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مردم به اجماع ذهنی رسیده اند:

گذار به زعامت ملی، 
ش�اه کلید حل بحران 
 موجود کش�ور اس�ت
احمـد ولـی مسـعود، در صفحـه فیسـبوکش نوشـته اسـت: 
 با 

ً
اظهـار نظـر معاون اول آقای اشـرف غنـی احمـدزی، اخیرا

گزارشـگرBBC، هـارون نجفی زاده، مبنی بر اینکه: »مشـکل 
افغانسـتان، طالبان، داعش و القاعده نیسـت. مسـأله اساسی، 
نبـود یک رهبـری ملی اسـت که بتوانـد همه را ماننـد پدر زیر 
چتـر خود جمع کند، اجماع ملی تشـکیل دهـد و از همه نیرو 
و ظرفیـت برای آبادانی افغانسـتان اسـتفاده نماید، می باشـد.« 
 آنچه مـا بارهـا روی آن 

ً
آقای مسـعود نوشـته اسـت کـه دقیقـا

کیـد داشـته ایم این بـود که چتری بـه نام دولت وجـود ندارد  تأ
و شـاه کلید قفـل رمـزی بحـران افغانسـتان، ایجـاد زعامـت 
ملـی اسـت. گفتـه بودیـم کـه اوج گیـری تروریـزم طالبانـی یا 
گاهانۀ همین  گاهانه یا ناآ داعشـی، مولود پالیسـی و مدیریت آ
دولـت بـوده، همـه معضـات ثانـوی اند، امـا آنچـه اولویت 
دارد و نبـود آن باعـث بحران هـای الیـه دار در کشـور گردیـده 
 اسـت، زعامـت ملی، دولـت ملی و سیاسـت ملی می باشـد.
بـرای  موجـود،  شـرایط  در  کـه  بودیـم  سـاخته   خاطرنشـان 
آوردن ایـن تغییرات اساسـی نیـاز به اجماع مشـروعیت بخش 
و  سیاسـی  بحـران  شـود؛  برگردانیـده  اعتمـاد  تـا  داریـم 
 بن بسـت امنیتـی بشـکند و کشـور از فروپاشـی نجـات یابـد.
از  افغانسـتان  مشـکات  کـه  ایـم  داشـته  کیـد  تأ  همـواره 
و  می گیـرد  سرچشـمه  دولـت  بدنـۀ  از  و  پایتخـت  مرکـز 
حاکمیـت موجـود خـود بخشـی از مشـکل کشـور گردیـده 
گرفـت  سـراغ  را  حـل  راه  بایـد  کـه  همینجاسـت  از  اسـت. 
بخصـوص  تأثیرگـذار،  نیروهـای  همـۀ  رسـالت  ایـن  و 
برسـد.  ثبـات  بـه  کشـور  تـا  اسـت  اندیشـه ورز   نخبـگان 
 اکنـون آقـای جنـرال عبدالرشـید دوسـتم، در مقـام فـرد دوم، 
از آنچـه مـا بارهـا گفتـه ایـم پـرده برداشـته اسـت، باردیگـر 
بـه صراحـت می گوییـم کـه رهبـری نـاکام و بحرانـزای ایـن 
حکومـت، از همـۀ امکانـات و قـدرت دولتـی و وابسـته گی 
خارجـی به گونـۀ مشـروع و غیر مشـروع برای قاپیـدن قدرت 
تهدیـد،  از تطمیـع،  ایـن راسـتا،  در  بـرد.  اسـتفاده خواهنـد 
فرافگنـی، تقلـب، قـوم به هـم انـدازی و فریبـکاری حتـی بـه 
قیمـت پارچـه شـدن کشـور و هرآنچـه تاهنـوز بگونـۀ نیم بند 
باقیسـت دریـغ نخواهنـد کـرد. امـا هیچگاهی به ایـن مقصد 
نخواهنـد رسـید؛ چـون مـردم به قـدر کافـی به اجمـاع ذهنی 
رسـیده انـد کـه کارنامۀ رهبـری این دولـت، سـیاه ترین تجربۀ 
َدور عمر شان بوده است و اجازۀ استبداد دیگر را نخواهیم داد.

پیام ناتو و وزارت دفاع به داعشیان:

ام�ن  پن�اه گاه  را  افغانس�تان  اگ�ر 
انتخ�اب کرده ای�د، نابود می ش�وید

فیفا:
امسال انتخاباتی برگزار نمی شود

اعضـای یک نهـاد مدنی بـه نـام »واکنش جـوان«، 
نماینـده گان مجلـس را عامـل بـزرگ فسـاد اداری، 
بـرای  مانعـی  و  آدم ربایـی  مخـدر،  مـواد  قاچـاق 
سـران  از  و  می داننـد  کشـور  در  شایسته سـاالری 
حکومـت وحـدت ملـی می خواهنـد، به ادامـۀ کار 

مجلـس نقطـۀ پایـان بگـذارد.
زلمـی کوچـی، عضـو ایـن نهـاد در یـک نشسـت 
نماینـده گان  مجلـس  اعضـای  کـه  گفـت  خبـری 
بزرگ تریـن عامل فسـاد و نابسـامانی های کشـوراند 
و بـا اسـتفاده از موقف شـان، از گماشـتن کارمنـدان 
دولتـی پـول بـه جیـب می زننـد. کوچـی از سـران 
حکومـت وحـدت ملـی می خواهـد کـه ادامـۀ کار 

مجلـس نماینـده گان را توقـف دهـد

بـه گفتـۀ او، در حالـی کـه دورۀ پنـج سـالۀ مجلـس 
یافتـه  پایـان  اساسـی  قانـون  مطابـق  نماینـده گان 
اسـت، اما نماینده گان دو سـال اسـت که غیرقانونی 

بـه کرسـی های مجلـس تکیـه زده  انـد.
امـا نظیـر احمـد احمـدزی، معـاون دوم مجلـس 

نماینـده گان، اظهـارات اعضـای نهـاد واکنش جوان 
را نادرسـت می خوانـد و می گویـد، آزادی بیـان بـه 
ایـن معنـا نیسـت کـه بـدون اسـناد بـه  خانـۀ ملـت 

ببندند. اتهـام 
ده روز پیـش مجلـس نماینـده گان عبداللـه حبیبـی 
و  داخلـه  وزیـر  جاهـد  تاج محمـد  دفـاع،  وزیـر 
معصـوم اسـتانکزی رییس عمومی امنیـت ملی را به 
خاطـر حمله بـر شـفاخانۀ سـردار محمدداوودخان 
تمـام  امـا  کـرد.  اسـتیضاح  اخیـر  ناامنی هـای  و 
مقام هـا بـا اکثریـت آرا از مجلـس رأی اعتمـاد بـه 

دسـت آوردنـد.
تنـد  واکنش هـای  نماینـده گان  عکس العمـل  ایـن 

مـردم را بـه دنبـال داشـته اسـت.

فعاالن مدنی: عامل تمام نابسامانی ها مجلس نماینده گان است

ماندگار 
سال  ُنهمین  وارد 

نشراتِی شد
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برداشــتی  افغانســتان  دولــت 
ــی  ــا خوش بین ــوام ب ــتباه آمیز و ت اش
از طالبــان دارد و بــه همیــن دلیــل، 
گفت وگوهــای  آغــاز  از  هنــوز 
مســتقیم و بــدون قیدوشــرط بــا 
ــت.  ــده اس ــوس نش ــروه مأی ــن گ ای
ــفیر  ــوال س ــر زاخیل ــی عم به تازه گ
افغانســتان در پاکســتان، دســت بــه 
ــوِص  ــاگری ها در خص ــی افش برخ
ــان  ــا طالب ــح ب ــای صل گفت وگوه
ــه کــه پیداســت،  زده اســت. آن گون
ــدِف   ه

ً
ــا ــز عمدت ــخنان نی ــن س ای

داخلــی دارد و در پــی منحــرف 
ــورت  ــی ص ــان عموم ــردِن اذه ک

می گیــرد. 
آقــای زاخیلــوال بــه خبرگــزاری 
ــه  ــت ک ــه اس ــن گفت ــینهوای چی ش
افغانســتان  دولــت  نماینــده گان 
نماینــده گاِن  بــا  بــار  چندیــن 
طالبــان در قطــر دیــدار کــرده و 
گفت وگوهــای  آغــاز  خواهــان 
ــروه  ــن گ ــا ای ــرط ب ــدون قیدوش ب
گفتــه  زاخیلــوال  اســت.  شــده 
اســت: "طالبــان می تواننــد هــر 
مذاکــره  میــز  در  را  پیشــنهادی 
تمــام  مــا  امــا  کننــد،  مطــرح 
پیش شــرط  ها بــرای مذاکــرات را 
حــذف کردیــم". ســفیر افغانســتان 
ــا  ــت: "م ــزوده اس ــتان اف در پاکس
پذیــرای همــۀ فرصت هــا بــرای 
مذاکــراِت صلــح هســتیم. اگــر 
طالبــان  از  خارجــی  حمایــت 
ــا مســیر مذاکــره  متوقــف شــود، م
ــم یافــت".  ــن گــروه را خواهی ــا ای ب
ــوال  ــای زاخیل ــال، آق ــن ح در همی
گفتــه کــه دلیــِل حضــور نیروهــای 
افغانســتان، جنــگ  خارجــی در 
اســت و اگــر طالبــان دســت از 
جنــگ بردارنــد، ایــن نیـــروها ایــن 

کشــور را تــرک خواهنــد کــرد. 
 ایــن ســخنان در حالــی مطــرح 
ــر  ــای اخی ــه در روزه ــوند ک می ش
بــار  کشــور  رییس جمهــوری 
مختلــف  نشســت های  در  بــار 
میــان  مرزهــا  بــودِن  روشــن  از 
افغانســتان  دشــمناِن  و  دوســتان 
اطمینــان داد. او گفــت کــه تعریــِف 
دوســت و دشــمن در افغانســتان 
 روشــن اســت؛ کســانی 

ً
کامــا

کــه در برابــر حاکمیــت دولتــی 
می جنگنــد،  و  برداشــته  تفنــگ 
ــا  ــتند. ام ــتان هس ــمناِن افغانس دش
ایــن تعریــف مثــل این کــه چنــدان 
مقام هــای  دیگــر  توجــه  مــورد 
کشــور واقــع نشــده و یــا هــم 
ــی  ــوری وقت ــس جمه ــخص ریی ش
مــرز میــاِن دوســت و دشــمن را 
ــرزی  ــن م ــرده، چنی ــف می ک تعری
نداشــته  نظــر  در  طالبــان  بــا  را 
اســت. زیــرا در ســخنان ســفیر 
ــروه  ــتان، از گ ــتان در پاکس افغانس
ــاد  ــمن ی ــوان دشـ ــه عن ــان ب طالب

. د نمی شــو
 آقــای زاخیلــوال نمی گویــد دروازۀ 
مذاکــره بــا ایــن گــروه دشــمن بــاز 
ــی از  ــان لحن ــا چن ــل او ب اســت، ب
ــه  ــل این ک ــد مث ــاد می کن ــا ی آن ه
طالبــان یــک جناح سیاســی اســت 
اختاف ســلیقه ها  برخــی  کــه 

 
ِ

موضــع در  کــه  شــده  باعــث 
ایــن  گیرنــد.  قــرار  مخالــف 
برداشــت کــه برداشــِت تــازه هــم از 
ــردان  ــان دولت م ــروه در می ــن گ ای
کشــور نیســت، همــواره ســبب 

شــده کــه دولــت نتوانــد و یــا هــم 
ــای  ــِه هدف ه ن

ُ
ــه ک ــه ب ــد ک نخواه

ــرد.  ــی بب ــان پ طالب
از زمــان ریاســت جمهــوری آقــای 
کــرزی کــه ادبیــات سیاســی در 
ــان  ــر گــروه طالب افغانســتان در براب
ــن دم،  ــا ای ــد ت ــی ش ــار دگرگون دچ
به ویــژه  و  کشــور  دولت مــردان 
می ورزنــد  تــاش  ارگ  جنــاح 
سیاســی  گــروه  را  طالبــان  کــه 
ــرزی از  ــای ک ــد. آق ــی کننـ معرف
ــرادراِن ناراضــی  ــوان ب ــه عن آن هــا ب
یــاد می کــرد و آقــای غنــی بــه 
روزهــای  در  واضــح  صــورِت 
خــود  حکومــت داری  نخســِت 
ــروه  ــک »گ ــان ی ــه طالب ــت ک گف
ــه  ــی ک ــت. در حال ــی« اس سیاس
در عمــل، گــروه طالبــان هرگــز 
ادعــای سیاســی بــودن بــه معنایــی 
کــه از ایــن واژه در ادبیــات سیاســی 
ــم  ــه ه ــته و ن ــت، نداش ــج اس رای
تــاش کــرده کــه خــود را مخالــِف 

ــد.  ــی کن ــت معرف ــِی دول سیاس

آغــاز ســقوط  از  طالبــان  گــروه 
رژیــِم خــود تــا بــه امــروز کــه 
حداقل ســه رهبــر را از دســت داده، 
ــت  ــه دول ــرده ک ــد ک کی ــواره تأ هم
افغانســتان را دولتی دســت نشــانده 

و غیراســامی می دانــد کــه بــه 
موفــق  خارجــی  نیـــروهای  زوِر 
ــده  ــی ش ــدرِت سیاس ــن ق ــه گرفت ب
ــه  ــد ب ــروه می گوی ــن گ ــت. ای اس
محــض این کــه حمایــت خارجــی 
کاهــش  افغانســتان  دولــت  از 
پیــدا کنــد و نیـــروهای آن هــا ایــن 
"دولــت  کننــد،  تــرک  را  کشــور 
برابــر  یــک روز هــم در  کابــل" 
اســامی"  امــارت  "مجاهدیــن 
ــاب مقــاوت را نخواهــد داشــت.  ت
ــروز  ــه ام ــا ب ــل، ت ــن دلی ــه همی ب
ــه  ــی را ب ــچ گفت وگوی ــان هی طالب
ــح  ــد صل ــه رون ــتن ب ــدف پیوس ه
ــم  ــی ه ــر گفت وگوی ــه و اگ نپذیرفت
صــورت گرفتــه، بــرای تشــویق 
ــورهای  ــور و کش ــردان کش دولت م
حامــی آن هــا بــه ادامــۀ حیــات 

ــت. ــوده اس ــی ب ــِت فعل دول
 طالبــان هرگــز طــی شــانزده ســال 
گذشــته نگفتــه کــه می خواهــد 
بــرای یک جــا شــدن بــا دولــِت 
ــزب   ح

ً
ــا ــه مث ــه ک ــی آن گون فعل

اســت،  تــاش  در  اســامی 
نظــر  بــه  وارد گفت وگــو شــود. 
هــدف  و  کــه موضــع  می رســد 
اصلــِی طالبــان در ایــن شــانزده 
ســال، هیــچ تغییــر بنیـــادی نیافتــه 
و اگــر هــم برخــی حرکت هــای 
ــی  ــروه در برخ ــن گ ــی را ای تاکتیک
وضعیت هــا صــورت داده، بــرای 
ــزرگ  ــدِف ب ــان ه ــه هم ــیدن ب رس

ــت. ــوده اس ب
از  میــان،  ایــن  در  البتــه   
گــروه  خارجــِی  حمایت هــای 

طالبــان نیــز نبایــد غافــل بــود. 
ــی  ــِت برخ ــان از حمای ــروه طالب گ
تنــدرِو  کشــورها و ســازمان های 
برخــوردار  جهانــی  و  منطقه یــی 
در  را  گــروه  ایــن  کــه  اســت 
اســتراتژیِک  هدف هــای  تعییــن 
آن کمــک می رســانند. امــا ایــن 
ــبت  ــا نس ــه م ــود ک ــبب نمی ش س
اســتراتژیِک  هدف هــای  بــه 
طالبــان دچــار اشــتباه شــویم. هــر 
اشــتباهی در ایــن خصــوص ســبب 
می شــود کــه دولــت افغانســتان 
ــات در  ــت و ثب ــه امنی ــیدن ب راه رس

ســازد.   طوالنی تــر  را  کشــور 
ــی  ــدت مل ــت وح ــران دول ــر س اگ
ثمــر  بــه  خواهــاِن  به راســتی 
تروریســم  بــا  مبــارزه  رســیدِن 
تعریــِف  ارایــۀ  بایــد  هســتند، 
را  دشــمن  و  دوســت  از  واضــح 
در دســتوِر کار قــرار دهنـــد. در 
نبــود چنیــن تعریفــی، پیــروزی 
ــکان  ــه ام ــِی کلم ــای واقع ــه معن ب

نــدارد.  

طالبان؛

 دوست یا دشمن؟
احمــد عمـران

ماندگار وارد نُهمین سال نشراتِی شد
ــل  ــانزدهم حم ــی )ش ــن روزهای ــش در چنی ــال پی هشت س
1388( نخســتین شــمارۀ روزنامــۀ مانــدگار، بــه دســِت مــردم 
قــرار گرفــت. از آن روزگار تــا اکنــون، ایــن رســانۀ نوشــتاری 
بــا تحمــِل مشــکاِت فــراوان بــه کاِر خــود ادامــه داده اســت. 
ــن  ــز در ای ــور نی ــاِن کش گاه ــمندان و آ ــنده گان و اندیش نویس

ــد.  ــا بوده ان مســیر، همــگام و همــکاِر خــوِب م
ــادی در افغانســتان  در شــانزده ســال اخیــر، روزنامه هــای زی
ســر کشــیدند و پــس از چنــدی در کــوره راِه حــوادث ناپدیــد 
ــود  ــت خ ــدود توانس ــۀ مع ــد روزنام ــط چن ــا فق ــدند، ام ش
ــی از  ــدگار یک ــه مان ــه دارد ک ــتوار نگ ــدان اس ــن میـ را در ای
ــا  ــوز ب ــا هن ــوِر م ــگاری در کش  روزنامه ن

ً
ــا ــت. یقین آن هاس

ــون  ــا کن ــت و ت ــان اس ــه گریب ــت ب ــنتی دس ــای س رویکرده
ــدام  ــرض ان ــته ع ــدرِن آن نتوانس ــکِل م ــه ش ــه ب ــن حرف ای
ــه  ــبه حرکت هایی را ب ــواره ش ــور هم ــاِی کش ــد. روزنامه ه کن
ــۀ  ــامان داده و روزنام ــتن س ــدن و معیاری گش ــدِف مدرن ش ه
 مشــکات ســعی نمــوده بــه اصوِل 

ِ
مانــدگار نیــز در ســنگاخ

روزنامه نــگاری متعهــد باشــد و حرفه یی تــر عمــل کنــد. 
دیگــر  از  متفاوت تــر  ســال،  هشــت  ایــن  در  مانــدگار 
رســانه هاِی نوشــتاری بــه فعالیــت ادامــه داده و تأثیــراِت 
گذاشــته  جمعــی  شــعوِر  بــر  را  خــودش  مخصــوِص 
اســت. دســت اندرکاراِن ایــن روزنامــه در بازخوردهایــی 
تأثیــِر  توانســته اند  گرفته انــد،  فعالیت های شــان  از  کــه 
ــایل و  ــه مس ــبت ب ــردم نس ــگاِه م ــدگار را روِی ن ــِت مان مثب
 
ً
ــا ــد. قطع ــت کنن ــور دریاف ــیریِن کش ــاِی تلخ وش واقعیت ه

شایســته نیســت کــه ایــن قلــم بــه تعریــِف روزنامــۀ مانــدگار 
بپــردازد؛ از ایــن رو انتظــار داریــم کــه مخاطبــاِن ایــن رســانۀ 
نوشــتاری، بــا اذهــاِن نقــاد و باریک بین شــان، تأثیــِر مانــدگار 
بــر نگرش هــای سیاســی، فرهنگــی و تاریخــِی جامعــه طــِی 
ایــن هشــت ســال را مــِد نظــر قــرار دهنــد و نقــِش این رســانه 
ــد.  ــی بگیرن ــه ارزیاب ــی را ب ــکاِر جمع ــودهِی اف در سمت وس
ــوق  ــی و حق ــیِر دموکراس ــاختِن مس ــوار س ــدگار در هم مان
ــت،  ــاد و مقاوم ــِد جه ــای بلن ــداری از ارزش ه ــر، پاسـ بش
ــی و اداری،  ــی، قوم ــاد سیاس ــا فس ــارزه ب ــی و مب گاهی ده آ
ــا را  ــن تاش ه ــز ای ــام داده و هرگ ــزایی انج ــای به س تاش ه
انجویــی و پروژه یــی نســاخته و فقــط بــه رســالِت رســانه یِی 
 بــرای 

ً
خویــش اتــکا نمــوده اســت. چنیــن رویکــردی، یقینــا

ــه  ــت اندرکاراِن آن بی هزین ــووالن و دس ــه و مس ــن روزنام ای
اشــخاص  و  نهادهــا  برخــی  فشــارهای  اســت.  نبــوده 
ــراد  ــِد اف ــه، تهدی ــه روزنام ــی، پرونده ســازی کــذب علی دولت
ــوص  ــه به خص ــن روزنام ــت اندرکاراِن ای ــه دس ــناخته علی ناش
ــمِت او  ــه س ــه ب ــلیِک گلول ــا ش ــدگار و حت ــووِل مان مدیرمس
و در بهتریــن حالــت، حــذِف ایــن روزنامــه از فهرســِت 
ــانه ها؛  ــِق رس ــی در ح ــاِی دولت ــا و پاداش ه ــی تکریم ه برخ
اطاع رســانِی  راِه  در  مانــدگار  هزینه هــاِی  جملــه  از 
محکمــۀ  بــاری  چنان کــه  اســت.  بــوده  رســالت مندانه 
ابتداییــۀ کابــل بــه شــکِل غیابــی و غیرقانونــی، مدیرمســووِل 
ــی  ــی مبن ــا و مقاالت ــر گزارش ه ــِل نش ــه را به دلی ــن روزنام ای
بــر انجــام تقلــب در انتخابــات 2009، آن هــم دوســال پــس 
ــذی  ــِس تنفی ــال حب ــه ونیم س ــه س ــات، ب ــزاری انتخاب از برگ
محکــوم نمــود و از ایــن رهگــذر، فشــارهای روحــِی فراوانــی 
ــر ایــن رســانه وارد کــرد. حکــِم ایــن دادگاه کــه بی مقدمــه  ب
و بــه گونــۀ تراژیــک بــه دفتــِر مانــدگار رســید، خوش بختانــه 
بــا تاش هــاِی قانونــی و زحمــاِت اهالــی رســانه و نهادهــای 
در  و  مانــد  بااثــر  روزنامه نــگاران،  و  رســانه ها  حامــِی 

ــت.  ــل گش ــت باط نهای
ــه یادآوری ســت کــه هشــت ســال کاِر روزنامه نــگاری  الزم ب
ــای  ــاِز آن آق  صاحب امتی

ِ
ــع ــِت قاط ــدون حمای ــدگار، ب مان

واقــع،  در  اســت.  بــوده  ناممکــن  مســعود  احمدولــی 
ــدگار را  ــان، مان  ایش

ِ
ــغ ــای بی دری ــا و حمایت ه راهنمایی ه

ــت.  ــانده اس ــه رس ــن نقط ــه ای ب
اکنــون بــا نشــر نخســتین شــماره از ســال نهــِم نشـــراتی ایــن 
ــکاراِن  ــان و هم ــۀ همراه ــی از هم ــن قدردان ــه، ضم روزنام
ــتاران و  ــگاران، ویراس ــنده گان، خبرن ــدگار )نویس ــوِب مان خ
برگ آرایــان و...( بــه مــردم افغانســتان تعهــد می ســپاریم کــه 
ــان  ــاع از آزادی بیـ ــگاری، دف ــای روزنامه ن ــیر ارزش ه از مس
ــم  ــه و نخواهی ــار نرفت ــتی ها کن ــا و زش ــا بدی ه ــارزه ب و مب

رفــت.

ــت و  ــع از دوس ــن و قاط ــِف روش ــور تعری ــرداِن کش ــر دولت م اگ
ــن در  ــا چنی ــن گروه ه ــا ای ــه ب ــروز مقابل ــتند، ام ــمن می داش دش
هاله یــی از ابهــام و ســردرگمی انجــام نمی شــد. دولــت افغانســتان 
ــر  ــه نظ ــن ب ــا چنی ــان دارد و ی ــروه طالب ــتباه آمیز از گ ــتی اش برداش
عمــِق  و  ایدیولوژیــک  برداشــت، هدف هــای  ایــن  می رســد. 
ــود  ــث می ش ــازد و باع ــان می س ــروه را پنه ــن گ ــت های ای سیاس
کــه جنــگ بــا تروریســم و افراط گرایــی در کشــور بــه گونــۀ 

ســامان مند و یک پارچــه صــورت نگیــرد.

ACKU



3 سال نهم  شماره ي 1999 شنبه 19 فروردین/حمل 1396  08 اپریل 2017 www.mandegardaily.af

هارون مجیدی

روح الله بهزاد

سـخنگویان ناتـو و وزات دفـاع ملـی روز پنج شـنبه، در یـک 
نشسـت خبـری مشـترک در کابـل گفتند، سـال جاری سـال 

نابـودی داعـش در افغانسـتان خواهـد بود.
آنـان هم چنـان بـه همـکاری روسـیه با طالبـان اشـاره کرده و 
کیـد کردنـد کـه حمایت روسـیه از طالبـان به رونـد مبارزه  تأ

بـا تروریسـم در افغانسـتان کمـک نخواهد کرد.
بـه گفتـۀ مسـووالن در ناتـو و وزارت دفاع ملی، هر کشـوری 
کـه از حضـور گروه هـای تروریسـتی در افغانسـتان نگرانـی 
دارد، بـرای رفـع نگرانـی و مبـارزه بـا ایـن گروه هـا، بایـد بـا 

حکومـت قانونـی افغانسـتان همـکاری کند.
داعش در افغانستان نابود می شود

سـروان ویلیم سالوین، سـخنگوی ناتو در افغانسـتان در این 
نشسـت خبـری گفت کـه تا پایان سـال 139۶، گـروه داعش 
را در افغانسـتان شکسـت می دهنـد تا افغانسـتان بـه پناهگاه 

امن برای تروریسـتان تبدیل نشـود.
سـروان سـالوین افزود که نیروهای امنیتی افغانسـتان نسبت 
به سـال گشـته بهتـر و مجهزتر شـده و توانسـته اند در جریان 

عملیـات به گروه داعـش تلفات سـنگینی وارد کنند.
سـخنگوی مأموریـت حمایـت قاطـع بـا اشـاره بـه این کـه 
عملیـات در برابـر تروریسـتان داعشـی در ایـن سـال افزایش 
بـه  ناتـو  نیروهـای  »پیـام  کـرد:  تصریـح  یافـت،  خواهـد 
تروریسـتان داعشـی این اسـت: اگر افغانسـتان را پناه گاه امن 
خـود انتخـاب کرده ایـد، کشـته و یاهـم اسـیر می شـوید.«
ویلیـم سـالوین بـا بیـان این که گـروه داعش نسـبت به سـال 
201۵ تضعیـف شـده، گفـت کـه این گـروه دو سـوم مناطق 
تحـت کنتـرل خـود را از دسـت داده و شـمار جنگ جویانش 

حـدود ۷۵ درصـد کاهش یافته اسـت.
بـه گفتـۀ او: "گـروه داعـش بیـش از دو سـوم مناطـق زیـر 
کنتـرل خـود را در افغانسـتان از دسـت داده که بـا این وجود، 
شـمار جنگ جویـان ایـن گـروه بـه ۵0 درصـد کاهـش یافته 
اسـت. مـا می دانیـم کـه سـال 201۷ بـا چالش هایی بسـیار 

بـزرگ روبـه رو هسـتیم، امـا بـه آمـوزش، مشـاوره و کمـک 
بـه نیروهـای افغانسـتان ادامـه می دهیـم تا آنـان بتواننـد این 

کشـور را به ثبـات برسـانند.«
عملیـات  افزایـش  از  ملـی  دفـاع  وزارت  باایـن،  همزمـان 
نیروهـای امنیتـی در برابـر گروه هـای هراس افگـن در کشـور 

می دهـد. خبـر 
دولـت وزیـری، سـخنگوی وزارت دفاع ملی در این نشسـت 
بیـان داشـت: نیروهـای امنیتـی چندیـن عملیات کوبنـده را 
در مـاه حمـل انجـام داده اند کـه در نتیجـۀ آن، بـه گروه های 

هراس افگـن تلفـات زیـادی وارد کرده اسـت.
آقـای وزیـری افـزود کـه در جریـان ایـن عملیات هـا، ده هـا 
کشـته  میـان  در  کـه  شـده  زخمـی  و  کشـته  هراس افگـن 

اسـت. نیـز شـامل  آنـان  فرمانـده  شـده گان، 19 
»نیروهـای  داشـت:  اظهـار  ملـی  دفـاع  وزارت  سـخنگوی 
امنیتـی کشـور، تلفـات سـنگینی به گـروه تروریسـتی داعش 
نیـز وارد کرده انـد که از جملـه، دو فرمانده مشـهور این گروه 
به نام هـای »مـا ذاکـر عـادل« و »سـید عمـر« در جریـان 

عملیات هـای نیروهـای امنیتـی کشـته شـدند.«
ناتـو یـا نیروهـای حمایت قاطـع مأموریت رزمی خـود را در 
اول جنـوری 201۵ پایان داد و پس از آن، وظیفۀ اصلی شـان 
آمـوزش و مشـوره دهی بـه نیروهـای امنیتـی افغانسـتان بوده 
اسـت. در کنـار مأموریـت حمایـت قاطـع ناتو، شـماری از 
نیروه هـای ضـد تـرور امریکایـی نیـز در افغانسـتان حضـور 

دارند.
روسیه و طالبان

از سـویی هـم، ناتـو و وزارت دفـاع ملـی نگـران حمایـت 
شـدن گروه طالبان از سـویی روسـیه اسـت و می گویند، اگر 

روسـیه می خواهـد در برابـر تروریسـم در منطقـه بـه ویژه در 
افغانسـتان مبـارزه کنـد، بایـد با دولـت افغانسـتان همکاری  

. کند
دولـت وزیـری، سـخنگوی وزارت دفـاع ملـی گفـت: »اگـر 
روسـیه در تاش رهایی از تروریسـم اسـت، باید از ارتباط با 
گـروه طالبان دسـت بـردارد و با دولـت افغانسـتان همکاری 

کند.«
آقـای وزیـر تصریح کرد که همکاری روسـیه با گـروه طالبان 
هیـچ کمکـی بـه رونـد مبـارزه بـا تروریسـم نمی  کنـد. ایـن 
کشـور بـرای مقابله بـا تروریسـتان باید بـا دولت افغانسـتان 

کند. همـکاری 
کیـد کـرد کـه هیـچ متحـد  سـخنگوی وزارت دفـاع ملـی تأ
بهتـر از دولت رسـمی افغانسـتان در امـر مبارزه با تروریسـم 
وجـود نـدارد، زیـرا این دولت افغانسـتان اسـت کـه در خط 

مقـدم نبـرد با تروریسـم در کشـور قـرار دارد.
اظهـارات  تاییـد  ناتـو ضمـن  همیـن حـال، سـخنگوی  در 
دولـت وزیـری، بـر قطـع ارتبـاط مسـکو بـا طالبـان اشـاره 
کـرد و افـزود: هـر همـکاری و کمـک در راسـتای مبـارزه بـا 
تروریسـم در افغانسـتان، بایـد از مجـرای دولـت قانونی این 
کشـور صـورت گیـرد، نـه بـا حمایـت از طالبـان. گسـترش 
طالبـان در افغانسـتان بـه نفـع این کشـور و مردمش نیسـت.
ایـن گفته هـا درحالـی مطـرح می گـردد کـه پیـش از ایـن، 
گزارش هایـی در خصـوص  رابطـۀ مسـکو و طالبـان منتشـر 
وجـود داشـت کـه جنـرال جـان نیکلسـن، فرمانـده عمومی 
نیروهـای حمایـت قاطـع در افغانسـتان بـر ایـن گزاش هـای 
مهـر تأییـد گذاشـته و گفتـه بـود، روسـیه بـه گونـۀ مسـتقیم 

گـروه طالبـان را تجهیـز و تمویـل می کنـد.
امـا در ماه هـای اخیـر سـال گذشـته، مسـکو اعـام کـرد که 
ایـن کشـور در تاش اسـت تـا بـا طالبـان افغانسـتان ارتباط 
 به 

ً
برقـرار کنـد. آنـان هم چنـان گفتنـد کـه ایـن ارتباط صرفـا

منظـور تقویـت گفت وگوهـای صلـح در افغانسـتان صورت 
اسـت. گرفته 

جزئیات حادثۀ چهارصد بستر
سـخنگوی وزارت دفـاع ملـی در قسـمتی از سـخنانش بـه 
بررسـی های ایـن وزارت از حملـه بـه بیمارسـتان چهارصـد 
بسـتر اشـاره کـرد و گفـت کـه نام هـای افـرادی کـه در ایـن 

حملـه دسـت داشـتند را بـه زودی افشـا می شـود.
بـه گفتـۀ آقـای وزیـری، یـازده تـن بـه شـمول یـک جنـرال 
وزارت دفـاع، بـه دلیـل غفلـت وظیفه یـی در پیوند بـه حمله 
به بیمارسـتان چهارصد بسـتر از وظیفه برکنار و به دادسـتانی 

معرفـی شـده اند.
از  قاطـع  حمایـت  مأموریـت  فرماندهـی  حـال،  حیـن  در 
بازسـازی مجـدد ایـن بیمارسـتان خبـر داد و گفـت کـه 90 
درصـد ویرانی های این شـفاخانه بازسـازی شـده و تا دو روز 
دیگـر، کار کار بازسـازی آن بـه گونۀ کامل تمام خواهد شـد.

قاطـع  حمایـت  فرماندهـی  اظهارداشـت:  سـلوین  آقـای 
ناتـو متعهـد اسـت کـه 2.۷ میلیـون دالـر را بـرای بازسـازی 
بیمارسـتان چهارصد بسـتر بپردازد کـه از 2.۷ میلیـون دالر، 
1.۷ میلیـون دالـر آن جهت خریـد تجهیزات جدید پزشـکی 
پرداختـه خواهـد شـد و 1 میلیـون دالـر آن برای خریـد لوازم 

دفتـری اختصـاص داده می شـود.
بـه تاریـخ 18 حـوت سـال گذشـته، چنـد مهاجـم انتحاری 
وارد بیمارسـتان نظامـی چهارصـد بسـتِر محمـد داود خـان 
حملـه کردنـد که بـه گفتـۀ وزارت دفاع ملـی، در ایـن حمله 
دسـِت کم ۵0 تـن کشـته و بیـش از 100 نفر زخمی شـدند.

گفتنـی اسـت، اطاعاتـی کـه در روزهـای بعد از ایـن حمله 
بـه دسـت روزنامـۀ ماندگار رسـید، نشـان می داد کـه بیش از 
2۵0 تـن در این حمله کشـته شـده و بیـش از 200 تن دیگر 

هم زخـم برداشـته بودند.

مسـووالن در نهـاد فیفـا کـه مسـوولیت نظـارت از 
بـا نشـر  بـه دوش دارنـد  افغانسـتان را  انتخابـات 
کمیسـیون  کار  روز  صـد  از  دریافت های شـان 
و  پارلمانـی  انتخابـات  کـه  می گوینـد  انتخابـات 
 شـوراهای ولسـوالی امسـال برگـزار نخواهد شـد.

کمیسـیون  کـه  می گوینـد  نهـاد  ایـن  مسـووالن 
بـرای  را  برنامه یـی  عمـل  در  تاکنـون  انتخابـات 
برگـزاری انتخابـات روی دسـت نگرفتـه و ممکـن 
اسـت انتخابـات پارلمانـی در سـال جـاری برگزار 

نشـود.
مسـووالن در ریاسـت اجرایـی حکومـت وحـدت 
 
ً
ملـی اما می گوینـد انتخابات در سـال جاری قطعا

انتخاباتـی  نظـام  حکومـت  و  می شـود  برگـزاری 
می سـازد. برقـی  انتخابـات  شـفافیت  بـرای   را 

بنیـاد  اجرایـی  رییـس  رشـید  یوسـف  محمـد 
بـه  فیفـا،  یـا  عادالنـه  و  و شـفاف  آزاد  انتخابـات 
روز پنج شـنبۀ هفتـۀ گذشـته، در نشسـتی گفـت: 
انتخابـات  کمیسـیون  فعالیت هـای  در  تأخیـر 

و  پارلمانـی  انتخابـات  کـه  می شـود  باعـث 
 شـوراهای ولسـوالی در سـال جاری برگزار نشـود.

انتخابـات  قانـون  بنیـاد  بـر  گفـت  رشـید  آقـای 
دهنـده گان  رأی  فهرسـت  پیـش  مـاه   ۶ بایـد 
کاری  مـورد  ایـن  در  هنـوز  کـه  شـود  آمـاده 
فهرسـت  انتخابـات  کمیسـیون  نیـز  و  نشـده 
اسـت. اعـام  نکـرده  را  انتخاباتـی   حوزه هـای 

و  شـفاف  آزاد،  انتخابـات  بنیـاد  اجرایـی  رییـس 
عادالنـه گفـت کـه بنابـه ایـن دالیـل احتمـال این 
برگـزاری  رونـد  عملـی  مراحـل  کـه  دارد  وجـود 
انتخابـات بـه تأخیر بیافتـد و انتخابـات پارلمانی و 
شـوراهای ولسـوالی در سـال جاری برگزار نشـود.
آقـای رشـید می گویـد: »نبـود یـک برنامـه مـدون 
یک مشـکل اساسـی اسـت که ما دچار آن هستیم، 
ایـن مسـاله باعـث شـده اسـت کـه حرف هـا یک 
صـورت  دیگـری  چیـزی  عمـل  در  و  بـوده  چیـز 
بگیـرد، در عمـل کارهای کـه صـورت می گیرد که 
در سـال جاری اجندای برگـزاری انتخابات را فارغ 
می سـازد، ما مطمین بوده نمی توانیـم که انتخابات 
از  تخنیکـی  لحـاظ  از  می شـود،  برگـزار  امسـال 
نتیجـه  ایـن  بـه  لوژسـتیکی  و  سـاختاری  لحـاظ 
 رسـیدیم کـه انتخابـات امسـال ممکـن نیسـت.«

رییـس اجرایـی نهاد فیفا گفت که در مورد اسـتفاده 
اجمـاع  هنـوز  آینـده  انتخابـات  در  تکنالـوژی  از 
حکومـت  از  خـارج  و  بیـرون  در  سیاسـی  لـی 

ُ
ک

شـکل نگرفتـه و اگـر سـران حکومت در ایـن مورد 
توافـق داشـته باشـند در بیرون از حکومـت گروه ها 
 و احـزاب سیاسـی در ایـن مـورد توافـق ندارنـد.

گفـت  سـخنانش  ادامـۀ  در  فیفـا  اجرایـی  رییـس 
انتخابـات  کمیسـیون  اعضـای  تاهنـوز  کـه 
دوبـارۀ  اعتمـاد  کسـب  بـرای  کاری  کوچکتریـن 
نداده انـد. انجـام  انتخابـات  پروسـۀ  در   مـردم 
انتخابـات  کمیسـیون  اعضـای  کـه  می گویـد  او 
سـه  در  کارشـان  آغـاز  از  مـاه  سـه  درمـدت 
کرده انـد. نقـض  را  انتخابـات  قانـون   مـورد 

به گفتۀ آقای رشـید: سیاسـیون افغانستان در پروسۀ 
انتخابـات به شـکل افراطـی آن دخالـت دارند و به 
 اسـتقالیت ایـن کمیسـیون احتـرام نمی گذارنـد.
بربنیـاد گفته هـای مسـووالن در نهاد فیفـا، اعضای 
کمیسـیون انتخابـات تجربـۀ الزم را بـرای برگزاری 
انتخابات نداشـته و این کمیسـیون با نهادهای ناظر 
 برانتخابـات و جامعۀ مدنی نیز مشـورت نمی کند.
مسـووالن فیفـا می گوینـد کـه اعضـای کمیسـیون 
ناظـر  نهادهـای  بـا  را  انتخابـات هم آهنگـی الزم 

برانتخابات و جامعۀ مدنی نداشـته و همواره از ارایه 
 طاعـات به رسـانه ها و مـردم خـودداری می کنند.
می گوینـد  هم چنـان  فیفـا  نهـاد  در  مسـووالن 
قانـون همـواره  انتخابـات خـاف  کـه کمیسـیون 
جلسـات خـود را بـدون حضـور نهادهـای ناظـر 
برانتخابـات واعضـای جامعـۀ مدنـی بـا مقامـات 

حکومـت برگـزار مـی کنـد.
ایـن نهاد ناظـر بـر انتخابـات افغانسـتان می گوید 
کـه آن طور کـه باید مردم بـه این کمیسـیون اعتماد 
موضـع  تاکنـون  چراکـه  ندارنـد  باشـند،  داشـته 
دیـده  انتخابـات  کمیسـیون  از  شـفافی  و  صریـح 

است. نشـده 
در ایـن حـال، مجیب الرحمن رحیمی سـخنگوی 
ریاسـت اجرایی حکومت وحدت ملـی می گوید: 
دلیـل تأخیـر در برگزاری انتخابات، بـه وجود آمدن 
 شـفافیت و تکرار نشـدن تجربۀ تلخ گذشـته است.

ارایـه  هفتـه وار  نشسـت  در  کـه  رحیمـی  آقـای 

کارکردهـای ریاسـت اجرایـی حکومـت وحـدت 
ملـی صحبت می کـرد، گفـت: حکومـت وحدت 
و  اسـت  متعهـد  انتخابـات  برگـزاری  بـرای  ملـی 
داخلـی  نماینـده گان  از  متشـکل  نیـز  کمیته یـی 
چه گونگـی  روی  مطالعـه  بـرای  خارجـی  و 
اسـت. شـده  تشـکیل  انتخابـات   برگـزاری 

تاکیـد کـرد: گزینـه  سـخنگوی ریاسـت اجرایـی 
و راهـی غیـر از برگـزاری انتخابـات وجـود نـدارد 
و  زمـان  روی  داشـت  وجـود  کـه  مشـکلی  و 
نحـوه برگـزاری انتخابـات بـود کـه آیـا بـا توجـه 
انتخابـات  سـراغ  دیگـر  بـار  گذشـته  تجربـه  بـه 
دهیـم. قـرار  اصـل  را  اصاحـات  یـا   برویـم 

آقـای رحیمـی دلیـل تأخیـر در برگـزاری انتخابات 
شـفافیت  آوردن  بـرای  بررسـی ها  انجـام  را 
همـکاری  بـا  »امیدواریـم  گفـت:  و  کـرد  عنـوان 
برسـیم«. هـدف  ایـن  بـه  بین الملـل   جامعـه 

سـخنگوی ریاسـت اجرایـی خاطر نشـان کـرد که 
امنیـت اگرچـه یـک چالش بـزرگ برای افغانسـتان 
اسـت اما بـه حـدی نیسـت کـه نتوانیـم انتخابات 

را برگـزار کنیم.
رییـس  وریمـاچ،  امام محمـد  باایـن،  همزمـان 
کـه  اسـت  گفتـه  انتخابـات  کمیسـیون  دبیرخانـۀ 
در  اسـت  قـرار  کشـور  ایـن  پارلمانـی  انتخابـات 

شـود. برگـزار  خورشـیدی،  سـال  پایـان 
رییـس دبیـر خانـۀ کمیسـیون انتخابـات می گویـد 
کـه هنوز هـم تاریخ و سـاعتی دقیق بـرای برگزاری 
انتخابات پارلمانی افغانسـتان تعیین نشـده اسـت.

امام محمـد وریمـاچ گفـت کـه یکـی از راه حل ها 
می توانـد معرفـی سـامانۀ رأی دهـی برقـی باشـد، 
امـا او در ایـن زمینـه جزییاتـی ارایـه نکرده اسـت.
که حکومت  می شود  مطرح  در حالی  نگرانی  این 
اعام کرده است که شناس نامه های برقی را توزیع 
می سازد  برقی  را  انتخابات  سامانۀ  نیز  و  می کند 
می شود. برگزار  جاری  سال  در  انتخابات   و 
قرار بود انتخابات پارلمانی و شورای های ولسوالی 
به علت تأخیر در  اما  در سال گذشته برگزار شود، 
آوردن  و  انتخاباتی  کمیسیون های  اعضای  تعیین 
افتاد. تأخیر  به  انتخاباتی،  نظام  در  اصاحات 
نشسـت های  در  انتخابـات  کمیسـیون  اعضـای 
مشـترک با مسـووالن حکومت وحـدت ملی روی 
انتخابـات  برگـزاری  بـرای  پیشـنهادی  بسـته های 
گفت وگـو کرده انـد و تـا هنـوز از سرنوشـت ایـن 

جلسـات خبـری نیسـت.

پیام ناتو و وزارت دفاع به داعشیان:
اگر افغانستان را پناه گاه امن انتخاب کرده اید، نابود می شوید

فیفا: امسال انتخاباتی برگزار نمی شود

ACKU
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ديورند و كشـورهای جهان

متحدۀ  ایاالت  سرد،  جنگ  سال های  در 
از  بسیاری  با  غربی اش  متحدیِن  و  امریکا 
داشتند  انتظار  عربی  و  اسامی  کشورهای 
که افغانستان مرز دیورند را بپذیرد و از ادعا 
بر آن سوِی دیورند دست بکشد؛ اما شوروی 
انتظاِر  متفاوت،  اهداف  با  هندوستان  و 
منازعۀ  در  کشورها  این  بازی  داشتند.  دیگر 
دیورند و اهداِف آن ها در این بازی چه بود؟  

1ـ هندوستان و ديورند
امـور  سـنگ« اسـتاد  دولـت  »زورور   
هاپکینـز  جـان  دانشـگاه  بین المللـی 
امـور  و  جهانـی  روابـط  تحلیل گـر  و 
حمایـت  جدیـد،  دهلـی  در  اسـتراتژیک 
هندوسـتان از افغانسـتان در منازعـۀ دیورنـد 
می کنـد:  تلقـی  هنـد  سـنتی  سیاسـت  را 
بـر  افغانسـتان  در  هنـد  سـنتی  »سیاسـت 
»عمـق  نفـی  جیواسـتراتژیک  منطـق  بنیـاد 
گذاشـته  اسـاس  پاکسـتان  اسـتراتژیک« 
شـده بـود و بدیـن ترتیـب، توجه اسـام آباد 
خـط  بـه  بیشـتر  هنـد،  بـا  مرزهایـش  از  را 
سـاخته  معطـوف  افغانسـتان  بـا  دیورنـد 
دوران  تمـام  در  هنـد  زمـام داران  بـود«. 
منازعـه میـان پاکسـتان و افغانسـتان بر سـر 
دیورند، اسـتراتژی خـود را پیوسـته بر مبنای 
همـکاری بـا دولت هـای بـر سـِر قـدرت در 
کابـل بـه اسـتثنای حکومـت طالبان اسـتوار 
پاکسـتان  سیاسـِت  درحالی کـه  سـاختند؛ 
مبنـی بـر حمایـت از مخالفاِن دولـِت حاکم 
بـر کابـل بنـا یافـت. زمـام داران پاکسـتانی 
ذهنیـِت  و  عامـه  افـکار  کـه  شـدند  مؤفـق 
بسـیاری از حلقه هـا و گروه هـای سیاسـی و 
مذهبـی پاکسـتان را در دخالـت و خصومت 
علیـه افغانسـتان بـه بهانـۀ روابـط کابـل بـا 
دهلـی آمـاده و قانع کننـد. امـا دولت مداران 
از  کـه  نشـدند  موفـق  هیـچ گاه  افغانسـتان 
در  پاکسـتان  و  هنـد  خصومـِت  و  رقابـت 
 افغانسـتان سـود ببرنـد. افزون 

ِ
جهـت منافع

بـر آن، کمک هـای هنـد بـه افغانسـتان، بـه 
حـدی نبوده اسـت که افغانسـتان را قـادر به 
مقابلـه بـا پاکسـتان سـازد و یا زیـاِن وارده از 
خصومت های پاکسـتان را جبـران کند. نکتۀ 
دیگـِر قابـل توجـه این اسـت که هندوسـتان 
در حـد معینـی در چهارچـوِب منافـع خـود 
از موقـف افغانسـتان بـر سـر منازعـۀ دیورند 
از تجزیـۀ پاکسـتان و  حمایـت کـرد. پـس 
ایجـاد کشـور بنگله دیـش، وقتی سـفیر هند 
ایـران  شـاه  بـه  را   )1972( اعتمادنامـه اش 
تقدیم کـرد، چنیـن گفت: »مـا نمی خواهیم 
پاکسـتان پیـش از ایـن تضعیف شـود، چون 
بـه وجـود آمـدِن کشـورهای پختونسـتان و 
بلوچسـتان و غیـره کـه تمـام فقیـر و گرسـنه 
هـم خواهند بـود، دردسـرهای بزرگ تری در 

ایـن منطقـه بـه وجـود مـی آورد.«
2ـ شوروی و ديورند

 »رود یـارد کیپلنـک« شـاعر و رمان نویـِس 
هندوسـتان  بمبئـی  شـهر  متولـد  انگلیسـی 
و  بریتانیـا  میـان  رقابـت   ،)1856-1936(
روسـیۀ تـزاری را بـر سـِر آسـیای میانـه کـه 
شـبه قارۀ  سـوی  بـه  روس هـا  عبـور  دروازۀ 
بـزرگ/  بـازی  می شـد،  محسـوب  هنـد 
بـزرگ  بـازی  ایـن  نامیـد.   Great game
دولـت  توسـط  تـزاری  دولـت  از  پـس 
شـوروی همچنان ادامـه یافـت. در این دوره 
افغانسـتان بـه میدان ایـن بازی تبدیل شـد و 
دیورنـد به عنـوان کارِت بـازی در این میدان 
مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. نقـش اصلی را 
در بـازی شـوروی بـا کارت دیورنـد در گام 
سـپس  و  داوود  محمـد  سـردار  نخسـت، 
حـزب دموکراتیـک خلـق ایفـا کردنـد. امـا 
نکتـۀ جالـب این اسـت کـه دولت شـوروی 
در  را  نفـوذ و حضـور خـود  آن کـه  از  پـس 
تمـام عرصه هـای حیات اقتصـادی و نظامی 
دیـدگاه   

ً
متدرجـا داد،  گسـترش  افغانسـتان 

و سیاسـِت خـود را بـر سـِر منازعـۀ دیورنـد 
زمانـی  سـاخت.  دگرگـون  پشتونسـتان  و 
کمونیسـت  حـزب  رهبـر  خروسـچف  کـه 
در  شـوروی  حکومـت  رییـس  بولگانیـن  و 

آمدنـد،  کابـل  بـه  پانزدهـم دسـمبر 1955 
بولگانیـن گفـت: »مـا موقـف افغانسـتان را 
در قضیـۀ پشتونسـتان درک می کنیـم. اتحـاد 
شـوروی طـرف دار یـک راه حـل معتـدل بـر 
آن قضیـه می باشـد که بـدون در نظرداشـت 
عادالنـه  آن سـرزمین  مـردم  منافـع حیاتـی 
خروسـچف  حتـا  نمی توانـد«.  شـده  حـل 

رهبر حزب کمونیسـت شـوروی بـه میزباناِن 
خـود در کابـل از جنگیـدن در کنـار آن هـا 
کبیـر  محمدنذیـر  جنـرال  گفـت.  سـخن 
افغانسـتان  دفـاع  وزارت  رؤسـای  از  سـراج 
کـه میزبـان رهبـران شـوروی در ایـن وزارت 
غـذای  صـرف  از  »بعـد  می گویـد:  بـود، 
چاشـت مهمانان )خروسـچف و بولگانین( 
و  پیـش  بولگانیـن  کـرده،  خداحافظـی 
خروسـچف از عقبـش تـاالر را تـرک گفتند. 
تـاالر  بـه  به تنهایـی  دوبـاره  خروسـچف 
برگشـت و در کنـار میـز طعـام به پا ایسـتاده 
گفـت: »تـا این جـا برای توسـعۀ صلـح آمده 
ایـم، اگـر جنگـی دربگیـرد، می خواهیـم در 
کنـار شـما پهلو به پهلـوی هم بجنگیـم«. با 
گسـترش نفوذ شـوروی بـه تمـام عرصه های 
و  تمایـل  افغانسـتان،  نظامـی  و  اقتصـادی 
عاقه منـدی مسـکو در حمایـت از موقـف 
افغانسـتان بر سـر دیورنـد به سـردی گرایید. 
تغییـر در موقـف مسـکو پـس از صـدارت 
شـد.  آشـکار  بیشـتر  داوود  محمـد  سـردار 
هنگام سـفر محمدظاهر پادشـاه افغانسـتان 
در تابسـتان 1965، وزارت خارجۀ شـوروی 
مسـودۀ  در  پشتونسـتان  موضـوع  ذکـر  بـا 
اعامیـۀ نهایـی ابـراز مخالفت کـرد. دولت 
و  هنـد  میـان  جنـگ  دومیـن  در  شـوروی 
پاکسـتان بر سـر کشـمیر، تغییـر موقِف خود 
ایـن  در  افغانسـتان  بی طرفـی  بـا مطالبـۀ  را 
جنـگ بیشـتر از قبـل بـه نمایـش گذاشـت. 
سـفیر شـوروی در کابـل پیامـی را در ایـن 
مورد از سـوی دولت متبوع خود به پادشـاه و 
صدراعظـم افغانسـتان ارایه کرد. شـوروی ها 
در سـال های بعـد و در دهـۀ هشـتاد کـه بـه 
افغانسـتان لشـکر کشـیدند و در حـدود یک 
دهـه بـرای بقـای دولـت حـزب دموکراتیک 
خلـق جنگیدنـد، دیگـر از حـق خودارادیِت 
و  دیورنـد  آن سـوی  بلوچ هـای  و  پشـتون ها 
عـدم شناسـایی مـرز دیورند سـخن نگفتند.

يکا و ديورند  3- امر
 ایـاالت متحـدۀ امریـکا در تمـام سـال های 

منازعـۀ دیورنـد، از موقِف پاکسـتان حمایت 
از   1949 سـال  در  امریـکا  دولـت  کـرد. 
ارجـاع ایـن منازعـه به سـازمان ملـل متحد 
بـود،  شـده  ارایـه  افغانسـتان  سـوی  از  کـه 
بـه  واشـنگتن  آورد.  به عمـل  جلوگیـری 
تقاضـای مکـرر کابـل مبنی بر ایجـاد روابط 
نظامـی و خریـد سـاح پاسـخ منفـی داد. 
وقتی سـردار محمد داوود در نخسـتین سال 

صـدارت خویش )1953( که شـاهد کمک 
نظامـی ایـاالت متحدۀ امریـکا به پاکسـتان 
بـه  تـا  آورد  روی  امریکایی هـا  بـه  بـود، 
افغانسـتان نیـز کمـک نظامی کننـد؛ ایاالت 
متحـده هرگونـه کمـک نظامـی را مشـروط 
بـه حـِل مشـکل آن کشـور بـر سـِر منازعـه 
اواخـر  در  سـاخت.  پاکسـتان  بـا  دیورنـد 
معـاون  نیکسـن  ریچـارد   ،1953 دسـمبر 
ریاسـت جمهـوری امریـکا نیـز در سـفر بـه 
کیـد کـرد. سـازمان  کابـل بـر ایـن شـرط تأ
نظامـی  )پیمـان  سـنتو  نظامـی  و  دفاعـی 
میـان ترکیـه، ایـران، پاکسـتان و انگلسـتان( 
در ششـم مـارچ 1956 خـط دیورنـد را مرز 
رسـمی میـان افغانسـتان و پاکسـتان خواند. 
امریـکا  متحـدۀ  ایـاالت  آن،  علی رغـم 
بـه  بارهـا  دیورنـد  منازعـۀ  حـل  جهـت  در 
کابـل  میـان  ناموفـق  میانجی گرانـۀ  تـاش 
و اسـام آباد پرداخـت تـا راه بـه عضویـت 
افغانسـتان در پیمان هـای نظامـی و امنیتـی 
همسـو بـا غـرب در مقابلـه با نفوذ شـوروی 
همـوار شـود. نکتۀ بسـیار مهم و قابـل تأمل 
و  امریـکا  متحـدۀ  ایـاالت  کـه  اسـت  ایـن 
نظامـی  حملـۀ  از  پـس  غربـی  کشـورهای 
بـر افغانسـتان در سـال 2001 و در شـرایط 
حضـور ده هـا هـزار نیـروی نظامی شـان در 
گاهـی کامل از  جنـگ بـا طالبـان و به رغـم آ
حمایـت طالبان توسـط پاکسـتان، همچنان 
بـه پشـتیبانی از موقـف اسـام آبـاد بـر سـر 
منازعـۀ دیورنـد متعهد هسـتند. کارشناسـان 
سـال های  در  امریکایـی  سیاسـت مداران  و 
حضور نیـروی امریکا و اروپا در افغانسـتان 
افغانسـتان  مناسـباِت  بررسـی  بـه  وقتـی 
پذیـرش  روی  می پردازنـد،  پاکسـتان  و 
مـرز دیورنـد از سـوی افغانسـتان انگشـت 
می گذارنـد. بارنت روبین کارشـناس ارشـد 
امریکایـی در امور افغانسـتان، طـی گزارش 
اختصاصـی ماه اکتوبر 2006 به انسـتیتوت 
امریـکا، در عنـوان  ایـاالت متحـدۀ  صلـح 

افغانسـتان  روابـط  در  بن بسـت  »شکسـت 
کـرد.  کیـد  تأ امـر  ایـن  بـر  پاکسـتان«،  و 
»کارل انـدر فـورت« معـاون اسـبق وزارت 
 2007 فبـروری  اول  در  امریـکا  خارجـۀ 
کانگـرس  مسـلح  قـوای  کمیتـۀ  مقابـل  در 
بایـد  و  سـایر دولت هـا  گفـت: »واشـنگتن 
تـا  نماینـد  تشـویق  به شـدت  را  افغانسـتان 
بـه  را  دیورنـد 1893  به طـور رسـمی خـط 
عنـوان مـرز  آن کشـور بـا پاکسـتان بپذیرد« . 
مـارک گروسـمان نماینـدۀ ویـژۀ امریـکا در 
امور افغانسـتان و پاکسـتان و جیمز کننگهام 
سـفیر امریـکا در کابـل، روزهـای 23 و 24 
 مـرز دیورنـد را مـرز 

ً
اکتوبـر 2012 مجـددا

خواندنـد. بین المللـی  و  رسـمی 
4 ـ ايران و ديورند

ایـران در منازعـۀ   سیاسـت دولـِت شـاهی 

ایـاالت  بـا سیاسـت  دیورنـد در همسـویی 
بـود.  یافتـه  بنـا  بریتانیـا  و  امریـکا  متحـدۀ 
محمدرضاشـاه کـه به شـدت مخالـف نفوذ 
شـوروی و احـزاب چـِپ طرف دار شـوروی 
در ایـران و سـایر کشـورهای همسـایه بـود، 
و  افغانسـتان  مخاصمـِت  و  اختـاف  رفـع 
پاکسـتان را در مقابله با نفوذ شـوروی بسـیار 
مهـم تلقـی می کـرد. او دوام منازعـه میـان 
افغانسـتان و پاکسـتان را بـه نفـع شـوروی و 
رشـد احزاب مارکسیسـتی طرف داِر شوروی 
در افغانسـتان می پنداشـت. عامل مهِم دیگر 
بـرای محمدرضـا پهلـوی در حـل منازعـۀ 
دیورنـد، موضـوع بلوچ هـا بـود. شـاه ایـران 
از اضافـه کـردن بلـوچ در پهلوی نام پشـتون 
از سـوی زمام داران افغانسـتان به نـام »داعیۀ 
پشـتون و بلـوچ« به شـدت نگرانـی داشـت. 
امیـر اسـدالله علـم وزیـر دربـار سـلطنتی 
ایـران می گویـد کـه شاهنشـاه به سـفیر ایران 
گفـت تا به سـردار محمدنعیـم وزیر خارجۀ 
افغانسـتان بفهمانـد کـه افغان ها بلوچسـتان 
ایـران  و  پختونسـتان می داننـد  از  را جزیـی 
نمی توانـد ایـن مزخرفـات را تحمـل کنـد. 
بـر  سـلطنتی  رژیـم  از  پـس  ایـران  موضـع 
سـِر منازعـۀ دیورنـد تغییـر نیافـت و دولـت 
جمهـوری اسـامی نیـز دیورنـد را مـرز دو 
می شناسـد.  پاکسـتان  و  افغانسـتان  کشـور 

پشتون های پاکستان و دیورند
 حامـد کرزی که مـرز دیورند را به رسـمیت 
نمی شناسـد و بـر پاکسـتان ادعـای ارضـی 
اکتوبـر   22(  1390 میـزان   30 در  دارد، 
2011( در مسـند ریاسـت جمهـوری گفت: 
اگـر امریـکا بـر پاکسـتان حملـه کنـد، مـن 
جانـب پاکسـتان را می گیـرم. امـا ایمل خان 
نواسـۀ خـان عبدالغفار خان سـاِل قبل اظهار 
کـرد کـه اگـر افغانسـتان بـر پاکسـتان حمله 
کنـد، مـن بـه عنـوان پشـتون پاکسـتانی از 

کشـورم پاکسـتان دفـاع می کنـم. 
نامـداِر  رهبـران  از  عبدالغفارخـان  خـان 
خدایـی  »جنبـش  رهبـر  و  پشـتون ها 

بـا  هنـد  شـبه قارۀ  در  خدمتـگاران« 
حـزب  و  هنـد  رهبـران  از  مهاتماگانـدی 
داشـت.  همسـویی  هنـد  ملـی  کانگریـس 
رهبـراِن  از  یکـی  آزاد  ابوالـکام  موالنـا 
در  هنـد  شـبه قارۀ  آزادی خـواه  و  مسـلمان 
می نویسـد  گرفـت«  آزادی  »هنـد  کتـاب 
مناطـق  پیوسـتن  بـر  غفارخـان  خـان  کـه 
شـمال غربی هنـد یعنی مناطق پشتون نشـین 
ایـن  بـا  داشـت.  پافشـاری  هندوسـتان  بـه 
نخسـتین  لعل نهـرو  جواهـر  خـان،  اصـرار 
صدراعظـم هنـد مجبـور شـد کـه بـه منطقۀ 
سـرحد شـمال غرب سـفر کنـد و زمینه های 
عملـی دیدگاه غفارخان را مورد بررسـی قرار 
دهد. دیـدگاه و تـاش دیگـر عبدالغفارخان 
ایجـاد کشـور  پاکسـتان،  تشـکیل  آغـاز  در 
مسـتقل پشتونسـتان بـود. صدها تـن از افراد 
آن سـوی  پشـتون  جامعـۀ  فعـاِل  عناصـر  و 
دیورنـد در جرگـۀ »بنـو« )21 جـون 1947( 
خواسـتار ایجاد کشور مسـتقل گردیدند. اما 
در ایـن جرگـه، از طـرح و اندیشـۀ الحاق به 
افغانسـتان صدایـی بـر نخاسـت. داکترخان 
صاحـب بـرادر بـزرگ خـان عبدالغفارخـان 
از رهبـران پشـتون در ایالـت سـرحد )خیبـر 
پشـتونخوا( کـه یـک دوره صدراعظـم ایالتی 
ایـن ایالـت بـود، در نامه یـی بـه تاریـخ دوم 
جـوالی 1947 بـه نهـرو نوشـت: »به شـما 
اطمینـان می دهم هیچ گاه در اندیشـۀ الحاق 
به افغانسـتان نبوده ایـم... برای نخسـتین بار 
 
ً
مطلـع گشـتیم کـه دولـت افغانسـتان رسـما

ایـن خصـوص رجـوع  در  هنـد  دولـت  بـه 
شـرایط  بـا  حاضـر  حـال  در  اسـت.  کـرده 
دولـت  هسـتیم.  مواجـه  ناخوش آینـدی 
وضعیـت،  از  بهره بـرداری  بـا  افغانسـتان 
خـودش  نفـع  بـه  را  موضـوع  دارد  تـاش 
تمـام کنـد«. پـس از غفارخـان کـه پسـرش 
خـان عبدالولی خـان جانشـین او در رهبری 
جامعـۀ  از  بخشـی  اجتماعـی  و  سیاسـی 
پاکسـتان شـد، دیـدگاه و سیاسـِت  پشـتون 
بـا  ادغـام  بـه  جدایی طلبـی  از  را  خـود 
پاکسـتان تغییـر داد. علی رغم آن کـه او مانند 
پـدرش روابـط نزدیـک بـا دولت افغانسـتان 
الحـاق  و  پیوسـتن  از  هرگـز  امـا  داشـت، 
نگفـت.  سـخن  افغانسـتان  بـه  پشتونسـتان 
حاجـی  عبدالغفارخـان،  خـان  از  پـس 
علی خان مشـهور بـه »فقیر ایپـی« از رهبران 
معـروِف جامعـۀ پشـتون در آن سـوی دیورند 
و  بـه جدایـی  غفارخـان  از  بیشـتر  او  بـود. 
اسـتقاِل پشـتون ها در شـبه قاره می اندیشید 
سـال  در  او  می کـرد.  مبـارزه  راه  ایـن  در  و 
وزیرسـتان  در  انگلیس هـا  علیـه   1939
قیـام کـرد و از کمـک مالـی آلمـان و ایتالیـا 
فبـروری 1950  در  وی  گردیـد.  برخـوردار 
بیرق پشتونسـتان را در وزیرسـتان برافراشـت 
مسـتقل  کشـور  تشـکیل  اعـان  بـا  و 
خواسـت  پاکسـتان  دولـت  از  پشتونسـتان، 
کـه نیروهـا و مأموریـِن خـود را خـارج کنـد 
و اسـتقال کشـور پشتونسـتان را به رسمیت 
ادغـام  بـه  تمایلـی  هیـچ  او  امـا  بشناسـد، 

پشتونسـتان بـه افغانسـتان بـروز نـداد. 
از  دیگـر  یکـی  عبدالصمدخـان  خـان 
اسـتقال طلبانۀ  حرکـت  معـروِف  رهبـران 
کـه  بـود  بلوچسـتان  ایالـت  در  پشـتون ها 
حـزب پشـتونخوای ملـی عوامـی را رهبـری 
می کـرد. پـس از او، رهبری حزب را پسـرش 
محمودخـان اچکـزی بـه دوش گرفـت. این 
نیـز در هیـچ دوره یـی  آن  و رهبـراِن  حـزب 
پیوسـتن  از  خـود  مبـارزاِت  و  فعالیـت  از 
پشتونسـتان بـه افغانسـتان صحبـت نکردند. 
اسـامی  سیاسـی-  گروه هـای  و  رهبـران 
پشـتون های آن سـوی دیورند در هیـچ زمانی 
اندیشـه و طـرح جدایی طلبانـه از پاکسـتان 
گروه هـای  و  رهبـران  نکردنـد.  ارایـه  را 
در  دیورنـد  آن سـوی  پشـتون  ناسیونالیسـِت 
سـال 1973 هنـگام تصویب قانون اساسـی 
ملـی  عوامـی  حـزب  شـمول  بـه  پاکسـتان 
)خیبـر  سـرحد  ایالـت  کـه  کردنـد  اعـان 
کشـور  جدایی ناپذیـِر  بخـش  پشـتونخوا( 

اسـت.  پاکسـتان 

من�ازعۀ دیورند
محمداكرام انديشمند 

بخش چهــارم
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چـرا سـنت ـ اکـس هرگـز نسـخۀ فرانسـوی 
گوسـفند  ندیـد؟  را  کوچولـو«  »شـازده 
مشـهور داسـتان از چـه کسـی الهـام گرفتـه 
اقتبـاس  از  ولـز  اورسـن  شـده اسـت؟ چـرا 
در  کـرد؟  صرف نظـر  داسـتان  سـینمایی 
میـادی  نـو  سـال  جشـن های  کـه  حالـی 
انیمیشـن  از  مجموعـه  نخسـتین  پخـش  بـا 
آغـاز  فرانسـه  تلویزیـون  از  کوچولـو  شـازده 
شـده اسـت. اکسـپرس در مطلبـی بـه 10 راز 
خلبـان و کتـاب جهانِی او »شـازده کوچولو« 
پرداختـه اسـت کـه اینـک آن را می خوانیـد.
چـرا »شـازده کوچولـو« پیـش از این کـه در 
پاریـس منتشـر شـود، در نیویـارک به دسـت 

چـاپ سـپرده شـد؟
آنتـوان دو سـنت اگزوپری در دسـمبر 1940 
در ایـاالت متحـده از هواپیمـای خـود پیـاده 
تابسـتان 1942 در هنـگام صـرف  شـد. در 
غذای چاشـت در کافۀ آرنولـد، کافۀ معروف 
نیویـارک توجـه ناشـر آثـارش اوژن رینـال و 
همسـرش الیزابـت بـه شـخصیت کوچکـی 
جلب شـد کـه رمان نویـس بر روی دسـتمال 

سـفرۀ خـود سرسـری کشـیده بود.
ایـن  از  کـه  کردنـد  پیشـنهاد  او  بـه  آن هـا 
بـه عنـوان شـخصیت اصلـی کتابـی  چهـره 
بـرای کـودکان اسـتفاده کنـد. سـنت ـ اکـس 
بـه ایـن کار مشـغول شـد و در پایـان سـال 
ایـن  کتـاب »شـازده کوچولـو« خلـق شـد. 
انتشـارات  در   1943 آوریـل  در  داسـتان 
یکـی  روایـت،  دو  در  و  و هیچـکاک  رینـال 
بـه زبـان انگلیسـی و دیگـری به زبان فرانسـه 
منتشر شـد. نسـخۀ فرانسـوی آن را انتشارات 
گالیمـارد در سـال 194۶ منتشـر کـرد و ایـن 
در حالـی بـود کـه نویسـندۀ اثـر که در سـال 
هرگـز  شـد،  ناپدیـد  آسـمان  اوج  در   1944

چـاپ کتـاب خـود را در فرانسـه ندیـد.
چـرا سـنت اگزوپـری خـود تصویرگـر ایـن 

کتـاب بـوده اسـت؟
اکـس  ـ  سـنت  آبرنـگ  نقاشـی های  امـروز 
مـا  گاِه  ناخـودآ جمعـِی  حافظـۀ  از  جزیـی 
دوسـت  اصـل  در  حـال  ایـن  بـا  شـده اند. 
قدیمـی اش برنـار المـوت کـه پیـش از ایـن 
کتـاب »خلبـان جنـگ« را تصویرگـری کرده 
تصویرگـری »شـازده کوچولـو«  بـرای  بـود، 
هـم انتخـاب شـده بـود. الموت شـخصیت 
بوالهوسـی کـه به نیویـارک پناهنده شـده بود، 
طرح هایـی را کشـید کـه ویژه گـی مشـترکی 
اطرافیـان  واقـع،  در  واقع گرایـی.  داشـتند: 
سـنت اگزوپـری اعتقاد داشـتند ایـن طرح ها 
حـد  از  بیـش  سـاده  چنیـن  داسـتانی  بـرای 
واقع گـرا )ریالیسـتی( هسـتند. »چـرا خودت 

تصاویـر آن را نمی کشـی؟« ایـن پیشـنهادی 
بود کـه روزی سـیلویا رینهارت مطـرح کرد، 
امـا بازهـم بایـد منتظـر مانـد تـا سـر و کلـۀ 
پـل ـ امیـل ویکتـور یکـی از دوسـتانش پیدا 
شـود و بـا اصرارهایـش خلبـان را به کشـیدن 

کنـد. وادار  آبرنـگ مشـهور  نقاشـی های 
چرا داسـتان به لئون ورث تقدیم شـده است؟

»بـه لئـون ورث وقتـی پسـر کوچکـی بـود«: 
آغـاز  در  عجیـب  اهدانامـۀ  ایـن  داسـتان 
دارد.  جالبـی  قصـۀ  کوچولـو«  »شـازده 
نظامی گـری  مخالـف  نویسـنده یی  ورث 
خاطـر  بـه  داشـت،  چـپ  گرایش هـای  کـه 
مشـهور  دارد،  نـام  روز«   33« کـه  کتابـش 
اسـت. اوایل سـال های 1930 ورث دوسـتی 
خـود را بـا سـنت ـ اکـس آغـاز کـرد، امـا از 
اصلیـت  خاطـر  بـه  شـد  مجبـور  او   1940
زنده گـی  مخفیانـه  صـورت  بـه  یهـودی اش 
کنـد. در کل دوران جنـگ، اگزوپـری نگـران 
جـان دوسـتش بـود. در نتیجـه در لحظه یـی 
کـه به فکر کسـی بود تـا »شـازده کوچولو« را 
بـه او تقدیـم کنـد، پـس از این کـه مدت ها به 
همسـر تندمزاجش فکـر کرد، سـرانجام لئون 
ورث را برگزیـد. طنز روزگار اما این جاسـت: 
ورث پـس از جنـگ زنـده مانـد امـا سـنت ـ 

نـه... اکس 
کلیدهای »شازده کوچولو« چه هستند؟

این داسـتاِن فرازمانـی در خردسـیاره بی ۶12 
ـ  سـنت  داسـتان  حـال  ایـن  بـا  می گـذرد. 
اکـس ُپـر اسـت از اشـاره هایی بـه زنده گـی 
نویسـنده. روبـاه یـادآور روباهـی صحرایـی 
اسـت کـه رمان نویس در منطقـۀ کاپ جوبی 
در صحـرای سـاهارا رام کـرده بود؛ گوسـفند 
مشـهور داسـتان از سـگ پشـمالوی سـیلویا 
مـرد  اسـت؛  شـده  گرفتـه  الهـام  رینهـارت 
تاجـر بی شـک بسـیار مدیـون شـخصیت پی 
صنعـت  صاحب قـدرت  مـرد  التکوئـر،  یـر 
هوایـی اسـت که سـنتـ  اکس در ابتـدا برای 
او کار می کـرد؛ سـرانجام پـس از بحث هـای 
طوالنـی امـروز بـه این فکـر می کنیـم که گل 
سـرخ دقیقـا کونسـوئلو، همسـر تند مـزاج او 
را ترسـیم می کنـد. بـه عـاوه ایـن گل سـرخ 
کـه  کونسـوئلو  مثـل   

ً
دقیقـا می کنـد،  سـرفه 
مبتـا به آسـم بـود...

بـرای  دیزنـی  والـت  و  ولـز  اورسـن  چـرا 
اقتباس سـینمایی »شـازده کوچولـو« به توافق 

نرسـیدند؟
هنـوز زمـان زیـادی نمی گذشـت که اورسـن 
ولـز در سـال 1943 خوانـدن کتـاب آنتـوان 
بـود کـه  دو سـنت اگزوپـری را تمـام کـرده 
از کارگـزار خـود درخواسـت کـرد نسـبت به 
خریـد حقـوق کتاب اقـدام کند. او شـروع به 
نوشـتن فیلم نامه یـی کـرد کـه در آن خـودش 
بـرای  داشـت.  برعهـده  را  خلبـان  نقـش 
خردسـیاره ها،  بیـن  سـفرهای  دادن  نشـان 
او بـه تصاویـری انیمیشـنی فکـر کـرد و بـه 
همیـن منظـور بـا والـت دیزنـی، امپراتـوری 

بی چـون و چـرای ایـن ژانـر تمـاس گرفـت. 
قـرار شـد حرف هـا با صـرف غذای چاشـت 
زده  مـاوس  میکـی  خالـق  اسـتودیوهای  در 
شـود. و همین جـا بود کـه همه چیز از مسـیر 
خـود خـارج شـد. ولـز بـا هیجـان فـراوان از 
پـروژۀ خـود حـرف زد، امـا دیزنی خون سـرد 
باقـی مانـد و حتـا قبـل از پایـان گردهمایـی، 
نابغـه  دو  بـرای  جایـی  »این جـا  گریخـت: 

وجـود نـدارد!« پایـان پـروژه.
کوچولـو  شـازده  را  خـود  دیـن  جیمـز 

؟ نسـت ا می د

وقتـی آقـای بازیگـر که هنوز شـناخته نشـده 
بـود، تصمیـم گرفت به سـراغ سـینما بـرود و 
بـا موسـیقی دان نیویارکی الـک وایلدر تماس 
گرفـت، تلیفونـی بـه او گفـت: »سـام آقای 
وایلـدر، مـن شـازده کوچولـو هسـتم...« در 
واقـع او بـا خوانـدن داسـتان سـنت ـ اکـس 
پسـرک  بـا  و  بـود  گرفتـه  قـرار  تأثیـر  تحـت 
موی طایـی حسـاس کـه از ناکجاآبـاد آمـده 
قصـد  حتـا  او  بـود.  کـرده  هم ذات پنـداری 
داشـت ایـن داسـتان را بـه فیلـم هـم درآورد 
اما سرنوشـت خواب دیگری در سـر داشـت.

می توان از »شازده کوچولو« بد هم گفت؟
بلـه، حتـا اگـر ایـن کتـاب اثـری باشـد کـه 
ده هـا هـزار میلیـون نسـخه از آن در سرتاسـر 
 در رأس 

ً
دنیـا به فـروش رفته اسـت و معمـوال

قـرار  فرانسـوی ها  عاقـۀ  مـورد  کتاب هـای 
می گیـرد. از بیـن چنـد منتقـدی که شـهامت 
ایـن را داشـته اند که با شـاخ غـول در بیافتند، 
بی شـک بایـد از ژان ـ فرانسـوا ریـول نـام برد 
ایـن کتـاب »عقب مانده یـی را دیـده  کـه در 
اسـت کـه در اتاقک خلبـان ژسـت فرزانه گی 

بـه خـود گرفته اسـت.«
از  زیبایـی«  »بخش هـای   Elle مجلـۀ  چـرا 

»شـازده کوچولـو« را منتشـر کـرد؟
ایـن مجلـۀ زنانـه که تازه انتشـار خـود را آغاز 
نوامبـر  بـود، در شـمارۀ دوم خـود در  کـرده 
194۵، چکیده هایـی از کتـاب سـنتـ  اکس 
را بـه شـیوۀ داسـتانی مخصـوص کریسـمس 
بـه خوانند گان خـود تقدیم می کنـد. حقیقت 
ایـن اسـت کـه هلـن الزارف، مدیر مسـوول 
مجلـه و همسـر روزنامه نـگار مشـهور پی یـر 
بـه  اکـس  ـ  سـنت  ورود  زمـان  در  الزارف 
 او این 

ً
نیویـارک میزبـان او بوده اسـت. قطعـا

کتاب را به محض انتشـارش در سـال 1943 
اسـت. خوانده 

در چـه شـرایطی ژرار فیلیـپ نسـخۀ صوتـی 
کتـاب را ضبـط کـرد؟

در سـال 19۵4، به مناسـبت دهمین سالگرد 
ایـن  تنظیـم  بـه  او  اگزوپـری،  سـنت  مـرگ 
کتـاب پرداخـت. این سـی دی را کـه کمپانی 
فسـتیوال منتشـر کـرده اسـت و در واقـع فقط 
برگزیده یـی 34 دقیقه یـی از متـن اسـت کـه 
شـامل  را  داسـتان  یک سـوم  حـدود  چیـزی 
می شـود. در ایـن سـی دی ژوژ پوژولـی کـه 
شـازده  جـای  بـه  اسـت،  14سـاله   

ً
حـدودا

کوچولـو حـرف می زنـد. او بعدهـا بـا نقـش 
خـود در »بازی هـای ممنوعـه« میشـل رو و 

پی یـر الرکـی مشـهور شـد.   

منبع: تبیان

از منظـری پیشـامدرن، یکـی از انگیزه هـای 
بـرای  خیالـی  خاتمه یـی  اعـام  روایـت، 
شـرارت در جهـان اسـت. در پایـان روایـت، 
الجـرم حتـا به بهـای مـرگ قهرمان، منشـای 
 انحال 

ً
نابه سـامانی منحل می شـود. مسـلما

شـرارت بـا سـختی ها و قربانی هـای بسـیار 
فرآینـد  ایـن  روایت شناسـان  می دهـد.  رخ 
معرفـی  جبرانـی  مکانیسـم  مصادیـق  از  را 
موقتـی  همـواره  خیـر  شکسـت  می کننـد. 
مـادی  مواهـب  از  محرومیـت  و  اسـت 
دیـری نمی پایـد کـه بـه ارزش هـای معنـوی 
بـه  می شـود.  منجـر  جسـورانه  خلقیـات  و 
عبارتـی، شکسـت دگردیسـی می یابـد و بـه 
عظمـت اخاقی قلـب ماهیت پیـدا می کند. 
بـه شـیوه یی غیرمسـتقیم و  منـوال،  ایـن  بـر 
واالیـش یافتـه، مـا بـا نشـانه های »هـم ارز«، 
سـروکار داریـم. هـر قدر شـرارت، وحشـت 
و هیبـت طرف دشـمن بیشـتر به نظر برسـد، 
در طـرف دیگـر معادله، پیروزی چشـم گیرتر 
مسـالۀ  می شـود.  توصیـف  کارسـازتر  و 
روایـت پیشـامدرن، قبـل از هـر چیـز، حفظ 
تعـادل اسـت و هـرگاه به هـر دلیـل نیروهای 
متخاصـم تعـادل خـود را از دسـت بدهنـد، 
مکانیسـم  صـورت  بـه  روایت گـری  نفـس 
تعـادل  بازگشـت  بـرای  را  شـرایط  جبرانـی، 
فراهـم می کنـد. بر اثـر برهم خـوردن تعادل، 
افراط هـا و تجـاوزات و تعدی هـای پی درپی 

سـر بـر می کنـد. امـا از یـاد نبایـد بـرد کـه 
همیـن مـازاد تعـادل نیروهـای روایـی اسـت 
کـه بـه شـکل گیری داسـتان دامـن می زنـد. 
را  داسـتان  موتـور  عمـل  در  روایـی  مـازاد 
همـراه  بـه  را  آن  حرکـت  می کنـد،  روشـن 
عرصـۀ  بـه  مشـخص  جهت یابی هـای 
مرحلـۀ  در  می کشـاند،  روایـی  فضایـی 
داسـتان  زمینـۀ  از  کلـی  انگاره یـی  بعـدی 
فراهـم می آیـد، ولـی هیچ کـدام ایـن کارها، 
روایـت را به هیـأت روایت درنمـی آورد. مگر 
این کـه مـازاد روایـی در خـال وقایـع هضم 
انحـال  بـا  مـا  پایـان  در  و  شـود  جـذب  و 
بهانـۀ داسـتان نفسـی بـه آسـوده گی بکشـیم. 
زعـم  بـه  پیشـامدرن،  داسـتان  ایـن رو  از 
علیـه  کـه  اسـت  داسـتانی  روایت شناسـان، 
خـودش اقـدام می کنـد و مـوازی با داسـتانی 
کـه تجربـه می کنیم، داسـتان دیگـری در کار 
اسـت که مقدمـات عملیـات انتحـارِی خود 
غیرمـدرن،  روایـت  می کنـد.  زمینه چینـی  را 
جهـان را در وضعیتـی ایسـتا مفـروض خـود 

نظـم  شـرایطی،  هـر  تحـت  می دهـد.  قـرار 
همه چیـز  و  برمی گـردد  جهـان  بـه  مطلـوب 
و  نمونه هـا  می گیـرد.  آرام  سـابق  مثـل 
بسـیاری در دسـترس اسـت کـه  مسـتندات 
قربانـی  مناسـک  بـا  داسـتان خوانی  سـنت 
مشـابهت هایی دارد. نفـس داسـتان، هزینه و 
بهایـی اسـت کـه بـرای حفـظ وضـع موجود 
پرداختـه می شـود و وفـاداری بـه روایـت، در 
حکـم دینـی اسـت که دیـر یـا زود بایـد آن را 

ادا کـرد. 
مخاطـب  مدرنیتـه،  رگه هـای  اولیـن  امـا 
رهایی یافته یـی را پدیـد آورد که بـه هیچ روی 
 و 

ً
تـن بـه ادای دین نمـی داد. بنابرایـن تدریجا

به طـور پلکانـی شـرارت در اشـکال گوناگون 
خـود اعم از جنایت، دزدی، شـکنجه، تعدی 
و  می رسـد  پیـروزی  بـه  بی وقفـه  خیانـت  و 
نیروهـای  هـم ارزی  قاعـدۀ  بهتـر،  بیـان  بـه 
دیگـر،  طـرف  از  می خـورد.  به هـم  روایـت 
قراردادهـای روایی بـا قراردادهـای اجتماعی 
در نسـبت مشـخصی بـا یکدیگر قـرار دارند. 

و  مقلـد  نقـش  در  روایـی  قـرارداد  غالبـا 
ظاهـر  اجتماعـی  قـرارداد  تحکیم کننـدۀ 
می شـود. مدرن شـدن داسـتان، از این بابت، 
بـه معنـای زمین گذاشـتن بار سـنگین دین ها 
نظـم  کـه  بـود  پایان ناپذیـری  قرض هـای  و 
نظـم  ماقـات  می کـرد.  تحمیـل  اجتماعـی 
اجتماعـی و نظـم روایـی از مـواردی اسـت 
بازنمایـی  را  آن  نمی تـوان  به سـاده گی  کـه 
کـرد. امـا از منظـری تاریخـی، مـازاد روایـی 
داستان نویسـی  متعـارف  سـنت  برخـاف 
ماقبـل مـدرن، از الگـوی شـرارت طنزآلـود 
از  پـس  خصـوص  بـه  می کنـد.  پیـروی 
انقـاب فرانسـه، بـا روایت شناسـی جدیدی 
روبـه رو می شـویم کـه از مجـرم مهربـان، یا 
شورشـی نجات بخـش حمایـت می کنـد. به 
عنوان مثـال، تامـس دوکویینـزی در مقاله یی 
بـه نام »در بـاب فهـم جنایت به هیـات یکی 
از هنرهـای زیبـا« اهمیـت قانون ژانـر را برتر 
داسـتان  ارزش هـای  و  فضیلت هـا  همـۀ  از 
و مطلـب مکتـوب معرفـی می کنـد. مسـالۀ 
دیگـر بـر سـر پیـروزی بی گناهان و بـر صدر 
نشسـتن فضایـل اخاقـی نیسـت، بلکـه ژانر 
امـکان مهمی بـرای تغییر و مواجهـه با لحظۀ 
ادارۀ  قانـون  و  روایـت  قانـون  ممـاس شـدن 

می شـود.  محسـوب  جامعـه 
جالـب این جاسـت کـه گرایش به ژانـر، مازاد 
روایـی را حل وفصـل نمی کنـد. باالخـره یک 

نفـر بایـد تـاوان نیروهـای بی تعـادل روایـت 
را بپـردازد. اگـر روایـت ایـن بـار را از روی 
بـر  مهـم  ایـن  برمـی دارد،  دوش شـخصیت 
بنابرایـن  می شـود.  گذاشـته  نویسـنده  دوش 
و  بدنـام  نویسـنده  رایـج،  تصـور  برخـاف 
مـدرن.   

ً
کامـا اسـت  پدیده یـی  اخال گـر 

هـرگاه روایـت منویـات حاکمـان را بـرآورده 
نکنـد، بافاصلـه قهرمـان شـرور و نافرمـان 
می شـود.  مبـدل  نویسـنده  سـخن گوی  بـه 
در روایـت پیشـامدرن، جمـات و کلمـات 
شـرور  شـخصیت های  از  بسـیاری  قصـار 
ثبـت  حکمـت  و  پنـد  شـکل  بـه  تاریخـی 
 هیچ کس مشـکلی بـا آن ها 

ً
می شـود و عمـا

ندارد. 
امـا همیـن کـه شـخصیتی تخیلـی درصـدد 
توجیـه اعمال و رفتـارش برآیـد، در لحظه یی 
تمـام  نویسـنده  نـام  بـه  شـوک آور همه چیـز 
می شـود. عـاوه بـر ایـن، بـه همـان انـدازه 
بـر  پیشـامدرن  روایـت  در  شـر  دفـع  کـه 
فرهیخته گـی و فضـل دانـش مخاطـب تکیـه 
بـه محـض رهـا شـدن مازادهـای  می کنـد، 
روایـی به ناگهـان مخاطـب موجود سـاده لوح 
و کندذهنـی قلمداد می شـود که پیشـاپیش از 
اسـتعداد درک شـخصیت تخیلـی برخـوردار 
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محمداشــرف غنــی رییــس حکومــت وحــدت 
ملــی، در ســفر بــه اندونزیــا توســط »جوکــو 
مــورد  کشــور  ایــن  رییس جمهــور  ویــدودو« 

اســتقبال قــرار گرفــت.
رییــس حکومــت وحــدت ملــی در دیــدار بــا 
همتــای اندونــزی خــود بــا اشــاره بــه روابــط 
و  افغانســتان  ســاله   65 مناســبات  و  دوســتانه 
ــتی  ــم دوس ــا ه ــور ب ــه 2 کش ــت ک ــزی گف اندون

ــد. ــی دارن تاریخ
تجــارب  و  موفقیت آمیــز  تاش هــای  از  او 
اندونــزی در بخــش تأمیــن صلــح، توســعه و رشــد 
اقتصــادی یــاد کــرد و گفــت: از تجــارب اندونــزی 
در راســتای تأمیــن صلــح و ثبــات، توســعه و رشــد 
اقتصــادی افغانســتان اســتفاده مناســب مــی شــود.
رییــس حکومــت وحــدت ملــی، تروریســم و مــواد 
مخــدر را 2 معضــل بین المللــی دانســت و افــزود: 
ــای  ــب مافی ــه جی ــاق ب ــدر و قاچ ــواد مخ ــول م پ
ــن دو  ــه ای ــد ریش ــود و بای ــز می ش ــی واری بین الملل
تهدیــد و معضــل در همــکاری مشــترک کشــورهای 
ــن  ــده از بی ــن پدی ــخیص و ای ــان تش ــه و جه منطق

بــرده  شــود.
اشــرف غنــی بــا اشــاره بــه تاش هــای زنــان 
افغانســتان گفــت: زنــان افغانســتان در بخــش آبادی 
و رفــاه کشورشــان همــواره حضــور فعــال داشــته  و 
ــم  ــای مه ــا و تصمیم ه ــان در عرصه ه ــور آن حض
ضــروری و حتمــی اســت و مــا بــرای افزایــش 
ــای  ــف تاش ه ــای مختل ــان در زمینه ه ــور زن حض
عملــی کــرده و ایــن تاش هــا تــداوم خواهــد یافت.

رییس جمهــور اندونزیــا، در ادامــه ایــن دیــدار 
در  صلــح  تأمیــن  به خاطــر  گفــت: اندونــزی 
افغانســتان بــه هــر نــوع همــکاری آمــاده  و در آینــده 

ــا  ــتاد ت ــد فرس ــتان خواه ــه افغانس ــأت را ب ــک هی ی
نظریــات و تجــارب شــان را بــا مقامــات افغانســتان 

ــد. ــان بگذارن در می
بــزرگ  مرکــز  یــک  اندونــزی  گفــت،  او 
افغانســتان  در  را  اســامی  علــوم  فراگیــری 
مرکــز  ایــن  طریــق  از  و  کــرد  خواهــد  ایجــاد 
و  تحکیــم  2کشــور  علمــای  میــان  روابــط 
اطاعــات  و  دانــش  توانســت  خواهنــد  آنهــا 
اســامی شــان را بــا هــم در میــان بگذارنــد.
قاچــاق  و  تروریســم  اندونزیــا،  رییس جمهــور 
ــه و  ــات منطق ــت و ثب ــرای امنی ــدر را ب ــواد مخ م
جهــان یــک تهدیــد عنــوان کــرد و گفــت: اندونــزی 
ــن  ــردن ای ــه کن  ک ــرات و ریش ــع خط ــر دف ــه خاط ب
ــوع  ــر ن ــاده ه ــان، آم ــه و جه ــل از منطق 2 معض

همــکاری اســت.
رییس جمهــور اندونزیــا گفتــه اســت کــه اندونزیــا 
ــای  ــای ظرفیت ه ــش ارتق ــکاری در بخ ــن هم ضم
افغانســتان  جوانــان  بــه  افغانســتانی،  زنــان 
دیپلماســی  رشــتۀ  در  را  آموزشــی  بورســیه های 

ــرد. ــد ک ــا خواه اعط

اسـت  صـدد  در  افغانسـتان  حکومـت 
منابـع  بـه  را  امریـکا  حمایـت  و  توجـه  تـا 
خـود  منرال هـای  نخـوردۀ  دسـت  و  بـزرگ 
کنـد. جلـب  لیتیـم  سرشـار  منابـع  ویـژه   بـه 

لیتیم عنصر فلزی نقره فام است که در عصر کنونی 
بـه آن ضـرورت مبرم بوده و در سـاختن بطری های 
می شـود. گرفتـه  کار  آن  از  کمپیوتـر  و   موبایـل 
سرشـار  منابـع  کـه  می شـود  زده  تخمیـن 
منرال هـای افغانسـتان بیـن یـک تریلیـارد تـا سـه 
تریلیـارد دالـر ارزش دارد. امـا وخامـت اوضـاع 
اکثـر  در  طالبـان  تشـدید شـورش گری  و  امنیتـی 
بخش هـای آن کشـور، اسـتخراج ایـن گنج هـای 
اسـت. سـاخته  سـد  را  خـاک  دل  در   نهفتـه 
تاکنـون، سیاسـت رییس جمهور دونالـد ترامپ در 
قبال افغانسـتان نیز به درسـتی روشـن نشـده است 
و از زمـان آغـاز کارزار انتخاباتـی تا کنـون که دو و 
نیم مـاه از تصدی ریاسـت جمهوری آقـای ترامپ 
می گـذرد، در مورد طوالنی ترین جنـگ امریکا که 
 در افغانسـتان جریان دارد، بسـیار کم گفته اسـت.
مقام هـای افغانسـتان آشـکارا آرزومنـدی خـود را 
ابـراز کـرده انـد کـه منابـع منـرال این کشـور توجه 
امریـکا را بـه خـود جلـب کـرده و سـبب تعهـد 
بیشـتر آقـای ترامـپ بـه افغانسـتان خواهـد شـد.

رییـس  ارشـد  مشـاور  قیومـی،  همایـون  محمـد 
خبرگـزاری  بـه  ملـی،  وحـدت  حکومـت 
اسوشـیتدپرس گفته اسـت که افغانسـتان می تواند 
مـکان مناسـب بـرای سـرمایه گذاری شـرکت های 
باشـد. معـادن  بخـش  در  بویـژه  امریکایـی 

آقـای قیومـی گفتـه اسـت کـه افغانسـتان همـواره 
مشـتاق جلـب سـرمایه گذاری های امریکایی بوده 
»منرال هـای  اسـتخراج  بخـش  در  بویـژه  اسـت، 

لیتیم.” ماننـد  اسـتراتژیک 
وحـدت  حکومـت  رییـس  غنـی،  محمداشـرف 
ملـی، نیـز در صحبـت بـا رییس جمهـور ترامـپ 
سـرمایه های  مـورد  در  گذشـته،  دسـامبر  در 
صحبـت  منرال هـا  بویـژه  افغانسـتان  طبیعـی 
مـورد  قیومـی موضـوع  آقـای  بـه گفتـۀ  کـرد کـه 
می باشـد. ترامـپ  حکومـت  بـرای   عاقـه 

کـه  اسـت  گفتـه  نیـز  سـفید  قصـر  مقـام   یـک 
ایـاالت متحـده رشـد پایـدار اقتصـادی به شـمول 
سـرمایه گذاری در بخـش معـادن را بـرای تأمیـن 

می پنـدارد. الزمـی  افغانسـتان  در  ثبـات 
اسوشـیتدپرس بـدون ذکـر نـام ایـن مقـام از قـول 
او نگاشـته اسـت که ایـاالت متحـده بـا بازرگانان 

و مقام هـای افغانسـتانی در زمینـۀ اصاحـات در 
کار  خصوصـی  سـکتور  ارتقـای  و  رشـد  بخـش 

خواهـد کـرد.
كیمیای رشد و رفاه اقتصادی

صفـت  بـه  همـواره  افغانسـتان  منرال هـای 
و  اقتصـادی  رفـاه  و  تحـول  قـوی  منبـع 
اسـت. شـده  نگریسـته  کشـور  آن  در   فقرزدایـی 
عاقه منـدی بـه ایـن منابـع پـس از نشـر گـزارش 
ایـاالت  جیولـوژی  سـروی  ادارۀ   200۷ سـال 
متحـده بیشـتر شـد. ایـن اداره ارزش منرال هـای 
افغانسـتان چندیـن برابـر آنچـه بـرآورد کـرد کـه 
اتحـاد  متخصصیـن  سـوی  از  پیـش  دهـه  چنـد 
بـود. شـده  تخمیـن  وقـت  شـوروی   جماهیـر 
آهـن،  مـس،  لیتیـم،  سرشـار  منابـع  بـر  افـزون 
کرومیـت، سـیماب و زینـک، سـنگ های قیمتـی 
ماننـد الجـورد، فیـروزه، زمـرد و طـا و مـس از 
سـرمایه های عمـدۀ طبیعـی و فـراوان افغانسـتان 

خوانـده شـده انـد.
فـرار  و  هـراس  ایجـاد  بـا  تنهـا  نـه  ناامنـی 
سـرمایه گذاران، زمینـه را بـه زورمنـدان محلـی و 
نیـز گـروه طالبـان مهیا سـاخته اسـت تا بـا معدن 
کاوی غیرقانونـی، از این منابع بـه ارزش میلیون ها 

دالـر سـود ببرنـد.
سـازمان گلوبـل ویتنـس در سـال 201۶ ُهشـدار 
داد کـه اسـتخراج غیرقانونـی معـادن، جنـگ را در 

آن کشـور تمویـل می کنـد. 

ایـن سـازمان جهانـی در گـزارش خـود از معـادن 
می شـود  گفتـه  کـه  بـرد  نـام  بدخشـان  الجـورد 
زورمنـدان محلـی، وکیـان پارلمـان و شورشـیان 
طالـب برای سـود بـردن از آن با هم رقابـت دارند، 
رقابتی که سـبب ناامنی در بدخشـان شـده اسـت.

گنج  های غزنی، هرات و نیمروز
والیت هـای  در  افغانسـتان  لیتیـم  عمـدۀ  منابـع 
غزنـی، هـرات و نیمـروز موقعیـت دارد. چندیـن 
ولسـوالی این سـه والیـت به دلیل حضور گسـتردۀ 
شورشـیان  میـان  نبـرد  صحنـۀ  همـواره  طالبـان 
 طالـب و نیروهـای امنیتی افغانسـتان بوده اسـت.
نابسـامانی در وزارت معـادن و پترولیم افغانسـتان 
داوود شـاه  کناره گیـری  از  پـس  دارد.  نیـز وجـود 
سـال  یـک  بـرای  معـادن  وزارت  کرسـی  صبـا، 
خالـی بـود، تـا اینکـه هفتـۀ گذشـته نرگـس نهان، 
شـد. تعییـن  وزارت  ایـن  سرپرسـت  صفـت   بـه 
وحیدالله شـهرانی، وزیر پیشـین معـادن و پترولیم 
افغانسـتان، نیـز به خبرگـزاری اسوشـیتدپرس گفته 
اسـت که در زمان او، با ایجاد استراتژی مشخص، 
راه برای انکشـاف سـکتور معادن هموار شده است 
 و بـه گفتـۀ او بـه لیتیـم اولویـت داده شـده اسـت.
آقـای شـهرانی نیـز بـا اشـاره بـه حمایـت ایـاالت 
متحـده در سـکتور معادن افغانسـتان گفته اسـت: 
»در حـال حاضـر، حکومـت افغانسـتان نـه منابع 
مالـی و نـه هـم ظرفیـت و امکانـات تخنیکـی را 

بـرای بهره گیـری از ایـن منابـع در دسـت دارد.”

شــمېر  ګــڼ  ارزګان  د 
ــت  ــي، دول ــېدونکي وای اوس
ملکــي  او  طالــب  د  دې 
خلکــو ترمنــځ توپیــر وکــړي.
دغــه خبــرې پــرون د جمعــې 
مرکــز  ارزګان  پــه  ورځ  پــه 
مرکــز  د  کــې  ترینکــوټ 
ترینکــوټ او ولســوالېو څخــه 
راغلــو قومــي مشــرانو پــه دې 
ــډه  ــوې غون ــوړه ش ــه ج موخ
او لــه دولــت  کــې وکــړې 
د  چــې  وغوښــتل  څخــه 
تــه  ژونــد  خلکــو  ملکــې 

وکــړي. پاملرنــه  جــدي 
ــت قومــي مشــران  ــاد والی د ی
د  وربانــدې  دولــت  وایــي، 
ــی او  ــای درول ــر ځ ــپې تې ش
نــور لــه خپلــه ژونــده ســتړي 

شــوي دي.
دوی وایــي، پــه دې وروســتیو 
د  نــوم  پــه  طالــب  د  کــې 
بهرنیــو ځواکونــو شــپنیو چاپو 
او د افغــان هوایــي ځــواک 
ــال  ــو پرمه ــي بریدن او توپچ
ملکــي کســان ســخت زیانمن 
ــه  ــه ورت ــرګ ژوبل ــړي او م ک

اړولــې ده.
یــو شــمېر قومــي مشــرانو 
پــه  "زمــا  وویــل:  داســې 
ــۍ  ــاوان مرم ــې د ه ــور ک ک
ولګېــده چــې څلــور مږنــدي 
یــې راټپیانــې کــړې، یــوه مــې 
لمســۍ وه، دغــه مرمــۍ د 

راتــه  تاســې  وه،  اردو  ملــې 
ــه  ــر کوم ــې زه پ ــت چ ووایاس
ــیمه  ــه س ــوږ پ ــمه، زم والړش
ــتون  ــان ش ــه طالب ــو ن ــې خ ک
ــه هــم بلــه ترهګــره  لــري او ن

ډله”.
ــور  ــه ک ــا پ ــی: »زم ــه وای  هغ
د  بهرنیــو ځواکونــو  انــدې  ب
شــپې چاپــه ووهلــه یــو د 
یونیــم ســلو کالونــو پــار یــې 
راتــه مــړی کــړی او ځلــور 
ــړه او د  ــړه ک ــه را م ــې وروڼ ی
ــه  ــه مات ــې رات ــو الســونه ی لوڼ
کــړه، ولــې زمــوږ ســره داســې 

ــږي“ . کې
دا پــه ســې حــال کــې ده چــې 
د مســؤلینو پــه خبــره پــه دغــه 
والیــت کــې لــه تېــري اوونــۍ 
څخــه تــر دامهــال څــه باندې 

20 ملکــي کســانو تــه دولــت 
ــه  ــه خــوا څخــه مرګــه ژوبل ل
ــي  ی یما ن ده چــې  اوښــتې 

ــومان دي. ــځې او ماش ښ
پــه ورتــه وخــت کــې د ارزګان 
امنیتــي مســؤلین پــه دې اړه 

ــو ډډه کــوي. ــه څــه ویل ل
خــو د دفــاع وزارت ویانــد 
جنــرال دولــت وزیــري دا 
منــي چــې ګڼــې پــه دغــه 
ملکــي  ه  ـ ـ ب کــې  ــت  والی
تلفــات رامنــځ تــه شــوي وي 
خــو وایــي، هڅــه کــوي د 
ــي  ــه ونیس ــو مخ ــي تلفات ملک
ــې د دې  ــې چ ــره ی ــه خب او پ
ــان دي  المــل وســله وال طالب
چــې د ملکــي خلکــو کورونه 

د ســنګر پــه توګــه کاروي.
ــړه:  ــه ک ــري زیات ــاغلي وزی ښ
ــي داده  ــاع وزارت پالیس "د دف
چــې بایــد پــه هېــڅ صــورت 
ــه  ــانوته مرګ ــي کس ــې ملک ک
بلــه وانــه وړي، زمــوږ  ژو
هــدف و دغــه ملکــي کســانو 
ــرول دي  ــد براب ــه ژون ــه دښ ت
نــه هغــوی تــه تــاوان رســول“ .

لــه دې ټــول ســره ســره د 
نظامــي چــارو کارپوهــان 
وایــي، افغــان امنیتــي ځواکــو 
ي  ت را ا پ خ ت ـ ـ س ا ل  ـ ـ پ خ د  ـ ـ ی ا ب
معلومــات دقیــق کــړي ترڅــو 
ــول  ــخ ونی ــو م ــي تلفات د ملک

. ي ش

ــق  ــوه عتی د پوځــي چــارو کاپ
اللــه امرخېــل ازادي راډیــو تــه 
ــت  ــري دول ــه چې ــل: "ک ووی
ــه ســیمه کــې  غــواړي چــې پ
پرمختــګ وکــړي  نــو د ملکــي 
ــاتي او  ــال دي وس ــانو خی کس
د هغــوی زړ ونــه دي خپــل 

ــړي”. ک
لــه  چــې  ده  وړ  ې  ـ ـ ن و د ا دی
تېــرو څــه بانــدې اوو میاشــتو 
راهیســې پــه دې وروســتیو 
ــه  ــؤلینو پ ــې د مس ــړو ک جګ
ــې  ــت ک ــه والی ــه دغ ــره پ خب
ــه  ــانو ت ــي کس ــلګونه ملک س
د افغــان هوایــي ځــواک، 
پچــي بریدونــو او ښــخ  تو
یو مایونونــو لــه  کــړل شــو
کبلــه مــرګ ژوبــه اوښــتې ده.

د ارزګان اوسېدونکي: افغانستان در تالش جلب توجه ترامپ به ذخایر لیتیم خود است

دولت دې د طالب په 
نوم ملکیان نه ځوروي

اندونزیا در افغانستان مرکز علوم اسالمی راه اندازی می کند
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سـوریه  ارتـش  کل  رماندهـی  ف
تجـاوز  خصـوص  در  را  یانیه یـی  ب
امریـکا به پایـگاه نظامی الشـعیرات 
در حمـص منتشـر و اعـام کـرد که 
این »تجـاوز امریکا« نشـان گر ادامۀ 

اسـتراتژی اشـتباه امریـکا اسـت.
فرماندهـی کل ارتش سـوریه در این 
کید کرد: این تجـاوز امریکا  بیانیـه تأ
اشـتباه  اسـتراتژی  ادامـۀ  شـان گر  ن
امریـکا اسـت و مبـارزه با تروریسـم 
را کـه توسـط ارتـش سـوریه صورت 
موجـب  و  می بـرد  بیـن  از  می گیـرد 
می شـود که ایـاالت متحده شـریک 
داعـش و النصـره و دیگـر گروه هـای 

باشد. روریسـتی  ت
کیـد  تأ سـوریه  ارتـش  رماندهـی  ف
بـرای  بیشـتر  ارادۀ  مـا  پاسـخ  ـرد:  ک

هـم  در  و  سـوریه  مـردم  از  ـاع  ف د
و  هرجایـی  در  تروریسـم  یـدن  ب و ک
بازگردانـدن امنیت و ثبـات به تمامی 

اراضـی سـوریه اسـت.
ارتـش سـوریه بیـان داشـته کـه اقدام 
امریـکا بـرای تـاش جهـت توجیـه 
تجـاوز خـود در حالـی کـه واقعیت 
رخدادها در خان شـیخون مشخص 
نشـده اسـت، این پیـام را بـه اطراف 
 از سـاح 

ً
مسـلح می دهد تـا مجددا
شـیمیایی اسـتفاده کند.

کید کرد  فرماندهـی ارتـش سـوریه تأ
کـه در ایـن تجاوزگـری امریـکا بـه 
سـوریه 6 تـن کشـته شـده و چندین 
تـن دیگـر زخمی شـدند و این حمله 
را  بسـیاری  مـادی  های  خسـارت 

برجـای گذشـت.

رییـس شـورای المپیک آسـیا می گوید که 
ورزشـکاران پناهنـده و مهاجـر می تواننـد 
در بازی هـای آسـیایی 2017 عشـق آباد 

شـرکت کنند.
شـیخ احمد  الفهدالصباح، رییس شورای 
المپیـک آسـیا این مطلب را در سـخنرانی 
خـود در کنگـرۀ بین المللـی ورزش کـه به 
مناسـبت بازی های آسـیای داخل سـالون 
و هنرهـای رزمـی 2017 عشـق آباد که در 
محـل منطقـۀ گردشـگری ملـی »آوازه« 
بـا حضـور رییس جمهـور ترکمنسـتان و 
هیأت هـای رسـمی و ورزشـی کشـورهای 
خارجـی آغـاز بـه کار کـرد، بیـان کـرد.
او تصریـح کـرد: متأسـفانه ایـن روزهـا 
بنـا بـه برخـی دالیـل و مسـایل خـاص، 
انسـان ها مجبـور شـده اند از میهـن و 
زادگاه خـود دور شـوند و بـه کشـورهای 
دیگـر پنـاه ببرنـد و بین ایـن پنهاهنـده گان 
ورزشـکارانی نیـز وجـود دارد کـه مـا بـا 
هم آهنگـی و پشـتیبانی کشـور میزبـان، 
برنامه یـی را تدویـن و تهیـه کرده ایـم کـه 
بنابـر آن، تیم هـای پناهنـده نیـز می توانند 
تحـت حمایـت کمیتۀ المپیک آسـیا و زیر 

پرچـم ایـن تشـکل مسـابقه بدهنـد.
رییـس شـورای المپیـک آسـیا در بخـش 
ر  د  : ت ـ ف گ د  و ـ خ ن  ا ن خ ـ س ز  ا ری  ـ گ دی
پنجمین دوره مسـابقات بازی های آسـیای 
داخـل سـالون و هنرهـای رزمـی 2017 
عشـق آباد، پـس از بازی هـای المپیـک 
د  ا ـ ج ی ا ی  ـ ی ه  ن ی م ز و  ت  ـ رص ف  ، » و ـ ی ر «

خواهـد شـد تـا پناهنـده گان نیـز در چنین 
مسـابقات بین المللـی مسـابقه بدهنـد.
او افـزود: مسـابقات مذکـور قـرار اسـت 

34 کمیتـۀ ملـی المپیک آسـیا نیز حضور 
یابنـد و بـرای اولین بـار نیـز کمیته هـای 
کشـورهای اقیانوسـیه نیـز بیـش از 500 
ورزشـکاران خـود را بـه ایـن مسـابقات 

اعـزام خواهنـد کـرد.
شـیخ احمـد اعـام کـرد: 160 روز دیگر 
در شـهر  مذکـور  قات  ب ا مسـ ز  ا غـ آ ا  ـ ت
پایتخـت کشـور ترکمنسـتان  آباد  عشـق 
فرصـت باقـی مانـده اسـت و امیـدوارم 
کـه ایـن بازی هـا در باالتریـن سـطح بـه 

صـورت موفقیت آمیـز برگـزار شـود.
ی  ا ـ ه ی  ز ا ب ت  ا ق ب ا ـ س م ره  و د ن  ـ ی م ج ن پ
آسـیایی داخـل سـالون و هنرهـای رزمـی 
2017 در تاریـخ 17 الـی 27 سـپتامبر 
مـاه سـال جـاری میـادی در عشـق آباد 
پایتخـت ترکمنسـتان در محـل دهکـدۀ 

المپیـک جدیـد برگـزار خواهـد شـد.

رییس شورای المپیک آسیا:
ورزشکاران پناهنده در بازی های آسیایی ترکمنستان شرکت می کنند

علی عسـکر لعلـی، مدیـر عمومـی تیـم 
ملـی فوتبـال کشـور در گفت و  گـو گفتـه 
اسـت، تیـم ملـی فوتبـال افغانسـتان قبـل 
از برگـزاری دومیـن دیـدارش در مقدماتی 
جـام ملت هـای آسـیا در مقابـل کامبـوج 
در دیـداری تدارکاتی در شـهر ُدبی امارات 

بـه مصـاف تیـم فوتبـال مالدیو مـی رود.
 ، ت ـ س ا ه  ـ ت ف گ ن  ا ـ ن چ م  ه ی  ـ ل ع ل ی  ا ـ ق آ
بازیکنـان تیـم ملـی از تاریخ 1 تـا 9 جون 
در یـک کمـپ تمرینـی در شـهر دبـی نیز 
حضـور خواهنـد یافـت و هـم زمـان ایـن 
دیـدار نیـز در تاریخ ۶ جون در این کشـور 

برگـزار خواهد شـد.
بـر بنیـاد گزارش هـا، تیم ملـی در تاریخ 9 
جـون از امـارات راهـی پتـوم پن می شـود 

تـا در تاریـخ 13همـان مـاه، در دومیـن 
دیـدارش در رقابت هـای مقدماتـی جـام 
ملت هـای آسـیا بـه مصـاف تیـم ملـی 

فوتبـال کامبـوج بـرود.

آخرین بـار تیم هـای افغانسـتان و مالدیـو 
در چارچـوب مرحلۀ گروهـی رقابت های 
قهرمانـی جنـوب آسـیا بـه مصـاف هـم 
رفتنـد کـه افغانسـتان بـا نتیجـۀ 4 بـر 1 
درمقابـل این تیم به برتری رسـیده اسـت.

افغانستان پیش از دیدار کامبوج به مصاف مالدیو می رود

كاوه جبران

توهم اکثریت و پیچیده کردن صورت مسأله
و  دولتـی  ناسیونالیسـت های  از  جدیـدی  سـل  ن
مبنـای  بـر  را  تاریـخ  هنـوز  پشـتون،  یردولتـی  غ
تبییـن  نادرخـان  عصـر  سیاسـی  ـاخص های  ش
می کننـد. تازه تریـن اظهـار نظـر کمال ناصـر اصولـی 
را نیز در روشـنی شـاخص های سیاسـی همین عصر 
می تـوان فهـم کـرد. امـا چنیـن اظهارنظـری چیـزی 
کمتـر از گفت وگـو اسـت. بیشـتر لجاجتـی از سـر 
گاهـی. انـکار و امتنـاع اسـت، تـا روی نادانـی و ناآ
این کـه پافشـاری بـر مسـأله یی کـه اکنـون صحـت 
و سـقم آن بـدون جامعـۀ آمـاری خنـده دار اسـت، 
چه گونـه می تواند به رویکردی سیاسـی مبدل شـود؟ 
پرسشـی اسـت کـه پاسـخ آن را بایـد در بندوبسـت 
کان روایـت تاریخـی جسـت وجو کـرد کـه اکنون نه 
بـه شـیوۀ اسـتبدادی بـل، از راه بروکراسـی متقلـب و 

دیده درایـی سیاسـی اجـرا می شـود.
صورت مسـأله بسـیار تکراری و سـاده اسـت: نسلی 
پشـتون ها  از کمال ناصـر اصولی هـا مدعی انـد کـه 
اکثریت اند و سـایر اقوام اقلیت؛ جامعۀ آماری ایشـان 
هـم سـاختار قومـی مجلـس اسـت کـه نماینـده گان 
پشـتون بیشـتر از سـایر اقوام در آن جا حضـور دارند. 
 حقایقی 

ً
این اسـتدالل سـخیفی اسـت. چـون عمـدا

چون خـای سرشـماری نفوس، مهندسـی سـاختار 
قومـی مجلـس بـر مبنـای کان روایـت اکثریـت و 
اقلیـت، معیـار انتخـاب بر مبنـای ولسـوالی و محل، 
نـه نفـوس و تراکـم جمعیـت و تقلـب سیسـتماتیک 
حافظـان کان روایـت »افغانـی« را نادیـده می گیـرد.
مـداوم  بحران آفرینـی  دیگـر،  ـد  ع ُب ر  د ه  ـ ک ن آ ل  ا ح
در روندهـای دیگـری کـه کمـک بـه شفاف سـازی 
از  نمی بـرد:  یـاد  از  را  د  ـ ن ک ی  م ه  ل أ ـ س م رت  و ـ ص
توزیـع  رونـد  ورزد،  مـی  ا  ـ ب ا فـوس  ن سرشـماری 
شـناس نامه های الکترونیکـی را مغشـوش می کنـد، 
در نتایـج انتخابـات سراسـری دسـتبرد می زنـد و... 
در جنـب آن، سـاختار درجه بنـدی شـدۀ قومـی را 
براسـاس همان کان روایـت، در سـاختارهای دولت 
حفـظ می کند تـا ظاهر مسـأله از باطـن داعیه جدای 

گذاشـته نشـود.
امتنـاع،  و  انـکار  کـه  نظـر می رسـد  ـه  ب ـن،  ی را ب ا ن ب
آن جـا کـه  نیسـت.  نادانـی  از سـر  آن قدرهـا هـم 
سـاده ترین راه حل هـا هم چـون سرشـماری نفـوس، 
توزیـع  و  کشـور  در  ن  ک ا ـ س م  وا ـ ق ا ر  ا ـ م آ ن  ـ ی ی ع ت
شـناس نامه های الکترونیکـی بـر مبنـای خواسـت 
یتـی شـهروندان فـراراه معضـل قـرار دارد، ولـی  هو
هم چـون سیاسـت گذاری های پیچیـده و بازی هـای 
مشـکوکی روی دسـت گرفتـه می شـود، موضـوع را 

تأییـد می کنـد.
حتـم این کـه، راه حل هـای سـاده هـم دیـری نخواهد 
بـود کـه بـه عنـوان برنامه های جنبـی، بخشـی از این 
ماجـرای پیچیـده قـرار گیـرد. بـه نظـر می رسـد کـه 
مجریـان کان روایـت »افغانـی« در حـال حاضـر 
توانایی دسـت کاری در روند سرشـماری سراسـری را 
ندارنـد و اال سـاده ترین پروسـه یی کـه می توانسـت 
ظـرف پانـزده سـال گذشـته تطبیـق شـود، همیـن 

سرشـماری نفـوس بـود.
ادعـای مـرزی دیورند را نیـز می توان بر مبنـای چنین 
رویکـردی مطالعـه کـرد. ادعـا بـر بخشـی از خـاک 
همسایه، دسـِت کم برای نسـلی از ناسیونالیست های 
متأخـر و مجریـان کان روایت »افغانـی«، قومی تر از 
مدعیـات اقتصادی و سیاسـی افغانسـتان اسـت. این 
ادعـا بیشـتر سـعی در تثبیـت کثـرت قومـی و سـنگ 
تمـام گذاشـتن بـر داعیـۀ اکثریت پشـتون اسـت. اگر 

تحقـق چنیـن امری امکان داشـته باشـد.
در نهایـت اما، در متن تمام ایـن پیچیده گی ها، داعیۀ 
اکثریـت، هم چـون توهـم کان و بیمارگونـه باقـی 
می مانـد کـه مدعیـان آن را متوهم تـر و بیمارگونه تـر 
از پیـش می نمایانـد که گرفتـاری مـرض مهلکی اند، 
نـد. کن نمی  آن  درمـان  ـرای  ب مـا هیـچ تاشـی  ا

تیـم ملـی فوتبـال کشـور در تازه تریـن 
رده بنـدی تیم هـای ملـی فوتبـال جهـان، 
بـه لطـف پیـروزی در مقابـل سـنگاپور و 
کسـب تسـاوی برابر ویتنـام با صعود سـه 

پله یـی همـراه شـده اسـت.
ه  بنـدی  رد ن  ـ ی ر خ آ ه  ت ـ ش ذ گ ز  و ر ا  ـ ف ی ف
تیم هـای ملـی فوتبـال جهان را اعـام کرد 
کـه برایـن اسـاس، تیم ملـی افغانسـتان با 
1۶1 امتیـاز و سـه پلـه صعـود در جایـگاه 
1۵3 دنیـا قـرار گرفت. ملی پوشـان فوتبال 
افغانسـتان در میـان تیم هـای آسـیایی نیـز 

در ردۀ 28 قـرار گرفته انـد.
ریـل  پ ا ه  ا ـ م ر  د ر  ت ـ س ی وف ت و ا ن  ا رد اگ ـ ش
یـک پیـروزی در دیـدار دوسـتانه مقابـل 

سـنگاپور و یـک تسـاوی در نخسـتین 
دیـدار مقدماتـی جـام ملت هـای آسـیا 

یتنـام کسـب کرده انـد. برابـر و
دیـدار بعـدی تیـم ملـی فوتبال افغانسـتان 
در تاریـخ 13 جـون در مقابـل کامبـوج 

برگـزار خواهـد شـد.

صعود ۳ پله یی تیم ملی فوتبال افغانستان در جدول فیفا

روسیه توافق هوایی با امریکا 
در سوریه را معلق کرد

بـه  روسـیه  خارجـۀ  امـور  زارت  و
پایـگاه  بـه  امریـکا  حملـۀ موشـکی 
هوایی در سـوریه واکنش نشـان داد.
وزارت خارجـۀ روسـیه اعـام کـرد 
و  امریـکا  میـان  کـه  توافقـی  ـه  ک
روسـیه بـرای جلوگیـری از برخـورد 
و  کشـور  دو  جنگنده هـای  ایـی  و ه
هم آهنگی هـا در خصـوص حمات 
هوایـی در سـوریه وجود داشـت، به 

حالـت تعلیـق درآمـده اسـت.
کیـد کـرد:  وزارت خارجـۀ روسـیه تأ
اقـدام نظامـی امریـکا در سـوریه بـا 
از  توجه هـا  منحرف کـردن  ف  د ـ ه
وضعیـت در موصـل عـراق اسـت.
وزارت خارجـۀ روسـیه اعـام کـرد: 
شـیمیایی  سـاح های  از  ق  ـ ش م د
 
ً
اسـتفاده نکرده اسـت، چراکـه اصا

سـوریه  اختیـار  در  ح ها  ا ـ س ن  ـ ی ا
نیسـت و بارهـا کارشناسـان بـر ایـن 

کیـد کرده انـد. مسـأله  تأ
وزارت خارجـۀ روسـیه هم چنیـن 
نظامـی  حضـور  ـه  ک رد  ـ ک م  ا ـ ع ا
امریـکا در اراضی سـوریه غیرقانونی 

اسـت.
سـخنگوی  زاخـارووا،  ا  ـ ی ر ا م
تصریـح  روسـیه  خارجـۀ  ت  ر زا و
کـرد: حمـات امریـکا بـه سـوریه 
یـک اقـدام خصمانـۀ آشـکار علیـه 
اسـت. سـوریه  ولـت  د ت  ـ ی م ک ا ح
او افـزود: واشـنگتن تصمیـم حملـه 
از رخدادهـای  قبـل  را  ه  ی ـه سـور ب
ادلـب گرفتـه بـود و از رخدادهـای 
ادلـب بـه عنـوان دلیلـی برای نشـان 

دادن قـدرت اسـتفاده کـرد.

فرماندهی ُکل ارتش سوریه:
امریکا به استراتژی اشتباهش در سوریه ادامه می دهد

فیسبوک نامه

وزیـر خارجـۀ ترکیـه بـا اشـاره بـه 
حملـۀ موشـکی امریکا علیه سـوریه 
گفـت: مـا مداخلـۀ نظامـی امریـکا 
علیـه سـوریه را به جـا و در زمـان 

مناسـب می دانیـم.
مولـود چاووش اوغلو، وزیـر خارجۀ 
ترکیـه اعـام کـرد: اکنـون ایجـاد 
مناطـق امـن در سـوریه بیـش از هر 
زمان دیگری الزم و ضروری اسـت.
اسـد  ـد حکومـت  ی ا ب ـزود:  ف ا و  ا
دربـارۀ اقدامـات خـود در داخـل 
ایـن کشـور مـورد بازخواسـت قـرار 
می گرفـت، امـا در گذشـته در ایـن 
بـاره اقدامـات الزم انجـام نگرفـت. 
بیاییـد همبسـته گی ملـی سـوریه را 
ایجـاد کنیـم. بایـد بـا هم آهنگـی و 
همـکاری گام هـای آتی را در مسـألۀ 

سـوریه مشـخص کنیـم.
او افـزود: بـا وزرای خارجـۀ فرانسـه 
و آلمـان تمـاس تلفنـی داشـته و بـا 

وزیـر خارجـۀ انگلیس نیـز گفت وگو 
خواهـم کـرد. هم چنیـن بـه دنبـال 
گفت وگـو بـا همتایـان امریکایـی 
و روسـی خـود هسـتیم. احتمـال 
افزایـش رونـد مهاجـرت پناهجویان 

وجـود دارد.
چاووش اوغلـو اضافـه کـرد: در حال 
میـان  الزم  ی هـای  زن ی  رأ ر  ـ ض ا ح
وزارت خارجـۀ ترکیه و سـفیر امریکا 
در انقـره وجـود دارد. هم چنیـن در 
علیـه  المللـی  ین  ب یتـاف  ا داخـل 
داعـش، اطاعـات مـورد نیـاز بـه 
اشـتراک گذاشـته می شـود. در حال 
حاضـر دربـاره اشـتراک اطاعـات 
در مـورد سـوریه هیچ گونـه مشـکلی 

وجود ندارد.   
او ادامـه داد: بایـد یک رونـد انتقالی 
سیاسـی بـدون حضـور اسـد ایجـاد 
شـود. تاش هـای دیپلماتیـک خـود 

را افزایـش خواهیـم داد.

وزیر خارجۀ ترکیه:
مداخلۀ نظامی امریکا به جا بود!
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ــه  ــرد ک ــر می ک ــکا فک ــور امری رییس جمه
ــمی  ــا گاز س ــی ب ــۀ احتمال ــر حمل در براب
در ســوریه چــه واکنشــی نشــان دهــد. 
ــی  ــگاه هوای ــک پای ــکا ی ــه امری ــاال ک ح
ــا  ــرار داد، آی ــدف ق ــوریه را ه ــت س حکوم
نوبــت روســیه اســت کــه بــه عنــوان قــدرت 

ــد؟ ــان ده ــش نش ــوریه واکن ــی س حام
ــر قطعــات  ب امریــکا  روســیه حملــه 
ــا  ــوریه را ب ــور س ــد رییس جمه ــار اس بش
ــا  ــا آی ــرد. ام ــوم ک ــات محک ــن کلم تند تری
روســیه واکنــش شــدیدتری نشــان خواهــد 
داد؟ چنــد پرســش و پاســخ در ایــن رابطــه: 
ــیه  ــرای روس ــد ب ــن ح ــا ای ــوریه ت ــرا س چ

اهمیــت دارد؟
ــاد  ــر اتح ــۀ عص ــد دیرین ــک متح ــوریه ی س
جماهیــر شــوروی اســت. افــزون بــر 
 مخالــف ســرنگونی 

ً
آن روســیه شــدیدا

حکومت هــا در نتیجــۀ اعتراضــات و یــا 
ــور  ــن کش ــت. ای ــی اس ــای داخل جنگ ه
ــگ ســوریه و ایجــاد  بــه مداخلــه در جن
قرارگاه هــای نظامــی اش در خــاک ســوریه، 
بــاره  اهمیــت بین المللــی خــود را دو
یــژه در برابــر ایــاالت  کســب کــرد، بو

متحــده امریــکا.
آیــا روســیه در برابــر حملــه کنونــی امریــکا 
بــا یــک حملــۀ نظامــی واکنــش نشــان 
خواهــد داد؟ گفتــه شــده اســت کــه روســیه 
ــتگاه  ــا دس ــکا حت ــه امری ــان حمل در جری
دافــع هــوا ”S-400“ خــود بــه منظــور 
حراســت از حریــم فضایــی ســوریه را 
فعــال نکــرده اســت. اگــر ســربازان روســی 
یــک راکــت امریکایــی را هــم هــدف 
قــرار می دادنــد، شــاید درگیری هــای 

ــت. ــال می داش ــه دنب ــدیدتری را ب ش
ــول  ــی ای« از ق ــی »دی پ ــزاری آلمان خبرگ
ــیه  ــور روس ــناس ام ــی کارش ــارک گالیوت م
گفتــه اســت: »واکنــش واشــنگتن )در برابــر 
ــوریه  ــم س ــات رژی ــی قطع ــه احتمال حمل
ــا گاز ســمی( شــاید مــورد پســند مســکو  ب
نبــوده باشــد، امــا عاقه منــدی بــرای 
ایســتاده گی در برابــر آن نیــز وجــود نداشــته 
ــربازان  ــت س ــه اس ــنگتن گفت ــت.« واش اس
روســی مســتقر در میــدان هوایــی شــعیرات 
ــع  ــی مطل ــه راکت ــش از حمل در ســوریه، پی

ــد. ــده بودن ــاخته ش س
ــکا  ــه امری ــه حمل ــد قضی ــیه می خواه روس
را بــه شــورای امنیــت ســازمان ملــل 
 خــود 

ً
ــرا بکشــاند؛ امــا از ســوی دیگــر اکث

روســیه در برابــر قطع نامه هــای اعضــای 
دیگــر ایــن شــورا در رابطــه بــا مســائل 
ســوریه، بــا اســتفاده از حــق ویتــوی خــود 

ســد ایجــاد کــرده اســت.
پــس از حمــات روســیه در اوکراییــن، 
ایــاالت متحــده امریــکا تعزیراتــی را در 
برابــر مســکو وضــع کــرد. امــا روســیه، کــه 
دوازدهمیــن اقتصــاد بــزرگ جهــان اســت، 
نمی توانــد هم چــو تعزیراتــی را بــاالی 
ــت  ــی ایال ــان، یعن ــاد جه ــن اقتص بزرگتری

ــد. ــع کن ــکا، وض ــده امری متح
ــای  ــاع در ج ــدید اوض ــا تش ــیه ب ــا روس آی
دیگــری فشــار وارد کــرده خواهد توانســت؟

ــن  ــال در اوکرایی ــور مث ــی ط ــن نگران چنی
ــان  ــیه جدایی طلب ــون روس ــود دارد، چ وج
را در شــرق اوکراییــن حمایــت می کنــد. 
ــاالت  ــش ای ــک واکن ــز ی ــا نی ــا در آنج ام
ــکو  ــاید مس ــردد. ش ــرح می گ ــده مط متح
ــات  ــراج دیپلوم ــه اخ ــاره ب و واشــنگتن دوب

ــد. ــت بزنن ــل دس ــرف مقاب ــای ط ه
ــترک  ــرل مش ــک کنت ــرای ی ــکو ب آیــا مس
یه حاضــر  در ســور یــی  ا کیمی ســاح 

خواهــد شــد؟
چنیــن چیــزی یــک واکنــش مثبــت خواهــد 
بــود. تــا کنــون روســیه از بشــار اســد 
ــات  ــر اتهام ــوریه در براب ــور س رییس جمه
مبنــی بــر اســتفاده مجــدد از ســاح 
کیمیایــی، حمایــت می کنــد. والدیمیــر 
فورلــوف کارشــناس امــور سیاســی در 
یــد روســیه نبایــد ایــن  مســکو می گو
ــال 2013 در  ــه در س ــود را ک ــت خ موفقی
مشــارکت بــا ایــاالت متحــده امریــکا بــرای 
ــت  ــوریه به دس ــمی س ــردن گاز س ــن ب از بی
آورده بــود، بــه بــازی بگیــرد. روســیه تــوان 
آن را دارد کــه بــه صــورت علنــی و یــا 
ــد  ــار وارد کن ــد فش ــاالی اس ــی ب خصوص
کــه دیگــر گاز ســمی را بــه کار نگیــرد. 
ــکو  ــود، مس ــده می ش ــه دی ــوری ک ــا ط ام

هم چــو اقدامــی نمی کنــد.

ز  ـ ـ ی ن ن  ـ ـ ی ا ز  ا ش  ـ ـ ی پ ه  ـ ـ ک ی  ـ ـ ل ا ح ر  د
ن  ـ ـ ی ب ت  ا ـ ـ ف ا ت خ ا ز  ا ی  ـ ـ ی ا ه ش  ر زا گ
ــتان  ــامی در افغانس ــزب اس ــاخه های ح ش
منتشــر شــده بــود، امــا بــه تازه گــی 
ارغندیــوال پیشــنهاد حکمتیــار را بــرای 
معرفــی نامــزد در کابینــه حکومــت وحــدت 

ملــی رد کــرده اســت.
هیــأت مذاکــره کننــدۀ گلبدیــن حکمتیــار از 
شــاخۀ حــزب اســامی ارغندیــوال خواســته 
تــا نامزدهایــی را بوســیله ایــن حــزب بــرای 

کابینــۀ دولــت افغانســتان معرفــی کنــد.
حــزب اســامی ارغندیــوال از معرفــی 
اعضــای دفتــر اجرایــی ایــن حــزب از 
ســوی هیــأت مذاکــره کننــدۀ حکمتیــار 
ــرای ُپســت وزارت در حکومــت وحــدت  ب

ــت. ــرده اس ــتقبال نک ــی اس مل
کیــد  ارغندیــوال بــا انتشــار بیانیه یــی تأ
ــدت  ــت وح ــش در حکوم ــه حزب ــرده ک ک

ملــی حضــور دارد.
در ایــن بیانیــه بــه نماینــده گان حــزب 
اســامی حکمتیــار توصیــه شــده تــا 
اعضــای حــزب خــود را کــه بــه افغانســتان 
بازگشــته اند را بــرای انتصــاب در کابینــه 

دولــت معرفــی کننــد.
ــامی  ــزب اس ــه ح ــود، بیانی ــن وج ــا ای ب
ــت  ــداده اس ــح ن ــوال توضی ــاخه ارغندی ش
کــه چــه وزارت خانه هــای از ســوی دولــت 
بــه هیــأت مذاکــره کننــدۀ حــزب اســامی 
حکمتیــار پیشــنهاد شــده اســت و آنــان 
بــرای معرفــی کــدام یــک از اعضــای حزب 
ــده  ــوان نماین ــه عن ــوال ب ــامی ارغندی اس

ــد. ــاش دارن ت
از ســویی هــم، ایــن بیانیــه و دســت رد 
ارغندیــوال بــه پیشــنهاد هیــأت مذاکــره 

ــان  ــار نش ــامی حکمتی ــزب اس ــدۀ ح کنن
دهنــده عــدم امــکان اتحــاد دو شــاخه 
حــزب اســامی محســوب می شــود.
ــوال تــاش  ــن گــزارش، ارغندی ــاد ای ــر بنی ب

دارد تــا بــا مخالفــت معرفــی اعضــای 
ــار  ــده گان حکمتی ــوی نماین ــزب او از س ح
بــر مســتقل مانــدن حــزب اســامی شــاخه 

ــد. ــد کن کی ــوال تأ ارغندی
ن  ـ ـ ی ا ز  ـ ـ ی ن ن  ا ـ ـ س ا ن ش ر ا ک ز  ا ی  ـ ـ خ ر ب
نــده گان حــزب اســامی  نمای قــدام  ا
ا  د ـ ـ ج ی  را ـ ـ ب ی  ـ ـ ش ا ت را  ر  ا ـ ـ ی ت م ک ح
ب  ز ـ ـ ح ی  د ـ ـ ی ل ک ی  ا ـ ـ ض ع ا ن  ت خ ا ـ ـ س
اســامی شــاخۀ ارغندیــوال می داننــد.
حــزب اســامی ارغندیــوال اعضــای ســابق 
حــزب اســامی هســتند کــه پس از ســقوط 
طالبــان بــا دســت کشــیدن از جنــگ از 
ــه طــور رســمی  ــار جــدا شــدند و ب حکمتی
فعالیت هــای خــود را تحــت عنــوان حــزب 

اســامی در کابــل آغــاز کردنــد.

پیــش از ایــن نیــز پــس از ورود هیــأت 
ــار  ــدۀ حــزب اســامی حکمتی مذاکــره کنن
ــا  ــوال ب ــل ارغندی ــر در کاب ــایش دفت و گش
ــود  ــه ب ــأت گفت ــن هی ــرد ای ــاد از عملک انتق

ــدی در  ــم جدی ــا اس ــار ب ــراد حکمتی ــه اف ک
کابــل دفتــر بــاز کننــد، زیــرا حزب اســامی 
ــود. ــت ش ــار ثب ــت دوب ــد در دول نمی توان
ــه  ــود ک ــی ب ــوال مدع ــادی ارغندی عبداله
چــون ا. حــزب اســامی را در کابــل ثبــت 
ــار  ــامی حکمتی ــزب اس ــت و ح ــرده اس ک
نمی توانــد بــا اســتفاده از همیــن اســم 
ــد. ــت کنن ــار را ثب ــامی حکمتی ــزب اس ح
او در گذشــته در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
ــری  ــل رهب ــه کاب ــار ب ــس از ورود حکمتی پ
ــده  ــه عه ــی ب ــه کس ــامی را چ ــزب اس ح
ــاد  ــر بنی ــود کــه ب ــه ب خواهــد داشــت؟ گفت
اصــول حــزب اســامی، رهبر جدیــد حزب 
ــردد. ــن گ ــات تعیی ــق انتخاب ــد از طری بای

چرا »ارغندیوال« پیشنهاد »حکمتیار« را رد کرد؟
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گزینه های روسیه پس از 
حمله امریکا بر سوریه

برخـی از باشـنده گان والیت غور بـا نگرانی 
از محدودشـدن فعالیت هـای موسسـات 
فیروزکـوه،  در  نهادهـای غیرحکومتـی  و 
ینـد کـه بیشـتر  مرکـز ایـن والیـت می گو
نهادهـا پروژ ه های توسـعه یی را بـدون کدام 
دلیلـی تنهـا در فیروزکـوه عملـی می کننـد. 
نهادهـا در تمـام  نـان می خواهنـد کـه  آ
ولسـوالی های غـور فعالیت های شـان را 

گسـترش دهنـد.
سـلطان محمد، یک تـن از باشـنده گان غور 
بـه سـام وطندار می گویـد، موسسـات و 

بـرای  عاقه یـی  تـی  م و ک رح ی غ ی  ا ـ ه د ا ه ن
بیشـتر  و  ندارنـد  ها  ا ت روسـ در  کارکـردن 
توجه شـان بـه شـهر فیروزکـوه محدود شـده 

اسـت.
غـور  شـهروندان  دیگـر  از  نبـی،  د  ـ م ح م
ولسـوالی ها  باشـنده گان  ـد،  ی و گ ی  م
باشـنده گان فیروزکوه،  بـه  سـه  ی ا ق م ر  د
هسـتند. کمـک  یازمند  ن ر  ت ـ ش ی ب
عبدالحـی خطیبـی، سـخنگوی والـی غـور 
بـا تأییـد ایـن گفته هـا می گویـد، نظـر بـه 
و  نهادهـای خصوصـی  ه بـرد  را و  پالیسـی 

حـق  فـردی  هیـچ   ، ی ـ رج ا خ ت  ا ـ س وس م
مداخلـه در کار آنـان را نـدارد، امـا از آنـان 
در  را  عالیت های شـان  ف ا  ـ ت د  ن ا ه  ت ـ س ا و خ
ولسـوالی ها گسـترده سـازند. او می گویـد، 
بیشـتر نهادهـای غیرحکومتـی نبـود امنیت 
را سدراه شـان در ولسـوالی ها می داننـد، 
امـا ایـن موضـوع نهادهـای غیرحکومتی را 

تهدیـد نمی کنـد.
جمـال یعقوبی، رییس موسسـۀ هماهنگی، 
توسـعه و بازسـازی افغانسـتان می گوید، در 
کنـار این که بودجۀ مؤسسـات غیرحکومتی 
در مقایسـه بـا سـال های پیش کاهـش یافته 
امـا علـت اصلـی محدودشـدن  اسـت، 
فعالیت هـای آنـان در مرکـز غـور، نبـود 
امنیـت در روسـتاها و ولسـوالی های ایـن 

والیت اسـت.
نگرانـی از محدودشـدن فعالیت موسسـات 
و  نهادهـای غیرحکومتـی در حالـی بیـان 
موسسـات  از  ـماری  ش ه  ـ ک د  د ر ـ گ ی  م
غیرحکومتـی در ایـن اواخـر از فعالیـت  در 
مناطـق دوردسـت و ولسـوالی های غـور باز 

مانده انـد.

باشنده گان غور: 
ACKUفعالیت  نهادهای غیرحکومتی به فیروزکوه محدود شده است




