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آگاهان اقتصادی در پیوند به فروش کابل بانک نو به یک شرکت پاکستانی:

هدف پاکستانی ها از خرید کابل بانک نو،
 استفادۀ استخباراتی است

د مرشانو جرګې اداري پالوی له حکومته غواړي چې 

لپاره  خربو  د  سولې  د  دې  رسه  طالبانو  والو  وسله  له 

ځانګړي سرتاتیژي جوړه کړي.

د دې جرګې لومړي مرستیال فرهاد سخي د سې شنبې 

په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل، حکومت 

په دې پروسه کې په غور رسه عمل وکړي.

له  کې  راتلونکي  نږدې  په  حکومت  چې  دې  له  رسه 

تیارۍ  د  لپاره  خربو  احتاميل  د  سولې  د  رسه  طالبانو 

یو  او  پالوی  اداري  جرګې  مرشانو  د  کوي،  خربې 

زیاتولو  په  خپلو حملو  د  طالبان  وایي چې  شمېرغړي 

رسه، د سولې خربو ته حارض نه دي.

د مرشانو جرګې اداري پالوی او یو شمېر غړي وايي، 

حکومت باید په دې پروسه کې پوره احتیاط وکړي.

وویل:  سخي  فرهاد  مرستیال  لومړي  جرګې  مرشانو  د 

موږ هم خپل غږ د ملت له کوره د ميل یووايل حکومت 

په غور رسه  دې  کې  پروسه  په  د سولې  ته رسوو چې 

له  سوله  چې  وي  موجود  باید  توپیر  ويش.دا  عمل 

چارسه ويش او له چا رسه ونه يش.«

د مرشانو جرګې ځیني غړي وايي، هرکله چې له طالبانو 

کې  په  پرمختګ  او  شوې  راپورته  خربه  سولې  د  رسه 

شوې، طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی دی.

»حکومت دې د سولې د خربو لپاره 

ځانګړې سرتاتیژي جوړه کړي«
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سربازان امنیت ملی  طی یک عملیات خاص، یک مخفیگاه سالح 
و مهمات شبکۀ تروریستی حقانی را از قریۀ تره خیل ولسوالی ده 

سبز والیت کابل کشف کردند.
در خبرنامه یی که این اداره دیروز سه شنبه ۲۴ حمل منتشر کرده، 
عملیات  طی  ملی  امینت  عمومی  ریاست  است:»موظفین  آمده 
یک  کابل  والیت  سبز  ده  ولسوالی  خیل  تره  قریۀ  مربوطات  از 
را  حقانی  تروریستی  شبکۀ  مربوط  مهمات  و  سالح  مخفیگاه 

کشف کردند«.
 ۴ با   RPG7 انداز  راکت  قبضه   ۲ شامل  و سالح  مهمات  این 
فیرمرمی آن، ۱۱ حلقه ماین مقناطیسی،  ۱7 عدد کپسول برقی 
انفجاردهنده ماین، سه عدد تستر ماین  و ۶ عدد مبایل نوع نوکیا 

است.
قصد  حقانی   تروریستی  شبکۀ  که  می گوید  ملی  امنیت  ادارۀ 
داشت با استفاده از سالح و مهمات مذکور حمالت تخریبی و 

تروریستی را بر میدان بین المللی حامد کرزی انجام دهند.
این ادره می افزاید که در ارتباط به این موضوع یک نفر بازداشت 

گردیده است.

احمدولی مسعود:

...حتا وحدت ملی را 
برهم زدند

ضعـف در داخـل حکومـت اسـت. حـاال کـه بگویـم ضعف 
شـان  هـردوی  می کنـم  فکـر  اسـت  شـان  کـدام  از 
مسـئولیت یک سـان دارنـد. در قسـمت عملـی سـاختن 
توافق نامـه، هـردوی شـان تالش کننـد، اگـر توافق نامه 
نمـی  کامیـاب  دیگـری  و  نـاکام  یکـی  بخـورد  شکسـت 
شـود، بلکـه هـردوی شـان مسـئولیت یک سـان خواهند 
و  ندارنـد  اراده  کـه  اسـت  ایـن  اول  ضعـف  داشـت. 
هیـچ کار مقدماتـی را انجـام نـداده انـد. فکـر میکنم که 
داکتـر اشـرف غنـی رییـس جمهـور کـه بایـد ایـن کار را 
کنـد، آجنـدای دیگـری دارد! نمیدانـم کـه چـی هسـت 
امـا عملـی سـاختن توافقنامـه سیاسـی در آجنـدای او 
نیسـت، اگـر تـا پنـج مـاه دیگـر شـاهد برگـزاری لویـه 
جرگـه قانونـی، و شـاهد عملی کردن توافقنامه سیاسـی 
و سـاختارهای جدیـد در نظـام سیاسـی نباشـیم، کشـور 
بـه تـراژدی عمیـق تری سـقوط می کنـد کـه در این جای 

شـکی نیسـت

قربانیان جنگ  بازماندگان خانواده های  و  معلول  ده ها 
در شهر تالقان در شمال افغانستان در اعتراض به عدم 

پرداخت حقوق خود اقدام به تظاهرات کردند.
این معترضان می گویند معلوالن و بازماندگان قربانیان 
جنگ به حدود دو هزار نفر می رسند که از سه سال به 

این سو حقوق ماهیانه خود را نگرفته اند.
در  و  دادند  شعار  ملی  وحدت  حکومت  علیه  آن ها 
میدان مرکزی شهر تالقان، مرکز والیت تخار به رسم 
اعتراض خیمه تحصن برپا کردند که شماری زن هم 

در میان معترضان حضور داشته اند.
معترضان گفتند اگر حقوق معلوالن و وارثان شهدا داده 
نشود، تجمع ما برای پنج تا ده روز ادامه خواهد یافت. 
همین جان خیمه می زنیم تا دولت به ما جواب مثبت 

نداده این چهارراه را ترک نمی کنیم.
برخی از معترضان مسئوالن اداره کار و امور اجتماعی 
والیت تخار را به بی کفایتی متهم کردند. به گفته آنها، 

این اداره از چهار سال پیش به این سو به وسیله فردی 
به عنوان سرپرست اداره می شود.

مقام های والیت تخار تایید کرده اند که به دلیل کمبود 
بودجه نتوانسته اند حقوق معلوالن و بازماندگان جنگ 
ماه دیگر حقوق  تا یک  اما می افزایند که  بپردازند،  را 

آن ها پرداخته خواهند شد.
اجتماعی  امور  و  کار  اداره  رئیس  شریفی،  حبیب اهلل 
و  معلوالن  حقوق  پرداخت  عدم  که  گفت  تخار، 
تخار  والیت  به  محدود  جنگ  قربانیان  بازماندگان 
وجود  مشکل  این  افغانستان  سراسر  در  بلکه  نیست، 

دارد.
به گفته او، دلیل این امر نبود پول و عدم انتقال به موقع 
پول به حساب وزارت کار و امور اجتماعی است. آقای 
شریفی افزود که اگر پول به این حساب می رسید، به 

عنوان حق مسلم معترضان به آن ها توزیع می شد.
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پیشینۀ کشت کوکنار
دارد.  طوالنی  سابقۀ  افغانستان  در  کوکنار  کشت 
شاه  حاکمیِت  زمان  در  حتا  دور  گذشته های  در 
نقاط  از  برخی  در  نیز  داوودخان  جمهوری  و 
می شد،  کشت  محدود  به صورِت  افغانستان 
داخلی  مصارِف  برای  فقط  آن زمان  در  ولی 
یا  و  دهقانان  توسط  نیز  آن  محصوالِت  و  بود 
بعد  می رسید.  فروش  به  محلی  »خوجیین«های 
از کودتای ثور و سقوط برخی محالت به دسِت 
در  مرکزیت شان  که  جهادی  تنظیم های  برخی 
و  پاکستان  آی اس آی  تشویِق  به  بود،  پاکستان 
نیز سازمان های امنیتِی غربی کشت کوکنار رونِق 
بیشتر گرفت.  اما در سال ۱99۴ زمانی که طالبان 
تصرِف  با  را  خود  موجودیِت  اولین بار  برای 
در  بعدتر  و  داشتند  اعالم  قندهار  سپین بولدک 
تأمین  را  خود  سیطرۀ  قندهار  و  هلمند  والیات 
پیمود؛  را  صعودی  سیر  کوکنار  کشِت  نمودند، 
تسلط  تحت  مناطق  در   ۱999 سال  در  چنان که 

طالبان، ۴۶00 تن تریاک تولید گردید. 

حضورِ غرب و ترویج بی سابقۀ کشت کوکنار
ایاالت متحدۀ امریکا و متحدیِن آن زیر نامِ مبارزه 
با تروریسم و مواد مخدر به افغانستان لشکرکشی 
از  منتشره  گزارش های  و  حقایق  ولی  کردند؛ 
مواد  تولید  که  می دهد  نشان  متحد  ملل  جانب 
مخدر در افغانستان پس از ورود ایاالت متحده و 
متحدین غربی آن، سیر صعودی را پیموده و 35 
بار افزایش یافته است. بریتانیا که از آغاز تشکیل 
حکومت موقت در سال ۲00۲ مسوولیِت مبارزه 
با کشت و قاچاق مواد مخدر را داشت و قطعات 
نظامی این کشور در والیت هلمند )مرکز اصلی 
کشت کوکنار در افغانستان( جابه جا گردیده بود؛ 
نه تنها به نابودی یا حداقل به کاهِش کشت کوکنار 
کمک نکرد، بلکه برعکس در مدت حضور آن ها 
کشت  تحت  بیشتری  زمین های  والیت،  این  در 
کوکنار رفت و تولید تریاک سرسام آور باال گرفت. 
از  )قبل   ۲00۱ سال  در  که  می دهد  نشان  ارقام 
افغانستان  به هلمند( در  بریتانیایی  نظامیان  ورود 
صرفًا ۱85 تن تریاک تولید گردیده و این رقم در 
سال ۲00۲ به 3۲00 تن و در سال ۲00۴ به ۴۶00 
افغانستان   ،۲00۴ سال  در  باالخره  و  رسیده  تن 
87% مواد مخدر جهان را تولید کرده است. در 
سال ۲0۱۴ در افغانستان ۶۴00 تن تریاک تولید 
شده  و این کشور مقام اوِل تولید مواد مخدر در 

جهان را کسب کرده است. 
سازمان  و جرایم  مخدر  مواد  ادارۀ  منتشرۀ  ارقام 
مدت  در  که  است  حقیقت  این  گویای  ملل، 
مزارع  افغانستان،  در  بین المللی  نیروهای  حضور 
است.  گرفته  قرار  کوکنار  کشت  تحت  بیشتری 
زمین  هکتار   7۱00 حدود   ۱99۴ سال  در  مثاًل 
تحت کشت قرار داشت و این رقم در سال ۲0۱۴ 
به ۲۲۴00 هکتار رسید که بیش از سه برابر ازدیاد 

را نشان می دهد. 
شرق  جنوب،  مناطق  در  تریاک   %89 حدود   
بر  که  می گردد  تولید  افغانستان  غربی  جنوب  و 
هلمند،  والیات  متحد  ملل  منتشرۀ  ارقام  اساس 
ترتیب والیاتی اند که  به  ننگرهار  فراه و  قندهار، 
صورت  والیات  این  در  کوکنار  کشت  بیشترین 

می گیرد. 

چه کسانی از کشت کوکنار سود می برند؟
فروش مواد مخدر بعد از تجارت سالح و نفت، 
سومین منبع عایداتی بزرِگ کارتل های بین المللی 
مافیای  ساالنۀ  عایدات  می شود.  محسوب 
بین المللی مواد مخدر، حدود 390 تا500  میلیارد 
تخمین های  اساس  بر  است.  شده  تخمین  دالر 
صندوق وجهی بین المللی)IMF(، ساالنه از 500 
مخدر  مواد  درک  از  دالر  تریلیون   ۱.5 تا  بیلیون 
بانک های جهان می شود  وارد  پول شویی شده و 
تشکیل  را  جهان  کل  خالص  عاید   %۲.5 که  
می دهد. بدین ترتیب، قاچاقچیان بین المللی مواد 

مخدر پنجمین قدرت مالی جهان را می سازند.
قاچاق براِن افغانی ساالنه ۱.3 تا ۱.5 میلیارد دالر 
سود برده اند. بر اساس ارقام منتشرۀ بانک جهانی  

حدود ۲.۶ تا ۲.7 ملیارد دالر ساالنه از مدرک مواد 
مخدر به بانک های افغانی واریز می گردد که%۲7 

عاید ناخالص ملی )GDP( کشور را می سازد. 
تنها  نه  مخدر  مواد  قاچاق  و  تجارت  »در 
قاچاق بران افغانی و بین المللی، بلکه شبکه وسیعی 
و  پولیس  محلی،  تفنگ ساالران  و  قوماندانان  از 
قوماندانان نیروهای سرحدی، بلکه مقاماِت ارشد 
و  شریک  افغانستان  محالت  و  مرکز  در  دولتی 
بین المللی  تحلیل گران  از  برخی  اند.«   ذی نفع 
دولتی  مقامات   %70 که  است  این  بر  عقیده  را 
افغانستان در تولید و قاچاق مواد مخدر سهیم اند.

بر اساس آمار و ارقام ارایه شده، بیشترین مفاد از 
کشت مواد مخدر را مافیای داخلی و بین المللی 
به جیب می زنند و کمترین عاید نصیِب دهقانان 

می شود. 

مبارزه با مواد مخدر یا ترویج مواد مخدر؟
و  غرب  حمایت  تحِت  دولت  تشکیل  آغاز  از 
و  افغانستان  دولت  هم  کابل،  در  متحده  ایاالت 
اساسی ترین  از  یکی  آن،  بین المللی  متحدین  هم 
مواد  قاچاق  و  کشت  با  مبارزه  را  خود  وظایِف 
مخدر نامیدند و به تشکیل وزارتی به نامِ وزارت 
مبارزه با مواد مخدر، اقدام و میلیون ها دالر را در 

این عرصه به مصرف رسانیدند. 
قرار ار قام منتشره از طریق سیگار و سایر منابع 
از  بیش  متحده  ایاالت  مدت  این  در  امریکایی، 
مواد  علیه  مبارزه  جهت  را  دالر  میلیارد  هشت 
مخدر به مصرف رسانیده است. منابع بریتانیایی 
نیز  و  کوکنار  کشت  با  مبارزه  مسوول  بیشتر  که 
هستند،  هلمند  والیت  در  امنیت  تأمین  مسووِل 
بیلیون   ۱0.7 حدود  مدت  این  در  که  می گویند 

پوند را در این رابطه به مصرف رسانده اند. 
اما با این همه مصارف و حتا مرگ هزاران سرباز 
بیانگِر  ارقام  امریکایی،  و  بریتانیایی  افغانستانی، 
این حقیقت اند که کشت و تولید تریاک ده ها بار 

بیشتر شده است! 
ولی  دارد،  وجود  زمینه  این  در  فراوانی  دالیل 

اساسی ترین آن ها قرار ذیل اند:
کشور  اقتصادِی  زیرساخت های  رفتِن  بین  از   -
و  اعالم ناشده  جنِگ  دهه  چهار  حدود  طی 

تشنجات داخلی؛ 
عقب مانده گی  و  اقتصادی  فقر  بی کاری،   -

اجتماعی در میان دهقانان؛
- کم هزینه بودِن کشت تریاک در مقایسه با سایر 

محصوالت زراعتی؛
- به دست آوردن عاید بهتر از کشت کوکنار در 

مقایسه با سایر محصوالت زراعتی؛
- تشویق و حتا تطمیع و تهدید دهقانان به کشت 
تریاک توسط گروه های مسلح محلی، تروریستان، 
مافیای داخلی و بین المللِی دست اندرکارِ تجارت 

مواد مخدر؛ 
و  محلی  عالی رتبۀ  ارگان های  داشتن  دست   -
مرکزی افغانستان در کشت و قاچاق مواد مخدر؛  
و  درست  راهکار  یک  نبود  همه،  از  مهم تر   -
ارادۀ سیاسی برای مبارزۀ جدی با کشت کوکنار 
دولت  رهبری  توسط  مخدر  مواد  تجارت  و 

افغانستان و حامیان بین المللی آن. 

مواد مخدر و اعتیاد
بر اساس ارقام منتشرۀ سازمان ملل در سال گذشته 
استفاده  از مواد مخدر  انسان  میلیون  حدود ۲۴۶ 
کرده اند که بخش عظیمی از این افراد را معتادان 
تا  دو  حدود  نیز  افغانستان  در  می دهند.  تشکیل 
را جوانان  آن ها  اکثر  که  انسان  میلیون  نیم  و  دو 
تشکیل می دهند، معتاد به مود مخدر شده اند. اگر 
حدود  کنیم،  فرض  میلیون   35 را  کشور  نفوس 
7 درصد نفوس افغانستان در این مدت معتاد به 
مواد مخدر شده اند. این مسأله خطرناک ترین بعد 
آیندۀ  بلکه  امروز  تنها  نه  که  است  کوکنار  تولید 
بر  تنها  نه  معتاد  افراد  می کند.  تهدید  را  کشور 
لشکر بی کاران کشور افزوده می شوند بلکه نیروی 
آماده یی اند برای جذب در گروه های تروریستی 

و جنایتکار. 

افغانستان و جنِگ تریاک
کشت کوکنار و تولید تریاک، عامل اساسی تداوم 
تجربۀ  است.  افغانستان  در  اخیر  دهۀ  دو  جنِگ 
جهانی از کشورهای »هالل طالیی« تا کشورهای 
امریکای التین به خصوص کولمبیا نشان می دهد: 
تا دولت ها نتوانند کشتزارهای مواد مخدر را نابود 
کنند، جنگ داخلی در کشورشان ختم نمی شود. 

طالبان و گروه های دهشت افکن و مافیای داخلی 
مواد  تجارت  و  تولید  در  همه  بین المللی،  و 
شود،  ختم  تریاک  کشت  اگر  ذی نفع اند.  مخدر 
سرچشمۀ حیات و تمویِل گروپ های تروریستی 
گروه های  که  است  معلوم  گردید.  خواهد  قطع 
برای  افغانستان  در  دهشت افکن  و  تروریستی 
پیشبرد اهداف و برنامه های خود ساالنه به صدها 
میلیون دالر ضرورت دارند، که منبع اصلی درآمد 
ایشان از درِک کشت و قاچاق مواد مخدر است. 
اکثر آگاهان امنیت بین المللی را عقیده بر آن است 
و  در کشت  ریشه  افغانستان  در  اداری  فساد  که 
»اقتصاد  در  کالم  یک  در  و  مخدر  مواد  قاچاِق 
تریاکی« افغانستان دارد. مسلمًا مافیای مواد مخدر 
و  دوانیده  ریشه  افغانستان  دولت  پود  و  تار  در 

عماًل بر مراکز قدرت و ثروت حاکمیت دارد.
تروریسـم، تعصب )بنیادگرایی( و تریاک همزاد 
)ت،  مخرب  و  شوم  مثلِث  این  با  همدیگرند. 
آنانی  باید هم زمان مبارزه صورت گیرد.  ت،ت( 
که فکر می کنند با تروریسم و بنیادگرایی مبارزه 
تجارت  و  تریاک  ترغیب کشت  به  ولی  می کنند 
مواد مخدر نیز می پردازند، باید بدانند که این راه 

به سراب می انجامد.
و  تریاک  کشت  در  ریشه  افغانستان  در  جنگ 
قاچاق مواد مخدر دارد. تا زمانی که منبع تمویل 
و  تریاک  تولید  و  کوکنار  همانا کشت  که  جنگ 
نخواهد  ختم  جنگ  نگردد،  نابود  است  هرویین 
متحدین  و  افغانستان  دولت  رهبری  اگر  شد. 
متحده  ایاالت  به خصوص  ایشان  بین المللی 
است  بهتر  می اندیشند،  افغانستان  در  صلح  به 
برای محو  ارادۀ سیاسی  کار دیگری،  از هر  قبل 
برنامه های  و  باشند  داشته  کوکنار  کشتزارهای 

بدیل و عملی را در این زمینه اتخاذ نمایند. 

پانوشت:
 - برعکس در مناطقی که فرمانده مسعود تسلط 
داشت، نه تنها کشت کوکنار و بنگ ممنوع بود، 
بلکه هرگونه استفاده از مواد مخدر و دخانیات به 

شمول سگرت نیز ممنوعیت داشت. 
 Afghan Opium Production Increases  - 
Fold Since U.S. Invasion-35 مراجع شود 

به:
http://www.breitbart.com/national-  
afghan- /10 /02 /2015 /securi ty
fold--35-opium-production-increases

/since-u-s-invasion

 International Affairs به:  شود  مراجعه   -
 Review. Narco-Terrorism in
 Afghanistan: Counternarcotics and
Counterinsurgency. http://www.iar-

39/gwu.org/node
     

The DEplomat. The Narco- :نگاه کنید به -  
State of Afghanistan

the-/0۲/۲0۱5/http://thediplomat.com
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  ?The worst Narco- State in History
h t t p : / / w w w . d e m o c r a c y n o w .
the_worst_narco_ /۲9 /۱۲ /۲0۱۴ /org

state_in_history
مواد  تولید  تأثیرات  بررسی  بوالوردی-  مجید   -   

مخدر بر دولت ملی افغانستان

2 www.mandegardaily.com

ع.م. اسکندری

افغانستان و جنِگ تریاک  

در حالی که دولت هنوز بر طبِل گفت وگوهای چهارجانبه می کوبد، 
گروه طالبان عملیاِت بهارِی خود را علیه دولت و نیروهای بین المللی 
اعالم کرده است. این گروه در اعالمیۀ تازۀ خود از عملیات »عمری« 
سخن  آن  نشانده گان«ِ  »دست  و  »کفار«  بر  ضربه  آخرین  عنوان  به 
گفته و تمام نیروهای خود را به یک جنِگ خونین فرا خوانده است. 
اعالمیۀ طالبان به تاریخ ۲۴ حمل صادر شده و نشان می دهد که این 

گروه پس از بررسی های الزم این تصمیم را گرفته است. 
آغاز جنِگ بهاری طالبان، چیِز تازه یی نیست و پیش از آن، برخی 
فرماندهان ناتو و نهادهای امنیتِی کشور از چنین برنامه یی از سوی 
طالبان خبر داده بودند. فرماندهان ناتو که بیشتر با وضعیت جنگی 
افغانستان آشنایی دارند، گفته بودند که طالبان با آغاز فصل گرما، به 
 شدِت عملیات نظامِی خود می افزایند و تالش خواهند کرد که مثل 

سال قبل، کورۀ جنگ را همچنان گرم نگه دارند. 
 در سال گذشته، طالبان برای نخستین بار موفق به تسخیر یک والیت 
شدند که بدون شک داغ ننِگ آن بر جبین دولت وحدت ملی باقی 
خواهد بود. سال گذشته نیز آقای غنی رییس جمهوری کشور گفته 
و  نیست  نگرانی  جای  و  دارد  قرار  مدیریت  تحِت  کندز  که  بود 
سرپرست وزارت دفاع اطمینان داده بود که در صورت سقوط کندز 
از وظیفه کنار خواهد رفت؛ همان گونه که امسال نیز در برابر تهدید 

طالبان مبنی بر سقوط هلمند، عیِن سخنان را ابراز کرده است. 
مقام های کشور بدون آن که محاسبۀ دقیق از وضعیت داشته باشند، 
دارد.  قرار  کشور  واقعیت های  با  تضاد  در  که  می زنند  حرف هایی 
آن ها بر اساس گفته های دیگران، وضعیِت کشور را بررسی می کنند 
و بدون شک چنین بررسی هایی نمی تواند ممد عملکرد دولت قرار 
گیرد. آقای غنی، سکتور امنیتی را چنان در انحصارِ خود گرفته که 
به هیچ صورت از آن انتظار کارآیی در امِر مدیریِت جنگ در کشور 

برده نمی شود.
 آمار و ارقامِ منتشر شده از فرار و ترک وظیفه در نهادهای امنیتی، 
واقعًا تکان دهنده اند. در همین حال، نوعی برنامه های پشت پرده نیز 
در رابطه با برخی مناطق که از لحاظ جنگی در تهدید مستقیم قرار 
را  امنیتی  آسیب پذیِر  وضعیت  می تواند  که  است  جریان  در  دارند، 
بیشتر به مخاطره مواجه سازد. در برخی والیت های کشور که عماًل 
از سوی مخالفاِن مسلح مورد تهدید قرار دارند، نیروهای امنیتی به 
توقف عملیاِت جنگی مجبور شده اند و به صورِت فاجعه باری نسبت 
به آینده احساس نگرانی می کنند. گزارش هایی وجود دارند که کندز 
در شمال کشور یک بارِ دیگر با تهدیدهای جدِی امنیتی روبه روست 
آن  آسیب پذیِر  بخش های  در  را  خود  نیروهای  مسلح،  مخالفان  و 

جابه جا کرده اند. 
و  ارزیابی  خوبی  به  را  تهدیدها  این  که  بلخ  والی  نور  محمد  عطا 
تحلیل کرده است، روز دوشنبه نسبت به وضعیِت شمال هشدار داد 
و گفت که داعش به شمال کشور آورده می شود. این سخِن والی بلخ 
که عمری تجربه در عرصۀ نظامی و تأمین امنیت شماِل کشور دارد، 
پرده حکایت  برنامه های پشِت  از  این سخنان  آیا  معناست؟  به چه 
ندارند که به منظور برهم زدِن امنیت شمال کشور صورت می گیرند؟ 
در عقِب این برنامه ها کی ها هستند و چرا تالش صورت می گیرد که 

شمال به کانون درگیری ها تبدیل شود؟ 
همچنان  افغانستان  دولت  که  می گیرند  صورت  حالی  در  این ها   
امیدوار به گفت وگوهای صلح با گروه های مخالف است؛ گروه هایی 
که اکثرشان منافع خود را در ادامۀ جنگ و کشتار تعریف کرده اند 
ندارند. طالبان که عمده ترین  افغانستان  برای  برنامۀ سیاسی  و هیچ 
اختالفات  دلیل  به  می شود،  شمرده  دولت  برابر  در  جنگی  نیروی 
ذات البینی، همین حاال به سه دسته تقسیم شده و هر روز با یکدیگر 
برنامۀ  گروه ها  این  از  یک  هیچ  اند.  قدرت آزمایی  و  نبرد  حال  در 
سیاسِی مشخصی که نشانگِر دولت داری باشد، ندارند. آن ها به هر 
بهانه می خواهند که آتش جنگ در افغانستان شعله ور باشد. شاید در 
عقب این بی برنامه گِی ذلت بار، برنامه ها و هدف های بیگانه گان نهفته 
مقاصدشان  به  رسیدن  ابزارهای  عنوان  به  گروه ها  این  از  که  باشد 

سود می برند.
نشست های چهارجانبه اگر نتیجه بخش می بودند، بدون شک باید در 
چهار دورِ گذشته تغییراتی در مواضع مخالفان ایجاد می شد و آن ها 

با توجه به این مذاکرات، برنامه های خود را اعالم می کردند.
 اعالم موضِع تازۀ طالبان نشان می دهد که آن ها حتا در حال وهوای 
نمی کنند،  سیر  صلح  گفت وگوهای  یا  و  چهارجانبه  نشست های 
آیندۀ سیاسی کشور وارد  بیایند و در مورد  به روزی که  چه رسد 

چانه زنی های سیاسی شوند. 
گروه های  چشِم  به  باید  مسلح،  گروه های  دیگر  و  طالبان  به 
و  آرامی  امنیت،  برای  هرگز  که  کرد  نگاه  یاغی  و  خشونت طلب 
زبانی  به  باید  گروه ها  این  با  پرداخت.  نخواهند  هزینه  کشور  رفاه 
تفنگ.  زبان  یعنی  آشنایند؛  آن  به  و  بهتر می فهمند  که  سخن گفت 
خشونت طلبی را نمی شود با مدارا و شکیبایی پاسخ داد. اگر دولت 
واقعًا به ارزش های انسانی بها می دهد، باید از این منظر با مخالفاِن 

مسلح وارد گفت وگو شود.  

طالبان موضِع خود را 
مشخص کردند
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روح اهلل بهزاد 
در  اسالم آباد  در  افغانستان  سفیر  زاخیلوال،  عمر 
تازه ترین اظهارات خود گفته است که پاکستان چنانی 
مذاکرده  میز  روی  را  طالبان  تا  بود  سپرده  وعده  که 

حاضر می کند، عمل نکرد.
با این همه، گروه طالبان با نشر اعالمیه یی از راه اندازی 
خبر  عمری«  »عملیات  نام  زیر  بهاری شان  حمالت 

داده اند.
نشر  به  طالبان  گروه  وبسایت  در  که  اعالمیه یی  در 
رسیده، آمده است: »عملیات عمری امروز بتاریخ 5 ماه 
رجب سال ۱۴37 هجری قمری مطابق با ۲۴ ماه حمل 
سال ۱395 هجری شمسی که مصادف است با ۱۲ ماه 
اپریل سال ۲0۱۶ میالدی از ساعت 5 بامداد در تمام 

کشور آغاز گردید«.
از سوی دیگر، صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور 
به  واکنش  در  حمل   ۲۴ سه شنبه  دیروز  کشور  داخله 
اعالم جنگ  بهاری گروه طالبان می گوید که  عملیات 

این گروه علیه مردم افغانستان تازه گی ندارد.
نگاشته  خود  توییتر  رسمی  صفحۀ  در  صدیقی  آقای 
امارت  یک  طالبان  اسالمی  اصطالح  به  است:»امارت 
خیالی است. اعالم جنگ این گروه علیه مردم افغانستان 

تازگی ندارد.
باور  این  نماینده گانبه  مجلس  اعضای  از  شماری  اما 
که  می شود  حمایت  کسانی  سوی  از  کهجنگ  اند 
منفعت های مالی در بودن طالبان دارند و آی اس آی 

پاکستان نیز شامل آن است.
آنان همچنان می گویند که پاکستان برای این که شکست 
نخورده باشد، تالش دارد تا مهره های سوخته را به میز 
حکمتیار  اسالمی  نمونه اش حزب  که  بکشاند  مذاکره 

است.
در حین حال،رییس روابط بین المل شورای عالی صلح 
چنددسته گی به خاطر رهبری تحریک طالبان میان این 
گروه را یکی از موانع گفت وگوهای صلح می گوید و 
نقشۀ راه صلحطوری که  افزاید، درست است که  می 
آماده بود و تاریخی آن تعیین شده بود صورت نگرفت، 
مواجه  بُن بست  به  کاماٌل  این که  به  تعبیر  را  تأخیر  اما 

شده ایم نمی دانیم.
با حمایت  افغانستان  این در حالی است که حکومت 
کشورهای ایاالت متحده امریکا، چین و پاکستان، طی 
ماه های گذشته، در تالش راه اندازی مذاکرات مستقیم 

صلح با این گروه بود.
صلح  چهارجانبه  مذاکرات  دور  پنجمین  بود،  قرار 
سال  مارچ  ماه  در  طالبان  گروه  با  مستقیم  به صورت 
این  اما  شود؛  برگزار  پاکستان  آباد  اسالم  در  جاری، 

گروه از انجام چنین مذاکرات سرباز زده اند.
با  زکریا زکریا عضو مجلس نماینده گان در گفت وگو 
پروسۀ  یک  صلح  پروسۀ  می گوید:  ماندگار  روزنامۀ 
کنیم،  مشاهده  اگر  دنیا  تمام  است،در  پیچیده  بسیار 
نتیجۀ  به  تا  پروسه های صلح سال ها را در برگرفته اند 

مطلوب ویا نسبی رسیده اند.
به باور آقای زکریا: بهپروسۀصلح امیدوار بودن دشوار 
است، به این دلیل که طالبان در کنار این که زیر کنترل 
پاکستان  مافیای  سیاسی،  بادیدگاه  اند،  آی  اِس  آی 
که  زمانی  تا  اند،  نزدیک وصل  از  بسیار  نیز  منطقه  و 
تمویل  که  مافیا  بر  فشار  و  نشود  قطع  ریشه های شان 
دست  صلح  نشود،  آورده  است  طالبان  اصلی  کنندۀ 

نیافتنی است.
آقای زکریا بیان داشت: جنگ از سوی کسانی حمایت 
دارند  طالبان  بودن  در  مالی  منفعت های  که  می شود 
مواد  مافیای  است.  آن  پاکستان شامل  آی  که آی اس 

مخدر هلمند و معادن افغانستان نیز از تمویلکننده های 
هستند، طالبان با یک پروژۀ اقتصادی جرمی به حرکت 
افتیده اند و از این طریق منفعت بزرگی را برای جنراالن 

پاکستانی فراهم می کند.
برای  نمایندۀ مجلس:«ما دو گزینۀ خوب  این  باور  به 
جرمی  اقتصاد  باید  این که  یکی  داریم،  صلح  آوردن 
که  است  ممکن  صورتی  در  این  و  کنیم  تضعیف  را 
امریکا در تعهداتی که در صورت حاضر نشدن طالبان 
روی میز مذاکره به مردم افغانستان سپرده است، صادق 
را  افغانستان  نیروهای  طالبان  با  جنگ  در  بماند،دوم، 
تقویت کنند تا منابع مالی طالبان از میان برداشته شود و 

برای آن ها راهی دیگری جز مذاکره باقی نماند.«
آقای زکریا به این باور است که جنراالن پاکستانی در 
تبانی با کسانی در داخل افغانستان یک جا منافع خود را 
در بودن و تمویل کردن طالبان می دانند،او اضافه کرد: 
تالش  باشد،  نخورده  شکست  این که  برای  »پاکستان 
دارد تا مهره های سوخته را به میز مذاکره بکشاند که 
نمونهاش حزب اسالمی حکمتیار است، اما آمدن این 
حزب را هم به فال نیک می گیریم که حداقل از یک 

جهت نگرانی ما کم شد.«
آقای زکریا اظهار داشت: تا زمانی که عواملی یاد شده 
متحدین  و  غرب  را  دارد  وجود  که  دیگر  عوامِل  و 
مالی  و  تسلیحاتی  امکانات  نگیرند،  نظر  در  افغانستان 
دشمن را تضعیف نکنند،فشار باالی آی اس آی وارد 

نشود،صلح در افغانستان آمدنی نیست.
تسلیحاِت  نگاه  از  امنیتی  نیروهای  تقویت 
عوامل  رفتن  میان  خوب،از  پیشرفته،حکومت داری 
ادارت  با فساد گسترده در  کنندۀ جنگ،مبارزه  تشدید 
دولتی و از بین بردن مواد مخدر، از مواردی است که 
باالی  تا  شد  خواهد  سبب  مجلس  عضو  این  باور  به 
میز  روی  آمدن  به  وادار  آن ها  و  بیاید  فشار  طالبان 

مذاکره شودند.
روابط  مشاور  قاسمیار،  اسماعیل  دیگر،  سویی  در 
بین الملل شورای عالی صلح می گوید: ما شاهد صلح 

خواهیم بود،اما حوصله و زمان نیاز داریم و باید واقع 
بین بود.

تحریک  رهبری  خاطر  به  دسته گی  قاسمیارچند  آقای 
گفت وگوهای  ازموانع  یکی  را  گروه  این  میان  طالبان 
راه  نقشۀ  که  است  »درست  افزود:  دانسته  صلح 
صلحطوری که آماده بودو تاریخی آن تعیین شده بود 
صورت نگرفت، اما تأخیر را تعبیر به این که کاماٌل به 

بُن بست مواجه شده ایم نمی دانیم.«
رییس روابط بین المللی شورای صلح همچنان اضافه 
چهار  هم آهنگی  گروه  دارد،  جریان  گفت وگوها  کرد: 
جانبه نیز با استفاده از دایرۀ نفوس و ارتباطی که چهار 
کشور دارند، بالخره جلو گروه های مخالف مسلح را 
خواهد گرفت و زمینۀ گفت وگوها را مساعد خواهند 

کرد.
او تصریح کرد: »واقعیت این است که اگر طالبان جنگ 
و  شدت  را  جنگ  علیه شان  هم  ما  بدهند،  شدت  را 
داوام می دهیم، اما این رویا خواهد بود که طالبان تصور 
کنندکه آن ها به حمالت شان شدت ببخشند، والیتی را 
در تصرف خود آورند واز موضع قدرت با ما مذاکره 

کنند.«
آقای قاسمیار اظهار کرد: اگر  برای طالبان کسی تلقین 
کرده باشد که باید از موضع قدرت روی میز مذاکره 
جنگ جویان  این که  از  این کارجدا  بدانند،  بنشینندباید 
نخواهند  نصیب  دیگری  چیز  بدهند  دست  از  خودرا 

شد.
اسالمی  انسانی،  راه  صلح  آمدن  راه  این که  بیان  با  او 
و کشوری است، تأکید کرد: جنگ راه حل نیست اگر 
می داد. نتیجه  گذشته  سال  چهارده  در  می بود  راه حل 

طالبان شرایطی هم اگر داشته باشند، می توانند به آرامی 
روی میز مذاکره آن رامطرح کنند.

می افزاید:  داده  قرار  مخاطب  را  طالبان  قاسمیار  آقای 
بابد بدانید که آگاهانه و یا نا آگاهانه در خدمت اهداف 
دیگران قرار دارید، هیچ منطقی درستی در دنیاایجاب 
نمی کند که کسی به دست خود خانۀ خود، برادر و هم 

وطن  خود را از بین ببرد راه تان مذاکره است.
این در حالی است که در تازه ترین اظهاراِت این گروه 
یکی از فرماندهان بلند پایۀ آنان پیشنهاد کرده است که 

آنان با امریکا به گفت وگو می پردازند.
مال  به  ماده   ۱۲ در  را  طرح اش  طالبان  فرمانده  این 

اخترمحمد منصور رهبر طالبان فرستاده است.
این فرمانده برجستۀ گروه طالبان از رهبری این گروه 
خواسته تا طرح شان را برای گفت وگوهای رو در رو 
با حکومت افغانستان، امریکا و دیگر کشورهای غربی 

آماده سازند.
گفته می شود که عملی شدن نظام اسالمی در افغانستان 
و هماهنگی ها میان گروه های طالبان، از پیشنهادهای او 

به مال اخترمحمد منصور است.
حسن حقیار، معین معادن رژیم طالبان به طلوع نیوز گفته 
است: »به باور من مال عبدالقیوم ذاکر که به تازه گی با 
رهبری طالبان بیعت کرده است، از امریکا خواسته است 
که شما کوشش نکنید میان طالبان بی اتفاقی ایجاد کنید؛ 
زیرا چند پاره گی طالبان برای رسیدن صلح خطرناک 
است و اگر میان طالبان هماهنگی باشد، گفت وگوهای 
امریکا خواسته است که طالبان را  صلح آسان است.از 
با کشورهای غربی حاضر شوند  یک صف بسازد که 
به گفت وگو  ما حاضر  که  گفتند  و  کنند  تا گفت وگو 

هستیم.«
حکومت  از  طالبان  به  نزدیک  چهره های  همین گونه 
می خواهند که برای گفت وگوهای صلح برنامۀ دقیقی 
و  حکومت  که  می گویند  افراد  این  باشند.  داشته 
کشورهای متحد افغانستان برنامه یی برای صلح ندارند.

افغانستان و یکی  اکبر آغا رهبر گروه راه نجات  سید 
»من  می گوید:  کندهار  در  طالبان  پیشین  فرماندهان  از 
مطمین نیستم که امریکا -که خود مانع گفت وگوهایصلح 
و علت اساسی جنگ های افغانستان است- بتواند صلح 
به  سفر  در  کشور  این  امور خارجۀ  وزیر  یا  و  بیاورد 
باشد.  داشته  افغانستان  صلح  برای  طرحی  کدام  کابل 
صلح از خود مقدمات دارد که ما فعاًل برنامه یی برای 
صلح نمی بینیم. صحبت آسان است که خود امریکا از 
افغانستان بیرون شود و آن وقت گفت وگوهای صلح 

نتیجه می دهد.«
این نامۀ پیشنهادی عبدالقیوم ذاکر در حالی به رهبری 
در  او  پیش  چندی  که  شده است  فرستاده  گروه  این 
بیانیه یی با تأکید بر تأسیس امارت اسالمی از اعضای 

گروه طالبان خواست که متحد شوند.
اخترمحمد منصور، در  به مال  او گفته است که نسبت 
بیعت  اعالم  او  با  و  است  وفادار  شریعت  چارچوب 
مال  مرگ  خبر  افشای  از  پس  او  هرچند  می کند. 
محمدعمر، رهبر پیشین این گروه، مدتی با رهبری تازه 

این گروه سِر سازش نداشت.
اخترمحمد  مال  رهبری  به  طالبان  گروه  سخنگوی  اما 
برای شان  کنون  تا  نامه  این  که  می گوید  منصور 

نرسیده است.
حکومت  صلح  گفت وگوهای  بی نتیجه ماندن  از  پس 
با طالبان، مقام های پاکستانی وعده سپرده بودند که تا 
این گفت وگوها تالش  از سرگیری  بر  مارچ  ماه  ختم 
کنند؛ اما دیده می شود که با نزدیک شدن به فصل جنگ، 

دور پنجم این گفت وگوها مشخص نشده اند.
افغانستان روز یکشنبه )۱5 حمل(  امور خارجۀ  وزیر 
بود:  گفته  کابل  در  امریکایی اش  همتای  با  دیدار  در 
»تالش های صلح را دوام می دهیم و اگر طالبان به میز 
گفت وگو حاضر نشوند، این تالش ها بی نتیجه می ماند.«
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ُدشــواری امیــد
 به صــلح

کـه  می گوینـد  سـنا  مجلـس  در  سـناتوران  شـماری 
طالبان در روسـتاها و ولسـوالی های دور دسـت کشور 
تبلیغـات گسـترده ضد دولتی را بـه راه انداخته و مردم 

را برعلیـه دولـت تحریـک مـی کنند.
سـناتوران ُهشـدار می دهنـد که اگـر دولت افغانسـتان 
و  روسـتاها  در  را  طالبـان  سـوء  تبلیغـات  جلـو 
ولسـوالی های دور دسـت نگیـرد، مـردم بـاور خود را 
نسـبت بـه دولت بیشـتر از پیش از دسـت خواهند داد 
و زمینـه همـکاری آنـان بـا طالبـان فراهـم مـی شـود.
لطـف اهلل بابـا یکـی از اعضـای مجلـس سـنا گفـت: 
» طالبـان تبلیغـات گسـترده ضـد دولتـی در قریه هـا 
و مناطـق دور دسـت بـه راه انداختـه انـد و مـردم را 
بـه خـود جلـب کـرده انـد؛ در بسـیاری از مناطق دور 
دسـت خانـه ای نیسـت کـه نفر شـان عضویـت گروه 

طالبـان را نداشـته باشـد«.
آقـای بابـا افـزود: ایـن تبلیغـات بـاور مـردم را باالی 
دولـت کـم کـرده اسـت و اگـر دولـت توجـه نکند با 

مشـکل جـدی مواجـه خواهد شـد.
جمعـه الدیـن گیانـوال دیگـر عضـو مجلـس سـنا نیز 
گفـت: » در قریه هـا، تبلیغـات طالبـان بـر علیـه نظـام 
آغـاز شـده اسـت و می گوینـد که افغانسـتان اشـغال 

شـده می باشـد«.
آقـای گیانـوال افـزود: طالبـان بـه مـردم مـی گوینـد 
نتیجـه  امـا  انتخابـات شـرکت کردیـد،  کـه شـما در 
اش را امریـکا مشـخص کـرد نـه آرای ریختـه شـده 
در صندوق هـا و امریـکا می خواهـد افغانسـتان را در 

اشـغال خـود داشـته باشـد.
بـه گفتـۀ سـناتوران، اظهـارات اخیـر اوبامـا در کابـل 

در پیونـد بـه ادامـه کار حکومت 
وحـدت ملی نیـز زبـان تبلیغات 
طالبان را گویا تر سـاخته اسـت.
از سـویی هـم، برخی سـناتوران 
بـه تشـدید جنـگ و  بـا اشـاره 
ناامنی هـا در کشـور و بـی نتیجه 
مانـدن رونـد صلح در کشـور از 
دولـت می خواهنـد کـه طالبان را 
بـا جدیـت کامل سـرکوب کنند؛ 
زیـرا این گـروه به صلـح حاضر 
مـردم  کشـتار  بـر  و  نمی شـوند 

ادامـه می دهنـد.
اعضـای مجلـس سـنا تاکیـد دارنـد که حکومـت باید 
بـه وعده هایـی کـه در جهـت اصـالح نظـام انتخاباتی 

و مبـارزه بـا فسـاد بـه مـردم داده انـد عمـل کننـد و 
نگذارنـد کـه فاصلـه ملـت و دولت بیشـتر شـود.

هشدار سناتوران از تبلیغات ضد دولتی طالبان در روستاها
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بخش نخسـت

دردهاي 
مزمن
 پزشك و روان شناس 

در كنار هم

بخش دوم و پایانی

 Evelyn Cole
مترجم: آذین صحابي 

حتمًا افرادي را دیده اید که همیشه از یک یا چند دردِ جسمي شاکي اند. عده یي 
هیچ  به  که  مي گویند  سردردهایي  از  برخي  ناالن اند.  پادرد  و  کمردرد  از  مدام 
مسّکن و آرام بخشي پاسخ نمي دهد و زنده گي را بر آنان تلخ کرده است،  بعضي 
مي برند. همۀ  رنج  سینه  قفسۀ  درد  از  و حتا  معده  از گردن درد و سوزِش  هم 
این ها به پزشک مراجعه مي کنند و باید گفت که قطعًا بیش از یک پزشک آن ها 
را ویزیت کرده و سرانجام پس از امتحاِن داروهاي گوناگون و نتیجه نگرفتن،  
از اتاق مشاورۀ یک روان پزشک سردر مي آورند. علت این است که این دردها 
سرچشمه یي در بدن و اعضاي دردناکش ندارند. آن چه زخم خورده و رنجور 
است، روان و روِح این بیماران است. در این میان اما مسأله یي هست که بسیار 
ابتداي کار،  از آن رنج مي برند. در  بیماراِن مزمن هم  این دسته  رخ مي دهد و 
نزدیکاِن فرد او را نزد پزشکاِن گوناگون مي برند و همه گي آن ها با دیدن این که 
دستور  کند،  توجیه  را  بیمارشان  ناراحتي  که  بیابند  ظاهري  عالمتي  نمي توانند 
انجام آزمایش هاي گوناگون مي دهند. تمامي تصاویر رادیوگرافي، سي تي اسکن 
و حتا MRI بررسي هاي آزمایشگاهي همه و همه سالم هستند و هیچ مشکل 
ارگانیک وجود ندارد. با این حال، بیمار بازهم درد مي کشد! افراد خانواده کم  کم 
درد  و  بیماري  به  تظاهر  دارد  خانواده  بیمارِ  این عضو  شاید  که  مي کنند  شک 

کشیدن مي کند. 
جالب این است که دردهاي »روان تني« یا »سایکوسوماتیک« پس از بروز یک 
حادثه یا حوادِث تنش زا یا پیش  از وقوع آن ها روي مي دهند. دانش آموزاني که 
مي  خواهند کنکور دهند، افرادي که مي خواهند براي زنده گي به کشوري خارجي 
بروند و یا کسي که از یک حادثۀ ناگوار جان سالم به در برده و افرادي از این 
دست، همه گي مستعد ابتالي به دردهاي مزمني هستند که چارۀ درمان آن ها، در 

دستان یک روان پزشک یا روان شناس است. 
موارد باال شرح و برشمردِن یک نوع از دردهاي مزمن بود. موردي که اکنون به 
آن مي پردازیم هم بي ارتباط با گفته هاي باال نیست. عصب شناسان دریافته اند که 
مسیر اصلِي انتقال پیامِ درد از گیرنده هاي درد نزدیک آن محرِک دردناک آغاز 
مي شود و به تاالموس ختم مي گردد. در این جا این پیامِ اولیه به دو سو مي رود. 
اولي به قشر مغز مي رسد که به شخص مي  گوید درد کجاست و به شکل است 
لوب  که  مغز  منطقۀ جلوي  به  دوم  قسمت  و...(.  کشیدن  تیر  )فشار، سوزش، 
فرونتال یا لوب پیشاني نام دارد، مي رسد. تحریک این قسمت احساس عاطفِي 
درد را در انسان ایجاد مي کند: »سرم دارد مي کفد، دارم مي میرم، گردنم گرفته 

است.« 
پژوهش ها نشان داده اند که حتا افرادي که لوب پیشاني شان جراحي و برداشته 
شده، بازهم درد را حس مي کنند. این را دیگر نمي توان با علم پزشکي صرف 

توضیح داد، بلکه روان شناسي بهتر مي تواند آن را تجزیه و تحلیل کند. 

فاطمه ذوالفقاریان
هم،  سیاسی  اقتدار  این  برای  افالطون  اما 
قلمروهایی تعیین کرده است. او می گوید: 
مورد  در  خشونت  و  قهر  اعمال  “برای 
مردمان آزاد، از این حیث که برابر و آزادند 
و مناسبات سیاسی و شهروندی میان خود 
پیدا  توجیهی  نمی توان  می کنند،  ایجاد 
رابطۀ  و  شهروندانه  مناسبات  بین  او  کرد. 
خدایگان و بنده، تمایز قایل بود و می گفت: 
مناسبات شهروندانه، چون شهروندان برابر 
بنده  و  خدایگان  بین  رابطۀ  با  اند  آزاد  و 
آگاهی  نداشتن  علت  به  بنده  آن  در  که  ـ 
قرار  خود  خدای  تصرف  زیر  فضیلت،  و 
اساسی  اصل  این  دارد.  فرق  ـ  دارند 
)افالطون:  است.”  افالطون  سیاسی  فلسفه 
رسالۀ جمهور،  در  او همچنین  ص۱8۶5( 
ترجیح  آن  ارتکاب  بر  را  تحمل خشونت 

داده است. 
خشونت،  ارتکاب  که  است  معتقد  یعنی 
بین  اگر بخواهیم  قبیحانه یی است و  عمل 
آن دو به انتخاب دست بزنیم، بهتر است که 
خشونت را تحمل کرده، نه آن که مرتکب 
هم چنین  او  شویم.  خشونت آمیز  عمل 
مرتکب  نباید  افراد  تنها  نه  می گوید: 
بی عدالتی شوند، بلکه باید تالش کنند که 
باشند  مجبور  که  نگیرند  قرار  شرایطی  در 
بی عدالتی را تحمل کنند. آن ها باید شرایط 
آن  در  اصاًل  یا  و  کنند  ترک  را  بی عدالتی 
بر  است  اصل  این  و  نگیرند  قرار  شرایط 
مورد  در  شوند.  بی عدالتی  مرتکب  این که 
به  قدرت،  تمرکز  مورد  در  افالطون  نظر 
دموکراسی  نقاد  افالطون،  که  می رسد  نظر 
است. او موافق این مطلب است که قدرت 
کل  در  باشد.  شاه  فیلسوف  دست  در 
تمرکز  اندازه  هر  که  است  معتقد  افالطون 
اقتدار بیشتر باشد، بسته به این که آیا دولت 
توانایی  قانونمند،  غیر  یا  است  قانونمند 

بیشتری برای خیر و شر خواهد داشت. 
باشد،  قانونمند  دولت  اگر  اینکه  یعنی 
توانایی  و  است  بیشتر  آن  قدرِت  تمرکز 
داشت.  خواهد  شر  و  خیر  برای  بیشتری 
راس  در  شاه  فیلسوف  که  دولتی  یعنی 
باشد،  اگر دولتی غیرقانونمند  اما  باشد  آن 
نباشد،  آن  راس  در  شاه  فیلسوف  یعنی 
تمرکز قدرت آن باید کمتر باشد. افالطون 
انتقاد  سیاسی  دسته بندی های  از  هم چنین 
در  که  کسانی  “اگر  می گوید:  و  می کند 

اند، همواره در فکر  اندیشۀ کسب قدرت 
توطیه و دسته بندی های سیاسی باشند و از 
این راه کیسۀ خود را پر کنند و بخواهند بر 
به  جز  برانند،  فرمان  همه کس  و  همه چیز 
خود یا صاحب قدرت، توان گران را دشمن 
هیچ گاه  دهند،  کشتن  به  و  بشمارند  وطن 
کشور نیرومند نخواهد شد و به نیک بختی 
نخواهد رسید. “)افالطون،۱380:ص۱875( 
افالطون در باب قانون و قدرت هم مطالب 
و  قدرت  رابطۀ  در  او  است.  گفته  زیادی 
قانون، دو مرحله را از هم جدا می کند. او 
در کتاب سیاست مدار می نویسد که کمال 
خود  سیاست مدار  که  است  آن  مطلوب 
فرمان روا باشد و در این حال، باید قدرت 
کافی داشته باشد و همۀ اختیارات رهبری 
روحانی و سیاسی و سپاهی جامعه را در 
دست گیرد. مهم ترین صفت او حکمت و 
معرفت است و همین معرفت سیاست مدار، 
استوارترین ضامن ایمنی فرمان بردارانش از 

گمراهی و زیان و ستم است. 
جامعۀ  باشد،  فیلسوف  سیاست مدار  وقتی 
زیر فرمان او به قوانین مدون نیاز ندارند؛ 
پیش  هنگامی  مدون  قوانین  به  نیاز  زیرا 
می آید که جامعه فرمان روای دانا و دل سوز 
وجود  صورت  در  پس  باشد.  نداشته 
است  قانون  عین  او  وجود  شاه،  فیلسوف 
الزم االجراست.  باشد،  هرچه  او  فرمان  و 
او خود می نویسد: “تردیدی نیست که هنر 
با  است.  سیاست  هنر  جزو  قانون گذاری، 
این همه بهتر آن است که قدرت در دست 
فرمانروایی  دست  به  بلکه  نباشد،  قانون 
می کند.  دانش حکومت  روی  از  که  باشد 
زیرا قانون نمی تواند حکمی وضع کند که 
از همه جهت درست و مطابق  برای همه 
عدالت باشد، چرا که نه افراد مردم از هر 
و  کارها  نه  و  اند  یک دیگر  مانند  حیث 
اعمال ایشان “)افالطون،۱380:ص۱5۱۶( 

قانون  که  داد  پیشنهاد  قوانین  در  افالطون 
به  واقع  در  بگیرد.  را  شاه  فیلسوف  جای 
فرمانروایی  هم  هنوز  افالطون،  عقیدۀ 
و  دارد  ترجیح  فرزانه گان  و  خردمندان 
البته  است؛  دولت  بهترین  آرمانی،  دولت 
در صورتی که قابل عمل باشد، اما نیست. 
بنابراین چون دومین بهترین دولت قابلیت 
است،  که ممکن  آن جا  تا  باید  دارد،  عمل 
نزدیک تر  آرمانی  دولت  مسلم  اصول  به 
شود. در دولت آرمانی، عقل حکم می راند 

و در بهترین دولت قابل عمل، قانون حکم 
توجه  با  هم،  قانون گذار  دربارۀ  می راند. 
قوانینی  موارد،  اکثریت  و  افراد  اکثریت  به 
می نهد که برای کل جامعه است و در مورد 
می کند،  صدق  کلی  طور  به  افراد  یکایک 
چرا که چه گونه ممکن است که مردی همه 
معین  و  برود  افراد  یکایک  دنبال  به  عمر، 
که هر فرد در هر مورد چه گونه باید رفتار 
کند، ولی اگر مردی که دارای هنر سیاست 
فیلسوف  باشد)  توانا  کار  بدین  و  است 
شاه(، گمان نمی کنم آماده شود که با نوشتن 

قوانین دست وپای خود را ببندد. 
قانون گذار  به  را  آزادی  این  افالطون  “اما 
از  پس  و  بنویسد  قانونی  اگر  که  می دهد 
چندی او خود که قانون را بر طبق اصول 
دیگری  کس  یا  است  کرده  تنظیم  علمی 
بازگردد،  قانون  آن  از  اوست  مانند  که 
می تواند دستور دیگری دهد و سلب آزادی 
این  به  توجه  با  بود.  خواهد  مضحک  او 
و  سیاسی  قدرت  رابطۀ  شاید  توضیحات، 
افالطون  باشد.  شده  روشن  فردی  آزادی 
می پذیرد.”  قانون  چارچوب  در  را  آزادی 
حکومتی  به  باید  آزادی  هوادارن  بنابراین 
سلطنت  لوای  زیر  آزادی  که  دهند  در  تن 
دیگر  گروه  و  کند  تضمین  را  قانونی 
را  قانونی  سلطنت  استبداد،  جای  به  باید 
باشند  مسول  قانون،  مقابل  در  که  بگزیند 
نخواهد”  زیردستان  برای  تنها  را  قانون  و 
)افالطون،۱380:ص ۱888( اما افالطون در 
کرد.  افراط  بسیار  خود  شوق  و  شور  این 
او در کوشش آشکار برای نجات و بهبود 
بین  از  کل  به  را  فردگرایی  فردی،  اخالق 
داد.  از دست  را  آزادی خود  برد. شهروند 
فرد  برای  اجتماع  که  می دانست  افالطون 
اهمیت دارد. فرضیۀ او درست بود که انسان 
اجتماِع  مدیون  عمده  طور  به  دارد،  هرچه 
انکارناپذیری  حق  اجتماع،  و  است  مردم 
هم  او  افراط گری  اما  دارد.  انسان ها  بر 
فقط  فرد  ارزشمندی  است؛  توجیه ناپذیر 
در رابطه با دولت و در تاکید روی برتری 

جامعه بر او نیست.
 

پاورقی:
افالطون)۱۳۸۰(، دورۀ کامل آثار 

افالطون، جلد چهارم، ترجمۀ 
محمدحسین لطفی. 

سامانمندِی

اندیشۀافالطون
قدرتدر
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دكتر سیدجعفر حمیدى ریاضی
بخش دوم و پایانی

تشخیص رباعی ها:
منسوب  رباعیات  از  خیام  رباعی های  تشخیص  برای 
و  که حاصل  نموده اند  پیشنهادهایی  محققان  به خیام، 
نتیجۀ این پیشنهادها را بدین گونه می توان بازگو نمود:

نخست این که، هر چهار رکن یا چهار مصرع رباعی، 
دوم  باشند.  داشته  یک سان  نگرشی  و  واحد  فکری 
و  محتوا  و  باشد  داشته  غلبه  لفظ  بر  معنی  این که، 
باشد.  ظاهری  و  لفظی  صنایع  از  قوی تر  شعر  معنای 
سوم این که، مفاهیم و تصویرهای شعری خیام، معموالً 
مشخص است و در واقع این مفاهیم به منزلۀ کلمات 
کلیدِی اشعار خیام است، همان گونه که اشعار حافظ را 
با شناخت کلمات کلیدی می توان از شعر سایر شاعران 
پرسش،  تردید،  و  مانند شک  مفاهیمی  داد.  تشخیص 
اشعار خیام  در  استهزا  و  اعتراض، عصیان  و  پرخاش 

وجود دارد.
چهارم؛ غنیمت شمردِن دم، وحشت و اندوه از مرگ، 

تشویش و هول و هراس از مردن.
نقد  از  استفاده  و  خوشی  و  عیش  به  دعوت  پنجم؛ 
حاضر، توجه به قدرت سرنوشت و تقدیر از روز ازل 

و بی گناه بودِن انسان و توجه به تدبیر.
هر رباعی که واجد چهار شرط از این شرایط پنجگانه 

باشد، می توانیم آن را از خیام بدانیم.)8(
به نکات باال، چند نکتۀ دیگر باید افزود. اوالً، خیام به 
این  از  تدریج  به  مادی و طبیعی که می پردازد،  جهان 
می یابد.  راه  مابعدالطبیعه  یا  متافیزیک  جهان  به  جهان 
مابعدالطبیعه  تمام، جهان  زیرکِی  و  کنجکاوی  با  ثانیًا، 
بیشتر  در  این که،  ضمن  می نگرد.  وتردید  شک  با  را 
محققان  و  معاصران  از  به جای مانده  آثار  و  رباعیات 
بعد از وی، درمی یابیم که او مسلمانی معتقد به اصول 

دیانت بوده است، زیرا لقب »امام« و »حجۀالحق« داشته 
و بسیار بعید به نظر می رسد که در حق یک مرد دور 

از مذهب، چنان تعبیراتی به کار برود.)9(
در اخبار قفطی، از عمر خیام به عنوان »امام خراسان« 
او  احوال  دربارۀ  که  تازه یی  مطلب  و  است  شده  یاد 
اشتغال  یونان  علوم  تعلیم  به  وی  که  است  آن  آمده، 
داشت و معلمین را از راه تطهیر حرکات بدنی و تنزیه 
نفس انسانی بر طلب واحد تحریض می کرد. چون اهل 
زمان بر دیِن او طعن می زدند، بر جان خود بیمناک شد 

و عنان زبان و قلم را از گفتار بکشید.)۱0(

اوضاع عصر خیام
ما از زبان قفطی می توانیم این نکته را دریابیم که اوضاع 
اجتماعِی عصِر خیام و جهالت و ناآگاهِی مردم زماِن 
وی و سرزنش ها و طعن ها و آزارهایی که در آن زمان 
رخدادی  ظهور  باعث  رسیده،  خیام  به  عامه  از سوی 
رباعیات  این  یعنی،  است؛  شده  خیام  رباعیات  نام  به 
در حقیقت پاسخ گونه یی هستند به تعصبات خشک و 

بی مورد معاصرین خیام.
در تایید این نظریه، زکریای قزوینی در کتاب »آثارالبالد 
از فقها هر روز  و اخبارالعباد« روایتی دارد که: »یکی 
صبح قبل از برآمدِن آفتاب، نزد خیام می رفت و درس 
حکمت می خواند و چون به میان مردم می آمد، از او 
به بدی یاد می کرد. عمر خیام یک بار چندتن را با طبل 
و بوق در خانۀ خود پنهان کرد و چون فقیه به عادت 
بوق ها  و  تا طبل ها  داد  فرمان  آمد،  به خانۀ وی  خود 
او  خانۀ  در  سوی  هر  از  مردم  درآوردند.  صدا  به  را 
گرد آمدند، عمر گفت: ای مردم نیشابور! این فقیه شما 
است که هر روز از صبحگاه نزد من می آید و درس 
حکمت می آموزد و آن گاه پیش شما از من به نحوی 
بد می گوید. اگر من همان باشم که او می گوید، پس 

چرا از من علم می آموزد و اگر چنین نیست، پس چرا 
از استاد خود به بدی یاد می کند؟«

به شهادت تاریخ، هیچ گاه اهل علم و صاحبان فضیلت 
و حتا پیروان طریقت، از تعدی و تعصب کج باوران و 
متعصبان عصِر خود مصون نبوده اند و این گروه پیوسته 
مورد بی مهری و بی عنایتی کسانی قرار گرفته اند که قادر 
به تشخیص سخن و کالم و افکار آنان نبوده اند و از 
این گونه کج اندیشی ها دربارۀ اهل فضل و اهل علم در 
اوراق تاریخ به فراوانی ضبط شده است و مسلمًا خیام 
نیز یکی از کسانی بوده که از کج خلقی ها و تعصبات 
مردم زماِن خود در امان نبوده اند. در این مقوله، اشعار 

فراوانی از او باقی مانده که داللت بر همان 
آزرده گِی  و  دل تنگی ها 

او دارد.)۱۱( 
فیزیك و متافیزیك

رباعیات خیام را از لحاظ صوری و ظاهری نیز به چند 
گروه تقسیم کرده اند:

۱- اشعاری در بی وفایِی دنیا و سرعت گذشت سالیان 
عمر.

۲- اشعاری در بیان محدودیت علوم و معرفت انسانی 
در مقابل نامحدود بودن واقعیات عالم هستی.

را توصیه  اشعاری که لذت پرستی و خوشِی روز   -3
می کند و حیات موجود را غنیمت می شمارد.

۴- اشعاری که پوچ و بی اساس بودِن هستی و حیات 
را ترویج می کند و نسبت به ماورای حیات با نظر شک 

و تردید می نگرد.)۱۲(
اشعار سه دسته اولـ  که دربارۀ بی وفایی دنیا، گذراندِن 
سریع  عمر، محدودیت علم انسان در مقابل نامحدود 
و  لذت پرستی  باالخره  و  هستی  عالم  واقعیات  بودِن 
اما  نمی کنند،  ایجاد  را  مشکلی  ـ  است  آنی  خوشی 

اشعار دستۀ چهارم سوال برانگیز است.
مساله این است که آیا خیام یک شاعر سست خیال و 
نامعتقد به کاینات و دنیای پس از مرگ و معاد بوده 
وی،  معاصران  سایر  و  قفطی  گفتۀ  مطابق  یا  است، 

مومن، خداشناس، »امام حجۀالحق علی الخلق« و »امام 
خراسان« بوده است؟

در این مورد، تا امروز بحث ها و مطالعات بسیار به عمل 
آمده و در این رهگذر، بعضی از محققان و خیام نویسان، 
نظر  ماوراءالطبیعه  به  نسبت  بی اعتقادِی خیام  اصل  به 
داده اند و عده یی دیگر، او را غیر از این تصور نموده اند 
از خیام  اشعار، مطلقًا  این  معتقدند که  و حتا گروهی 
نیست. در این که خیام شاعری بی باک، گستاخ، جسور 
و پرخاشگر بوده  است، شکی نیست، اما این که او را 
نظریه یی  بنگاریم،  نامعتقد  و  بدکیش  ملحد،  نفر  یک 

است که همۀ محققان با آن موافق نیستند.
قرن خیام

چنان که پیش از این گفته شد، قرن پنجم 
نقلی  و  عقلی  علوم  توسعۀ  قرن  هجری، 
نجوم،  ریاضیات،  قرْن  این  در  و  بوده 
اوج  به  دینی  مطالعات  و  ادبیات  طب، 
از  قرن  این  حال،  این  با  رسید.  خود 
خرافه گویی  اضطرابات،  تشویش ها، 
خشک،  تعصبات  و  خرافه پرستی  و 
است.  نبوده  محفوظ  و  مصون 
این قرن یکی  درست است که در 
یعنی  علمی،  مراکز  بزرگترین  از 
و  نیشابور  در  نظامیه،  مدرسۀ 
اما  بود،  فعال  دیگر  شهر  چند 
نظامیه  مدرسۀ  در  تحصیل  از 
فقط  یعنی  قشری خاص،  تنها 
به  بنا  شافعی،  مذهب  پیروان 
خواست خواجه نظام الملک، 
می توانستند بهره مند گردند. 
بنابراین، تشتت آرا و عقاید 
و  افکار  پراکنده گی  و 
خرافات  و  اوهام  توسعۀ 
در نیشابور اندک نبود. از 
طرفی، نیشابور نیز مثل 
سایر شهرهای خراسان، 
سوم  قرن های  طول  در 
ویرانی  تهاجم،  مورد  بارها  هفتم،  تا 
مختلف  سلسله های  دست  در  و  بوده  آتش سوزی  و 
تظاهرات  است.  می شده  دست  به  دست  حکومتی، 
عامیانه و قشری گرِی عوام در بروز روحیۀ پرخاشگری 
که  پیداست  و  است  نبوده  بی تاثیر  خیام  انتقادِی  و 
انتقام های خود را فقط از طریق رباعی هایش می گرفت؛ 
از  انتقاد  از  رباعی های دیگر وی، رگه هایی  اگر در  و 
این  به نظر نگارندۀ  آفرینش و ماوراءالطبیعه می بینیم، 
سطور، نه به دلیل بی اعتقادِی وی نسبت به عالم هستی 
به  پاسخ  و  مثل  به  مقابله  و  تعنت  نوعی  بلکه  است، 
بوده  لجبازی های عوامانه و قشری مآب های ماجراجو 
است. رباعی های مأیوسانۀ وی به دلیل عدم اعتقاد او 
به کاینات نیست، بلکه به گونه یی، پوچی و بی محتوا 
بودِن ناسازگاری های حیات را از نظِر خود بازگو کرده 

است. 
و  محققان  نظریات  رد  در  مقاله  این  که  است  مسلم 
آن  نگارندۀ  اما  نیست؛  خیامی  یا  خیام  آثار  منتقدان 
این  خیام،  از  بعد  قرن های  طول  در  که  است  معتقد 
ریاضی داِن شاعر بارها و بارها مورد بی عنایتِی منتقداِن 
متعصب قرار گرفته، به طوری که هنوز شخصیت این 

مرد در هاله یی از ابهام و ناشناسی باقی مانده است.
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طبیعت 
و ماوراى 

طبیعت 

در آثار 

و افكار 

خیام
نیز  نیشابور 
خراسان،  شهرهای  سایر  مثل 
مورد  بارها  هفتم،  تا  سوم  قرن های  طول  در 
تهاجم، ویرانی و آتش سوزی بوده و در دست 
به دست  سلسله های مختلف حکومتی، دست 
می شده است. تظاهرات عامیانه و قشری گرِی 
عوام در بروز روحیۀ پرخاشگری و انتقادِی خیام 
بی تاثیر نبوده است و پیداست که انتقام های 
خود را فقط از طریق رباعی هایش می گرفت؛ و 
اگر در رباعی های دیگر وی، رگه هایی از انتقاد 
از آفرینش و ماوراءالطبیعه می بینیم، به نظر 
بی اعتقادِی  دلیل  به  نه  سطور،  این  نگارندة 
نوعی  بلکه  است،  هستی  عالم  به  نسبت  وی 
تعنت و مقابله به مثل و پاسخ به لجبازی های 
عوامانه و قشری مآب های ماجراجو بوده است. 
اعتقاد  به دلیل عدم  مأیوسانۀ وی  رباعی های 
او به کاینات نیست، بلکه به گونه یی، پوچی و 
بی محتوا بودِن ناسازگاری های حیات را از نظِر 

خود بازگو کرده است 

ACKU
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ناجیه نوری   
بانک  یک  توسط  نو  بانک  کابل  خرید  پردۀ  پشت 

پاکستانی اهداف خاصی استخباراتی نهفته است. 
کابل بانک  خرید  اقتصادی  سیاسی  آگاهان  از  شماری 
دانسته می گویند:  الوده  را غرض  پاکستانی ها  نوتوسط 

فروش این بانک به پاکستانی ها خیانت ملی است.
این واکنش ها پس از آن ابراز می شود که هفته گذشته 
برای  مالیه  دو شرکت داوطلب واجد شرایط  وزارت 
خرید نوی کابل بانک را معرفی کرد. یکی از این دو 

شرکت افغانستانی و دیگری پاکستانی است.
وزارت مالیه گفت که کمپنی »JSC« و بانک تجارتی 
مسلم )Muslim Commercial Bank( توانسته اند 
تا طبق شرایط دولت افغانستان اسنادهای شان را ارائه 

کنند.
به گفته مقامات وزارت مالیه: ۲0 میلیون دالر ضمانت 
بانکی، جواز شرکت، امکانات مالی و تخنیکی از جمله 
شرایط عمده دولت افغانستان در این داوطلبی می باشد.
توانسته  که  است  افغانی  شرکت  یک   JSC شرکت 
در عوض ۲0 میلیون دالر ۱۶8.۴ میلیون دالر ضمانت 
بانکی ارائه کند و وعده سپرده است که تا یک میلیارد 
دالر را در صورت خرید نوی کابل بانک، در این بانک 

سرمایه گذاری کند.
که  است  پاکستانی  بانک  یک  مسلم  تجارتی  بانک 

ضمانت بانکی و جواز شرکت را ارائه کرده و توانسته 
شرایط داوطلبی را تکمیل کند.

رییس عمومی خزاین وزارت مالیه گفت که شرکت های 
دیگر نیز در این داوطلبی شرکت کرده بودند اما واجد 
شرایط شناخته نشدند. هم چنان شرکت هایی که با کابل 
این  در  نمی توانستند  نیز  داشتند  ارتباط  سابق  بانک 

داوطلبی شرکت کنند.
و اما مجلس سنا در جلسه روز یکشنبه  هفته روان این 
مجلس واکنش نشان داده و  با احتمال فروش کابل بانک 

نو به یک بانک پاکستانی مخالفت خود را اعالم کرد.
 سناتوران گفته اند که احتمال این وجود دارد که بانک 
پاکستانی با خرید کابل بانک نو، از معلومات موجود در 

این بانک به مقاصد استخباراتی استفاده کند.
در همین حال شماری از اقتصادانان و آگاهان سیاسی 
نیز از این اقدام حکمت افغانستان سخت انتقاد کرده و 
تاکید کرده اند که نباید منافع ملی قربانی منافع اقتصادی 

شود.
دانشگاه  اقتصاد  دانشکده  استاد  سیحون  سیف الدین 
پاکستانی  بانک  به یک  را  نو  بانک  کابل، فروش کابل 

خیانت ملی می داند.
سیحون، خرید کابل بانک نو توسط بانک پاکستانی را 
خرید  سر  پشت  بدون شک  گفت:  دانسته  غرض آلود 
کابل بانک نو با توجه به اینکه نیروهای امنیتی و اکثریت 

به دست  بانک  از یک  را  کارمندان دولت معاش شان 
بانک  دراین  آنان  مورد  در  کامل  اطالعات  و  میاورند 

وجود دارد، اهداف خاصی نهفته است. 
او می گوید: اگر بانک پاکستانی  که خواهان خرید این 
بانک است با حلقات تروریستی اربتاط داشته باشد، به 
راحتی می توانند  در مورد افراد مورد نظرشان اطالعات 

به دست بیاورند.
که  است  کشوری  پاکستان  سیحون:  استاد  گفته  به 
داده  انجام  افغانستان  راعلیه  یافته ی  سازمان  جنایات 
افغانستان همواره مداخالتی داشته و دارد،  امور  و در 
از  را  پاکستان  اسم  باید  افغانستان  حکومت  بنابراین 

لیست داوطلبان حذف کند.
درون  در  حلقاتی  اما  کرد:  تاکید  دانشگاه  استاد  این 
حکومت افغانستان حضور دارند که عوامل و وابسته گان 
خوشنودی  برای  که  می کنند  سعی  و  هستند  پاکستان 

پاکستانی ها دست به چنین اقداماتی بزنند.
به  و  فارغ  پاکستان  مدارس  از  نفر  هزاران  گفت:  او 
افغانستان آمدند و یک شبکه وسیع از مزدوران و اجیران 
پاکستانی در حکومت افغانستان حضور دارند و فروش 
کابل بانک نو به پاکستانی ها هم می تواند به همین مساله 

ارتباط داشته باشد.
استاد سیحون، از پارلمان افغانستان می خواهد تا در برابر 
این اقدام واکنش نشان داده و اجازه ندهند تا این بانک 

به پاکستانی ها به فروش برسد.
الحاج محمد عبده عضو مجلس نماینده گان می گوید: 
اگر با فروش کابل بانک نو منافع ملی افغانستان تهدید 
را  تا  ضرر  افغانستان مکلف است  می شود، حکومت 

پذیرفته و این معامله را انجام ندهد.
عبده تاکید کرد: اگر معامله با پاکستان برای افغانستان 
یک تهدید است و منافع ملی را متضرر می سازد، پس 

بهتر است که معامله ی صورت نگیرد.  
مراجع  با  معامله  گفت:  همچنان  مجلس   عضو  این 
پاکستانی را که قوانین افغانستان ممنوع قرار داده، باید 

انجام نشود و باید به قوانین احترام گذاشته شود.
فروش  در  که  باشد  این  به  باید  همه  افزود: تالش  او 
کابل بانک منافع ملی افغانستان متضرر نشود و فروش 

این بانک با رعایت منافع ملی انجام شود.
در همین حال شماری از شهروندان کابل هشدار دادند 
واگذار  پاکستانی ها  به  را  بانک  این  حکومت  اگر  که 
کنند، آنان حساب بانکی شان را در کابل بانک نو بسته 

خواهند کرد.
آنان خطاب به حکومت وحدت ملی گفته اند که اگر 
حکومت وحدت ملی واقعاً به منافع ملی فکر می کند، 

پس نباید این بانک را پاکستانی ها بسپارد.
این درحالی است که معاش عده ی زیادی از کارمندان 
نهادهای دولتی و نیروهای امنیتی از طریق کابل بانک 

نو پرداخت می شود.
پس از افشای فساد مالی در سال ۲007 در کابل بانک، 
دولت افغانستان کنترل این بانک را در دست گرفت و 
بر اساس قرارداد تقویت سیستم مالی کشور قرار است 

این بانک دوباره به بخش خصوصی واگذار شود.
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آگاهان اقتصادی در پیوند به فروش کابل بانک نو به  یک شرکت پاکستانی:

هدف پاکستانی ها از خرید کابل بانک نو،  استفادۀ استخباراتی است

احمدولی مسعود:

... حتا وحدت ملی را برهم زدند
منبع: خبرگزاری جمهور

اشاره: احمدولی مسعود برادر سوم شهید 
احمدشاه مسعود و رییس بنیاد شهید 

احمدشاه مسعود است. وی تا اوایل حکومت 
کرزی، سفیر افغانستان در لندن بود.

وی هر ازگاهی در خصوص وضعیت سیاسی 
کشور، اعالم موضع می کند. یکی از طرح های 

او که مدت زیادی روی آن کار کرد، طرح 
"آجندای ملی" بود. در شرایط حاضر، که دو 

سال از حکومت وحدت ملی می گذرد او نگران 
تداوم این حکومت است.

در پیوند به تداوم حکومت وحدت ملی و 
احتمال سقوط این نظام، خبرگزاری جمهور 
مصاحبه اختصاصی با وی انجام داده است:

اختیار  در  را  تان  وقت  که  مسعود  آقای  تشکر 
وحدت  حکومت  دادید،  قرار  جمهور  خبرگزاری 
ملی در حال دو ساله شدن است، در این دو سال، 
کارنامه رهبران حکومت چگونه است و ناکامی ها 

در چه سطحی است؟
نظام  و  زیر شعار اصطالحات  افغانستان،  در  متأسفانه 
اشتباهی  یا  دارند،  شخصی  آجندای  بیشتر  گرایی، 
اینکه  مثل  برند،  می  کار  به  غلط  یاهم  و  انحرافی  یا 
وقت  هیچ  ملی،  مشارکت  عنوان  زیر  کرزی  زمان  در 
نخواست یک مشارکت واقعی در افغانستان به وجود 
و  نساخت  شریک  سیاسی  نظام  در  را  کسی  بیاورد، 

سرانجام افغانستان به بحران رفت.
دو  که  امروز  تا  ملی  وحدت  حکومت  زمان  از  ولی 
ملی،  وحدت  حکومت  شعار  زیر  می گذرد،  سال 
از  جمعی  بیشتر  یعنی  شود،  می  دیده  آشکار  تناقض 
در  را  ثروت  و  قدرت  بتوانند  تا  دارند  تالش  رهبران 
وحدت  روحیه  با  کاماًل  این  کنند،  انحصار  افغانستان 
ملی و خود وحدت ملی مغایرت دارد. کاری نکردند 
که هیچ؛ وحدت ملی را نیز برهم زده و از بین بردند، 
ضعیف کردند، چرا؟ به خاطر اینکه در قالب این شعار، 
البته تعدادی هم  بیشتر به آجندای شخصی پرداختند، 
فقط  قوم!  به خاطر  نه  کنند،  کار  خواستند  قوم  نام  به 
به نام قوم نان قوم را خوردند و به نام قوم، آجندای 
شخصی شان را پیش بردند. پس این حرفها مغایرت با 
روحیه حکومت وحدت ملی دارد و با این کارها، آنها 
ایجاد  افغانستان  در  نیز  را  دیگری  پیچیده  بحران های 

کردند.

بنیاد  آیا  چیست؟  شخصی  آجندای  از  منظورتان 
امضای توافق نامه سیاسی میان عبداهلل و غنی، پیشبرد 

منافع شخصی شان است؟

وحدت ملی، مسایل و نیازهای خاص خود را دارد اما 
بر اساس آن، تقسیم  توافق نامه یی که  سران حکومت، 
قدرت پنجاه-پنجاه بود را شکل دادند. آنها در اصل، 
و  داشتند  تمرکز  مساوی  بگونه  قدرت  تقسیم  روی 
رقابت شان، قدرت محور بود و نه مشروعیت محور. دو 
رهبر، مشروعیتی را که در انتخابات نگرفتند، خواستند 
توافقنامه،  کنند.  کسب  سیاسی،  توافقنامه  امضای  با 
کاغذپاره باقی ماند و حتی مراحل ابتدایی توافقنامه هم 
تطبیق نشده است، مثال ایجاد کمیسیون به خاطر طرح 
تذکره  نظام،  اصالح  کمیسیون  اساسی،  قانون  تعدیل 
اینها  اند.  نداده  انجام  را  اینها  غیره...  و  الکترونیکی 
نتوانستند یا نکردند، یک قسمت آن نتوانستند، قسمت 
دیگر، آنچه را که توافق کردند انجام نداده اند، توزیع 
انتخاباتی، کمیسیون  تذکره، کمیسیون اصالحات نظام 
باقی  توافقنامه  از  ماه  پنج  ببینید  اساسی؛  قانون  تعدیل 
مانده است و این توافقنامه به پایان میرسد و مشروعیت 
حکومت وحدت ملی کاماًل از بین میرود و افغانستان 

به بحران جدیدتری مواجه خواهد شد.

مهلت  از  دیگر  ماه  پنج  شما  قول  به  مسعود!  آقای 
توافق نامه باقی مانده است، سرانجام آینده افغانستان 

به کجا خواهد رفت؟
ضعف در داخل حکومت است. حاال که بگویم ضعف 
از کدام شان است فکر می کنم هردوی شان مسئولیت 
توافق نامه،  ساختن  عملی  قسمت  در  دارند.  یک سان 
هردوی شان تالش کنند، اگر توافق نامه شکست بخورد 
یکی ناکام و دیگری کامیاب نمی شود، بلکه هردوی 

شان مسئولیت یک سان خواهند داشت. ضعف اول این 
است که اراده ندارند و هیچ کار مقدماتی را انجام نداده 
جمهور  رییس  غنی  اشرف  داکتر  که  میکنم  فکر  اند. 
که باید این کار را کند، آجندای دیگری دارد! نمیدانم 
اما عملی ساختن توافقنامه سیاسی در  که چی هست 
آجندای او نیست، اگر تا پنج ماه دیگر شاهد برگزاری 
توافقنامه  کردن  عملی  شاهد  و  قانونی،  جرگه  لویه 
نباشیم،  نظام سیاسی  سیاسی و ساختارهای جدید در 
کشور به تراژدی عمیق تری سقوط می کند که در این 

جای شکی نیست.

چیزی که در این شرایط خیلی مهم به نظر می رسد، 
داشتن  و  حکومت  رهبران  میان  اختالفات  حذف 
نظام  در  اصالحات  آوردن  برای  واحد  دیدگاه 
انتخاباتی است، در جریان هستید که رییس کمیسیون 
مستقل انتخابات استعفا کرد، آیا این استعفا می تواند 
دروازه اصالحات را بگشاید و آنانی که متهم هستند 
قرار  بازپرس  مورد  که  نیست  الزم  آیا  میروند،  و 

بگیرند؟
اگر اراده باشد کار صورت میگیرد. به طور مثال، کمیته 
گزینش را ایجاد کردند، توزیع تذکره های الکترونیکی 
نهایی شده بود، و مجلس هم روی آن توافق کردند اما 
ابتدایی  کارهای  بسیار  اینها  نشد،  توزیع  که  دیده شد 
بود که نکردند، حاال مسئله نورستانی و امثال آن رفتن 
کمیسیونهای  کل  در  ندارد،  اهمیتی  آن ها  استعفای  و 
اند  داده  دست  از  را  خود  اهمیت  قبلی  انتخاباتی 
اعضای  بقیه  بلکه  نورستانی  تنها  نه  می کنم  فکر  و 

بروند  تنها  نه  بروند؛  باید  نیز  انتخاباتی  کمیسیون های 
که باید از مورد سئوال قرار بگیرند که چرا افغانستان را 
به بحران بردند، باید توضیح بدهند، اگر امروز سئوال 

نشود، فردا جواب گو نخواهند بود.
آقای  انتخابات  مستقل  کمیسیون  رییس  استعفای 
نورستانی ساده نیست، این طوری نیست که افغانستان 
را خراب  تاریخ کشور  از  و بخشی  ببرد  بحران  به  را 
مردم  بدبختی  عامل  و  کرده  نگران  را  مردم  کند، 
افغانستان، مثل نورستانی و کسانی که هم دستش بوده 

بدون بازخواست بروند.
انتخاباتی  کمیسیونهای  فعلی  اعضای  حضور  اصال 
باحضور  انتخابات  که  ندارد  امکان  نیست،  درست 
این افراد برگزار شود. کسانی که جدید می آیند باید 
هیچگونه  نباید  جدید  های  مهره  بیایند،  ملی  معیار  با 
بعدی که  باشند. کمیسیون  وابستگیهای سیاسی داشته 

می آید باید با معیارات درست و دقیق بیایند.

با  کشور،  این  کنار،  و  هرگوشه  مسعود!  جناب 
چالشهای جدی مواجه است. گذشته از اصالحات، 
به تازگی نبرد سیاسی میان استادعطا و جنرال دوستم 
بار دیگر اوج گرفت که سرانجام منجر به خونریزی 
شد، در این شرایط حساس، اختالفات سیاسی این 
را  افغانستان  افغانستان چقدر  سیاسی  دو شخصیت 

متضرر می سازد؟
من می توانم بگویم حیف من می آید که بعد از یک 
عالم تجربه، بعد از این همه فراز و فرود در افغانستان، 
کشیدن زحمات، مقاومت و سرانجام به تمام موضوع 
در محور یک عکس؛ این اختالفات شدید، نگرانی های 
شدید را ایجاد می کنند، افسوس من می آید که چرا؟

طوری  دارد،  دوستی  و  همگرایی  به  نیاز  افغانستان 
گروه،  آن  و  گروه  این  قوم،  آن  و  قوم  این  که  نیست 
افغانستان فعاًل در اطراف خود دوستان و دشمنان قوی 
حکومت  و  شده  زیاد  داخل  در  قدرت  مراکز  دارد، 
حالت،  یک  طور  این  در  است،  برنامه  بی  و  ضعیف 
خود  تاریخ  به  کنیم،  رحم  خود  مردم  حال  به  باید 
رحم کنیم، در این شرایط و حساسیت خلق کردن از 
عقالنیت سیاسی دور است. دشمنان مردم زیاد است، 
برنامه های استراتژیک دارند، حتا در نزدیکی های ما 
دشمنان قوی هستند که گروه های خطرناکی را وارد 
از  می کنند، هر روز تقویت می کنند، هر روز شاهد 
دست دادن فرزندان این سرزمین هستیم، هر روز در 
برابر یک دشمن کالن قرار می گیریم، بعد این ها همه 
این چالش ها را کنار گذاشته، حساسیت خلق کنیم، این 

دور از عقالنیت سیاسی است.

گفتگو از وحید فرزان

ACKU
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ورزش

افسر نیروی دریایی آمریکا به جاسوسی به نفع دولت های بیگانه متهم 
شده است.

وزارت دفاع امریکا تایید کرده که یک افسر نیروی دریایی این کشور 
ایاالت  محرمانه  نظامی  اطالعات  انتقال  ظن  به  است  تایوان  زاده  که 
متحده به جمهوری خلق چین یا تایوان یا هر دو کشور بازداشت شده 

است.
اطالعاتی که در دسترس رسانه ها قرار گرفته از این فرد با نام »ناخدا 
ایالت  در  نورفوک  هوایی  پایگاه  پرسنل  از  لی«  سی  ادوارد  سوم 
ویرجینیا، نام می برد اما مشخص نیست که او به نفع جمهوری خلق 
چین جاسوسی می کرده یا اطالعات خود را در اختیار مقامات تایوانی 

قرار می داده است.
نخستین جلسه رسیدگی قضایی به اتهام ادوارد لین روز جمعه گذشته 
برگزار شد و نتیجه آن به منظور تصمیم گیری جهت پیگرد قانونی این 
گرفته  قرار  نورفوک  پایگاه  در  مستقر  ناوگان  فرمانده  اختیار  در  فرد 

است.
نخستین گزارش های مربوط به اتهامات ناخدا سوم لین روز یکشنبه در 
بولتن خبری موسسه دریایی ایاالت متحده، که یک سازمان غیرانتفاعی 
امنیتی است، منتشر شد. در این گزارش آمده که  با تحقیقات  مرتبط 

این شخص در ماموریت های بسیار حساس هم شرکت داشته است.
ادوارد  اتهامات  از فهرست  به نسخه ای  خبرگزاری آسوشیتدپرس که 
لین دسترسی یافته نوشته است که او به دو مورد جاسوسی و سه مورد 
اقدام به جاسوسی متهم است. براساس این گزارش، این افسر نیروی 
دریایی آمریکا متهم است که اطالعات سری مربوط به دفاع ملی را در 
اختیار نماینده یک دولت خارجی قرار داده با آگاهی از اینکه دولت 
داشته  را  خود  نفع  به  اطالعات  این  از  بهره برداری  امکان  نظر  مورد 

است.

داعیه  از کشورهای  برخی  مخالفت  به  نسبت  روسیه  رییس جمهوری 
رهبری دربارۀ پیوستن به معاهدۀ منع آزمایش های هسته یی مایۀ تأسف 

خواند.
دعوت  جهان  کشورهایی  از  روسیه  رییس جمهوری  پوتین  والدیمیر 
از  او  بپیوندند،  هسته یی  آزمایش های  انجام  منع  معاهدۀ  به  تا  کرد، 
منع  در جهت  مسیر  این  در  نهادن  گام  با  جهان خواست  کشورهای 
اسرع  در  تا  شود،  برداشته  و جدی  عملی  گام های  هسته یی  آزمایش 
وقت ممکن شاهد به ثمر نشستن این تصمیم و اراده در جهان باشیم.

از کشورها  برخی  آمده است: مخالفت  بیاینۀ کاخ کرملین روسیه  در 
این معاهده، اگر چه خود آن ها عضو فعلی هستند،  به  پیوستن  برای 
ولی با امضا این تعهد عضویت آن ها هم رسمی می شود، باعث تأسف 
برخی  کنیم که  تأکید  نکته هم  این  به  باید  بین  این  فراوان است، در 
این طریق تالش  از  و  دایه دار رهبری جهان هستند،  این کشورها  از 
منظور حل مسایل  به  اختیارات فوق العاده یی  می کنند، صالحیت ها و 

مربوط به امنیت جهانی را به دست بگیرند.
پوتین در بخش دیگری از آن گفته است: روسیه معتقد است که تنها 
راه برای تضمین اجرایی شدن مفاد این معاهده آن هم در نزدیک ترین 

موعد ممکن، اولویت بخشیدن به اصل معاهده است.
از این رو امیدواریم جهان کنونی در این روزها که ما در آستانۀ بیستمین 
سالگرد تصویب این معاهده از سوی سازمان ملل هستیم، پیشرفت های 

ملموسی در این بخش شاهد باشیم.
پوتین ضمن یادآوری مجدد این معاهده که در برگیرنده سیستم مهم 
به شمار می آید،  منع توسعه و گسترش سالح هسته یی  جلوگیری و 

گفته است: متأسفانه تاکنون مفاد این معاهده اجرایی نشده است.
رییس جمهوری روسیه در بخش دیگری از بیانیۀ صادره از کرملین در 
آماده گی  به  این معاهده  آینده و سرنوشت  این خصوص گفته است: 
این  اعالم شده  اهداف  پیشبرد  برای  بین المللی  در جامعۀ  اعضا  همه 
معاهده بسته گی دارد، هدف اصلی آن همانا عاری شدن کرۀ زمین از 

سالح های هسته یی است.

ننگیالی عثمانی
لطف کنید اندکی در مورد حبیب اهلل رستمزاده بگوید؟

حبیـب اهلل رسـتم زادهیکـی از ورزشـکاران کیک بکـس و همچنان 
عضـو تیـم ملی اسـت و مدت 9 سـال می شـود کـه در رشـتۀ کیک 

بکـس تمریـن می کند.
تا به حال چه دست آوردهای داشته اید؟

در سـال ۱387 عضویـت تیـم ملی را کسـپ کـردم،9 مـدال داخلی 
گرفتـه ام کـه شـامل ۴ طـال، 3 نقـره و ۲ برنـز می شـود. در وزن 7۲ 
کیلـو گـرام در کشـور مقـام اول را دارم، ۲5 سـتایش نامه از داخـل 
کشـور دارم و نیـز اجـازه نامه هـای مربی گـری و داوری را نیز دارم. 
در سـال ۲0۱3 در مسـابقات کشـور ایـران دو مـدال نقـره را در 

سـبک های فـری فایـت و کیـک بوکـس کسـپ کردم.
ورزش چی نقشی در جامعه دارد؟

پـرورش  و  آمـوزش  و  ورزش  آینـدۀ  در  بایـد  را  کشـور  آینـدۀ 
جسـت وجو کـرد، بایـد ورزش را در جامعـه کسـترش داد، یـک 
اصـالح خوبـی در کشـور داریـم کـه می گویند:عقـل سـلیم در بدن 
سـالم اسـت، مـردم بـا پرداختـن بـه ورزش نـه تنهـا از سـالمت 
جسـمانی برخـوردار خواهد شـد، بلکه بـه دالیل علمی از شـادابی، 
سـالمتی ذهـن و روان نیـز بهرمنـد خواهـد بـود. توسـط ورزش 
می تـوان فسـادهای اخالقـی و مـواد مخـدر را از کشـور ریشـه کن 

. د کر
یك قهرمان دارای کدام خصوصیات باید باشد؟

یکـی از ویژه گی هـای ورزشـکار این اسـت که باید روحیۀ گذشـت 
و بخشـش داشـته باشـد،در اوِج پیروزی و توانایی خـدا را فراموش 
نکنـد، از ویژه گی هـای دیگر یـک قهرمان ایمان، تقـوا و پرهیزکاری 

اسـت، تقـوا ورزشـکار را از پرداختن بهمضـرات حفاظت می کند.
چالش های فراراه ورزشکاران افغانستان را در چه می بینید؟

ورزشـکار افغانسـتان چالش هـای فراوانی دارنـد، عمده ترین چالش 
آن هـا از دیـد مـن اقتصـاد اسـت، بسـیار از ورزشـکاران مـا از ایـن 
جهـت بسـیار ضعیـف هسـتند، امـا با ایـن وجـود شـماری از آن ها 
بـه ورزش خـود ادامـه می دهنـد، در کنـار این،مکان هـای معیـاری، 
وسـایل معیـاری و... از چالش های دیگر ورزشـکاران در افغانسـتان 

است.
خواست تان از کمیتۀ ملی المپیك چیست؟

اگـر ایـن کمیتـه بـه چالش هـای کـه یـاد آور شـدیم، رسـیده گی 
کند،می تـوان بیشـترین قهرمان ها را داشـته باشـیم و دسـت آوردهای 
از  اگـر  بخـورد.  نـام کشـورمان رقـم  بـه  خیلـی عظیـم خارجـی 
افتخـارت  داده شـود،  انگیـزه  آن هـا  بـه  و  ورزشـکاران حمایـت، 
رنگینی را به کشـور خواهند آورد، حداقل در رشـتۀ ورزشـی خودم 
جوانـان توان منـدی را سـراغ دارم که اگر روی شـان سـرمایه گذاری 
شـود می تواننـد بـا بهتریـن ورزشـکارن دنیا رقابـت کنند، متأسـفانه 

هیچ کسـی بـه آن هـا توجـه نـدارد.
پیام تان به جوانان چیست؟

جوانـان بایـد از اوقات فراغت خود اسـتفادۀ خـوب و جایز کنند،به 
فعالیت هـای ورزشـی، دینـی، فرهنگـی، هنـری و سـایر فعالیت های 
و  ترقـی  در  و  جامعـه  سـاختار  در  جوانـان  نقـش  موثربپردازنـد، 
پیشـرفت بسـیار مهـم اسـت، بـه هـر ورزشـی کـه عالقـه دارنـد 
بپردازنـد. بـه خاطـر سـالمتی خـود و جامعۀ خـود ایـن کار را کنند.

افسر نیروی دریایی امریکا به جاسوسی 

برای چین و تایوان متهم شد

انتفاد پوتین از مخالفت برخی 
کشورها با منع آزمایش هسته ای

روی ورزشکاران 
سرمایه گذاری نمی شود

محمد اکرام اندیشمند

چرا جان کری در مناقشه بر سر عمر دولت وحدت ملی
فصل الخطاب است؟ 

سفر جان کری وزیر خارجه ایاالت متحده امریکا بروز بیست 
و یکم حمل سال روان ۱39۴ خورشیدی)نهم اپریل۲0۱( به کابل در واقع به 
مناقشه بر سر پایان یافتن عمر دولت وحدت ملی تا شش ماه دیگر پایان داد. 
او عمر دولت وحدت ملی را پنج سال خواند و از عدم تعین تاریخ پایان این 
دولت در موافقت نامۀ سیاسی سال ۲0۱۴، مبنای تشکیل دولت مذکور سخن 

گفت. 
در حالی که سفر جان کری و موضع گیری او در واقع فصل الخطاب کشمکش 
و زدو بند چهره ها و گروه های فعال و اثر گذار داخلی در مشارکت بر سر 
قدرت سیاسی و نشستن بر سفرۀ قدرت بود، این فصل الخطاب بودن جان 
روشنفکری  جامعۀ  از  بخشی  میان  در  را  نارضایتی  و  انتقاد  از  موجی  کری 
استقالل  نقض  در  را  نارضایتی  این  برخی  کرد.  ایجاد  افغانستان  سیاسی  و 
کنند که مشروعیت دولت و حاکمیت سیاسی  ملی مشاهده می  و حاکمیت 
افغانستان را وزیرخارجه امریکا تعین و تثبیت می کند. شماری هم از دست 
نشاندگی دولت توسط امریکا سخن می گویند و تعدادی به شدت این اقدام و 
عملکرد امریکا و وزیرخارجۀ آن را مورد پرسش قرار می دهند که به چه حق 
و دلیلی آن جاِن امریکایی برای دولت و حاکمیت سیاسی ما و زمام داران ما 

مشروعیت زمانی تعین می کند؟ 
در این تردیدی نیست که این رویکردهای انتقادی و اعتراضی از منظر احساس 
و آرمانگرایی استقالل و حاکمیت ملی و حتی از زاویۀ قواعد و ضوابط متدوال 
و پذیرفته شدۀ جهانی در مورد استقالل و حاکمیت ملی دولت ها و کشورها، 
وقتی  نیست.  واقعی چنین  و  عملی  میدان  در  اما  است،  درک  قابل  و  موجه 
حیات و بقای دولت افغانستان در گرو کمک های مالی و نظامی دولت متبوع و 
کشور جان کری باشد و پایان این کمک ها، پایان عمر دولت ما باشد، آیا نتیجه 
غیر از این می شود که است؟ مگر نه این است: »آنکه نان دهد، فرمان دهد.«

اگر توقع این باشد که امریکایی ها با کمک مستقیم نظامی و مالی خود دولت 
زمام  و  دار  زمام  به  اما  مانع سقوطش شوند،  و  نگهدارند  زنده  را  افغانستان 
داران این دولت و سیاست های شان کاری نداشته باشند، تنها یک توهم و 
خیالپردازی بیش نیست. دولتی که هزینۀ حیات و بقای خود را از عاید داخلی 
خودش و قلمرو حاکمیتش تامین کرده نتواند و صد در صد متکی به کمک 
خارجی باشد، چگونه می تواند مجزا و مستقل از نفوذ و سیاست منبع و یا 
منابع کمک کننده به سر برد و از آزادی و استقالل کامل در سیاست داخلی و 

خارجی خود برخوردار باشد؟ 
واقعیت بسیار ناگوار و تلخ تاریخی این است که بسیاری از دولت ها و زمام 
داران معاصر افغانستان همین سرنوشتی را پیموده اند که دولت و زمام داران 
امروز افغانستان آن را طی می کنند. اگر به گذشته های دور نرویم، کم از کم 
طی این یک و نیم سدۀ اخیر در این کشور بیگانه ستیز، آزادی دوست، مجاهد 
و قهرمان، این بیگانه ها و خارجی ها بوده اند که در تعین و دوام دولت ها و 

زمام دارانش حرف اول را زده اند و نقش اصلی را داشته اند. 
کابل  در  انگلیس  سیاسی  امور  ادارۀ  گریفینLepel Griffin«مسئول  »لیپل 
سردار عبدالرحمن خان را پس از دوازده سال اقامت در سمرقند و تاشکند با 
نامۀ خود به کابل خواست و بریتانیا از میان همه سرداران و شهزادگان مدعی 
امارت و سلطنت او را به تخت کابل نشاند و تا مرگش بر تخت سلطنت از 
کمک و حمایت انگلیس بهره مند بود. پس از امضای توافقنامۀ دیورند کمک 
نظامی و مالی انگلیس ها برای او دو برابر شد. پسرش امیر حبیب اهلل نیز در 
اعالن   ۱9۱9 در  خان  اهلل  امان  وقتی  کرد.  سلطنت  انگلیس  کمک  این  سایۀ 
استقالل کرد و وارد جنگ با انگلیس ها شد، از مستمری انگلیس محروم شد 
و سلطنتش هم دوام نیاورد. انگلیس به جای امان اهلل خان که مورد مخالفت و 
شورش داخلی قرار گرفت، با کمک مالی و نظامی خود از سردار محمدنادر 
خان حمایت کردند و او در سایۀ این حمایت بر تخت سلطنت جلوس کرد. 

مگر در دوران حاکمیت و دولت چپ و انقالبی حزب دموکراتیک خلق رهبر 
و زمام دار حزب مذکور را غیر از شوروی چه کسی تعین می کرد؟ آیا حفیظ 
اهلل امین را شوروی ها نکشتند و به جایش ببرک کارمل را به رهبری حزب 
و دولت نرساندند؟ آیا آن ها سپس ببرک کارمل را از رهبری حزب و دولت 
کنار نگذاشتند و به جای وی داکتر نجیب اهلل را در رهبری حزب و حاکمیت 
قرار ندادند؟ مگر حامد کرزی را امریکایی ها در بن به زمام داری افغانستان 
نصب نکردند که بیش از سیزده سال در سایۀ کمک نظامی و مالی امریکا به 
حکومت ادامه داد؟ حاال اگر کمک مالی و نظامی امریکا قطع شود، آیا دولت 
فعلی و زمام دارانش در افغانستان می توانند بدون این کمک و یا کمک هر 

کشور و دولت خارجی به حیات خود ادامه دهند؟
واقعیت این است تا زمانی که افغانستان نتواند از عاید داخلی خودش هزینه 
تامین کند،حیات و بقای دولت در گرو کمک  نیاز دولت را  و بودجۀ مورد 
خارجی است. ابتدایی ترین بهای این گروی همین است که جان کری انجام 

داد. 
خارجی  و  ها  امریکایی  کمک  درماندۀ  و  نیازمند  کشور،  و  افغانستان  دولت 
های دیگر است و گریزی از آن ندارد. نکتۀ مهم در چنین شرایط درماندگی 
و وابستگی به کمک امریکایی ها، استفاده از این کمک ها در جهت رهایی از 
این وابستگی است. این نجات، مستلزم دولت ملی عدالت محور، حکومت 
داری خوب و سالم، وجود زمام داران صادق و وطندوست با افکار و عملکرد 
ملی و عاری از تبعیض و بی عدالتی می باشد. اگر در افغانستان دولت سالم، 
پاسخگو، عدالت محور و قانون مدار بر فساد، و بی عدالتی موجود غلبه نیابد 
و با استفاده از کمک امریکایی ها و جامعۀ بین المللی به خود کفایی و استقالل 

حد اقل نسبی نایل نشود، سرنوشت فقط دو چیز است:
۱- وجود جان کری و جان کری ها همیشه و پیوسته منبع دوام عمر دولت 

ها و زمام داران می باشد.
۲- عدم وجود و حضور آن ها یا پایان کمک و حمایت آن ها، نقطۀپایان عمر 

دولت ها و زمام داران است.

فیـسبـوک نـــامــه
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نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

ابوبکر مجاهد
جهانـی  روز  از  تجلیـل  به منظـور  همایشـی  در 
دیروز)سـه شـنبه ۲۴ حمـل( در مجتمـع  ورزش 
جامعـه مدنـی افغانسـتان برگـزار شـده بـود، از 9 

ورزشـکار برتـر زن تقدیـر شـد.
معصومه حسـینی، صدفـه رحیمی، زهـره نبی زاده، 
مرسـل خدری، گیتـی رحیمی، معصومـه علی زاده، 
کیمیـا یوسـفی، هاجـر ابوالفضل، انجیال نیـازی، از 
ورزشـکاران بودنـد که مـورد تقدیر قـرار گرفتند.

این ورزشـکاران در عرصه های فوتبال، باسـتیکبال، 
اسپ سـواری، بایسـکال رانـی، تکوانـدو، کراتـه و 

والیبـال مسـابقات  را انجـام داده اند.
این کـه  بابیـان  محفـل  ایـن  کننده هـای  اشـتراک 
اذعـان  اسـت،  صلـح«  و  »توسـعه  بـرای  ورزش 
کردنـد کـه سـازمان ملل متحـد روز جهانی ورزش 
را بـه نـام ورزش »توسـعه و صلـح« مسـما کـرده 

. ست ا
آنـان ابـراز کردنـد: تجلیـل از روز جهانـی ورزش 
بـه  کـه  ورزشـکاران  و  اسـت  صلـح  از  تجلیـل 

افغانسـتان افتخـار آورده انـد، در حقیقـت پیام آور 
صلـح بهایـن کشـور انـد.

9 وزرشـکار بانــو تقــدیر شـد لغزش سنگ در والیت کنر
 7 عضو یک خانواده را کشت

بـه اثـر لغزش سـنگ باالی بام یـک خانه در والیـت کنر، هفت 
عضـو یـک خانواده کشـته و یک عضو دیگر آن زخمی شـد.

جنـرال حبیـب سـید خیلـی قومانـدان امنیـه والیـت کنـر، طی 
تمـاس تلفنـی به خبرگـزاری رصد گفـت که این رویداد شـب 
گذشته)دوشـنبه( در دره ی دیوه گل ولسـوالی څوکی والیت کنر 

رویداده اسـت.
بـه گفته آقای سـید خیلی کشـته شـدگان یک زن و شـوهر، دو 

پسـر و سـه دختر ایـن خانواده می باشـند.
آقـای سـید خیلـی گفـت کـه در ایـن رویـداد یـک عضـو این 
خانـواده زخمـی شـده که اکنون به شـفاخانه ملکـی این والیت 
منتقـل شـده و وضعیـت صحی اش نیـز قناعت بخش می باشـد.

به  نشود  فاش  نامش  خواست  که  امنیتی  پایه  بلند  مقام  این 
شورشیان  و  داعش  تروریستی  گروه  گفت  رها  خبرگزاری 
طالبان بر سر تصاحب این معدن درگیری های شدیدی را میان 

خود آغاز کرده اند.
شورشیان  خوردهای  و  زد  که  افزاید  می  همچنین  مقام  این 
طالبان و جنگجویان گروه داعش از یک هفته پیش آغاز شده 

بود که اخیرا اما شدت یافته است.
وی می گوید که این معدن در ولسوالی چهارسده والیت غور 

واقع شده است.
این اما در حالیست که عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور در 
تماسی تلفنی به خبرگزاری رها گفت تاکنون در این خصوص 

گزارشی دریافت نکرده است.
حضور  والیت  این  در  داعش  گروه  که  گفت  خطیبی  آقای 
فیزیکی ندارد و برخی از گروه هایی که در “دره مرغاب” این 

والیت حضور دارند وابسته به گروه طالبان می باشند.
خطیبی می افزاید که نهادهای کشفی و استخباراتی والیت غور 
در تالش هستند تا از حضور داعش در این والیت جلوگیری 

به عمل آورند.
سخنگوی والی غور در حالی این سخنان را مطرح می کند که 
منطقه  در  داعش  تروریستی  گروه  جنگجویان  شود  می  گفته 
“فاخور” والیت غور حضور دارند که اکثر برنامه های شان را 

از آنجا طراحی و اجرا می کنند.
گروه  جنگجویان  اینکه  بر  مبنی  هایی  گزارش  نیز  تر  پیش 
افتاده  دور  های  قریه  و  مناطق  برخی  در  داعش  تروریستی 

والیت غور حضور دارند منتشر شده بود.

 

علی لطیفی - برگردان: مختار یاسا
یک  طی  امریکا  خارجۀ  وزیر  کری،  جان  که  زمانی  
شهروندان  از  بسیاری  شد،  کابل  وارد  اعالم نشده  سفر 
و  عمیق  نگرانی های  به  او  که  بودند  امیدوار  افغانستان 
وجود  ملی  وحدت  حکومت  مورد  در  که  گسترده ای 
بپردازد. حکومتی که به کمک او در سال ۲0۱۴  دارد، 

شکل گرفت.
این  )عمل کرد(  بر  صحه گذاشتن  با  کری  بیانیه  اما 
را  آن  سیاسی  مخالفان  اکثریت  چالش زا،  حکومت 
خشم گین کرد و باعث شد تا شمار زیادی از افغان ها، 
حضور چهارده ساله امریکا پس از مداخله نظامی در این 
کشور را، مداخله دوام دار ایاالت متحده در نظام سیاسی 

افغانستان ببینند.
آقای کری در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رئیس 
جمهور غنی گفت، توافق تشکیل حکومت وحدت ملی 
که برای پایان بخشیدن به جنجال انتخابات سال ۲0۱۴ 
دوام  پنج ساله  کامل  دوره  یک  برای  باید  شد،  حاصل 
یابد. ظاهرا این اظهارات، عدول از توافق نامه ای بود که 
برای تصمیم گیری در  از دوسال  باید پس  آن  براساس 

مورد آینده حکومت، لویه جرگه برگزار شود.
و  غنی  توسط  امریکا،  میانجی گری  با  توافق نامه  این 
براساس  شد.  امضا  عبداهلل  عبداهلل  او،  انتخاباتی  رقیب 
در پست  عبداهلل  و  رئیس جمهور  غنی  توافق نامه،  این 
این  متن  در  شد.  حکومت  اجرایی  رئیس  جدید، 
توافق نامه گفته شده است که غنی »تعهد دارد« تا لویه 
این  نماید؛  برگزار  سپتامبر سال ۲0۱۶  ماه  تا  را  جرگه 
پست  تبدیل  برای  تصمیم گیری  مورد  در  جرگه  لویه 
اجرایی به نخست وزیری و دایمی شدن آن دایر خواهد 

شد و نیازمند تعدیل قانون اساسی است.
افغان  به سوال یک خبرنگار  پاسخ  کری روز شنبه در 
تقریبا  که  ملی  وحدت  حکومت  پایان  مدت  مورد  در 
پایان  برای  »تاریخی  است، گفت:  ماند  دیگر  ماه  شش 
تا شش ماه  نه هم  نه در ختم دوسال و  توافق نامه،  این 
بعد از حاال، وجود ندارد  این توافق نامه برای حکومت 

وحدت ملی است که مدت آن پنج سال می باشد«.
کری برخالف تمامی منتقدان حکومت غنی که می گویند 
این لویه جرگه برای رفع ناکامی های حکومت در امور 
که  گفت  می باشد،  الزامی  امنیتی  و  اقتصادی  سیاسی، 

برگزاری لویه جرگه »یک هدف« است نه شرط.
از  یکی  که  سابق  داخله  وزیر  داوودزی،  عمر  محمد 
گفت،  است  ملی  وحدت  حکومت  مطرح  منتقدان 
اصالحات  آوردن  برای  جرگه  لویه  فوری  برگزاری 
است، ضروری  بیمار«   « او  گفته ی  به  که  در حکومتی 

می باشد.
گفت:  تویتری اش  مطلب  در  دوشنبه  روز  داوودزی 
محبوبیت  به  وابسته  ملی  این حکومت وحدت  »مدت 

آن برای مردم افغانستان می باشد«.
حکومت افغانستان هم زمان با اوضاع خراب اقتصادی و 
تشدید حمالت طالبان علیه نیروهای امنیتی برای استیال 
از  با سلسله ای  این کشور،  مناطق شمالی و جنوبی  بر 
بحران های دیگر نیز مواجه می باشد. سال گذشته، صدها 
نشان دهنده  که  کردند  ترک  را  کشور شان  افغان،  هزار 
یک بی اعتمادی گسترده نسبت به این حکومت است؛ 
حکومتی را که بسیاری از افغان ها تحمیل شده از جانب 

امریکا می بینند.
خشونت ها ادامه دارد. روز دوشنبه، یک بس نظامی که 
می داد،  انتقال  شهر جالل آباد  از  خارج  به  را  کارمندان 

هدف حمله انتحاری قرار گرفت که در اثر آن، ۱۲ نفر 
کشته و 38 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله 
را طالبان به عهده گرفتند. در اوایل همین روز، یک بس 
حامل کارمندان وزارت معارف در اثر انفجار یک بمب 

کنار جاده ای نابود گردید و دو تن کشته شدند.
منتقدان می گویند توافقی که دو رقیب سابق انتخاباتی و 
تیم های شان را کنار هم آورد، حکومت بزرگی را تشکیل 
داد که به شدت درگیر کشمکش درونی شده است و 
اصالحات  آوردن  پارلمانی،  انتخابات  برگزاری  در 
برقی،  شناسنامه های  توزیع  یا  انتخاباتی  نهادهای  در 
ناتوان بوده است. تمام این اقدامات اصالحاتی در این 

توافق نامه ذکر شده اند.
در حالی  که مقامات اداره اوباما در گفتگوهای خصوصی 
از غنی و عبداهلل خواسته اند تا به اختالفات درونی شان 
پایان بدهند و اصالحات ذکر شده را انجام بدهند، اما 
این حکومت خودداری  بر  علنی  انتقاد  از  مقامات  این 
نقش  در  اکثرا  امریکایی،  سرباز   9800 کرده اند. حدود 
باقی  کشور  این  در  افغان،  نیروهای  به  مشوره دهی 
مانده اند. اما برای اکثریت افغان ها، اظهارات کری فراتر 

از خط، به نظر می رسد.
فضل هادی مسلمیار، رئیس مجلس سنای افغانستان روز 
رد  را  کری  جان  اظهارات  شدیداً  »ما  گفت:  یک شنبه 
می کنیم و آن را مداخله روشن در امور داخلی افغانستان 

می دانیم«.
را  با رسانه ها  اجازه صحبت  مقامات سابق که  از  یکی 
نداشت، گفت: »در حال حاضر مردم از کری می پرسند: 
تصمیم  ما  سرنوشت  مورد  در  که  هستید  کی  »شما 
می گیرید؛ شما حتی پس از ۱5 سال نتوانستید صلح و 

امنیت را بیاورید.«
 ۲0۱۴ سال  سپتامبر  ماه  توافق نامه  مراحل  از  بسیاری 
آنها،  مهم ترین  از  یکی  نشده اند.  برآورده  و  عملی 
راه را  بود که  انتخابات شوراهای ولسوالی ها  برگزاری 

برای برگزاری لویه جرگه هموار می کرد.
در ماه جنوری، کمیسیون مستقل انتخابات، تاریخ ۲5 ماه 
اکتبر را تاریخ برگزاری انتخابات  پارلمانی و شوراهای 
ضرب االجل  پیش،  از  پیش  که  کرد  اعالم  ولسوالی ها 
ماه  در  اما  است.  داده  دست  از  را  توافق نامه  دوساله 
جاری، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، آقای یوسف 
نورستانی که به تقلب و جانبداری در انتخابات ۲0۱۴ 

متهم شده بود، استعفا کرد.
و  کرد  رد  را  حکومت  از  انتقادها  دوشنبه  روز  عبداهلل 
گفت که سیاست مداران اپوزیسیون در مورد توافق نامه 

سال ۲0۱۴ اشتباه فهمیده اند.
در  می کنند  فکر  که  که  آنانی  »امیدوار هستم  او گفت: 
بتوانند  باشند،  داشته  سهم  افغانستان  سیاست  آینده 
آینده کشور  برای  توافق نامه  این  بخوانند.  را  توافق نامه 
حیاتی است و انتظار می رفت تا سیاست مداران ما آن را 

با دقت می خواندند و می دانستند که در آن چه است«.
منبع: لوس آنجلس تایمز
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