
حکومــت افغانســتان بــه جــز از آزادی 
ــه  ــان دیگــر دســتاوردی در راســتای ارائ بی
ــون  ــم اکن ــدارد و ه ــردم ن ــه م ــات ب خدم
ــا افزایــش تهدیدهــای تروریســتی، آزادی  ب
بیــان در کشــور نیــز بــا تهدیدهــای جــدی 

مواجــه اســت. 
گل پادشــاه مجیــدی دیگــر عضــو مجلــس 
ــش  ــه افزای ــاره ب ــا اش ــز ب ــدگان نی نماین
ــد  ــور می گوی ــگاران در کش ــات خبرن تلف
کــه امــروزه یکــی از دســتاوردهای بــزرگ 
ــان  ــا آزادی بی ــه همان ــتان ک ــردم افغانس م

ــت. ــاده اس ــره افت ــه مخاط ــد ب باش
»خبرنــگاران  گفــت:  مجیــدی  آقــای 
وســیله ای بــرای تامیــن آزادی بیــان در 
ــوش و  ــم، گ ــع چش ــد و در واق ــور ان کش
زبــان مــردم افغانســتان انــد و آنــان صــدای 
مــردم افغانســتان را بــه گــوش حکمرانــان و 
جهانیــان مــی رســانند ولــی متاســفانه هیــچ 
ــده  ــان نش ــت آن ــه امنی ــی ب ــه توجه گون

ــت«. اس
جــان  امنیــت  تامیــن  وی،  گفتــه  بــه 
مهــم  مســوولیت  از  یکــی  خبرنــگاران 
حکومــت اســت ولــی متاســفانه خبرنــگاران 
در هرجــا و همــه روزه قربانــی می شــوند و 
ایــن مســاله نگرانــی جــدی را در راســتای 

ــت. ــه اس ــر انگیخت ــان ب ــن آزادی بی تامی
ــر  ــگاران در اکث ــه خبرن ــرد ک ــد ک او تاکی
مناطــق کشــور از ســوی زور منــدان و 
سیاســیون لــت و کــوب مــی شــوند و حتــا 
ــه  ــر ب ــی حاض ــوالن دولت ــواردی مس در م
پاســخگویی نیســتند در حالیکــه قانــون حق 
دسترســی بــه اطاعــات از ســوی شــورای 
ملــی تصویــب و از ســوی حکومــت نافــذ 
شــده اســت و در ایــن قانــون بــه صراحــت 
ــد در را  ــی توانن ــس نم ــچ ک ــه هی ــده ک آم

ــد. ــگاران ببندن ــروی خبرن ب
ــت  ــدم مصونی ــی و ع ــا امن ــه او، ن ــه گفت ب
جانــی خبرنــگاران جــز چالــش هــای 
ــور  ــان در کش ــر آزادی بی ــی در براب اساس

ــت. اس
ــت  ــه حکوم ــرد ک ــدواری ک ــراز امی او اب
ــظ  ــگاران و حف ــت خبرن ــن امنی ــرای تامی ب
دســت آورد آزادی بیــان در کشــور کــه 
حــق مــردم افغانســتان توجــه بیشــتری 

ــد. ــته باش داش
ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس یــک 
ــه  ــی« ب ــه از ســوی »ن ــازه ای ک گــزارش ت
نشــر رســیده اســت، ســال جــاری خونیــن 
ــور  ــگاران در کش ــرای خبرن ــال ب ــن س تری
بــوده اســت کــه بــا شــهادت ســید مهــدی 
حســینی خبرنــگار خبرگــزاری جمهــور 

ــل شــد. تکمی
ــان ۱۴۱  ــزارش، از می ــن گ ــاس ای ــر اس ب
مــورد خشــونت علیــه خبرنــگاران در ســال 
ــل،  ــازه( قت ــورد ت ــادی ۱۴+)۱م ۲۰۱7  می
۲۳ +)۱۰ مــورد در حادثــه پنجشــنبه غــرب 
کابــل( زخمــی، ۱۴ مــورد بازداشــت و 
ــوب و  ــت و ک ــورد ل ــلب آزادی، ۲۱ م س
69 مــورد آن تهدیــد و اهانــت بــوده اســت.
اکثــر  مســوول  نهــاد،  ایــن  گفتــه  بــه 
ــگاران  ــه خبرن ــونت علی ــوارد خش ــن م ای
ــتند. ــی هس ــای دولت ــام ه ــت و مق حکوم

انتـقاد  مجـلس از بی  پـروایی 
حکـومت در  برابـر  رسـانه ها

ابوبکر صدیق

ناجیه نوری  

»همه در جنوری تولد...
۱ جنـوری را انتخـاب می کنند، چـون نمی خواهند 
مجبـور به تغییر تاریخ تولدشـان از هجری شمسـی 
بـه تاریخ میـادی شـوند. از تاریخ هجری شمسـی 

فقط در ایران و افغانسـتان اسـتفاده می شـود.
شمسـی  هجـری  تقویـم  در  سـال  روز  نخسـتین 

اسـت. مـارچ   ۲۱ بـا  برابـر  معمـوال 
علـوی بـه خبرگـزاری فرانسـه )ای اف پـی( گفت: 
»وقتـی کـه من بـرای نخسـتین بـار در سـال ۲۰۱۴ 
یـک  انتخـاب  کـردم،  بـاز  بـوک  فیـس  حسـاب 
جنـوری بـه عنـوان تاریـخ تولـد مـن ... آسـان تـر 
بـود«. او افـزود: »بـه غیـر از ایـن، بـه خاطـر کندی 
انترنـت تغییـر تاریـخ تولـد مـن بـه تاریـخ میادی 

کار دشـواری بـود.«
حتـی کارت رسـمی هویـت یـا تذکـره کـه بیشـتر 
افغـان ها از آن برخوردار هسـتند، کمکی در این راه 
نمی کند. چون کارمندان سـن شـخص را »براسـاس 

ظاهـر فزیکـی او« تعیین مـی کنند.
بـه  اسـت،  سـاله   ۳۴ اکنـون  کـه  عبدالهـادی 
خبرگـزاری فرانسـه گفـت: »در تذکره مـن آمده که 
من در سـال ۱۳6۵ هجری شمسـی )برابر با ۱9۸6( 
سـه سـاله بـوده ام. در ایـن سـال تذکـره مـن صادر 

است.« شـده 

او ادامـه داد: »در تذکـره افغانسـتان یـک جای خالی 
بـرای ثبـت تولـد وجـود نـدارد. شـما چگونـه می 
توانیـد تاریـخ تولدتـان را بـه یـاد بیاوریـد، اگر این 

تاریـخ ثبت نشـده باشـد.«
مسـئوالن سـعی مـی کننـد ایـن وضعیـت را تغییـر 
هـای  شـفاخانه  گذشـته  هـای  سـال  در  دهنـد. 
افغانسـتان در شـهرهای بـزرگ بـه نوزادان تـازه به 
دنیـا آمـده سـند تولـد مـی دادنـد، امـا نسـل هـای 
گذشـته از داشـتن چنیـن سـندی محروم بـوده اند.

حکومـت همچنیـن در نظـر دارد که بـرای افغان ها 
تذکـره یـا کارت هویـت الکترونیکـی صـادر کنـد. 
اگـر تاریـخ تولـد آن ها معلـوم باشـد، در اطاعات 
ثبـت شـده درایـن کارت ها شـامل خواهد بـود. اما 
این پروسـه سـال ها اسـت کـه به خاطر مشـکات 

سیاسـی و تخنیکـی پیشـرفت نکرده اسـت.
بـه خاطـر این که تاریـخ تولد در افغانسـتان به طور 
رسـمی ثبـت نمی شـود، برخـی از والدین باسـواد، 
تاریـخ تولـد اطفالشـان را بـر روی یـک تکـه کاغذ 
مـی نویسـند و اغلـب در جلد قـرآن شـریف از آن 

نگهـداری مـی کنند.
صمـد علـوی گفت: »مـن امیـدوارم که همـه افغان 
ها روزی تاریخ تولد صحیح شـان را داشـته باشـند 
تـا شـبکه هـای اجتماعی بـه آن ها نگوینـد که چند 

سـاله هستند.«
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محمد اكرام اندیشمند
بخش  چهارم 

4- حفیظاهلل امین و  مناسبات با شوروی 
یک صــدروز رهبــری حفیظــاهلل امیــن در حــزب 
دمکراتیــک خلــق و دولــت حزبــی همــراه 
ــه ایــن  ــا فریــاد شــوروی دوســتی و تأکیــد ب ب
ــوژی  ــام و آیدئول ــه نظ ــاداری ب ــتی و وف دوس
ــه  ــراض گون ــدام اعت ــی اق ــود. حت ــوروی ب ش
و خشــم آلود امیــن در نخســتین روزهــای 
حاکمیتــش مبنــی بــر ســلب اعتمــاد از الکزاندر 
ــفیر  ــای س ــوروی و تقاض ــفیر ش ــف، س پوزان
ــت. او  ــاد نکاس ــن فری ــکو، از ای ــد از مس جدی
ــان  ــدرت در می ــب ق ــد از تصاح ــه بع یک هفت
ــل  ــرای تحصی ــه ب ــجویانی ک ــی از دانش جمع
عــازم شــوروی بودنــد بــه ســخرانی پرداخــت 
کــه محتــوای اصلــی آنــرا توصیــف و تمجیــد 
ــن  ــداد. او در ای از اتحــاد شــوروی تشــکیل می
ســخنرانی کــه از رادیــو تلویزیــون کابل انتشــار 
ــه  ــن توصی ــه محصلی ــار ب ــش از ده ب ــت، بی یاف
ــوروی  ــرادران ش ــز را از ب ــه چی ــا هم ــرد ت ک

ــد.)۲9( ــرا بگیرن ــان ف ش
امیــن، در تمــام بیانیه هــا، اظهــار نظرهــا و 
ــد  ــه تمجی ــود ب ــی خ ــای مطبوعات گف وتگوه
از شــوروی و حــزب کمونیســت شــوروی 
کمک هــای  و  دوســتی  از  می پرداخــت، 
بی شــایبه و انترناسیونالیســتی شــوروی ســخن 
ابــراز  و  از صحبت هــا  بســیاری  میگفــت. 
ــاط و  ــدون ارتب ــوارد ب ــن م نظرهــای وی در ای
ــتی  ــان دوس ــد. او در بی ــراد می ش ــبت ای مناس
ــت و  ــا شــوروی لحــن شــگفت آوری میگرف ب
ــا  ــا مبالغــه و افــراط بــه دوســتی و بــرادری ب ب
ــه بعــد از  شــوروی تأکیــد میکــرد. وی دو هفت
ــتوت  ــاح انیس ــم افتت ــدرت در مراس ــراز ق اح
ــزرگ،  ــدم ب ــن ق ــت: » ای ــی گف ــوم اجتماع عل
ایــن عمــل پــر افتخــار افتتــاح انیســتوت علــوم 
اجتماعــی کمیتــۀ مرکــزی حــزب دیمکراتیــک 
خلــق افغانســتان اســت کــه تدریــس و پخــش 
ــه  ــی را ب ــیالیزم علم ــاد و سوس ــفه، اقتص فلس
دوش داشــته و در آن تحقیقــات و تتبعــات 
وســیع بــه عمــل مــی آورد؛. چــون در ایــن امــر 
تاریخــی پــر افتخــار حــزب دیمکراتیــک خلــق 
انترنشنلیســتی  از همکاری هــای  افغانســتان، 
کارگــری و برادرانــۀ حــزب کمونیســت اتحــاد 
ــا  ــه ب ــت ک ــوردار اس ــیعاً برخ ــوروی وس ش
اطمینــان و افتخــار گفتــه می توانــم کــه حــزب 
دمکراتیــک خلــق افغانســتان بــه حیــث حــزب 
ــرادر در پهلــوی حــزب مــورد افتخــار همــۀ  ب
کارگــران جهــان و ســایر زحمتکشــان جهــان، 
ــر  ــان و پ ــر اطمین ــر جــای پ ــن کبی حــزب لنی

اعتبــار دارد.«)۳۰( 
امیــن کمک هــای شــوروی )کمــک هــای 
نظامــی و مالــی( را بــرای دولــت حــزب 
ــه  ــری او ن ــه در دورۀ رهب ــق ک ــک خل دمکراتی
ــدار  ــزان و مق ــه می ــت؛ بلکــه ب ــه یاف ــا ادام تنه
آن افــزوده شــد، بی حــد و حصــر خوانــد: 
»مــا یقیــن داریــم کــه اگــر کمک هــای عظیــم 
اقتصــادی و سیاســی اتحــاد شــوروی بــرای مــا 
ــر دســایس و تجــاوزات  نمی رســید مــا در براب
ــاع  ــای ارتج ــپ نم ــن چ ــزم و متحدی امپریالی
بین المللــی آن، دوام داده نمی توانســتیم و در 
ســاختمان جامعۀ سوسیالیســتی کشــور خویش 
مؤفــق نمی شــدیم..... کمــک هــای اتحــاد 
ــوط  ــدارد و آن مرب شــوروی حــد وحصــری ن
بــه مــا اســت کــه چقــدر مــی توانیــم در جلــب 
ــم....«)۳۱( ــل آوری ــتفاده بعم ــذب آن اس و ج

ــت  ــن در دوران حکوم ــبات امی ــط و مناس رواب
ــوروی  ــای ش ــه فریاده ــا ب ــد روزۀ او تنه ص
دوســتی و ابرازنظرهــای احساســاتی موصــوف 
ــن  ــن در ای ــد. امی ــدود نمی ش ــه و مح خاص
دوره علــی رغــم تماس هــا و تاش هایــش 
غــرض برقــراری روابــط با امریــکا و پاکســتان، 
بــه تمــام خواســت های شــوروی پاســخ مثبــت 
گفــت: از هیئــات نظامــی و امنیتــی شــوروی که 
ــا  در طــول حکومــت صــدروزۀ موصــوف، ب
ــد،  ــه افغانســتان بودن ــد ب ــه در رفــت و آم وقف
ــه  ــل آورد؛ هیچگون ــتقبال بعم ــن اس ــا گرمی ب
شــرایط و محدودیتــی را در رفــت و آمــد بــا 
ــوروی  ــی ش ــی و امنیت ــات نظام ــاع مقام انقط
ــنیدن  ــرای ش ــوش خــود را ب ــرد؛ گ وضــع نک
ــاز گذاشــت؛  ــا ب ــۀ شــوروی  ه ــه توصی هرگون
ــاورین  ــوروی و مش ــده گان ش ــورت نماین مش
روســی را در انتقــال دفتــر و مقــر خــود از قصر 
ریاســت جمهــوری بــه قصــر تپــۀ تاج بیــک در 
داراالمــان پذیرفــت؛ بــه ورود قطعــات نظامــی 
ــات محــدود  ــه قطع ــه از آن ب ــش ســرخ ک ارت
تعبیــر گردیــد، توافــق کــرد؛ امیــن در پاســخ بــه 

ــه مناســبت اولیــن  ــام پرژنــف و کاســگین ب پی
ــان  ــمبر ۱97۸ می ــم دس ــدۀ پنج ــالگرد معاه س
شــوروی و افغانســتان، از اهمیــت و ارزش ایــن 
ــان دوکشــور  ــط می ــده در گســترش رواب معاه
ــوروی  ــاد ش ــدی اتح ــت و از پایبن ــخن گف س
بــه معاهــده و تطبیــق مــواد منــدرج در معاهــده 
توســط دولــت شــوروی اظهــار امتنــان و 
مســرت کــرد: »چنــد روز بعدتــر امیــن گفــت 
اتحــاد شــوروی مــواد منــدرج معاهــده را عینــًا 
ــن  ــد. عی ــی نمای ــق م ــی تطبی ــدون انحراف و ب
ــدۀ اتحــاد شــوروی)  ــارۀ معاه ــب را در ب مطال
معاهــدۀ ۵ دســمبر ۱97۸( نیــز ســه هفتــه قبــل 
ــند،  ــن را بکش ــور امی ــاکر آنکش ــه عس از اینک

ــت.«)۳۲( ــار داش اظه
و  ارتــش  بــر  کنتــرول شــوروی  و  نفــوذ 
دوران  در  افغانســتان  امنیتــی  دســتگاه های 
ــته  ــتر از گذش ــن بیش ــاهلل امی ــت حفیظ حاکمی
ــور  ــص ام ــر« متخص ــت. »برادش ــترش یاف گس
شــوروی در مــورد افزایــش نفــوذ روس هــا در 
حکومــت امیــن می نویســد: »بــرای رژیــم امیــن 
عمــًا ممکــن نبــود تــا خــود را از مســکو جــدا 
ــاحات  ــر س ــانرا ب ــرول ش ــا کنت ــازد. افغانه س
مامــور  برابــر ۱۵۰۰  در  اساســی  و  عمــده 
شــوروی در وزارت هــای ملکــی و بیــن ۳۵۰۰ 
و ۴۰۰۰ صاحــب منصــب و تکنیشــن روســی 
در اردو از دســت داده بودنــد. مطابــق بــه یــک 
تخمیــن نصــف صاحــب منصبــان و منســوبین 
ــر  ــه ۸۰۰۰ نف ــا ب ــداد آنه ــه تع ــان ک اردوی افغ
بالــغ می شــد، از زمــان کودتــا تــا اکتوبــر ۱979 
بنــا بــر علــل سیاســی برطــرف گردیــده بودنــد. 
هنگامــی کــه در اواخــر اکتوبــر ۱979)نخســتین 
ــیع  ــم وس ــک تهاج ــن( ی ــام داری امی ــاه زم م
ــا  ــت پکتی ــا در والی ــه چریک ه ــکری علی عس
ــوروی  ــی ش ــونل نظام ــت، پرس ــورت گرف ص
امــور قومانــدۀ لــوازم و عملیات هوایــی را 
برایــن اردوی افغانســتان تحــت ادارۀ خــود 

ــتند.«)۳۳( داش
در حالــی کــه زمــان و فضــای گســترش 
ــن  ــظ اهلل امی ــرای حفی ــا شــوروی ب مناســبات ب
نامســاعد و مغشــوش بــود، نکتــۀ قابل پرســش 
ــد و توقــع امیــن در ایــن فضــای  و بحــث، دی
مغشــوش گســترش روابــط اســت. ایــن روابــط 
ــات  ــن از ورود قطع ــتقبال امی ــق و اس ــا تواف ت
ــت؛  ــش رف ــتان پی ــه افغانس ــرخ ب ــش س ارت
قطعاتــی کــه طبعــاً امیــن از آنها نگهــداری خود 

ــت. ــه داش ــش را مطالب و حکومت
ــن  ــن، ای ــۀ امی ــع و مطالب ــر خــاِف توق ــا ب  ام
نیروهــا، امیــن را ُکشــتند و حکومتــش را 
ــن  ــبۀ امی ــد. برداشــت و محاس ــرنگون کردن س
ــی رغــم  ــا شــوروی عل ــط ب در گســترش رواب
فضــای غبــار آلــود میــان او و شــوروی در 
نتیجــۀ قتــل تــره کــی و اخراج ســفیر شــوروی، 
چــه بــود؟ نقطــۀ اتــکای امیــن را در اعتمــاد بــه 
روس هــا چــه چیــزی تشــکیل میــداد؟ آنچــه 
کــه پاســخ بــه ایــن پرســش هــا را بــا اهمیــت 
ــه  ــازد، توج ــده میس ــر پیچی ــرف دیگ و از ط
ــا  ــط ب ــراری رواب ــن در برق ــای امی ــه تاش ه ب
ــر  ــت. اگ ــن دوره اس ــتان در ای ــکا و پاکس امری
نیروهــای شــوروی بــه دعــوت امیــن وارد 
افغانســتان شــدند، چــرا اقــدام بــه قتــل داعــی و 
میزبــان خــود کردنــد؟ اعتمــاد حفیــظ اهلل امیــن 
بــه نیــروی شــوروی بــه عنــوان قــوای خارجی 
ــل او  ــه قت ــت ب ــپس دس ــه س ــی ک و بیگانه ی
ــود؟  ــر چــه معیــار و مبنایــی اســتوار ب ــد ب زدن
اگــر امیــن بــه شــوروی ها اعتمــاد نداشــت، از 
آنهــا چگونــه خواســت تــا بــرای حفاظــت او و 

ــوای نظامــی بفرســتند؟ حکومتــش ق

وفاداری و اعتماد به شوروی:
 انکشــاف و گســترش مناســبات حفیظــاهلل 
امیــن بــا شــوروی در دورۀ حکومــت او نشــان 
میدهــد کــه امیــن قبــل از آنکــه ناسیونالیســت  
ــد  ــوروی باش ــلطۀ ش ــف س و آزادیخــواهِ مخال
ــه  ــا ســی.آی.ای ب ــد و روابطــی ب ــا در پیون و ی
ســر بــرد، بــه شــوروی و دســتگاه هــای قدرت 
در شــوروی و اهــداف آنهــا در افغانســتان منقاد 
ــه  ــدی نیســت ک ــن تردی ــود. در ای ــادارا ب و وف
ــی  ــه او تره ک ــد ک ــی می فهمی ــه خوب ــن ب امی
را بــر خــاف خواســت برژنــف زمــام دار 
ــان او را در  ــانید و پ ــل رس ــه قت ــوروی ب ش
تشــکیل حکومــت مشــترک تره کــی و کارمــل 
بــر هــم زد. امــا دیــدگاه و بــاور امیــن در ایــن 
نقطــه متمرکــز بــود کــه او ســر انجــام  اعتمــاد 
ــی آورد. ــوروی را بدســت م ــر ش ــام دار پی زم

ــود کــه شــوروی هــا  ــه ایــن گمــان ب  امیــن ب
ــه وی در  ــوند ک ــی ش ــد م ــا زود متقاع ــر ی دی
ــت  ــق و دول ــک خل ــزب دمکراتی ــری ح رهب
ــی را  ــره ک ــط ت ــن رواب ــد عی ــی توان ــی م حزب
بــا مســکو بــر قــرار کنــد و بهتــر از تــره کــی 
مجــری تمایــات و اهــداف شــوروی هــا 

ــام خواســت  ــه تم ــت وی ب ــد. پاســخ مثب باش
ــه توصیه هــا  هــای شــوروی و گــردن نهــادن ب
ــول  ــی در ط ــاوران روس ــورت های مش و مش
صــد روز زمــام داری اش، گام هــای عملــی 
ــاد  ــب اعتم ــت جل ــن در جه ــۀ امی و صادقان
خدشــه دار شــدۀ زمــام دار شــوروی بــود.  
حتــی امیــن شــوروی را در برقــراری مناســبات 
گســترده و اعتمــاد بــه خــود  بیشــتر از خویــش 
نیازمنــد احســاس می کــرد. او می پنداشــت 
ــاد  ــش اعتم ــز گزین ــی ج ــوروی ها راه ــه ش ک
ــت  ــن ذهنی ــن ای ــد. امی ــا او ندارن ــتی ب و دوس
ــری در حــزب  ــل از احــراز رهب ــا قب را مدت ه
ــند وزارت  ــاری در مس ــت. ب ــت داش و حاکمی
ــتان  ــی در تابس ــگار امریکای ــه خبرن ــه ب خارج
۱97۸ گفــت: »شــما امریکایی هــا در مــورد مــا 
نبایــد تشــویش داشــته باشــید. مــا افغانانیــم، ما 
میدانیــم کــه بــا روس هــا چطــور ســلوک بایــد 
داشــته باشــیم. بیــاد داشــته باشــید کــه آنهــا بما 
ــرای ایشــان  ــد کــه مــا ب آنقــدر ضــرورت دارن
داریــم. حتــی ضــرورت آنهــا بــه مــا بیشــتر از 
ضــرورت مــا بــه آنهــا اســت. روس هــا بــه من 
ــان  ــا ایش ــن ب ــه م ــد ک ــرورت دارن ــدر ض آنق

ــم.«)۳۴( ــاس نمی کن ــرورت احس ــدر ض آنق
بــه  امیــن  وفــاداری  و  اعتمــاد  علی رغــم 
شــوروی کــه در سیاســت و عملکــرد یکصــد 
روز زمــام داری او انعــکاس یافــت، این پرســش 
ــکای  ــی ات ــۀ اصل ــه نقط ــردد ک ــرح می گ مط
امیــن بــه ایــن اعتمــاد چــه بــود؟ آیــا امیــن در 
عمــل بــه توصیه هــا و خواســت های شــوروی، 
ــود  ــای خ ــا و پیش فرض ه ــه گمانه ه ــا ب تنه

اکتفــا کــرد؟  
مســلماً پاســخ بــه ایــن پرســش منفــی اســت. 
امیــن در منازعــه و کشــمکش های درونــی 
ــدرت در  ــر ســر ق ــق ب حــزب دمکراتیــک خل
ــان داد  ــته نش ــم گذش ــال و نی ــک س ــول ی ط
کــه او  شــخص زیرکــن، ســفاک، جســور 
ــا  ــد او ب ــر اســت. هرچن ــه گ ، عملگــرا و حیل
ایــن خصوصیــات در منازعــۀ درونــی حــزب، 
ــرک  ــر آن بب ــاح پرچــم و رهب ــه جن نخســت ب
ــواداران او  ــی و ه ــه تره ک ــپس ب ــل و س کارم
ــۀ  ــت دوگان ــا سیاس ــود ام ــل نم ــه حاص غلب
ایــن منازعــه، راه را  جهــت  شــوروی در 
پیــروزی و غلبــۀ وی همــوار کــرد.  معهــذا بعید 
بــه نظــر می آیــد کــه امیــن در محاســبات خــود 
مبنــی بــر اعتمــاد و وفــاداری بــه شــوروی تنهــا 

ــد. ــرده باش ــه ک ــان تکی ــه حــدس و گم ب
انگیزه هــای اصلــی اعتمــاد امیــن بــه شــوروی 
روزهــای  متشــنج  و  ناگــوار  فضــای  در 
ــت،  ــزب و حاکمی ــری او در ح ــن رهب آغازی
در موضع گیــری و دیدگاه هــای شــوروی ها 
نهفتــه اســت. علــی رغــم هــر حــدس و گمــان 
خوشــبینانۀ کــه امیــن در اعتمــاد بــه شــوروی 
ــبزی از  ــراغ س ــت چ ــدون دریاف ــت، او ب داش
ــدون  ــا ب ــد ت ــر نمی ش ــا حاض ــوی روس ه س
چــون و چــرا و هیــچ قیــد و شــرطی حتــی بــه 
آشــپزخانۀ خــود، آشــپز روســی بگمــارد. امیــن 
ایــن پیــام و اطمینــان را از برخــی نماینــده گان 
دســتگاه هــای قــدرت شــوروی در کابــل یافتــه 
ــی. ــدۀ کی.ج ــوزورف نماین ــدر م ــود. الکزان ب

ــن  ــی. زپاتی ــول »وی پ ــی در افغانســتان از ق ب
ــال  ــتان در س ــش افغانس ــی ارت ــاور سیاس مش

ــد: ۱979 میگوی
ــرا  ــتیم؛ زی ــرار داش ــی ق ــت دفاع ــا، در حال »م
بعضــی از مشــاورین و متخصیصیــن مــا در 
کابــل در مقابــل مشــکاتی کــه در حــزب 
دمکراتیــک خلــق وجــود داشــت عکس العمــل 
زایدالوصفــی را از خــود نشــان میــداد. خاصــه 
راپورهــای شــان بــه مســکو ایــن بــود کــه همه 
چیــز رو بــه اضمحــال گذاشــته و امیــن بــه مــا 
خطــری را تشــکیل میدهــد. مشــاهده می شــد 
ــتخبارات  ــس اس ــوف )ریی ــرال گورل ــه جن ک
نظامــی شــوروی در کابــل( بــر آشــفته و 
مضطــرب بــود. مــن هــم در اضطــراب بــودم. 
ــا امیــن کار  ــود کــه می شــود ب نظــر مــا ایــن ب
ــت و  ــوروی نیس ــاد ش ــمن اتح ــرد! وی دش ک
مــا بایــد از اســتعداد و لیاقــت زیــادش بــه نفــع 

ــم....  ــرداری نمایی خــود بهــره ب
زیپاتیــن بــه اوســتینوف وزیــر دفــاع مکتوبــی 
ــتاده  ــف فرس ــه برژن ــن ب ــرف امی ــه از ط داد ک
شــده بــود. امیــن از برژنــف تقاضــای ماقــات 
ــود کــه ســخنش ســنجیده  کــرده و خواســته ب
ــر  ــات غی ــه اطاع شــود. »وی فکــر میکــرد ک
واقعــی بــه مســکو میرســد. متأســفانه که ایشــان 
نخواســتند کــه در چنیــن یــک لحظــۀ حســاس 

بــا وی صحبــت نماینــد.
ــرال  ــرات جن ــن مذاک ــد، از ای ــه بع ــد هفت چن
گورلــوف از مقامــش در کابــل برطــرف گردید. 
بــه همیــن منــوال پالوفســکی کــه به اوســتینوف 
تلگرامــی فرســتاده بــود کــه اعــزام ســرباز بــه 
افغانســتان مقــرون بــه مصلحــت نخواهــد بــود 
ــه  ــن ب ــا امی ــه ب ــود ک ــوده ب ــا نم ــم تقاض و ه
ســطح عالــی مذاکــرات صــورت بگیــرد درمــاه 
ــه  ــی ک ــد. زمان ــار گردی ــل احض ــر از کاب نوامب
پالوفوســکی بــه مســکو مواصلــت کــرد برایش 
معلــوم گردیــد کــه بــه توضیحاتــش در مــورد 

افغانســتان کســی گــوش نمیدهــد.«)۳۵(
ــی شــوروی )جــی. ــدۀ اســتخبارات نظام نماین

آر.یــو( و مشــاور سیاســی شــوروی در ارتــش 
افغانســتان وقتــی در پایتخــت شــوروی از 
ــام داران  ــه زم ــد و ب ــاع می پرداختن ــه دف ــن ب امی
ــد کــه امیــن دشــمن  شــوروی توصیــه میکردن
ــرد.  ــا او کار ک ــوان ب ــت و می ت ــوروی نیس ش
ــل بســیار بیشــتر از آن، صــدای  مســلماً در کاب
اعتمــاد و دوســتی شــوروی را بــه گــوش 
امیــن میرســاندند. حمــل نامــۀ حفیظــاهلل امیــن 
ــن«  ــرال »زیپاتی ــط ژن ــف توس ــی برژن عنوان
مشــاور سیاســی شــوروی در ارتش و تســلیمی 
نامــه بــه وزیــر دفــاع، تأکیــد ژنــرال گورلــوف 
رییــس اســتخبارات نظامــی شــوروی در کابــل 
بــه دوســتی امیــن بــا شــوروی و ارســال پیــام 
تلگرافــی جنــرال پالــو فســکی معــاون وزارت 
دفــاع از کابــل بــه مارشــال اوســتینوف در مورد 
مذاکــره بــا امیــن در ســطح عالــی و خــودداری 
از اعــزام قــوای نظامــی، همــه مبییــن اعتمــاد و 
روابــط تنگاتنــگ ســازمان اســتخبارات نظامــی 
ــود.  ــن ب ــه امی ــو( ب ــش شــوروی )جی.آر.ی ارت
اتحادشــوروی  اردوی  ارکان حــرب  رییــس 
ــرال  ــش جن ــوف و معاون ــال ن.اوگارکـ مارش
س. اخـرومـیـیـــف نیــز مخالف لشــکر کشــی 
شــوروی بودنــد. مخالفــت آنهــا و جنــرال 
ایـــوان پـافلـوفـسـکـــی بــه لشــکر کشــی کــه 
ــد،  ــام می ش ــن انج ــرنگونی امی ــت س در جه
بــه معنــی آن بــود کــه امیــن در رهبــری حــزب 
و دولــت بمانــد. بــه هیــچ صــورت آنهــا ایــن 
نظــر را بــدون روابــط  تنگاتنــگ بــا حفیــظ اهلل 
امیــن ارائــه نمــی کردنــد . و نمــی تــوان تصــور 
ــی  ــدگاه هــای آنهــا در ب ــن از دی ــه امی کــرد ک
اطاعــی بــه ســر میبــرد. نقطــۀ اصلــی اتــکای 
امیــن در اعتمــاد بــه شــوروی از ایــن جا ناشــی 

مــی شــد.

طنز تلخ تاریخ خونین معاصر افغانستان؛
مهمانان کشور شوراها رفیِق میزبان خود را می ُکشند! 

حفیظ اهلل امین چگونه از مهمانان قاتل خود میزبانی کرد؟



خبری  درگذشت«،  کشور  خوش صدای  آوازخوان  »یونس، 
را سخت  افغانستان  فرهنگی  جامعۀ  پسین،  روز  دو  در  که 
اما  خواند،  کم  آنکه  با  محمدیونس  ساخت.  اندوه گین 
آهنگ های زیبایی را اجرا کرد و روش کارش در موسیقی 

آماتور افغانستان ویژه ماند.
آوازخوانان  گروه  نخستین  جمع  از  محمدیونس  مرحوم 
عام  را  موسیقی  آماتور،  آوازخوانان  بود.  افغانستان  آماتور 
خاص  آن،  از  پیش  که  موسیقی  بخش  در  کار  و  ساختند 
مردم  برای جمعی  را  می رفت  شمار  به  درباریان  و  متوالن 

اجرا کردند و نفس تازه به موسیقِی افغانستان بخشیدند.
و  سبک ها  دارای  را  افغانستان  موسیقی  پژوهش گران، 
اند. در این میان، نزدیک به شش  شیوه های گوناگون گفته 
افغانستان  موسیقی  هنرمندان  و  استادان  امروز  از  پیش  دهه 
را  افغانستان  آماتور زده و موسیقی  ارکستر  ایجاد  به  دست 
متحول کردند. محمد یونس یکی از نخستین کسانی بود که 
شامل این گروه شد و با کارهای ویژه، صدایش را ماندگار 

ساخت.
آمده  ویکیپدیا  تارنمای  در  محمدیونس  زیست گاه  پیرامون 
مکتب  در  را  خود  تحصیل  ابتدایی  دوران  یونس  که  است 
رشتٔه  در  تحصیل  برای  سپس  و  گذراند  کابل  در  امانی 
کشور  در  مدتی  یونس  شد.  مسکو  راهی  زمین شناسی، 
پاکستان زنده گی می کرد و سپس به همراه خانواده به استرالیا 
شهر  در  را  زنده گی اش  پایانی  سال   ۱7 و  کرد  مهاجرت 

ملبورن این کشور گذراند. 
در  و  کرد  آغاز  ساله گی   ۸ از  را  آوازخوانی  یونس  مرحوم 
افغانستان  رادیو  در  حرفه یی  طور  به  خورشیدی   ۵۰ دهٔه 

و  رادیو  در  ترانه   ۲۰۰ حدود  در  یونس  پرداخت.  اجرا  به 
۳۰ ترانه در تلویزیون افغانستان اجرا و ضبط کرد. او چهار 
آلبوم از ترانه های خود را نیز به بازار موسیقی عرضه کرد. 
آخرین آلبومش، »یادگار« نام دارد که در استرالیا منتشر شد و 

آهنگ سازی آن را خلیل گداز به عهده داشته است. 
بخش اصلی و متفاوت کارهای محمدیونس به تناسب دیگر 
در  می گویند  است.  او  عاشقانه خوانی های  هم دوره هایش، 
با  که  شاعرانی  از  و خود  داشت  بیشتر  دقت  انتخاب شعر 
آنان آشنایی می داشت، شعر می خواست و بهترین شعرها را 
برای اجرا انتخاب می کرد. کسانی که کارهای مرحوم یونس 
اند که  باور  این  به  اند،  پیگیری کرده  با جدیت و دقت  را 
او روزگاری تنها کمپوزهای هندی را دوباره خوانی می کرد، 
اما از بس خوب می خواند، دوباره خوانی هایش نیز مخاطبان 
خودش را پیدا می کرد و چه بسا این اجراها خاطرات چند 

نسل شهروندان افغانستان را با خود دارند.
آمد  افغانستان  به  بار  چند  اخیر  سال های  در  یونس  محمد 
تصویری  را  آهنگ هایش  از  بخشی  رفت وآمد،  این  در  و 
ساخت. برخی از این آهنگ ها دوباره خوانی ترانه های قدیمی 
در  این همه،  که  تازه اش  کارهای  از  هم  برخی  و  بودند  او 

آرشیف رادیو و تلویزیون دولتی افغانستان ثبت شدند.
سال های مهاجرت مرحوم یونس همراه شد با کم کاری ها او. 
به گفتۀ خودش، شرایط نامساعد محیط مهاجرت نگذاشت 
تا یونس بیشتر کار کند. مرحوم یونس در این مدت کمتر 
کنسرت برگزار کرد و رسانه ها هم زیاد به سراغ او رفتند، 
اما آهنگ هایش در میان عاقه مندانش دست به دست می شد، 
شبکۀ  در  آهنگ هایش  مخاطبان  از  زیادی  درصدی  بازدیِد 

اجتماعی یوتیوب، می تواند دالی بر این گفته باشد.
او در یکی از گفت وگوهایش با آقای فضل الرحیم رحیم که 
متن آن در تارنمایی آریایی نشر شده است، پیرامون زنده گی 
او  است.  زده  آوازخوانی سخن  پیگیری  برای  انگیزه اش  و 
انگیزه یی  چه  یا  و  چیزی  چه  که  پرسش  این  به  پاسخ  در 
موسیقی  بود:  گفته  بگیرید؟  را  موسیقی  تا سراغ  سبب شد 
عشق من است، برای عاشق شدن به هیچ انگیزه یی ضرورت 
نیست. موسیقی آن جذبه و قدرتی است که از انسان گرفته 
تا حیوان و نبات، باالی همه تأثیر روان بخش دارد. در قدم 
اول، موسیقی خودش مرا به سوی خود کشانید و در قدم 

دوم، استعدادم مرا یاری کرده تا این راه را بپیمایم .
مسلکی  و  اصلی  خیابان های  به  راه یافتنش  یونس  مرحوم 
موسیقی و استاددانش در این بخش را چنین معرفی می کند: 
مکتب،  استادان  تشویق  و  مکتب  کنسرت های  در  اشتراک 
خانواده و دوستان مرا وادار ساخت تا افتخار شاگردی استاد 
سرآهنگ،  حسین  محمد  استاد  موسیقی  سرتاج  جاویدان 
مختلف  مراحل  در  را  چترجی  پروفیسور  و  پندی  دیش 

حاصل و با اساسات موسیقی آشنایی پیدا کنم.
کارهای  آوازخوانی اش  پویای  فعالیت های  جریان  در  او 
احمد  نینواز،  احمد  فضل  هویدا،  کبیر  جمال،  مسحور  از 
دیگری  بخش  است.  کرده  اجرا  را  شادکام  و  نیساز  ظاهر، 
معروف ترین  او  بود.  ساخته  کمپوز  خود  را  کارهایش  از 
آهنگ هایش را خود کمپوز کرده است. »هر خوشی بهر تو 
»بیا  زاری«،  ز  گذشتم  زیاری  »گذشتم  است«،  من  مدعای 
سایۀ  روم چون  جا  هر  »بینمت  کنارم«،  در  دمی  نگارم  ای 
دنبال خود«، »یار، یار، یارم، یار دلشکارم« و »تو چون موج 

سرگشته و پُر تاطم«، از این شمار اند.
او در سال های اخیر با بیماری دست و پنجه نرم می کرد که به 
روز شنبۀ، 9 جدی در شهر ملبورن استرالیا درگذشت و دیروز 
در همین شهر به خاک سپرده شد. درگذشت محمدیونس با 
پیام های تسلیت و خاطراتی از بهترین آهنگ های او همراه 
او  درگذشت  افغانستان  فرهنگ  و  اطاعات  وزارت  شد. 
از مرحوم  بزرگ خوانده و همکارانش خاطراتی  را ضایعۀ 

یونس را در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشتند.
مرحوم  معروف  آهنگ  شعر  متن  نقل  با  را  یادداشت  این 
یونس به پایان می برم که بربنیاد همین آهنگ، امسال موسیقی 

افغانستان »بی بهار« شد.

من امسال، بی او، بهاری ندارم
نوازش گری، غم   گساری ندارم
من امسال بی آن گلستان خندان
به جز گریۀ تلخ، کاری ندارم

چرا آخر آن تاج گل بی   وفا شد
چرا جز غمش، غم   گساری ندارم
چرا از آن همه دوست داراِن دیرین

به جز درد و غم، دوست   داری ندارم
سرود امیدی به گوشم نمی   پیچید

سامی و پیامی ز یاری ندارم
دگر دلستانی نشانم نگیرد

دگر با نگاری، قراری ندارم
دگر برگ   ریز درخت جوانی است

دگر من خزانم، بهاری ندارم
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هارون مجیدی

صوفـی عبدالحـق بیتـاب از نخبـه گان ادب و از 
سـتون پایه های فرهنگ افغانسـتان اسـت، چون:

-   بیتـاب عالـم دین بـود. فقه، تفسـیر، حدیث، 
منطـق را می دانسـت و تدریـس می کرد.

-    صوفـی و عـارف بـود. لقـب صوفـی جـز 
نامـش گردیده بـود. به طریقـه نقشـبندیه ارادت 

داشت. 
-      معلـم و اسـتاد دانشـگاه بـود.  او حداقـل 
۵۰ سـال عمـر خـود را در مـدارس و دانشـگاه 

کرد. تدریـس 
-     مترجـم بزرگ بود. مشـکل ترین و مهمترین 
کتاب هـا را از عربـی ترجمـه کـرد کـه ترجمـۀ 
کافـی در نحـو، شـافیه، ابن حاجـب در صرف ، 
شـرح الفیـه ابـن مالـک در نحو عربـی و ترجمۀ 
کتاب هـای در طـب، منطـق و علـم االجتمـاع و 
عضویـت در ترجمـۀ تفسـیر کابلـی، از کارهـای 

درخشـان او است.
بـه  بیتـاب در ۱۲6۵ شمسـی  اسـتاد عبدالحـق 
دنیـا آمـد، پـدرش مـا عبداالحـد عطـار وقتـی 
کـه بیتـاب 9 سـاله  بود، وفـات کرد. علـوم دینی 
و ادبـی را آموخـت. شـعر را نـزد قـاری عبـداهلل 
بـه  شـد  معلـم  سـاله گی   ۳۰ در  گرفـت.  فـرا 
مکاتـب ابتداییه، رشـدیه، اعدادیـه، دارالمعلمین 
و مکتـب نسـوان تدریـس  کرد. در ۱۳۲6 اسـتاد 
دانشـگاه گردید که ۱۸ سـال اسـتاد بود. کرسـی 
ادبیـات  و  زبـان  دانشـکدۀ  در  بیدل شناسـی 
فارسـی بـه او اختصـاص داشـت. اسـتاد بیتـاب 
در ۱۸ دلو ۱۳۳۱  ملک الشـعرای افغانسـتان شـد، 
۵  سـال عضـو هیـات ترجمـۀ تفسـیر کابلـی از 
طـرف صدارت تعییـن گردید. در سـال ۱۳۴۴ با 
پایـان دورۀ اسـتادی، بـه حیـث سـناتور انتصاب 
شـد. در۲۰ حـوت ۱۳۴7 بـه عمـر ۸۳ سـاله گی 

پـدرود حیـات گفت. 
آثار بیتاب 

از  کـه  کتاب هایی سـت  بیتـاب  آثـار  مهمتریـن 
عربـی ترجمـه کرده اسـت.  ایـن آثار را توسـط 

اسـتاد بیتـاب ترجمـه گردیـده اسـت:
ترجمۀ الکافیه در نحو؛   -
ترجمۀ موجز در طب؛  -

ترجمۀ فروق االمراض؛  -

ترجمۀ ابن عقیل؛   -
ترجمـۀ الفیـه ابـن مالـک در نحـو   -

؛  بـی عر
ترجمۀ ایساغوجی؛   -

محمـود  از  مقـاالت  انشـا  ترجمـۀ   -
؛ یـن بد عا

ترجمـۀ شـافیه ابن حاجـب در علم   -
؛ ف صـر

نحـو  مبـادی  در  صریـری  ترجمـۀ   -
قنـدوزی؛ الحسـن  ابـو  تالیـف  عربـی 

-     ترجمـۀ چهـار رسـاله در منطـق تالیـف 
مصـری؛ علمـای 

-     ترجمـۀ کتـاب قاضـی عبدالجبـار همدانـی 
علـم صنعت؛ در 

-     ترجمۀ قسمت اول علم االجتماع؛
-     ترجمـۀ تفسـیر کابلی )پنچ سـال همکار در 

ترجمه تفسـیر بود(؛
تألیفات

-      اسـتادبیتاب رسـاله های در بدیـع، بیـان، 
عـروض، قافیـه، معانی، دسـتور، منطـق، صرف، 
نحـو  بـه گونـۀ مسـتقل تألیـف و نشـر کـرده 

. ست ا
-      تألیف کتاب های برای معارف؛ 

-      تذکره شعرا؛
-     چـاپ دیـوان اسـتاد بیتـاب کـه در سـال 
۱۳۳۰ و در 6۵ سـاله گی اسـتاد چـاپ گردیـد.

شعر و شاعری 
  بیتـاب اسـتاد شـاعران بـود. بیتـاب هم چنان که 
شـعر می گفت، شـاعران را راهنمایـی می کرد. از 

همین جاسـت کـه خـود می گوید:
فرصتم نیست پی گفتن شعر
زانکه من شاعر شاعر سازم

از  آورد  روی  شـعر  بـه  سـاله گی   ۲۰ از  یتـاب 
قـاری عبـداهلل فـراوان آموخـت. در شـعر سـر 
آمـد زمـان گردیـد. بعـد از قـاری عبـداهلل کـه 
دومیـن  بیتـاب  گردیـد،  ملک الشـعرا   ۱۳۱۴ در 
ملک الشـعرای افغانسـتان اسـت. در ایـن زمـان 
بیتـاب 66 سـاله بـود و ۸ سـال از وفـات ملـک 
الشـعرا قـاری می گذشـت. با پیشـنهاد دانشـکدۀ 

ریاسـت  معـارف،   وزرات  موافقـۀ  ادبیـات، 
مسـتقل مطبوعـات و تایید مجلـس وزیران در 6 
حمـل ۱۳۳۱ فرمـان ملک الشـعرایی به نـام بیتاب 
صادر شـد. البتـه کسـانی دیگری چـون عزیزاهلل 
قتیـل، ابراهیـم خلیـل، خلیل اهلل خلیلـی، جیانی 

جالـی نیـز کاندیـدای ایـن مقـام بودنـد.
هندی سـت.  سـبک  پیـرو  سـرایش  در  بیتـاب 
بیانـش سـاده و روان و نزدیـک بـه زبـان گفتـار 
اسـت. از این روسـت که واژه هـا و اصطاحات 
مردمـی در شـعرش بـه وفـرت  دیـده می شـود.

ماننـد کاربـرد امثـال مـردم ویژه گـی دیگر شـعر 
اسـت: بیتاب 

غم کرده باز گریه گره درگلو مرا
این است آب رفته که آید به جو مرا

دفع رنج زنده گانی مردن است
درد دندان را عاجش کندن است

اصطالحات مردمی:
تا دم آخر به همرای حریف خود زند
دوستدار غیرت مرغ گلنگی گشته ام

شب وصل دیگر را شد بهانه
خوشم گر برد جانان در چناغم

چه غم فرهاد را پشتش به کوه بود
غم مجنون کنون ما را گرفته
آزاده گی و ضدیت با استعمار
ره سیاب از خاشاک بستن
به مو کوه گرانی را کشیدن
خذف گوهر شهوار کردن

به مژگان سنگ خارا را بریدن
ز سختی های چرخ فتنه انگیز
به زیر آسیا سنگی خزیدن

نباشد آنقدرها سخت و مشکل
که خود را زیر دست غیر دیدن

منبع: 
در نـگارش ایـن مقاله از کتاب دو ملک الشـعرای 
هـم روزگار، تالیـف اسـتاد فرمند، تاریـخ ادبیات 
غبـار، تاریخ ادبیات ژوبل اسـتفاده شـده اسـت.

 

شاعر  بیتاب  الشعرا  ملک 

ادیب دانشمند و  عارف 

دكتر شمس الحق آریانفر



د افغانسـتان مرشانـو جرګـه پـه تبیـان کلتـوري 

مرکـز د خونـړۍ حملـې پـه پلټنـه ټينـګار کوي.

د افغانسـتان د مرشانـو جرګـې اداري پـاوی پر 

حکومـت انتقـاد کـوي چـې د خونړیـو پېښـو په 

مخنیـوي کـې پاتې راغلـی دی.

د دغـې جرګـې لومـړي مرسـتیال محمـد علـم 

عومـي  د  ورځـې  د  یکشـنبې  د  چـې  ایزدیـار 

غونـډې مـرشي یـې کولـه، لـه افغـان حکومتـه 

وغوښـتل چـې د کابـل ښـار پـه تبیـان فرهنګـي 

رسه  جدیـت  پـه  حملـه  خونـړۍ  شـوې  مرکـز 

وڅېـړي.

ایزیدیـار وویـل، کـه چېـرې د داسـې  ښـاغيل 

خونړیـو پېښـو پـه اړه جدي غور ونـي، افغانان 

بـه تـر دې هـم د بـدو ورځـو شـاهدان وي.

نوموړي وویل:

ونیـول  عاملیـن  پېښـې  د  پرځـای چـې  دې  »د 

يش او د قانـون منګلـو تـه وسـپارل يش، لـه بده 

مرغـه غفلـت او بـې پروايـي کېـږي، دا د خلکو 

حوصلـه ختمـوي او مـوږ لـه حکومتـه غـواړو 

چـې دا پېښـه پـه جـدي ډول وڅېـړي، ولـې د 

داسـې پېښـو مخه نه نیول کېږي او اسـتخبارايت 

خپـل  پـه  چـې  کولـی  نـي  ادارې  کشـفي  او 

وخـت د دا ډول پېښـو مخنیـوی وکـړي؟ هېلـه 

منـد یـوو چـې دا ځـل په عمـيل توګـه دا قضیې 

وڅېـړل يش.«

پـه کابل کـې د تېـرې پنجشـنبې پـه ورځ د تبیان 

پـه نـوم پـه یـوه کلتـوري مرکـز انتحـاري حملـه 

وشـوه چـې د افغانسـتان د کورنیو چـارو وزارت 

پـه وینـا، پـه دغـه حملـه کـې ۴۱ کسـان ووژل 

شـول او ۸۴ نـور ټپیـان شـول.

دا له تېرې اوونۍ راهیسـې د کابل ښـار په شـش 

درک سـیمه کـې تـر انتحـاري حملې وروسـته، 

دوهمـه خونـړۍ انتحـاري حمله ده چـې په کور 

دننـه او بهر یـې غربګونونـه را وپارول.

خـو د مرشانـو جرګـې د غـړو پوښـتنه داده چې 

تبیـان  انتحـار کوونکـی څنګـه توانېدلـی چـې 

فرهنګـي مرکـز تـه ځـان ورسـوي؟

د کورنیـو چـارو وزارت وايـي، د فرهنګي مرکز د 

غونـډې جوړوونکو امنیتي بنسـټونو په ځانګړې 

توګـه پولیسـو ته احوال نـه و ورکړی.

د دغـه وزارت مرسـتیال ویانـد نـرت رحیمـي 

د  انتحـاري حملـې  د  تـه وویـل،  راډيـو  ازادي 

څرنګـوايل پـه اړه څېړنـې روانـې دي.

نوموړي وویل:

»د تبیـان د فرهنګـي مرکـز د پنجشـنبې د ورځـې 

ناوریـن د رهـربۍ پـه کچـه جـدي نیول شـوی، 

څېړنـې روانې دي، زموږ غوښـتنه دا ده، هرځای 

چـې غونـډې کېـږي، پولیـس بایـد خـرب کـړای 

يش، لـه بـده مرغـه، تبیـان مرکز چې هـر وخت 

نـه دی  یـې خـرب  تـه  پولیسـو  نیـويل،  غونـډې 

ورکړی.«

امنیتـي  هـم  څـه  کـه  وايـي،  رحیمـي  ښـاغلی 

ځواکونـو تـه د غونـډې پـه اړه خـرب نـه و ورکړل 

شـوی، خـو کـه بیا هم کـه غفلت شـوی وي، په 

دې برخـه کـې بـه قانـوين اقـدام ويش.

نومـوړی له ټولو بنسـټونو غواړي چـې د غونډو 

او راټولېدنـو پـر مهال د امنیـت او خوندیتوب په 

هـدف ځواکونو ته خـرب ورکړي.
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نامۀ سرگشادۀ اعضای اکادمی علوم به ریاست جمهوری

مرشانو جرګه: 

حکومت د خونړیو پېښو 

په مخنیوي کې پاتې راغلی

توجه مقام عالی را به نکات کوتاه زیر، اندرباب 
احترامًا  علوم  اکادمی  ریاست  فعلی  وضعیّت 

معطوف می داریم: 
و  استبداد  صاعقۀ  از  نمادی  علوم  اکادمی 

زورگویی در نفس نظام!
این  به  سال  چند  از  افغانستان  علوم  اکادمی 
استبداد،  از  محوری  به  متأسفانه  طرف، 
فراتر  جایگاه  و  اختناق  حق تلفی،  زورگویی، 
که  گاهی  آن  است.  شده  تبدیل  قانون  از 
زلمی  آقای  پیگیِر  تاش های  و  امیدواری ها 
پیشین  رییس جمهور  مشاور  وزیر  هیوادمل، 
در امور فرهنگی، در امر دستیابی به قصر شاه 
بوبوجان واقع در شهر نو کابل، به یأس مبدل 
به هر وسیله  تا  زد  بر  آستین  او دست و  شد؛ 
و ترفند ممکن، رهبری و قیادت اکادمی علوم 
نهاد  این  واقعی  خدمت گذاران  اختیار  از  را 
در  که  با صداقتی  سازد، خدمت گذاراِن  بیرون 
زیب  را  کانون  این  زمانی،  فرصت  کوتاه ترین 
بخشیدند  بیشتری  و جوشی  و جنب  زینتی  و 
نشسته گان  کمین  برابر  در  لحظه،  آخرین  تا  و 
استفاده جو ایستاده گی و متملکات و جایدادهای 

مربوط به آن را در معرض معامله قرار ندادند.
از  چند  افراد  و  هیوادمل  خان  زلمی  آقای 
حواریونش در اکادمی علوم و بیرون از آن، به 
خاطر رسیدن به نیّات سودجویانۀشان که یکی 
از آن، تسلط به قصر شاه بوبوجان )قصر خواهر 
و  قباله یی  ملکیت  که  خان(  عبدالرحمن  امیر 
تبلیغات  به  است،  و  بود  علوم  اکادمی  قانونی 
مغرضانه و بی پایانی در برابر رهبری وقت این 
نهاد تا سطح تبلیغات در نشریه های »ملی باور«، 
»سرنوشت« و غیره دست زد که اگر بتواند آنان 
را مرعوب و توفیقی به دست آورد، اّما نه چنان 
منظور  به  سرانجام  بناً  می خواست.  او  که  شد 
با  مشورت  در  هدف،  به  وصول  روند  تسریع 
رفقایش در اکادمی علوم، چاپ و نشر مطلب 
ملیت  نژادی  وضع  بارۀ  در  را  اهانت آمیزی 
شریف و زحمتکش هزاره در اطلس اتنوگرافی 
اقوام افغانستان، ماهرانه سازمان داده و تقصیر آن 
به دوش رییس وقت اکادمی علوم  را مستقیماً 
با  بافاصله  و  انداخت  بشری  علوم  بخش  و 
تغییر ذهنیت رییس جمهور، آنان را به گونۀ غیر 
مجازات  به  محکوم  و  قانونی، خلع صاحیت 
کرد، مجازات به عملی که هرگز آن ها مرتکب 

نشده بودند.
این  در  کامیابی اش  از  پس  هیوادمل  زلمی 
شریک  رفقای  و  خود  عوض  در  دسیسه، 
بند  مادۀ )6( و  بر خاف صراحت  توطیه اش، 
بر  هم  و  علوم  اکادمی  قانون   )۱۴( مادۀ   )۱۲(
خاف مادۀ )۲۱( مقررۀ انتخابات اکادمی علوم، 
آقای  پیشین  رییس جمهور  اغوای  و  فریب  با 
کرزی، مجنون صفت زنی را به نام ثریا خانم، به 
طور انتصابی به ریاست اکادمی علوم هدیه داد؛ 
مجرد زن عقده یی، انسان ستیز، خودکامه، روانی 
و بیمارفکری که نظیرش در جامعۀ بشری کمتر 
دیده شده و یا اصًا دیده نشده. دقیقاً در آغازین 
را  دشمنی اش  علوم،  اکادمی  به  ورود  لمحه یی 
از مناظر مختلف، در برابر استادان اکادمی علوم 
ابراز و دست به اقدام شد و در نخستین گام، دو 
این مرکز بزرگ  نیک نام  استادان پاک و  از  تن 
هر یک محترم احسان الرحمن شهاب و محترم 
طور  به  و  کینه توزانه  را  روستایی  میرزامحمد 
ماده های  حکم  بر خاف  و  قانونی  غیر  کامًا 
قانون   )۴9۰( مادۀ  اساسی،  قانون   )۲7 و   ۲۵(
و   ۳  ،۲( ماده های  و  مدنی  محاکمات  اصول 
برکنار  وظایف شان  از  کشور،  جزای  قانون   )۴
و پس از آن، آنچه از ضرر و اعمال ناجایز و 
اهانت بار وجود داشت، در مورد سایر منسوبان 

اداری و علمی اکادمی علوم دریغ نکرد. اخیراً 
پروندۀ درگیری محترم موالنا فیضان الحق فضلی 
با رییس مرکز فقه و قانون اکادمی علوم نیز از 
نظر اجراآت، وضع مشابهی با استادان فوق الذکر 
خودمختار  و  سرکش  حکمران  چون  دارد، 
مراجع  جای  به  خود  می خواهد  علوم  اکادمی 

عدلی و قضایی عمل کند.
در  معرفی،  از  پس  ثریا  خانم  که  داریم  یاد  به 
اکادمی  تاالر  در  گسسته اش  سخنان  اولین 
علوم، از تطبیق قطعی قانون این نهاد، در مورد 
در  بعداً  اّما  زد،  حرف  انتخابات  راه اندازی 
ایستاد  دندان  و  چنگ  با  چنان  انتخابات  برابر 
زیر  و  نپذیرفتن  از  عاوه  که  کرد  مقاومت  و 
پای گذاشتن فیصله های کمیسیون امور تقنینی، 
عدلی و قضایی مجلس سنا، کمیسیون مستقل 
فیصله های  و  اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت 
بر  نظارت  و  مرکزی  تفتیش  کمیسیون  مکرر 
اجرای قانون مجلس نماینده گان، حتا به قانون 
و  نیز دخل  علوم،  اکادمی  نافذ  و  توشیح شده 
تصّرف کرده و بدون نیاز قانونی، آن را به وسیلۀ 
تصویب  به  ریاست جمهوری،  تقنینی  فرمان 
رسانید. کاری که به موجب آن، دیگر برگزاری 

انتخابات در اکادمی علوم به مخاطره مواجه و 
گروهی از استادان فعال، ورزیده و اصاح طلب 

این کانون، به تقاعد سوق داده شدند.
و  قانون شکنی  خشونت،  خودسری،  سطح 
که  است  حدی  به  خانم،  ثریا  تخطی های 
نوشته  این  حوصلۀ  از  شدنش،  یادداشت 
و  مستبدالرأی  چهرۀ  ثریا  خانم  است.  بیرون 
مسیر  در  که  فردی ست  به  منحصر  اعجوبۀ 
پیشبرد امورش، هیچ حرف، پیشنهاد، مشورت 
را  انسانی  و  اخاقی  قانونی،  محدوده های  و 
ظالم،  بی رحم،  خشن،  چنان  او  نمی پذیرد؛ 
مطلق العنان، خودرأی و ضد قانون است که تنها 
در یک مورد استاد روستایی، عضو مرکز زبان ها 
و ادبیّات، حتا فیصلۀ قضا و حکم صریح مقام 
پای کرد  نیز زیر  را  عالی ریاست دادگاه عالی 
آشکارا  علمی اش،  مفتوح شورای  در جلسۀ  و 
اظهار داشت که در این زمینه »حتا فرمان خدا« 
را نیز نمی پذیرد )نعوذ باهلل( و از جانبی در آن 
حد مخالف دین و دیانت و مقولۀ جهاد است 
که به دستورش، مسجد صغیرۀ اکادمی علوم در 
چهار راه شیرپور، به انبار خانۀ آن ریاست تبدیل 
شد؛ کاری که در قدیم، روس ها و جدیدی های 
نقاط  سایر  و  سمرقند  بخارا،  در  کمونیست، 

حوزۀ آسیای مرکزی انجام می دادند.
بخش  همایش  یک  در  روزی  خانم  این 
و  تکبر  با  علوم،  اکادمی  اسامی  پژوهش های 
افغانستان  »در  داد:  سر  عربده یی  چنین  غرور، 

ندارد و جنگ های مجاهدان  کمونیست وجود 
در برابر جناح های چپ، جهاد نبود و پرچمی ها 
مسلمان بوده و سلیمان الیق، مرد وطن پرست 
می باشد«. پس این گفتۀ خانم ثریا می رساند که 
جهاد مردم افغانستان با آن همه قربانی و شهادت 
و مهاجرت و دربه دری، در واقع یک امر عبث و 

یک حرکت بی جاه و بی معنا بوده است!
چاپ کتاب »دایرۀ المعارف« با ماهیت ضددینی 
برجسته  تبعیض آلود،  و  تنگ نظرانه  روحیۀ  و 
خوانده شدن ملکه ثریا )خانِم شاه امان اهلل خان( 
پغمان و  برداشتن چادرش در جرگۀ  به خاطر 
مقایسه کردن او با مالی در میدان رزم، چاپ 
محبت آمیز محدودۀ قبلی اتحاد شوروی سابق، 
ابتدای  در  کشورمان  با  مشترک  مرز  عنوان  به 
جلد اول دایره المعارف، ارسال پیام نفس سوز 
هشتادمین  مناسبت  به  مسکو،  به  گرامی داشت 
اصالت،  سایت  در  کارمل  ببرک  تولد  سالگرد 
اختصاص غرفه یی از کتاب خانۀ مرکزی اکادمی 
رهبران  از  یکتن  عاصمی،  محمد  نام  به  علوم، 
کمونیست  حزب  برجستۀ  نظریه پردازان  و 
اتحاد شوروی، تاش مداوم غرض جابه جایی 
توظیف  علوم،  اکادمی  در  حزبی اش  رفقای 

جاسوس های، پرونده سازی و تصفیه و اخراج 
تعدادی از استادان مسلمان و یا خاف میلش از 
وظایف شان، همه وهمه داللت به ایدۀ غیر دینی 

و تعصبات ایدئولوژیکی او می کند.
ریکورددار  عنوان  به  حال  عین  در  خانم  ثریا 
بی رحم ترین و بدمعاشره ترین انسان در این نهادِ 
بزرگ علمی »اکادمی علوم« چهره گشایی کرده، 
زهرآگین  و  وقیحانه  اقدامات  زمرۀ  در  او  زیرا 
ناچیِز  امتیاز  خون سردانه  باری  خود،  اجرایی 
این  فقیر  مستخدمان  و  کارمندان  اضافه کاری 
حقوق  مجموعۀ  در  را  آن  و  وضع  را  ریاست 
ماهوار خود و حلقۀ اطراف خود افزود و بدون 
و  کارمندان  از  زیادی  تعداد  قانونی،  موجب 
جوی  شرایط  بدترین  در  را  خدماتی  پرسونل 
)نفس زمستان( از کار برکنار کردند که تعدادی 
از آنان از شدت خوف و بیم و نگرانی از آیندۀ 
دیگر  و  قلبی  سکته های  با  زنده گی،  تاریک 

بیماری ها گرفتار آمده و در گذشتند.
سؤ رفتار و معاشرۀ بد و تحقیرآمیز این شخص، 
در آن حد و مرزی ست که حتا رییسان بلندپایۀ 
غلظت  و  بدرفتاری  ترس  از  علوم،  اکادمی 
خشمش، وارد شعبۀ او نشده و امور اداری شان 
می برند؛  پیش  به  مربوط  کارمندان  از طریق  را 
و  دخالت  و  ضرررسانی  یکه تازی،  خشم، 
دایرۀ  به  منحصر  تنها  زن  این  دست اندازی 
اکادمی علوم نمی ماند، بلکه گاهی تا در و دیوار 
همسایه ها نیز می رسد. باز شدن دعوای طوالنی، 

بی موقع و غیر ضروری او با همسایۀ شرقی دفتر 
مرکزی اکادمی علوم در مراجع عدلی و قضایی، 

گویای مدعای ما در زمینه می باشد.
زمینه های  برای سلب  علوم  اکادمی  استادان  ما 
یکه تازی و خودمحوری این خانم و بیرون رفت 
این نهاد از این بُن بست، باربار به مراجع مختلفۀ 
دولتی و گاهی هم غیر دولتی مانند مقام عالی 
اجرایی  ریاست  عالی  مقام  ریاست جمهوری، 
دادستانی  ریاست  عالی،  دادگاه  محترم  مقام 
کل، پارلمان، شورای وزیران، کمیسیون مستقل 
نظارت بر تطبیق قانون اساسی، ادارۀ عالی مبارزه 
با فساد اداری، محضر تعدادی از زعما و رهبران 
و غیره نهادهای قانونی و حقوقی مراجعه کرده 
نسبت  را  خود  مخالفت  و  اعتراض  صدای  و 
وضعیت ناخوشایند حاکم بر اکادمی علوم، بلند 
کرده ایم، اّما رهبری موجودۀ این اکادمی، هرگز 
و هیچ گاهی هم زیر بار هدایات و فیصله های 
ارزش و  اندک ترین  آن  به  و  نرفته  مراجع  این 

اهمیتی قایل نشدند و نمی شوند.
با این وصف، اکادمی علوم با بیشتر از پنجصد 
اکنون  هم  اداری اش،  و  علمی  اعضای  از  نفر 
زیر فرمان دیوانه زنی می تپد و شکنجه می شود 
نداشته  شایسته گی یی  و  لیاقت  متأسفانه  او  که 
مدیریت  الزم  ویژه گی های  و  مواصفات  از  و 
در  او  زیرا  کلی محروم می باشد؛  به  و رهبری 
باندبازی،  اکادمی علوم، جز  طول ریاستش در 
نفاق افگنی، برطرفی ها و جابه جایی های بی رویه، 
تنزیل رتبه کردن ها، بهانه گیری ها و ایجاد موانع 
در مسیر پیشرفت امور علمی استادان، مسکوت 
گذاشتن انتخابات در اکادمی علوم، ایجاد فضای 
رعب، تبعیض و خشونت و سلوک بد با استادان 
افراد  باالی  جاسوسان  استخدام  کارمندان،  و 
معین، پرونده سازی، خودسری و بی اعتنایی در 
الحادی در کتاب دایره  افکار  برابر قانون، نشر 
المعارف و حمایت صریح از آن )حین تصدی 
خودش در آن مرکز( و غیره افعال و اعمال غیر 
قانونی، دیگر کدام دستاورد قابل افتخاری ندارد.
اّما آنچه این خانم به آن می بالد، کنترل قیامت 
گونۀ حاضری استادان است که با توجه به وجه 
وظیفه یی آن ها، این عمل او هیچ توجیۀ قانونی 
در عرصۀ  پژوهش گران  و  زیرا محققان  ندارد، 
کاری مربوط، بایست دسِت باز و آزادی کامل 
مراکز  به  رفتن  اختیار  و  آزادی  باشند،  داشته 
اّما  مسافرت ها،  انجام  و  کتاب خانه ها  علمی، 
برخاف، جّو حاکم در این نهاد به گونۀ است 
که هیچ تلفیق و سازگاری یی با روحیۀ پژوهش 

ندارد!
مراجع علمی و پژوهشی و جایگاه های قانونی 
اکادمی  علمی  بلند  موقعیت  از  بیشتر  همه  از 
علوم مطلع اند و به خوبی می دانند که در نتیجۀ 
سؤ مدیریت این خانم، از چندی به این طرف، 
مجموع امور علمی و پژوهشی این مرکز، رو به 
رکود نهاده و دلگرمی و نشاط مسلکی استادان 
و دانشمندان، در امر تحقیق و پژوهش، سخت 

آسیب دیده است.
زمینۀ  در  را  اصلی  حق  اختصار،  این  گرچند 
نمی تواند، ولی  ادأ کرده  بازتاب الزم موضوع، 
اتخاذ  خواهان  فوق،  نکات  به  تکیه  با  بازهم 
تصمیم قاطع شان، به منظور ایجاد تغییر بایسته 
اقدام  یمن  به  امیدواریم  و  ارگانیم  این  در 
به  اکنون  هم  که  نهاد  این  زمینه،  در  الزم شان 
مثابۀ یک تعذیب گاه در بدترین وضعیت خود 
دارد،  قرار  اداری  و  علمی  فعالیت های  نظر  از 

رهایی یابد.
با حرمت

استاداِن اصالح طلب اکادمی علوم
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دو پروژۀ بزرگ برق با هزینۀ 

۱۱3 میلیون دالر در افغانستان 

تطبیق می شود

اعـام کـرده اسـت کـه دو  افغانسـتان  ریاسـت جمهـوری 
در  خصوصـی  و  عامـه  مشـارکت  سـرمایه گذاری  قـرارداد 
بخـش انـرژی برق به ارزش ۱۱۳ میلیون دالر در جلسـۀ شـام 
گذشـتۀ کمیسـیون تـدارک ملـی این کشـور، منظـور گردید.
برشـنا شـرکت،  ایـن پروژه هـا  بنیـاد اعامیـۀ ارگ، در  بـر 
وزارت هـای انـرژی و آب و معادن و پترولیم و ادارۀ مسـتقل 

اراضـی دخیـل می باشـند.
ارگ گفتـه اسـت: »ایـن قراردادهـای سـرمایه گذاری عبـارت 
آن  ارزش  کـه  شـبرغان  گازی  بـرق  تولیـد  پـروژۀ  از  انـد 
۳۸،۸ میلیـون دالـر می باشـد و توسـط شـرکت بیـات پـاور 
سـرمایه گذاری می گـردد و همچنـان پـروژۀ دسـتگاه نصـب 
تولیـد بـرق مزار شـریف که توسـط شـرکت غضنفـر گروپ 
 International  ( مالـی  همـکاری  بین المللـی  نهـاد  و 
بـه  جهانـی  بانـک   )  Financial Cooperation-IFC
ارزش 7۵ میلیـون دالـر سـرمایه گذاری و تطبیـق می گـردد«.
بـر اسـاس معلومات حکومـت افغانسـتان، پـروژۀ تولید برق 
گازی شـبرغان بـا ظرفیـت ۴۰ میـگاوات در مدت ۵ سـال و 
پـروژۀ نصب دسـتگاه تولید برق مزار شـریف بـا ظرفیت ۵۰ 
میـگاوات بـرق گازی بـرای مـدت ۲۰ سـال مـد نظـر گرفته 

شـده اند.
ارگ تأکیـد کرده اسـت کـه قراردادهـای این پروژه ها شـامل 
اعمـار، تملـک و بهـره بـرداری اسـت کـه توسـط شـرکت 
دی.اِل.اِ پایپـر )DLA Piper( از نظر حقوقی بررسـی شـده 
و صنـدوق بین المللـی پـول و بانک انکشـاف آسـیایی موافقه 

کرده اسـت.
محمـد اشـرف غنـی و اعضـای حاضر کمیسـیون تـدارکات 
در  گام  نخسـتین  را  پروژه هـا  ایـن  آغـاز  افغانسـتان،  ملـی 
راسـتای ایجـاد بسـتر تولیـد داخلـی انـرژی و خودکفایـی 
سـکتور انـرژی از طریـق سـرمایه گذاری خصوصـی عنـوان 

اند. کـرده 
رییـس جمهـور غنـی، در این جلسـه تأکید کرده اسـت که با 
توجـه با افزایـش برق وارداتـی، سـرمایه گذاری داخلی روی 

تولیـد انـرژی برق، عمده می باشـد.
قـرار اسـت کـه از انـرژی تولیـدی ایـن دو پـروژه، برعـاوۀ 
والیـات شـمالی، پایتخـت و برخی والیات دیگر نیز مسـتفید 

شوند.
افغانسـتان در نظـر دارد کـه بـر اسـاس سـتراتیژی پنج سـالۀ 
خودکفایـی بـرق - کـه تهیـه شـده اسـت - بـرای تولیـد 
دوهـزار میـگاوات بـرق، شـش میلیـارد دالـر سـرمایه گذاری 
کنـد و ارقـام وزارت انـرژی و آب افغاسـتان نشـان می دهـد 
کـه سـکتور خصوصـی بیـش از 7۰۰ میلیـون دالـر در بخش 

تولیـد انـرژی سـرمایه گذاری کـرده اسـت.
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ورزش
یعقوب یسنا

افغـان )اوغـان( نـام عـام و تاریخـی قـوم پشـتون ما اسـت؛ 
بنابرایـن ایـن هویـت قابـل احتـرام اسـت، زیـرا تعلـق بـه 
افغانسـتان دارد؛ نـام یکـی از چهـار قـوم بـزرگ افغانسـتان 
اسـت که سـه قـوم دیگـر آن تاجیـک، هـزاره و اوزبیـک نـام دارد. این که 
گفتـه می شـود افغـان نـام قـوم پشـتون نیسـت، نـام عمومـی بـرای همـه 
اقـوام و مـردم افغانسـتان اسـت، از اسـاس اشـتباه اسـت؛ هیچ سـندی در 
ایـن بـاره وجـود نـدارد، اما بـرای این کـه »افغان« نـام عـام و تاریخی قوم 
پشـتون افغانسـتان اسـت، ده ها سـند مکتـوب، تاریخـی و جامعه شـناختی 

وجـود دارد. 
اگـر قـرار و توافـق مردمـی وجـود داشـته باشـد کـه از بیـن ایـن چهـار 
نـام یکـی را بـه عنـوان نـام و هویـت جمعـی سیاسـی و ملی قبـول کنیم، 
هـر کـدام ایـن نام هـا می توانـد در ایـن مقـام و جایـگاه قـرار بگیـرد. پس 
نـام »افغـان« نیـز ایـن حـق و امتیـاز را دارد کـه نامی بـرای همه ما باشـد. 
یک بـار از ایـن موضـع نیـز فکـر کنیـم کـه گفته شـود نـام سیاسـی و ملی 
مـا »هـزاره«، »تاجیـک« یـا »اوزبیک« باشـد؛ شـاید چنین فکر کـردن خیلی 
غیرمعمـول بـه نظـر برسـد! اگر توافق وجود داشـته باشـد که یکـی از این 
نام هـا هویـت سیاسـی مـا باشـد، نـه غیر معمـول اسـت و نه مشـکل. اگر 
توافق وجود نداشـته باشـد، درسـت نیسـت؛ بنابرایـن، دربارۀ »افغـان« نیز 

این نظـر صادق اسـت. 
توافـق و قبـول اقـوام و مـردم افغانسـتان شـرط اسـت؛ اگر توافـق و قبول 
وجـود نداشـته باشـد، بـا فشـار، تزویـر و ریا نمی شـود نام و هویتـی را بر 
مـردم اعمـال کرد. بیشـتر از نیم قرن اسـت که در اسـناد رسـمی و دولتی، 
هویـت سیاسـی مـا »افغـان« بوده اسـت؛ امـا واقعیـت اجتماعی ایـن بوده 
کـه تاجیک هـا، هزاره هـا، اوزبیک هـا و... خـود را بـه نـام قـوم خـود یـاد 
می کـرده انـد و اوغـان )افغـان( فقـط قـوم پشـتون افغانسـتان را می گفتـه 
انـد؛ حتـا خـود پشـتون های مـا نیـز خطـاب بـه خودشـان اوغـان و بـه 
دیگـران تاجیـکان، هـزاره گان، اوزبیـکان و... خطاب می کردنـد و می کنند.

از آنجایـی کـه توافـق عمومی بر ایـن نام گذاری وجود نداشـته، اعتراض ها 
نسـبت به این نام وجود داشـته، وجود دارد و بیشـتر هم شـده اسـت؛ حتا 
تعـدادی نـام خراسـان را به عنوان هویت سیاسـی و ملی پیشـنهاد می کنند. 
دلیل شـان بـرای ایـن نام گـذاری ایـن اسـت، جغرافیای سیاسـی  کـه امروز 
بـه نـام افغانسـتان یـاد می شـود، پیـش از اسـام و بعـد از اسـام بـه نـام 
خراسـان یاد می شـده اسـت. خراسـان بـه صـورت واضح، مصـداق قومی 
نـدارد و نـام قـوم نیسـت، بلکـه نـام محـل اسـت؛ از ایـن نـگاه می توانـد 
شـامل هویـت همه کسـانی شـود کـه در محلی به نـام افغانسـتان زنده گی 

می کننـد.
مـن نظـری خـاص ندارم که نام سیاسـی و عمومی اقوام و مردم افغانسـتان 
چـه باشـد؛ تأکیـدم این اسـت کـه اعتراض هـا را درنظر داشـته باشـیم؛ در 
رویدادهایـی کـه اختاف نظر وجـود دارد، جانب دموکراسـی، همه پرسـی 
و عمل گرایـی را بگیریـم، زیـرا در آنچـه که اعتـراض و اختاف نظر وجود 
دارد، اگـر در مقطعـی بتوانیـم بـا فشـار، سـرکوب و تزویر بر آن سـرپوش 

بگذاریـم امـا سـرانجام مـا را زمین گیـر خواهد کرد!

حشمت رادفر

هویـت ملی یک کشـور بـا نهادینه گی نمادهـا و ارزش هایی 
قـوام اسـتمرار می یابد که تمام مردم از آن ها تعریف یکسـان 
یـا الاقل مشـابه باشـند. تجربـۀ تاریخی ما نشـان می دهد که 
تحمیـل انگاره هـای فروملـی برخاسـته از ذهنیت هـای تبـاری، مذهبـی و 
نـژادی بـاالی موزاییک اجتماعـی دارای تنوع سـاختاری افغانسـتان، ره به 
سـوی بحـران و بی ثبانـی و افتـراق اجتماعـی بـرده و دسـتِ کم در چهـار 
دهـۀ گذشـته، مصیبت هـای بی شـماری را بـر ایـن کشـور و سـاکنان آن 

اسـت. کرده  تحمیل 
ممکن اسـت شـما با تقلب در انتخابات و مهندسی سـاختارهای انتخاباتی، 
بـه خواسـت های سیاسـی کوتاه مـدت تان در دسترسـی به قدرت سیاسـی 
و حفاظـت آن بـا نام هـا و عناویـن مختلـف برسـید و بـه هـر صـورت و 
بـه هـر قیمـت، ممکـن خـود را بـرای مدتی بـر گرده هـای مردم، بـه رغم 
ارادۀ سیاسـی متفـاوت آنـان تحمیـل کنید، اما زمـاِن این که بـا رویکردهای 
میکانیکـی و بیروکراتیـک بـا تقلـب و جعـل و تزویـر و اعمال سـلیقه های 
شـخصی و تباری در صدد تغییر سـاختارهای ریشـه دار و نهادینۀ اجتماعی 
و مدیریـت این سـاختارها در قالب مناسـبات برتری طلبانۀ سیاسـی-قومی 
برآییـد، گذشـته اسـت. هرنـوع حرکت و تاش معنـادار در راسـتای خلق 
هویـت ملـی و تقویـت سـازه های راسـتین و افغانسـتان شـمول آن بـه 
پـرورش ظرفیـت برابری و جسـارت طـرح اعتراف هـای بـزرگ در پیوند 

بـا گفتمـان وحدت ملی در این کشـور وابسـته اسـت...

عبدالحی خراسانی

بــا حمایــت از طــرح بانــو فوزیــه کوفــی، توطیــۀ شــیطانی 
بانــد تفکــر فاشیســم را بــا راهــکار قانونــی و مدنــی بــرای 
همیشــه خنثــی کنیــد. بــرای حمایــت از طــرح بانــو کوفــی 
کــه حــد نصــاب الزم را بــه دســت بیــاورد؛ بایــد تمــام رجــال سیاســی 
ــا  ــان ت ــخ و از بدخش ــا بل ــیر ت ــت از پنجش ــاد و مقاوم ــای جه جغرافی
ــی  ــالت تاریخ ــی و رس ــرض سیاس ــک ف ــن ی ــوند. ای ــیج ش ــرات بس ه

می باشــد.
همچنــان کاخ ســپیدار می بایســت از تمــام تــوان و نفــوذ خــود در جهــت 
بــه ثمــر رســیدن ایــن طــرح بهــره بگیرنــد تــا توطیــۀ فاشیســم بــه ثمــر 
ــث  ــه بح ــت، بلک ــرح نیس ــوام مط ــراد و اق ــث اف ــا بح ــد. این ج نرس
ــد  ــس بیایی ــا مطــرح می باشــد، پ ــگ و رســالت م ــت، فرهن ــون، هوی قان
بــا حمایــت پـُـر شــکوه و هدفمنــد؛ ســونامی رســتاخیز عظیــم ملــی را در 
برابــر بانــد هویت ســتیز اطــاق تفکــر ارگ بــه راه بیندازیــم. روز دوشــنبه، 
روز امتحــان نماینــده گان صــادق و نماینــده گان هویــت فــروش اســت.

ُسـرچه گـردی 

در پنجشیر
فیـسبـوک نـــامــه

شجاع الحق نوری- ماندگار
در وطـن مـا افغانسـتان، بازیهـا و سـرگرمی های زیـادی اسـت کـه مـردم مـا بـا 
اشـتیاق فـراوان در فصل هـای مختلـف از آن اسـتقبال می کننـد. در این نبشـته شـما 
خواننـده گان گرامـی را بـه یکـی از سـرگرمی های کهـن مـردم پنجشـیر کـه تفاوت 
کمـی بـا نـوع از ورزش جهانی )اسـکی( دارد، آشـنا می سـازیم که به ُسـرچه گردی 

)یـخ مالک( مشـهور اسـت.
آغـاز تاریـخ این سـرگرمی معلوم نیسـت. بـه گونه یی کـه قدامت آن به صدها سـال 
می رسـد و نسـلی پس از نسـلی به مـردم انتقال یافته اسـت؛ تاجایی که بـزرگان این 

دره روایـت از قدامـت کهن این سـرگرمی مردمی و پُر طـرف دار دارند.
ایـن بـازی کـه از دو واژۀ ُسـرچه و سواری)شـیوۀ بـازی( ترکیب شـده، شـباهِت به 
ورزش زمسـتانی اسـکی نـوع از ورزش های جهانـی دارد که دارای قوانین و شـامل 
بازی هـای زمسـتانی المپیـک می باشـد، امـا مـردم مـا بـه گونـۀ عنعنه یی و سـنتی با 

دل گرمـی از آن پذیرایـی می  کنند.
زمـان برگـزاری سـرچه گردی در فصـل سـرما و به ویـژه در مـاه حـوت و آغـاز 
حمـل می باشـد کـه در دره هـای پُـر از بـرف و خوش نمـای پنجشـیر و بعضـی از 
والیت هـای هم جـوار آن از سـوی عاقه منـدان آن راه انـدازی می شـود و طرف داران 

خـاص خـود را دارد.
 بـا دیـدن بـار نخسـت ایـن بـازی، عاقـه هـر بیننـده را بـه خـود جلـب می کند و 
چشـم هـر انسـانی را بـه خود خیـره می سـازد. از آن جایی که این سـرگرمی بیشـتر 
در والیـت پنجشـیر راه انـدازی می شـود، طـرف داران آن عـام مـردم ایـن والیـت 
می باشـند، امـا بیشـتر نوجوانـان و جوانـان با اشـتیاق فـراوان بـه تپه هـا و دامنه های 

بلنـد بـاالی کوه هـای پوشـیده از بـرف، بـه برگـزاری آن می رونـد.
وسـیله یی کـه سـرچه نامیـده می شـود، چوبی بـا وزن حدود چهـار کیلوگـرام کم و 
بیـش اسـت کـه در سـطح آن تختـه چـوب بـه شـکل چوکـی موتـر بـا پارچه یی از 
تکـه یـا هم پوسـت حیوانات سـاخته می شـود. در کف آن آهنی لشـم، در پیشـروی 
آن پایـه از چـوب یـا هـم ریسـمانی کـه شـباهت بـه اشـترنگ موتـر دارد نصـب 

می شـود تـا از آن هنـگام راننده گـی کارگرفتـه شـود و سـرچه مدیریـت گـردد.
سـرعت آن نیز قابل یاد اسـت که سـنجش آن دشـوار ولی ممکن می باشـد. سـرعت 
سـرچه را کسـی تاهنـوز به صـورت علمـی پیمایش نکرده اسـت.  به صورت سـنتی  
می تـوان گفـت که توسـط وسـیلۀ سـرچه ممکـن اسـت در یـک کیلومتـر راه را در 
حـدود زمـان یـک دقیقه طی کـرد که شـباهت زیادی به وسـیله های پیشـرفته انتقال 

انسـان ها مثل موتـر دارد.
شـما می توانیـد بـا وسـیلۀ دسـت سـاخت خـود و بـا مصـرف ناچیـز به واسـطه یی 
دسـت یابیـد کـه شـمارا بـه یکـی از آرزوی هـای دیرینـه تـان می رسـاند. بـا ایـن 
وسـیلۀ سـاده، بـی مصـرف و بی االیـش می توانیـد فاصله های زیـادی را بـدون پول 

و مصـرف انـرژی کـم طـی کنید. 
در جریـان ایـن بازی شـور و شـعف در میان جوانـان بخش دیگـری از جذابیت آن 
اسـت. عاقه منـدان آن بـا چهـرۀ خندان و صمیمیـت خاص سـاعت ها فاصله را گام 

می زننـد تـا حـدود نیم سـاعت کم و بیش سـرچه سـواری کنند.
در صـورت بی توجهـی و یاهـم بـدون آموختن روش های سـرچه گـردی خطرهایی 
نیـز بـه همـراه دارد. حکایت هـای تلخـی کهن سـاالن از گذشـته های آن روایـت 
کـرده انـد. تاجایـی کـه اگـر ایـن بـازی بصـورت درسـت آن اجـرا نشـود حوادث 
ناگـواری را در پـی دارد، ممکـن منجـر بـه مرگ انسـان شـود که در گذشـته سـابقه 

نیز داشـته اسـت.
هنـگام ایـن ورزش »کجـک« یکـی از مهارت هـای سـرچه گـردان اسـت کـه هنگام 
مواجـه شـدن بـه تپه هـا، محـات نامتـوازن یا هـم سرنشـیبی زیاد سـرچه سـواران 
مجبـور انـد تـا از آن اسـتفاده کننـد تـا از خطـرات احتمالـی کـه متوجـه جان شـان 

شـود.  جلوگیری 
اشـتراک کننـده گان در ایـن بـازی به صـورت دسـته جمعی یـا هـم جـدا جـدا بـا 
شـعار های بومـی سـرچه خـود را حرکـت می دهند. گاهـی وقت ها سـرچه کاران به 
رقابـت سـالم نیـز می پردازنـد. ایـن رقابت شـامل سـرعت بیـش یا هم پرش بیشـتر 
می شـود و هـر کسـی از ایـن دو ویژه گـی پیشـتاز شـد برنـده مسـابقه خواهـد بود.
مناطقـی در پنجشـیر در-دره های عبداهلل خیل، کرامان، پریان، روسـتا های شهرسـتان 
آبشـار، پارنـده، شـتل و کوه هـای مملو از برف هندوکش بیشـتر مسـاعد به برگزاری 
ایـن سـرگرمی اسـت کـه همه سـاله در فصـل سـرما میزبان آن می باشـند. سـال پار 
ایـن سـرگرمی از طـرف ادارۀ محلـی پنجشـیر در دره عبـداهلل خیـل شهرسـتان دره 

راه انـدازی گردیـد که پوشـش رسـانه یی خوب نیز داشـت.
 مسـووالن هنگام راه اندازی سـرچه سـواری وعده سـپردند تا آن را هرچه با شـکوه 
تـر در آینـده برگـزار کننـد. انتظـار داریـم کـه امسـال بـه شـکل مجلل تـر از سـال 

گذشـته این بـازی راه انـدازی گردد.
در صـورت توجـه بـه این سـرگرمی بومـی محلی می شـود بـه آینده های درخشـان 

آن آرزومنـد بود. 
روایت هـای وجـود دارد کـه کرکـت همـان تـوب دنـده سـابقه مـردم مـا اسـت که 
انگلیس هـا پـس از تجـاوز بـه افغانسـتان و برگشـت بـه کشـور شـان به ایـن بازی 
قوانیـن و مقـررات وضع نموده و آن را به ورزش جهانی مبدل سـاختند. شـرایط آن 
زمـان و حـال تفـاوت دارد و فضا برای مشـهور سـاختن این بازی هرچه مناسـب تر 
اسـت. می تـوان بـا مصرف کـم ولی مدیریت سـالم این سـرگرمی راشـهرت جهانی 

. بخشید

انحصار قدرت؛
رییس جمهور تا کجا پیش خواهد رفت؟

پــس از گذشــت ســه ســال، رییــس جمهــور اکثریــت قاطــع چهره هــا را مــات 
کــرده و یــا در حاشــیه قــرار داده بــود، امــا او هنــوز مخالفانــی جــدی داشــت. 
یــک نفــر در درون قــدرت هم چنــان برایــش خــط و نشــان می کشــید. 
عطامحمــد نــور؛ والــی سرســخت بلــخ. در پانــزده ســال گذشــته، آقــای نــور 
ــی  ــه و ادبیات ــای قدرتمندان ــخاوت مندانه، مانوره ــش های س ــذل و بخش ــا ب ب
ــه  ــادی، ب ــدۀ جه ــی و فرمان ــک وال ــگاه ی ــود از جای ــو سیاســی، توانســته ب ن
ــد و  ــادات تن ــد. انتق ــدام کن ــر عــرض ان ــر فراگی ــک رهب شــدت در ســطح ی
ــم در  ــود و ه ــت ب ــم در دول ــور ه ــت. ن ــان زد اس ــی زب ــای غن ــز او از آق تی

برابــر دولــت.
ــای  ــزل آق ــا ع ــد، ام ــل کن ــت را تحم ــن وضعی ــی نمی توانســت ای ــای غن آق
ــر والیــت داری بلــخ و نفــوذ جــدی در  ــود. او عــاوه ب ــور کار ســاده یی نب ن
شــمال، رییــس اجرایــی جــزب جمعیــت اســامی نیــز بــود. حزبــی کــه داکتــر 
ــدرت  ــود و خــودش را صاحــب پنجــاه درصــد ق ــرده ب ــزد ک ــداهلل را نام عب

می دانســت.
رییــس جمهــور امــا این بــار روش دیگــری برگزیــد. او در آغــاز، بــا 
ــرات،  ــن مذاک ــت و در ای ــره نشس ــه مذاک ــور ب ــا ن ــرخرمن، ب ــای س وعده ه
زیرکانــه اســتعفای بــدون تاریــخ نــور را گرفــت. نــور هــر چنــد بــازی خــورد، 

ــه داد. ــی ارای ــه غن ــتعفای مشــروطی را ب ــا اس ام
ــه  ــی ب ــا غن ــور اعــان کــرد کــه ب ــۀ راه از هــم پاشــید و ن مذاکــرات در میان
ــخ را  ــی بل ــتعفای وال ــۀ اس ــور برگ ــس جمه ــا ریی ــق نرســیده اســت، ام تواف
هم چنــان در اختیــار داشــت. اســتاد عطــا کــه در زمــان مذاکــرات آرام شــده 
بــود، پــس از شکســت گفت و گوهــا دوبــاره صــدای انتقــادش را بلنــد کــرد. 
ــش  ــکیل داد و زبان ــاف تش ــور ائت ــس جمه ــان ریی ــا مخالف ــا ب او بی محاب

ــین! ــرخ و آتش ــان س هم چن
ــۀ  ــود. او در ادام ــل ب ــل تحم ــر قاب ــی، غی ــرای غن ــت ب ــن وضعی ــۀ ای ادام
ــور  ــد ن ــه، عطامحم ــی عجوالن ــرد و در فرمان ــت ک ــار حرک ــت انحص سیاس
ــام اســتعفا نهــاد،  ــر آن ن را از مقــام والیــت بلــخ معــزول کــرد. عزلــی کــه ب
اســتعفایی کــه آقــای نــور آن را منتفــی خوانــد و گفــت: قبولــش نــدارم. ایــن 
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــای انتخاب ــرۀ جنجال ه ــر خاط ــار دیگ ــه، یک ب حادث

ــرد. ــده ک ــا زن 9۳ را در ذهن ه
اما چرا رییس  جمهور غنی چنین  کرد؟

در شــرایطی کــه هــر روز بخشــی از ممکلــت در کام طالــب مــی رود و ســایۀ 
ســیاه داعــش هــر روز گســترده تر می شــود، در شــرایطی از وزارات هــا 
ــزاران بســت  ــا، ه ــا آمریت ه ــه ت ــا گرفت ــا ریاســت ها، از مدیریت ه ــه ت گرفت
بــا سرپرســت اداره می شــود، در شــرایطی کــه کشــور تــا کرکنــک در بحــران 
فســاد و جنــگ داخلــی فــرو رفتــه، در شــرایطی کــه مملکــت بیــش از هــر 
ــاری  ــه برکن ــی ب ــه ضرورت ــت، چ ــاج اس ــری محت ــه هم دیگرپذی ــزی ب چی
عطامحمــد نــور بــود؟ آیــا رییس جمهــوری مشــکات دیگــر را حــل کــرده؟ 
آیــا رییــس دولــت، از پــس همــۀ بدبختی هــای مذکــور بــر آمــده؟ پاســخ ها 

روشــن اســت.
شواهد دیگر انحصار...

ــای  ــس زدن چهره ه ــه پ ــدود ب ــور، مح ــس جمه ــای ریی ــار آق ــه رفت البت
ــۀ  ــت روزنام ــه روای ــود. ب ــخص او نمی ش ــدرت در ش ــار ق ــرح و انحص مط
ــت  ــی اســت و در مدیری ــی انحصــار قوم ــکا، او در پ ــِت امری ــنگتن پس واش

ــد. ــار می کن ــتبدانه رفت ــز مس ــه اش نی زیرمجموع
ســال گذشــته بــود کــه روزنامــۀ واشــنگتن پســت امریــکا، غنــی را متهــم بــه 
اســتبداد، قوم گرایــی و بی اعتنایــی بــه مــردم کــرد. در آن گــزارش آمــده بــود 
کــه اشــرف غنــی گــرد خــود مشــاورانی از قــوم پشــتون گــرد آورده اســت، 
ــی  ــه غن ــود ک ــرده ب ــه ک ــه اضاف ــن روزنام ــی. ای ــتون های غلجای ــم پش آن ه
ــوب  ــران را منص ــد. او وزی ــه می کن ــن مداخل ــطح پایی ــای س در انتصاب ه

ــد. ــام کار نمی ده ــرای انج ــت ب ــازه و صاحی ــا اج ــه آن ه ــا ب ــد، ام می کن
ــتبد  ــری مس ــی مدی ــه غن ــود ک ــده ب ــزارش آم ــن گ ــری از ای ــش دیگ در بخ
ــه  ــی ب ــارات کاف ــض اختی ــدون تفوی ــتان ب ــور افغانس ــال ادارۀ ام ــه دنب و ب
ــادی  ــردم ع ــه م ــبت ب ــی نس ــن احساس ــت. او هم چنی ــت اس ــات دول مقام
نــدارد. محتــوای ایــن گــزارش کــه یک ســال کــه از نشــر آن می گــذرد را بــه 

ــرد. ــوان رد ک ــل نمی ت ــورت کام ص
ــًا  ــز کام ــی نی ــا مردم ــا و جنبش ه ــه حرکت ه ــود دارد: او ب ــواهدی وج ش
ــر،  ــتاخیز تغیی ــا رس ــه ت ــنایی گرفت ــش روش ــت. از جنب ــرده اس ــی ک بی اعتنای
ــرار  ــر تک ــته های پُ ــا خواس ــه ت ــان گرفت ــور و بامی ــردم غ ــی م از دادخواه

هرات نشــینان.
می گوینــد در نشســت های کابینــه، فضــای رعــب آوری حاکــم اســت 
ســاختن  بــا  او  می تــازد.  وزیــران  بــر  ســاده گی  بــه  رییس جمهــور  و 
کمیســیون های مختلــف، کامــًا قــدرت را قبضــه و صاحیــت وزیــران را بــه 
شــدت محــدود کــرده اســت و در تقرری هــا، گاهــی حتــا در اســتخدام یــک 

ــرده. ــت ک ــم دخال ــروان ه موت
ــار زدن دوســتم، عــزل مســعود،  ــان یکــی پرســش مهــم: پــس از کن و در پای
ــات،  ــس کمیســیون انتخاب ــردن ریی ــار ک ــرزی، برکن ــرار دادن ک ــیه ق در حاش
برکنــاری و اســتعفای اجبــاری چنــد وزیــر، فریفتــن اســتاد عطــا و... آیــا مــا 

ــم؟ ــداهلل نخواهــد بودی ــر عب ــار گذاشــتن داکت روزی شــاهد کن
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روزنامه دیلی تایم پاكستان
نـواز شـریف پنـج مـاه پـس از احـراز عـدم صاحیتـش 
بـار دیگـر چمـدان خـود را بـه مقصـد عربسـتان بسـت. 
برادرش، شـهباز شـریف هم آن جاسـت. خبرهای منتشـر 
شـده در خصـوص یک برنامه »آشـتی ملـی« دیگر تحت 
حمایـت عربسـتان بـار دیگـر در پاکسـتان جنجـال بـه پا 

اسـت. کرده 
بنـا بـر اعام منابـع آگاه، خانواده شـریف سـعی داشـتند 
کـه پیـش از اعام حکم دادگاه عالـی در ۲۸ ژوئیه ۲۰۱7، 
عربسـتان را کامـا در اجرای حکم آشـتی ملـی دیل کنند 
و ایـن تاش هـا پـس از اعـام حکـم دادگاه بـا سـرعت 

پیگیری شد. بیشـتری 
در اسـام آباد برخـی دیپلمات هـا معتقدنـد تنها عربسـتان 
و چیـن قـدرت نفـوذ کافی بـرای مشـارکت در برقراری 
امنیـت را دارنـد؛ پـس طبیعی اسـت کـه عربسـتان که از 
زمـان آغـاز بحـران یمـن و قطـر دل خوشـی از دولـت 
حزب مسـلم لیگ پاکسـتان نداشـته اسـت، در این مساله 
اسـتقبال  مسـاله  ایـن  از  عربسـتان  پادشـاه  شـود.  وارد 
نمی کـرد؛ بنابرایـن سـرانجام محمـد بـن سـلمان، ولیعهد 

عربسـتان  بـه ایـن موضوع وارد شـد.
برخـی اتفاقـات ناراحت کننده  بـود. هفته گذشـته هواپیما 
ویـژه ای از جانـب عربسـتان بـه پاکسـتان آمـد تـا نـواز 
شـریف را بـه ایـن کشـور ببـرد. منابـع آگاه می گوینـد، 
شـهباز مـدت کوتاهـی پـس از رسـیدن بـه عربسـتان، 
قـادر بـود نظـر مخاطبـان ولیعهـد قدرتمنـد عربسـتان را 
جلـب کنـد. صبـح روز بعد، ناصـر خان جانجوا، مشـاور 
امنیـت ملـی پاکسـتان با نـواز شـریف نشسـتی غیرعادی 
داشـت کـه پنـج سـاعت بیشـتر از مـدت مقـرر بـه طول 
انجامیـد. هنگامـی کـه از خانـواده شـریف درخصـوص 
ایـن ماقـات سـوال شـد، آنـان سـعی کردند کـه در این 
بـاره سـکوت کننـد امـا در گزارشـی کـه در زمـان اوج 
بازدیـد برنامه هـای تلویزیونـی از همـه شـبکه ها پخـش 
شـد و روز بعـد در صفحـه اول روزنامه ها انتشـار یافت، 

ایـن دیـدار را تکذیـب نکردند.
امـا در حالـی کـه کمتـر از پنـج مـاه بـه انتخابـات باقـی 
مانـده، دلیـل بازدیـد از عربسـتان چیسـت؟ ایـن سـوالی 
اسـت که ذهن کارشناسـان پاکسـتانی را به خود مشـغول 
کـرده اسـت. چـرا یـک برنامـه آشـتی ملـی دیگـر اکنون 

مطـرح می شـود؟
از  همـه  دادگاه،  حکـم  اعـام  و  جـوالی   ۲۸ از  پـس 
بـزرگ  اقدامـات غیرقانونـی خانـواده شـریف و فسـاد 
مالـی آن هـا آگاه هسـتند. دادگاه حسابرسـی بایـد تصمیم 
خـود در خصـوص نـواز شـریف، دختـر او و دامادش و 
همچنیـن اسـحاق دار، خویشـاوند نزدیـک او را پیـش از 
انتخابات سراسـری پاکسـتان اعام کند. خانواده شـریف 
سیسـتم  تبانـی  قربانـی  کـه  کرده انـد  اظهـار  صراحتـا 

امنیتـی شـده اند. و  دادگسـتری 
پـس چـه نفعـی در رابطـه بـا عربسـتان کـه بـا سـازمان 
امنیتـی پاکسـتان روابـط خوبـی دارد، بـرای آن هـا وجود 

دارد؟
و  افغانسـتان  در  ویـژه  بـه  آمریـکا  جانـب  از  پاکسـتان 
همـه  رغـم  بـه  دارد.  قـرار  شـدید  فشـار  تحـت  هنـد 
پیش بینـی  کـه  همان طـور  گرفتـه،  صـورت  اقدامـات 
بـه محبوبیـت حـزب حاکـم  می شـد، خدشـه خاصـی 
مسـلم لیـگ وارد نشـده اسـت. حزب مـردم پاکسـتان به 
میـزان بیشـتری اعتبـار خـود را از دسـت داده زیرا باول 
بوتـو، رهبـر آن، هنـوز راه زیـادی بـرای تسـلط بـر ایـن 
حـزب دارد؛ چه برسـد بـه هدایـت آن برای دسـتیابی به 
پیـروزی در انتخابـات. عمران خـان، رهبر حزب تحریک 
انصـاف هم بـه دلیـل دمدمی مـزاج بودنش تنهـا می تواند 
بـرای آسـیب رسـاندن بـه اشـخاص مـورد اعتمـاد قـرار 
گیـرد و نمی تـوان بـرای اداره یـک کشـور بـه او اعتمـاد 
کـرد. خانـواده شـریف ایـن وضعیت را شـرایط مناسـبی 
بـرای دسـتیابی بـه قـراردادی با سـازمان امنیتی پاکسـتان 
می دانـد زیـرا آنـان بـر ایـن باورنـد کـه شـیطانی کـه آن 
را بشناسـی، از فرشـته ای کـه آن را نشناسـی بهتر اسـت.
سـوال اصلـی  کـه باقـی می ماند این اسـت که چه بر سـر 
واکنش هـای خشـم آلود نـواز شـریف و دختـرش، مریـم 
می آیـد کـه از پیـش از ۲۸ جـوالی بسـیار خشـمگین و 

عصبانـی هسـتند و این واکنـش از آن زمان هیـچ گاه آرام 
نشـده است.

تـا  بایـد  آنـان  معتقدنـد،  شـریف  خانـواده  نزدیـکان 
قـرارداد  ایـن  تـا  شـوند  آرام تـر  انتخابـات،  برگـزاری 
موفقیت آمیـز عمـل کنـد. ایـن به آن معنا نیسـت کـه آنان 
دربـاره اتهام عـدم اجـرای عدالت در موردشـان صحبتی 
نخواهنـد کـرد. ایـن وضعیـت همچنـان ادامـه خواهـد 
داشـت؛ امـا کنترل شـده و آرام تـر و در سـطحی که قابل 

تحمـل باشـد.
آنـان چگونـه از شـر پرونده هـا و احـکام اعـام شـده 
علیـه خـود خاص خواهند شـد؟ اینجا پاکسـتان اسـت. 
بـه یـاد داریـد کـه پرویـز مشـرف، رییس جمهـور سـابق 
پاکسـتان در تلویزیـون ملـی اقـرار کـرد کـه چه کسـی و 
بـا اعمـال فشـار بـر چـه شـخصی او را آزاد کـرد؟ اصا 
چیـزی از آن شـنیده اید؟ بـه عـاوه اینکـه بسـیاری از 
تحلیلگـران هشـدار می دهنـد، هـر شـرایط دقیقـه نـودی 
می توانـد همـه اقدامـات صـورت گرفتـه را خنثـی کنـد 
زیـرا متغیرهـای ملـی، منطقـه ای و بین المللـی زیـادی در 

ایـن قمار بـزرگ وجـود دارد.

کاهـش  ملـل  سـازمان  انکشـافی  برنامـه  رییـس 
کمک هـای مالـی از سـوی ایـاالت متحـده امریکا 
را مشـکل سـاز خوانـد. ایـاالت متحده بیشـترین 
پـول را بـه سـازمان ملـل می پـردازد و بـا کاهش 
آن پـروژه هـای زیـاد انکشـافی در جهـان با خطر 

مواجـه خواهند شـد.
اخیم شـتاینر رییس برنامه انکشـافی سـازمان ملل 
متحـد )یـو ان دی پـی( بـه خبرگـزاری »ای پـی 
دی« در ژنیـو گفـت اگـر ایـاالت متحـده امریـکا 
بیشـتر از ایـن کمـک هـای مالـی خـود را کاهش 
بـرای  ای  گسـترده  پیامدهـای  امـر  ایـن  بدهـد، 
فعالیـت هـای اداره برنامه های انکشـافی سـازمان 
ملـل متحـد داشـته و در مجمـوع توانایـی عمـل 

ایـن سـازمان را متأثـر می سـازد.
شـتاینر، بلندرتبـه تریـن مأمور آلمانی در سـازمان 
ملـل، تأکیـد کـرد کـه »برنامـه انکشـافی سـازمان 
ملـل متحـد مجبـور خواهـد شـد کـه از بسـیاری 
از کشـورها بیـرون بـرود، پـروژه هـای خـود را 
متوقـف بسـازد، دفاتـر خـود را ببنـدد و کارمندان 
خـود را برکنـار کنـد«. به قـول وی کاهش فعالیت 
هـای برنامـه انکشـافی ملـل متحـد روی نهاد های 
عالـی  کمیسـاری  ماننـد  ملـل،  سـازمان  دیگـر 

ایـن سـازمان در امـور پناهجویـان، اثـر خواهـد 
گذاشـت، زیـرا برنامـه انکشـافی ملـل متحـد در 
ایـن  دیگـر  مؤسسـات  کشـور ها،  از  بسـیاری 
سـازمان را در عرصـه لوژسـتیکی حمایت می کند. 
شـتاینر افـزود: »چنیـن چیـزی بـرای مردمانی که 
از مـا کمـک دریافـت می کننـد، بسـیار تلـخ تمام 

می شـود.«
متحـده  ایـاالت  شـتاینر،  اظهـارات  اسـاس  بـه 
امریـکا سـاالنه بـه طـور منظـم ۸۰ میلیـون دالـر 
بـرای برنامـه انکشـافی سـازمان ملـل متحـد مـی 
انکشـافی  »برنامـه  داد:  توضیـح  شـتاینر  پـردازد. 
سـازمان ملـل بـرای اینکـه اصـًا بتوانـد کاری را 
انجـام بدهـد، بـه این کمـک مالـی نیـاز دارد.« او 
عـاوه کـرد: »مـا بـرای فعـال بـودن دفاتـر خود، 
پرداخـت معاشـات مأموریـن و امور مشـورتی که 
هـر کشـوری از ما انتظـار آن را دارد، ایـن پول را 

داریـم.« الزم 

کشـور های عضـو سـازمان ملل متحـد، در نتیجه 
 ۲۸6 امریـکا،  متحـده  ایـاالت  سـوی  از  فشـار 
میلیـون دالـر امریکایـی از بودجـه همیشـگی این 
سـازمان بـرای سـال هـای ۲۰۱۸ و ۲۰۱9 میادی 

کاسـته انـد. بـه ایـن ترتیب ایـن بودجه بـرای دو 
سـال آینـده بـه ۵،۴ میلیـارد دالـر می رسـد. با این 
پـول بـه ویـژه داراالنشـای سـازمان ملـل، مجمع 
عمومـی و شـورای امنیـت ایـن سـازمان تمویـل 
می شـوند. بـر اثـر فشـار از سـوی ایـاالت متحده 
بودجـه  از  دالـر  میلیـون   6۰۰ حـدود  همچنـان 
مأموریـت هـای جاری صلح این سـازمان کاسـته 

شـده اسـت. ایـاالت متحـده امریـکا ۲۲ درصـد 
بودجـه سـازمان ملـل متحـد را تمویـل مـی کند، 
و بـه ایـن ترتیـب نسـبت بـه هـر کشـور دیگری 

بیشـترین پـول را بـه ایـن سـازمان می پـردازد.
بـه گفتـه اخیـم شـتاینر، برنامه انکشـافی سـازمان 
کمـک  مـردم  بـه  جهـان  کشـور   ۱7۰ در  ملـل 
می رسـاند. طـور مثـال ایـن اداره در عـراق بـرای 
سـاختار هـای بنیـادی ایـن کشـور، ۱۴۰۰ پـروژه 
دارد. شـتاینر گفـت: »در مناطقـی کـه از دسـت 
)داعـش(  اسـامی«  »دولـت  تروریسـتی  گـروه 
دوبـاره آزاد سـاخته شـده انـد، مـا بـرای مـردم 
فراهـم  را  بـرق  و  آب  بـه  دسترسـی  امکانـات 
مـی سـازیم، سـقف هـای تخریـب شـده مکاتب 
کمـک  صحـت  عرصـه  در  می کنیـم،  اعمـار  را 
شـده  ویـران  مؤسسـات  از  یـا  و  می رسـانیم 
آموزشـی، ماننـد دانشـگاه شـهر موصـل، حمایت 
می کنیـم.« برنامـه انکشـافی سـازمان ملـل )یـو ان 
دی پـی( در افغانسـتان نیـز پـروژه هـای متفاوتی 

می کنـد. تمویـل  را 
شـتاینر ۵6 سـاله از ماه جـون ۲۰۱7 رییس برنامه 
انکشـافی سـازمان مـل متحـد در نیویارک اسـت. 
ایـن نهـاد در برابـر فقـر در جهـان مبـارزه می کند 
و بدیـن منظـور پـروژه هـای مختلـف انکشـافی 
در عرصـه هـای زراعـت، تصـدی هـای کوچک، 
مکاتـب، تأسیسـات صحی و زیرسـاخت ها دارد. 
بودجـه سـاالنه ایـن اداره، کـه مسـتقل از بودجـه 
مجموعـی سـازمان ملل متحد اسـت، بـر تقریبًا ۵ 

میلیـارد دالـر بالغ می شـود.

عـربستان چه آشی 
برای پاکستـان می پزنـد؟

نامۀ سرکشاده به رییس حکومت 
و نماینده گان مردم

ملل متحد از پیامدهای کاهش کمک های 
مالی امریکا هشدار داد

با دامن زدن به اختافات قومی، تیشه به ریشۀ خود و مردم نزنید!
علی الرغـم جنـگ، ناامنـی، انتحـار و انفجـار کـه سراسـر کشـور را فـرا گرفتـه، اما با 
گذشـت هـر روز، دامـِن اختافـات قومـی در کشـور نیز گسـترده تر می شـود. در این 
راسـتا عـدۀ زیـادی از هم وطنـان مـا در اثـر فقـر، گرسـنه گی، بی سـرپناهی، بیـکاری 
و آوره گـی در نبـود عرضـۀ خدمـات صحـی و اجتماعـی، جـان خـود را از دسـت 
می دهنـد و هـر روز بیشـتر از یک صـد نفـر از جوانـان فـداکار کشـور در جنگ هـای 
روبـه رو بـا دشـمنان سـوگند خـوردۀ افغانسـتان بـه شـهادت می رسـند. اگـر جنگ و 
قسـمتی از از ایـن سـیاه روزی را دشـمنان خارجی به مـا تحمیل کرده اند، اما قسـمت 
بیشـتر ایـن بدبختی هـا و جـدال و کشـمکش هاِی میان خـودی، ناشـی از عملکرد غیر 

مسـووالنۀ حـکام و قوای سـه گانۀ کشـور اسـت. 
در هفتـۀ گذشـته، مجلـس نماینـده گان  در زمینـۀ سرنوشـت توزیـع شـناس نامه های 
برقـی در حالـی فیصلـۀ خـود را اعـام کـرد کـه از جملـه ۱۲ عضـو هیـأت مختلـط، 
پنـج تـن از نماینـده گان اقـوام غیـر پشـتون غایـب بودنـد که ایـن خـود غیرعادالنه و 
پرسـش برانگیز اسـت. بـه خاطـر این کـه سـناریوی غم بـار »اقلیـت« و »اکثریـت« کـه 
در مغایـرت بـا تأمیـن عدالـت اجتماعـی و حقوق شـهروندی بوده و همـواره موجِب 
کشـمکش میـان سـران و جـدال میان اقوام باهم برادر شـده اسـت، به صـورت بنیادی 

رفـع و بـدون معضلـه باشـد، پیشـناد می شـود که:
۱- سروی سراسری صورت گیرد، بعد شناس نامه توزیع شود.

۲- هیـأت توزیـع شـناس نامه بایـد مختلـط و از قـومِ چـه کوچـک چـه بـزرگ، یک 
نماینـده در آن حضـور داشـته باشـد، نـه آنکـه از یک قوم خاص، شـش نماینـده و از 
سـایر اقـوام که تعدادشـان بیشـتر از ۲۰ قوم اسـت، نیـز 6 نماینده در نظر گرفته شـود 

کـه ایـن ترکیب خـودش مخالـف قانون اساسـی و هـم غیر عادالنه اسـت.
۳- تاهنوز که ملت نشـده ایم و فرهنگ قوم و قوم گرایی به شـکل حساسـیت برانگیزی 
در سـطح کان کشـور وجـود دارد، ذکـر ملـت در شـناس نامه زایـد و بـه منظـور 

خاص)؟( اسـت. بایـد از آن اجتناب شـود.
۴- ذکـر قـوم کـه هویت هرکـس را تشـکیل می دهد، اگر قـوم کوچک اسـت یا بزگ 
باید در شـناس نامه درج شـود. اگر فرد پشـتون اسـت، پشـتون ذکر شـود، اگر تاجک 

اسـت، تاجـک، اگـر گجر و براهوی اسـت، بایـد گجر و براهوی ذکر شـود.
۵- اگـر »افغـان« پشـتون اسـت و »پشـتون« افغـان، ایـن چـه معنـا می دهـد کـه بـا 

سوءاسـتفاده از قـدرت، از یـک نـام دو امتیـاز از اقـوام دیگـر بگیرنـد؟
6- از آن جایـی کـه در هـر مقطـع زمـان زمام دارانـی بـه صحنـه می آینـد و می روند و 
نماینده گانـی نیـز عـوض می شـوند و تاریـخ کارروایـی زمـام داران و عملکـرد نیک و 
بـد وکا را در پیشـانی خـود حـک می کنـد و آینـده گان آن را به قضاوت می نشـینند؛ 
مـردم زجـر کشـیدۀ ما از مقام ریاسـت جمهـوری و مجلس نماینـده گان خویش توقع 
دارنـد کـه در مسـایل سرنوشت سـاز ملی، تصامیـم و اجراآت سرنوشـت مثبت و ملی 

اتخـاذ کنند.
با احترام

جنرال محمدعظیم مجاهد


	Button 2: 
	Button 3: 


