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بـا  کـه  می گویـد  افغانسـتان  داخلـه  وزارت 
فرمانـده امنیـه والیـت کندهـار برخـورد قانونی 

گرفـت. خواهـد  صـورت 
وزارت  سـخنگوی  معـاون  رحیمـی  نصـرت 
داخلـه افغانسـتان روز جمعـه در یـک نشسـت 
مـورد  در  رازق  جنـرال  »بـا  گفـت:  خبـری 
اظهـارات اخیـرش در چـوکات قانـون برخـورد 

گرفـت.« خواهـد  صـورت 
بـه گفتـه آقـای رحیمـی، دو مقام امنیتـی بلخ نیز 
بـه  خاطـر حمایت از والی پیشـین ایـن والیت با 

جزای دسـپلینی روبه رو شـده اند.
جنـرال عبدالـرازق، فرمانـده امنیـه کندهـار هفتۀ 
گذشـته گفت کـه کسـی او را از مقامـش برکنار 

نمی  توانـد، مگـر اینکـه مـردم بخواهند.
فرمانـده امنیـه کندهـار، عطامحمد نـور را »والی 
کنونـی« بلـخ خوانـد و گفت کـه حکومت فعلی 
»ایتالفـی اسـت و یـک بخـش نمی توانـد بخش 
دیگـر را از صحنـه خـارج کنـد«. به بـاور او این 
وضـع کشـور را بـه طـرف خرابـی می بـرد و از 

اینـرو »بایـد یکدیگر را تحمـل کنیم«.

عبدالـرازق گفـت: »تغییـر و تبدیـل کـردن یـک 
اصـل حکومـت اسـت، در صورتی کـه حکومت 
را دریافـت کـرده  اکثـر مـردم  انتخابـی و رای 

. باشد«
آقـای عبدالـرازق در پاسـخ بـه این کـه حکومت 
مرکـزی گویـا قصـد دارد او را از مقامـش برکنار 
کنـد گفـت: »مـن این جـا بـه زور مـردم آمـده ام 
و اگـر مـردم بخواهنـد مـی روم و اگـر نخواهند 
جایـی  دیگـر  کسـی  گفتـۀ  بـه  ولـی  می مانـم، 
نمـی روم. مـن بـه کاغـذ کسـی نیامـده ام و بـه 

کاغذ کسـی هـم نمـی روم«.
برکنـار  اگـر  این کـه  بـه  عبدالـرازق  پاسـخ 
شـود، آیـا دسـت بـه فعالیت هـا و حرکت هـای 
سیاسـی خواهـد زد، »بلـه« بـود. او گفـت کـه 
منتطـر وضعیت کشـور اسـت و سـپس »جلسـه، 
تظاهـرات و فعالیـت سیاسـی« نیز خواهـد کرد.
خاطـر  بـه  حکومـت  این کـه  بـه  پاسـخ  در 
کـرده  برایـش  پیشـنهادی  گویـا  خاموشـی اش 
برایـم  را  »اگـر همـۀ حکومـت  اسـت، گفـت: 
در یـک خریطـه بدهنـد، مـرا کسـی خامـوش 
نمی توانـد. مـن مسـوولیت دارم، حـق مـردم بـه 
گـردن من اسـت و من حـق مـردم را می خواهم 

کـه امنیـت و آرامـی اسـت، نـه پول و قـدرت«.
او گفـت کـه شـامل شـورای عالی ایتـالف برای 
ایتـالف و حـزب  یـا کـدام  افغانسـتان  نجـات 
دیگـر »نیسـت« و عطـا محمـد نـور »دوسـت« 

اوسـت.
اشـتراک کننده گان نشسـت  از  عبدالـرازق یکـی 
کندهـار بـود. نشسـتی که در آن ده هـا چهـره ی 
مطـرح سیاسـی و عضوهای مجلـس نماینده گان 
شـرکت کردنـد، ولـی بـه هواپیمـای آقـا نـور و 
باتـور دوسـتم »اجـازۀ پـرواز بـه کندهـار داده 

. » نشد
از  گفت وگـو  ایـن  در  عبدالـرازق  آقـای 
حلقه هایـی در داخـل حکومـت وحـدت ملـی 
سـخن زد کـه بـه گفتـه  او می خواهنـد کـه برای 
سـازی  دسیسـه  بـا   « سیاسی شـان  هدف هـای 

کننـد«. ناامـن  را  کشـور  امـن  بخش هـای 
فرمانـده امنیـه کندهـار گفـت: »ایـن یـک فکـر 
غلـط اسـت )ناامـن سـازی(. اگـر مردم آنـان را 

نخواهنـد نمی توانـد کـه باقـی بماننـد«.
به گفتۀ او، در گذشـته کسـانی زیـادی به قدرت 
کشـورها بیرونی در این سـرزمین مسـلط شدند، 

ولـی اکنون دیگر وجـود ندارند.
پیش از او، والی پیشـین بلـخ نیز بارها در جریان 
بـود  گفتـه  پسـینش  روزهـای  سـخنرانی های 
هراس افگنـان  کـه  می خواهنـد  حلقه هایـی  کـه 
وابسـته بـه گـروه داعـش را بـه شـمال و بلـخ 

بیاورنـد و ایـن والیـت را ناامـن کننـد.

احمدولی مسعود 
بــا وجــود تالش هــای بی وقفــه و تجربــۀ 
طوالنی مــان طــی یــک و نیــم دهــه از تدویــن 
آجنــدای ملــی تــا ارایــۀ دولــت وحــدت ملــی 
ــت  ــی، رهیاف ــاق مل ــۀ وف ــدازی برنام و راه ان
مــا در مــورد بیشــترین رقــم رهـــبران سیاســی 
و دولتــی کشــور بقــول عطــار مي رســاند 
ــم«.  ــک کوچه ای ــم ی ــوز اندرخ ــا هن ــه » م ک
از میان ارزش هـــایی هـــمچون احســاس ملی، 
ــۀ  ــه مرحل ــی، س ــرد مل ــی و عملک ــر مل تفک
ــی،  ــه وحــدت مل ــر رســیدن ب اساســی در ام
ــا  ــداران ت ــان زمام ــم در می ــل یکــی هـ حداق
هنــوز جوانــه نــزده اســت. حکومــت موجــود 
ــرای  ــال ب ــن مث ــی، بهتری ــدت مل ــام وح بن

ــن مدعاســت. ــات ای اثب
اصــوالً، کشــمکش امــروزی افغانســتان، میــان 
دو ذهنیــت در محــور دو حــوزۀ کالن عمومــی 

می چرخــد.
ــده  ــای برآم ــی واقعیت ه ــا نف ــه ب نیروهایی ک
ــارزات چهـــار دهـــه مــردم افغانســتان،  از مب
ــن در  ــرات بنیادی ــمار و تغیی ــای بیش قربانی ه
ــکار  ــوان خــود را ب ــوش و ت جامعــه، همــۀ ت
میبرنــد تــا افغانســتان را بقــول خودشــان 
ــد.  ــت بدهن ــار ! رجع ــر افتخ ــتهء پ ــه گذش ب
گذشــته هـــاییکه، تــک هویتــی، تمرکــز طلبی، 
تمامیــت خواهــی، اســتبداد، تبعیــض حکومتی 
ــایی که  ــه شاخص هـ ــدرت از جمل ــاد ق و فس
تاریخــی  ناکامی هــای  باطــل  َدور  باعــث 
ــز  ــروزه نی ــروه ام ــن گ ــند. ای ــور مي باش کش
وحــدت  چــون  ارزش هایــی  و  مقوله هــا 
ــی ... را در  ــع مل ــی، مناف ــح مل ــی، مصال مل
ــزاری،  ــۀ اب ــاًل معکــوس آن بگون جهـــت کام

ــد.  ــتفاده مینماین ــی اس ــعاری، فرمان ش
در مقابــل، نیروهایــی کــه بــه پیش تــازی، 
ــدت  ــو از وح ــف ن ــی، تعری ــت اجتماع عدال
ملــی، شــهروند مــداری، حقــوق انســانی، 
دموکراســی، انتخابــات و نظــم نــو ملــی 

معتقدنــد.
مــن یقیــن دارم کــه ذهنیــت پوســیدۀ رجعــت 
ــا تمــام تقالهایــش در نهـــایت  ــه گذشــته ب ب
محکــوم بــه زوال اســت و ارزش هــاي نویــن، 
ــتین،  ــه های راس ــانی، اندیش ــای انس کارت ه
برابــری، عدالــت و نظــم نــو ملــی کــه 
ــردم بخصــوص نســل  ــمگانی م ــات هـ مطالب
جــوان را تشــکیل مي دهـــد، ســرانجام پیــروز 

ــود. ــد ب ــدان خواه می

وحـدت ملـی را 
از نـو بایـد تعریـف کـرد
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دور سوم گفت وگوی ارگ 
و جمعیت آغاز می شود



با گذشـت هر روز، ما شـاهد مواضع سـخت گیرانه 
و انتقـادی امریـکا در برابـر پاکسـتان هسـتیم. بـا به 
قـدرت رسـیدن دونالـد ترامـپ، این مواضـع کاماًل 
عنـوان  بـه  نـه  پاکسـتان  حـاال  و  شـده  مشـخص 
همـکار اسـتراتژیک همچـون زمان جنگ سـرد، بل 
بـه عنـوان کشـور حامـی تروریسـم در محاسـباِت 

امریـکا شـناخته می شـود. 
پیشـیِن  فرسـتادۀ  خلیـل زاد،  زلمـی  به تازه گـی 
امریـکا در افغانسـتان، در یـک نوشـته بـا الهـام از 
ایـن  امریـکا،  موضع گیـری اخیـِر رییس جمهـوری 
کشـور را تشـویق کرده  که از سیاسـِت نرم در برابر 
پاکسـتان کار نگیـرد. اخیـراً دونالـد ترامپ بـا انتقاد 
از سیاسـت های رهبـران پیشـیِن امریکا گفته اسـت 
کـه »ما طی پانزده سـال گذشـته به صـورِت احمقانۀ 
33 میلیـارد دالـر بـه پاکسـتان کمـک کرده ایـم ولی 

بـه جـای آن دروغ و فریـب شـنیده ایم.«
بدگمانـی  عمـِق  شـک  بـدون  اظهـارات  ایـن 
بزرگ تریـن ابرقـدرِت جهـان در برابـر پاکسـتان را 
نشـان می دهـد. تـا بـه امـروز، چنیـن موضع گیـری 
سـختی در برابر پاکسـتان از سـوی سیاسـت مداراِن 
امریکایـی به مشـاهده نرسـیده بود. به نظر می رسـد 
بـه همـان میزانی کـه آقـای ترامپ سیاسـت مداری 
میـزان  همـان  بـه  اسـت،  تندخـوی  و  سـخت گیر 
تنـدی  واکنـِش  نیـز در چنیـن  پاکسـتان  عملکـردِ 
ترامـپ  آقـای  اظهـاراِت  از  اسـت.  داشـته  نقـش 
فهمیـده می شـود کـه کاسـۀ صبـِر ایـن کشـور در 
برابـر پاکسـتان لبریـز شـده و دیگـر حاضر نیسـت 
مالیه دهنـده گاِن  دالرهـای  سـخاوتمندی،  بـا  کـه 

امریـکا را بـه خزانـۀ پاکسـتان بریـزد. 
پاکسـتان وخامـت اوضـاع را درک کـرده ولی هنوز 
نمی خواهـد کـه بـه آن اعتـراف کنـد. واکنش هـای 
وضعیـت،  توجیـه  بـرای  اسـالم آباد  غیرمنطقـی 
دسـتپاچه گی  و  از سراسـیمه گی  کافـی  انـدازۀ  بـه 
سیاسـت مداران این کشـور پرده برمی دارد. پاکستان 
تـالش دارد کـه وضعیـت را به گونه یـی توجیه کند 
کـه هـم خـود را از مظـان اتهـام دور سـازد و هـم 
تـوپ را دوبـاره به میـدان امریـکا برگردانـد؛ همان 
سیاسـتی کـه در طول پانزده سـال گذشـته بـا نتایج 
در  را  ایـن کشـور  موقعیـِت  بـود  توانسـته  مثبـت 

معـادالت امریـکا حفـظ کند. 
پاکسـتان معتقـد اسـت کـه بـا صداقـت در برابـر 
وجـود  مشـکلی  اگـر  و  کـرده  مبـارزه  تروریسـم 
دارد، ایـن مشـکل بـه نوع مبـارزۀ دولت افغانسـتان 
و جامعـۀ جهانـی مربـوط می شـود و نـه عملکـرد 

دولـت پاکسـتان. امـا به نظر می رسـد که ایـن ترفند 
دیگـر کارآمـد نیسـت و دولت مـردان امریکایـی بـا 
کـه  پاکسـتان  اتمـی  سـالح های  از  واهـی  تـرس 
ممکـن اسـت روزی در اختیـار گروه هـای تنـدرو 
قـرار گیرد، خود را در مخمصۀ دوسـتِی این کشـور 

نگـه داشـته اند. 
پیشـنهاد آقـای ترامپ از آغاز ریاسـت جمهوری اش 
و بعداً در اسـتراتژی این کشـور در مورد افغانسـتان 
و جنوب آسـیا در مبارزه با تروریسـم کاماًل روشـن 
و مشـخص بـود. آقای ترامپ به پاکسـتان پیشـنهاد 
داد کـه وقتـی می توانـد توقـع کمک مالـی و نظامی 
از امریـکا را داشـته باشـد کـه صداقـِت خـود در 
مبـارزه بـا تروریسـم را نشـان داده باشـد. سـخنان 
تـازۀ آقـای ترامپ نیز نشـان می دهد که این کشـور 
متقاعـد به صداقِت مبارزۀ پاکسـتان علیه تروریسـم 
نشـده و حـاال می خواهـد کـه در برابـر این کشـور 

اتمـام حجـت کند.
 پاکسـتان چـه بخواهـد و چـه نخواهـد، در جلـب 
توجـه امریـکا ناکام مانـده و دیگر به نظر نمی رسـد 
کمک هـای  آوردِن  به دسـت  بـرای  فرصتـی  کـه 
سـخاوتمندانه داشـته باشـد. امریکا متوجه شـده که 
بـا پول هـای خـود آب بـه آسـیاب دشـمن ریختـه 
می توانـد  کـه  کـرده  کمـک  را  کشـوری  عمـاًل  و 
منافعـش را تهدیـد کنـد. نمایندۀ امریکا در سـازمان 
ملـل بـه صـورِت واضـح بـه پاکسـتان گفـت کـه 
ترامـپ تمایـل دارد کمک هایـش را بـه این کشـور 
قطـع کنـد. بـه گفتـۀ نیکـی هیلـی، »پاکسـتان برای 
سـال  هـا بـازی دوگانـه کـرده اسـت؛ هم با مـا کار 
می کنـد و هـم بـه دهشـت افکنانی پنـاه می دهـد که 
بـر نظامیـان مـا در افغانسـتان حملـه می کننـد. ایـن 
بـازی بـرای حکومـت فعلـی امریـکا قابـل قبـول 
نیسـت. در جنـگ بـر ضد دهشـت افکنی، مـا انتظار 

همـکاری بسـیار زیـادی از پاکسـتان داریـم.«
نظـر  بـه  آیـا  معناسـت؟  چـه  بـه  سـخنان  ایـن   
جـدِی  بازنگـری  حـال  در  امریـکا  کـه  نمی رسـد 

باشـد؟ پاکسـتان  قبـال  در  خـود  سیاسـت های 
 از فحـوای ایـن گفته هـا و نوشـتۀ آقـای ترامپ در 
توییتـرش کامـاًل پیداسـت کـه امریـکا می خواهـد 
رابطـه اش را بـا پاکسـتان بازتعریـف کنـد. ایـن بار 
پاکسـتان  بـه سـود  امریـکا  بازتعریـِف رابطـۀ  امـا 
زیرکی هـای  همـۀ  بـا  کشـور  ایـن  و  نیسـت 
صادقانـه  مبـارزۀ  به جـز  راهـی  خـود  دیپلماتیـک 
بـا تروریسـم نـدارد. امـا این کـه پاکسـتان بخواهـد 
بـا تروریسـم قطـع رابطـه کنـد، خیلـی قابـل قبول 

نمی نمایـد. پاکسـتان منافعی دارد کـه در موجودیت 
گروه های تروریسـتی بـرآورده می شـود و از جانب 
دیگـر، طـی سـال های طوالنـی هراس افکنـان چنان 
در ایـن کشـور خانـه کرده اند کـه حتـا دولت مردان 
پاکسـتانی عاجـز از تخمیـن نفوذ چنیـن گروه هایی 
دیگـر،  جانـب  از  امـا  هسـتند.  خـود  خـاک  در 
گذاشـت  نمی تـوان همچنـان دسـت روی دسـت 
و مسـایل را بـه سرنوشـتی نامعلـوم حوالـه کـرد. 
دولـت افغانسـتان در چنین وضعیتی، باید بیشـترین 
اسـتفاده را از سیاسـت های تـازۀ امریکا ببـرد. فعال 
شدن دسـتگاه دیپلماسـی افغانسـتان در جهت وارد 
کردن فشـار بـر پاکسـتان می توانـد نتایج ملموسـی 
را به دنبال داشـته باشـد. پاکسـتان باید در شـرایطی 
قـرار گیـرد کـه میـان همـکاری در امـر مبـارزه بـا 
تروریسـم و حمایـت از دهشـت افکنی، مبارزه با آن 
را ترجیـح دهـد. زیـرا در مبـارزه بـا دهشـت افکنی 
هـم منافع کشـورهای منطقـه و از جمله افغانسـتان 
در  می توانـد  پاکسـتان  هـم  و  می شـود  تأمیـن 

وضعیـت بهتـری قـرار گیرد. 
در حـال حاضر کـه دولت پاکسـتان از هراس افکنی 
حمایـت می کنـد، بـه منافـع مـردمِ خـود به شـدت 
صدمـه وارد کـرده اسـت. ایـن کشـور در بدتریـن 
تقابل هـای  و  دارد  قـرار  اقتصـادی  وضعیـِت 
منطقه یـی آن نیز سـبب شـده  کـه هزینه هـای گزافی 
را صـرف تسـلیحات و دخالت در امور کشـورهای 
دیگـر کنـد. اگـر دولت مـردان پاکسـتانی دسـت از 
لجاجـت بردارنـد و منطقـی بـه منافـع مـردمِ خـود 
اقتصـادی  همکاری هـای  شـک  بـدون  بیندیشـند، 
رشـد  خـوِب  زمینه هـای  می توانـد  چندجانبـه 
اقتصـادی را بـرای ایـن کشـور و دیگر کشـورهای 

آورد. به وجـود  منطقـه 
طعنـۀ  کـه  می گوینـد  امریـکا  بـه  پاکسـتانی ها   
ندهنـد،  آن هـا  بـه  را  خـود  مالـی  کمک هـای 
درحالی کـه همـه روزه بـرای گرفتـن وجـوه بیشـتِر 
مالـی بـه ترفندهـای تـازه روی می آورنـد. چنیـن 
در  امـا  داشـته  کارآیـی  اگـر در گذشـته  سیاسـتی 
وضعیـِت فعلـی ناکامـی خـود را ثابت کرده اسـت. 
پاکسـتان بایـد واقع بینانـه بـه مسـایل توجـه نشـان 
دهـد و رویکـردی را در پیـش گیـرد کـه بتواند این 
کشـور را از چنگال تروریسـِم کور ـ که بدون شک 
روزی ایـن کشـور را به کانون جنگی وحشـتناک و 

غیرقابـل مهـار مبـدل خواهـد کـرد ـ برهانـد.
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نثاراحمد فیضی غوریانی ، عضو مجلس نماینده گان

باخت پاکستان 
در برابر سـیاست های ترامـپ

 

ایـن روزهـا ترامـپ به شـدت در برابـِر پاکسـتان قـرار گرفته 
و عـزم دارد کـه بزرگ تریـن کمـِک میلیـارد دالـرِی نظامی به 

این کشـور را قطع کنــد.
هـدِف امریـکا از ایـن رویـه ظاهـراً این اسـت که فشـارهایی 
را بـر پاکسـتان وارد آورد تـا ایـن کشـور دسـت از حمایـِت 
تروریسـم در افغانسـتان بردارد. وضع تحریم ها بر نهــادها و 
افرادِ مشـخص در پاکسـتان نیز در دسـتور کارِ ایاالت متحده 

قـرار گرفته اسـت. 
پیـش از ایـن، ترامـپ بـه مشـورۀ مقامـاِت دولـِت امریـکا و 
مشـاورانش، در جهـِت حفـظ وضـِع موجود که منافـع امریکا 
در آن ُمضمـر اسـت، اسـتراتژی خـود را تنظیم و اعـالم کرد. 
مسـلمًا هـرگاه تحـوالِت جهـان و منطقـه در آینده به سـمتی 
تـرِک  در  را  و مصلحـِت خـود  منفعـت  امریـکا  کـه  بـرود 
افغانسـتان و پشـت کردن بـه دولت مـداراِن این کشـور ببیند، 
ایـن کار را انجـام می دهـد. این که ترامپ بر اسـتراتژی جدید 
تأکیـد مـی ورزد و زمان بنـدی و ضرب االجـل بـرای خـروج 
افغانسـتان  تعییـن نمی کنـد و مبتنـی بـر اوضـاع و شـرایط 
تصمیـم می گیـرد، معنـی اش ایـن اسـت کـه حـِق خـروج را 

بـرای خـود محفوظ مـی دارد.
امریـکا عاشـق ُگِل روی هیـچ افغـان، حاکـم و سیاسـت مدار 
و یـا کـدام حـزب و گروه سیاسـی، قومـی و مذهبی نیسـت؛ 
اگـر روزی بخواهـد افغانسـتان را تـرک کند، به هیـچ التماس 
و عـذر و زاری یـی در افغانسـتان اعتنا نمی کند. امـا نکتۀ مهم 
در ایـن بحـث، بـه توانایی و عملکـرد دولت و اهِل سیاسـِت 
افغانسـتان برمی گـردد کـه تا چـه حـدی می توانند افغانسـتان 
این هایـی  آیـا  بیـرون بسـازند؟  از درمانده گـی و بحـران  را 
کـه در سـفرۀ قـدرت از حمایـت و سـخاوِت امریـکا تغذیـه 
می شـوند، درایـِت آن را دارنـد کـه قـوِت الیموِت افغانسـتان 

را در نبـودِ امریکا تأمین کننــد؟ 
کیسـۀ  و  نمی مانـد  باقـی  افغانسـتان  در  ابـد  بـرای  امریـکا 
سـخاوتش را همیشـه بـر روی افغانسـتان بـاز نمی گـذارد. 
این کـه رییس جمهـور غنـی از نشـانه های انگشـِت ترامـپ به 
سـوی پاکسـتان اظهار مسـرت می کند و می پندارد کـه امریکا 
به جـای او دست وآسـتین برمی زنـد کـه بـه پاکسـتان درس 
عبـرت بدهـد، توهـِم محـض اسـت. امریـکا نه تنهـا به جـای 
افغانسـتان و بـرای افغانسـتان در جهـِت تصفیـۀ خصومت ها 
و نزاع هـای مزمـِن ارضـی و مـرزی و اختالفـاِت دیگـر بـا 
نیازمندی هـای جدی یـی  بلکـه هنـوز  نمی جنگـد،  پاکسـتان 
به صـورِت ریشـه یی رفـع  دارد کـه هیچ کـدام  پاکسـتان  بـه 

نشـده اند. 
این در حالی اسـت که در اسـتراتژی جدیـِد ترامپ و امریکا، 
مقامـاِت  برخـی  سـوی  از  قبـاًل  کـه  منطقه یی یـی  رویکـرد 
امریکایـی در مـورد آن سـخن می رفـت، غایـب اسـت. آیـا 
زمـام داراِن افغانسـتان می تواننـد بـا فشـار و وسـاطِت امریـکا 
مشـکِل خـود را با همسـایه گان حـل کنند و سیاسـِت آن ها را 
از دخالـت بـه جنـگ، به همـکاری با صلـح تغییر دهنـد؟ آیا 
زمـام داران و دولـِت افغانسـتان می تواننـد از رقابـت منطقه یی 
و جهانـی بـه نفـع حـِل بحـران افغانسـتان اسـتفاده کننـد و 
یـا آن کـه خـود در ایـن بازی هـا و رقابت هـا بـه مهره هـای 

دنبالـه رو و بی تأثیـر تبدیـل می شـوند؟ 
غایـب بـزرِگ دیگر در اسـتراتژی ترامـپ، بی اعتنایـی امریکا 
دولـت  در  فسـاد  مهـار  و  مـورد حکومـت دارِی خـوب  در 
امریـکا  کارِ  می گویـد  بی تعـارف  ترامـپ  اسـت.  افغانسـتان 
دولت-ملت سـازی نیسـت و تنهـا بـه سـرکوِب تروریسـتان 
می پـردازد. ایـن در حالی سـت کـه ادامـۀ یک دولـت و ابقای 
دولت مـداراِن آلـوده بـه فسـاد سیاسـی، اداری و مالـی، خطر 
و تهدیـدی کمتـر از تروریسـم نیسـت و در واقـع این فسـاد، 

تروریسـم را تقویـت می کنـد. 
شـکل دهی  و  سـالم  حکومـت داری  وظیفـۀ  تردیـد  بـدون 
یـا خارجیـاِن  امریکایی هـا و  پاسـخ گو، کارِ  دولـِت ملـی و 
دیگـر نیسـت، بـل رسـالِت دولـت و سیاسـت مداراِن حاکـم 
افغانسـتان اسـت. امـا ایـن دولـت و حاکمـان، بـا حمایـِت 
نظامـی و مالـِی امریکایی هـا مجـال بقـا و حیـات می یابنـد و 
دوام فسـاد در ایـن دولـت و توسـط چنیـن دولت مـداران، به 

معنـی حمایـِت امریـکا از فسـاد و حاکمـاِن مفسـد اسـت. 
حمایـت از فسـاد و حاکمـاِن فاسـد کـه در واقـع یـک عامِل 
مهـم در بازتولیـد و تقویـِت تروریسـم اسـت، اراده و ادعـای 
امریـکا در مبـارزه و جنـگ بـا تروریسـم را پرسـش برانگیز و 
ریاکارانـه می نمایانـد. بـه همیـن دلیـل، هنـوز هـم نمی تـوان 
اقدام هـای  بـه  تصمیـم  به راسـتی  امریـکا  کـه  بـود  مطمیـن 

سـخت در برابـر پاکسـتان گرفتـه باشـد! 

امریکا با پاکستان چه خواهد کرد؟

کمک های  آوردِن  به دست  برای  فرصتی  که  نمی رسد  نظر  به  دیگر  و  مانده  ناکام  امریکا  توجه  جلب  در  نخواهد،  چه  و  بخواهد  چه  پاکستان 
سخاوتمندانه داشته باشد. امریکا متوجه شده که با پول های خود آب به آسیاب دشمن ریخته و عماًل کشوری را کمک کرده که می تواند منافعش را 
تهدید کند. نمایندۀ امریکا در سازمان ملل به صورِت واضح به پاکستان گفت که ترامپ تمایل دارد کمک هایش را به این کشور قطع کند. به گفتۀ نیکی 
هیلی، »پاکستان برای سال  ها بازی دوگانه کرده است؛ هم با ما کار می کند و هم به دهشت افکنانی پناه می دهد که بر نظامیان ما در افغانستان حمله 

می کنند. این بازی برای حکومت فعلی امریکا قابل قبول نیست. در جنگ بر ضد دهشت افکنی، ما انتظار همکاری بسیار زیادی از پاکستان داریم
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گـروه بین المللـی بحـران بـا نشـر گـزارش ویژه یی در 
نخسـتین روزهـای سـال نو میـالدی ده منازعـه جاری 
در جهـان را فهرسـت کـرده و گفتـه که ایـن منازعه ها 
در شـبه جزیـره کره تـا وینزویال، خـاور میانه و جنوب 

آسـیا دیده می شـود.
منازعه هسـته ای کـره شـمالی، رقابت میان عربسـتان-

امریکا-ایـران، بحـران روهینگیـا: میانمـار و بنگالدش، 
جنـگ یمـن، منازعه افغانسـتان، بحران سـوریه، منازعه 
دموکراتیـک  جمهـوری  در  منازعـه  سـاحل،  کشـور 
کنگـو، منازعـه اوکرایـن و منازعـه ونزویـال ده منازعه 
جهانـی اند که در سـال جـاری میالدی دیده می شـود.

تشدید جنگ در افغانستان
بـرای  خونیـن  و  دشـوار  سـال   ۲۰۱۷ کـه  درحالـی 
افغانسـتان بـود، گـروه بین المللـی بحـران در گـزارش 
تـازه خود گفته اسـت کـه احتمال دارد در سـال ۲۰۱۸ 

میـالدی جنـگ در ایـن کشـور تشـدید یابـد.
در گـزارش ایـن نهـاد آمده اسـت که اسـتراتژی جدید 
امریـکا بـرای افغانسـتان باعـث می شـود کـه عملیـات  
علیـه  به ویـژه حمـالت هوایـی  امریکایـی،  نیروهـای 
گـروه طالبـان افزایـش یابـد و افزون بـر ایـن، نظامیان 
افغـان نیـز در ایـن سـال عملیـات تهاجمـی بیشـتری 
را بـر ضـد گـروه طالبـان و سـایر گروه هـا راه انـدازی 
خواهـد کـرد تـا طالبـان را مجبور بـه مذاکره و توسـل 

بـه راه حـل سیاسـی کنند.
ایـن گـزارش گفتـه کـه اسـتراتژی امریـکا در حـال 
حاضـر متمرکـز بـر عملیـات نظامـی می باشـد کـه بـا 
موانـع جـدی مواجـه اسـت. زیـرا بـه گفتـه تحلیـل 
گـران گـروه بیـن المللـی بحـران عملیـات تهاجمـی 
علیـه طالبـان از لحاظ تاکتیـک می تواند دسـتاوردهایی 
داشـته باشـد امـا بعیـد اسـت کـه مسـیر یـا انگیـزه ی 

جنـگ در میـان شورشـیان محلـی را تغییـر دهـد.
گـروه بین المللـی بحـران به این باور اسـت کـه طالبان 
پـس از سـال ۲۰۰۱ میالدی اکنون نسـبت بـه هر زمان 
دیگـر قلمرو بیشـتری را در خاک افغانسـتان در اختیار 
دارنـد و نسـبت به گذشـته بیشـتر مجهز انـد و توانایی 

حملـه بر شـهرها را نیـز دارند.
بیـش از یـک دهه مبـارزه با طالبـان و حضـور بیش از 
۱۰۰ هـزار سـرباز امریکایـی و ناتو نتوانسـته شـورش 
گـری طالبـان را در افغانسـتان مهـار و یـا نابـود کنـد. 
اکنـون طالبان در سراسـر این کشـور در نقـاط مختلف 
حضـور دارنـد و بـر علیـه دولـت افغانسـتان مبـارزه 

می کننـد.
گـروه بین المللـی بحـران امـا بـه ایـن بـاور اسـت کـه 
اکنـون وضعیـت تغییـر می کند و دونالـد ترامپ، رییس 
جمهـور امریـکا بـاراک اوباما نیسـت کـه تاریخ خروج 
کـرده  مشـخص  را  افغانسـتان  از  کشـورش  نظامیـان 

. شد با
اکنـون گـروه بین المللی بحـران می گوید این اسـتدالل 
در  فعـال  شورشـیان  مـورد  در  امریکایـی  نظامیـان 
افغانسـتان درسـت نیسـت زیـرا کشـته شـدن رهبـران 
میـز  آنـان روی  تـا  نشـد  باعـث  در گذشـته  طالبـان 

مذاکـره حاضـر شـوند.
گـروه بین المللـی بحـران درحالـی از تشـدید جنـگ 
در سـال ۲۰۱۸ میـالدی در افغانسـتان سـخن می زنـد 
کـه اکنـون بیـش از ۲۰ گروه تروریسـتی فعـال در این 

کشـور حضور دارند. عالوه بر طالبان و شـبکه حقانی، 
داعـش نیـز در نقـاط مختلـف ایـن کشـور حضـور و 
فعالیت دارد و در سـال گذشـته توانست چندین حمله 

مرگبـار انفجـاری را راه انـدازی کند.
در کنـار ایـن وزارت دفـاع افغانسـتان نیز مدعی اسـت 
عملیـات  خورشـیدی  جـاری  سـال  زمسـتان  در  کـه 
تهاجمـی بیشـتر بـرای سـرکوب گروه های تروریسـتی 
گذشـته  تدافعـی  حالـت  از  ارتـش  و  می شـود  اجـرا 
خـارج شـده و حالـت تهاجمـی را در پیـش می گیـرد.

انتخابات
برگـزاری انتخابات پارلمانی و شـوراهای شهرسـتان ها 
در سـال آینـده تبدیـل بـه یکـی از مناقشـه های جدی 
سیاسـی در افغانسـتان شـده اسـت. پـس از رسـوایی 
کشـور،  ایـن  جمهـوری  ریاسـت   ۲۰۱۴ انتخابـات 
اعتمـاد شـهروندان افغان نسـبت بـه رونـد انتخابات و 

همین طـور نهادهـای برگزارکننـده آن از بیـن رفـت.

حکومت وحدت ملی افغانسـتان در سـه سـال گذشـته 
هنـوز نتوانسـته انتخابـات را برگـزار کنـد و نگرانی هـا 
از عـدم توانایـی آن در برگزاری انتخابـات نیز همچنان 
باقـی اسـت. ایـن درحالی اسـت که اختالفـات داخلی 
در کمیسـیون های انتخاباتـی افغانسـتان نیز باعث شـده 
تـا رییس کمیسـیون انتخابات از سـمتش برکنار شـود.

جریان هـای سیاسـی منتقـد از کارهایـی کـه تاکنون در 
زمینـه برگـزاری انتخابـات انجـام شـده، انتقـاد دارند. 

ایـن جریان هـا حکومـت را متهـم می کننـد کـه اراده 
برگـزاری انتخابـات و آوردن اصالحـات قابـل قبـول 

بـرای همـه در کمیسـیون های انتخاباتـی را نـدارد.
عـالوه بـر کشـمکش های سیاسـی بـر سـر انتخابـات، 
ناامنـی یکـی از چالش هـای جـدی در برابـر انتخابات 
سـال آینـده در افغانسـتان اسـت. کمیسـیون انتخابـات 
افغانسـتان تاکنون نتوانسـته مراکـز رای دهی بیش از 3۰ 
شهرسـتانبیش از 3۰ شهرسـتان را در سراسـر افغانستان 

کند. ارزیابـی 
روز  دو  گـزارش  در  نیـز  بحـران  بین المللـی  گـروه 
پیـش خـود گفتـه کـه انتخابـات پارلمانی سـال ۲۰۱۸ 
میـالدی و انتخابات ریاسـت جمهـوری ۲۰۱۹ میالدی 
افغانسـتان، احتمـاالً بـر عملیات تهاجمی بـر ضد گروه 

طالبـان تاثیـر خواهد گذاشـت.
ایـن گـزارش گفتـه کـه انتخابات هایـی کـه از ۲۰۰۴ 
تـا ۲۰۱۴ در افغانسـتان برگـزار شـده همه بـه گونه ای 
اسـت. در حـال حاضـر هـم  منازعـه شـده  موجـب 
کـه  چـرا  یافتـه  شـدت  بیشـتر  سیاسـی  اختالفـات 
محمـد اشـرف غنـی از سـوی منتقدیـن خـود متهم به 

اسـت. قـدرت  انحصارگرایـی 
استراتژی معطوف به پاکستان

بـرای  خـود  جدیـد  اسـتراتژی  در  ترامـپ  دونالـد 
افغانسـتان و جنوب آسـیا فشـار بر پاکسـتان را بیشـتر 
سـاخت و در آن از کشـورهای دیگـر منطقـه یاد نکرده 
اسـت. او همچنان برای هند در افغانسـتان نقش بیشـتر 

خواسـته؛ امـری کـه باعـث می شـود تـا رقابـت میـان 
هنـد و پاکسـتان در افغانسـتان تشـدید شـود.

گـروه بین المللـی بحـران افزوده کـه چنیـن رویکردی 
کـه در آن دیپلوماسـی منطقه ای ایاالت متحده فشـار بر 
پاکسـتان را بیشـتر می سـازد، باعث می شـود تـا انگیزه 

پاکسـتان برای حمایـت از شورشـیان تغییر نکند.
درحالـی کـه ترامپ نقـش کشـورهای دیگـر منطقه را 
در امور افغانسـتان در اسـتراتژی خود از نظـر انداخته، 
طالبـان امـا در حـال حاضـر فراتـر از پاکسـتان روابـط 
منطقـه ای ایجـاد کرده اند. همزمان با حضـور داعش در 
افغانسـتان و نگرانـی کشـورهای منطقـه از حضور این 
گـروه در افغانسـتان، مسـکو تاییـد کرده که بـرای دفع 

خطـر داعش بـا طالبـان افغان ارتبـاط دارد.
نقش کشورهای منطقه

از  بـا توجـه بـه این کـه دونالـد ترامـپ بـه اسـتفاده 
نظامی گـری بـرای مبـارزه بـا تروریـزم در افغانسـتان 
تاکیـد دارد، گـروه بین المللـی بحـران بـه ایـن بـاور 
اسـت کـه کاهـش نقـش دیپلوماسـی باعـث شـده تـا 
کشـورهایی چـون ایران و روسـیه فکر کننـد که امریکا 
بـه دنبـال آوردن ثبات در افغانسـتان نه بلکه با اسـتفاده 
از روش نظامـی در تـالش حفـظ حضـور نظامی خود 

در این کشـور اسـت.
در گـزارش ایـن گـروه آمـده کـه ایـن برداشـت ایران 
باعـث  افغانسـتان  در  امریـکا  عملکـرد  از  روسـیه  و 
می شـود تـا این کشـورها منافـع خـود را در خطر دیده 

و از شورشـیان در افغانسـتان حمایـت کننـد.
گـروه بین المللـی بحـران در گـزارش خود گفته اسـت 
کـه حضور نظامـی ایاالت متحـده در افغانسـتان باعث 
تقویـت روحیـه ارتش این کشـور می شـود امـا خروج 
سـریع از ایـن کشـور باعـث هـرج و مـرج در خواهد 

. شد
ایـن گـزارش پیشـنهاد کـرده کـه همزمـان بـا افزایـش 
سـرعت در میدان هـای جنـگ، امریـکا باید مسـیرهای 
ارتباطـی بـا گروه طالبـان را باز بگـذارد و در پی تامین 
ارتبـاط بـا همسـایه های افغانسـتان و سـایر قدرت های 
منطقـه ای باشـد. افـزون بـر ایـن، متحدیـن امریـکا نیز 
بایـد در افغانسـتان نقـش بزرگتری در دیپلوماسـی ایفا 
کننـد تـا از طریـق آن اقدامـات سیاسـی و دیپلوماسـی 

نیـز در اسـتراتژی امریـکا عـالوه گردد.
بـه بـاور ایـن گـروه، اسـتراتژی جدیـد ترامـپ بـرای 
افغانسـتان بیشـتر متکـی به خشـونت اسـت کـه امکان 
کاهـش منازعـه را می بنـدد و ایـن افغان هـا هسـتند که 

در نهایـت هزینـه آن را خواهنـد پرداخـت.
گـروه بین المللـی بحران درحالی از بسـته شـدن امکان 
بـه خشـونت  معطـوف  رویکـرد  بـا  منازعـه  کاهـش 
اسـتراتژی امریـکا سـخن می زند کـه دولت افغانسـتان 
تمـام تالش هـای خـود را بـه خـرج می دهد تـا بتواند 
بـا طالبـان صلـح کند. ایـن کشـور گفته که هـر امکانی 
کـه بتوانـد صلـح بیـاورد و بـه جنـگ پایـان دهـد را 
بـا  اسـت  تـالش  در  اکنـون  کابـل  می کنـد.  بررسـی 
راه انـدازی نشسـت »رونـد کابل« یک اجمـاع منطقه ای 
را به وجـود بیـاورد تـا بتوانـد ثبـات و صلـح را تأمیـن 

کـرده و بـه خشـونت های جـاری پایـان بدهـد.

یـک عضـو مجلـس نماینده گان از تشـکیل 
ایتـالف بـزرگ ضـد حکومتـی در کشـور 

خبـر مـی دهد.
نماینـده گان  مجلـس  عضـو  قدیـر  ظاهـر 
می گویـد که ایتـالف بزرگ ضـد حکومتی 
دیگـر در حـال تشـکیل اسـت و بـزودی 
موجودیـت خـود را اعـالم خواهـد کـرد.

ایـن  کـه  کـرد  خاطرنشـان  قدیـر  آقـای 
خـوب  کارکردهـای  از  بـزرگ  ایتـالف 
حکومـت اسـتقبال و حمایـت کـرده ولـی 
از کارکردهـای غیـر قانونـی تفرقـه افگنانه 
جلوگیـری  تمـام  جدیـت  بـا  حکومـت 

کـرد. خواهـد 
قـوی  سیاسـی  »ایتـالف  گفـت:  قدیـر 
متشـکل از اعضـای شـورای ملـی، احزاب 
سیاسـی، اسـتادان دانشـگاه ها، تحلیلگـران 
و فعـاالن مدنـی بـزودی اعـالم موجودیت 

خواهـد کـرد«.
کـه  دارد  تاکیـد  مجلـس  عضـو  ایـن 
ایتـالف بـرای وحـدت میـان مـردم  ایـن 
افغانسـتان کار کـرده و در برابـر هرگونـه 
کـرد. خواهـد  ایسـتادگی  قومـی  تعصـب 

بـه گفتـه او، این ایتالف بـا هرگونه تصمیم 
گیـری پت و پنهان در پشـت درهای بسـته 

مخالـف خواهد بود.
از  ایتـالف،  ایـن  کـه  ورزیـد  تاکیـد  او 
تصامیمـی کـه در کشـور بـرای رفـاه مردم 
تصامیـم  بـا  و  کنـد  مـی  حمایـت  باشـد 
حکومـت کـه بـه خواسـت مـردم نباشـد 

کـرد. خواهـد  مخالفـت 
ایـن  اساسـنامه  کـه  گفـت  قدیـر  ظاهـر 
بـه  و  اسـت  تکمیـل شـده  ملـی  ایتـالف 
زودی بـا مـردم افغانسـتان شـریک خواهد 

. شد

آقـای قدیـر گفـت کـه ایـن تیـم از ژنـرال 
رازق فرمانـده پولیـس والیـت قندهـار در 
قویـًا  نیـز  ارگ  در  قـدرت  جزیـره  برابـر 

حمایـت خواهـد کـرد.
ایـن در حالی اسـت کـه گفته هـای وجود 
دارد کـه گویـا حکومت قصـد دارد، ژنرال 
برکنـار  قندهـار را  پولیـس  رازق فرمانـده 

. کند
فرمانـده پولیس قندهار از مخالفان سیاسـی 
حکومـت اسـت و در واکنـش بـه احتمـال 
برکنـاری اش از سـمت فرماندهـی پولیس 
قندهـار گفته اسـت که او بـه حمایت مردم 
ایـن  پولیـس  فرمانـده  بـه حیـث  قندهـار 
والیـت انتخـاب شـده و حکومـت مرکزی 

نمـی توانـد او را برکنـار کند.

چشم انداز گروه بین المللی بحران 
به سال 2018 در افغانستان

یک عضو مجلس:

ائتالف بزرگی در راه است
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محمد اكرام اندیشمند
بخش هفتم و پایانی 

قتل امین
ــتان  ــگفت انگیز در داس ــکات ش ــی از ن یک
ــای  ــط نیروه ــن توس ــظ اهلل امی ــل حفی قت
ــن  ــِق امی ــادِ عمی ــاور و اعتم ــوروی، ب ش
ــوروی  ــه ش ــرش ب ــق عم ــن دقای در آخری
بــود. اعتمــاد امیــن به شــوروی در حـــدی 
ــود کــه او ســاعاتی قبــل از مــرِگ خــود  ب
نیــز در مســتی و خوشــحالی از کمک هــای 
ــرد.  ــزرگ« به ســر می ب ــِی »همســایۀ ب نظام
امیــن ظهــر بیســت وهفتم  دســمبر، میزبــان 
اعضــای دفتــر سیاســی حــزب دمکراتیــک 
ــن  ــود. امی ــک ب ــۀ تاج بی ــق در کاخ تپ خل
در ایــن مهمانــی کــه بعــد از صــرِف 
نــان مســموم  شــد، کامــاًل ســرحال 
و مســرور بــه نظــر می رســید. او بــا 
دســتگیر پنجشــیری کــه از خــوردِن ســوپ 
ــت  ــوخی پرداخ ــه ش ــرد، ب ــودداری ک خ
و برایــش گفــت کــه تــو را آشــپزهای 
کرملیــن نازدانــه بــار آورده انــد. پنجشــیری 
ــن  ــظ اهلل امی ــا حفی ــس از شــوخی ب ــز پ نی
ــان داده  ــه وی اطمین ــکو ب ــت: »در مس گف
انــد کــه اتحــاد شــوروی در جنــگ داخلــی 
افغانســتان، کمک هــای عظیمــی بــه دولــت 
جمهــوری دمکراتیــک خواهــد نمــود. امین 
ــا ُخرســندی گفــت کــه  ــه او ب در پاســخ ب
ــت.  ــون در این جاس ــوروی اکن ــون ش قش
مــن همیشــه برای تــان می گفتــم کــه 
ــد  ــا هیچــگاه در روز ب ــزرِگ م همســایۀ ب
مــا را تنهــا نمی گــذارد. اکنــون همــه چیــز 
طــور عالــی پیــش مــی رود مــن هــر روز از 
طریــق تیلفــون بــا رفیــِق گرومیکــو ارتبــاط 
می گیــرم و بــا هــم در بــارۀ اینکــه چطــور 
بــرای جهانیــان کمک هــای نظامــی اتحــاد 
ــتان  ــی افغانس ــگ داخل ــوروی را در جن ش
ــم.«)5۹( ــت می کن ــم، صحب ــه نمایی توجی

ــن در  ــت و کار امی ــل اقام ــه مح درحالی ک
ــِش  ــورد هجــوم و آت ــک م ــۀ تاج بی کاخ تپ
نیروهــای شــوروی قــرار گرفــت، حفیظ اهلل 
گارد  قومانــدان  جانــداد  اطــالع  امیــن 
ــاری از  ــه آتش ب ــظ قصــرِ خــود را ک محاف
ــم  طــرف روس هــا اســت، نپذیرفــت. خان
امیــن ســال ها بعــد در مصاحبــه بــا رادیــو 
بی بی ســی گفــت: »امیــن صاحــب بــه 
ــی  ــن ک ــت ببی ــدان گارد گف ــداد قومان جان
ــت  ــات گرف ــداد معلوم ــد. جان ــر می کن فی
ــن  ــت: ای ــب گف ــن صاح ــه امی ــد ب و آم
ــر از طــرف  ــه فی ــوم می شــود ک طــور معل
روس هــا باشــد. امــا امیــن صاحــب گفــت: 

ــه!«)6۰( ن
ــج  ــی معال ــر روس ــی یف داکت ــر الکس داکت
ــامگاه ۲۷  ــِل او در ش ــاهد قت ــه ش ــن ک امی
دســمبر ۱۹۷۹ بــود، می گویــد: »امیــن 
ــه مشــاورین  ــاور خــود دســتور داد ب ــه ی ب
ــان را  ــد و آن ــگ بزن ــوروی زن ــی ش نظام
خبــر کنــد کــه بــه کاخ حملــه شــده اســت. 
ــک  ــوروی ها کم ــه ش ــت ک ــگاه گف و آن
می کننــد. یــاور بــه امیــن گفــت ایــن 
ــد.  ــاری میکنن ــه آتش ب ــد ک ــوروی ها ان ش
ایــن ســخنان، دبیــرکل )امیــن( را از خــود 
ــیگار را  ــتردانی س ــاخت، خاکس بیخــود س
گرفتــه بــه ســوی یــاور پرانــد و بــه خشــم 
ــکان  ــن ام ــی، ای ــاد زد: »دروغ می گوی فری

ــدارد.«)6۱( ن
 امیــن حتــا تــا آخریــن لحظــاِت حیاتــش 
در  و ســوءظن  بی اعتمــادی  از  ســخنی 
مــورد شــوروی بــه خانــوادۀ خــود نگفتــه 
بــود؛ زیــرا خانــم امیــن و فرزندانــش نیــز 
ــه در آن شــامگاه  ــه حمل ــتند ک ــاور نداش ب
 )۱۹۷۹ دســمبر   ۲۷(  ۱35۸ جــدی   6
ــن از ســوی نیروهــای  ــه کاخ اقامــت امی ب
ــد  ــان می کردن ــا گم ــد. آن ه ــوروی باش ش
ــن  ــاع از امی ــه نیروهــای شــوروی در دف ک
بــا کســانی می جنگنــد کــه بــه قصــر 
یــورش آورده انــد. از ایــن رو دختــر امیــن 
بــه نظامیــان شــوروی کــه وارد اتاقــی 
شــدند کــه او بــا پــدر و اعضــای خانــواده 
ــلیک  ــرا ش ــت چ ــرد، گف ــر می ب اش به س
می کنیــد، امیــن این جــا اســت. او بــه 

ــای  ــلیک نیروه ــه ش ــود ک ــور ب ــن تص ای
وظیفــۀ  کــه  کاخ  داخــل  در  شــوروی 
حمایــت و حفاظــت از جــان پــدرش را بــه 
دوش دارنــد، بــه امیــن صدمــه می رســاند. 
ــه  ــت ک ــن نمی دانس ــظ اهلل امی ــر حفی دخت
ــا  ــتند ت ــف هس ــوروی مؤظ ــای ش نیروه
پــدرش را بکشــند. همســر امیــن می گوید: 
»تــا وقتــی کــه مهمــات داشــتیم، هیچ کــس 
نتوانســت وارد کاخ شــود. عــدۀ زیــادی از 
مهاجمیــن کشــته شــدند. مــا نمی دانســتیم 
کــه روس هــا هســتند. وقتــی مهمــات مــا 
ــه  تمــام شــد، آن هــا داخــل کاخ شــدند. ب
ــا  ــیندار ی ــا ماش ــدن ب ــل ش ــض داخ مح
مسلســل بــه چهــار طــرف شــلیک کردنــد. 
در اثــر ایــن شــلیک ها بــه دخترانــم ماللــی 
و گاللــی و پســرم خــوازک گلولــه اصابــت 
ــن  ــا عکــس امی ــه آن ه ــی ک ــرد. در حال ک
ــرم  ــوی دخت ــه س ــتند، ب ــت داش را به دس

غتــی رفتنــد. غتــی بــه آن هــا گفــت 
ــب  ــن صاح ــد، امی ــلیک می کنی ــرا ش چ
اینجاســت. گفتنــد کــه امیــن کجاســت؟ در 
ایــن حــال متوجــه شــدند کــه امیــن آن جــا 
نشســته اســت. بــر او شــلیک کردنــد. بعــد 
از آن، پســران و دخترانــم زخمــی شــدند و 
وقتــی دیدنــد کــس دیگــری باقــی نمانــده، 

ــدند.«)6۲( ــوش ش خام
نیروهــای شــوروی جســد امیــن را در 
ــرون از  ــای بی ــده در زمین ه ــی پیچانی قالین
کاخ زیــر خــاک کردنــد. در برخــی از منابع 

ــک  ــتند »تل ــم مس ــه در فل روســی از جمل
افغانســتان« گفتــه می شــود کــه امیــن 
ــه  ــی ب ــداران تره ک ــی از طرف ــط یک توس
ــل رســید. علی رغــم آنکــه میرصاحــب  قت
ــی و  ــدار تره ک ــای طرف کاروال از خلقی ه
ــک  ــی حــزب دمکراتی ــر سیاس عضــو دفت
اهلل،  نجیــب  رهبــری  دوران  در  خلــق 
ــداران  ــن را توســط یکــی از طرف ــل امی قت
ــا  ــد، ام ــه حقیقــت می دان ــن ب ــی قری تره ک
هیچ گونــه توضیــح بیشــتر و شــواهدی در 

ــد.«)63( ــه نمی کن ــورد ارای ــن م ای
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داستان نویسـان  این سـو،  بـه  هشـتاد  دهـٔه  از 
افغانسـتان در داخـل و خارج، کارهـای بزرگ تر 
و قابـل توجهـی را انجـام می دهنـد. مـا در ایـن 
سـال ها، رمان »سـایه های هـول« از نبـی عظیمی 
)۱3۸۰(، »عقاب هـای پامیـر« از احمدشـاه فرزان 
پـژواک  پرویـن  از  مرجـان«  »سـالم   ،)۱3۸۰(
)۱3۸۲(، و رمـان یک هـزار و چهـار صد و پنجاه 

صفحـٔه دکتـر اکـرم عثمـان را داریم.
در همین حال، محمدحسـین محمدی با نوشـتن 
چندیـن داسـتان، از جملـه داسـتان »انجنیرهـای 
سـرخ مزار« در سـال ۱3۸3 برنـدٔه چنـد جایـزٔه 
ادبـِی معتبـر: از جملـه جایـزٔه گلشـیری، جایـزٔه 
ادبـی اصفهـان و همچنـان جایـزٔه ادبـی صلـح 
رحیمـی،  عتیـق  رمـان  دو  می گـردد.  کابـل  در 
اختنـاق«  و  خـواب  خانـه  »هـزار  به نـام  یکـی 
در سـال ۱3۸۱ منتشـر شـد و بـه دوازده زبـان 
و  »خـاک  رمـان  همین طـور  گردیـد،  ترجمـه 
از آن  از همیـن نویسـنده کـه پیـش  خاکسـتر« 
نوشـته بـود بـا ترجمه هـای پیهـم، توجـه جهان 
را بـه ادبیات داسـتانی افغانسـتان جلـب کرد. از 
آن جایـی کـه تـوان داستان نویسـی در افغانسـتان 
بـرای همـه گان از جملـه به همسـایه گان مـا نیز 
ناشـناخته مانـده بـود، کتـاب »خاک و خاکسـتر« 
عتیـق رحیمـی، بعـد از آنکـه بـه ۲۷ زبـان دیگر 
دنیـا ترجمـه گردیـد، در ایـران نیـز اقبـال چاپ 
یافـت و خوشـبختانه جایـزٔه ادبـی »یلـدا« را در 
سـال ۱3۸۲ هـ ش در ایران از آن خود سـاخت. 
ایـن اقدامـات توجه و عالقه مندی ادب  دوسـتاِن 
ایرانـی را بـه فرهنـگ و ادبیـات افغانسـتان بیش 
از پیـش میسـر سـاخت؛ هـر چنـد تالش هـای 
زیـادی پیـش از این هـا نیـز وجود داشـته اسـت 

کـه قابـل تمجیـد می باشـد.
تـالش  از  کـه  اسـت  الزم  جـا  همیـن  در 
گردآورنـده گان داسـتان های افغانسـتان یادآوری 
کنـم کـه بعد از نـگارش مطالبی پیرامـون ادبیات 
داسـتانی توسـط داکتـر اسـداهلل حبیـب، رهنورد 
زریـاب و مقـاالت و گفتارهـای لطیـف ناظمی، 
سـید اسـحاق شـجاعی در امـر داستان نویسـی و 
تالش هـای  افغانسـتان  داسـتان های  گـردآوری 
»میـراث  اثـرش  بارزتریـن  کـه  کـرده  زیـادی 
شـهرزاد در افغانستان« در تدوین پنجاه و یک اثر 
داسـتانی معاصر، کار ارزنده و مهمی بوده اسـت. 
همچنان داسـتان نویِس نام آشـناِی کشـور، محمد 
حسـین محمدی، طـی فعالیت هایـش در این دو 
دهـٔه اخیـر و تأسـیس انتشـارت »تاک« توانسـته 
اسـت مجموعـٔه کاملـی از سـیر داستان نویسـی 
افغانسـتان را منتشـر کنـد؛ محمـدی بـا چـاپ 
در  افغانسـتان«  داستان نویسـی  »فرهنـگ  کتـاب 
عرصـٔه داستان نویسـی سـنگ تمـام گذاشـته و 
داسـتان افغانسـتان را بـه جامعـٔه فارسـی زبانان 
بـه خوبـی معرفـی کـرده اسـت. عـالوه بـر آن، 
نویسـنده گان  داسـتان های  تقسـیم بندی  بـا 
مجموعه یـی  مـردان،  و  زنـان  از  اعـم  کشـور، 
چنـد جلـدی را با نـام »روایـت«، در بازشناسـی 
هرچـه بهتـر داسـتان امـروز افغانسـتان منتشـر 
کرده اسـت. الزم به یادآوری اسـت کـه کارهای 
محمدحسـین محمـدی، چه داسـتان هایش و چه 
تذکره هـای داسـتانی اش، مـورد توجه دانشـوران 
کار  اسـت.  گرفتـه  قـرار  نیـز  زبـان  فارسـی 
جالب تـر محمدحسـین محمـدی ایـن اسـت که 
انتشـار جلد چهـارم کتاب »روایـت« را به بانوان 
داسـتان نویس افغانسـتان اختصـاص داده اسـت. 
او در این کتاب از شـمار زیادی بانوان نویسـنده 
و آثارشـان نـام بـرده و برخـی داستان های شـان 
را تحلیـل و طبقه بنـدی کـرده اسـت و به عالوه، 
آثار داسـتانِی داستان نویسـاِن زن افغانسـتان را در 
یـک مجموعٔه سـنگین توسـط انتشـارات »تاک« 

در کابـل منتشـر کرده اسـت.
عنـوان  بـه  تـاک  انتشـارات  کـه  اسـت  گفتنـی  
جامعـۀ  در  ادبـی  نشـرهای  بهتریـن  از  یکـی 
داخـل و خارج افغانسـتان شـناخته شـده اسـت 
کـه در طـول سـال های اخیـر آثـار گران سـنگ 
نویسـنده گان را منتشـر کرده و بسـیاری از آثاری 
کـه در سـال های پیـش بـا کیفیـت پایین منتشـر 
شـده بـود، مجـدداً بـا کیفیت عالی منتشـر شـده 

. ست ا
خالصـه، بعـد از روی کار آمـدِن حکومت حامد 
کـرزی در افغانسـتان، امیـد و تـالش و تکاپـو 
در تمـام عرصه هـا بـه وجـود آمـد. بسـیاری از 
نویسـنده گان بزرگ افغانسـتان، از عالم مهاجرت 
افغانسـتان برگشـتند و  بـه  آواره گـی دوبـاره  و 
تشـکل های  و  نهادهـا  دهـه  دو  ایـن  طـول  در 
خصوصی بسـیاری در افغانسـتان ایجـاد گردید؛ 
بـا اینکـه هنـوز هـم توجـه شایسـته  یی از طرف 
دولت افغانسـتان برای نویسـنده گان و فرهنگیان 
صـورت نگرفتـه و وزارت فرهنـگ هـم هیـچ 
تشـکل های  و  نهادهـا  اسـت،  نکـرده  کاری 
خارجـی  و  داخلـی  حمایـت  بـا  خصوصـی 
کارهـای شایسـته و در خـور توجهـی را انجـام 
نهادهـای  همیـن  طـرف  از  گاهـی  داده انـد. 

بـزرگ  همایش هـای  و  نشسـت ها  خصوصـی، 
بین المللـی برگـزار شـده که ثمرات خوبـی را به 
دنبـال داشـته اسـت؛ همچنیـن همیـن تشـکل ها 
آثـار نویسـنده گان را منتشـر کرده کـه در فضای 
افغانسـتان کار بزرگـی اسـت: آثار نویسـنده گان 
در ایـن دو دهـه بازتاب دهنـدٔه حرکـت بـه یک 
مسـیر روشـن و گاهی محرومیت هـای اجتماعی 
بـوده  افغانسـتان  جامعـٔه  موجـود  مشـکالت  و 

. ست ا
حکومـت  آمـدن  کار  روی  از  پـس  همچنـان 
کشـورهای  برخـورد  افغانسـتان،  در  کـرزی 
همسـایه و بقیـٔه کشـورهای جهـان بـا هم وطنان 
مـا کامـاًل عـوض گردیـد؛ بـه عنـوان مثـال در 
مهاجریـن  بـرای  خوبـی  فرصت هـای  ایـران، 
مـا بـه وجـود آمـد: نویسـنده گان مهاجـر از این 
فرصـت اسـتفاده کردنـد و در طول ایـن دو دهه 
حجـم بسـیاری از آثار نویسـنده گان مـا در ایران 

منتشـر شـد و همچنیـن کانون های ادبـی مهاجر 
ادبـی  نقـد  محافـل  و  شـد  پویاتـر  و  فعال تـر 
جدی تـر بـه فعالیت های شـان ادامـه دادنـد کـه 
امـروز یـک نسـل توان منـد نویسـنده گان مـا در 
ایـران پـرورش یافتـه اسـت و در جامعـۀ ادبـی 

کشـور مـا قلـم و قـدم می زنـد.
در یـک کالم می تـوان گفـت، با وجـود بحران ها 
دامن گیـر  هنـوز  کـه  بسـیاری  مشـکالت  و 
و  ادبیـات  اسـت،  افغانسـتانی ها  و  افغانسـتان 
فرهنـگ مـا رونـد روبه رشـد و شـکوفایی دارد.

اکرم عثمان
بـه سـال ۱3۱6 در شـهر باسـتانی هـرات متولـد 
شـده اسـت. او دکتـرای حقوق و علوم سیاسـی 
عنـوان  بـه  سـال ها  و  دارد  تهـران  دانشـگاه  از 
در  اجتماعـی  برنامه هـای  نویسـندٔه  و  گوینـده 
رادیـو تلویزیـوِن افغانسـتان فعالیت کرده اسـت 
و مدتـی هـم در اکادمـی علـوم افغانسـتان بـوده 
وزارت  مختلـف  پسـت های  در  آن  از  پـس  و 
او  اسـت.  کـرده  فعالیـت  افغانسـتان  خارجـۀ 
مدتـی بـه عنـوان کنسـول افغانسـتان در کشـور 
کاردار  عنـوان  بـه  هـم  مدتـی  و  تاجیکسـتان 
سـفارت افغانسـتان در ایـران کار کـرده اسـت. 
او پـس از سـقوط رژیـم کمونیسـتی، بـه کشـور 
سـویدن پناهنده شـد و تـا پایـان زنده گی اش در 

همیـن کشـور بـه سـر می بـرد.
آثار داستانی:

رمان:
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داستان های کوتاه:
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۱36۴ افغانسـتان،  نویسـنده گان 
۲ –»در دیوار«، مؤسسٔه چاپ بیهقی، ۱366

قلـم  »کلـوپ  سـویدن،  –»قحط سـالی«،   3
۱3۸۲ افغان هـا« 

آثار پژوهشی:
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تاریـخ«، اکادمی علـوم افغانسـتان، ۱36۸
اتحـاد  و  افغانسـتان  دیپلماسـی  –»روابـط   ۲
شـوروی«، پایان نامـۀ دکتـری، تهـران، دانشـکدٔه 
حقـوق و علـوم سیاسـی دانشـگاه تهـران ۱35۲
نهضـت  چگونگـی  بـر  –»مقدمه یـی   3
امیـد،  هفته نامـٔه  امریـکا،  مشـروطه خواهی«، 
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در خاورزمیـن«  تاریـخ  تحـول  –«چگونگـی   ۴
)همینطـور   ۱3۷5 صریـر،  هفته نامـٔه  دو  هلنـد، 

امیـد( هفته نامـٔه  امریـکا، 
رهنورد زریاب

به سـال ۱3۲3 در شـهر کابل متولد شـده اسـت. 
داستان نویسـان  بزرگ تریـن  از  یکـی  زریـاب 
کارشناسـی  کابـل  در  او  اسـت.  افغانسـتان 
خبرنـگاری خوانـده اسـت و از دانشـگاه »ویلـز 
جنوبـی« کشـور بریتانیـا فـوق لیسـانس گرفتـه 
اسـت. او در ایـن سـمت ها ایفـای وظیفـه کرده 

: ست ا
۱ – خبرنگار در هفته نامٔه ژوندون

۲ – مدیـر عمومـی خبرنـگاران روزنامـه اصالح 
انیس  –

3 – مدیـر فصل نامـۀ »آریانـا افغانسـتان« کـه بـه 
زبـان انگلیسـی منتشـر می شـد.

۴ – مدیر عمومی دفتر معرفی افغانستان
5- مسـوول بخـش هنـر در وزارت اطالعـات و 

افغانسـتان فرهنگ 
6 – دبیر روزنامه »کابل نیوز تایمز«

اتحادیـۀ  داستان نویسـی  بخـش  دبیـر   –  ۷
ن ه گا یسـند نو

رییـس  حیـث  بـه  مأموریتـش  آخریـن   –  ۸
اتحادیـۀ نویسـنده گان افغانسـتان از سـال ۱36۸ 

خورشـیدی  ۱3۷۰ سـال  تـا 
آثار داستانی

رمان:
۱ –»گلنار و آیینه«، انتشارات تاک، کابل
۲- »چار گرد قال«، انتشارات تاک، کابل

3 –»شورشـی کـه آدمـی زاده گکان و جانـورکان 

بـه پا کردنـد« انتشـارات زریـاب، کابل
داستان های کوتاه:

۱ –»آوازی از میان قرن ها«
۲ –»دوستی از شهر دور«

3- »مرد کوهستان«
۴- »نقش ها و پندارها«

5 –»پیراهن هـا«، )ترجمـٔه چنـد داسـتان از چند 
نویسـندٔه جهان(

حکایـت(   – کوتـاه  )داسـتان  »داسـتایت«   -6
کوتـاه داسـتانک های 

جلـدی  پنـج  )مجموعـٔه  –»داسـتان ها«   ۷
داسـتان های کوتـاه(، انتشـارات زریـاب، کابـل

آثار پژوهشی:
۱ –»حاشیه ها«، مجموعٔه مقاالت پژوهشی

۲ –»چـه هـا کـه نوشـتیم«، مقـاالت پژوهشـی، 
یادواره هـا

مجموعـه  تـن«،  روئیـن  سـه  کار  –»پایـاِن   3

پژوهشـی مقاله هـای 
مقاله هـای  مجموعـه  خواب دیـده«،  »گنـگ   -۴

پژوهشـی
سپوژمی زریاب

به سـال ۱3۲۹ در شـهر کابل متولد شـده اسـت 
و پـس از فارغ شـدن از دبیرسـتاِن »ماللی« وارد 
دانشـکدۀ زبـان فرانسـه شـد. پـس از فراغت از 
آنجـا، بـرای ادامـه تحصیـل بـه فرانسـه رفـت. 
سـپوژمی پـس از برگشـت فرانسـه بـه وطـن، 
معلـم زبـان فرانسـه شـد و سـال های جنـگ و 
خون ریـزی ۱36۰ را در کابـل سـپری کـرد. در 
سـال ۱36۹ دوبـاره بـه فرانسـه برگشـت و تـا 

اکنـون در آنجـا زنده گـی می کنـد.
آثار داستانی:

۱ –»دشت قابیل«
۲ –»شرنگ شرنگ زنگ ها« ۱363

»در کشور دیگر« )رمان( ۱36۷
عتیق رحیمی

بـه سـال ۱3۴۰ ه – خورشـیدی در کابـل متولد 
شـده اسـت. او در دبیرسـتان فرانسـوی در کابل 
تحصیـل را آغـاز کـرد و از همـان دوره زبـان 
فرانسـوی را فراگرفـت. او در زمـان جنگ هـای 
داخلی از افغانسـتان به پاکسـتان رفـت و از آنجا 
درخواسـت پناهنده گـی بـه فرانسـه داد. او پـس 
از درخواسـت پناهنده گی از سـفارت فرانسـه به 
پاریـس رفـت. رحیمی پـس از ورود به فرانسـه 
در دانشـگاه رووان، بـه تحصیـل ادبیـات مـدرن 
فرانسـه پرداخـت و پس از آن، مـدرک دکترایش 
را در رشـتۀ سـینما از سـوربن دریافـت کـرد. او 
نخسـتین رمان خـود را به  نام »خاکسـتر و خاک« 

در سـال ۱۹۹6 منتشـر کـرد؛ ایـن رمان در سـال 
۲۰۰۰ توسـط سـابرینا نـوری به فرانسـه ترجمه 
شـد و در همـان سـال انتشـار یافـت. رمان هـای 
خـود  را  صبـور  سـنگ  و  خـواب  و  خاکسـتر 
نویسـنده کارگردانی کرده و فیلم سـاخته اسـت؛ 
کـه هر کـدام این فیلم هـا جوایزی را هـم گرفته 

است.
به عـالوه، عتیـق رحیمـی جایـزۀ ادبی یلـدا را به 
عنـوان نویسـندۀ برتر غیـر ایرانی )فارسـی زبان( 

از آن خـود کرده اسـت.
رمان ها:

۱ –»خاکستر و خاک«۱۹۹6
۲ –»۱۰۰۰ خانه خواب و اختناق« ۲۰۰۲

3 –»سنگ صبور«، ۲۰۰۸
۴ –»لعنت بر داستایوفسکی«، ۲۰۱3

خالد حسینی
بـه سـال ۱3۴۴ ه – خورشـیدی از پـدر و مـادر 
هراتی در شـهر کابل متولد شـده اسـت. مادرش 
معلـم فارسـی و تاریـخ در یک دبیرسـتان بزرگ 
در سـال ۱355  بـود.  کابـل  در شـهر  دخترانـه 
پـدر خالـد حسـینی از طـرف وزارت خارجـۀ 
افغانسـتان بـه پاریس اعزام شـد. خالـد به همراه 
پـدر و خانـواده بـه مرکز فرانسـه رفت. در سـال 
۱35۹ پـدر خالد حسـینی از سـفارت افغانسـتان 
برکنـار شـد و در نتیجه بـه ایالت متحـدۀ امریکا 
درخواسـت پناهنده گی سیاسـی دادنـد و پذیرفته 
شـدند. خالـد در امریکا پزشـکی خوانده اسـت. 
رمـان بادبادک باز در سـال ۲۰۰3 میالدی منتشـر 
شـد کـه جـزء پُرفروش تریـن کتاب هـای همـان 

سـال بود.
رمان ها:

۱ –»بادبادک باز« ۲۰۰3 میالدی، امریکا
۲ –»هزار خورشید تابان«

3 –»و کوه طنین انداخت«
محمد آصف سلطان زاده

شـده  متولـد  کابـل  شـهر  در   ۱3۴3 سـال  بـه 
اسـت. سـلطان زاده یکی از نویسـنده گان برجستٔه 
افغانسـتان اسـت کـه فعـاًل در دنمـارک زنده گی 
»در  مجموعه هـای  نویسـندْه  ایـن  از  می کنـد. 
 ،۱3۷۹  ۱ دورۀ  برنـدۀ  می شـویم«  ُگـم  گریـز 
تـک داسـتان نـوروز فقـط در کابـل باصفاسـت 
از مجموعـۀ »نـوروز فقـط در کابـل باصفاسـت« 
برنـدۀ دورۀ ۴ ۱3۸3، »عسـکرگریز« برنـدۀ دورۀ 
هفتـم ۱3۸6 جایزۀ هوشـنگ گلشـیری شـناخته 

است. شـده 
رمان:

۱ –»دوزخ عدن« ۲ جلد
۲ –»دریغا مال عمر«

3 –»ِسفر خروج«
۴ –»سیمناگر شهر نقره«

داستان کوتاه:
۱ –»در گریز ُگم می شویم«

۲ –»نوروز فقط در کابل باصفاست«
3 –»عسکرگریز«

۴ –»اینک دانمارک«
5 –»تویی که اینجا سرزمین ات نیست«

پی نوشت ها:
۱ – سـید اسـحاق شـجاعی، انعـکاس صـدای 
کرامـت،  مجلـۀ  داسـتانی،  ادبیـات  در  تفنـگ 

۱۲3 صفحـۀ 
۲ – همان اثر صفحۀ ۱۲۴

3 – اسـداهلل حبیـب، ادبیـات دری، درنیمـۀ اول 
سـده بیسـتم، کابـل، انتشـارات دانشـگاه کابـل، 

چـاپ اول ۱366، ص ۱۲5
۴ – حسـن انوشـه، دانشـنامۀ ادب فارسـی در 

3، ص ۲۸3 افغانسـتان، جلـد 
5 – حسـن فضایلـی، تأثیـر نظام های سیاسـی و 
اجتماعـی افغانسـتان بر ادبیـات دری، ص  ۱۸۹
6 – سـید اسـحاق شـجاعی، میراث شـهرزاد در 

افغانسـتان، ص ۲3
۷ – حسـن انوشه، دانشـنامۀ زبان و ادب فارسی 

در افغانسـتان، جلد 3، ص 3۸6- 3۸۷
۸ – سـید اسـحاق شـجاعی، میراث شـهرزاد در 

افغانسـتان، ص ۲3 – ۲۴
۹ – همان اثر، ص ۲۴

۱۰ – حسـن فضایلـی، تأثیـر نظام هـای سیاسـی 
و اجتماعی افغانسـتان بـر ادبیات دری، ص ۲۲۹

۱۱ – سـید اسـحاق شـجاعی، میراث شهرزاد در 
افغانسـتان، صص ۲6 – ۲۷

۱۲ – حسـن فضایلـی، تأثیر نظام های سیاسـی و 
اجتماعی افغانسـتان بـر ادبیات دری، ص ۲۲۷.

۱3 – سـید اسـحاق شـجاعی، میراث شهرزاد در 
افغانستان، ص ۲۷

۱۴ – حسـن انوشـه، دانش نامـۀ ادب فارسـی در 
افغانسـتان، ج 3، ص 3۸۹.

۱5 – سـید اسـحاق شـجاعی، میراث شهرزاد در 
افغانسـتان، ص ۲۹ – 36
۱6 – همان اثر، ص ۲۹

۱۷ – سـید اسـحاق شـجاعی، میراث شهرزاد در 
افغانستان، ص 3۰

داستان  وضعیت 
افغانستان در  رمان نویسی  و 

سید سکندر حسینی ////////// بخش سوم و پایانی



مسؤوالن در شورای والیتی کندز می گویند، بیش از 65 درصد در 
درمانگاه های خصوصی در کندز بدون مجوز قانونی فعالیت دارند.
سالم وطندار  به  کندز  والیتی  شورای  معاون  امیری،  صفی اهلل 
دیگر  و  عامه  صاحت  ریاست  با  که  مشترکی  نظارت  می گوید، 
نهادهای مسؤول از درمانگاه های خصوصی داشتند، مشخص شده 
است که بیشتر دکتران و کارمندان صحی این درمانگاه ها بی تجربه 

و تازه فارغ شده از نهادهای تحصیلی اند.
فارغ  خصوصی  انستیتوت های  از  کسانی که  »بیشتر  می گوید:  او 

شده اند، خودسرانه مراکز صحی باز کرده اند.«
برخی از باشنده گان شهر کندز نیز از عدم ارایۀ خدمات با کیفیت 
بیشتر  و می گویند،  کرده  صحی شفاخانه های خصوصی شکایت 

درمانگاه ها با نشر تبلیغات دورغین عوام فریبی می کنند.
شیر محمد از باشنده گان کندز می گوید، همه روز یک مرکز صحی 
آغاز به کار می کند ،اما از جواز و شیوه خدمات آن هیچ نهادی 
پرسان نمی کند. او می گوید که بیشتر مراکز صحی خصوصی در 

این والیت مردم را فریب می دهند.
»بیشتر  می گوید:  کندز  باشنده گان  از  دیگر  یکی  نصیراحمد 
کلینیک های کندز نه دوای با کیفیت دارند و نه هم دکترای مسلکی 

و بیشتر اوقات دکتر هم ندارند.«
عبدالمتین عاطفی، رییس صحت عامۀ کندز نیز با تأیید مشکالت 
باشنده گان این والیت می گوید، درمانگاه های بدون مجوز قانونی 
 6 کندز،  در  خصوصی  درمانگاه   ۲۱ از  او،  گفتۀ  به  بسته اند.  را 

درمانگاه آن فعالیت غیرقانونی داشت.
نشان  سالم وطندار  پیش  چندی  گزارش  که  درحالی ست  این 
می دهد، دکتران یکی از شفاخانه های خصوصی در کندز که بخش 
جراحی را به گونۀ غیرقانونی فعال کرده بودند، در یک روز جان 

دو خواهر را در جریان عملیات گرفته اند.

د افغانسـتان د کورنیـو چـارو وزارت وايي چې د کابل د پنجشـنبه ماښـام 

د بریـد د قربانیانو شـمېر لوړ شـوی دی.

امنیتـي چارواکـي وايـي، د کابـل ښـار د مکروریانـو د بنايي په سـېمه کې 

د تېـرې شـپې پېښـه هغـه مهال رامنځته شـوه چې له نشـه یـي توکو رسه د 

مبـارزې پولیسـو پـه دغه سـېمه کـې د الکولو او مخـدره توکو د یو شـمېر 

پلورنځیـو د تړلـو هڅه وکړه.

د کورنیـو چـارو د وزارت د ویانـد مرسـتیال نـرت رحیمـي د جمعې په 

ورځ »د ۱۳۹۶ کال د مرغومـې پـه ۱۵ مـه« خـري کنفرانس تـه وویل، د 

دغـه ځانوژونکـي بریـد لـه املـه ۱۳ پولیس وژل شـوي ۱۶ ټپیـان او دوه 

ملکـي وګـړي هـم په ټپیانـو کې شـامل دي.

ښاغيل رحیمي وویل:

»کومـه انتحـاري حملـه چـې تېـره شـپه وشـوه، پـه هغـې کـې زمـوږ ۱۳ 

پولیـس وژل شـوي او ۱۶ پولیـس او دوه ملکي وګړي ټپیان شـوې دي.«

د کابـل امنیـه قومانـدان سـامل احسـاس بیـا پـه دغـه خـري غونـډه کـې 

وویـل، د کابـل پولیسـو د اعـراض سـیمې تـه غځېدلـې درې الرې تړلې 

وې او ځامنرګـی بریدګـر د اعـراض کوونکو له لورې سـیمې تـه ننوتلی 

او د بلـوا ضـد پولیـس یـې چـې بې وسـلې وو، په نښـه کـړي دي.

د داعـش وسـله والې ډلـې د دې برید مسـؤلیت په غاړه اخیسـتی او ویيل 

یـې دي چـې پـه دې برید کې د ۸۰ په شـااوخوا کې پولیسـو یـې ته مرګ 

ژوبلـه اړولې ده.

دا پـه داسـې حـال کـې ده چـې نېـږدې یـوه اوونۍ وړانـدې د کابل ښـار 

پـه شـپږمه ناحیـه کـې پـر یـوه کولتـوري او رسـنیز مرکـز ځامنرګـی برید 

وشـو چـې لـه املـه یـې تـر ۵۰ ډېـر کسـان ووژل شـول او لسـګونه نور 

شـول. ټپیان 

د ځینیـو راپورنـو لـه مخې، تـر دې مخکې په ۲۰۱۷ میـادي کال په کابل 

کـې تـر ۲۰ زیـات خونـړي بریدونه شـوي چې تـر ۵۰۰ زیات کسـان په 

کې وژل شـوي او سـلګونه نور په کې ټپیان شـوي چې د وروسـتیو ډېرو 

حملو مسـؤلیت داعش ډلـې منلی دی.

د ولـي جرګـې یو شـمېر غړي هـم د داعش ډلـې د فعالیتونو لـه پراختیا 

څرګندوي. اندېښنه 

د دغـې جرګـې د کـورين امنيت کمېسـيون منـي محمد نـواب منګل په 

دې اړه ازادي راډيـو تـه وویل:

»زمـا پـه اند، کـه چېرې پـه افغانسـتان کې د داعـش د پرمختـګ مخه ونه 

نېـول يش، راتلونکـي کـې به د دې ډلـې د کنټرول کولو امکانـات نه وي، 

نـو هېلـه دا ده چې دا ډلـه وځپل يش.«

پـه کابـل کـې د تېـرې شـپې ځـان وژوونکـې حملـه د افغـان ولسـمرش، 

اجرائیـه رئیـس او پخـواين ولسـمرش حامـد کـرزي لـه لـورې پـه سـختو 

ټکـو غندل شـوې او ولسـمرش محمد ارشف غني د پېښـې پـه اړه د څېړنو 

امر کـړی دی.
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دور سوم گفت وگوی ارگ و جمعیت آغاز می شود
اکثر شفاخانه های خصوصی 

کندز فعالیت غیرقانونی دارند

د کورنیو چارو وزارت:

 د کابـل د پنجشنبه ماښـام د بریـد 

د قـربانیانو شمېـر لوړ شـوی

اسـالمی  جمعیـت  حـزب  و  ارگ  مذاکـرات  سـوم  دور 
می شـود. آغـاز  امروز)شـنبه( 

مذاکـرات هیـات رهبـری حـزب جمعیت با ارگ ریاسـت 
جمهـوری در مـورد موضـوع برکنـاری والی بلـخ، از روز 

سـه شـنبه )۱۲ جدی( آغاز شـده اسـت.
شـماری از اعضای ارشـد حـزب جمعیت ابـراز امیدواری 

می کننـد کـه حکومـت درهای مذاکـره را بـاز بگذارد.
عبدالـودود پیمـان یکی از اعضای حـزب جمعیت و عضو 
مجلـس نماینـدگان در این مورد گفت کـه مذاکرات حزب 
جمعیـت و حکومـت به منظـور دریافت راه حـل در مورد 

برکنـاری عطا محمدنور والی بلخ شـروع شـده اسـت.
آقـای پیمـان گفـت: »اختالف نظرهـای سیاسـی در تمامی 
کشـورهای جهـان وجود دارد ولی متاسـفانه در افغانسـتان 

بحـث را ناموسـی و قومی می سـازند«.
بـه گفتـه او، اگـر رییـس جمهـور دروازه هـای مذاکـره را 
بـاز بگـذارد هـر جنجالـی از راه گفتگـو حل خواهد شـد.
او تاکیـد کـرد کـه نظـام دموکراسـی در افغانسـتان برقـرار 
اسـت و بایـد اختـالف هـای سیاسـی از راه مذاکـره حـل 

گردد.
حـزب  اعضـای  از  دیگـری  یکـی  نجرابـی  میردادخـان 
جمعیـت اسـالمی افغانسـتان نیـز در مـورد موضـوع بلـخ 
را حـل  مشـکل  زدن هـا  کنـار  و  رفتن هـا  »کنـار  گفـت: 
نمی کنـد، بلکـه کنـار آمـدن هـا هرمشـکل را حـل حـل 

می کنـد«.
آقـای نجرابـی ابـراز امیدواری کـرد که حکومـت وحدت 
ملی، انسـجام و تقویـت نیروهای امنیتی را بـه منظور مهار 
نـا امنـی هـا جـدی تـر بسـازد، نـه اینکـه بـا حـذف یک 

تعـداد از افـراد برجسـته و کارفهـم، بحـران را در کشـور 
سازد. بیشـتر 

بـه گفتـه او، رهبران حکومـت وحدت ملی بایـد به خاطر 
برگـزاری انتخابـات بـه امنیـت کشـور توجـه کننـد و در 

مـورد برکنـاری والی بلخ مسـووالنه بیاندیشـند.
حکومـت وحـدت ملـی دو هفته پیـش با اعالم اسـتعفای 
عطـا محمـد نـور والـی بلـخ، آقـای نـور را برکنـار کـرد؛ 
امـا والـی بلـخ اسـتعفایش را نپذیرفـت و بر ادامـه کارش 

کرد. تاکیـد 
والـی بلـخ، اسـتعفایش را مربوط به گذشـته اعـالم کرده و 

افـزوده کـه حکومـت وحدت ملی بـر بنیاد توافق سیاسـی 
حـزب جمعیـت تشـکیل شـده و حکومـت نمـی تواند او 

را برکنـار کند.
عطـا محمـد نـور والـی بلـخ در اظهاراتش گفته اسـت که 
والـی بـود، والـی اسـت و والـی باقـی مـی مانـد اال اگـر 

توافقـی صـورت گیرد.
بـه همیـن منظور شـورای رهبری حزب جمعیت اسـالمی 

مذاکراتـی را بـا ارگ آغاز کرده اسـت.
امـا، تا هنـوز جزئیات از پیشـرفت این مذاکـرات به بیرون 

است. نکرده  درز 

www.mandegardaily.com

آن کـه  سـبب  بـه  کـرده  اعـالم  امریـکا 
پاکسـتان بـا شـبکه های تروریسـتی حاضر 
و فعـال در ایـن کشـور برخـورد نمی کنـد 
کمک هـای امنیتـی بـه ایـن کشـور را قطع 

کرد. خواهـد 
کـرد  اعـالم  امریـکا  امورخارجـه  وزارت 
تـا زمانـی کـه اسـالم آباد علیه گـروه های 
شـبه نظامـی شـبکه حقانی و طالبـان اقدام 
نکنـد کمـک امنیتـی واشـنگتن را دریافت 

کرد. نخواهـد 
اوایـل ایـن هفتـه، دونالـد ترامـپ، رییس 
جمهـور امریـکا، پاکسـتان را متهـم کـرد 
بـا وجـود دریافـت میلیاردهـا دالـر کمک 
از امریـکا بـه ایـن کشـور در خصـوص 

می گویـد. دروغ  اقداماتـش 
اسـالم آباد گفتـه اسـت حملـه به پاکسـتان 
از سـوی امریـکا غیرقابـل درک اسـت و 
دهه هـا فـداکاری مـردم پاکسـتان را نادیده 

می گیـرد.
موضع گیـری امریـکا بـا حمایـت هنـد و 
افغانسـتان روبـرو شـده اما چین کـه ده ها 
میلیـارد دالـر در پاکسـتان سـرمایه گذاری 
کرده اسـت از اسـالم آباد حمایـت می کند.
 ۲55 انتقـال  امـروز  تـا  ترامـپ  دولـت 
میلیـون دالـر کمک نظامـی به پاکسـتان را 

بـه تاخیـر انداختـه اسـت.
امـور  ناوئـرت، سـخنگوی وزارت  هـدر 
قطـع  اعـالم  هنـگام  امریـکا  خارجـه 
دقیـق  میـزان  نمی توانـد  گفـت  کمک هـا 
کنـد. اعـالم  را  شـده  قطـع  کمک هـای 

امریـکا  دولـت  ایـن سـخنگو،  گفتـه  بـه 
را  افغانسـتان  طالبـان  و  حقانـی  شـبکه 

می دانـد  منطقـه  در  بی ثباتـی  عامـل 
بـه  حملـه  دنبـال  بـه  درعین حـال  کـه 

هسـتند. امریکایی هـا 
مدت هاسـت  کشـورها  دیگـر  و  امریـکا 
شـکایت می کنند کـه پاکسـتان منطقه امنی 
شـبکه  متحـدش،  و  طالبـان  دراختیـار  را 
حقانـی قـرارداده اسـت و با اینـکار به آنها 
اجـازه می دهـد عملیات برون مـرزی خود 

را در افغانسـتان اجرایـی کننـد.
رد  اسـالم آباد  کـه  اتهامـی  اسـت  ایـن 
از  ترامـپ  دونالـد  این حـال  بـا  می کنـد 
آتـش  ریاسـت جمهوری اش  آغـاز  زمـان 

کرده اسـت. تندتـر  را  انتقادهایـش 
پاکسـتان بعـد از حملـه یازدهـم سـپتمبر 
۲۰۰۱  بـا اکـراه بـه جنـگ امریـکا علیـه 
تروریسـم پیوسـت و درپـی آن میلیاردهـا 
دالـر کمـک نظامـی و غیرنظامـی دریافت 

. د کر
دلیـل  بـه  کـه  مدتی سـت  کمـک  ایـن 
بـه  رو  پاکسـتان  از  امریـکا  نارضایتـی 
کاهش اسـت امـا رابطه کـج دار و مریز دو 
طـرف بـه دلیـل نیـاز امریـکا به پاکسـتان 

دارد. ادامـه  کمـاکان 
پاکسـتان می گویـد ایـن کشـور در جنـگ 
اسـالم گرا  شـبکه های  علیـه  طوالنـی 
اینکـه رییـس  قربانیـان زیـادی داده و از 
رسـمیت  بـه  حاضـر  امریـکا  جمهـوری 
نیسـت  کشـور  ایـن  نقـش  شـناختن 

اسـت. خشـمگین 
فشـار تا نابودی پناه  گاه های تروریسـتان 

ادامـه می یابد
در ایـن حـال، جیمـز متیـس، وزیـر دفـاع 

امریکا می گوید که واشـنگتن فشـارهایش 
را بـاالی پاکسـتان تا انـدازۀ خواهـد آورد 
امـن  مکان هـای  نابـودی  بـه  منجـر  کـه 

تروریسـتان در خـاک آن کشـور گـردد.
آقـای متیس این سـخنان را در یک تماس 
تلفنـی بـا همتایـی افغانسـتانی اش گفته  و 
تحـوالت  اخریـن  روی  طـرف  هـردو 
منطقـه  و  افغانسـتان  در  گرفتـه  صـورت 

کرده انـد. صحبـت 
دولـت وزیـری، سـخن گوی وزارت دفاع 
افغانسـتان می گویـد کـه آقـای متیـس از 
افغانسـتان  رونـد جوان سـازی اردو ملـی 
بـا  امریـکا  کـه  وافـزوده  کـرد  قدردانـی 
تمـام قـوت از دولـت، مـردم و مخصوصا 

امنیتـی حمایـت می نمایـد. نهادهـای 
دولـت  کـه  اسـت  گفتـه  متیـس  آقـای 
در  را  خـود  تالش هـای  بایـد  افغانسـتان 
قسـمت مبـارزه بـا فسـاد اداری افزایـش 
دهـد و عـالوه کـرده اسـت کـه امریـکا 
فشـارهای خـود را بـاالی پاکسـتان نگـه  
مـی دارد تا تمامـی پناه گاه های تروریسـتان 
نابـود شـود و منجـر بـه صلح و ثبـات در 

افغانسـتان و منطقـه گـردد.
وی در عیـن حـال تاکیـد کـرده  اسـت که 
فرمان دهـی حمایـت قاطـع در افغانسـتان 
بـه طـور همه جانبـه بـا انجـام حمله هـای 
هوایـی از نیروهـای دولتی افغـان حمایت 

کرد. خواهـد 
وزیـر دفاع افغانسـتان گفتـه نیروهای اردو 
ملـی افغانسـتان مشـکل ترین وظایف خود 
را در سـال جاری انجام داده و به دشـمنان 
اجـازه نـه داده تـا بـه اهـداف شـوم شـان 

برسند.
او گفتـه اسـت کـه درحـال حاضـر ابتکار 
عمـل به دسـت نیروهای دولتی افغانسـتان 
اسـت و آنـان نیـز از حالـت دفاعـی بـه 
حالـت تعرضـی درآمـده و خاطـر نشـان 
سـاخته کـه تالش های ایـن وزارت جهت 

مبـارزه بـا فسـاد به قاطـع جریـان دارد.
پاکستان ناقض حقوق مذاهب

پنجشـنبه  روز  امریـکا  خارجـه  وزارت 
و  حقـوق  ناقضـان   ۲۰۱۸ سـال  لیسـت 
آزادی مذهبـی در جهـان را منتشـر کـرد. 
ایـن  بـه  تازگـی  بـه  را  پاکسـتان  امریـکا 

اسـت. کـرده  اضافـه  لیسـت 
پول چین جایگزین دالر می شود

در ایـن حال، پاکسـتان نیز به یک سلسـله 
اقدامـات در برابـر امریـکا دسـت یازیـده 

است.

بانـک مرکـزی پاکسـتان با انتشـار بیانیه یی 
اجـازه اسـتفاده از یوان چین بـه جای دالر 
بـرای تجـارت با سـایر کشـورها را صادر 

کرد.
بـر اسـاس ایـن گـزارش سیاسـت جامـع 
بانـک مرکـزی ایـن اسـت کـه پاکسـتان 
همچنیـن  صـادرات  و  واردات  بـرای 
سـرمایه گذاری از یوان چین اسـتفاده کند.
ایـن  پاکسـتان، طبـق  بـه گـزارش دیلـی 
گـزارش تمام شـرکت های تجـاری دولتی 
و بخـش خصوصـی پاکسـتان می توانند به 

جـای دالـر از یـوان چیـن اسـتفاده کنند.
بـا توجـه بـه بازگشـایی شـعبه بانک هـای 
چیـن در پاکسـتان بازگشـایی ال سـی بـا 
اسـتفاده از یـوان بـرای تجـارت در بـازار 

بیـن الملـل ممکـن خواهـد بود.
اجـازه  صـدور  اقتصـادی  کارشناسـان 
بانـک مرکـزی بـرای اسـتفاده از یـوآن در 
مبـادالت تجـاری پاکسـتان را خبـر خوب 
بـرای اقتصـاد ایـن کشـور در سـال ۲۰۱۸ 
توصیـف و عنـوان می کننـد ایـن اقـدام به 
کاهـش قیمـت دالـر نیـز کمـک خواهـد 

. د کر
در حـال حاضـر بانـک مرکـزی چیـن بـا 
از  مختلـف  کشـورهای  مرکـزی  بانـک 
جملـه پاکسـتان اقـدام بـه انعقـاد پیمـان 

هـای پولـی دوجانبـه کـرده اسـت.
ضرب االجـل یـک ماهـه بـه مهاجریـن 

نستان فغا ا
میلیـون   ۱.۴ اقامـت  پاکسـتان  حکومـت 
مهاجـر افغانسـتان را فقـط بـرای یـک ماه 
تمدیـد کـرده اسـت. مهلت قانونـی اقامت 
ایـن مهاجـران در پاکسـتان در 3۱ دسـمبر 

۲۰۱۷ پایـان یافـت.
کـم و بیـش ۲.۷ میلیـون مهاجـر افغانـی 
در پاکسـتان اقامـت دارنـد که حـدود ۱.3 
میلیـون آن بـرای سـال ۲۰۱۸ سـند اقامت 

در آن کشـور را دارنـد.
کابینـۀ پاکسـتان روز چهارشـنبه گفـت که 
رونـد برگشـت ۱.۴ میلیـون مهاجـر افغان 
را بـا کمیشـنری عالـی ملل متحـد در امور 
پناهنـدگان و جامعـۀ جهانـی مطـرح کرده 
اسـت، امـا در مـورد هماهنگـی ایـن کار 
بـا حکومـت افغانسـتان اشـاره ای نکـرده 

ست. ا
پاکسـتان که از چنـد دهه به اینسـو میزبان 
میلیون هـا مهاجـر افغان بوده اسـت، اکنون 
مشـکالت  دلیـل  بـه  کـه  اسـت  مدعـی 
اقتصـادی و امنیتـی نمی توانـد از مهاجران 
افغـان فاقـد مـدارک اقامت، میزبانـی کند.
مقام هـای پاکسـتانی همچنـان اتهـام وارد 
می کننـد کـه دهشـت افگنانـی کـه بر ضد 
ثبـات و امنیـت در پاکسـتان و افغانسـتان 
عمـل می کننـد، نیـز در میان مهاجـران پناه 

می گیرنـد.

اقدامات عملی امریکا در برابر پاکستان
ضرب االجل پاکستان به مهاجرین افغانستان
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ورزش
یعقوب یسنا

ــی  ــنیدم، کم ــه ش ــرات را ک ــب مخاب ــر صاح ــخنان وزی س
بــه ســواد خــود مطمیــن شــدم، مــن هــم در تلفــظ 
از  صاحــب  وزیــر  امــا  کم ســوادم  عربــی  کلمه هــای 
ــر شــیرعلی خــان، ادوار، قــرن  روی متــن، واژه هــای »مقــدم، مطلــع، امی
ــدن  ــت. از خوان ــده نتوانس ــم، خوان ــردن را بگذاری ــت تلفظ ک و...« درس
کلمه هــا و جملــه کــه بگذریــم حتــا از تاریــخ افغانســتان و تاریــخ، فهــم 
و اطــالع نداشــت، نمی دانســت کــه امیــر شــیرعلی خــان در کــدام قــرن 
ــورها  ــر دایناس ــل عص ــرن قب ــون ق ــک میلی ــت ی ــت؛ نمی دانس ــوده اس ب
ــه خــط توجــه کــرد، گفــت »خدمــت پســتی در  ــوده اســت؛ خــوب ب ب
ــی دارد، از دوره  ــت تاریخ ــرن قدم ــون ق ــم میلی ــک و نی ــتان ی افغانس
ــا  ــا از م ــن آق ــت«. ای ــده اس ــروع ش ــان ش ــیرعلی خ ــر ش ــلطنت امی س
جلوتــر اســت، مشــکل کم ســوادی در تلفــظ نــدارد؛ مشــکل در ســواد و 

ــان اســت.  ــی ش ــش عموم دان
مــا ملــت بــزرگ، بایــد افتخــار کنیــم، قبــل از ایــن تاریــخ پنج هــزار ســاله 
داشــتیم؛ اکنــون پیشــینه یــک ونیــم میلیــون قــرن داریــم؛ از دایناســورها 

هــم جلوتریــم؛ هــورا!

وحید عمر

لت پُخته
ــر  ــیر ام ــل اس ــتم در کاب ــک دوس ــان ی در دوران طالب
بالمعــروف طالبــان شــد. بعــد از رهایــی برایــم قصــه 
ــا شــالق  ــد ت ــی بســته ام کردن ــار پای کــرد. گفــت روی یــک چه
ــی  ــد، خیل ــروع کنن ــالق زدن ش ــه ش ــه ب ــن ک ــش ازی ــد. پی بزنن
ناراحــت بــودم و وجــودم درد عجیبــی داشــت. بــا طالــب ظالمــی 
ــدن شــالقش  ــود و دی ــدن چهــره اش درد آور ب ــودم. دی ــرو ب روب
خیلــی درد آور تــر. همیــن کــه شــالق را مــی برداشــت واخ واخ 
ــی  ــیدم. ول ــی کش ــاد م ــد فری ــم میکوبی ــه پای ــی ب ــم و وقت میگفت
بعــد از شــالق دهــم وضعیــت عــوض شــد. تــا طالــب شــالق را 
میبرداشــت واخ واخ میکــردم، ولــی همیــن کــه بــه پایــم میکوبیــد، 

ــده ام میگرفــت. چــون دیگــر درد را احســاس نمــی کــردم. خن
ــید. روز  ــته را نپرس ــن نوش ــرده ی ای ــس پ ــل پ ــما دلی ــوت: ش ن

ــتم. ــد و نوش ــادم آم ــه ی ــه ب ــود. قص ــه ب جمع

تابش فروغ

و  طالبانیـزم،  معافیـت،  فرهنـگ  گـره گاه  ؛  هودخیـل 
فگنی هشـت ا د

محلـه ی هودخیـل/ هوت خیـل عمال یـک محلـه  ی خارج از 
بـا شـبکه های  تبانـی  در  متکـرر  اسـت. جنایتـکاران  کنتـرول حکومـت 
دهشـت افگن ایـن محلـه را بـه پناهـگاه امـن شـبکه های فسـاد و جرایـم 
بـدل کـرده انـد. در سـال های اخیـر بخـش آغازیـن شـاهراه کابل-جـالل 
آبـاد کـه از وسـط این محله می گـذرد از مرگبارترین قسـمت های شـاهراه 
بوده اسـت. ایـن وضـع بـه هیچ صـورت تصادفی نیسـت. در مـدارس این 
محلـه ضدیت بـا نظام، دسـتاوردهای دموکراتیـک و همکاران بیـن المللی 
افغانسـتان آزادانـه تبلیـغ می شـود. لندغر های ایـن محلـه از حامیان اصلی 
رییـس حکومـت فعلـی در انتخابـات ۲۰۱۴ بودنـد. آن ها در بـدل حمایت 
شـان از مصونیـت و معافیـت فراهـم  شـده فعلی سـود می برنـد. هودخیل 
اسـت.  عامـه  دارایی هـای  غاصبـان  بزرگ تریـن  از  شـماری  امـن  خانـه 
تردیـدی نـدارم که اداره هـای مختلف امنیت ملی کشـور اطالعـات موثقی 
از موجودیـت و فعالیـت شـبکه های جرایـم جنایی و تروریسـم در اختیار 
دارنـد . حملـه دیـروز تروریسـتی بـر سـربازان پولیـس ملی  کشـور در پی  
اعتراضـات لندغـر هـای ایـن محلـه قطعـا بی ربـط بـه آن چـه در باالگفته 

شـد ، نیست .

عزیزی بانک

هشت روش  ساده برای پس انداز پول
را  نخریــد کــه می خواهیــد؛ چیــزی  را  ۱- چیزهایــی 

ــد. ــاز داری ــه نی ــد ک بخری
۲- بــرای خریــدن، زود تصمیــم نگیریــد. یکبــار بــازار را بررســی کنیــد؛ 
مبــادا کــه جنــس 5۰۰ افغانیگــی را یــک هــزار بخیریــد. پــس از مقایســۀ 

ــد.  ــداری کنی ــا، خری قیمت ه
ــان  ــداری از پول ت ــد مق ــی می توانی ــا چانه زن ــرمید. ب ــه زدن نش 3- از چان
را پس انــداز کنیــد. بــه یــاد داشــته باشــیدکه افــراد پولــدار همیشــه چانــه 

می زننــد. 
ــو خیلــی کــم.  ــداز کنیــد؛ و ل ــۀ تــان مقــداری پس ان ۴- از تنخــواه ماهان

»کــم، بهتــر از هیــچ اســت.«
5- هرآن چــه می خریــد، در یــک کتابچــه بنویســید. جالــب اســت 
ــروری  ــای غیرض ــه چیزه ــه چ ــد ک ــود می خندی ــر خ ــاه ب ــر م ــه اخی ک

خریده ایــد. را 
ــد. شــاید الزم نباشــد کــه پــس از  ــاه کنی 6- گــپ زدن در تلفــون را کوت

ــید: »دیگــه چطــور اســتی؟« ــاز بپرس ــی ب ــک احوال پرســی طوالن ی
ــر  ــه در ه ــت ک ــرور اس ــه ض ــد. چ ــذا بپزی ــر غ ــا کمت ۷- در مهمانی ه
ــای  ــدازۀ ج ــه ان ــه ب ــد ک ــر کنی ــدر پ ــترخوان را آن ق ــر دس ــی، س مهمان

ــد؟  ــی نمان ــی باق ــوزن خال س
۸- همیــن امــروز آغــاز کنیــد. جلــو نقــص را هــر وقــت بگیــری فایــده 

ــت؟ ــور نیس ــت. همین ط اس

بهرتین های قارۀ سیاه معرفی شدند

 صالح و کوپر بر بام آفریقا

بند جدید در قرارداد مسی؛ 
جدایی به یک شرط خاص

فیـسبـوک نـــامــه

ــه  ــر ب ــور کوپ ــن بازیکــن و هکت ــوان بهتری ــه عن ــد صــالح ب محم
ــدند. ــی ش ــا معرف ــاره آفریق ــال ق ــی س ــن مرب ــوان بهتری عن

و  شــد  برگــزار  آفریقــا  قــاره  برترین هــای  انتخــاب  مراســم 
ــدند. ــی ش ــالدی معرف ــال ۲۰۱۷ می ــاره در س ــن ق ــای ای بهترین ه

* بهترین سرمربی مرد
ــه جــام  ــق شــد مصــر را بعــد از ســال ها ب ــر کــه موف ــور کوپ هکت
جهانــی برســاند بــه عنــوان بهتریــن مربــی ســال  ایــن قــاره انتخــاب 
شــد. البتــه در ایــن بخــش رنــارد، ســرمربی مراکــش ، رقیــب ایــران 
در جــام جهانــی  روســیه هــم نامــزد شــده بــود کــه بــه ایــن افتخــار 

دســت نیافــت.
* پدیده سال

ــا انتخــاب شــد.  ــاره آفریق ــده ســال ق ــوان پدی ــه عن پاتســون داکا ب
ایــن بازیکــن جــوان هــم توانســت مــزد درخشــش خــود در ســال 

ــرد. ۲۰۱۷ را بگی
* بهترین باشگاه

ــگاه های  ــام باش ــش در ج ــه  درخش ــت نتیج ــک کالب توانس اتلتی
ــرد. ــم باشــگاهی بگی ــن تی ــوان بهتری ــه عن ــا انتخــاب ب ــا را ب آفریق

* بهترین تیم   ملی
مصــر موفــق شــد بهتریــن تیــم   ملــی ســال قــاره آفریقــا باشــد. آنهــا 
کــه بــرای اولیــن بــار بعــد از ســال ۹۰ بــه جــام جهانــی راه یافتنــد 
باالتــر از مراکــش رقیــب ایــران در جــام جهانــی ۲۰۱۸ روســیه بــه 

ایــن مهــم دســت یافتنــد.
* بهترین بازیکن سال مرد

ــم را  ــن مراس ــزه ای ــمندترین جای ــت ارزش ــالح در نهای ــد ص محم
ــی رقیــب حــال حاضــر قــاره  ــه خــود اختصــاص داد. بازیکــن ب ب
ــته اســت و  ــول داش ــاده ای در لیورپ ــه درخشــش فوق الع ــا ک آفریق
در تیــم   ملــی فوتبــال کشــورش هــم بــی نظیــر ظاهــر شــده اســت 

ــه دســت  آورد. ــا شایســتگی ایــن عنــوان را ب کــه  ب

ــر شــده اســت  ــدی ذک ــلونا بن ــا بارس ــل مســی ب ــد لیون ــرارداد جدی در ق
کــه اجــازه جدایــی بــه ایــن بازیکــن بــدون پرداخــت ۷۰۰ میلیــون یــورو 

ــه آزادســازی او وجــود دارد. هزین
ــتاره  ــوق س ــل مســی، ف ــدو، لیون ــل از المون ــه نق ــنا  و  ب ــزارش  ایس ــه  گ ب
آرژانتینــی بارســلونا چنــدی پیــش قــراردادش را بــا ایــن تیــم تمدیــد کــرد 
آن هــم در شــرایطی کــه گفتــه می شــود اســتقالل کاتــاالن ممکــن اســت 
باعــث شــود بارســلونا در یــک لیــگ دیگــر بــازی کنــد. بــه همیــن خاطــر 
ــد شــده  ــد قی ــدی جدی ــا بارســلونا بن ــل مســی ب ــد لیون ــرارداد جدی در ق

اســت کــه قبــال در آن وجــود نداشــت.
در ایــن بنــد آورده شــده اســت اگــر بارســلونا بعــد از اســتقالل کاتــاالن 
ــه  ــی ب ــد، مس ــس نباش ــان و انگلی ــه ، آلم ــای فرانس ــا لیگ ه ــگا ی در اللی
صــورت آزاد می توانــد بــه یــک تیــم دیگــر بــرود و دیگــر نیــازی نیســت 

۷۰۰ میلیــون یــورو بــرای بنــد آزادســازی او پرداخــت شــود.

کتمان 
راه حل نیست

سمیع حامد
زمانــی کــه برخــی از مســایل اساســی مثــل برابــری اجتماعی 
ــی  ــرح کن ــی را مط ــی و زبان ــی فرهنگ ــرش چندهویت و پذی
می گوینــد » وطــن در چــه حــال اســت شــما در بــارۀ ایــن 
ــه  ــد ک ــتان نمی دانن ــن دوس ــپ می زنید«....ای ــات گ موضوع
ــن  ــا در ای ــرا م ــت زی ــراب« اس ــال خ ــن » ح ــن در ای وط
ــان  ــای درم ــه ج ــه ب ــا همیش ــم! م ــزده ای ــپ ن ــا گ زمینه ه
اصــل بیمــاری کوشــیده ایــم فقــط عــوارض ایــن بیمــاری را 
رفــع کنیــم. زخــم هــای خــود را داروی » بــی حــس کننــده« 
زده ایــم تــا دردش را حــس نکنیــم. چنیــن اســت کــه ایــن 

زخــم هــا گندیــده انــد.
ــن  ــه ای ــم ک ــس کنی ــد ح ــتیم بای ــه اس ــی ک ــا از هرقوم م
کشــور از تمــام مــا اســت. هویــت سیاســی مــا بایــد ضامــن 
تمامــی حقــوق مــا باشــد ورنــه فرقــی نمیکنــد کــه نــام ایــن 

هویــت چــه اســت. 
ــی  ــردن تاریخ ــت ک ــا ثاب ــد ب ــتان می خواهن ــی از دوس برخ
ــا آن  ــت ب ــتون ها اس ــی پش ــام تاریخ ــان« ن ــه » افغ ــن ک ای
ــله  ــن مس ــه ای ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــت کنن مخالف
ــان«  ــا » افغ ــازار م ــدارد. در کوچــه و ب ــات ن ــه اثب ــازی ب نی
یــا » اوغــان« را بــه معنــی پشــتون بــه کار می بریــم . 
ــه  ــن اســت ک ــی ای ــگ نیســت. مســلۀ اصل ــن مســله گن ای
ــر  ــان دیگ ــا قومفروش ــه ب شوونیســت های پشــتون در معامل
معادلــۀ« پشــتون اول« را در » ســاختار توزیــع قــدرت« 
رســمیت داده انــد. یعنــی اگــر ایــن ســاختار را تغییــر ندهیــم 
ــتانی«  ــه » افغانس ــد چ ــان« باش ــا » افغ ــی م ــام سیاس ــه ن چ
ــه  ــی ب ــی« کمک ــت سیاس ــن » هوی ــانی« ای ــه » خراس و چ
ــی« را  ــون اساس ــد » قان ــا بای ــد. م ــوام« نمی کن ــری اق » براب
ــه  ــان دیگــر ب ــم و همچن ــر بدهی ــی« تغیی ــا » اســاس قانون ب
هیــچ صــورت بــه سیاســت پیشــه های اقــوام دیگــر مجــال 
ــوند  ــتون اول« ش ــهء » پش ــداوم معادل ــبب ت ــه س ــم ک ندهی
ــه  ــا »...اول« نیســت. ب ــک اول« ی ــوم » تاجی ــه مفه ــن ب و ای
ایــن معنــی اســت کــه مــا بــا تغییــر فورمــول » پشــتون اول« 
ــت  ــا » فاشیس ــت اول« ی ــول » هژمونیس ــت فورم در واقعی
ــه  ــته ب ــیزم وابس ــزم و فاش ــم. هژمونی ــر میدهی اول« را تغیی
هــر قومــی کــه باشــد. تــا » قانــون اساســی« را تغییــر ندهیــم 
ــه  ــم ک ــه حــل نکنی ــدرت را خردمندان ــع ق ــاختار توزی و س
نکتــهء کلیــدی آن غیرمترکزســاختن قــدرت یــا ســازه هــای 
ــدرت«  ــز ق ــدهء » تمرک ــرول کنن ــازنده و کنت ــخگو س پاس

ــویم . ــهروند« ش ــم » ش ــت؛ نمیتوانی اس
ــعود و  ــل مس ــانی مث ــر کس ــم: اگ ــال بده ــک مث ــط ی فق
ــا  ــا و هزاره ه ــا تاجیک ه ــد آی ــتم نمی بودن ــزاری و دوس م
ــد  ــتند در ح ــا( می توانس ــوع ترک ه ــا ) در مجم و ازبیک ه
حــاال در قــدرت ســهیم باشــند؟ شــاید برخی هــا بگوینــد : 
ــم  ــروعیت ه ــبب مش ــتند و س ــهم داش ــا س آری! تاجیک ه
ــوش  ــاید فرام ــا ش ــود ام ــک ب ــتمداران تاجی ــهء سیاس معامل
می کننــد کــه تــا زمــان مســعود تاجیک هــا از موضــع 
ــد »  ــدرت نبودن ــریک ق ــد و ش ــه نمی کردن ــدرت معامل ق
کمیشــن کار سیاســی« بودنــد. چــرا بایــد بــرای ســهم گرفتن 
ــی«  ــهء نظام ــن کشــور » وزن ــد حتمــی در ای ــدرت بای در ق
ــا را  ــان م ــر طالب ــود؟ مگ ــر از آن ب ــی غی ــا راه ــت؟ آی داش
مجبــور نســاخته بودنــد عریضــه هــا را بــه پشــتو بنویســیم 
و ترجمــان پشــتون داشــته باشــیم؟ مگــر حکمتیــار و غنــی 
اگــر بتواننــد بــر دیگــران حاکــم شــوند چنــان نمیکننــد؟ مگر 
شوونیســت هــای اقــوام دیگــر هــم زمانــی کــه ادارهء صــد 
در صــد جایــی را گرفتــه انــد بــه دیگــران مجــال داده انــد؟ 
ــادی » نظــم قــدرت« اســت  ــر بنی پــس مشــکل اصلــی تغیی

تــا » نظــام قــدرت« هــم تغییــر کنــد. 
ــن فرصــت  ــم کــه ای ــار دیگــر میگوی ــه ام و ب ــار گفت ــار ب ب
ــات  ــرای نج ــالف ب ــل » اءت ــی مث ــاد های ــرای نه ــر ب آخ
ــد و  ــر دهن ــدرت را تغیی ــاختار ق ــه س ــت ک ــتان« اس افغانس

ــد. ــه نکنن معامل
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در  اوراســیا  گــروه  اندیشــکده  تحلیلگــران 
گزارشــی ضمــن اشــاره بــه ۱۰ ریســک بــزرگ 
پیــش روی جهــان در ســال ۲۰۱۸، هشــدار 
دادنــد جهــان ممکــن اســت در ســال میــالدی 
جــاری بــا یــک بحــران مالــی چشــمگیر نظیــر 
ــرو شــود. ــش روب ــه پی ــک ده ــی ی بحــران مال
بــه گــزارش بیزینــس اینســایدر، در اینجــا 
نگاهــی بــه ۱۰ ریســک بــزرگ پیــش روی 
جهــان از نظــر تحلیلگــران در اندیشــکده گــروه 

می پردازیــم: اوراســیا 
۱- چیــن بــا عقب نشــینی آمریــکا خــأ بــه 

ــد ــر می کن ــده را پ وجــود آم
در حالــی کــه دولــت دونالــد ترامــپ در حــال 
تضعیــف نظــم جهانــی اســت، چیــن می توانــد 

ســریعا ایــن خــأ را پــر کنــد.
۲- اتفاقاتی که منجر به جنگ شوند

ــد  ــمالی، تهدی ــره ش ــای ک ــداوم بحران ه ــا ت ب
داعــش و تنش هــا میــان آمریــکا و روســیه 
ــر  ــد منج ــی می توان ــتباه و تصادف ــه اش هرگون

ــود. ــگ ش ــه جن ب
جهانــی  تکنولوژیــک  ســرد  جنــگ   -۳

تشــدید شــود
ریســک تشــدید یــک جنــگ ســرد تکنولوژیک 
جهانــی بــا تــداوم توســعه تکنولوژی هــای 
ــد از ســوی ابرقدرت هــا وجــود  ارتباطــی جدی

دارد.
۴- لحظه سرنوشت ساز برای مکزیک

دوره  یــک  را   ۲۰۱۸ ســال  اوراســیا  گــروه 
آســتانه  در  مکزیــک  بــرای  سرنوشت ســاز 
ــد. ــا می دان ــه نفت ــوط ب ــاری مرب ــرات تج مذاک

۵- دونالد ترامپ علیه ایران
ــره  ــپ ک ــد ترام ــته دونال ــال گذش ــه س اگرچ
شــمالی را آمــاج حمالتــش قــرار داد امــا 
امســال ممکــن اســت در تــدارک بــرای هــدف 

ــد. ــران باش ــرار دادن ای ق
ــف  ــا را تضعی ۶- پوپولیســم مســموم نهاده

می کنــد
دادگاه هــا،  سیاســی،  دولت هــا،  احــزاب 
ــد  ــداوم رون ــا ت ــی ب ــای مال ــانه ها و نهاده رس
ــار  ــاال اعتب ــان احتم ــم در جه ــدید پوپولیس تش

ــان را از آن  ــه مشروعیتش ــود را ک ــی خ عموم
داد. از دســت خواهنــد  گرفته انــد، 
۷- حمایت گرایی داخلی، ورژن دوم

دونالــد ترامــپ رویکــرد »اول آمریــکا« را بــرای 
ــن  ــه و در همی ــش گرفت ــتغال در پی ــات اش نج
حــال، کشــورهای دیگــر نیــز رویکردهــای 
ــت و  ــل رقاب ــه مشــابهی را در مقاب خودمحوران

ــد. ــش گرفته ان ــی در پی ــاد جهان اقتص
۸- انگلیس

ــروه  ــکده گ ــای اندیش ــان، روس ــر و کوپچ برم
اوراســیا معتقدنــد کــه ۲۰۱۷ ســالی جالــب 
ــر  ــاال ۲۰۱۸ بدت ــود و احتم ــس نب ــرای انگلی ب
خواهــد بــود. دلیــل عمــده قــرار گرفتــن 
انگلیــس در ایــن فهرســت مربــوط بــه مذاکرات 
ــه  ــن کشــور از اتحادی در خصــوص خــروج ای
اروپــا اســت. گــروه اوراســیا اعــالم کــرده 
ــرات  ــان مذاک ــی ها در جری ــای انگلیس ــه مبن ک
ــا توافقــی وجــود  بریگزیــت ایــن اســت کــه ی
ــق  ــز تواف ــر ســر همــه چی ــا ب نداشــته باشــد ی
ــه منازعاتــی  شــود کــه ایــن مســاله می توانــد ب
ــل و  ــان بروکس ــات می ــر جزئی ــر س ــان ب بی پای

ــی شــود. ــدن منته لن
۹- سیاست هویت در جنوب آسیا

بــا وجــود آنکــه اقلیــت مســلمان روهینجــا در 
میانمــار در ۲۰۱۷ هــدف کشــتار قــرار گرفــت، 
ــن  ــران در ای ــداوم بح ــن ت ــان ضم ــن می در ای
کشــور در دیگــر نقــاط نظیــر چیــن و هنــد نیــز 
اقلیت هــا  قبــال  در  مشــابهی  وضعیت هــای 
ــد  ــه در هن ــد و از جمل ــد آم ــه وجــود خواه ب
ــان  ــدو اقداماتش ــان هن ــت ملی گرای ــن اس ممک

ــد. را بیشــتر کنن
۱۰- رویارویی آفریقا با تهدید تروریسم

ــروه اوراســیا  ــزارش گ ــق گ در ســال ۲۰۱۸ طب
ســرایت تحــوالت منفــی محــور بی ثباتــی 
ــی  ــی، ســودان جنوب ــا در کشــورهایی مال آفریق
دیگــر  مهم تــر  بــر کشــورهای  و ســومالی 
ایــن قــاره یعنــی ســاحل عــاج، نیجریــه، 
ــه  ــت ک ــد گذاش ــر خواه ــی تاثی ــا و اتیوپ کنی
ــبه نظامیان  ــه ش ــوط ب ــد مرب ــن تهدی اصلی تری

ــود. ــد ب ــم خواه و تروریس
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اگـر آن چـه کـه در مـورد عوامـِل اسـتیضاح 
آب  و  انـرژی  وزیـر  عثمانـی  علی احمـد 
شـش ونیِم  گـزارش  و  مجـازی  فضـای  در 
طلوع نیـوز گفته شـده، واقعیت داشـته باشـد، 
کانـون  کـه  گرفـت  نتیجـه  می تـوان  پـس 

اصلـِی توطیه گـری در کشـور، ارگ ریاسـت 
جمهـوری اسـت و نبایـد بـه دنبـال عامـل و 

کانـوِن دیگـری سـرگردان بـود. 
طرح هـای  بـا  هـم  ایـن  از  پیـش  ارگ 
توطیه گرانـه تـالش کـرده اسـت کـه فضـای 
برنامه هـای  نفـع  بـه  را  سیاسـی  موجـودِ 
خـود  ملـِی  منافـع  خـالف  و  تعصب آمیـز 
تغییـر دهـد. طـرح قوم گرایانـۀ مخکش یکی 
از کارمنـداِن ارشـِد ادارۀ امـور و جلوگیـری 
از ورود یـک قـوم مشـخص در یـک واحـد 
نظامـی پولیـس، از طرح هـای ارگ انـد کـه 
کشـور  رسـانه های  توسـط  این هـا  از  پیـش 
افشـا شـد. حـاال نیـز سـند دیگـری از چنین 
برابـر قضـاوِت همه گانـی  توطیه گری هـا در 

قـرار گرفتـه اسـت.
از  توطیـۀ  یـک  در  ریاسـت جمهوری  ارگ   
قبـل برنامه ریزی شـده تـالش کـرد کـه یکـی 
از وزیـراِن کابینـه را در مجلـس، اسـتیضاح 
چنیـن  بـرای  کنــد.  صالحیـت  رد  بعـد  و 
ادعایـی، بـه انـدازۀ کافـی، افزون بـر گزارش 
دارد.  وجـود  سـند  و  مـدرک  طلوع نیـوز، 
برخـی اعضـای مجلـس نماینـده گان کـه بـا 
چنیـن طرحـی همسـویی نشـان نداده اند، در 
همـان روزِ اسـتیضاح آقای عثمانـی گفتند که 
در عقـب آن، طرحـی بـرای رد صالحیـِت او 

وجـود دارد.
 یکـی از اعضـای مجلس در برگۀ فیسـبوکش 
نوشـته اسـت کـه در عقـب اسـتیضاح وزیـر 

انـرژی و آب، بـه همـان میزانـی کـه مافیـای 
اقتصـادی نقـش بـازی کـرد، مافیای سیاسـی 
نیـز دسـت دارد. منظـور از مافیـای سیاسـی 
در نوشـتۀ ایـن عضـو مجلـس چیسـت؟ آیـا 
غیـر از این اسـت که ارگ ریاسـت جمهوری 

منافـع خـود را در وجـود این وزیـر نمی دیده 
ست؟  ا

آقـای  اسـتیضاح  زمینـۀ  کـه  مـوردی  چنـد 
عثمانـی را فراهـم سـاختند، همـه از سـوی 
ارگ برنامه ریـزی شـده بـود. بحـث اصلـی 
بـر سـِر عـدم مصـرف بودجـه و یا گماشـتِن 
ده  هـا مشـاور در ایـن وزارت نبـوده اسـت، 
ایـن اتهام هـا در همان لحظه های نخسـت در 
مجلـس نماینـده گان از سـوی آقـای عثمانـی 
بـرآب  نقـش  قناعت بخـش  پاسـخ های  بـا 
شـدند. دلیـل اصلـی اسـتیضاح وزیـر انرژی 
و آب، عـدم پذیـرش فرمان هـای شـفاهی و 
غیرقانونـی رییس جمهـوری و اعضای تیمش 

اسـت. بوده 
 بر اسـاس اسـنادی که در گزارش شـش ونیم 
معصـوم  بـرادر  شـدند،  افشـا  نیـوز  طلـوع 
اسـتانکزی رییـس عمومـی امنیـت ملـی و از 
چهره هـای مـورد اعتمـاد رییـس جمهـوری 
قـرار بـوده کـه بـه عنـوان مشـاور در وزارت 
انـرژی و آب گماشـته شـود، اما وزیـر انرژی 
و آب بـا آن مخالفـت می کنـد. وزیـر انـرژی 
بـا برنامـۀ رییس جمهـوری در مـورد  و آب 
توزیـع  بـرای  محـروم  والیت هـای  حـذف 
بـرق موافـق نیسـت و مـوارد دیگـری از این 
بـه  او  پـای  می شـوند  موجـب  کـه  دسـت 

مجلـس نماینـده گان کشـیده شـود.
 ارگ از دیرزمانـی بـه گونـۀ تک محورانـه در 
پـی غصـب قدرِت سیاسـی در کشـور اسـت 

و آن را بـا لعـاِب مسـایل قومـی می خواهـد 
حداقـل بـرای بخشـی از جامعـه مشـروعیت 

 . بخشد
گاهـی کـه رییس جمهـور غنـی را در فضـای 
مجـازی عده یـی »غنـی بابـا« لقـب می دهند، 
بـه هیـچ وجـه ایـن لقـب متناسـب ایده ها و 
افـکارِ ایـن شـخص نیسـت. آقـای غنـی نـه 
در شـرایط بابایـی زنده گـی می کنـد و نـه از 
خـود چنـان چهـرۀ ملـی و میهنی نشـان داده 
کـه بتـوان او را شایسـتۀ چنین نامی دانسـت. 
امـا عده یـی کـه در اطـراف دسـترخواِن آقای 
غنـی بـه نان ونـوا رسـیده اند، بـا اسـتفاده از 
چنیـن القابـی تـالش می کننـد کـه برنامه های 
انظـار  از  را  اطرافیانـش  و  او  توطیه گرانـۀ 
عمومـی پنهـان نگـه دارنـد. اگـر آقـای غنـی 
واقعـًا شایسـتۀ لقـب بابایی ملت اسـت، پس 
چـرا این همـه صـدای نارضایتـی از گوشـه و 

کنـارِ کشـور بلند شـده اسـت. 
جالـب این جاسـت کـه کـه ناراضیـاِن آقـای 
غنـی تنهـا اقـوام دیگـر و چهره هـای جهادی 
و مذهبـی نیســتند، بل شـمار کثیـری از قوم 
پشـتون کـه آقـای غنـی بـه صـورِت مزورانه 
ایـن قـوم نشـان  می کوشـد خـود را ناجـی 
گرفتـه  قـرار  او  ناراضیـاِن  در صـف  دهـد، 
انـد. جنـرال رازق فرمانـده پولیـس قندهـار، 
ظاهـر قدیـر عضـو مجلـس نماینـده گان و از 
متنفذیـن ننگرهـار، همایـون همایـون معاون 
اوِل مجلـس نماینـده گان از والیـت کنر، همه 
و همـه از هم تبـاراِن آقـای غنـی اند کـه علِم 

مخالفـت بـا او را برافراشـته انـد.
بـر  غنـی  آقـای  بـا  افـراد  ایـن  مخالفـِت   
ارزش هـای  و  قانون مـداری  مسـایل  سـِر 
کـه  آن گونـه  بـل  نیسـت،  مردم سـاالرانه 
بـل  می کننـد،  عنـوان  غنـی  آقـای  اطرافیـاِن 
برنامه هـای حذف گرایانه یـی اسـت  بـر سـِر 
کـه ایـن افـراد را نگـران کـرده اسـت. آن هـا 
درک کـرده انـد کـه در برنامه هـای آقای غنی 
حتـا بـا پشـتون ها نیـز بـه شـکل تعصب آمیز 
برخـورد شـده و عده یی بیشـتر از عـدۀ دیگر 
پشـتون دانسـته شـده اند. در حالـی که همین 
آقـای غنـی در برنامه هـای انتخاباتی اش فریاد 
مـی زد که »هیـچ افغانی از افغـاِن دیگر برتری 
نـدارد.« امـا حـاال دیـده می شـود که نـه تنها 
بعضـی اقـوام بـر برخـی  قومیت هـا برتـری 
دارنـد، بـل از نـگاهِ آقـای غنی پشـتون ها نیز 

نمی شـوند.  شـمرده  هم طـراز  و  هم سـویه 
آیـا می تـوان در چنیـن فضایـی کـه تعصـب 
پایـگاه  از اصلی تریـن مرجـع و  تبعیـض،  و 
صـورت  بـه  کشـور  در  سیاسـی  قـدرت 
مشـمیزکنندۀ پخـش می شـود، انتظار داشـت 
کـه روزی ایـن کشـور بـه ثبات و وفـاق ملی 

دسـت پیدا کنــد؟
 از یک طـرف می بینیـم که احمدولی مسـعود 
رییـس بنیـاد قهرمـان ملـی کشـور و طـراح 
برنامـۀ وفاق ملی کـه در خط فکـرِی قهرمان 
ملـی عمل می کنـد، شـب و روز از همگرایی 
ملی و مشـارکت ُکِل اقوام در سـاختار قدرت 
سـخن می گویـد و بـرای آن تـالش می ورزد، 
ولـی از جانـب دیگـر می بینیم کـه عده یی در 
ارگ ریاسـت جمهوری حتـا خواهـان تحمـِل 
یـک وزیـر در کابینـه که می خواهـد برای ُکل 

مردم افغانسـتان کار کند، نیسـتند! 

ارگ؛
کانـون اصـلِی توطیـه 

احمــد عمران
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