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اعضــای مجلــس ســنا ضمــن ابــراز 
نگرانــی از افزایــش آلودگــی هــوا در 
کابــل، فیصلــه کردنــد تــا مســووالن 
محیــط زیســتی را اســتجواب کننــد.

اکثریــت  بــا  ســنا  مجلــس  اعضــای 
 12( سه شــنبه  روز  نشســت  در  آرا 
ــد  ــه کردن ــس فیصل ــن مجل ــدی( ای ج

ــن  ــده ای ــی از نشســت های آین ــا دریک ت
مجلــس، مســووالن محیــط زیســتی را در 
ــل،  ــی در کاب ــش آلودگ ــه افزای ــد ب پیون

ــد. ــتجواب کنن اس
فضــل هــادی مســلم یــار رییــس مجلــس 
ســنا خطــر آلودگــی هــوای شــهرکابل را 
خطرنــاک تــر از خطــرات انفجــار و 

ــته و  ــور دانس ــار در کش ــات انتح حم
بــر همــکاری مــردم بــا نهادهــای دولتــی 

ــد کــرد. تاکی
آقــای مســلم یــار افــزود کــه اگــر مــردم 
همــکاری نکننــد وضعیــت آلودگــی هــوا 

در شــهر کابــل بــد خواهــد شــد.
رییــس  ســناتورها،  توافــق  از  پــس 
مجلــس ســنا گفــت کــه مســووالن 
محیــط زیســتی را در همیــن رابطــه 
ــن  ــده ای ــای آین ــت ه ــی از نشس در یک
بــرای  کــه  می خوانــد  فــرا  مجلــس 
جلوگیــری از آلودگــی هــوا در شــهر 

کابــل چــه برنامــه هــای دارنــد.
اعضــای مجلــس ســنا نیــز آلودگــی هــوا 
ــد و  ــنده خواندن ــل کش ــهر کاب را در ش
ــراز  ــی اب ــزون آلودگ ــش روز اف از افزای

ــد. ــی کردن نگران
ســناتورها تاکیــد داشــتند کــه مــردم 
ــادی  ــت اقتص ــف وضعی ــل ضع ــه دلی ب

ــر  ــت و غی ــی کیفی ــوختی ب ــواد س از م
ــش  ــه های ــای خان ــرای گرم ــتندرد ب اس
شــان اســتفاده می کننــد و همیــن مســاله 
ــل  ــهر کاب ــتر در ش ــی بیش ــبب آلودگ س

ــت. ــده اس ش
ــه  ــد ک ــنا می گوین ــس س ــای مجل اعض
ــل  در نتیجــه آلودگــی هــوا در شــهر کاب
ــل بیشــتر  ــهر کاب ــراض تنفســی در ش ام

شــده اســت.
ــوا  ــش آلودگــی ه ــان، افزای ــه آن ــه گفت ب
در شــهر کابــل، ایــن شــهر را بــه بدتریــن 
جــای بــرای زندگــی تبدیــل کــرده 

ــت. اس
ســنا،  مجلــس  اعضــای  همچنیــن، 
ــوول  ــای مس ــر نهاده ــهرداری و دیگ ش
محیــط زیســتی را بــه کــم توجهــی 
بــرای جلوگیــری از بدتــر شــدن شــرایط 
ــد  ــل، متهــم کردن محیــط زیســتی در کاب
ــور  ــه منظ ــدی ب ــدام ج ــتار اق و خواس
کاهــش آلودگــی در شــهر کابــل شــدند.
ایــن در حالــی اســت کــه بــا فــرا 
رســیدن فصــل ســرما، دود و غبــار ناشــی 
از اســتفاده از مــواد ســوختی بــی کیفیــت 

ــت. ــده اس ــتر ش ــل بیش ــهر کاب در ش

نخســتین نشســت حــزب جمعیــت اســامی 
بــا ارگ در مــورد عطامحمــد نــور بــه پایــان 

. سید ر
محی الدیــن  ربانــی،  صاح الدیــن 
مهــدی، ســتار مــراد و واقــف حکیمــی بــه 
ــف  ــت و حنی ــزب جمعی ــی از ح نماینده گ
اتمــر، معصــوم ســتانکزی و ســام رحیمــی 
ایــن  در  حکومــت  از  نماینده گــی  بــه 

ــتند. ــور داش ــره حض مذاک
ــاش  ــش ف ــد نام ــه نمی خواه ــع ک ــک منب ی
ــرات روی  ــن مذاک ــه ای ــد ک ــود می گوی ش
تعییــن نماینــده گان جمعیــت بر کرســی های 
ــت و  ــک والی ــفارت، ی »دو وزارت، دو س

ــوده اســت. ــس« ب ــی پولی ــک فرمانده ی
منبــع می افزایــد کــه در نشســت امــروز 
جمعیــت  حــزب  خواســت های  صرفــًا 
ــده و  ــانده ش ــوش ارگ رس ــه گ ــامی ب اس
ــتر  ــدی بیش ــت های بع ــرف در نشس دو ط

گفت وگــو خواهنــد کــرد.
بــه گفتــۀ منبــع، شــب گذشــته صاح الدیــن 
ربانــی بــا عبــداهلل عبــداهلل، رییــس اجرایــی 
ــن  ــارۀ ای ــته و در ب ــت نشســتی داش حکوم
مذاکــرات رأی زنــی کرده انــد و رییــس 
ــن  ــالمت آمیز ای ــل مس ــر ح ــز ب ــی نی اجرای

ــت. ــرده اس ــاری ک ــا پافش جنجال ه
ایــن در حالــی اســت کــه عطامحمــد نــور، 
روز   جمعیــت  حــزب  اجرایــی  رییــس 
ــد  ــار می گوی ــن ب ــرای چندمی ــنبه ب ــه ش س
کــه حکومــت برنامــۀ ناامن ســازی بلــخ 
را روی دســت دارد. او امــا ایــن بــار از 
ــد  ــخن می زن ــل س ــی در کاب بریزوبپاش های
و  ملــی  امنیــت  نهادهــای  می گویــد،  و 
ــرد« را  ــراد ولگ ــی »اف ــت مل ــورای امنی ش
در مهمان خانه هــای دولتــی جمــع کــرده 
ــا در  ــه آن هــا ســاح توزیــع می کننــد ت و ب

ــد. ــورش کنن ــخ ش ــر بل براب

جمعیت و حکومت دربارۀ 
استاد عطا مذاکره کردند
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موضع امریکا حاصل 

دیپلوماسی ماست

جدال پنج ساله 

بر رس تذکرۀ برقی پایان می یابد؟

حکومت در پی نا امن سازی 
بلخ است

 زمانی كه لویه جرگه به 
درازا كشید، اشرف غنی 

در محضر 20 تن مرا 
خطاب قرار داده، گفت: 
»جناب سفیر صاحب! 

یاد تان باشد هر زمانی كه 
من به قدرت برسم، 
توسط قوم یا شمشیر 
یا توسط خارجی ها شما 
مردم را از این كشور 
بیرون می كنم«. همان 
روز كرزی صاحب مرا 
دعوت كرد و گفت كه 

معذرت می خواهیم .... 

احمد ولی مسعود در برنامۀ مناظرۀ تلویزیون خصوصی آریانا نیوز:

قطب بنـدی هـای زبانـی 
و قومـی به اوجـش رسیـده  است



مجلـس نماینـده گان )ولسـی جرگـه(روز هشـتم جوزای 
1392 )29مـی2013( بـا تصویـب قانـون ثبـت احـوال 
شناسـنامه  یـا  تابعیـت  تذکـرۀ  مشـخصات  نفـوس، 
الکترونیکـی را کـه بـر سـر نوشـتن نـام اقـوام افـراد در 
آن اختـاف نظـر داشـتند، بگونـۀ زیـر نهایـی و تصویب 
کـرد:  درج نـام و نـام خانواده گـی، نـام پـدر، نـام پـدر 
کان، محـل سـکونت فعلـی، سـکونت اصلـی، تاریـخ و 
محـل تولـد و دیـن افـراد. احتـراز از درج نـام اقـوام در 
شناسـنامه و بـه عـوض آن ثبت مشـخصات قومـی همراه 
بـا عکـس و انگشـت نگاری در مرکـز اطاعـات وزارت 
داخلـه. نگارش این مشـخصات در شناسـنامه بـا دو زبان 
پشـتو و فارسـی-دری و در عقـب آن بـه زبان انگلیسـی. 
در بـاالی مشـخصات متذکـره، بـه هـر سـه زبان نوشـته 
می شـود: جمهـوری اسـامی افغانسـتان، وزارت داخلـه، 

تابعیت.  تذکـره 
یکـی از دالیـل امتنـاع از ذکـر نـام اقـوام بـه روی صفحه 
شناسـنامه بـه توصیه هـای سـازمان ملـل متحـد و منابـع 
غربـی کمـک دهنـده پـروژه توزیـع تذکـره و سرشـاری 
در  را  قومـی  هویـت  درج  آنهـا  می گشـت.  بـر  نفـوس 
شـرایط بـی ثباتی و جنگ، مشـکل سـاز تلقـی می کردند 
کـه ممکـن اسـت مشـخص بـودن هویت هـای قومی در 
تذکـره تابعیـت بـه تبعیـض و حتی بـه تهدید جـان افراد 
بـر مبنـای هویـت شـان بیانجامـد. ایـن منابـع از وقایع و 
تجربه هایـی در حـوزه بالـکان اروپـا و برخی کشـورهای 
افریقایـی چـون راونـدا سـخن می گفتند. در بحث بر سـر 

درج واژه »افغـان«، ایـن نظـر مـورد تاییـد اکثریـت قـرار 
گرفـت کـه نوشـتن نام افغانسـتان سـه بار و به سـه زبان، 
تعلـق و هویـت دارنـدۀ شناسـنامه را بـدون هیـچ ابهامی 
مشـخص و تثبیـت می کنـد و نیـاز بـه تکـرار یـک واژه 

بحـث برانگیز نیسـت. 
قانـون ثبـت احـوال نفـوس، پـس از تصویـب مجلـس 
نماینـده گان، توسـط مجلس سـنا )مشـران جرگـه( نیز به 
تصویـب رسـید؛ امـا رییس جمهـور کرزی از توشـیح آن 
امتنـاع کـرد و آن را به جانشـین خود به میراث گذاشـت. 
رییـس  توسـط  نفـوس،  احـوال  ثبـت  قانـون  سـرانجام 
جمهـور غنـی در 10 قـوس 1393 )1دسـامبر2014( در 
مراسـم رسـمی داخـل ارگ ریاسـت جمهوری کـه داکتر 
عبـداهلل رییـس اجرایـی بـا معاونیـن اش و هـر دو معاون 
اول و دوم ریاسـت جمهـوری شـرکت داشـتند، توشـیح 
گردیـد. سـپس قانـون مذکـور در جریده رسـمی انتشـار 
یافـت کـه بـا فاصلـه می بایسـت تطبیـق می شـد و کار 
توزیـع تذکره)شناسـنامه( آغـاز می یافـت. امـا ایـن قانون 
اجـرا نشـد و پـس از اعتراضـات مجموعه یی بـا حمایت 
واژه  کـه خواهـان درج  قومـی،  رادیـکال  افـراد  برخـی 
»افغـان« بـه عنـوان هویـت همـه بودنـد، رییـس جمهور 
غنـی توزیـع شناسـنامه الکترونیکـی را علـی رغـم تاکید 
داکتـر عبـداهلل رییـس اجرایـی به توزیـع آن، عمـا معلق 

قـرار داد. 
هرچنـد رییـس اجرایـی کـه یکبـار اسـماعیل یـون، یکی 
از عاقه منـدان درج واژه افغـان بـا وی دیـدار داشـت تـا 
حمایـت وی را از درج واژه »افغـان« جلب کند، مخالفتی 
از  بسـیاری  مخالفـت  امـا  نمی کـرد  واژه  ایـن  درج  بـا 
حامیـان و هـواداران او در داخـل و بیـرون پارلمان وی را 
از توافـق سـریع در ایـن مورد باز داشـت. برخـی وکیان 
پارلمـان، از جملـه دکترمحی الدیـن مهـدی و عبدالحفیظ 
منصـور بـا رییس اجرایـی صحبت کردند تـا او را متقاعد 
بـه موضـع جـدی بـر سـر توزیـع تذکـره الکترونیکـی 
کننـد.  درحالـی کـه رییـس جمهـور غنـی مصمـم بـه 
احـوال  ثبـت  شـده  توشـیح  و  مصـوب  قانـون  تعدیـل 

نفـوس و درج واژه »افغـان« در شناسـنامه گردیـد، رییس 
اجرایـی داکتـر عبـداهلل تاش کرد تـا در نامـه ای به ارگ، 
رییـس جمهـور غنـی را قانـع و راضی بـه توزیـع تذکره 
الکترونیکـی کنـد. در ایـن نامـه بیشـتر از سـیزده دلیل بـه 
رییـس جمهـور غنی نگاشـته شـده بـود: » 1-   در حالی 
کـه مطابـق به قانـون اساسـی، همه بـه این اجمـاع دارند 
کـه هـر تبعـه این کشـور »افغـان« اطـاق می گـردد؛ ولی 
نوشـتن آنـرا در تذکره که تنها اسـتفاده داخلـی دارد، غیر 
معیـاری می دانیـم. 2 - قانـون فعلـی کـه بعـد از بحـث 
هـای زیـادی از پارلمـان گذشـته اسـت و توسـط رییس 
جمهـور توشـیح و در جریده رسـمی دو سـال قبل چاپ 
شـده اسـت یکـی از بهتریـن و مـدرن تریـن قوانیـن از 
نـوع خـود مـی باشـد. 3 - در هیـچ کشـوری، ملـت در 
خـود کارت نوشـته نمی شـود و تنهـا اسـم مملکـت و 
یـا کلمـه شـهروند )سـتیزن شـیپ( در آن مـی نویسـند. 
بـه همیـن سـبب در قانـون فعلـی هـم کـه در طـی یـک 
پروسـه طوالنـی بـه تصویـب رسـیده از ذکر ملـت و قوم 
در کارت خود داری شـده اسـت. 4 - ایـن به همه هویدا 
اسـت کـه در یـک مملکـت تابعیـت واحـد می باشـد که 
بـرای مـا همانـا »افغـان« اسـت و نوشـتن آن در کارت 
همـه )یعنـی 30 میلیـون تبعه مملکـت( نیاز نیسـت. تنها 
مـوارد فاروقـه نیـاز بـه نوشـته شـدن دارنـد. 5- بـا آنکه 
نوشـتن نـام اقـوام چـون واحـد نیسـتند مـی توانـد روی 
کارت درج شـود ولـی تذکـره بـه اسـاس همیـن قانـون 
فعلـی بهتریـن گزینـه بـرای حفـظ وحـدت ملـی اسـت؛ 

زیـرا هـر تبعـه مملکت ولـو به هر قـوم و تبـاری مربوط 
باشـد بـدون هیچ تفاوتـی یـک کارت را دریافت می کند. 
6- نوشـتن تابعیـت یـا ملت )نشـنالیتی( در اصـل تذکره 
تنهـا در ممالکـی کـه عضـو کـدام اتحادیـه مـی باشـند، 
مـروج اسـت. مثـا کشـورهای عضـو اتحادیه اروپـا و یا 
در شـش کشـور عضـو شـورای همـکاری خلیـج. 7- در 
بسـیاری کشـورها ترجیـح به نوشـتن کمتریـن معلومات 
در روی تذکـره اسـت چـون همـه معلومـات در دیتابیس 
موجـود اسـت و بـه همین سـبب بیشـتر آنهـا ترجیح می 
دهنـد که تنها از الیسـنس دریـوری بدین منظور اسـتفاده 
مـی کننـد. انگلسـتان دوبـاره از توزیـع کارت برقـی بـه 
گزینـه الیسـنس دریـوری رفـت. 8 - بـا نوشـتن جبـری 
افراطیـون  عـده  یـک  بـه  کارت  قومیـت روی  و  ملـت 
بصـورت غیـر ضروری زمینه مـی دهیم تا مردم را بیشـتر 
تحریـک نمـوده و سـبب تفرقـه بیشـتر شـوند، درحالـی 
کـه بـا ننوشـتن آن مـا همـه هموطنـان را یکـی تلقی می 
نماییـم. 9 - فرسـتادن ایـن موضوع به شـورای ملی یکبار 
دیگـر فضـای تنـش آلـود فعلـی مجلـس را بـد تـر مـی 
سـازد کـه هیـچ نیـازی در حالـت کنونـی بـه آن نیسـت 
و احتمـال دارد ماننـد قانـون انتخابـات مجلسـین فیصلـه 
هـای متفاوت داشـته باشـند که مشـکل را بیشـتر پیچیده 
می سـازد. 10- آنطوریکه شـنیده می شـود در این روزها 
برخـی حلقـات در شـورای ملـی موضـوع نوشـتن زبـان 
فارسـی دری را در تذکـره الکترونیکـی بـاال کـرده انـد 
کـه بـه موضـع پیچیدگـی بیشـتر خواهـد داد و تفـاوت 
نظرهـا را بـدون شـک میـان گـروه هـای افراطـی عمیـق 
از رهبـران حکومـت  تـر خواهـد سـاخت. 11- مـردم 
ملـی انتظـار دارنـد کـه تصمیمـات بـزرگ اینچنینـی را 
بخاطـر جلوگیـری از تفرقـه و بـی ثباتـی خـود بگیرند و 
عواقـب آن را بـا تبلیغـات مناسـب و آمـاده کـردن اذهان 
عامـه کنتـرل کننـد. 12 -هیـچ تضمینـی وجود نـدارد که 
اگـر بـار دیگـر هـم قانـون نهایی شـود، مـا ماننـد حالت 
فعلی)کـه نمیتوانیـم قانون فعلـی را تطبیق کنیـم(، بتوانیم 
آن را تطبیـق کنیـم. بنابرایـن بهتریـن گزینـه تطبیق همین 

قانـون و گزینـه دوم تنهـا راه حـل سیاسـی اسـت کـه 
موضـوع ملت/تابعیـت در کارت تفصیلی نوشـته شـود و 
صـدور آن الزامـی نباشـد. 13- در نهایـت اگـر بـاز هـم 
موضـوع به شـورای ملـی راجع می شـود، فرمـان تقنینی 
تنهـا در مـورد نوشـتن ملت/تابعیـت را در کارت تفصیلی 
باشـد و ایـن را بگذارنـد که اگر شـورا خود می خواسـت 
کـه ایـن معلومـات در روی تذکـره برقـی نوشـته شـود. 
مسـوولیت عواقـب بعـدی را نیـز آنهـا بگیرنـد. در کنـار 
دلیـل بـاال ایـن نقاط مهـم نیـز بایـد در نظر گرفته شـود:
و  تعییـن  تاکیـد  فـوق،  مندرجـات  تاکیـد  ضمـن   *  
تشـخیص دقیـق هویت فـردی شـهروندان تنها بـا توزیع 
تذکـرۀ الکترونیکـی ممکن می گـردد که یـک نماد خوب 

اعتبـار ملـی به شـمار مـی رود. 
*  رهبـری سیاسـی کشـور بایـد اراده خـود را در ایـن 
راسـتا بـه قاطعیـت نشـان دهـد و مرعـوب جنجال هـا و 

غوغاگـری تعـداد معـدود نگـردد.
  * نفـع کـه در توزیـع سـند الکترونیکـی نهفته اسـت به 
مراتـب مهمتـر و بیشـتر و باالتـر از مطالبـات و خواسـته 

هـای گروه هـا و افـراد تندرو اسـت.
 * مذبـذب و وقـت کشـی در توزیـع سـند الکترونیکی، 
زیـان هـای جـدی بـه منافـع کشـور و شـهروندان وارد 

سـازد. می 
 *تـداوم بـازی با سـند الکترونیکی فرصـت غوغاگری را 
بـرای افراطیـون مسـاعد و شـکاف ها و حساسـیت های 

قومی را تشـدید مـی کند.
الکترونیکـی بـر مبنـای آنچـه را کـه  * توزیـع تذکـره 
پارلمـان بـه تصویـب رسـانیده، هـم عقانـی و قانونـی 
اسـت و هـم کشـور را از یـک مـوج تهدیـد دگـر نجات 

می دهـد.
 * ارجـاع مجـدد ایـن دوسـیه بـه پارلمـان به معنـی نبودِ 
اراده سیاسـی در رهبـری حکومـت بـرای توزیـع تذکـره 
الکترونیکـی و تـداوم بحـران قومیـت در کشـور تلقـی 

شـد. خواهد 
سـرانجام رییـس جمهـور غنـی بـدون اعتنـا و التفاتـی 
بـه تقاضـا و دالیـل رییـس اجرایـی بـه تصمیم خـود در 
تعدیـل و تغییـر مـاده ششـم قانـون ثبـت احـوال نفـوس 
ادامـه داد. وی بـه جـای آنکـه ایـن تعدیـل را از طریـق 
مجلـس نماینـدگان عملـی کنـد، روز دوازدهـم حـوت 
1395)2 مـارچ 2017( در ایـام تعطیـل ولسـی جرگـه آن 
مـاده را توسـط کمیتـه قوانیـن کابینـه تعدیـل و تغییر داد 
و بـا توشـیح خـود بـه قانـون تبدیـل کـرد. بر مبنـای این 
تغییـر و تعدیـل، »ملـت« و »قـوم« بـروی صفحـه تذکـره 
الکترونیکـی اضافـه شـد تـا در مقابـل آن واژۀ »افغـان« و 
قومیـت افـراد درج شـود. امـا مجلـس نماینـده گان پـس 
از سـکوت چنـد ماهـه در هشـتم عقـرب 1396 تعدیـل 
وارد شـده را در مـادۀ ششـم قانـون ثبـت احـوال نفـوس 
توسـط رییـس جمهور غنـی رد کرد و بـه تطبیق تصویب 
قبلـی هـر دو مجلـس شـورای ملـی کـه از سـوی رییس 
جمهـور نیـز توشـیح شـده بـود، تاکیـد بـه عمـل آورد. 
فیصلـۀ جدیـد مجلس نماینـده گان در مـورد تردید فرمان 
ریاسـت جمهـوری در مجلـس سـنا بایـد تایید می شـد؛ 
ولیکـن مجلـس سـنا بر خـاف ولسـی جرگه یـا مجلس 
نماینـده گان، تعدیـل ریاسـت جمهوری را در مـورد مـادۀ 
ششـم قانـون ثبت احـوال نفـوس، مـورد تایید قـرار داد. 
پـس از ایـن تردیـد و تاییـد، ایـن قانـون بـرای بحـث و 
فیصلـۀ دیگـر بـه کمیتـۀ مختلـط هـر دو مجلـس رفـت. 
برخـی  غیـاب  در  مختلـط  کمیتـۀ  اعضـای  از  شـماری 
بـه   1396 قـوس  هفتـم  و  بیسـت  روز  دیگـر  اعضـای 
تعدیـل ریاسـت جمهـوری در مـورد قانـون ثبـت احوال 
نفـوس مهـر تاییـد زدند. این تاییـد که ظاهـراً راه را برای 
آغـاز توزیـع تذکـره برقی مطابق خواسـت ارگ ریاسـت 
جمهـوری بـاز کـرد، امـا قبـل از آنکـه کار توزیـع آغـاز 
شـود یـک بـار دیگـر صـدای مخالفـت از درون مجلـس 
نماینـدگان بـر آمد. نیمـی از اعضـای کمیتـۀ مختلط ادعا 
کردنـد کـه کمیتۀ مذکـور بدون اطـاع آن هـا و در غیاب 
شـان بصـورت غیـر قانونـی بـه تاییـد تعدیـل متذکـره 
پرداختنـد. روز نهـم جـدی 1396 فوزیـه کوفـی عضـو 
مجلـس نماینـدگان بـا جمـع امضـای 56 عضـو مجلـس 
آن را بـه هیئـات ادای مجلـس سـپرد و خواسـتار بحـث 

دوبـاره بـر سـر قانـون ثبـت احـوال نفوس شـد.
 بـه نظـر می رسـد کـه این شـمار امضا بـرای وارد شـدن 
موضـوع مذکـور در آجنـدای بحـث مجلس کافی نباشـد 
و تصویـب کمیتـۀ مختلـط در مـورد تاییـد فرمـان تعدیل 
ارگ وارد مرحلـۀ عملـی و اجرایـی نشـود و یاهم ممکن 
برنامـه توزیـع شناسـنامه بـه رییـس جمهـور غنـی، بـه 

تعویـق انداخته شـود.
 امـا آیـا توزیـع شناسـنامۀ برقـی بـه عنـوان سـند هویت 
و تابعیـت کشـور و دولـت افغانسـتان بعـد از پنـج سـال 
اختـاف و جدلـی کـه بـا توافق به پایـان نرسـید، آغاز و 
فرجـام موفقانـه خواهـد داشـت؟ صـرف نظر از درسـتی 
و نادرسـتی موضـع موافقـان و مخالفـان درج نـام افغـان 
و قومیـت در صفحـۀ اصلـی تذکـره، نوشـتن نـام اقـوام 
در اوضـاع بـی ثبـات فعلـی و غلبـۀ سیاسـت قومـی در 
سیاسـت افغانسـتان، معضـل و بحران امنیـت و عدالت را 
بـرای دارنـده گان ایـن تذکره در دفتر و اداره و در سـفر و 

حضـر مضاعـف می سـازد.
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دونالـد ترامـپ، رییـس جمهـوری امریـکا، در تویتـراش در سـال 
نو ترسـایی نوشـته کـه« امریکا بـه صـورت احمقانۀ در پانزده سـال 
گذشـته بیشـتر از 33 میلیـارد دالـر را در اختیـار پاکسـتان گذاشـته؛ 
ولـی در عـوض دروغ و فریب از این کشـور تحویل گرفته اسـت«. 
او هـم چنیـن تاکیـد کـرده کـه امریـکا پـس از ایـن مجبور نیسـت 
کـه چنیـن سـخاوتی در برابـر پاکسـتان از خـود نشـان دهـد. ایـن 
سـخنان را بسـیاری از تحلیل گـران بـه معنـای پایـان رابطـۀ امریـکا 
بـا پاکسـتان تلقـی کـرده و نتیجـه گرفته انـد کـه روزهـای دشـوار 
ایـن کشـور آغـاز شـده اسـت. آیـا رییس جمهـوری امریـکا موضع 
قاطعانـۀ خـود را بـا اتخـاذ تدابیـر جـدی اقتصـادی و سیاسـی در 
برابـر پاکسـتان پـی خواهد گرفـت و این کشـور را مجبور بـه انزوا 
خواهـد سـاخت و یـا این کـه چونان گذشـته پس از مدتـی دوباره 
همـه چیـز بـه حالـت عـادی در خواهـد آمـد و امریـکا از مواضـع 
سـخت گیرانه در برابـر پاکسـتان دسـت خواهـد برداشـت؟ در ایـن  
کـه آقـای ترامـپ سیاسـت سـخت گیرانه یی در برابـر پاکسـتان در 
پیـش گرفتـه هیچ جـای تردیدی نیسـت و این سیاسـت هرازگاهی 
در سـخنرانی های مقام های امریکا خود را نشـان داده اسـت. هیچ 
یـک از مقـام هـای امریکایـی پـس از روی کارآمـدن آقـای ترامپ 
نظـر خوشـبینانه نسـبت به پاکسـتان نشـان نـداده و همـواره از این 
کشـور بـه دلیل حمایـت از گروه هـای تروریسـتی انتقاد کـرده اند؛ 
ولـی در عمـل امریـکا تـا بـه حـال هیـچ قدمی بـرای تحت فشـار 
قـرار دادن پاکسـتان از سـوی امریـکا انجام نشـده اسـت. این گونه 
سـخنان زمانـی می توانسـتند که نتایج ملموس در پی داشـته باشـند 
کـه واقعـا امریـکا گام هایـی را بـرای مهـار پاکسـتان در حمایـت از 
تروریسـم بـر می داشـت و ایـن کشـور را مجبـور می کرد کـه دیگر 
بـه چنیـن حمایت هایـی ادامـه ندهـد. سیاسـت مداران پاکسـتانی به 
صـورت دوگانـه بـازی خـود را انجـام می دهنـد. از یک طـرف در 
حمایـت قاطـع از گروه هـای تروریسـتی کـه بـه شـکلی منافـع این 
کشـور را تامیـن می کننـد، قرار دارنـد و  از طرف دیگـر خود را در 
صـف اول مبـارزه بـا چنین گروه های بـرای جهان به هـدف گرفتن 
امکانـات مالـی و تسـلیحاتی معرفی مـی کنند. این سیاسـت دوگانه 
تـا بـه حال به نفع پاکسـتان بوده و این کشـور همان گونـه که آقای 
ترامـپ نوشـته حداقـل در پانـزده سـال اخیـر بیشـتر از 33 میلیارد 
دالـر را تنهـا از امریـکا بـه دسـت آورده و از جانبـی هم هیـچ اقدام 
ثمربخشـی را در برچیدن پایگاه های تروریسـت ها برنداشـته اسـت. 
چنیـن سیاسـتی باعث شـده که صدمـه اصلی آن را مردم افغانسـتان 
و پـس از آن جامعـۀ جهانـی و در راس آن هـا امریـکا متقبل شـود. 
مـردم افغانسـتان به دلیـل سیاسـت های حمایتی از پاکسـتان هرروز 
مجبـور بـه قربانـی دادن هسـتند و جامعـۀ جهانی نیز مجبور اسـت 
کـه در کنـار تقبـل هزینه هـای جنـگ بـه کشـوری کمک هـای مالی 
انجـام دهنـد که خـود پرورش دهنـدۀ گروه های تروریسـتی اسـت. 
انتقـادی کـه همـواره متوجـه امریـکا بـوده از همین ناحیه اسـت و 
حتـا ایـن کـه شـایبه حمایـت ایـن کشـور از گروه های تروریسـتی 
را بـر سـر زبان هـا انداختـه بازهـم از ناحیـه ادامـه ایـن سیاسـت 
بـوده اسـت. بسـیاری ها در جهـان و داخـل افغانسـتان بـه ایـن نظر 
رسـیده انـد که امریـکا نمی خواهد جنگ با تروریسـم در افغانسـتان 
پایـان یابـد و بـه همیـن دلیـل در کنـار ایـن که بـه شـکلی در برابر 
گروه هـای تروریسـتی می جنگـد امـا در جا هـای دیگـر و از جمله 
از طریـق پاکسـتان ادامـۀ حیـات آن هـا را ضمانـت می کنـد. رییس 
جمهـوری پیشـین افغانسـتان حامـد کرزی بـا همین نگاه شـک آمیز 
امریـکا را حامـی اصلـی تروریسـم معرفـی می کنـد و می گویـد که 
او در دوره سـیزده سـاله زمـام داری اش در افغانسـتان دریافتـه کـه 
امریـکا بـه صـورت صادقانه با تروریسـم مبارزه نکرده اسـت. آقای 
کـرزی می گویـد بـه همیـن دلیـل حاضر نشـد کـه پیمـان امنیتی با 
امریـکا را در زمانـی که رییس جمهوری افغانسـتان بـود، امضا کند؛ 
چـون ایـن کشـور بـه بـاور او نمی خواهـد کـه صلـح و امنیـت در 
ایـن کشـور تامیـن شـود. آقـای کـرزی بارها اعـام کرده اسـت که 
اگـر امریـکا بخواهد امنیـت بافاصله در افغانسـتان تامین می شـود. 
ایـن نـگاه شـک آمیـز البتـه محـدود بـه آقـای کـرزی و اطرافیـان 
او نیسـت. بسـیاری از کشـورهای منطقـه کـه مشـکل تروریسـم را 
حـس می کننـد چنیـن بـاوری نسـبت بـه امریـکا دارنـد. روسـیه و 
ایـران بـه عنـوان دو کشـور قدرتمند در منطقـه از چنیـن دیدگاهی 
حمایـت می کننـد و حتـا ایـن دو کشـور بـاور دارنـد کـه امریـکا 
بـرای ناامن سـازی منطقـه از سیاسـت حمایـت از گروه هـای تندرو 
مذهبـی پـی روی مـی کند. بحـث حضور داعـش در افغانسـتان که 
حـاال برخـی از سیاسـت گـران داخلی نیز به آن اشـاره دارنـد دقیقا 
از همیـن منظـر مطرح می شـود. بسـیاری از سیاسـت گران داخلی و 
خارجـی بـه ایـن باور رسـیده انـد که داعـش بـه افغانسـتان نیامده 
بـل آورده شـده اسـت. بـه گفتـه آن هـا هـدف ایـن گـروه تسـلط 
یافتـن بـر افغانسـتان نیسـت بـل می خواهـد از طریـق ایـن کشـور 
بـه کشـورهای آسـیای مرکـزی راه پیـدا کنـد. روسـیه همیـن حاال 
نگـران گسـترش حضور داعش در شـمال افغانسـتان اسـت و بارها 
از آماده گی هایـش بـرای مبـارزه بـا ایـن گـروه خبـر داده اسـت؛ 
پیشـنهادی کـه تـا به حـال از جانـب امریـکا و دولت مردان کشـور 
جـدی تلقـی نشـده اسـت. بـا توجـه به ایـن وضعیـت امریـکا باید 
تکلیـف خـود را نخسـت با پاکسـتان به عنـوان اصلی تریـن حامی 
منطقه یـی گروه هـای تروریسـتی مشـخص سـازد و بعـد بـه مبارزه 
قاطعانـه بـا گروه های دهشـت افگن در داخل افغانسـتان اقـدام کند. 

کمک های »احمقانه« 
یا »هوشیارانه« به حامی تروریسم؟
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حکومـت وحـدت ملـی، در واکنـش بـه اظهـارات دونالـد 
ترمـپ گفتـه اسـت »ایسـتادگی مـردم و فـداکاری نیروهای 
امنیتـی و دفاعـی افغانسـتان« سـبب شـده تـا جامعـۀ جهانی 
»حقانیـت«  و  بیابنـد  منطقـه  وضعیـت  از  درسـت  درک 

افغانسـتان را در مبـارزه بـا تروریـزم درک نماینـد.
شـاه حسـین مرتضوی، سرپرسـت دفتر سـخنگوی ریاسـت 
جمهـوری افغانسـتان گفـت کـه »آنچـه کـه اتفـاق افتـاده 
حاصـل سیاسـت خارجـی فعـال و موفق حکومـت وحدت 

اسـت«. ملی 
او تأکیـد کرده اسـت که همکاری افغانسـتان با شـرکای بین 

المللـی اش به گونۀ منسـجم ادامـه خواهد یافت.
دونالـد ترامـپ، رییس جمهـور ایـاالت متحـدۀ امریـکا در 
نخسـتین روز سـاِل 2018 میـادی در تویتـر خود، پاکسـتان 
را بـه شـدت مـورد انتقـاد قـرار داد و سـران ایـن کشـور را 

خواند. »دروغ گـو« 
آقای ترامپ در یادداشـت کوتاه خود نوشـت: »در 15 سـال 
گذشـته امریکا، احمقانـه بیش از 33 میلیارد دالر به پاکسـتان 
کمـک کـرده اسـت و آنـان بـه جـز دروغ و نیرنـگ، بـه مـا 
چیـزی نـداده و رهبـران مـا را احمـق فکـر کـرده انـد. آنان 
بـه دهشـت افگنانی پناهـگاه امـن داده اند که ما بـا همکاری 

کـم، آنـان را در افغانسـتان هـدف قـرار می دهیـم. دیگر بس 
است«.

توییـت  امریـکا،  در  افغانسـتان  سـفیر  محـب،  حمـداهلل   
شـهروندان  از  برخـی  آن  بـرای  را  ترامـپ  رییس جمهـور 
افغانسـتان پیامـی خوانـده اسـت کـه »از مـدت طوالنـی بـه 
این سـو به دسـت تروریسـتان پاکسـتانی به بدبختـی« مواجه 

اند. شـده 
از سـویی هـم، خواجـه آصـف، وزیـر خارجـۀ پاکسـتان در 
واکنـش بـه ایـن اظهـارات آقـای ترامـپ، آن را »بی اهمیت« 

اسـت. خوانده 
بـه  واکنـش  در  پاکسـتان  خارجـه  وزیـر  آصـف ،  خواجـه 
هشـدارهای تنـد ترامـپ گفـت، ارتـش آمریـکا از اراضـی، 
در  لجسـتیکی  اهـداف  بـرای  راه آهـن  و خطـوط  جاده هـا 

راسـتای منافعـش در افغانسـتان اسـتفاده کـرده اسـت.
کـه  پولـی  کـرد  یـادآوری  امریـکا  رییس جمهـوری  بـه  او 
واشـنگتن در اختیـار اسـام آباد قـرار می داد بابـت »خدمات 

دریافتـی« بـوده و »صدقـه در راه خـدا« نبـوده اسـت.
وزیـر خارجۀ پاکسـتان افـزود: او )ترامپ( به جـای اینکه ما 
را مسـئول شکسـتش در افغانسـتان بداند، باید یقه مسووالن 
ایـن اتفـاق را بگیـرد کـه به شکسـت آمریـکا در افغانسـتان 

افغانسـتان  ناکامـی اش در  بابـت  اذعـان کردنـد. واشـنگتن 
تلـو تلـو می خـورد. مـا حاضریـم جزئیـات کمـک آمریکا و 
نحـوه اسـتفاده از آن را در هـر نشسـتی بیـان کنیم. پاکسـتان 
هیـچ اهمیتـی بـرای حـرف ترامـپ کـه می گویـد کمکمـان 
نمی کنـد، قایـل نیسـت چـون خودمـان گفتـه بودیـم دیگـر 

کمکـی نمی گیریـم.
در پی توئیت شـب گذشـته ترامپ ، شـاهد عباسـی، نخست 
وزیـر پاکسـتان بـا دیگـر اعضـای دولتـش بـرای ارزیابـی 
اتهامـات ترامـپ علیـه اسـام آباد تشـکیل جلسـه می دهـد.
از سـویی هـم، بـه دنبال ایـن پیـام، حکومت پاکسـتان دیود 
هـل، سـفیر ایـاالت متحـده در اسـام آباد را نیـز احضـار 
کـرد. یک سـخنگوی سـفارت ایـاالت متحده در اسـام آباد 
گفتـه اسـت کـه سـفیر بـا مقام هـای پاکسـتان دیـدار داشـته 
اسـت، امـا افـزود: »مـا در مـورد ماهیـت ایـن دیـدار چیزی 

نمی گوییـم.«
وزارت خارجـه پاکسـتان نیـز در مـورد جزئیات ایـن دیدار 

چیـزی نگفته اسـت.
همزمـان باایـن، حامد کـرزی، رییس جمهور پیشـین کشـور 
از اظهـارات ترامپ در برابر پاکسـتان، اسـتقبال کرده اسـت.
آقـای کـرزی کـه در چنـد سـال  اخیـر روابـط خـوب بـا 
ایـاالت متحده نداشـت و هرازگاهی پالیسـی های آن کشـور 
را در قبـال افغانسـتان انتقـاد می کنـد، بـا نشـر اعامیه یـی 
گفتـه اسـت که موضـع اخیر رییس جمهـور ترامـپ در برابر 

پاکسـتان، تائیـد موضـع 15 سـالۀ افغانسـتانی ها اسـت.
آقـای کـرزی افزوده اسـت: »ما ایـن اظهـارات رییس جمهور 
ترامـپ را اسـتقبال می کنیـم. پیشـنهاد مـا ایـن اسـت کـه 
در افغانسـتان جنـگ متوقـف شـود و بـا همـکاری مشـترک 
کشـورهای منطقـه بـر حاکمـان نظامـی پاکسـتان آن گونـه 
فشـار آورده شـود که نتیجـۀ آن صلح در افغانسـتان و منطقه 

باشد«.
رییس جمهـور پیشـین افغانسـتان، گفته اسـت کـه او همواره 
تأکیـد داشـت کـه پناهگاه هـا و مکان هـای تروریسـتان در 
روسـتاها و خانه هـای شـهروندان افغانسـتان نیسـت؛ بلکـه 
خـارج از ایـن کشـور اسـت و بمباردمـان خانه هـای مردمان 
کشـور مبـارزه بـا تروریسـم نـه، بلکـه کشـته شـدن بیشـتر 

مـردم این کشـور اسـت.
اعضـای مجلـس سـنای افغانسـتان نیـز از اظهـارات ترامـپ 

کرده  انـد. پشـتیبانی 
فضـل هـادی مسـلم یار رییـس مجلـس سـنادیروز گفـت: 
بـرای  مثبـت  دسـتاورد  پاکسـتان  مـورد  در  ترامـپ  »نظـر 
افغانسـتان اسـت؛ این گب سـاده نیسـت که رییـس جمهور 
امریـکا بـاور پیـدا می کنـد کـه پاکسـتان بـا امریـکا فریـب 

می کنـد«. کاری 
آقـای مسـلم یـار افزود، پیـش از ایـن باوجود آنکـه مردم و 
دولـت افغانسـتان همـواره صـدا بلند کـرده اند که پاکسـتان 
در مبـارزه بـا تروریـزم امریـکا را فریـب می دهـد، دولـت 
امریـکا ایـن ادعـا را قبول نداشـت اما، اظهارات تـازه ترامپ 
می توانـد سـر آغاز یک فشـار عملـی و جدی علیه پاکسـتان 

باشد.
بـا  نیـز خواسـت کـه  افغانسـتان  از حکومـت  یـار  مسـلم 
اسـتفاده از ایـن فرصـت از جامعـه جهانـی بـه ویـژه امریکا 

بخواهـد کـه فشـارهای شـان را افزایـش دهنـد تا پاکسـتان 
تروریـزم  بـا  مبـارزه  در  و  بکشـد  کاری  فریـب  از  دسـت 

صادقانـه همـکاری کنـد.
محمـد علـم ایزدیـار معـاون اول مجلـس سـنا نیـز گفت که 

اظهـارات ترامـپ مایـه دلگرمی مردم افغانسـتان اسـت.
آقـای ایزدیـار ابـراز امیـدواری کـرد کـه امریـکا در مبـارزه 

علیـه تروریـزم و حامیـان آن جـدی عمـل کنـد.
انارکلـی هنریـار دیگـر عضـو مجلس سـنا نیز گفت کـه پیام 
رییـس جمهـور امریکا در مورد حیله پاکسـتان نشـان دهنده 
آن اسـت کـه آقـای ترامـپ از حیلـه پاکسـتان آگاه شـده و 
امیـدوار اسـت کـه این موقـف گیری ترامـپ زمینه باشـد تا 
تمامـی کشـورهای جهـان بدانند که پاکسـتان حامی تروریزم 

اسـت و در مبـارزه بـا تروریـزم فریبـکاری می کند.
در همیـن حـال، برخـی سـناتورها می گوینـد کـه موقـف 
ترامـپ در برابـر پاکسـتان را آن وقـت بـاور می کننـد کـه 
ایـن نـگاه موقـف رسـمی دولت امریـکا گردد و این کشـور 
بـه گونـه واقعـی دولـت پاکسـتان را زیر فشـار قـرار دهد تا 

دسـت از حمایـت از تروریـزم بـردارد.
جمعـه الدیـن گیانـوال گفـت: »ترامـپ دروغ می گویـد مـا 
بـه حـرف او زمانـی بـاور می کنیـم کـه مراکـز تروریـزم را 
در پاکسـتان عمـًا هـدف قـرار دهـد؛ زیـرا راهبـرد جدیـد 
امریـکا در قبـال افغانسـتان هیـچ تاثیـری بر بهبـود وضعیت 
در کشـور نداشـت و امریـکا صادقانـه باالی پاکسـتان فشـار 

اسـت«. نیاورده 
نثـار حـارث دیگر عضـو مجلس سـنا نیز گفت: »تـا زمانیکه 
امریـکا تعزیـرات اقتصـادی بـاالی پاکسـتان وضـع نکرده و 
کمـک هایـش را قطـع نکنـد، پاکسـتان دسـت از حمایت از 
تروریـزم بـر نمـی دارد و اظهـارات آقای ترامـپ نیز در حد 

حـرف باقی خواهـد ماند«.
گفتنـی اسـت کـه اسـام آبـاد به تکـرار اتهـام چشم پوشـی 
از شورشـگری را رد کـرده و ایـاالت متحـده را بـه نادیـده 
گرفتـن قربانـی شـدن هـزاران نفر و مصـرف میلیاردهـا دالر 
در جنـگ در برابـر افـراط گرایـی در ایـن کشـور متهم کرده 

ست. ا
راهبـرد تـازۀ آمریـکا بـرای افغانسـتان و جنوب آسـیا در ماه 
اگیسـت گذشـته اعام شـد. با اعام این راهبرد، از پاکسـتان 
بـه صـورت کم پیشـینه یی انتقـاد و این کشـور متهم شـد که 
بـه جـای همـکاری واقعی بـا امریـکا و دولت افغانسـتان در 
مبـارزه با تروریسـم و شورشـگری، به گروه های تروریسـتی 

»پنـاه« می دهـد، اتهامـی کـه پاکسـتان آن را رد می کند.
دو هفتـه پیـش، مایک پنس، معاون رییـس جمهوری امریکا، 
در دیـداری از افغانسـتان، به پاکسـتان ُهشـدار داد تـا از پناه 
دادن بـه گروه هایـی کـه بـا دولـت افغانسـتان می جنگنـد، 

بردارد. دسـت 
نیروهـای  از  تعـدادی  در جمـع  در سـخنانی  پنـس  آقـای 
امریکایـی در افغانسـتان، هم چنیـن تأکیـد کرد کـه همکاری 
پاکسـتان بـا امریکا به نفع پاکسـتان اسـت. او افـزوده بود که 
پاکسـتان بـرای سـال ها بـه طالبـان و گروه هـای تروریسـتی 
دیگـر پنـاه داده اسـت، امـا آن دوران دیگـر بـه سـر آمـده 

ست. ا

عطامحمـد نـور، والـی بلـخ و رییـس اجرایـی 
کـه  می گویـد  اسـامی  جمعیـت  حـزب 
سـازی  مسـلح  بـرای  کابـل  در  تاش هایـی 
افـراد جریـان دارد و هـدف آن ناامـن سـازی 
بلـخ اسـت. بـه گفتـه او افـرادی از والیت های 
شـمالی افغانسـتان بـه مهمان خانه های شـورای 
منطقـه  در  ملـی  امنیـت  ریاسـت  و  امنیـت 
و  می شـوند  داده  انتقـال  کابـل  وزیراکبرخـان 
سـپس بـرای آنـان سـاح و پول توزیع شـده و 

بلـخ فرسـتاده می شـوند. بـه والیـت 
ارگان هـای  برخـی  کـه  می گویـد  نـور  آقـای 
از  را  دوسـیه دار  و  ولگـرد  افـراد  امنیتـی 
والیت هـای شـمال بـه کابـل انتقـال می دهـد و 
بـرای ناامـن سـازی بلخ بـه آنان پول و اسـلحه 

می کنـد. توزیـع 
والـی بلـخ می گویـد: »تـو امنیـت و یا شـورای 
کـه  کسـی  هـر  یـا  و  داخلـه  وزارت  امنیـت، 
هسـتی! بیشـتر ایـن حرفـا ارتبـاط می گیـرد به 
امنیـت ملـی. تـو که افـراد ولگـرد، دوسـیه دار، 
جنایـت کار را جمـع می کنـی و سـاح میتـی 
کـه مثـل مـزار واری یـک شـهر را بـه آشـوب 
بکشـانی؛ تـو چـه دلیـل داری در برابـر قانـون 
و ملـت کـه پـول بیـت المـال و سـاح کمکی 
خارجی هـا را کـه باید در راه خـوب و کارهای 

کـردن  ویـران  بـرای  کنـی  مصـرف  اپراتیفـی 
شـهر مـزار توزیـع می کنـی. بـرت می گـم، هر 

می شـکنانم.” را  دندان هایـت  بکنـی  حرکتـی 
آقـای نـور می گویـد کـه حکومـت بـا پالیسـی 
تقسـیم جنـگ و فقـر قصـد ناامـن سـازی بلخ 
را دارد. آقـای نـور ایـن سـخنان را دیـروز در 
جمـع از هوادارانـش مطرح کرد و این پالیسـی 
را کودکانـه و احمقانه و ناشـی از منطق ضعیف 

و مضحـک خواند.
بـا ایـن همـه آقـای نـور می گوید کـه حکومت 
بـا تصمیم بـه برکنـاری اش از سـمت والی بلخ 
را توطیـه بـرای مجاهدین افغانسـتان می خواند 
و می گوید:”ایـن توطـه بـر سـر چوکـی والیت 
مـردم  جهـاد  برابـر  در  بلکـه  نیسـت،  بلـخ 

است.” افغانسـتان 
تصمیم نهایی پس از گفتگوی ارگ و جمعیت

آقـای نـور هم چنـان گفـت، او اکنـون منتظـر 
ارگ اسـت  بـا  تصمیـم گفتگوهـای جمعیـت 
ایـن گفتگوهـا  از  پـس  کـه  تأکیـد می کنـد  و 

می گیـرد.  ار  نهایـی اش  تصمیـم 
آقـای نـور حکومـت را بـه تفرقـه انـدازی نیـز 
ریاسـت  ارگ  در  کـرد و گفـت حلقـۀ  متهـم 
جمهـور در پـی ایجـاد شـکاف ها میـان مـردم 
و اقـوام افغانسـتان اسـت. او گفـت اقـدام اخیر 

حکومـت پیامد خـوب ندارد و نبابد به مسـایل 
قومـی دامـن زده شـود. آقای نـور گفت:”همین 
)د  باشـد  نوشـته  مـا  تذکـره  پشـت  در  کـه 

افغانسـتان تابعیـت تذکـره( کافـی اسـت.”
ایـن  بـه  حکومـت  کـه  تأکیـد  همچنـان  او 
کنـار  بلـخ  والیـت  از  را  او  می خواهـد  دلیـل 
بزنـد کـه او مخالـف تطبیـق پـروژه داعـش از 
سـوی حکومـت در شـمال افغانسـتان اسـت. 
ایـن حـرف آقـای نـور بـه نحـوی متهـم کردن 
حکومت به داعشـی سـاختن شـمال افغانسـتان 
بـود کـه پیـش از ایـن نیـز از سـوی رهبـری 

جمعیـت مطـرح شـده بـود.
او گفـت:” من مخالـف تطبیق پـروژه داعش از 
سـوی حکومـت هسـتم از همیـن رو مـرا برای 
بـاداران خـود بـد معرفی مـی کنند و مـن برای 

هستم.” مخرب  شـان 
اختـاف میـان عطامحمـد نـور رییـس اجرایی 
ریاسـت  ارگ  و  بلـخ  شـده  برکنـار  والـی  و 
در  نیـز  را  هـای جمعـی  نگرانـی  جمهـوری، 
از  بسـیاری  اسـت.  داشـته  پـی  در  افغانسـتان 
چهرهای سیاسـی خواسـتار خاتمـه دادن به این 
جنجال هـا از طریـق گفتگـو تفاهـم اسـت کـه 
گفته شـده اسـت بـه تازه گـی این قدم برداشـته 

است. شـده 

: بل کا

ماست دیپلوماسی  حاصل  مریکا  ا موضع 
 : د با اسالم آ

است نبوده  خدا  ه  ا ر ر  د صدقه  مریکا  ا پول 

عطا محمد نور: 

حکومت در پی نا امن سازی بلخ است

 بهزاد
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محمد اكرام اندیشمند
بخش  ششم 

   فیصله نامۀ 176:
در سـند مهـم و سـری کمیتـۀ مرکـزی حـزب 
کمونیسـت شـوروی کـه در سـال 1992 پـس 
از فروپاشـی شـوروی علنـی گردیـد، مشـاهده 
می شـود که فیصلـۀ حملـۀ نظامی به افغانسـتان 
در حلقـۀ معـدود 9 نفـر عضـو بیروی سیاسـی 
حـزب کمونیسـت اتخـاذ شـد. ایـن سـند کـه 
نامـۀ 176معـروف اسـت، توسـط  بـه فیصلـه 
»کنستانتسـن چرنینکو« به قلم نگاشـته شده بود: 

»سند )خیلی مهم( شماره 25/ 176
خیلی محرمانه - پروندۀ خاص

رئیس جلسه ل.ای یرژنف
گریشـن،  سوسـلف،  کننـده گان:  اشـتراک 
چرنینکـو،  اوسـتینوف،  پیلشـا،  گریلینکـو، 
اندروپـف، گرومیکو، تیخانـوف و پونوماریوف.
مصوبـۀ کمیتۀ مرکـزی حزب کمونیسـت اتحاد 

شوروی
تاریخ 1979/12/11

پیرامون اوضاع در »آ« )افغانستان( 
1- شـرح ها وتدبیرهـای ارائـه شـده از سـوی 
رفقـا اندروپوف، اوسـتینف و گرومیکو تصویب 
گـردد و بـه آنهـا اجـازه داده شـود در روند پیاده 
کـردن ایـن تدبیرهـا تصمیماتـی را کـه خصلت 
اصولی نداشـته باشـند، وارد بیاورند. مسایلی که 
مسـتلزم اتخـاذ تصمیم از سـوی کمیتـۀ مرکزی 
بائیسـت بـه موقـع در دسـترس دفتـر  باشـند 
سیاسـی حزب گذاشته شـود. انجام این تدبیرها 
بـه عهدۀ رفقـا اندروپف، اوسـتینف و گرومیکو 

گذاشـته شود.

2 - بـه رفقـا اندروپـف، اوسـتینف و گرومیکـو 
سـفارش می شـود تا دفتر سیاسـی کمیتۀ مرکزی 
را دربـارۀ رونـد تطبیق تدبیرهـای در نظر گرفته 

شـده مطلع سازند.
دبیر کل کمیتۀ مرکزی ل.ای برژنف

آی اِل – 997«)49(
نکتـۀ قابـل بحـث در فیصلـه نامـۀ 176 بیـروی 
سیاسـی حزب کمونیسـت شـوروی که منجر به 
تجـاوز نظامی بر افغانسـتان شـد، نقش و سـهم 
برژنـف رهبر سـالخورده و پیـر آن حزب و زمام 
دار شـوروی اسـت. »یوری گانکوفسکی«، مدیر 
پـروژۀ افغانسـتان در مؤسسـۀ مطالعات شـرقی 
از قـول »ر.الـف اولیانوفسـکی« یکـی از اعضای 
اداری کمیتۀ مرکزی حزب کمونیسـت شـوروی 

کـه در جلسـۀ مذکـور حاضـر بـود، می گوید:
»گرومیکو از جلسـه ریاسـت نمود و اوستینوف 
بـود.  نشسـته  پهلویـش  طویـل  میـز  رأس  در 
اندروپـوف در پهلـوی میـز نزدیـک بـه دیـوار 
جـا گرفتـه بـود. ده یا یـازده نفر اعضـای کمیتۀ 
انـدازه  یـک  مقابـل،  دیـوار  بیـخ  در  مرکـزی 
دورتـر نشسـته بودنـد. تقریباً بعد از نیم سـاعت 
اسـتماع راپـور ها کـه ازطرف مشـاورین قرائت 
مـی شـد برژنـف بـه اتـاق در آمـد. گرومیکو از 
بازویـش گرفـت و همرایـش کمـک نمـود کـه 
بصـورت لـرزان دورا دور اتـاق بگـردد و هـر 
یـک از اشـخاص حاضـر را در آغـوش بکشـد. 
وی چندیـن مرتبـه به افتیـدن نزدیک شـد. بعد 
از آن گرومیکـو در گوشـش طـوری نجـوا نمود 
کـه حرفـش بکلی شـنیده می شـد و بـه برژنف 

: گفت
»معلومات تازه به جلسـه عرضه شـده که نشـان 
میدهـد کـه امیـن تـا چـه حـد بـد، تا چـه حد 
ماجـرا جـو و تـا چـه حد غیـر قابل پیـش بینی 
اسـت. برژنف برای دوسـه دقیقه خامـوش بود. 
بعد از آن دفعتاً به پا ایسـتاد، مشـت هایش را به 
میز کوفـت وگفت:«مرد ناپـاک« و از اتاق خارج 

شد.«)50(
البتـه در مـورد توافق  وعدم توافـق اعضای دفتر 
سیاسـی حـزب کمونیسـت شـوروی بـه حملۀ 
نظامی از سـوی بازمانـدگان آن تصمیم و برخی 
مقامـات کمیتـۀ مرکـزی حـزب مذکـور  پس از 
فروپاشـی شـوروی  دیـدگاه های مختلـف ارائه 
مـی شـود. برخـی همـه مسـئولیت را بـه گردن 
میخائبـل سوسـلوف عضـو دفتـر سیاسـی مـی 
اندازنـد کـه گویـا او برژنـف را بـه ضـرورت 
حملـه بـر افغانسـتان متقاعد کـرد. عـده ای این 
تصمیـم را تنهـا ناشـی از ارادۀ برژنـف میداننـد. 

مارتـیـن بـابـیــث می نویسد:
»بـدون شـک رول اساسـی را صـرف چنـد تـن 
بیـروی سیاسـی حـزب کمونسـت  ازاعضـای 
اتحـاد شـوروی همچـون میخایـل شوسـلوف، 
انـدری گرومیکـو، دمیتـری اوسـتینف و یـوری 
اندورپـف بـازی کردند. بگفتۀ انـدری گرومیکو 
درسـت ایـن یـوری اندروپف بود کـه دی یکی 

از جلسـات مـاه اکتوبـر کـه در بـارۀ افغانسـتان 
دایـر شـده بـود بـا ایـن نظریـه آمـد تـا ببـرک 
کارمـل را کـه در چکسـلواکیا زندگـی مـی کرد 
و از برگشـت بـه افغانسـتان سـرباز زده بـود بـه 
مسـکو دعـوت کننـد. کارمـل در مسـکو مدت 
زیـادی باقـی نماند و به دوشـنـبــه منتقل شـده 
و تمـام زمینـه برایـش مهیـا گردیـد تـا با سـایر 
اعضـای جناحـش در داخـل افغانسـتان رابطـه 

برقـرار سـازد.«)51(
مقدمـات تجـاوز نظامـی بـر افغانسـتان قبـل از 
فیصلـه نامـۀ 176 در اوایـل نومبـر 1979 آغـاز 
گردیـد. قـوای مهاجم کـه بعداً نـام ارتش چهلم 
شـوروی را گرفـت بـه ایـن منظـور در ترمـز 
ازبکسـتان و حوزۀ ترکمنستان تشکیل شد. حتی 
ژنـرال یو.شـاتالین قوماندان فرقۀ 5 ترکسـتان که 
یکـی از فرقـه هـای مهاجـم بـود، ادعا مـی کند 
کـه آمادگـی اعزام نیـرو بـه افغانسـتان در مارچ 
1979 گرفتـه شـده بود:»مـن بـه عنـوان فرمانده 
لشـکر 5 گارد فرماندهـی نظامی ترکسـتان تایید 
مـی نمایـم که آمـاده گیـری برای گسـیل یگانها 
به افغانسـتان در مـاه مارس 1979 آغـاز گردیده 
بـود. بتاریـخ 2 مـارس، لشـکر زیرفرمـان من و 
لشـکر 108زرهدار)موتوریـزه( کامـًا آمـاده و 

بسـیج شـده بود.«)52(
هرچنـد مارشـال اسـتینوف وزیر دفاع شـوروی 
تصمیـم رهبـران شـوروی را در اوایـل دسـمبر 
در جلسـۀ رهبـری هیئت وزارت دفـاع و برخی 
ژنـراالن ارشـد و بـا صاحیـت اعـان کـرد، اما 
اعـزام نیروها به افغانسـتان قبـل از آن آغاز یافته 

بود:
»بیسـت و نهم نوامبـر قوای دیسـانت هوایی که 
در ابتـدای مـاه جون در بگرام جا بجا شـده بود، 
تقویـه گردید. چهارم دسـمبر برژنف، اندروپف، 
گرومیکو، اسـتینوف و سوسـلف تصمیم گرفتند 
قطعاتـی مرکـب از 500 سـرباز بـرای حفاظـت 
امین اعزام دارند. افسـران و عسـاکر این قطعات 
را ملبـس بـه یونیفـورم افغانی سـاختند. ششـم 
دسـمبر تقریبـاً سـه کندک)گـردان( را مرکب از 
2500 نفـر بـه افغانسـتان اعزام نمودند و هشـتم 
و دهـم دسـمبر 600 سـرباز دیگـر نیـز بـه آنهـا 
پیوستند. در دسمبر »کندک مسلمانان«)مسلمانان 
داخـل قلمـرو شـوروی( کـه درماه می تشـکیل 
شـده بـود، وظیفـه گرفـت تـا مانـع فـرار امیـن 
از اقامتگاهـش گـردد. خـود قصـر بایـد توسـط 
گـروپ »زینـت« کـه در سـال 1974 بـه حیـث 
قطعـۀ ضـد تروریسـتی در چـوکات کی.جـی.
بـی تشـکیل گردیده بود، اشـغال میگردیـد. این 
گـروپ را تحـت فرماندهی دگروال)سـرهنگ( 

بویارینـف یکجـا با کندک مسـلمانان مخفیانه از 
9 تـا 12 دسـمبر بـه کابـل انتقـال دادنـد وبرای 
ایـن کار پـرواز هـای متعـددی انجام یافـت. در 
آخـر هفتـۀ اول دسـمبر، شـب هشـتم دسـمبر 
کابـل  بـه  هوایـی  دیسـانت   105 غند)هنـگ( 
اعـزام گردید تا فـرودگاه نظامی بگـرام را تحت 

کنتـرول گرفته از آن پاسـبانی کنـد.«)53(
روز 25 دسـمبر 1979 هـزاران تـن از نیروهـای 
ارتش سـرخ از راه زمین وارد افغانسـتان شـدند. 
یـک روز قبـل مارشـال اوسـتنف وزیـر دفـاع 
شـوروی دسـتور و رهنمود اعـزام نیروی نظامی 
به افغانسـتان را امضـا کرد. درایـن رهنمود هیچ 
توضیحـی از تقاضـای حکومـت افغانسـتان بـه 
ورود قـوای شـوروی و هیچ تذکـری ازمطابقت 
اعـزام نیـرو به مـادۀ 51 منشـور ملل متحـد داده 
نشـده بـود. بـر عکـس در دسـتور و رهنمـود 
اعـزام نیـرو، بـه انگیـزه هـای  آیدئولوژیکـی 
تأکیـد بعمـل آمـد کـه در آن گفته شـد:»تصمیم 
گرفته شـده اسـت برخی از سـپاهیان مسـتقر در 
نواحـی جنـوب کشـور، به مقصـد ارایـۀ کمک 
انترناسیونالیسـتی بـه خلق دوسـت افغانسـتان و 
همچنـان فراهـم آوردن زمینه های مسـاعد برای 
جلوگیـری از اقدامـات محتمـل ضـد افغانـی از 
سـوی کشـورهای امپریالیسـتی و کشـور هـای 
دمکراتیـک  جمهـوری  قلمـرو  بـه  همسـایه 

فرستاده شـود.«)54(  افغانسـتان 
حملۀ نیروهای شوروی:

تـا سـحرگاه ششـم جـدی 1358 )27دسـمبر 
1979( بوسـیلۀ صـد ها پرواز هوایـی، پنج هزار 
تـن از نیروهای فرقۀ 103 کمانـدو، وارد فروگاه 
کابـل و بگرام شـدند. تا ظهر ایـن روز نیروهای 
زرهـی فرقـۀ 108 کـه روز 25 دسـمبر بـا عبور 
ازفـراز آمـو راه کابـل را در پیـش گرفتـه بودند، 
وارد حومـۀ پایتخـت گردیدنـد و بـا نیروهـای 
کماندویـی فرقـۀ 103 ارتبـاط برقـرار سـاختند. 
مشـاورین شـوروی در قطعات ارتش افغانستان 
ورود ایـن نیروهـا را انجـام تمرینـات نظامـی 
وانمـود میکردنـد. هیـچ گونـه حالـت اضطـرار 
و نگرانـی جـدی در داخـل دولـت در کابـل به 
چشـم نمـی خـورد. امیـن ظهـر آنـروز درکاخ 
تپـۀ تـاج بیـگ میزبـان اعضـای دفتـر سیاسـی 
حـزب دمکراتیـک خلـق بـود. به قول دسـتگیر 
پنجشـیری، امیـن بـا اعضـای دفتـر سیاسـی در 
مـورد ایراد بیانیه بمناسـبت پانزدهمین سـالگرد 
تأسـیس حـزب دمکراتیـک خلـق و ماقـات 
جانویـچ«  احمـد  تابییـف  »فکـرت  بـا  خـود 
سـفیر شـوروی بـه صحبـت پرداخـت. امین به 
اعضـای بیروی سیاسـی گفت:»سـفیر شـوروی 

بـه نمایندگـی از رهبـری دولـت شـوروی به او 
اطمینـان محکـم داده اسـت که دولت شـوروی 
بقـدر ویتنام بـه افغانسـتان مسـاعدت تخنیکی، 
نظامی و مالی میرسـاند و کشـور مـا را در مقابل 
دخالـت و مداخلۀ پاکسـتان و دیگر کشـور های 

منطقه تنهـا نمیگـذارد.«)55(
حفیـظ اهلل امیـن در حالـی بـه اعضـای دفتـر 
سیاسـی حـزب دمکراتیک خلـق از کمک های 
نظامـی و مالی شـوروی اطمینان میداد که آشـپز 
روسـی اش در آشـپز خانـه مصروف زهـر آلود 
سـاختن غـذای او بـود و نیروهـای شـوروی 
در بیـرون از کاخ، خـود را بـرای انجـام یـک 
عملیـات نظامـی غـرض سـرنگونی حکومـت 
میکردنـد. طـرح مسـمومیت  آمـاده  موصـوف 
امیـن توسـط دیپارتمنـت هشـت کی-جی-بی 
تحـت رهبـری اندروپـوف رئیـس کی.جی.بـی 
اتخـاذ گردیـده بـود . ایـن دیپارتمنـت یکـی از 
اعضـای کی.جی.بـی را بنام »تالیبـوف« به عنوان 
آشـپز وارد قصـر امیـن سـاخت. در حالـی کـه 
پـان مسـمومیت امیـن توسـط آشـپز شـوروی 
او در ظهـر بیسـت وهفتـم دسـمبر)6 جـدی( با 
مؤفقیـت عملی شـد و امین پـس از صرف نهار 
در بیهوشـی و کوما رفت، پزشـکان شـوروی در 
بـی خبـری از برنامۀ عملیات سـرنگون سـازی، 
بـه هـوش  نظامـی  تـا شـروع عملیـات  را  او 
آوردنـد. خبـر مسـمومیت امین و اعضـای دفتر 
سیاسـی حـزب از سـوی جانداد قومانـدان گارد 
قصـر بـه اطاع ژنـرال والیـت رئیس شـفاخانۀ 
چهارصـد بسـتر ارتش رسـید. ژنـرال مذکور به 
عجلـه بسـوی محل اقامت امین شـتافت و سـر 
طبیب شـفاخانۀ چهارصد بسـتر را غرض انتقال 
پزشـکان شـوروی مؤظـف سـاخت. سـرطبیب 
چهارصد بسـتر،  دگـروال »ویکتور کزنیچنکف« 
متخصـص امـراض داخلی را بـا یک متخصص 
دگروال«اناتولـی  و  میکروبـی  هـای  بیمـاری 
الکسـی یف«سـرطبیب گـروه دکتـوران نظامـی 
شـوروی را در شـفاخانۀ چهارصد بسـتر به کاخ 
تپـۀ تـاج بیـک آورد. آنهـا در حالتـی وارد قصر 
امین شـدند که بر خاِف سـاعاِت قبـل از ظهر، 
نگرانـی و اضطراب شـدید در داخـل کاخ بمیان 
آمـده بـود. امین با تمـام اعضای بیروی سیاسـی 
حـزب دمکراتیـک خلـق بـه اسـتثنای دسـتگیر 
پنجشـیری دچـار بیهوشـی شـدید شـده بودند. 
ژنـرال والیـت رئیس شـفاخانۀ چهارصد بسـتر 
دکتـوران شـوروی را به اتاق امیـن رهنمایی کرد 
تا بـه تـداوی او بپردازند. ژنزال لیاخفسـکی می 

نوسید:
»پزشـکان از پلـکان بـاال آمدنـد. امیـن در یکـی 

از اتـاق هـا بـا بـدن نیمـه برهنـه بـه روی زمین 
افتـاده بـود. فـک و چانـه اش آویـزان شـده بود 
و چشـمانش بـی نـور و سـفید چیـزی را نمـی 
دیدنـد. نشـانه ای از هـوش در وجـودش دیـده 
نمـی شـد. در یـک سـخن در کومای مدهشـی 
فـرو رفتـه بـود. پزشـکان از خود می پرسـیدند 
آیـا او مـرده اسـت؟ نبـض هایـش را دیدنـد به 
آهسـتگی میزدند به طوریکه به بسـیار دشـواری 
احسـاس مـی شـد. گویـا اینکـه در میـان مرگ 
بودنـد. سـرهنگ  میخکـوب شـده  زندگـی  و 
کوزنیچنکف و سـرهنگ الکسـی یـف با نجات 
»رهبـر کشـور دوسـت« طـرح هـای کی.جـی.

بـی را برهـم میزننـد. و امیـن تـا سـاعت شـش 
شـام بـه خـود آمـد و با شـگفت زدگی پرسـید: 
چـرا درخانـۀ مـا چنین چیـزی رخ داده اسـت؟ 
چه کسـی ایـن کار را کرده اسـت؟ آیـا تصادفی 
اسـت یا کدام توطئه؟ این واقعه افسـران مسئول 
امنیت )جانداد و اقبال( را خیلی پریشـان ساخته 
بـود. آنهـا به قـوای چهـارم زرهدار زنـگ زدند 
تـا بـه آنـان بگویند که بـرای کمک آماده باشـند 
مگـر از هیچ جا کمـک دریافت نمی توانسـتند. 
چـون کمانـدو های مـا کامًا یگانهـای )قطعات 
نظامـی و امنیتـی دولت(مسـتقر در کابـل را در 

محاصرۀ خـود داشـتند.«)56(
 

یورش 333 در شامگاه ششم جدی:
امیـن زمانـی بـه هـوش آمـد کـه  حفیـظ اهلل 
عملیـات نظامـی نیـروی هـای شـوروی غرض 
سـرنگونی حکومـت او آغـاز یافتـه بـود. قوای 
مهاجـم بعـد از ظهر ششـم جـدی)27 دسـمبر( 
در سـه قطـار بسـوی مرکز شـهر، تپۀ تـاج بیک 
و اسـتقامت پلچرخـی حر کت کردند. شـوروی 
هـا در نخسـتین گام مرکـز مخابرات را در شـهر 
منفجـر نمودنـد و قبـل از حملـه بـه کاخ کلیـه 
روابـط میان قطعـات ارتش و محـل اقامت امین 
را مختـل کردنـد. نیـروی هـای مهاجـم به قصر 
اقامـت امیـن بوسـیلۀ واحد ها یا جـز و تام های  
ویـژۀ کی.جی.بی کـه قبًا در کاخ تپـۀ تاج بیک 
محـل اقامت امین، دارالمان و سـفارت شـوروی 

جـا بجـا شـده بودند کمـک مـی گردیدند:
»ایـن جـزو تـام ها)یگانهـا و واحـد هـا( هیـچ 
تفاوتـی بـا یک جـزو تـام افغانی نداشـتند. افراد 
آن کـه ملبس بـا یونیفورم افغانی بودنـد، اطراف 
قصـر را میـن گـذاری کردنـد. آنهاسـازماندهی 
پهـره داری قصرامیـن را  تبدیـل  و چگونگـی 
میدانسـتند. محافظیـن امیـن را بـه چهـره مـی 
شـناختند. از خصوصیـات سیسـتم مخابـروی 
و تجهیـزات محاربـوی شـان نیـز آگاه بودنـد. 
در پهلـوی آن، سـاختمان داخلـی قصر و نقشـۀ 
اتـاق های داخل قصر را نیز میدانسـتند. قطعات 
مهاجـم »الفا« را »نیکـوالی بریلیف« و »زینت« را 
»بویارنیـف« از افسـران کـی جی. بـی فرماندهی 
ماشـین  عـراده  قطعـات چنـد  ایـن  میکردنـد. 
محاربوی و دسـتگاه »شـلیکا« در اختیار داشتند. 
333«در  »یـورش  بنـام  امیـن  کاخ  بـه  هجـوم 
شـامگاه 27 دسـمبر 1979)ششـم جدی 1358(

سـاعت 6 و 25 دقیقـه آغـاز یافـت.«)57(
 به نوشـتۀ مؤلف توفان در افغانسـتان:»برای افراد 
و پرسـونل کندک مسـلمانان توضیـح داده بودند 
کـه امیـن به انقاب ثـور خیانت کـرده و به زدو 
بند با سـی آی اِی  پرداخته اسـت. راسـتش این 
توضیحات را کمتر کسـی از سـربازان و افسـران 
می توانسـتند بپذیرند و از خود می پرسـند پس 
چـرا امین سـپاهیان مـا را دعوت کرده اسـت نه 

سپاهیان امریکایی را!؟«)58(
هنـوز پزشـکان شـوروی امیـن را تـرک نکـرده 
بودنـد کـه آتـش نیروهـای شـوروی کاخ را بـه 
لـرزه آورد. در حالیکـه امیـن با خانـواده اش در 
اتـاق های داخل کاخ  نمیدانسـتند که مهاجمین 
چه کسـانی هسـتند، نیروهای گارد محافظ او در 
محوطـه واطـراف قصر با قوای شـوروی به نبرد 
پرداختنـد. مقاومت نظامیـان گارد امین به زودی 
درهـم کوبیـده شـد و مهاجمیـن بـرای نابـودی 

امیـن داخل سـاختمان اصلـی کاخ گردیدند.
دسـته هـای دیگـری از نیروهـای مهاجـم کـه 
بسـوی مرکـز شـهر و اسـتقامت پلچرخی پیش 
رفتنـد تا سـاعات اولیۀ شـب مراکز مهـم دولتی 
بـه شـمول رادیـو تلویزیـون و زنـدان پلچرخی 
را تصـرف کردنـد. یورش نیروهای شـوروی در 
برخـی مراکز نظامی و دولتی بـه مقاومت روبرو 
شـد. ایـن مقاومـت ها کـه به قتـل ده هـا تن از 
قوای مهاجـم انجامید بصورت پراگنـده و بدون 
دریافـت رهنمود و فرمانی از سـوی امین و مقام 
هـای مسـئول در حکومـت او صـورت گرفت. 
چـون دسـتور و هدایـت حفیـظ اهلل امیـن بـه 
ارتـش، بـرادری و همـکاری بـا نیروهـای اتحاد 

شـوروی بـود نـه مخالفـت و مخاصمت.

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؟
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دهـٔه شـصت هم زمـان اسـت با کودتـای چپ 
و آمـدن نظامـی بـه شـیؤه سوسیالیسـتی. در 
ایـن حالت، داستان نویسـِی افغانسـتان در چند 
جهـت بـه مسـیر خـود ادامـه می دهـد. برخی 
داسـتان های  گروهـی  عاشـقانه،  داسـتان های 
سیاسـیون  پسـند  مـورد  کـه  آرمان گرایانـه 
داسـتان های  بـا  هـم  عده یـی  و  بـوده  وقـت 
تخیلـی و درون گرایانـه سـر و کار داشـتند کـه 
ببـرک ارغند، حسـین فخـری، اسـداهلل حبیب، 
قدیـر حبیـب، عالـم افتحـار وچنـد تـن دیگر 
آرمان گرایانـه  داستان نویسـی  نماینـده گان  از 
معرفـی شـدند و مسـتقیم و غیر مسـتقیم مورد 
نیـز  وقـت  چپ گـراِی  زمـام داران  تشـویق 

ند.  بود
ببـرک ارغند در این دهه رمان سـه جلدی »راه 
سـرخ« )1363(، حسـین فخری رمـان »تاش« 
)1367( اسـداهلل حبیـب »داس هـا ودسـت ها« 
)1362( و قدیـر حبیـب داسـتان بلنـد: »کاؤه 
کوچـک« را می نویسـند. همـٔه ایـن داسـتان ها: 
امـا  تبلیعاتـی و جانبدارانه انـد.  آرمان گرایانـه، 
در دهـٔه هفتـاد، داکتـر ببـرک ارغند و حسـین 
پشـت  سوسیالسـتی  واقع گرایـِی  بـه  فخـری 
می کننـد و دسـت بـه نـگارش آثـاری می زنند 
شـیؤه  پرداخـت،  و  درون مایـه  نـگاه  از  کـه 
تازه یـی را گواهـی می دهنـد. ایـن داسـتان ها، 
صـرف نظـر از درون مایـٔه آن تـاش جدیـدی 
اسـت در رمان نویسـی مـا و بـه بـاور برخـی 
شـیؤه  در  دیگـری  آغـاز  صاحب نظـران،  از 

اسـت. رمان نویسـی 
آثـار  نویسـنده،  بانـوان  از  سـال ها  ایـن  در 
ابتـدا  او  شـد؛  منتشـر  زریـاب  سـپوژمی 
داسـتان های کوتـاه »رسـتم ها وسـهراب ها« و 
»دشـت قابیـل« را نوشـت و سـپس رمـاِن »در 
هــ ش،  در سـال 1367  را  دیگـر«  کشـوری 

کـرد. منتشـر 
افغانسـتان  نویسـنده گان  اتحادیـۀ  تأسـیس 
گردهم آیـِی  و  شـصت  سـال های  حوالـی  در 
و  دیـد  و  مرکزیـت  یـک  در  هنرمنـدان 
بازدیدشـان از هم دیگـر تأثیـر زیـادی بر رشـد 
و شـکوفایی رمان و داستان نویسـی در کشـور 
داشـت و در آن زمان همـکاری نهادهای دیگر 
طیـف  همـکاری  و  تلویزیـون،  رادیـو  ماننـد 
گسـترش  بـرای  شـنونده گان  و  خواننـده گان 
داسـتان و رمان نویسـی نقش به سـزایی داشـت 
و  مـدارس  در  داسـتان ها  طریـق  ایـن  از  و 
مکتب خانه هـا و حتـی مراکـز نظامـی راه پیـدا 
کـرد و ایـن باعـث شـد که حتـا سـلطان علی 
کشـتمند، نخسـت وزیر وقـت، داسـتان »ثمرۀ 
دوسـتی« را نوشـته و بـه دسـت نشـر سـپرد.

و  هنـر  نویسـنده گان،  اتحادیـۀ  تشـکیل  بـا 
ادبیـات بیشـتر رنـگ حزبـی و سیاسـی گرفت 
و ایـن خـود گامـی مهمی بـرای رژیـم بود که 
نویسـنده گان مطابـق بـه خواسـت رژیـم قلـم 
می زدنـد. »ایـن اتحادیـه بـا هدایـت و بودجـۀ 
دولـت و بـه تقلیـد از اتحادیه هـای مشـابه در 
جمهوری های شـوروی سـاخته شـد و اعضای 
وقـت  دولتـی  و  حزبـی  مقامـات  آن  اصلـی 
بودنـد ماننـد: سـلیمان الیـق، بـارق شـفیعی، 
دسـتگیر پنجشـیری، عبـداهلل نائبـی …« )11(
در اول حکومـت کمونیسـتی، تقریبـًا ادبیـات 
محـور  حـول  داستان نویسـی،  به ویـژه  و 
آرمان هـای رژیـم می چرخیـد؛ و ایـن حالت تا 
زمـان زمـام داری دکتور نجیب اهلل ادامه داشـت. 
بـا روی کار آمـدِن نجیـب اهلل تا حـدودی برای 
نویسـنده گان آزادی داده شـد و ادبیـات سـیر 
سـر  از  دوبـاره  را  خـود  شـکوفایی  و  رشـد 
گرفـت؛ امـا در اوایـل دولـت کمونیسـتی بـه 
گفتۀ حسـن فضایلی »سـعی دولت کمونیسـتی 
در زمـان ببرک کارمل در جهـت تمرکز نیروی 
فکـری نویسـنده گان در جهـت همگون سـازی 
بـا آرمان هـای دولتی بود و نویسـنده گاِن جوان 
هـم تحـت تأثیـر فضـای موجود بـه خصوص 
آثـاری کـه از زبـان روسـی ترجمـه می شـد و 
بیانگـر اصول ریالیسـم از نوع سوسیالیسـم آن 
بـود. آثـاری بـه وجـود می آوردنـد کـه دارای 
بودنـد و  آرمان گرایانـه و شـعارگونه  ماهیـت 
تمـام نبوغ شـان را در راه معرفـی و دفـاع از 
زنده گـی کارگـران، دهقانان، پیشـه وران و … 

می کردنـد.«)11( صـرف 
پـس از دورٔه حاکمیـت ببـرک کارمـل، فضای 
نسـبتًا مناسـبی بـرای نویسـنده گان بـه وجـود 
از دهـٔه شـصت، یعنـی در زمـان  آمـد. بعـد 
و  ادبـی  آثـار  نجیـب اهلل،  دکتـور  حکومـت 
هنـرِی زیـادی تولید شـد و کتاب هـای زیادی 
منتشـرگردید. اکثر نویسـنده گان دورٔه حکومِت 
دوکتـور نجیـب به ویـژه از سـال های 66 تا 70 
را بـه عنوان یک دورٔه کامًا طایی و اسـتثنایی 
بـرای ادبیـات و فرهنگ این سـرزمین و آزادی 

نویسـنده گان و مطبوعـات یـاد کرده انـد.
 نویسـنده گانی کـه تحـت تأثیر فضای سیاسـی 
آورده  در  سـاطین  خدمـت  در  را  هنرشـان 
بودنـد، راه خـود را از گذشـته جدا کـرده و به 
»توبـۀ ادبـی« روی می آورند. این نویسـنده گان 
بـا نوشـتن آثارِ جدیـد، عمًا آثار گذشـتٔه خود 
را نفـی کـرده و بـه تجربٔه آرمان هـای جدید و 

می پردازند. مـدرن 
برخی از نویسـنده گان برجسـتٔه کشـور، پس از 
دو سـه دهـه کار ادبـی، اولیـن کتـاب خـود را 
چـاپ می کننـد و سـپس بـا چـاپ کتاب هـای 
عمـل  جامـۀ  خـود  آرزوی  بـه  دیگر شـان 
کشـور،  مطبوعـات  هم چنیـن  می پوشـانند. 
میـدان  دیگـر  اندیشـه های  بـه  بیـش  و  کـم 

)13( می دهنـد.« 
در ایـن دوره، نقـد داسـتان نقـش اساسـی ای 
داشـت  مـا  داسـتانی  ادبیـات  بالنده گـِی  در 

آثـار  نقـد  بـه  ایـن زمـان  نویسـنده گان در  و 
هم دیگـر پرداختنـد. بنا به گفتٔه حسـن انوشـه: 
بالنده گـی ادبیـات داسـتانی  »از نمونـٔه دیگـر 
در ایـن سـال ها )1369– 1370( افزایـش نقـد 
دربـارٔه  نقدهایـی  بـود.  نشـریات  در  داسـتان 
اکـرم عثمـان، رهنـورد زریـاب،  داسـتان های 
سـپوژمی زریـاب، حسـین فخـری و ابراهیـم 
ژونـدون  مجله هـای  در  کـه  عالم شـاهی 
چـاپ  بـه  انیـس  روزنامـۀ  و  غرجسـتان  و 
می رسـیدند. افـزون برنقـد متـن، داسـتان هایی 
نیـز در ایـن سـال ها در ارگان هـای انتشـاراتی 
انجمـن نویسـنده گان، ژونـدون و قلـم منتشـر 
در  را  داسـتان  فعالیت هـا،  ایـن  می شـدند. 
توجـه  قابـل  جایـگاه  بـه  افغانسـتان  ادبیـات 

)14( می کـرد.«  نزدیـک 
حکومـت  سـقوط  و  هفتـاد  دهـٔه  اوایـل  در 
دکتـور نجیـب اهلل و پیـروزی مجاهدیـن کابـل 
و آغـاز کشـکمش های داخلـی در افغانسـتان، 
ادبیـات مـا نیـز دچـار سـردرگمی و پریشـانی 
آواره  کشـور  نویسـنده گان  اکثـر  و  گردیـد 
قافلـٔه  بـه  داسـتانی کشـور  ادبیـات  شـدند و 
ادبیـات مهاجـرت پیوسـت و پدیـدٔه مهاجرت 
تحـوالت  از  بعـد  هـم  مهاجـرت  ادبیـات  و 
1357 شـکل گرفتـه و بعد از سـقوط حکومت 
نجیـب اهلل بـه اوج رسـیده. بـود بعـد از سـال 
1371 و آشـوب ها و بی ثباتی هـای حکومـت 
مـردم  پی درپـِی  مهاجرت هـای  مجاهدیـْن 
خیلـی  جهـان  مختلـف  نقـاط  در  افغانسـتان 
بیشـتر شـده بـود؛ امـا نویسـنده گان کشـور در 

هـر جـای دنیـا کـه آواره شـدند، از تـاش و 
کوشش شـان بـرای زنـده نگه داشـتن ادبیـات 
کردنـد  سـعی  و  نکشـیدند  دسـت  داسـتانی 
کـه ایـن شـمع مثـل گذشـته روشـن بمانـد، 
امـا بحران هـای اجتماعـی و مشـکات ناشـی 
مـا  نویسـنده گان  تلخ کامی هـای  و  جنـگ  از 
فضـای ادبیـات و فرهنـگ را دچـار رکـود و 
بیشـتر  دوره  ایـن  آثـار  و  سـاخت،  انجمـاد 
بازتاب دهنـدٔه ناراحتی هـای شـخصی و دردها 

و مسـایل اجتماعـی کشـور اسـت.
بـه  افغانسـتان  مـردم  مهاجرت هـای  پـی  در 
کشـورهای مختلـف، جمعـی از نویسـنده گان 
و شـاعران کـه بـه اجبـار تـن بـه مهاجـرت 
کانـون  بودنـد، در کشـورهای همسـایه،  داده 
نویسـنده گان مهاجـر را ایجـاد کردنـد؛ به ویژه 
بعـداز سـال 1371 تقریبـًا همـٔه نویسـنده گان، 
آثـار برجسـته یی را بـه دسـت نشـر سـپردند. 

در ایـن دوره، یکـی از حوزه هـای مهـم ادبـی، 
مهاجـرت افغانسـتان درایـران اسـت. بنـا بـه 
سـال های  »در  شـجاعی:  سیداسـحاق  گفتـٔه 
1370 و 1371 به ویـژه بـا تشـکیل »دفتـر هنـر 
و ادبیـات افغانسـتان« جدی تـر وپیگیرتـر بـه 
میـدان آمـد و بـا حضـور خـود در مطبوعات، 
در بیـن مـردم راه یافـت. نویسـنده گان مهاجر 
در ایـران، یـا در نوجوانـی از افغانسـتان بیرون 
شـده اند و یـا در ایـران بـه دنیـا آمده انـد. بـه 
همیـن دلیـل نویسـنده گی را در ایـران شـروع 
معلومات شـان  کـه  اسـت  طبیعـی  کرده انـد. 
کشورشـان  حـوادث  و  مـردم  و  فرهنـگ  از 
کـم اسـت. امـا ایـن نویسـنده گان بـا ادبیـات 
داسـتانی ایـران مسـتقیمًا در تمـاس هسـتند؛ 
و  ایرانـی  نویسـنده گان  برجسـته ترین  آثـار 
دارنـد؛  اختیـار  در  را  خارجـی  ترجمه هـای 
بـا تئوری هـای جدیـِد ادبـی آشـنایی بیشـتری 
بـه  رو  فضـای  و  ازامکانـات  و  می یابنـد 
تحـول فرهنگـی ایـران اسـتفاده می برنـد. بـه 
همیـن دلیـل آثـار ایـن نویسـنده گان آمیخته از 
)15( اسـت.  آشـکار  قوت هـای  و  ضعف هـا 
در  پاکسـتان،  و  ایـران  ادبـی  حوزه هـای  در 
طـول ایـن سـال ها شـاعران و نویسـنده گان با 
فعالیت هـای  می توانسـتند  انـدک  هزینه هـای 
از  یکـی  مسـلمًا  و  بدهنـد  انجـام  گروهـی 
و  ادبیـات  بالنده گـِی  راه هـای  تأثیرگزارتریـن 
فرهنـگ مـا فعالیت هـای گروهـی و جمعـی 
دورۀ  در  ماسـت.  نویسـنده گان  و  نخبـه گان 
حـوزٔه ادبـی ایران و پاکسـتان، که بدون شـک 

از تأثیرگزارتریـن حوزه هـای ادبیات مهاجرت 
افغانسـتان هسـتند، نویسـنده گان مـا توانسـتند 
کانون هـای نویسـنده گی و ادبـی مهاجـرت را 
ایجـاد کننـد؛ در حالـی کـه این ظرفیـت برای 
نویسـنده گان کـه سـاکن غـرب و اروپـا بودند 
وجـود نداشـت و نـدارد: بـرای همیـن ادبیات 
مـا در ایـن دو حـوزٔه مهم مهاجـرت پربارتر و 

اسـت. قوی تـر 
غـرب  در  کـه  مـا  نویسـنده گان  بـرای  امـا 
گردهم آیـی  ظرفیـت  کمتـر  هسـتند،  سـاکن 
وجـود داشـته اسـت؛ البتـه ایـن نویسـنده گان 
و  نکشـیدند  دسـت  تـاش  از  هیـچ گاه  هـم 
و  اسـترالیا  کانـادا،  اروپـا،  در  را  مجله هایـی 
امریـکا منتشـر کردنـد. نویسـنده گانی چـون: 
قـادر  انگلسـتان،  در  میثـاق  کریـم  و  حبیـب 
مـرادی در هالنـد و قدیـر حبیـب در جرمنـی، 
مریـم محبـوب و زلمـی بابـا کوهـی در کانادا، 

اکـرم عثمـان در سـویدن و حسـینی و مهریـن 
دورٔه  کـه  هسـتند  نویسـنده گانی  آلمـان  در 
جوانـی را پشـت سـر گذاشـته اند و آواره گی، 
ایـن  می کنـد.  تخریـب  را  روان شـان  و  روح 
نویسـنده گان کمتـر دسـت بـه قلـم می برنـد و 
در هیاهـوی کشـورهای بزرگ ُگم می شـوند.« 

)16(
نویسـنده گان  فـوق،  مفاهیـم  بـه  توجـه  بـا 
ادبیـات  داسـتانی،  مجموعه هـای  نوشـتن  بـا 
مهاجـرت را هـم از لحاظ مضمـون و موضوع 
بـا توجـه بـه زمینه هـای فرهنگـی و اجتماعی 
دنیـای مهاجـرت بـه وجـود آوردنـد مثـًا: از 
نویسـنده گان  از  کـه  داسـتانی  مجموعه هـای 
آنهـا را  یافتـه اسـت و  انتشـار  ایـران  مـا در 
شـمرده  بـر  چنیـن  شـجاعی  اسـحاق  سـید 
حسـین  محمـد  از  سـتاره«  »پـرواز  اسـت: 
از  افغانسـتان«  امـروز  »داسـتان های  رضایـی، 
وبـاد«  بـرزخ  »سـال های  خوافـی،  محمـود 
»عصرشـب«  شـجاعی،  اسـحاق  سـید  از 
ناصـر  از  »جلجتـا«  فـروزان،  احمدشـاه  از 
فـروزان، »مهاجـران فصـل دلتنگـی« از سـید 
دیوانـه«  »کتاب فروشـی  شـجاعی،  اسـحاق 
حیـدری، »دشـت قابیـل« از سـپوژمی زریاب، 
»بـرف  پیـام،  علـی  از  بهشـت«  از  »قلعـه ای 
اسـحاق  سـید  از  دیـوار«  روی  نقش هـای  و 
شـجاعی و میـاد بلخـی، »سـنگ مامـت« از 
محمـد جـواد خـاوری و علـی پیـام، »گزیـدٔه 
خـاوری،  جـواد  محمـد  از  معاصـر«  ادبیـات 
»پروانه ها و چادرهای سـفید« از محمدحسـین 

محمـدی، »در گریـز ُگـم می شـویم« از محمد 
کابـل  در  فقـط  »نـوروز  سـلطان زاده،  آصـف 
باصفـا اسـت« از محمـد آصـف سـلطان زاده، 
»خاکسـتر و خـاک« از عتیـق رحیمـی، »جـای 
خالـی گلـدان« از تقـی واحـدی، »سـربداران« 
از بتـول سـید حیـدری، »سـنگ و سـیب« از 
حسـین حیدربیگـی، »جنین آفتـاب« از صدیقه 
کاظمـی، »سـایه های مهتاب« از آمنـه محمدی، 
»پشـت پلک ثریا« شـهریار آرمـان و »هوا بوی 

محمـدی.«)17( ازسـکینه  می دهـد«  خـاک 
در اروپـا و امریـکا هـم مجموعه های داسـتانی 
از نویسـنده گان افغانسـتانی انتشـار یافته است 
کـه بـه گونـٔه نمونـه می تـوان از »سنگ سـاران 
گنـه کار« از شـریفه شـریف، »نگینـه و سـتاره« 
از پرویـن پـژواک، رمـان »کوچـٔه مـا« از اکـرم 
حسـینی  خالـد  از  بـاز«  »بادبـادک  عثمـان، 
و…، نـام بـرد. در حـوزۀ ادبـِی پاکسـتان هـم 
نویسـنده گان مـا، ده هـا مجموعـۀ داسـتانی را 
بـه دسـت نشـر سـپرده اند. نویسـنده گانی کـه 
1371 ش  سـال  از  بعـد  حـوزه  سـه  درایـن 
متمرکـز شـده بودنـد، همه گـی در برابر جنگ 
و برادرکشـی ایسـتاده بودنـد و جبهـۀ واحدی 
را در برابـر ویرانـی و تباهـی کشـور تشـکیل 
در  نویسـنده گان  ایـن  هرچنـد  بودنـد؛  داده 
گذشـته از هـم  تفـاوت داشـتند. مثـًا عده یی 
از نویسـنده گان حـوزٔه پاکسـتان و اروپـا پیش 
از سـال 1371 ش از حاکمیـت رژیـم چـپ 
حمایـت می کردنـد و عده یـی از نویسـنده گان 
حـوزٔه پاکسـتان و ایـران از مبلغـان گروه هـای 
جهـادی و مقاومـت بودنـد. امـا ایـن وضعیت 
بعـد ازسـال 1371 شـکل دیگـری بـه خـود 
گرفـت. نویسـنده گان ما در ایـن زمان، همه گی 
هم دیگـر  کنـار  در  فکـری  گـروه  هـر  از  و 
ایسـتادند و در برابـر جنـگ و خون ریـزی و 
چپـاول قلـم زدنـد و همـٔه ایـن بدبختی هـا را 
در آثارشـان بـه عنـوان یـک پدیـدٔه شـوم یـاد 
کرده انـد. خصوصـًا در زمان حکومـت طالبان، 
تمـام نویسـنده گان ما در کشـورهای همسـایه 
مثل ایران، پاکسـتان و کشـورهای آسـیای میانه 
و نقـاط دور جهان آواره می شـوند و همه شـان 
پدیـدٔه شـوم جنـگ را دیده انـد و حتـا عده یی 
وحشـت ناک  هیـوالی  ایـن  قربانـی  آنهـا  از 
گشـته اند؛ بـا ایـن حـال، همـٔه ایـن گروه های 
مختلـف در کنـار هـم ایسـتاده و با ایـن هیوال 

کردند. مبـارزه 
درایـن زمـان، نویسـنده گان بـه مسـایلی چون 
عدالـت، حقـوق بشـر، آزادی….، می پردازند. 
جنـگ و جنگ سـاالران را نکوهـش می کنـد و 
بیشـتر نویسـنده گان این مسـایل و موضوعات 
زیبایی شـناختی  عناصـر  بـه  توجـه  بـا  را 
دغدغـۀ  یگانـه  و  دارنـد  نظـر  در  ادبیـات 
و  مـردم  دهـه،  ایـن  در  نویسـنده گان  فکـری 
سرزمین شـان اسـت کـه در میـان آتـش و دود 

می سـوزند.
سـال  از  بعـد  نویسـنده گان  حـال،  هـر  بـه 
و  غفلت هـا  بـر  می آینـد،  خـود  بـه   1371
ارادٔه  و  می کننـد.  تأمـل  کج روی های شـان 
همـٔه نویسـنده گان، پـس از ایـن پیمـودن راه 
جدیـد اسـت تـا بتواننـد حقایـق را در لبـاس 
راه  و  کننـد  بیـان  داسـتان  قالـب  بـر  تخیـل 
جدیـدی در پیـش گیرنـد. چون نویسـنده گان 
در ایـن دوره تجربه هـای تلخی را پشـت سـر 
گذرانده انـد، مـزٔه تلخی مهاجرت، سـرگردانی 
و بی خانمانـی و مشـکات زیـادی را دیده اند. 
دیگـر آنچه داسـتان نویـس ما می نویسـد: بیان 
حـوادث اجتماعی، تحلیل و تفسـیر آن اسـت. 
دیگـر از پرداختـن بـه ایدئولـوژی و تبلیـغ و 
شـعار خسـته شـده اند. در واقع ادبیـات تبلیغی 
بـرای  مـا،  ایدئولوژی زده گـی  و  شـعاری  و 

جامعـه و مـردم هیـچ سـودی نداشـت.
بعـد از سـرنگونی طالبـان، بـاب جدیـدی بـه 
شـد.  گشـوده  کشـور  داستان نویسـان  روی 
عـدٔه زیـادی از داستان نویسـان کشـور چـون: 
نویسـا،  خالـد  پیـام،  علـی  زریـاب،  رهنـورد 
خـاوری،  جـواد  محمـد  فخـری،  حسـین 
سـپوژمی زریـاب، سیداسـحق شـجاعی، تقـی 
واحـدی و…، به کشـور برگشـتند و مشـغول 
در  شـدند.  هنری شـان  و  ادبـی  فعالیت هـای 
طالبـان،  رژیـم  سـرنگونی  از  بعـد  حقیقـت، 
ایـن  فرهنـگ  و  کشـور  آینـدۀ  بـه  امیدهـای 
سـرزمین پیـدا شـد. طبعـًا ایـن وضعیـت در 
داستان نویسـی کشـور نیز تأثیر گذاشـته اسـت 
و ایـن امر سـبب آن می شـد تا داستان نویسـان 
و  داستان نویسـی  میـدان  وارد  جدیـدی 

می شـدند. داسـتان پردازی 

داستان  وضعیت 
افغانستان در  رمان نویسی  و 

سید سکندر حسینی ////////// بخش دوم



ــر ژر  د افغانســتان برښــنا رشکــت ډاډ ورکــوي چــې ډې

بــه پــه فاریــاب، رسپــل، جوزجــان او هــرات والیتونــو 

کــې د ترکمنســتان د برښــنا جریــان فعــال يش.

ــتان  ــې، ترکمنس ــه مخ ــو ل ــت د معلومات ــه رشک د دغ

غــواړي د ۲۰۱۸ میــادي کال پــه پیلېــدو رسه د خپلــې 

برښــنا د یــو کېلــو ولــټ بیــه چــې پخــوا دوه امریکايــي 

ســنټه وه، څلــورو ســڼتو تــه پورتــه کــړي.

رئیــس  عملیــايت  رشکــت  برښــنا  د  افغانســتان  د 

ــه ورځ »۱۳۹۶  ــنبې پ ــې ش ــارصي د س ــل ن عبدالوکی

ــه  ــل چــې پ ــه ووی ــو ت کال د مرغومــې ۱۲« ازادي راډی

رسپــل، فاریــاب، جوزجــان او هــرات والیتونــو کــې د 

ترکمنســتان برښــنا پــه موقتــه توګــه فعالــه شــوې او نــن 

ــه ســفر  ــو پــاوي پ ــه د ی ــه ترکمنســتان ت ســې شــنبه ب

ــول يش. ــواري الر ولټ ــه د ه ــتونزې ت ــې س رسه دغ

نوموړي زیاته کړه:

»د برېښــنا دغــه مســئله مؤقتــي ده، زمــوږ رئیــس 

عشــق اباد تــه روان دی او دغــه ســتونزه بــه هــواره 

کــړي، حکومــت د درې وزارتونــو نــه جــوړ یــو پــاوی 

چــې د برښــنا د بــورډ مســؤلیت لــري ټاکلــی، دوی هغه 

هېــواد تــه بېړنــی ســفر کــوي او ۱۰۰ پــه ۱۰۰ کــې دا 

ــواره يش.« ــتونزه ه ــاده س ــې ی ــوده ده چ ــه موج هیل

برښــنا  د  ترکمنســتان  د  وویــل،  نــارصي  ښــاغيل 

لــه بندېــدو څــو ورځــې مخکــې افغــان پــاوي د 

ــدل  ــو لوړې ــنا د بی ــؤلینو رسه د برښ ــه مس ــتان ل ترکمنس

ــه  ــتان پ ــه، ترکمنس ــدې امل ــه هم ــې ل ــيل چ ــه وو من ن

ــه  ــو خپل ــو والیتون ــر څ ــتان پ ــه د افغانس ــي توګ ناڅاپ

ــړه. ــده ک ــنا بن برښ

ښــاغيل نــارصي دا هــم وویــل چــې د ترکمنســتان لــه 

ــو ټیلیفــوين خــرو کــې هغــه  ــه لومړنی مســؤلینو رسه پ

هېــواد »ترکمنســتان« حــارض شــو چــې د یــوې میاشــتې 

ــاره پــه مؤقتــي توګــه افغانســتان تــه د خپلــې برښــنا  لپ

ــږد جــاري وســايت. لې

ــه  ــې ل ــت د اقین ــاب والی ــنا د فاری ــتان برښ د ترکمنس

بنــدره، فاریــاب، رسپــل، جوزجــان او هــرات والیتونــو 

ــه تېرېــږي. ت

د جوزجــان وايل مولــوي لطف اللــه عزیــزي ازادي 

ــان  ــنا جری ــتان د برښ ــه د ترکمنس ــل، ک ــه ووی ــو ت راډی

ــان،  ــي، د جوزج ــه راونه ګرځ ــت ت ــادي حال ــه ع بېرت

رسپــل، فاریــاب او هــرات والیتونــو د خلکــو ورځنــی 

ــخ  ــتونزو رسه م ــه س ــه ل ــه ب ــي فعالیتون ــد او صنعت ژون

يش.

نوموړي زیاته کړه:

ــار او  ــرغان د ښ ــدو د ش ــنا بندې ــتان د برښ »د ترکمنس

ــړي،  ــه ک ــتونزې رامنځت ــه س ــېدونکو ت ــوالیو اوس ولس

ــداره وي.  ــدل دوام ــل کې ــه وص ــنا بېرت ــه ده د برښ هیل

ــه  ــرق دق او خواج ــه ج ــته لک ــم ش ــې ه ــه فابریک دلت

ګوګــردک چــې پــه برښــنا چلېــږي او کــه برښــنا نــه وي 

ډېــری کارګــران به یــې اوزګار يش.«

افغانســتان اوس څــه بانــدې ۱۲۰۰ کېلــو واټــه برېښــنا 

ــه  ــران ن ــتان او ای ــتان، تاجکس ــتان، ازبکس ــه ترکمنس ل

ــا  ــواد اړتی ــه د دغــه هې واردوي، حــال دا چــې برښــنا ت

ــه ده. ــو واټ ــدې اووه زره کېل څــه بان

د افغانســتان د برښــنا رشکــت د معلوماتــو لــه مخــې د 

ــواد شــااوخوا ۹۰ فیصــده برښــنا واردايت ده. دغــه هې

احمـد ولی مسـعود رییس عمومی بنیاد شـهید 
مسـعود و رییـس جریـان آجنـدای ملـی، در 
برنامـۀ مناظرۀ تلویزیـون خصوصـی آریانانیوز 
کـه در رابطـه بـه بن بسـت حکومـت وحدت 
ملـی و جریان هـای سیاسـی برگزار شـده بود، 
از برنامـه قومـی آقـای غنـی و نیـز از متمرکـز 

شـدن فسـاد در ارگ، بـه شـدت انتقـاد کرد. 
بـه  سـوری  هـارون چخـان  برنامـه،  ایـن  در 
سـتار  و  جمهورغنـی،  رییـس  از  نماینده گـی 
مـراد بـه نماینده گی از حزب جمعیت اسـامی 

حضـور داشـتند. 
بـدون  برنامـه گفـت:  ایـن  آقـای مسـعود در 
تردیـد کـه کشـورهای بیرونی با در نظرداشـت 
منافـع خـود با افغانسـتان روابط خـود را ایجاد 
حکومـت  هنـر  خارجـی،  رابطـه  و  کرده انـد 
سیاسـت  افغانسـتان  اسـت؛  نبـوده  افغانسـتان 
خارجـی مـدون بـه اسـاس اصـول نـدارد تـا 
دسـتگاه  و  کنـد  تفکیـک  را  دشـمن  دوسـت 
اسـاس  بـه  کشـور  از  بیـرون  در  دیپلوماسـی 
یـک  فاقـد  افغانسـتان  کنـد. چـون  عمـل  آن 
کثـرت  و  اسـت  مـدون  خارجـی  سیاسـت 
رابطه هـا بـا آن کـه از یـک طرف خوب اسـت، 
از طرفـی سـبب جنگ هـای نیابتـی در کشـور 
شـده اسـت.  همـه روزه گروه هـای  داعـش و 
طالـب مـردم را می کشـند کـه از طـرف همین  
کشـورها حمایـت می شـوند. چـون حکومـت 
افغانسـتان فاقـد تعـادل در سیاسـت خارجـی 
اسـت بـه همین سـبب همه روزه ایـن جنگ ها 
شـدید تر می شـوند. سـران حکومـت یک مرتبه 
روز  و  می دهنـد  را  صلـح  مـژدۀ  پاکسـتان  از 
دیگـر از هندوسـتان، از ایـن پالسـی چـه توقع 
داریـد کـه پاکسـتان چه بایـد بکنـد، مطمینَا که 
طالبـان را تقویـت می کنـد. سیاسـت خارجـی 
شـباهت به شمشـیر دولبـه دارد، اگر توانسـتیم 
در چارچـوب مـدون آن را تنظیـم کنیـم بهتـر، 
امـا اگـر نتوانسـتیم بـه عنـوان یک وعـده باقی 

می مانـد. 
بـه  اشـاره  بـا  ملـی  آجنـدای  رییـس جریـان 
ملـی  کنونـی حکومـت وحـدت  چالش هـای 
حکومـت  عمـر  اخیـر  سـال  سـه  در  گفـت: 
وحـدت ملـی قطب بندی هـای زبانـی، قومی و 
فسـاد بـه اوج رسـیده  اسـت.  در ایـن  شـکی 
نیسـت کـه در حکومت کرزی فسـاد به شـکل 
پراکنـده وجود داشـت، امـا در حکومت کنونی 
فسـاد بـه شـکل متمرکـز در ارگ جمـع شـده 
اسـت و از طـرف رییـس جمهـور و تیـم اش 
جمـع  ثـروت  ارگ  در  می گیـرد.  صـورت 
می کننـد، قدرت را انحصـار می کنند و تمامیت 
خواهـی دارنـد.  مگـر این طور نیسـت؟ شـما 
می بینیـد کـه معـاون رییـس جمهـور در تبعید 
به سـر می بـرد، رییـس اجرایـی می گفـت کـه 
سـه مـاه شـده اسـت کـه رییـس جمهـور را 
ندیـده اسـت ؛ هنـوز هـم صاحیـت نـدارد. 
وزارت خارجـه نمی تواند دسـتگاه دیپلوماسـی 
را فعـال داشـته باشـد و از منبـع دیگـری یعنی 

می شـود. تنظیـم  ارگ 
آقـای مسـعود بـا اشـاره بـه گسـترش فسـاد 
در کشـور می گویـد کـه در افغانسـتان فسـاد 
سـاختاری وجـود دارد. قـدرت مطلـق فسـاد 
یـک  نفـر  افغانسـتان  در  می آفرینـد.  مطلـق 
قـدرت  را در قبضـه گرفتـه اسـت و همه روزه 
اگـر  می زنـد.  جوانـه  مجـرا  ایـن  از  فسـاد 
حکومـت تصمیـم مبـارزه با فسـاد را داشـت، 
چـرا مفسـدان کان حکومـت حامدکـرزی را 
محاکمـه نکـرد؟ نه تنهـا کـه محاکمـه نشـدند، 
بلکـه آمدنـد در سـمت های مشـاوریت جابجا 
تقلـب  انتخابـات  در  کـه  کسـانی  گردیدنـد. 
کردنـد، فسـاد کردنـد. از ایـن فسـاد کان تـر 
کجاسـت که بـه  سرنوشـت مردم شـما خیانت 
بکنیـد. امـا تقلـب کارهـا بـه عنـوان مشـاور، 
رییس و سـفیر  و ...، گماشـته شدند. حکومت 
در مـورد مبـارزه بـا فسـاد و سیاسـت خارجی 
دروغ می گویـد. اگـر حکومـت از دسـت آورد 
سـخن می زنـد نتیجـۀ آن باید سـر دسـترخوان 
مـردم نـان می بـود، ده هـا هـزار جوانـان فـرار 
نمی کردنـد و آمـوزگاران کـه بیشترشـان بانوان 

نمی بودنـد.  بی معـاش  هسـتند 
را  مسـایل  اگـر  سـاخت:  نشـان  خاطـر  او 
ایـن  کـه  می بینیـم  کنیـم،  بحـث  ریشـه یی 
حکومـت بحران مشـروعیت، بحران اشـتراک، 
بحـران هویت، بحران قانونیـت و رهبری دارد، 
بنـَا تمـام ایـن چالش هـا زیربنایـی هسـتند تـا 
زمانـی ایـن چالش هـا و گرهِ هـا را حـل نکنیم، 
پیـش رو  چالش هـای  بـه  کـه  نیسـت  ممکـن 

بپردازیـم. 
هـارون  بـه  پاسـخ  در  مسـعود  ولـی  احمـد 
چخانسـوری  نماینـدۀ ویژۀ ریاسـت جمهوری  
در ایـن بحـث،  گفـت: ماهیـت جنـگ تعییـر 
ماهیـت  تغییـر  ایـن  افـزود:  اسـت،  کـرده 
درسـت اسـت کـه جنـگ از جنوب به شـمال 
طالـب  و  داعـش  تمـام  اکنـون  اسـت،  رفتـه 
در شـمال هسـتند. ایـن دسـت آورد نیسـت. 
انتحاری بیشـتر شـده اسـت کـه اخیـراَ در یک 
محفـل 70 تـن از بـرادران اهـل تشـیع شـهید 
شـدند. در 5 کیلومتـری ارگ هـم نمی توانیـد 
امنیـت بگبریـد، در فسـاد اسـناد می خواهیـد، 
تقلـب کار، فاسـد اسـت، چـرا بـا تقلـب کاران 
انتخابـات برخـورد قانونـی صـورت نگرفـت؟ 
گفتـۀ  بـه  پیشـین  در حکومـت  کـه  وزرایـی 
خـود اشـرف غنـی فاسـد بودنـد، در حکومت 
فعلـی در جایگاه هـای بلند قرار قـرار گرفتند و 
»مخکش« هـا از داخـل دولـت بـه موضوعات 

دامن می زننـد.  قومـی 
رییـس عمومـی بنیاد شـهید مسـعود در پاسـخ 
نام ببریـد  را  تـن  چنـد  کـه  پرشـس  ایـن  بـه 
در  را  قـدرت  قومـی  ابـراز  بـا  ارگ  در  کـه 
دست شـان گرفته اند، توضیـح داد: داکتر اشـرف 
غنـی مثال زنده اسـت. کی  در افغانسـتان انکار 
می کنـد که داکتر اشـرف غنی در مقام ریاسـت 
جمهـوری ذهنیت قومـی نـدارد؟ او خطاب به 
چخانسـوری،  نماینـدۀ رییس جمهـور گفـت: 

شـما ایـن پرسـش را از رییـس جمهـور مطرح 
کنیـد کـه چـرا بـه بحث هـای قومـی را  دامـن  
بـه  لویه جرگـه  زمانی کـه  افـزود:  و  می زنـد 
درازا کشـید، اشـرف غنـی در محضـر 20 تـن 
مـرا خطـاب قـرار داده، گفـت: » جناب سـفیر 
مـن  زمانی کـه  هـر  باشـد  یاد تـان  صاحـب! 
یـا شمشـیر  بـه قـدرت برسـم، توسـط قـوم 
یـا توسـط خارجی هـا شـما مـردم را از ایـن 
کـرزی  روز  همـان  می کنـم«.  بیـرون  کشـور 
از سـخنان غنـی  کـرد  مـرا دعـوت  صاحـب 
»معـذرت  پـوزش خواسـت و گفـت  از مـن 
می خواهیـم بسـیار معضرت می خواهیـم...، او 

)اشـرف غنـی( اعصابـش به جای نبوده اسـت«. 
شـاید اعصابـش به جـای نبـوده، امـا مکنونات 
قلبـی اش بیـرون شـد. امـروز بـه اسـاس همان 
افغانسـتان  در  تک قومـی  سیاسـت  اندیشـه ها 

پیاده شـده اسـت. 
آقـای مسـعود، با اشـاره بـه سـخنانش نمایندۀ 
گفـت:  مناظـره  ایـن  در  رییس جمهـور  ویـژۀ 
اگـر می گوییـد کـه »جنـرال دوسـتم، معـاون 
دارد؛  قضایـی  مشـکل  جمهـور،  رییـس  اول 
اگـر می گوییـد کـه همایـون همایـون و ظاهـر 
قدیـر طـوری دیگری هسـتند؛ عطـا محمد نور 
محتـرم اسـت؛ امـا کنار بـرود؛ جوانانـی که در 
جنبش روشـنایی و رسـتاخیز شـهید شـدند از 

احساسـات شـان اسـتفاده شـده بـود،«  پـس 
مـردم افغانسـتان کیسـتند؟ پرسـش مـن ایـن 
اسـت کـه اگـر می خواهیـد بـه اسـاس قانـون 
چـرا  حکومـت  شـما  کنیـد،  تکلیـف  تعییـن 
تعییـن تکلیـف خـود را روشـن نمی کنـد تـا 
منبـع مشـروعیت خـود را پیـدا کنند. دو سـال 
وقـت داشـتند تـا توافق نامۀ حکومـت وحدت 
ملـی را عملـی کنند. چـرا نکردنـد و حاال منبع 
مشروعیت شـان کجاسـت؟ حکومـت وحـدت 
ملـی به اسـاس قانون اساسـی نیامـده، قانونیت 
و مشـروعیت ندارنـد. 80 درصـد مـردم از این 
حکومـت نـاراض هسـتند و کارایی شـان نیز به 

انـدازۀ نیسـت مـردم دلخوشـی داشـته باشـند. 
کـه  می گوینـد  کـه  نمی دانـم  دقیـق  مـن  امـا 
مـا بـه نیابـت از مـردم افغانسـتان، یعنـی چه؟ 
مـردم افغانسـتان! شـما از کجـا آمدیـد کـه از 
مـردم  می کنیـد!  نماینده گـی   افغانسـتان  مـردم 
افغانسـتان آن هایـی هسـتند کـه فریادشـان از 
شـمال جنوب، شـرق و غرب بلند شـده است. 
آقـای مسـعود بـا اشـاره بـه سیاسـت خارجی 
کشـور گفـت: یک سیاسـت خارجـی موفق  به 
اسـاس اسـتراتژی ملـی بـه میـان می آیـد، امـا 
همان اسـتراتژی ملـی که همۀ مردم افغانسـتان 
از آن خبـر باشـد کجاسـت؟ آقـای مسـعود در 
ادامـه بـه پاسـخ نماینـدۀ ویـژۀ رییـس جمهور 

کـه حکومت قومی نیسـت، گفـت: صدایی که 
از قندهـار، شـمال، جنوب و غرب کشـور بلند 
شـده می گوینـد کـه حکومت قومی اسـت و از 

قـوم بـه عنـوان ایزار اسـتفاده می شـود. 
او گفـت: وقتـی حکومـت ادعـا می کنـد کـه 
اسـتراتژی ملـی دارد، کجاسـت که هیچ کسـی 
خبـر نـدارد، وقتـی اسـتراتژی ملـی را تعریف 
می کنیـد بایـد مولفه هـای ملـی را در آن باشـد. 
برقـی  شـناس نامه های  توزیـع  در  حکومـت 
بیـش از دو سـال می شـود که نمی تواند مسـألۀ 
افغـان و غیـر  افغـان را فیصلـه کنـد، چگونـه 
آن  از  فـردی  کـه هیـچ  دارد  ملـی  اسـتراتژی 

نـدارد. آگاهی 
آقـای مسـعود گفت: جنگ از جنوب به شـمال 
انتقـال یافتـه، امـا تمـام افغانسـتان در جنـگ 
می سـوزد. طـوری مـا کـه در14 سـال تحـت 
برنامـۀ آجنـدای ملـی، دولـت وحـدت ملـی و 
برنامـۀ وفـاق ملـی به خاطر مسـألۀ ملـی تاش 
کردیـم، فکـر کنم کمتر کسـی باشـد کـه چنین 
کاری کـرده باشـد. بنـَا هیـچ نوع مسـألۀ قومی 
را نداریـم. امـا در سـه سـال از عمـر حکومت 
وحـدت ملـی این ها)رهبـران حکومت وحدت 
ملـی( طوری بـه وحدت ملـی ضربـه زدند که 
بی اعتمـادی تمـام در میـان مـردم ایجـاد شـده 
اسـت و یک گسسـت اجتماعـی کان صورت 
گرفته که در تاریخ افغانسـتان بی پیشـنه اسـت.  
آقـای مسـعود، در رابطه به راه حـل چالش های 
کنونـی گفـت: حکومـت می گویـد برویـم بـه 
طـرف انتخابـات، کـرزی بـه برگـزاری لویـه  
جرگـه تأکیـد دارد، کسـی طـرف دار حکومـت 
موقـت اسـت و کسـی می گویـد کـه اجمـاع 
جهانـی و برخی طرف دار انتخابـات زودهنگام 
تحـت نظـر ملـل متحد هسـتند؛ امـا مـا برنامۀ 
والیـت  چنـد  در  و  داریـم  را  ملـی«  »وفـاق 
هـم رفتیـم مـورد اسـتقبال مـردم قـرار گرفتـه 
اسـت. می گوییـم کـه تمـام راه کارهـا روی میز 
گذاشـته شـوند تـا بـه یـک وفاق ملـی برسـیم 
و برنامه یـی را درسـت کنیـم کـه همـۀ مـردم 
افغانسـتان خـود را در آینـۀ قـدرت ببیننـد، از 
نظام آینده یک تصویر روشـن داشـته باشـند و 
قـدرت با قـدرت مهار شـود. زمانـی روی این 
موضوعـات بـه توافق رسـیدیم ایـن تنش هـا و 
زمانـی  تـا  امـا  می کنـد.  فروکـش  بحران هـا 
روی یـک برنامـۀ کان ملـی بـه توافق نرسـیم 
موضوعـات روی کاغـذ برای مـردم جواب گو 

. نیست
آقـای مسـعود هم چنان، بـا انتقاد از این سـخن 
کـه  مناظـره  ایـن  در  رییس جمهـور  نماینـدۀ 
گفـت: »رییس جمهور میخواهد که افغانسـتان 
در گـرو پنجصد-ششـصد نفـر نباشـد و مـی 
خواهد با سـی میلیـون نفوس افغانسـتان رابطه 
داشـته باشـد«، گفـت: در گرو پنجصد- شـش 
صـد نفـر بـودن خـوب اسـت تـا اینکـه مردم 
افغانسـتان فعـَا گـروگان 5 – 6 نفـر در داخل  

ارگ هسـتند. 
مسـعود گفـت: اگـر مسـألۀ ملـی بـه حکومت 
مهـم اسـت چـرا روی آن صحبـت نمی کنـد، 
را  انتخابـات  نمی سـازد،  ملـی  را  کمیسـیون 
ملـی نمی سـازد و بـا تمـام طرف هـا صحبـت 
نمی کنـد. تنهـا بـه برکنـاری عطا محمـد نور به 
عنـوان والـی پافشـاری دارد. در حالی آقای نور 

و دیگـران حاصـل میلیون هـا رای هسـتند. 
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احمد ولی مسعود در برنامۀ مناظرۀ تلویزیون خصوصی آریانا نیوز:

قطب بندی های زبانی و قومی به اوجش رسیده  است

برښنا رشکت: 

ډېر ژر به د افغانستان ۴ والیتونو ته د ترکمنستان د برښنا جریان عادي يش

ابوبکر صدیق
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ورزش
عزیز آریانفر

خینه پس از عید ترامپ!
ترامــپ در صفحــۀ تویــت خــود نوشــته کــه امریــکا 
ــتان  ــه پاکس ــر ب ــارد دال ــته 33 میلی ــال گذش در 15 س
ــر  ــیار دی ــون بس ــه، کن ــا دردمندان ــت، ام ــی« داده اس ــق پول »احم
ــکا  ــه امری ــته گی یی ب ــچ وابس ــون هی ــتان اکن ــت. پاکس ــده اس ش
نــدارد و اگــر امریــکا قلــدری کنــد، بی درنــگ خــود را بــه دامــان 
ــر  ــار را ب ــرگاه فش ــد و ه ــد افگن ــران خواه ــبه و ای ــن، روس چی
ــی  ــای هوای ــتن فض ــا بس ــد ب ــد، می توان ــش ده ــام آباد افزای اس
ــر  ــتان زمین گی ــا را در افغانس ــا، آن ه ــه روی امریکایی ه ــود ب خ

ســازند. 
ــه  ــت ب ــر اس ــد، ناگزی ــا نخواه ــد ی ــپ بخواه ــن رو، ترام از ای
ــتان  ــاک افغانس ــی خ ــه جای ــع ت ــردازد و در واق ــاج بپ ــتان ب پاکس
ــش  ــر سیاســت های نادرســت خوی ــکا در اث ــی امری ــد. یعن را بده
در چنــد دهــۀ گذشــته بــه گــروگان پاکســتان در قبــال افغانســتان 
ــه پاکســتان یعنــی  مبــدل شــده اســت. از ایــن باج دهــی امریــکا ب
ــکا  ــه خواهــد یافــت و امری ــی کمــاکان ادام پرداخــت احمــق پول

ــدارد. ــول ن ــن پ ــت ای ــز پرداخ ــی ج ــچ چاره ی هی

عبداهلل شریعت

داکتــر عبدالحــی الهــی، نخســتین معــاون گزینــش 
شــدۀ احمدشــاه مســعود شــهید!

و  شــناحته شــده  دانشــمنِد  شــناخت شــخصیت 
فرامــوش شــدۀ جهــاد، جبهــۀ پنجشــیر و نخســتین دســتیار 
ــور   ــور در حض ــام ام ــهید، در تم ــعود ش ــاور مس ــتین   و مش راس
ــی  ــت برخ ــاد و مقاوم ــان جه ــد در زم ــر چن ــود. ه ــش ب و غیاب
ــه  ــا ب ــود ت ــن ب ــع و انتظارشــان ای ــی، توق ــا فشــار تحمیل ــراد ب اف
عنــوان معــاون آمرصاحــب تنصیــب شــوند، امــا مســعود  بــا ایــن 
تقاضاهــای غیــر مســتقیم قطعــًا و قلبــًا موافــق و ســازگار نبــود. تــا 
ــاز شــدن دروازۀ  ــا ب ــال 58 ب ــی در س ــر عبدالحــی اله ــه داکت آنک
ــد.  ــد و مســتقیم رهســپار پنجشــیر ش ــا ش ــداِن پل چرخــی ره زن
ــر  ــخصیت داکت ــاخص های ش ــف ش ــا درک و کش ــب ب آمرصاح
الهــی، بــا ســجایای ســیما و ســیرت، علــم و تقــوا، دانــش فقهــی 
و فلســفی، حلــم و تواضــع، کــف نفــس، حسن-ســلوک و ســاده 
ــه  ــر ب ــاب و منحص ــادر و نای ــی ن ــکارم اخاق ــا م ــتن و بس زیس
ــدی  ــت، تواضــع، حوصله من ــت، ظراف ــه ظرفی ــر، از جمل ــرد دگ ف
ــۀ   ــۀ حوصل ــر آن در حیط ــه ذک ــر ک ــته گی های دیگ ــا شایس و بس
ــن  ــا ای ــرم ب ــس، الج ــن مختصــر و قصــار نمی گنجــد. پ ــن مت ای
تلطیــف احســاس مسوولیت شناســانۀ معرفــی ایــن نخســتین 
معــاون آمرصاحــب را اختصــاراً جهــت فهــم عاجــل نســل جــوان 
بــه بازسناســی می گیــرم تــا مبــادا مثــل عبدالحــی الهــی، فرمانــده 
مســعود نیــز از خاطــرۀ تاریــخ در روزگار حــال و آینــده گان 

ــود. ــپرده ش ــی س ــه فراموش ــش  ب زادگاه
یکمــاه بــا داکتــر الهــی در یــک خانــۀ محقرانــه در خانه بدوشــی از 
یــک جــا بــه جایــی و از یــک خانــه بــه خانــۀ دیگــری بــا رعایــت 
تدابیــر امنیتــی بــه حیــث مجاهــد فــی ســبیل اهلل مهمــان ناخواســتۀ 
ــم. هــر روز و شــب بحــث  ــادار محلــی بودی دســترخوان مــردم ن
ــب خیزی  ــوزش، ش ــس و آم ــخ، تدری ــش و پاس ــره، پرس و مذاک
ــن  ــود و م ــا ب ــبانه روزی م ــای ش ــز آموزه ه ــب زنده داری ج و ش
ــه،  ــِم متبحــر آموخته هــای بســیاری دارم. البت ــم آن عال از بحــر عل
هرازگاهــی آمرصاحــب بــا داکتــر الهــی در خصــوص مشــوره روی 
ــرۀ  ــب چه ــرد. آمرصاح ــات می ک ــود ماق ــای کاری خ برنامه ه
ــا دوســتان  ــت خــاص  ب ــا ظراف ــع شــوخ ب ــرا و طب جــذاب و گی
ــن  ــت: م ــن می گف ــه م ــا خطــاب ب ــار ب ــر ب ــش داشــت و ه خوی
می فهمــم تــو آدام فــرار از آزمــان زمــان نیســتی و انشــا ااهلل 
ــگ  ــک شــده اســت. آدم جن ــت دور شــدنت از اســتادت نزدی وق
ــی  ــای نظامی-سیاس ــام مأموریت ه ــادۀ انج ــد آم ــه بای ــا روحی و ب
مســتقل باشــد. از قضــا روز موعــود فــرا رســید. یکــی از محافظــان 
کمانــدوی آمرصاحــب بــه ســراغ مــا آمــده و از ضیافــت مهمانــی 
ــادار  ــرد وف ــزرگ و م ــارِ ب ــان، ی ــعدالدین خ ــی س ــزل باش در من
ــارش در  ــتوار در کن ــوه اس ــد ک ــارش همانن ــا و ق ــاور ب ــارو ی و ی

شــرایط قــرار داشــت.
ایــن ســومین مــرد عیــار و خرابــات جهان گــرد و مــرد بــزرگ در 
ــه شــمول  ــزرگ کشــور ب ــا تمــام رجــال ب ــود. او ب ســطح ملــی ب
پــدر مــن، بــه حیــث یکــی از زمیــن داران بــزرگ از قــوم پشــتون 
در ولســوالی چهــار درۀ والیــت کنــدز از نزدیــک آشــنایی داشــت. 
از ایــن رو، بــا وقــار و عــزت یــک رادمــرد جــوان مــرد بیشــتر از 
هــر کــس دیگــر بــا ایــن مجاهــد مهاجــر تفقــد و مهــر و مهربانــی 
خــاص بــا ایــن مجاهــد مهاجــر خانه بــدوش داشــت. آمرصاحــب 
بــا توجــه خاصــی کــه بــه داکتــر الهــی داشــت، یکــی از دختــران 

حاجــی ســعدالدین را برایــش بــه همســری خواســت گار شــد.

رسـانه های اسپـانیـا 
در بـرابـر رئال مـادریـد

والورده:

نمی توانم انکار کنم که 
جدایی نیمار برای بارسلونا سخت بود

فیـسبـوک نـــامــه

فـوروارد  مـورد  در  نادرسـت  اطاع رسـانی  مـورد  در  اسـپانیا  رسـانه های 
کردنـد. انتقـاد  رئال مادریـد  از  کهکشـانی ها،  

لحـاظ  بـه  رئال مادریـد   2017 یافتـۀ  پایـان  سـال  روزهـای  آخریـن  در 
اطاع رسـانی بـه گونه یـی عمـل کرد کـه ابهامات زیـادی را در مـورد کریم 

بن زمـا، مهاجـم فرانسـوی اش بوجـود آورد.
طبـق اعـام این باشـگاه،  بن زمـا در جریـان دوئل ال کاسـیکو با بارسـلونا، 

دچـار آسـیب دیده گی شـد کـه به 2 تـا 3 هفته ریـکاوری نیـاز دارد.
امـا بعـد از ایـن بـازی، تصاویـری از ایـن مهاجـم قدیمـی در رسـانه ها و 
شـبکه های اجتماعـی، انتشـار یافـت که بـه هیچ وجـه از  آسـیب دیده گی او، 

نداشـت. حکایت 
ایـن مسـأله از چشـم تیزبیـن رسـانه های اسـپانیایی دور نماند. گزارشـگران 
روزنامه  هـای مـارکا، آس و ال مونـدو به همین خاطر در گزارشـاتی در برابر 

رئـال، از اطاع رسـانی مبهم کهکشـانی ها انتقـاد کردند.
بـه اعتقـاد گزارشـگران ایـن نشـریات، تیـم نخسـت شـهر مادرید بـا اعام 

یکسـری اطاعـات نادرسـت، سـبب گمراهی های شـده اسـت.

ــرای او در  ــی کــه ب ــه اتفاقات ــا اشــاره ب ــال بارســلونا ب ــم فوتب ســرمربی تی
ــه  ــا ب ــی و اناری  ه ــار از آب ــی نیم ــی ناگهان ــال 2017 رخ داد، از جدای س

ــرد. ــاد ک ــخت ی ــی س ــوان لحظه ی عن
ــین  ــون صدرنش ــش اکن ــه تیم ــلونا ک ــرمربی بارس ــورده، س ــتو وال ارنس
ــه در تابســتان امســال  ــرد ک ــراف ک ــگا اســت، اعت ــدی اللی جــدول رده بن
ــد  ــه فهمی ــه روزی ک ــورد، از جمل ــم خ ــختی رق ــای س ــرای او روزه ب
جدایــی نیمــار از جمــع شــاگردان او قطعــی اســت. والــورده در گفت و گــو 
بــا ســایت باشــگاه بارســلونا اظهــار داشــت: جدایــی نیمــار لحظــۀ ســختی 

ــم. ــب کن ــم آن را تکذی ــن نمی توان ــاخت و م ــگاه س ــرای باش را ب
والــورده در ادامــه بــه وضعیــت عثمــان دمبلــه، گران تریــن بازیکــن 
ــه  ــدای فصــل در آســتانه بازگشــت ب ــار از ابت ــرای اولین ب بارســلونا کــه ب
میادیــن قــرار دارد، اشــاره داشــت و گفــت: بایــد شــرایط را ارزیابــی کنیــم. 
بایــد پســت هایی کــه توســط لئــو مســی و لوئیــس ســوارس پُــر شــده اند 
را در نظــر داشــته باشــیم. بایــد خودمــان را بــا شــرایط وفــق دهیــم، امــا 
می دانیــم کــه مســی می توانــد در هــر پســتی بــازی کنــد. مــا می خواهیــم 

ــان باشــد. ــد آغازگــر حمات م ــه بتوان ــم ک ــرار دهی او را در پســتی ق
ــارۀ ســایه روشــن های عملکــرد تیمــش در ســال  ســرمربی کاتاالن هــا درب
ــه  ــداری ک ــرد، دی ــاره ک ــد اش ــر در مادری ــیکوی اخی ــه ال کاس 2017، ب
تیمــش آن را قاطعانــه و بــا نتیجــه 3 بــر صفــر بــرد. او ادامــه داد: زمانــی 
ــم،  ــاد کاســیکو می افتی ــه ی ــا فــوراً ب کــه حــرف از دســتاورد می شــود، م
ــم  ــک تی ــوان ی ــه عن ــه ب ــم. البت ــه داری ــن خاطــره اســت ک چــون تازه تری
مــا لحظــات مهــم فراوانــی را تجربــه کرده ایــم، بازی مــان در خانــه برابــر 
یوونتــوس )پیــروزی 3 بــر صفــر در اولیــن بــازی مرحلــه گروهــی لیــگ 
ــه  ــر ختاف ــگ براب ــه در لی ــای فصــل جــاری(، بازگشــتی ک ــان اروپ قهرمان

داشــتیم و ... .
بســیاری از شــایعاتی کــه ایــن روزهــا دربــاره بارســلونا ســاخته می شــود 
بــه تــاش ایــن باشــگاه بــرای خریــد فیلیپــه کوتینیــو از لیورپــول اشــاره 

دارنــد.
والــورده امــا بــه جــای صحبــت دربــاره کوتینیــو ترجیــح داد دربــاره دمبلــه 
ــرای اینکــه بازیکــن  ــار داشــت: ب ــد. وی اظه ــت کن و بازگشــت او صحب
بارســلونا شــوید، شــما بایــد توانایی هــای متفاوتــی داشــته باشــید. 
دمبلــه بایــد خــودش را بــا شــرایط بــازی مــا وفــق دهــد. او مصدومیــت 
ســختی داشــت کــه ضربــه بزرگــی بــه ایــن بازیکــن زد. دمبلــه بازیکنــی 
جــوان و بااســتعداد اســت، امــا امــکان دارد بعــد از چنیــن انتقــال بزرگــی 

ــد. ــده باش ــه او وارد ش ــی ب تنش های

در پنج سال پس از طالبان
طالبان چیزی بیشتر از« درد سر«

زمانـی کـه دیـس بـراون، وزیـر دفـاع بریتانیـا، از طالبـان بـه عنـوان یـک عنصر 
مهـم در فضـای سیاسـی افغانسـتان یـاد کـرد، صحنه های تـازه یی بـر دورنمای 

تصـورات جامعـۀ غـرب درمـورد افغانسـتان، گزینـش و پـرورش یافت.
هرچنـد داونینـگ سـتریت و پارلمـان کشـور بریتانیـا بـه حمایـت 3600 تـن 
نظامیـان خویـش در هلمنـد، 900 تـن دیگـر افـزوده اسـت، امـا بـراون اعتـراف 
کـرده اسـت، کـه« جنـگ بـا طالبـان کـم ارزش جلـوه داده شـده بـود. مقاومـت 
طالبـان بیشـتر از آن بـوده، کـه ما تصور مـی کردیم«. بـراون گفته اسـت که تمام 
کشـورهای عضـو پیمـان ناتـو نیـز باید بـا اعـزام بیشـتر نیروهای مسـلح، جنگ 

برعلیـه طالبـان و دهشـت افگنـی را در افغانسـتان تقویـت بخشـند.
هرچنـد ناتـو بـا افزایـش نیروهـای خـود از حضـور 9000 نفـری تـا 18000 
درافغانسـتان، نتوانسـته اسـت امنیـت الزمـی را دریـن کشـور بـه ارمغـان آورد، 
رییـس جمهـور کـرزی خواهـان نظامیـان بیشـتر بـرای حمایـت از افغانسـتان 
گردیـده اسـت. چنـدی قبـل داکتـر کاندونیلـه رایـس، وزیـر خارجۀ امریـکا، در 
جلسـۀ وزرای خارجـۀ کشـورهای عضـو پیمـان اتانتیـک شـمالی در بروکسـل 
تقاضـا نمـود تـا بـه این درخواسـت کـرزی جـواب مثبـت ارایـه گـردد، ولی تا 
بـه حـال هیچ کشـوری بـه جز جمهـوری پولند دسـت بـه اقدام جـدی و عملی 
نـزده اسـت. از سـوی دیگـر آقـای پرویـز مشـرف رییس جمهـور پاکسـتان، در 
کمیسـیون اتحادیـۀ اروپـا هشـدار داده اسـت، کـه طالبان بـه نیـروی پرطرفداری 
درمیـان پشـتونهای افغانسـتان و پاکسـتان مبـدل گشـته اند. در کشـورهای حامی 
نظامـی و اقتصـادی افغانسـتان نیـز بحثهـای گـرم در جریان اسـت، تـا بدانند که 
وضعیت افغانسـتان به کجا می کشـد؟ رهبران کشـورهای پاکسـتان و افغانسـتان 
ازشـصت و یکمیـن تربیـون مجمـع عمومی سـازمان ملـل متحد، تعهدات شـانرا 
در مبـارزه بـا دهشـت افگنـی اعـام داشـتند. سـخنرانیهای هـردو رهبر نشـانگر 
عـدم موجودیـت جدیـت و مسـؤولیت پذیـری همسـایه هـای شـان بـود. اینهـا 
همـه پیـش زمینـه هایـی شـدند تـا هـردو رهبـر درقصرسـفید و درحضوررییس 
جمهوربوش دسـت به پرخاشـهای جدی سیاسـی بزننـد و ازحیطهء دیپلوماسـی 
معاصرکـه بنـام دیپلوماسـی تعـادل و صلح پسـند مسـمی گردیـده پابـرون نهند. 
ایـن نحـوهء برخورد بـا بینش جهانی ازسـوی آقای بوش پس ازحـوادث یازدهم 
سـپتامبربه تجربـه هـای معمـول دیپلوماسـی امریکا مبـدل گردیـد. پاردوکس در 
نحـوۀ برخوردهـا از جریـان بازدید آقای مشـرف و اظهارات ضـد و نقیض هردو 
رهبـر در باالتریـن مرجـع دیپلوماسـی جهان نشـأت مـی نماید. ایـن دونگریها و 
سـه نگریهـا در کابـل، بروکسـل و نیویـارک، بیانگـر چیسـت؟ البته چیسـتی این 
روش همسـایۀ بحـث برانگیـز، چـه تأثیـر بـر اوضـاع داخلـی افغانسـتان خواهد 
داشـت، مسـتلزم مطالعـۀ دقیقـی اسـت، که امید مـی رود دیپلوماسـی افغانسـتان 

آنـرا بـه مطالعـه گیرد.
درعملیـات اخیـر قطعـات امریکایـی، کـه بـا حمایـت نیروهـای تأمیـن صلـح و 
ارتـش افغانسـتان همـراه بـود، ده هـا تـن ازامریکاییهـا و نیروهـای بیـن المللـی 
حافـظ صلح، توسـط شورشـیان طالـب به قتل رسـیدند. باید قتل سـربازان غربی 
در افغانسـتان را جـدی گرفـت. هرچنـد صاحبنطـران بـه ایـن باورنـد کـه جنگ 
عـراق، توجـه جـدی جامعۀ جهانی را نسـبت بـه افغانسـتان کاهـش داد؛ ولی به 
قـول جینس بـروک، تحلیلگرمسـایل امنیتـی جهانـی، طالبان درسـهای بزرگی از 
جنگجویـان عـراق آموختنـد و تاکیتیکهـای جدیـدی را در مبـارزه علیـه نظامیان 

خارجـی و نیروهـای امنیتـی افغانسـتان بـه کار بردند.
بـه قـول همیـن تحلیلگر، امریکاییهـا، از آوان ورود به افغانسـتان نتوانسـتند نقاط 
سـتراتیژیک مهم را درسـت شناسـایی نمـوده، نیروهای نظامی خـود را در هنگام 
شکسـت طالبـان جاسـازی نماینـد. ایـن درحالیسـت که طالبـان درهمیـن مناطق 
مهـم دوبـاره حضـور پیـدا کـرده و شـکل مـی گیرنـد. تیـرک ایلیگـی، تحلیلگر 
مسـایل سـتراتیژیک دانشـگاه روابـط بیـن الـدول اکسـفورد، بـه این باور اسـت 
کـه طالبـان شـبکۀ رابطی شـانرا با سـایر گروههای دهشـت افگن جهانـی خیلی 
مسـتحکمتر کـرده انـد. گمـان مـی رود کـه القاعـده تنهـا و یگانه شـریک طالبان 
نباشـد، آنهـا بـا لیبیـا، چیچیـن، کشـمیر، سـودان، مصـر، یمـن گروههـای تندرو 
اروپـا، چـون حـزب التحریـر و بـا گروههـای مذهبـی پاکسـتان رابطـه هـای 

همـکاری بسـته اند.
وی مـی گویـد: درمناطـق تحت سـلطۀ طالبان، بیشـترین مقدار مـواد مخدر زرع 
و تولیـد مـی گردنـد، کـه زمینـه و امکانات خوبی بـرای حمایت طالبان به شـمار 

مـی رونـد و هزینۀ آن، در سـال گذشـته، بـه هژده ملیـارد دالر بالغ شـده بود.
زمانـی کـه آقـای بـوش، مرحلـۀ اول جنـگ سـوم جهانـی )جنـگ بـا دهشـت 
افگنـی( را پیـروز اعـام نمـود، طالبـان را تنهـا به یک درد سـر تشـبیه مـی کرد؛ 
امـا حـاال، طالبـان چیـزی بیشـتر از یـک درد سـر عـادی بـه حسـاب مـی آیند. 
طالبـان حـاال بـه یـک ماشـین ترمیم شـده یی مـی ماند و آنقدر فرسـوده نیسـت 
کـه بـه قول دیس براون نادیده حسـاب شـود. آنهـا در تبانی با القاعـده جنگهای 
فرسایشـی را سـازمان مـی دهنـد. کارمنـدان مؤسسـات جهانـی را بـه قتـل مـی 
رسـانند. حمـات ضـد حمله بـر نظامیان امریکایی و نیروهای ایسـاف را سـامان 
مـی دهنـد. حمـات انتحـاری در شـهرهای مهـم افغانسـتان را راه مـی اندازنـد. 
علمـای معتـدل مذهبـی را بـه قتل می رسـانند. مکاتـب را، به خصـوص مکاتب 

دخترانـه را، بـه آتـش مـی کشـند و معلمین را سـر مـی برند.
از قـرار اظهـارات مـا داداهلل، کـه فرمانده عملیـات طالبان خوانده می شـود، آنها 
بیسـت ناحیـه در جنـوب افغانسـتان را در دسـت گرفتـه انـد و از 12000 نیروی 
جنگـی بهـره منـد مـی باشـند. در حالـی کـه ایـن ارقـام بـه مراتـب پاییـن تر به 

نظـر مـی خورند.
اکنـون کـه پنـج سـال از حـذف طالبـان متخاصـم از قـدرت سیاسـی افغانسـتان 
مـی گـذرد، طالبـان بـا حمایـت القاعـده و گروههای تنـدرو دیگر، بـه خصوص 

حامیـان خاورمیانـه یـی خویـش از مرزهـای پاکسـتان جـا و جـان مـی گیرند.
دریـن مقالـه سـعی مـی کنـم تـا عوامـل و بینشـهای این بازگشـت فرسایشـی را 
مختصـراً بـه بحـث بگیـرم و تاش می نمایـم تا اشـتباهاتی را کـه در زمینه های 
مختلـف حیـات اجتماعـی - اقتصـادی، فرهنگی و سیاسـی جامعۀ افغانسـتان اثر 

گذاشـته اسـت، برشمرم.
قابـل تـذکار مـی دانم، کـه نگارندۀ ایـن مقاله، از آغاز سـرنگونی طالبـان، اوضاع 
کشـور را از نزدیـک مطالعـه نمـوده و در عرصـه هـای تحقیقاتـی، مطالعـه از 
وضعیـت حاکمیـت قانـون، حقـوق بشـر، دموکراتیـک سـازی رونـد کنونـی و 
اسـتحکام نهادهـای جامعـۀ مدنـی در افغانسـتان، از مـدت پنـج سـال بدینسـو، 
در افغانسـتان فعالیـت داشـته اسـت و درسـها و تجـارب مهمی را از کشـورهای 
شـبیه افغانسـتان در آسـیا و افریقـاـ  جاهایـی کـه نگارنـده همزمان با افغانسـتان 
کار نمـودهـ  آموختـه اسـت، کـه دریـن مختصر نوشـته از آنها یادهانی می شـود.

ملک ستیز.



روزنامه گاردین 
ترامپ  دونالد  ریاست جمهوری  که  تأثیری 
برای  احتماال  می گذارد،  بین المللی  روابط  بر 
چندین نسل مورد مطالعه قرار خواهد گرفت 
در  که  است  این  مسأله  حاضر  حال  در  اما 
او  ریاست جمهوری  از  چطور  ما  اول  وهله 

جان سالم به در بریم.
کارشناسان ساح های هسته ای آگاه به نابودی 
قطعی دوطرفه در صورت استفاده جنون آمیز 
این  بیشتر  هرچه  اکنون  ساح ها،  این  از 
شوخی نگران کننده را تکرار می کنند که کم کم 
باید به فکر سکونت گاهی در خارج از شعاع 
انفجار یک بمب هسته ای در شهر واشنگتن 
باشیم. برخی از خطراتی که ریاست جمهوری 
حال  در  ترتیب  هر  به  کرده،  ایجاد  ترامپ 
قبلی  دولت  آنکه  وجود  با  هستند.  تشدید 
امریکا مناقشه با کره شمالی را تحریک نکرد 
نزولی  سیر  ترامپ  بیمارگونه  عوام فریبی  اما 
منتهی به جنگ در آسیا و خاورمیانه را تشدید 
کرده و این در حالی است که از طرف دیگر، 
بی توجهی او به تغییرات آب وهوایی یک مانع 

جدی بر سر راه نجات کره زمین است.

کره شمالی
باراک اوباما، رییس جمهور سابق امریکا در 
تنها باری که با دونالد ترامپ دیدار کرد، به 
او در مورد تهدید برنامه های تسلیحاتی کره 
رهبر  اون،    جونگ  کیم  داد.  هشدار  شمالی 
اکنون در مسیر ساخت یک  کره شمالی هم 
هسته ای  کاهک  به  مجهز  بالستیک  موشک 

قرار گرفته است.
ترامپ کمی بعد از آن توییت کرد: این اتفاق 
حد  تا  اتفاق  این  حال  این  با  افتاد.  نخواهد 
وجود  زیاد  احتمال  این  اکنون  افتاد.  زیادی 
بمب  یک  صاحب  پیونگ یانگ  که  دارد 
به  قادر  که  موشکی  احتماال  و  هیدروژنی 
رسیدن به واشنگتن است، باشد اما ترامپ به 
نوبه خود آتش این رویارویی قریب الوقوع را 
با مطرح کردن کنایه های تند علیه رهبر کره 
شمالی از جمله »مردک موشکی« و »چاق و 
»نابودی  نظیر  تهدیدهایی  همراه  به  کوتوله« 
شعله ور  و خشم«  آتش  با  شمالی  کره  کامل 

کرد.
دولت  خارجه  امور  وزیر  تیلرسون،  رکس 
وی در دو نوبت از پیشنهاد گفت وگو با کره 
شمالی صحبت کرد که ترامپ و کاخ سفید به 

این پیشنهاد او واکنشی تحقیرآمیز نشان دادند 
و حتی عملکرد تیلرسون در سمت وزیر امور 

خارجه امریکا نیز زیر سوال رفت.
حال  در  که  است  مدتی  کره شمالی  ناظران 
ارزیابی احتمال بروز یک جنگ با این کشور 
از  یکی  دست کم  و  بوده  آینده  ماه های  در 
اعام  درصد   50 را  شانس  این  کارشناسان 

کرده است.
چین

دو  چین  حکومت  با  ارتباطش  در  ترامپ 
در  عما  که  دارد  مدنظر  را  اصلی  هدف 
طرف  یک  از  او  هستند.  یکدیگر  با  تناقض 
می خواهد دستور کار مشهور به »اول امریکا« 
را در خارج نیز به پیش ببرد و در این راستا 
یک ارتباط تجاری به نفع امریکا برقرار کند 
کمک های  می کند  تاش  دیگر  سمت  در  و 
بیشتر پکن را در افزایش فشار بر کره شمالی 
به دست  آورد. اینکه این تناقض چطور قرار 
است به خودی خود حل شود و این مساله که 
کدام یک از این دو هدف بر دیگری اولویت 
دارد، اصلی ترین مساله راهبردی شمال شرق 
برای  چین  دولت  تصمیم  بود.  خواهد  آسیا 

نشان  کند،  احداث  آوارگان  کمپ های  آنکه 
برنامه ریزی  هم اکنون  کشور  این  که  می دهد 
و  پیونگ یانگ  در  حکومت  سقوط  برای 
آغاز  را  کره  شبه جزیره  در  ویرانگر  جنگی 

کرده است.
ایران

عناصر  اصلی ترین  از  یکی  ایران  با  تخاصم 
دشمنی  این  است.  ترامپ  خارجی  سیاست 
نابود کردن  برای  او  تمایل  از یک طرف در 
در  اوباما  باراک  خارجی  سیاست  میراث 
ارتباط با توافق برجام خود را نشان می دهد. 
ترامپ در ماه اکتبر از تایید این توافق  سرباز 
زده و تهدید کرد که در اواسط ماه ژانویه به 
کلی این توافق را از بین می برد. بدین منظور 
را  تحریم ها  لغو  فرمان  که  دارد  نیاز  تنها  او 
امضا نکند تا راه برای اجرای دوباره تحریم ها 
امریکا  ترامپ  دولت  کار  این  شود.  هموار 
داد؛  خواهد  قرار  ایران  با  تقابل  مسیر  در  را 
به  او  بی توجهی  نشان دهنده  که  حالی  در 
اروپا خواهد  این کشور در  هم پیمانان سنتی 
به  بیشتر  هرچه  را  او  حال  عین  در  و  بود 
نخست وزیر  نتانیاهو،  بنیامین  نظیر  کسانی 
رژیم صهیونیستی، محمد بن سلمان، ولیعهد 

عربستان و محمد بن زائد، ولیعهد ابوظبی به 
عنوان کسانی که مصمم به مقابله با نفوذ ایران 

در خلیج فارس هستند، نزدیک خواهد کرد.
سوریه

برنامه  هیچ  ترامپ-نتانیاهو-سلمان  محور 
واقعی برای مهار نفوذ ایران در سوریه که در 
ندارد. همچنان  یافته،  بیشترین حد گسترش 
که رویه ردپایش را در سوریه کاهش می دهد، 
انتظار می رود که ایران جای پای خود را در 
این کشور افزایش دهد و در این راستا اقدام 
به بازسازی ارتش سوریه و تقویت آن کند. 
در  هرات  از  ایران  نظامی  قدرت  تحکیم 
افغانستان تا جنوب لبنان باعث ترسیم دوباره 
وضعیت  این  شد.  خواهد  خاورمیانه  نقشه 
مداخله  بلندمدت  تبعات  مهم ترین  از  یکی 
امریکا در عراق به حساب می آید و با تصمیم 
باقی  بیرون  برای  ترامپ  و  اوباما  دولت های 
ماندن از جنگ داخلی سوریه تشدید می شود.
در سال 2018 امریکا مطمئنا در تاش برای 
مهار نفوذ ایران تهاجمی تر عمل خواهد کرد. 
ترامپ  دونالد  ملی  امنیت  تیم  اعضای  همه 
ایران  به  نسبت  طلب  جنگ  و  تندرو  افراد 
رویکرد  آنها  آیا  که  است  این  هستند. سوال 
سوزاندن تدریجی ایران و آسیب زدن به این 
پیش خواهند  در  را  نیابتی  راه های  از  کشور 
انتخاب  را  تمام عیار  تقابل  گزینه  یا  گرفت 

خواهند کرد.
روسیه

قبال  در  کمتری  نظر  ترامپ وحدت  تیم  در 
ترامپ  حقیقت  در  دارد.  وجود  روسیه 
هدف  با  روسیه  به  امتیازاتی  اعطای  نظرش 
بهبود روابط با والدیمیر پوتین، رییسجمهور 
نظر  با  مغایر  رویه  این  اما  است  کشور  این 
تقریبا همه مقام های ارشد تیم او است. جیمز 
و  دفاع  وزرای  تیلرسون،  رکس  و  ماتیس 
امور خارجه امریکا به دنبال تحت فشار قرار 
دادن ترامپ بوده اند تا او بپذیرد که هیچ گونه 
کاهشی در تحریم ها علیه روسیه و همچنین 
با این کشور تا  گرم شدن روابط دیپلماتیک 
زمانی که روسیه از اوکراین عقب نشینی کند، 

رخ نخواهد داد.
پیش بینی می شود که در سال 2018 یکی از 
را  تیمش  ترامپ  یا  دهد:  رخ  اتفاق  دو  این 
روسیه  حامی  گزینه های  و  کرده  بازنگری 
یا  و  می کند؛  تیلرسون  و  ماتیس  جانشین  را 
پوتین در دوره جدید ریاست جمهوری  خود 
به میزان چشمگیری روابطش با ترامپ تیره 
که  احتمال  این  ترتیب،  هر  به  شد.  خواهد 
فاصله گرفته  از مسیر خلع ساح  دو کشور 
بشوند،  تسلیحاتی  رقابت  درگیر  مجددا  و 
رهبر  دو  این  که  اگر  حتی  دارد؛  وجود 
دوی  هر  بمانند،  باقی  هم  دوستان  همچنان 
قدرتشان  ضامن  را  هسته ای  ساح های  آنها 

می دانند.
اروپا

فوق  روابط  ایجاد  به  انگلیس  دولت  امید 
ویژه با واشنگتن در دوران بعد از بریگزیت 
شد.  کم رنگ  ترامپ  شخصیت  به  توجه  با 
اقدامات اسام هراسانه رییسجمهور امریکا و 
که  شد  سبب  انگلیس  سیاست  به  حماتش 
انتقاد علنی  ترزا می گزینه ای دیگری به جز 
از او نداشته باشد که در عین حال عصبانیت 

ترامپ را در پی داشته است.
اختافات  یک سری  وجود  میان  این  در 
تغییرات  و  کره شمالی  ایران،  سر  بر  عمیق 
اروپا  رهبران  که  شده  موجب  آب وهوایی 
شامل امانوئل ماکرون و آنگا مرکل در قبال 
مسائل جهانی مسیری را که هرچه بیشتر از 
امریکا مستقل باشند، در پیش بگیرند. انتظار 
می رود که این واگرایی در سال 2018 هرچه 

بیشتر گسترش یابد.

ــم  ــادن و پترولی ــان، سرپرســت وزارت مع نرگــس نه
قــرارداد  کابــل،  در  نشســتی  در  سه شــنبه  روز 
اســتخراج معــدن نمــک ولســوالی غوریــان هــرات را 

ــرد. ــا ک ــی امض ــرکت خصوص ــک ش ــا ی ب
بــه گفتــۀ خانــم نهــان، بــا اســتخراج ایــن معــدن برای 
ــود و  ــم می ش ــۀ کار فراه ــن زمین ــزار ت ــش از دوه بی
وزارت معــادن و پترولیــم ســاالنه بیــش از 26 میلیــون 

افغانــی از ایــن معــدن درآمــد خواهــد داشــت.
ــد،  ــراردادی می گوی ــرکت ق ــو ش ــد، عض بصیراحم
بــر بنیــاد قانــون معــادن، کار اســتخراج معــدن نمــک 
را آغــاز کــرده و بــه تمــام تعهدات شــان عمــل 

می کننــد.
ــر  ــد، ب ــم می گوی ــادن و پترولی ــت وزارت مع سرپرس
پایــۀ ایــن قــرارداد بیــش از چهارصــد هــزار دالــر از 
ــان  ســوی شــرکت قــراردادی در معــدن نمــک غوری
ــر  ــزار دال ــش از 70 ه ــود و بی ــرمایه گذاری می ش س
ــاص  ــی اختص ــات اجتماع ــۀ خدم ــرای ارای ــر ب دیگ

داده خواهــد شــد.

 18 دختـر  بـه  تجـاوز  هنـگام  جوزجـان  در  مـردی 
شـد. کشـته  سـاله اش 

عبدالحفیـظ خاشـی، آمـر امنیـت فرماندهـی پولیـس 
جوزجـان می گویـد، ایـن مرد از سـوی پسـر بزرگش 

و با وسـیلۀ اسـلحه کشـته شـده اسـت.
خواهـر  یـک  کـه  می گوینـد  مـرد  ایـن  فرزنـدان 
دیگرشـان نیـز بارهـا از سـوی پـدر مورد تجـاوز قرار 
گرفـت و در نهایـت پـا به فـرار گذاشـت و از او هیچ 

خبـری در دسـت نیسـت.
ایـن رویـداد در روسـتاِی خیرخانـۀ شـهر شـبرغان، 

اسـت. داده  مرکـز جوزجـان رخ 
بـه گفتـۀ آمر امنیـت فرماندهـی پولیس، پسـر این مرد 
پـس از کشـتن پـدرش شـخصًا ایـن موضـوع را بـه 

نیروهـای امنیتـی در میان گذاشـته اسـت.

مقام هـای محلـی در والیـت مرکـزی غـور گفتـه انـد 
کـه گروه طالبـان یک تیم واکسیناسـیون را ربـوده اند. 
بـزرگان محلـی در تـاش انـد کـه از طریـق مذاکره با 

طالبـان این افـراد را رها سـازند.
عبدالحی خطیبی، سـخنگوی والی غور روز سـه شـنبه 
گفـت کـه این تیـم متشـکل از چهار مـرد و یک خانم 
بعـد از ظهـر دوشـنبه از نزدیکی هـای شـهر فیروزکوه، 
مرکـز ایـن والیـت ربـوده شـده اند. بـه گفتـه او، این 

افـراد مصـروف تطبیق واکسـین سـرخکان بودند.
محمـد مهـدوی، عضـو شـورای والیتـی غـور گفـت 
کـه طالبـان ایـن افـراد را بـه ایـن دلیـل ربـوده اند که 

می خواهنـد ایـن واکسـین در مناطـق تحـت کنتـرول 
آن هـا نیـز تطبیـق شـود. بـه گفتـه او بـزرگان محل در 
تـاش انـد تـا از طریـق گفتگو بـا طالبان این افـراد را 

آزاد سـازند.
آ(  پـی  )دی  آلمـان  خبرگـزاری  گـزارش  بـه  امـا 
سـخنگوی طالبـان ایـن اتهامـات را رد کـرده اسـت.
گـروه طالبـان فعـَا بـر 13 درصـد قلمـرو افغانسـتان 
کنتـرول دارد و 30 درصـد قلمـرو دیگـر افغانسـتان 
مـورد منازعـه قـرار دارد. جنگجویـان ایـن گـروه در 
ماه هـای اخیـر چندیـن سـازمان  غیردولتـی و کلنیـک 
را در مناطـق تحـت کنتـرول شـان تهدید و یا مسـدود 

اند. کـرده 
جامعـه بین المللـی بـه تکرار از طالبان خواسـته اسـت 
فعالیـت  مانـع  شـان  کنتـرول  تحـت  مناطـق  در  کـه 
نشـوند.  صحـی  تاسیسـات  و  خیریـه  سـازمان های 
کلنیک هـا  غیردولتـی،  سـازمان های  ایـن،  وجـود  بـا 
بـه عنـوان  را  آن هـا  پرسـونل صحـی کـه طالبـان  و 
کارمنـدان حکومـت می نگـرد، مـورد حملـه و تهدیـد 

می گیرنـد. قـرار 
عـاوه بر این، گزارش ها نشـان می دهد کـه در جریان 
جنگ هـا از کلنیک هـا بـه عنـوان منطقـه محافظتی و یا 
پایگاه سـوء اسـتفاده می شـود. سـازمان های امدادی از 
مشـکات گسـترده در دسترسـی بـه مـردم در مناطـق 

زیـر کنتـرول طالبان شـکایت می کنند.

عقد قرارداد استخراج معدن نمک سیاست خارجی ترامپ در 2۰۱۸
غوریان با یک شرکت خصوصی

مـردی هنـگام تجـاوز 
به دختـر ۱۸ سالـه اش کشتـه شد

طالبـان یک تیم 
واکسینـاسیون را در غـور ربودنـد
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