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صفحه 6

ریاســـت جمهـــوری افغانســـتان 
ـــی و  ـــی و قضای ـــای عدل از نهاده
دادســـتانی کل کشـــور خواســـته 
اســـت کـــه پرونـــدۀ جنـــرال 
ــر  ــه زودتـ ــر چـ ــتم را هـ دوسـ

یک طرفـــه کننـــد.
ریاســـت جمهـــوری پـــس از 
احـــزاب  ائتـــاف  تشـــکیل 
و  جنبـــش  جمعیـــت، 
افغانســـتان  مـــردم  وحـــدت 
تاش هـــای جـــدی را بـــرای 
کشـــانیدن دوســـتم بـــه تیـــم 
رییس جمهـــوری آغـــاز کـــرده 

اســـت. 
نجیـــب اهلل آزاد معـــاون ســـخنگوی 
ـــر  ـــه اگ ـــه ک ـــور گفت ـــس جمه ریی
در ایـــن بررســـی ها عبدالرشـــید 
دوســـتم بی گنـــاه ثابـــت شـــود، 

بـــه کارش ادامـــه می دهـــد.
آقـــای آزاد در پاســـخ بـــه ایـــن 

پرســـش رادیـــوی آزادی کـــه اگـــر 
ــت  ــرم ثابـ ــتم مجـ ــای دوسـ آقـ
ــه اقدامـــی خواهیـــد  شـــود، چـ

ــد: ــرد، می گویـ کـ
اول  معـــاون  موضـــوع 
قضیـــه  یـــک  رییس جمهـــور 

ـــا از  ـــش م ـــت. خواه ـــی اس حقوق
ـــه  ـــی و ب ـــی قضای ـــای عدل نهاده
ـــن  ـــارنوالی ای ـــوی س ـــوص ل خص
اســـت کـــه هـــر چـــه زودتـــر 
ایـــن قضیـــه را یـــک طـــرف 
کننـــد، ...    ادامـــه صفحـــه 3

کابـــل ادعـــای اســـام آبـــاد را در مـــورد فـــرار 
هراس افگنـــان از خـــاک پاکســـتان بـــه افغانســـتان رد 

. می کنـــد
تمـــام  اســـت  پاکســـتان گفتـــه  وزارت خارجـــه 
ـــی  ـــبکه حقان ـــمول ش ـــه ش ـــن ب ـــراس افگ ـــای ه گروه ه
ـــتان، در  ـــرو افغانس ـــده و در قلم ـــراج ش ـــتان اخ از پاکس
مناطقـــی کـــه دولـــت افغانســـتان حاکمیـــت نـــدارد، 

جابجـــا شـــده اند.
نفیـــس زکریـــا ســـخنگوی وزارت خارجـــه پاکســـتان 
ـــه 3 ـــه صفح ـــی،...       ادام ـــبکه حقان ـــد: "ش می گوی
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روزی کــه جنــرال دوســتم معاون اوِل ریاســت 
جمهــوری در بحبوحــۀ آن همــه جنجــال و 
ــه تــرک  ــه مقصــد ترکی کشــمکش کشــور را ب
می گفــت، کمتــر کســی انتظــار داشــت کــه بــه 
ایــن زودی دوبــاره بــه "مــوی دمــاغ"ِ ریاســت 
جمهــوری مبــدل شــود. همــه فکــر می کردنــد 
ــا  ــرال دوســتم، حت ــان کارِ سیاســی جن کــه پای
اگــر فرزنــدش را بــه جانشــینی برگزینــد، فــرا 

رســیده اســت. 
ریاســت جمهــوری کــه به نحــوی از موفقیــِت 
ــید،  ــر می رس ــه نظ ــنود ب ــت هایش خش سیاس
ــتم از  ــای دوس ــدِن آق ــرون ش ــِض بی ــه مح ب
ــام  ــه اع ــی مطایب ــا نوع ــتان، ب ــای افغانس فض
کــرد کــه "جنــرال دوســتم بایــد بــرای پیگیری 
پرونــده اش بــه زودی بــه کشــور برگــردد". در 
آن زمــان کــه ایــن ســخنان از زبــان ســخنگوی 
ریاســت جمهــوری بیــرون می شــد، کــی 
ــا  ــوام ب ــه ت ــه در آن را ک ــۀ نهفت ــه طعن ــود ک ب
ــود،  ــده ب ــان آم ــر زب ــیطنت آمیز ب ــدی ش لبخن

درک نکــرده باشــد. 
ایــن ســخنان در آن زمــان اعــام موفقیــِت 
ــه  ــود ک ــی ب ــر کس ــت های ارگ در براب سیاس
زبــان بــه اعتــراض و انتقــاد گشــوده بــود. امــا 
ــته  ــت نگذش ــن موفقی ــاوِت ای ــری از ح دی
ــبت  ــری نس ــل کان ت ــا معض ــه ارگ ب ــود ک ب
بــه مســالۀ جنــرال دوســتم روبــه رو شــد 
کــه ظاهــراً معــادالت و برآوردهــای آن را 
نقــش بــر آب کــرد. شــماری از مهم تریــن 
رهبــران و چهره هــای تأثیرگــذار سیاســی، 
ــۀ شــرکت در مراســم عروســی پســر  ــه بهان ب
ــدند و  ــه ش ــتم وارد ترکی ــرال دوس ــد جن ارش
ــر  ــاال ب ــه ح ــد ک ــود آوردن ــی را به وج ایتاف
کم ســابقه  به صــورِت  ارگ  دغدغه هــای 

ــت. ــزوده اس اف
رهبــری  بــه  جمعیــت  احــزاب  ایتــاف   
صاح الدیــن ربانــی وزیــر امــور خارجــه، 
وحــدت مــردم افغانســتان بــه رهبــری محمــد 
محقــق معــاون دوم ریاســت اجرایــی و جنبــش 
ــتم  ــرال دوس ــری جن ــه رهب ــامی ب ــی اس مل
معــاون اول ریاســت جمهــوری، ارگ را در 
ــفته  ــیمه و برآش ــان سراس ــد چن ــای عی روزه
کــرد کــه نــه تنهــا از تمــام کانال هــای در 
اختیــار داشــته علیــه آن واکنــش نشــان داد، کــه 

ســرانجام یکــی از اصلی تریــن چهره هــای 
ــه  ــه ترکی ــوری را ب ــس جمه ــه ریی ــادار ب وف

ــرد.  ــپار ک رهس
ــت  ــی امنی ــس عموم ــتانکزی ریی ــوم اس معص
شکســتِن  درهــم  بــرای  افغانســتان  ملــی 
ایتــاف تــازه بــه ترکیــه رفــت و آن گونــه کــه 
ــی از آن  ــِت خال ــد، دس ــان می دهن ــن نش قرای
کشــور برگشــت. گویــا پاســخ جنــرال دوســتم 
ــی  ــای ارگ منف ــه تاش ه ــق ب ــد محق و محم
بــوده و ایــن دو تــن اعــام کــرده انــد کــه پیش 
ــر  ــان، در نظ ــه مطالبات ش ــن ب ــت یافت از دس

ــوند.  ــدا ش ــر ج ــه از یکدیگ ــد ک ندارن
حــاال بحــث بــر ســِر تــداوم و یــا چگونه گــی 
بــه وجــود آمــدن چنیــن ایتافــی نیســت؛ بــل 
بحــث اصلــی این جاســت کــه چــرا ارگ 
همــواره گرهــی را کــه می شــود بــا دســت بــاز 
ــود  ــاید بش ــد. ش ــاز می کن ــدان ب ــه دن ــرد، ب ک
مــورد جنــرال دوســتم را بــه گونه یــی توجیــه 
ــت های آن  ــد ارگ و سیاس ــه منتق ــه ب ــرد ک ک
مبــدل شــد، ولــی در مــورد افــراد دیگــری کــه 
بــه کنــارِ او کشــانده شــدند، چــه بایــد گفــت؟ 
آیــا بایــد از ایــن منظــر بــه قضایــا نــگاه 
ــاع  ــد اوض ــرادی مترص ــه اف ــه همیش ــرد ک ک
ــرداری  ــود بهره ب ــع خ ــه نف ــه از آن ب ــد ک ان
ــه مســأله را بررســی  ــن زاوی ــا از ای ــد، و ی کنن
جاهایــی  در  ارگ  سیاســت های  کــه  کــرد 
ــی به جــز  ــه راه ــود ک ــده می ش ــان خفه کنن چن
واکنــش و تشــکیل ایتاف هــای سیاســی را 

ــذارد؟ ــی نمــی گ باق
 اگــر ایــن ســخن تنهــا از زبــان جنرال دوســتم 
ــوری  ــت جمه ــاون اوِل ریاس ــوان مع ــه عن ب
ــخص  ــۀ مش ــک حلق ــه "ی ــد ک ــرون می ش بی
ــد  ــم می گیرن ــور تصمی ــرای ُکل کش در ارگ ب
و نمی گذارنــد کــه مشــارکت سیاســی بــه 
ــق  ــور تحق ــه در کش ــی و عادالن ــۀ واقع گون
ــه شــکلی  ــدا کنــد"،  شــاید می شــد آن را ب پی
توجیــه کــرد و گفــت کــه جنــرال هــوای 
زیاده خواهــی داشــته بــا وجــود این کــه در 
کنــار رییــس جمهــوری بــوده، همچنــان تاش 
داشــته کــه بــه امتیازهــای بیشــتری برســد. ولی 
ــا و احــزاب سیاســی  ــر جناح ه ــورد دیگ در م
ــه  ــازند، چگون ــت را می س ــی از دول ــه بخش ک
ــای  ــا مخالفت ه ــرد؟ آی ــتدالل ک ــوان اس می ت

ــان  ــای ارگ از هم ــت ه ــا سیاس ــز ب ــا نی آن ه
نــوع مخالفت هــا و انتقادهــای جنــرال دوســتم 
اســت؟ و یــا این کــه مســایل دیگــری در 
ــراد را نگــران  ــن اف کشــور وجــود دارد کــه ای
کــرده تــا در برابــر سیاســت های ارگ منســجم 

شــوند؟ 
سیاســت هایی  در  آن  پاســخ  شــک  بــدون 
نهفتــه اســت کــه از دو ســال بــه این ســو 
ارگ  ســوی  از  مختلــف  شــکل های  بــه 
ــال می شــود. سیاســت  ریاســت جمهــوری دنب
انحصارگرایانــه و حــذف آنانــی کــه بــه مــزاج 
ارگ برابــر نیســتند، دیگــران را وادار کــرده 
ــه  ــم ک ــای خــود ه ــرای بق ــا ب ــه حت اســت ک

ــد. ــاف بزنن ــکیل ایت ــه تش ــت ب ــده، دس ش
ابتــدای  از  اگــر ارگ ریاســت جمهــوری   
ــا  ــه ارزش ه ــی، ب ــت وحــدت مل تشــکیل دول
و مفــاد آن وفــادار می بــود، بــدون شــک 
ــه  ــور این هم ــود در کش ــی موج ــران سیاس بح
حــاد نمی شــد. ارگ هزینه هــای زیــادی را 
ــه  ــام ب ــۀ نظ ــرادی را از بدن ــا اف ــل شــد ت متقب
بهانه هــای مختلــف بیــرون کنــد ولــی بــه 
ــای  ــت پیامده ــه وخام ــه متوج ــض این ک مح
آن شــد، حــاال هزینه هــای دیگــری را در نظــر 
ــه  ــل ب ــت را حداق ــاره وضعی ــه دوب ــه ک گرفت

ــد.  ــته برگردان گذش
در روزهــای نخســتینی کــه خبــر ایتــاِف 
ــد، ارگ ریاســت  ــر ش ــه منتش ــد در ترکی جدی
جمهــوری کــه قــدرِت آن را چنــدان بــه 
حســاب نیــاورده بــود، از طریــق منابــرش از آن 
ــاد همــه هســت کــه معــاون  حمایــت کــرد. ی
ــه  ــش ب ــوری در واکن ــس جمه ســخنگوی ریی
تشــکیل ایتــاف جدیــد آن را منطبــق بــر 
ارزش هــای دموکراتیــک خوانــد و گفــت کــه 
ــت  ــرد دول ــه از عملک ــق دارد ک ــی ح هرکس
انتقــاد کنــد و یــا بــرای اصــاح امــور دســت 
ــه محــض  ــا ب ــد. ام ــی بزن ــه اقدام هــای قانون ب
این کــه از پیامــد هــای آن اطــاع حاصــل 
ــا تمــام نیــرو در پــی درهــم شکســتِن  کــرد، ب

ــد.  آن برآم
حــاال ارگ بایــد هزینه هــای زیــادی را بپــردازد 
تــا موفــق شــود کــه در میــان ایتــاِف جدیــد 
ــدون  ــه ب ــای ک ــد؛ هزینه ه ــاد کن ــه ایج رخن

ــرای آن ســنگین تمــام خواهــد شــد. شــک ب
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احمــد عمران

ارگ و این همه وارخطایی!

 

اخیــراً اظهــارات رییس جمهــوری ایــران در تقابــل بــا احــداِث 
ســدها و بندهــای آبــی در افغانســتان، واکنش هایــی را در میــان 
ــران روز دوشــنبه  ــه اســت. رییس جمهــوری ای ــردم برانگیخت م
ــاد از پروژه هــای ســاخِت  ــا انتق در یــک نشســت در تهــران، ب
بنــد در افغانســتان، گفــت: »مــا نمی توانیــم در برابــر آن چــه کــه 
محیــط زیســِت مــا را خــراب کنــد، بی تفــاوت باشــیم. ســاخته 
شــدن ســدهای متعــدد در افغانســتان و بندهــا از کجکــی، کمال 
ــوب افغانســتان،  خــان، ســلما و دیگــر بندهــا در شــمال و جن
ــا تأثیرگــذار  ــا، سیســتان و بلوچســتان م در اســتان خراســان م

اســت."
ــا واکنش هایــی در دو کشــور   ایــن ســخنان حســن روحانــی ب
ــتان، ارگ ریاســت  ــه در افغانس ــده اســت و از جمل مواجــه ش
جمهــوری ضمــن نابجــا خوانــدِن اظهــاراِت وی، ســعی 
کــرده اســت کــه از ایــن مســأله بــه عنــوان تختــۀ خیــز بــرای 
محبــوب ســاختِن رییس جمهــور غنــی کــه اخیــراً مــورد انتقــاد 
شــدیدی قــرار گرفتــه، اســتفاده کنــد. زیــرا مــدِت زمــاِن زیادی 
ــاح کــرده  ــد ســلما را افتت ــت افغانســتان بن نمی گــذرد کــه دول
اســت؛ بنــدی کــه کار آن در دوراِن داوودخــان اســاس گذشــته 
ــر  ــرزی از س ــد ک ــان حام ــد و در زم ــه کاره مان ــا نیم ــد ام ش
ــی  ــای غن ــت آق ــاح آن در ســال اوِل حکوم ــه شــد و افتت گرفت
ــش را  ــۀ تاش های ــی هم ــای غن ــن آق ــت. بنابرای صــورت گرف
ــد  ــه از رهگــذر بن ــی ک ــا همــۀ افتخارت ــه کار بســته اســت ت ب

ــد.  ــره بزن ــه خــود گ ــردد را ب ــتان برمی گ ــه افغانس ــلما ب س
ــت  ــه دول ــرد ک ــورت می گی ــی ص ــازی در حال ــن قهرمان س ای
ــتان  ــای افغانس ــی روی بنده ــاراِت جنجال ــه اظه ــز ب ــران نی ای
ــه آن هشــدار داده اســت. شــکی نیســت  ــه و نســبت ب پرداخت
کــه ســاختن بنــد ســلما و اســتفاده از آن، ســبب کاهــش هفتــاد 
ــران و  ــور ای ــه کش ــته ب ــه در گذش ــود ک ــی می ش ــدِی آب درص
ــران  ــر را از ای ــلما، آن آِب واف ــد س ــتان می ریخــت. بن ترکمنس
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــاِت ایران ــه مقام ــت ک ــرد و طبیعی س می  گی
ــوب  ــد، در چارج ــذر می بینن ــن رهگ ــه از ای ــی ک ــاِن کان زی

ــد. ــان می دهن ــش نش ــان واکن ــِی خودش ــع مل مناف
از جانــب دیگــر، افغانســتان نیــز بــا کمبــود آب مواجــه اســت 
ــی در کشــور  ــادۀ حیات ــن م ــا گذشــِت هــر روز کاهــش ای و ب
ــدون  ــه ب ــد ک ــتان حــق دارن ــردم افغانس ــود. م احســاس می ش
ــد.  ــِت کشــورهای دیگــر، از آب هــای خــود اســتفاده کنن دخال
بــا ایــن وجــود، را ایــن را نیــز می دانیــم کــه نــزاع روی 
ــورهای  ــان کش ــه می ــی ک ــا و رودخانه های ــا و دریاچه ه آبریز ه
ــی  ــزاع حقوق ــک ن ــوان ی ــه عن ــد، ب ــرار گرفته ان ــف ق مختل
قابــل طــرح و تأییــد انــد و کشــورهای زیــادی وجــود دارنــد 
ــاراِت  ــه اظه ــن، ن ــد. بنابرای ــن مشــکات مواجــه ان ــا ای ــه ب ک
رییس جمهــوری ایــران و نــه اظهــارات ریاســت جمهوری 
ــود  ــِل موج ــل معض ــه ح ــد ب ــدام نمی توان ــتان، هیچ ک افغانس

ــد.  کمــک کن
امــروزه منابــع آبــی، نحــوۀ اســتفاده از آن و تأثیــرش بــر محیــط 
زیســت، از بحث هــای عمــدۀ سیاســِت جهانــی و حقــوق 
ــه  ــرد ک ــوان ک ــی می ت ــود و پیش بین ــمرده می ش ــل ش بین المل
در آینــدۀ نه چنــدان دور، کمبــود آب بــه یکــی از سرچشــمه های 
عمــدۀ منازعــاِت جهانــی بــدل خواهــد شــد. اظهــارات حســن 
ــش ریاســت جمهوری  ــران و واکن ــوری ای ــی رییس جمه روحان
ــازه روی  ــای ت ــازِ جدال ه ــر آغ ــی ب ــه واضح ــتان، نقط افغانس

ــی اســت.  ــترِک منطقه ی ــای مش آب ه
ــا  ــود آب و ی ــل کمب ــًا به دلی ــد صرف مســلمًا افغانســتان نمی توان
ــای  ــاختِن بنده ــایه، از س ــورهای همس ــوا در کش ــی ه آلوده گ
ــه کمبــود  آبــی در کشــور صرف نظــر کنــد. افغانســتاِن مبتــا ب
انــرژی و چالــش در تأمیــن آِب زمین هــای زراعتــی، چاره یــی 
جــز اســتفاده از آب هایــش بــرای تولیــد بــرق و رفــع احتیاجاِت 
آبــِی کشــاورزان نــدارد. پــس همان طــور کــه نیازهــا و 
ــردم افغانســتان  ــرم اســت، نیازهــای م ــران محت دغدغه هــای ای
ــه هــر دو  ــرام اســت. این جاســت کــه ب ــل درک و احت ــز قاب نی
ــه  ــود ک ــنهاد می ش ــتان ـ پیش ــران و افغانس ــرا ـ ای ــِب ماج جان
بــرای حــِل ایــن معضــِل دوســویه، بــه رایزنــی و دیپلماســی رو 
آورنــد و تعییــن نهایــِی حقابه هــای هــر دو کشــور از آب هــای 
مــرزی را بــه قوانیــن و معاهــداِت بین المللــی در این بــاره 
ــه  نیســت،  ــد. ایــن رویکــرد یــک انتخــاب  و گزین واگــذار کنن
بلکــه تنهــا راه  چــاره بــرای هــر دو کشــور اســت. افغانســتان و 
ایــران می تواننــد ایــن منازعــه را نه تنهــا مدیریــت، بلکــه حــل 
کننـــد و از خــاِل آن، فرصت هایــی بــرای همــکاری و نزدیکــِی 

ــد.  ــا بیافرینن ــتِر دولت ه بیش

نزاع افغانستان 
و ایران بر سِر آب حل شدنی است

سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2056   شنبه     17 سرطا ن  /   تیر        y    1396   14 شوا ل    y 1438  8 جو ال ی    2017

ـــدون  ـــود، ب ـــادار می ب ـــاد آن وف ـــا و مف ـــه ارزش ه ـــی، ب ـــدت مل ـــت وح ـــکیل دول ـــدای تش ـــوری از ابت ـــت جمه ـــر ارگ ریاس  اگ

شـــک بحـــران سیاســـی موجـــود در کشـــور این همـــه حـــاد نمی شـــد. ارگ هزینه هـــای زیـــادی را متقبـــل شـــد تـــا افـــرادی 

را از بدنـــۀ نظـــام بـــه بهانه هـــای مختلـــف بیـــرون کنـــد ولـــی بـــه محـــض این کـــه متوجـــه وخامـــت پیامدهـــای آن شـــد، 

ـــد.  ـــته برگردان ـــه گذش ـــل ب ـــت را حداق ـــاره وضعی ـــا دوب ـــت ت ـــر گرف ـــری را در نظ ـــای دیگ هزینه ه
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 400 خانواده آواره شده اند

ولســوالی  خانواده هــای  از  شــماری 
کــه  می گوینــد  ننگرهــار  هســکه مینۀ 
آنــان بــه خواســت حکومــت مناطق شــان 
را تــرک کرده انــد، در وضعیــت بــدی بــه 
ســر می برنــد و حکومــت تاکنــون هیــچ 

ــان نکــرده اســت. ــه آن کمکــی ب
بــه گفتــۀ آنــان، حکومــت ســه روز 
ــدازی  ــه علــت راه ان پیــش از عیدفطــر ب
ــق  ــن مناط ــش در ای ــات ضــد داع عملی
ــان  ــرک خانه های ش ــه ت ــان را وادار ب آن
ــن  ــی در ای ــون عملیات ــا تاکن ــرد، ام ک

ــت. ــده اس ــدازی نش ــه راه ان منطق
بــه  بیجاشــده گان  از  عبدالرحیــم، 
ــواده  ــد، 400 خان ــام وطندار می گوی س
ــده اند  ــکه مینه آواره ش ــوالی هس از ولس
کــه بیشــتر ایــن خانواده هــا در مکاتــب، 
ــت  ــاز در حال ــی و محیط ب ــز صح مراک

ــد.  ــر می برن ــه س ــدی ب ب
ــچ  ــت هی ــون حکوم ــۀ او، تاکن ــه گفت ب

ــت. ــرده اس ــان نک ــا آن ــی ب کمک
محمــد یکــی دیگــر از باشــنده گان محــل 
ــی  ــرپنا، موادخوراک ــود س ــد، نب می گوی
مشــکات  از  آشــامیدنی صحی  آب  و 

ــد. اساســی بیجاشــده گان ان
ســوی  از  تاکنــون  می گوینــد،  آنــان 
ــی  ــی و خصوصی ی ــاد حکومت ــچ نه هی
بــا آنــان کمــک صــورت نگرفتــه اســت.

محــل  بــزرگان  از  یکــی  عبدلقیــوم، 

هســکه مینه  در  داعــش  می گویــد، 
اگــر  و  کــرده  افــراز  را  پاســگاه های 
عملیــات نشــود، ایــن ولســوالی ســقوط 

. می کنــد
ولســوال  شــینواری،  ســازولی 
هســکه مینه نیــز تأییــد می کنــد کــه 
و  شــیخا،  قــاال،  مناطــق  در  داعــش 
گورگــوری ایــن ولســوالی، پاســگاهایی 

اســت. ســاخته  
بــه گفتــۀ او، از میــان 400 خانــوادۀ 
ــواده  ــرای 13 خان ــون ب ــده تاکن بیجاش

ــت. ــده اس ــک ش کم
عطــااهلل خوگیانــی، ســخنگوی والــی 
ــدازی  ــۀ راه ان ــد، برنام ــار می گوی ننگره
ولســوالی   در  نظامــی  عملیــات 
ــد و از  ــت دارن ــکه مینه را روی دس هس
ــرک  ــه خاطــر ت ــن رو باشــنده گان را ب ای
پیــش اطــاع دادنــد. از  مناطق شــان 

ــران و  ــت مهاج ــا ریاس ــۀ او، ب ــه گفت ب
ــا  ــک ب ــرای کم ــده گان ب ــت کنن بازگش
و  کرده انــد  گفت وگــو  بیجاشــده گان 
ــود. ــک می ش ــان کم ــا آن ــه زودی ب ب

پیــش از ایــن نیــز برخــی از خانواده هــا 
از ولســوالی های ناامــن ننگرهــار بــه 
علــت جنــگ خانه های شــان را تــرک 
کرده انــد کــه در وضعیــت بــدی بــه 

ســر می برنــد.

حکومــت افغانســتان پرونــدۀ انــس حقانــی  
رهبــر شــبکۀ تروریســتی حقانــی و حافــظ 
ــه  ــبکه را ب ــن ش ــان ای ــی از فرمانده ــید، یک رش

اســت.  فرســتاده  بین المللــی الهــه  گاه  داد 
ــزارش  ــتان گ ــران افغانس ــبکۀ  تحلیلگ ــرَآ ش اخی
پرونــده    1۶ افغانســتان  حکومــت  کــه  داده 
ــی  ــن الملل ــه دادگاه بی ــی را ب ــای جنگ جنایت ه
آنهــا  میــان  در  کــه  اســت  فرســتاده  الهــه 
ــید از  ــظ رش ــی و حاف ــس حقان ــای ان پرونده ه
ــا  ــود دارد. ام ــز وج ــی نی ــبکه  حقان ــران ش رهب
معلومــات در مــورد چهــارده پرونــده    دیگــر 

ــت. ــن نیس ــوز روش هن
انــس حقانــی بــرادر ســراج الدیــن حقانــی 
ــده  ــظ رشــید فرمان ــی و حاف ــر شــبکۀ حقان رهب
نظامــی شــبکه حقانــی در ۲۲ میــزان  ســال ۹3 در 
عملیاتــپ ویــژُۀ ریاســت امنیــت ملــی در والیــت 
شــرقی خوســت کــه هــم مــرز بــا مناطــق قبایلــی 

اســت، بازداشــت شــد.  
ــدۀ  ــتان پرون ــت افغانس ــر حکوم ــال حاض در ح
ایــن دو فــرد کلیــدی شــبکۀ تروریســتی حقانــی 

ــه دادگاه الهــه فرســتاده اســت.  را ب
در همیــن حــال، برخــی از آگاهــان مســایل 
سیاســی، می گوینــد کــه بــه احتمــال زیــاد 
حکومــت افغانســتان انــس حقانــی رهبــر شــبکۀ 
ــتان  ــتخباراتی پاکس ــازمان اس ــه س ــی را ب حقان

ــت.  ــل داده اس تحوی
ــچ  ــد کــه حکومــت افغانســتان هی ــان می گوین آن
ســندی را ارایــه نکــرده اســت کــه نشــان دهــد، 
تــا هنــوز انــس حقانی نــزد حکومــت افغانســتان 

بازداشــت اســت.
 آصــف آشــنا آگاه مســایل سیاســی، در گفــت و 
ــس از  ــد: پ ــدگار می گوی ــۀ مان ــا روزنام ــو ب گ
بازداشــت انــس حقانــی وحافــظ رشــید دو تــن 
ــی از  ــتی حقان ــبکۀ تروریس ــدی ش ــراد کلی از اف
طــرف امنیــت ملــی، انتظــار می رفــت کــه انــس 

ــی اعــدام شــود. حقان
آقــای آشــنا افــزود کــه بیــش از دوســال می شــود 

ــتان  ــرف دادگاه افغانس ــی ازط ــس حقان ــه ان ک
ــه اعــدام شــده، شــهروندان خواهــان  محکــوم ب
عملــی شــدن اعــدام انــس حقانــی هســتند، امــا 
ــوم  ــا معل ــل ن ــه دالی ــا ب ــت افغانســتان بن حکوم

ــده را عملــی نکــرده اســت.  ــن پرون ای
آقــای آشــنا گفــت کــه خواســت مــردم و 
ــدام  ــتان اع ــی افغانس ــی و قضای ــای عدل نهاده
شــبکه های  افــراد  ســایر  و  حقانــی  انــس 
تروریســتی اســت، امــا ســران حکومــت وحــدت 
ــی و  ــای عدل ــردم، نهاده ــت م ــه خواس ــی ب مل
حمــات  شــهدای  بازمانده هــای  و  قضایــی 

نمی کننــد. تمکیــن  تروریســتی 
تردید هایــی وجــود دارد  او گفــت: شــک و 
ــه  ــی را ب ــس حقان ــتان ان ــت افغانس ــه حکوم ک
ــل داده و  ــتان تحوی ــتخباراتی پاکس ــازمان اس س
ــای  ــی در زندان ه ــس حقان ــر ان ــال حاض در ح

ــت.   ــتان نیس افغانس
ــی  ــس حقان ــدۀ  ان ــتادن پرون ــنا، فرس ــای آش آق
را بــه دادگاه الهــه بــازی سیاســی خوانــده، 
ــدی شــبکۀ  ــراد کلی ــدۀ اف گفــت: فرســتادن پرون
ــی  ــازی تعلیق ــک ب ــه، ی ــه دادگاه اله ــی ب حقان
زمانــی اســت کــه رییــس حکومــت وحــدت ملی 
می خواهــد بــا ایــن بــازی زمــان را تلــف کنــد و 
تردیــدی کــه در مــورد بازگشــتاندن انــس حقانی 
بــه ســازمان اســتخباراتی پاکســتان از طــرف 
حکومــت افغانســتان در میــان مــردم  نگرانی هــا 

ــاند.  ــرده بپوش را ایجــاد ک
بــه گفتــۀ او، اگــر دولــت افغانســتان انــس 
ــردم  ــرای م ــد ب ــی را در بازداشــت دارد بای حقان
ــای  ــا نگرانی ه ــد ت ــه کن ــدرک ارای ــتان م افغانس
ــع  ــه رف ــن ناحی ــردم از ای ــن م ــده بی ــاد ش ایج

ــود.  ش
دولــت  کــه  می کنــد  تأکیــد  آشــنا  آقــای 
افغانســتان افــراد کلیــدی گروه هــای تروریســتی 
بســان انــس حقانــی را کــه خونخوارتریــن 
ــد،  ــدازی کرده ان ــتان راه ان ــات را در افغانس حم
بایــد اعــدام کنــد و بــه حکــم نهادهــای عدلــی و 

ــود.  ــل ش ــرام قای ــور احت ــی کش قضای
ایــن آگاه مســایل سیاســی گفــت: فرســتادن 
ــک  ــه ی ــه دادگاه اله ــی ب ــس حقان ــدۀ ان پرون
ــم  ــتان حک ــت. دادگاه افغانس ــی اس ــازی سیاس ب
عــدام انــس حقانــی را صــادر کــرده اســت 
ــس  ــدام ان ــم اع ــتان ه ــردم افغانس ــار م و انتظ
حقانــی اســت ولــی حکومــت وحــدت ملــی و 
ــت.  ــرباز زده اس ــن کار س ــی از ای ــرف غن اش
ــق  ــاد موف ــای زی ــا تاش ه ــال، ب ــن ح در همی
کل  دادســتانی  و  ارگ  دیــد گاه  کــه  نشــدیم 

افغانســتان را در مــورد داشــته باشــیم.
ایــن در حالــی اســت کــه منابــع می گوینــد کــه 
ــه  ــه گفت ــی اله ــن الملل ــتان دادگاه بی ــک دادس ی
اســت کــه بــا فرســتادن اطاعــات تــازه، تصمیــم 
ــن  ــاز رســمی بررســی های ای ــاره  آغ ــری درب گی
دادگاه در مــورد جنایت هــا در افغانســتان بــا 

ــه رو شــده اســت. ــر رو ب تاخی
ــده  ــتان آم ــن دادس ــای ای ــی از گفته ه در بخش
معلومــات  افغانســتان  کــه حکومــت  اســت 
ــه در  ــی را ارســال کــرده اســت ک ــد فراوان جدی
تصمیم گیــری پیرامــون آغــاز تحقیق هــا اثــر 

ــت. ــته اس گذاش
حکــم اعــدام انــس حقانــی، پیــش از یــک ســال 
از طــرف دادگاه افغانســتان صــادر شــد، امــا 
محمــد اشــرف غنــی رییــس حکومــت وحــدت 

ــاز زد.  ــن حکــم ســر ب ــی، از امضــاء ای مل
ــی در  ــبکۀ حقان ــه ش ــد ک ــا می کنن ــا ادع برخی ه
دوران کارزارهــای انتخابــات، در ســاحات تحــت 
ــکاری  ــداوم هم ــول ت ــم تح ــا تی ــان ب قلمرو ش
داشــته اند، بنــا بــر ایــن اشــرف غنــی در عملــی 
کــردن حکــم اعــدام انــس حقانــی تعلــل کــرده 

اســت. 
ــامل  ــه ش ــی اله ــن الملل ــی های دادگاه بی بررس
ــال ۲003  ــس از س ــه پ ــود ک ــی می ش اتهام های
ــت. ــه اس ــورت گرفت ــتان ص ــادی در افغانس می

شبکۀ  تحلیلگران افغانستان:
پروندۀ انس حقانی و حافظ رشید به دادگاه الهه فرستاده شد

آگاهان:

ارسال پروندۀ انس حقانی به دادگاه الهه یک ترفند سیاسی است
ابوبکر صدیق

پروندۀ دوستم یک...
ـــه  ـــناخته شـــود ب ـــرگاه وی مجـــرم ش ه
ارگان هـــای عدلـــی قضایـــی مربـــوط 
کننـــد و  بررســـی  می  شـــود کـــه 
ـــت  ـــاه ثاب ـــتم بیگن ـــرال دوس ـــرگاه جن ه
کارش  بـــه  و  می آیـــد  می شـــود، 

ــد. ــه می دهـ ادامـ
وی ســـال گذشـــته از ســـوی احمـــد 
ــان  ــین جوزجـ ــی پیشـ ــچی والـ ایشـ
متهـــم بـــه بدرفتـــاری جنســـی شـــد.
آقـــای ایشـــچی ادعـــا کرده اســـت 
ــورد  ــتم وی را مـ ــرال دوسـ ــه جنـ کـ
بدرفتـــاری قـــرار داده اســـت، قضیـــه 
کـــه پیـــش از ایـــن لـــوی ســـارنوالی 
ــان  ــورد بررســـی آنـ ــود، مـ ــه بـ گفتـ

ــرار دارد. قـ
امـــا نزدیـــکان معـــاون اول ایـــن 
کرده انـــد. رد  بارهـــا  را  اتهامـــات 

بشـــیر احمـــد تـــه ینـــج ســـخنگوی 
حـــزب جنبـــش ملـــی افغانســـتان 
گفـــت، نهادهـــای عدلـــی و قضایـــی 

ـــم  ـــات تصمی ـــن اتهام ـــاره ای ـــد در ب بای
سیاســـی اتخـــاذ نکننـــد.

او افزود:
ـــب  ـــاون صاح ـــر مع ـــه ب ـــی ک "اتهامات
را  آن  اســـاس  از  مـــا  شـــده  وارد 
ــم،  ــم رد می کنیـ ــاز هـ ــم و بـ کرده ایـ
ــارنوالی  ــوی سـ ــه لـ ــم کـ می خواهیـ
ــد  ــی نکننـ ــه سیاسـ ــم فیصلـ و محاکـ
و در ایـــن قضیـــه برخـــورد سیاســـی 

نکننـــد."
ـــد،  ـــان می گوی ـــج همچن ـــه ین ـــای ت آق
ـــل  ـــه دلی ـــور ب ـــس جمه ـــاون اول ری مع
ـــه  ـــن ب ـــر نپرداخت ـــی ب ـــی مبن نارضایت
ــه  ــت بـ ــدادن صاحیـ ــا و نـ طرح هـ
ــور  ــر کارش اش حضـ ــه دفتـ وی، بـ

نیافته اســـت.
بـــه گفتـــه وی، عبدالرشـــید دوســـتم 
در حـــال حاضـــر بـــه دلیـــل انجـــام 
ـــر  ـــه س ـــه ب ـــی در ترکی ـــات صح معاین
می بـــرد و بـــه زودی بـــه کابـــل 

ــت. ــد گشـ برخواهـ

پاکستان افکار جهان را...
طالبـــان، تحریـــک طالبـــان پاکســـتانی، گـــروه 
ــراس  ــای هـ ــر گروه هـ ــده و دیگـ ــش، القاعـ داعـ
ـــاحات  ـــرده و در آن س ـــرار ک ـــتان ف ـــن از پاکس افگ
افغانســـتان فعالیـــت می کننـــد کـــه حکومـــت 

ــدارد." ــت نـ ــا حاکمیـ ــتان در آن جـ افغانسـ
ـــا  ـــن گفته ه ـــتان ای ـــی افغانس ـــاع مل ـــا وزارت دف ام
ـــتان  ـــه پاکس ـــد دارد ک ـــده تاکی ـــاس خوان ـــی اس را ب
بـــا ایـــن اظهـــارات اش می  خواهـــد دیـــدگاه 
ـــی  ـــه گمراه ـــکا را ب ـــژه امری ـــه وی ـــی ب ـــه جهان جامع

بکشـــاند.
دولـــت وزیـــری ســـخنگوی وزارت دفـــاع ملـــی 
ــرد  ــت راهبـ ــکا خواسـ ــی امریـ ــد: "وقتـ می گویـ

تـــازه خـــود بـــا هراس  افگنـــی را در منطقـــه روی 
ــا  ــد بـ ــتان می خواهـ ــاال پاکسـ ــرد. حـ ــت گیـ دسـ
ایـــن گفتـــه  هـــا توجـــه جهانیـــان را بـــه ســـوی 

دیگـــر ببـــرد. "
ـــه  ـــتانی گفت ـــات پاکس ـــک دیپلوم ـــال؛ ی ـــن ح درهمی
بـــرای تامیـــن صلـــح در افغانســـتان بایـــد اســـام 

ـــود. ـــرار داده ش ـــار ق ـــت فش ـــاد تح آب
حســـین حقانـــی ســـفیر پیشـــین پاکســـتان در 
امریـــکا تاکیـــد دارد کـــه "بـــا وجـــود اینکـــه در 
ـــان  ـــراس افگن ـــتان ه ـــاک افغانس ـــد خ ـــل در ص چه
ــاک  ــان از خـ ــری آنـ ــا رهبـ ــد امـ ــت دارنـ فعالیـ
ــکا  ــویقی امریـ ــات تشـ ــود. اقدامـ ــتان می شـ پاکسـ
تـــا کنـــون پاکســـتان را وادار نکـــرده اســـت تـــا 

ـــاز  ـــون نی ـــردارد و اکن ـــان ب ـــت طالب ـــت از حمای دس
ـــی  ـــورد بررس ـــل را م ـــپ راه بدی ـــای ترم ـــت آق اس

قـــرار دهـــد."
ـــی  ـــین حقان ـــه "حس ـــد ک ـــی افزای ـــری م ـــت وزی دول
ـــتان  ـــکل در پاکس ـــه مش ـــرده ک ـــراف ک ـــودش اعت خ
ــل  ــه در داخـ ــد کـ ــان می دهـ ــن نشـ اســـت. و ایـ
خـــاک پاکســـتان اســـت. بنابریـــن اگـــر پاکســـتان 
صادقانـــه عمـــل کنـــد مـــی توانـــد ۶0 در صـــد 

امنیـــت در افغانســـتان تامیـــن شـــود."
ــورد  ــور سیاســـی در مـ ــعیدی، آگاه امـ ــد سـ احمـ
ـــد:  ـــتانی می گوی ـــین پاکس ـــام پیش ـــن مق ـــارات ای اظه
ــد یـــک  ــی می گویـ ــین حقانـ ــه حسـ ــه را کـ آنچـ
ـــاک  ـــگ در خ ـــت جن ـــت. مدیری ـــخ اس ـــت تل حقیق

ــات  ــر عملیـ ــق بـ ــون توافـ ــت. چـ ــتان اسـ پاکسـ
ـــان پاکســـتان و افغانســـتان شـــده اســـت.  مشـــترک می
ـــه  ـــرد ک ـــت بگی ـــد برائ ـــتان می خواه ـــن پاکس بنابری

هـــراس افگنـــان در خـــاک افغانســـتان اســـت.
ـــاه  ـــه پن ـــتان ب ـــه پاکس ـــت ک ـــت نیس ـــار نخس ـــن ب ای
دادن و حمایـــت از گـــروه هـــای دهشـــت افگـــن 
ـــد  ـــا دی ـــپ ب ـــار ترم ـــن ب ـــا ای ـــود ام ـــی ش ـــم م مته
دیگـــر بـــه مســـایل منطقـــه نـــگاه مـــی کنـــد و 
قـــرار اســـت راهبـــرد تـــازه امریـــکا را در پیونـــد 
ـــش  ـــد. پی ـــام کن ـــه اع ـــی در منطق ـــراس افگن ـــا ه ب
بینـــی هـــای وجـــود دارد کـــه در راهبـــرد تـــازه 
ــتان وارد  ــر پاکسـ ــی بـ ــارهای واقعـ ــکا، فشـ امریـ

شـــود.

ACKU
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خاصه، بعد از رنِج فراوان و شش روز پیاده روی و گذشتن از کوتل و 
به پنجشیر رسیدیم و  به تاریخ 18 سرطان 137۶،  راه های صعب العبور، 
فردای آن روز همراه با ایما و رفعت، سر راهِ آمرصاحب ایستادیم تا او 

را ببیـنیم.
به  موترهایش  قطار  همراه  درحالی که  دید،  را  ما  آمرصاحب  که  زمانی 
شمالی جهت عملیات نظامی می رفت، توقف کرد و نزد ما آمد. عزیزاهلل 
از  بسیار  صاحب  رفعت  گفت:  آمرصاحب  به  احوال پرسی  از  بعد  ایما 

دوزخ درۀ منطقۀ اسکازر والیت بدخشان یاد می کند.
آمرصاحب در خطاب به رفعت گفت: فکر می کنم مشکات زیادی در 
این سفر دیدید. به یک نویسنده، دیدن مشکات بسیار خوب است تا این 

موضوع در نوشته  هایش انعکاس کند.
سپس آمرصاحب گفت: چند ساعتی در شمالی کار دارم، دوباره برمی گردم 

و با شما خواهم دید.

گذر از هفت خوان رستم
افغانستان  برنامه  های رادیو  از طریق  "شتل" را که داستانش را  ولسوالی 

شنیده بودم، بسیار دوست دارم. 
سال 137۶ خورشیدی، هنگام مقاومت، خواستم از درۀ پنجشیر به خاطر 

دیدار زن و فرزندم، همراه با دوستم محمدامین به کابل بروم. 
کمر  کابل  وحشتناِک  سفر  سوی  به   ماخیل  قریۀ  از  عصر،   5 ساعت 
بستیم و شب را در ولسوالی ُرخه  گذشتاندیم و بعد با پای  پیاده به طرف 

داالن سنگ حرکت کردیم.
حوالی ساعِت ۲ پس  از چاشت به عنابه رسیدیم. محمدامین خان در این 
ولسوالی دوستی داشت. نان چاشت را برای ما بیست دانه تخم پختند که 
سه دانۀ آن  را من و باقی را رفیِق همراهم نوش جان کرد؛ بازهم با پای 
 پیاده به سوی مقصد حرکت کردیم. بعد از چندین ساعت پیاده روی، به 
ساحۀ خط اوِل مجاهدین در سرک شتل رسیدیم. راه به سوی گلبهار از 
از  از درۀ شتل و عبور  با گذشتن  جادۀ موترَرو مسدود بود و خواستیم 

کوتل سالنگ، به جبل  السراج برسیم. 
نماز عصر به درۀ رویایی ام، شتل، رسیدیم. نماز را در مسجد ده کان ادا 
کردیم و بعد از چند دقیقه، آماده  گی برای ادای نماز شام را گرفتیم. ده کان 

اولین قریه از قریه  های ولسوالی "شتل" است. 
شب مهماِن یکی از باشنده  گاِن ده کان شدیم که برای مای مسجد نان 
آماده کرده بود. شِب ما در دلهره و تشویش گذشت و مهمان  دارِ ما بسیار 
محبت کرد و صبح قبل از اذان ما، یک  تن از پسران جواِن خود را با ما 
یک جا ساخت تا راه به طرف سالنگ را اشتباه نکنیم. این جوان حدود 

یک ساعت با ما پیاده رفت تا راه را از بی راهه به ما نشان دهد.
من و محمدامین که آدمِ خوش طبعی است، راه پیمودیم و به کوتل های 
به ندرت  راه  این  در  می بارید،  برف  ُقله ها  در  رسیدیم.  سالنگ  نزدیِک 
رفت وآمد بود. در راه کسی دیده نمی شد. اما در قسمت  های پایانی کوتل، 
دختر جوانی را دیدیم که بوت   در دستش، با شتاب در برف ها می دوید. 
در عقب این دختر، جوانی نیز دیده می شد. فکر کردیم که رؤیا می بینیم، 

اما بعدتر شنیدیم که از شکنجۀ طالبان از کابل فرار کرده اند.
بعد از ساعت  ها پیاده روی، به "پل پجه"ی سالنگ رسیدیم. گفتند که چند 

دقیقه بعد، به یک پوستۀ طالبان خواهیم   رسید.
در خط مقدمِ طالبان، جوانی را با لباِس سفید و سر و روِی مرتب دیدیم. 
سام دادیم و گذشتیم، اما لحظاتی نگذشته بود که باالی ما صدا زد و ما 
نزدیک رفتیم. در راه با هم گفته بودیم که اگر سوال و جواب شد، فقط 

یک  نفرمان گپ می  زنیم.
محمدامین که در قندهار زنده گی کرده بود و به زبان پشتو آشنایی داشت، 
آماده شد که گپ بزند. نزدیک طالب رسیدیم، بسیار ترسیده بودم. طالب 

به زبان پشتو پرسید: »نسوار لری؟« 
محمدامین با خوشی پاکِت نسوار را از جیب کشید و به طالب داد و ما 

دوباره حرکت کردیم.
تاجیکان  منطقۀ  به  صبح  ده  ساعت  کردیم،  عبور  ساحه  مشکل  ترین  از 
جبل السراج نارسیده، دیدیم که خوِن آدم  ها در سرک ریخته و یگان کرتی 
و بوت هم در سرِک سالنگ افتاده و شاخه  های درختان در سرک موترَرو 

هرطرف شکسته و پراکنده است.
محمدامین که شخصی نظامی است، گفت: در این ساحه پیش از آمدن 
من و تو، عملیات نظامی صورت گرفته؛ زودتر از این ساحه بگذریم که 
خطرناک است! به سرعت از آن جا گذشتیم و به منطقۀ منارۀ جبل السراج 

رسیدیم.

پاره اهی ویپستهبخش چهلــم
خاطراتی از رحمت اهلل بیگانه 

هدفمند ساختِن برنامه های رسانه ها
رســانه در اشــکال مختلــف آن، وســیله یی 
بســیار مهــم بــرای انتقــال فکــر و اندیشــه بــه 
ــار  ــکار و رفت ــر و جهت دهــی اف منظــور تغیی
عامــه دانســته می شــود. پیــام رســانه یی، 
درســت زمانــی بــه مقصــد نشســته و اثرگــذار 
ــا  ــق ب ــِت آن مطاب ــه ماهی ــردد ک ــع می گ واق
شــرایط ذهنــی و قدرت فهــم و درِک مخاطب 
ــتراتیژی  ــورِت اس ــه ص ــردد و ب ــی گ طراح
ــف  ــخص تعری ــدِف مش ــه ه ــل ب ــرای نی ب
افغانســتان  رســانه های  شــود.  تدویــن  و 
متأســفانه یکــی از بی نظم تریــن و از نظــر 
محتــوا یکــی از فقیرتریــن رســانه  های جهــان 
ــدک  ــل ان ــک تأم ــا ی ــد. ب ــمار می آین ــه ش ب
ــزان  ــتان می ــانه های افغانس ــوای رس ــه محت ب
ــِی  ــرد جمع ــی و خ ــت فرهنگ ــش، ظرفی دان
باشــنده گان ایــن ســرزمین را می تــوان انــدازه 
ــرم  ــدرِت ن ــه رســانه را  ق ــت. درحالی ک گرف
ــا اســتفادۀ تعریف شــده از آن  ــد، ب ــده ان خوان
ــول  ــی را متح ــداز جمع ــم ان ــوان چش می ت
ــه  ــون را ن ــای پیرام ــان و پدیده ه ــرد و جه ک
آن گونــه کــه هســت، بلکــه آن گونــه کــه اراده 
ــروز و  ــان ام ــید. جه ــر کش ــه تصوی ــده، ب ش
ــه  ــا را ب ــه آدم ه ــوِن آن ک ــای پیرام پدیده ه
تماشــا فــرا می خواننــد، چیــزی نیســتند 
ــتی  ــه زش ــته ک ــم پیوس ــر به ه ــز تصاوی ج
ــن  ــت و ای ــی آن نیس ــاِت ذات ــی صف و زیبای
ــم و  ــط چش ــب توس ــع اغل ــات در واق صف
ــز  ــوند. گوبل ــف می ش ــانه ها تعری ــان رس زب
وزیــر تبلیغــات هیتلــر )5( گفتــه بــود کــه بــا 
اســتفاده از تبلیغــاِت هدفمنــد می تــوان جهنــم 
ــر کــرد و  را در ذهــِن توده هــا بهشــت تصوی
بهشــت را جهنــم. ایــن ســخن گوبلــز در واقع 
بیــان یــک واقعیــِت روان شناســی اســت کــه 
می توانــد  چگونــه  تعریف شــده  تبلیغــاِت 
واقعیت هــا را بــا رنگ هــای متفــاوت بــه 
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــذا ب ــد. ل ــر بکش تصوی
برنامه هــای  شــدِن   هدفمنــد  واقعیــت، 
بســیار  رویکردهــای  از  یکــی  رســانه ها، 
موثــر و دینامیــک بــرای تغییــر و تحــول 
افــکار و نگــرش جامعــه به خصــوص اطفــال 
ســهِم  و  نقــش  می توانــد  کــه  می باشــد 
ــغ و  ــش و تبلی ــش تن ــدی در کاه ــیار ج بس
ترویــج فضیلت هــای مــدرِن اخاقــی داشــته 
ــد  ــا هدفمن ــدی ب ــچ تردی ــدون هی ــد. ب باش
می تــوان  رســانه ها  برنامه هــای  ســاختِن 
افــق جدیــدی بــرای کشــف ســازه های 
همزیســتِی دوســتانه گشــود و کدورت هــا 
بــا  و  محبــت  بــا  را  دورافتاده گی هــا  و 

دوســتی ها و همگرایی هــا جانشــین کــرد.
نتیجه 

ــا  ــری ی ــد، جامعه پذی ــه آم ــه گفت چنان چــه ک
ــی  ــد آموزش ــک فراین ــی، ی ــرورش اجتماع پ
شــکل گیری  اولیــۀ  اســاس  کــه  اســت 
الگوهــای رفتــاری و اخــاق اجتماعــی را 
ــن روزهــای  ــا آخری ــت ت از ســال های طفولی
فراینــد  ایــن  می کنــد.  تعیــن  زنده گــی 
ــد  ــول می باش ــر و تح ــال تغیی ــواره در ح هم
ــِت اخــاق و  ــع ماهی ــِت آن در واق ــه ماهی ک
ــر مناســباِت اجتماعــی  نگرش هــای مســلط ب
ــذارد.  ــش می گ ــه نمای ــه ب ــک جامع را در ی
همان گونــه کــه پرداختــه شــد، در افغانســتان 
ــگ و  ــر فرهن ــت تأثی ــد تح ــن فراین ــا ای ام
کــه  اســت  نتوانســته  قومــی  ســنت های 
الگوهــای رفتــاری و نگــرش فراقومــِی مبتنــی 
ــار و اخــاق  ــای رفت ــر اصــول و فضیلت ه ب
از  نمایــد.  بسترســازی  را  انســانی  مــدرن 
ــانی ها و  ــیاری از پریش ــل بس ــن رو عوام همی
مشــکاتی کــه رونــد تأمیــن امنیــت و تحقــق 
ــت،  ــرده اس ــه ک ــع مواج ــا موان ــت را ب عدال
ــری  ــخور جامعه پذی ــن آبش ــع از همی در واق

ــردد.  ــه می گ ــی تعذی قوم
پــس بــا فهــم ایــن واقعیــت، بــه ایــن نتیجــه 
ــه  ــا زمانی ک ــتان ت ــه در افغانس ــیم ک می رس
ــا  ــای آموزه ه ــری از مرزه ــد جامعه پذی فراین
ســنت های  و  فرهنــگ  دلبســته گی های  و 
ــی،  ــای قوم ــد، عصبیت ه ــور نکن ــی عب قوم
زبانــی و مذهبــی بــه صــورِت خــودکار 
ــای  ــه الگوه فروکــش نکــرده و انتظــار این ک
ــول  ــر و تح ــتخوش تغیی ــج دس ــاری رای رفت
بــود.  خواهــد  ناممکــن  امــری  گــردد، 
ــرش و  ــای نگ ــاری و جغرافی ــای رفت الگوه
ــه  ــی متحــول می گــردد ک ــا زمان ــکار آدم ه اف
فراینــد جامعه پذیــری و محیــط آن مبتنــی 
ــف و  ــانی تعری ــدرِن انس ــای م ــر آموزه ه ب
ــن گــردد.  ــت اندیشــه و تفکــر تزیی ــا ظرفی ب
عامت گذاری هــای  صــورت،  ایــن  در 
قومــی جایــش را بــه شــهروند خواهــد 
ــای  ــا معیاره ــی ب ــات اجتماع ــپرد و تعام س
شــهروندمحوری شــکل گرفتــه و فراینــد 
و  تعلقــات  دایــرۀ  از  جامعه پذیــری 
خــارج  مذهبــی  و  قومــی  گرایش هــای 
خواهــد شــد و شــکل انســانیت محور خواهــد 
گرفــت. ایــن تحــول در واقــع نخســتین 
ــرف  ــه از یک ط ــود ک ــته می ش ــی دانس اقدام
ــوار  ــه را هم ــه مدرنیت ــنت ب ــور از س راه عب
ــل و  ــرایط تمثی ــر، ش ــوی دیگ ــرده و از س ک
ــم  ــی را فراه ــای دموکراس ــن فضیلت ه تمری

ــری  ــد جامعه پذی ــِف فراین ــد. بازتعری می نمای
مبتنــی بــر آموزه هــای مــدرِن حقــوق بشــری 
بــرای نوجوانــان شــرایطی را فراهــم می کنــد 
کــه با گذشــت زمــان، بــه منافــع و ارزش های 
مشــترک احســاس تعلــق کــرده و از مرزهــای 
ــد. در  ــور می نمای ــی عب ــته گی های قوم دلبس
ــد  افغانســتان متأســفانه تاهنــوز شــهروند پدی
نیامــده و بــه همیــن دلیــل اســت کــه ســاختار 
ــل  ــذار در مراح ــای اثرگ ــت و نهاده حاکمی
ــج  ــغ و تروی ــای تبلی ــه ج ــری، ب جامعه پذی
تضــاد  انســانی،  عواطــف  و  احساســات 
و  زبانــی  قومــی،  افتاده گی هــای  جــدا  و 
ســمتی را برجســته می ســازند. امــا در چنیــن 
ــری  ــان جامعه پذی ــف جری ــی، بازتعری وضعیت
از یــک رونــد خالــص قومــی بــه یــک فرایند 
دانســته  گزینه یــی  تنهــا  شــهروندمحوری 
ــعۀ  ــاِت توس ــرایط و امکان ــه ش ــود ک می ش
جامعــه را در اشــکال و ابعــاد مختلــف فراهــم 
کــرده و ارتقــای ظرفیــت فرهنــگ تســاهل و 
می ســازد.  امکان پذیــر  را  همدیگرپذیــری 
دســت یافتــن امــا بــه ایــن موفقیــت، مســتلزم 
ــد اســت کــه از  ــارزه و تاش هــای هدفمن مب
اندیشــمندان یــک جامعــه آغــاز گردیــده و به 
ــان  ــذاران و مجری ــِت قانون گ ــم و صداق فه
امــکان  هــرگاه  می خــورد.  گــره  قانــون 
در  جامعه پذیــری  آموزه هــای  بازتعریــِف 
ایــن کشــور فراهــم نگــردد، نوجوانــان و 
جوانــاِن امــروز درســت همــان راهــی را 
خواهنــد رفــت کــه نســل دیــروز رفتــه انــد 
و امــروزِ مــا را پدیــد آورده انــد. پــس ســعی 
کنیــم بــا ســرمایه گذاری روی جوانــان و 
ــیم  ــی باش ــده گاِن فردای ــان، پدیدآورن نوجوان
انســانی شناســۀ  کــه در آن فضیلت هــای 

باشــند.   و زشــتی ها  خوبی هــا 
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»زنده گــی پــی«، رمانــی اســت از »یــان مارتــل« کــه برنــدۀ 
جایــزۀ بوکــر شــد. ایــن رمــان توســط گیتــا گرگانــی بــه 
ــت  ــن نوب ــه و توســط نشــر علمــی، چندی فارســی ترجم
بــه فارســی منتشــر شــده اســت. در مقاله یــی کــه خواهیــد 
ــه شــرح و تفصیــل، ماجــرای  ــد، نویســندۀ کتــاب، ب خوان
ایده هــای  اخــذ  و  الهامــات  منبــع  و  رمــان  نوشــتن 

ــد. ــرح می ده ــتانی اش را ش داس
ــه  ــب س ــا، از ترکی ــتر کتاب ه ــه بیش ــم ک ــدس می زن ح
ــا  ــام و کار طاقت فرس ــر، اله ــوند: تأثی ــق می ش ــل خل عام
و ســنگین. بگذاریــد جزییــات حضــور هــر کــدام از ایــن 
عامل هــا را برای تــان در خلــق »زنده گــی پــی« شــرح 

ــم. بده

تأثیر
ــک را در  ــان آپدای ــتۀ ج ــر نوش ــروری ب ــل، م ــال قب 10س
ــر  ــرور، ب ــدم. م ــز« خوان ــای نیویارک تایم ــرور کتاب ه »م
ــیلیار.  ــیر س ــود: مویس ــی ب ــنده یی برازیل ــی از نویس رمان
ــک از  ــان آپدای ــی ج ــرده ام ول ــوش ک ــان را فرام ــام رم ن
کتــاب خیلــی بــد گفتــه بــود. او عمــًا فکــر می کــرد کــه 
کتــاب را بایــد یک جــا به دســت فراموشــی ســپرد. مــرور 
ــک  ــه ش ــه آدم را ب ــت ک ــی اس ــی از آن مرورهای او ـ یک
ــه  ــا آن ک ــود، ت ــرا ب ــتر توصیف گ ــون بیش ــت، چ می انداخ
بخواهــد حضــوری نقدگــرا داشــته باشــد، انــگار مرورگــر، 
ــن داشــت.  ــد در م ــری القی ــد ـ تأثی ــس می زن ــاب را پ کت
امــا چیــزی در مــرور، مــن را گرفــت:  بنیــاد و اســاِس آن. 
ــد، داســتان باغ وحشــی  ــادم می آی ــه ی ــی  ک ــا جای ــان، ت رم
اداره اش  یهــودی  خانواده یــی  کــه  بــود  برلیــن  در 
می کردنــد. ســال، حوالــی 1۹33 اســت و شگفتی ســاز 

ــد اســت. نیســت کــه کاروبارشــان ب
ــد.  ــل می گیرن ــه برازی ــرت ب ــه مهاج ــم ب ــواده تصمی خان
ــودی  ــک یه ــده و ی ــرق ش ــا غ ــتی آن ه ــوس، کش افس
ــد.  ــی می مان ــیاه باق ــی س ــا پلنگ ــات، ب ــق نج ــا در قای تنه
مأیــوس  را  آپدایــک  داســتان  ایــن  در  چیــزی  چــه 
ــورد  ــن م ــح در ای ــه واض ــد ک ــادم نمی آی ــود؟ ی ــرده ب ک
ــی  ــاب خیل ــای درون کت ــا تمثیل ه ــد. آی ــی زده باش حرف
ــن پلنــگ ســیاه و نازی هــا،  ــا تشــابه بی ــد، ی ســنگین بودن
ــل  ــتان از قب ــۀ داس ــا نتیج ــود؟ آی ــی رو ب ــأله یی خیل مس
ــبک  ــوده؟ س ــاب ب ــا مســأله لحــن کت ــود؟ آی مشــخص ب
آن؟ ترجمــه اش؟ هرچــه بــوده، کتــاب آپدایــک را خســته 
ــن،  ــای م ــر خیال پردازی ه ــر آن ب ــا تأثی ــوده، ام ــرده ب ک

ــود. ــوک بار ب ــی ش ــل کافئین مث
ــی  ــب خارق العاده ی ــه ترکی ــادم. چ ــگفتی افت ــه ش ــن ب م
ــده و  ــاده گی تکان دهن ــه س ــکان. چ ــل و م ــان، عم از زم
ــتم  ــگفت انگیزی می توانس ــای ش ــه چیزه ــی. اوه، چ غنی ی
ــب شــده  ــم. احساســی ترکی ــن داســتان انجــام بده ــا ای ب
ــاب  ــه کت ــی ک ــل وقت ــتم، مث ــم داش ــادت و خش از حس
میشــیاما، »ملوانــی کــه از وقــار دریــا افتــاد« را می خوانــدم، 
ــن  ــا ای ــتم ب ــی می توانس ــای فوق العاده ی ــه کاره ــه چ ک
داســتان انجــام بدهــم. امــا ـ کوفتــش بزننــد! ـ ایــن 
ایــده بــه ذهنــی اشــتباه خطــور کــرده بــود. دنبــال کتــاب 
گشــتم، امــا کتاب فروش هایــی کــه سراغ شــان رفتــم، 
ــر  ــتند و س ــاب را نداش ــن کت ــام ای ــان ن در رایانه های ش
ــردم.  ــوش ک ــرا را فرام ــد کل ماج ــد و بع ــکان می دادن ت
ــًا  ــتم واقع ــم. نمی خواس ــوش کن ــتم آن را فرام می خواس
ــن  ــاینده گی ت ــن س ــه ای ــد ب ــرا بای ــم. چ ــاب را بخوان کت

ــی دادم؟ م
چــرا بایــد ایــن ایــدۀ خارق العــاده، بــا نویســنده یی 
ضعیــف، خــراب می شــد؟ بدتــر از آن، چــه می شــد 
ــتان  ــن داس ــاید ای ــود؟ ش ــرده ب ــتباه ک ــک اش ــر آپدای اگ
ســرگردانی، چیــزی عالــی می بــود؟ بهتریــن داســتان 
بــرای خوانــده شــدن. اولیــن رمــان خــودم را نوشــتم. بــه 
ــان  ــه پای ــم. دوســتی هایی شــروع شــده و ب مســافرت رفت
ــج  ــا پن ــار ی ــم. چه ــفر رفت ــه س ــتر ب ــیدند. بیش ــود رس خ

ــت. ــال گذش س
 

الهام
بــه هنــد رفتــه بــودم. بــرای دومیــن بــار. ســفری کوتــاه تــا 
دوبــاره مــن را تــکان بدهــد و محســورم کند. شــروع ســفر 
خشــن بــود. بــه بمبیــی رســیدم، کــه واقعــًا شــلوغ بــود، 
ــی  ــی هول ناک ــاس تنهای ــود. احس ــلوغ تر ب ــم ش ــا درون ام
ــتم و زار زدم،  ــم نشس ــر روی تخت ــب ب ــک ش ــتم. ی داش
ــایه هایم از  ــا همس ــردم ت ــه می ک ــه ام را خف ــدای گری ص
ــه مــن نشــوند.  ــازک، متوجــه گری پشــت آن دیوارهــای ن
زنده گــی مــن بــه کجــا می رفــت؟ ظاهــراً چیزهــای 
ــزی در آن شــروع  ــا چی ــه نمی شــد ی ــه آن اضاف ــادی ب زی
ــودم کــه هــر کــدام  ــاب چــرت نوشــته ب نمی شــد. دو کت
ــی  ــه خانواده ی ــد. ن ــه بودن ــخه فروخت ــزار نس ــدود ه ح
ــه  ــود ک ــم ب ــه کاری، حــدوداً سی وســه ســال ه داشــتم ن
داشــتم روی ایــن زمیــن زنده گــی می کــردم، بی هیــچ 
دســتاوردی. احساســی خشــک و بی تفــاوت داشــتم. 
احساســات برایــم رنــج آور شــده بودنــد. ذهنــم بــه یــک 
دیــوار تبدیــل شــده بــود و اگــر ایــن کافــی نبــود، رمانــی 
کــه می خواســتم در هنــد بنویســم، در درونــم مــرده بــود. 
ــت.  ــی اس ــه احساس ــن چ ــد ای ــنده یی می دان ــر نویس ه

ــون  ــو را مجن ــود و ت ــد می ش ــو متول ــن ت ــتانی در ذه داس
ــود.  ــن می ش ــتار آتش گرفت ــو خواس ــت ت ــد. طبعی می کن
امیــدواری رشــد داســتان را ببینــی و عاقبــت شــاهد 
تولــدش بــر روی کاغــذ باشــی. امــا در نقطه یــی، نگاهــی 
ــچ  ــداری. هی ــچ احساســی ن ــدازی و هی ــتان می ان ــه داس ب
ضربانــی را احســاس نمی کنــی. شــخصیت ها، طبیعــی 
بــا تــو ســخن نمی گوینــد، پــات پیــش نمــی رود، 
توصیف هــا بــه  ســراغت نمی آینــد. همه چیــز داســتان 
ــه  ــن ب ــرده. م ــتان م ــود. داس ــه می ش ــو، کاری بی نتیج ت
یــک داســتان نیــاز داشــتم. بیشــتر از هــر چیــزی، مــن بــه 

ــاز داشــتم. یــک داســتان نی
بــه ماتهــارن رفتــه بــودم، تپه ســاری نزدیــک بمبیــی. 
ــا  ــی زیب ــا منظره های ــع، ب ــت و مرتف ــی اس ــای کوچک ج
ــزش،  ــاختار متمای ــر س ــراف و به خاط ــای اط ــر جلگه ه ب
نمی توانــد بــا موتر هــا، ریکشــاها یــا موترســایکل ها 
همســاز شــود. بایــد ســوار بــر تکســی یــا قطــاری کوچــک 
بــه آن جــا بــروی و بعــد بیشــتر مســیر را یــا پیــاده مــی روی 
ــن  ــاالی بلندتری ــود، ب ــا ب ــب. همین ج ــر اس ــوار ب ــا س ی
صخــرۀ موجــود، کــه ناگهــان، ذهنــم از ایده هــای مختلــف 
منفجــر شــد. به زحمــت می توانســتم همــراه ایده هــا 
جلــو بــروم. در چنــد دقیقــۀ فرخنــده، کل جریانــات رمــان 
ــه شــکل نهایــی خــود رســیدند: قایق نجــات، حیوان هــا،  ب
ترکیــب باورهــا و جانورشناســِی مخصــوص باغ وحش هــا، 
ــده  ــا آم ــام از کج ــۀ اله ــن لحظ ــوازی. ای ــتان های م داس
بــود؟ چــرا فکــر می کــردم کــه برخــی باورهــا و تصویــر 
باغ وحــش، می تواننــد بــا هــم ترکیــب خوبــی در داســتان 
ــون  ــم. چ ــی بده ــخ های تقریب ــتم پاس ــازند؟ می توانس بس
ــا باورهــای مختلــف و مناطــق  در هنــد بــودم؛ کشــوری ب

زیســتی مختلــف.
 

کار سنگین
ــوب  ــتم، در جن ــه می توانس ــی ک ــام باغ وحش های ــه تم ب
ــه  ــدرام مصاحب ــش تریوان ــر باغ وح ــا مدی ــم. ب ــد رفت هن
ــدم.  ــد گذران ــی را در مکان هــای مهــم هن ــردم. زمان های ک
بافــت شــهری مرتبــط بــا رمانــم را می کاویــدم و بــا 
ــا  ــردم ت ــعی ک ــدم. س ــنا می ش ــراِف آن آش ــت اط طبیع
ــدی  ــت هن ــود، در هوی ــه می ش ــی  ک ــا جای ــودم را ت خ
ــش  ــد از ش ــم. بع ــناور کن ــودم ش ــی خ ــخصیت اصل ش
ــتم.  ــی داش ــات محل ــگ و جزیی ــی رن ــدازۀ کاف ــاه، به ان م
تحقیــق  بــه  را  یک ســال ونیم  و  برگشــتم  کانــادا  بــه 
را  مختلــف  مذاهــب  پایه یــی  کتاب هــای  گذرانــدم. 

خوانــدم. کتاب هایــی در مــورد روان شناســی خوانــدم. 
ــی  ــردم. کتاب های ــق ک ــف تحقی ــودات مختل ــارۀ موج درب
ــه گان  ــتان های نجات یافت ــدم. داس ــات خوان ــارۀ حیوان درب
ــدم. ــی را خوان ــع طبیع ــه فجای ــوط ب ــتان هایی مرب و داس
تمــام مــدت، در هنــد و در کانــادا، یادداشــت برمی داشــتم. 
در صفحاتــی، بــا خطوطــی تندنوشــته شــده و رگبارماننــد، 
پیــدا  را  خــودش  چارچوب هــای  پــی«  »زنده گــی 
ــی رودررو  ــوان اصل ــا حی ــی طــول کشــید ت ــرد. مدت می ک
ــا شــخصیت اصلــی ام را پیــدا کــردم. اول بــه یــک فیــل  ب
فکــر می کــردم. فیــل هنــدی، از فیــل افریقایــی کوچک تــر 
اســت و فکــر می کــردم یــک فیــل نــر نوجــوان می توانــد 
راحــت داخــل یــک قایــق  نجــات جــا بشــود. امــا تصویــر 
فیــل در قایــق  نجــات، بــه  نظــرم بیشــتر از آن چیــزی کــه 
ــدن  ــا کرگ ــش را ب ــود. جای ــده ب ــک ش ــتم، کمی می خواس
عــوض کــردم. امــا کرگردن هــا گیاه خــوار هســتند و 
نمی دانســتم چــه جــوری بایــد در وســط دریــا، او را 
زنــده نگهــدارم. بــه  نظــرم جیــرۀ غذایــی جلبــک  دریایــی 
ــرای نویســنده، یک نواخــت  ــده و هــم ب ــرای خوانن هــم ب
ــدن  ــری از کرگ ــر خب ــس دیگ ــد، پ ــده می ش ــل کنن و کس

هــم نبــود.
آخــر ســر گذاشــتم تــا انتخابــم مســیری قهقرایــی را طــی 
ــه  ــر. چ ــک بب ــیدم: ی ــوان رس ــک حی ــه ی ــد ب ــد و بع کن
حیوان هــای دیگــری روی قایــق می خواســتم؟ زرافــه، 
کفتــار و اوران گوتــان بــه  ذهنــم خطــور کردنــد. هــر 
کدام شــان برابــر نقش هایــی بــود کــه از انســان درون 
داســتان می خواســتم و محجوبیــت کفتــار، غریــزۀ مادرانــه 
ــه داســتان می آمــد.  اوران گوتــان و غرابــت زرافــه، همــه ب
ــون  ــردم، چ ــی را انتخــاب ک ــای افریقای ــن موش خرماه م
مدلــی از حیوان هــای موش ماننــد را می خواســتم کــه 
ارتباطــی بــا موش هــای آشــنای مــا نداشــته باشــند. 
ــا  ــۀ آن ه ــر پای ــا ب ــتم ت ــال می خواس ــی بی خی حیوان های
ــم. ــش بزن ــم را نق ــه می خواه ــخصیت هایی ک ــم ش بتوان
ــر، در  ــق دیگ ــا در قای ــوار و نابین ــوی آدم خ ــرد فرانس م
ــرد؛  ــور ک ــم خط ــارِن به ذهن ــام در ماته ــۀ اله ــن لحظ اولی
ــد.  ــا آم ــه او از کج ــم ک ــًا نمی دان ــر، اص ــه  عبارتی دیگ ب
مابقــی ماجــرا، کاری ســنگین ولــی جــذاب و روزانــه بــود 
ــات  ــه روی صفح ــکل ب ــز را بی مش ــی همه چی ــه بتوان ک

کاغــذ بیــاوری، بــدون لحظه یــی از شــک. البتــه کار بــدون 
ــت،  ــم داش ــودش را ه ــی های خ ــود و بازنویس ــتباه نب اش
امــا همیشــه، همیشــه، لذتــی عمیــق و رضایت بخــش 
ــا ایــن آگاهــی کــه اصــًا مهــم نیســت  ــم داشــت، ب درون
ــان آســوده ام و  ــن رم ــان بشــود. از ای ــا رم ــاری ب چــه رفت

ــر بشناســم.  ــم را کمــی بهت ــا دنیای ــرد ت کمــک ک
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»زنده گی پی« 
چه گونه خلق شد؟

مــرد فرانســوی آدم خــوار و نابینــا در قایــق 
دیگــر، در اولیــن لحظــۀ الهــام در ماتهــاِرن 
عبارتی دیگــر،  بــه   كــرد؛  خطــور  به ذهنــم 
اصــاً نمی دانــم كــه او از كجــا آمــد. مابقــی 
ــه  ــذاب و روزان ــی ج ــنگین ول ــرا، كاری س ماج
بــود كــه بتوانــی همه چیــز را بی مشــکل بــه 
ــی  ــدون لحظه ی ــاوری، ب ــذ بی ــات كاغ روی صفح
از شــک. البتــه كار بــدون اشــتباه نبــود و 
داشــت،  هــم  را  خــودش  بازنویســی های 
و  عمیــق  لذتــی  همیشــه،  همیشــه،  امــا 
رضایت بخــش درونــم داشــت، بــا ایــن آگاهــی 
ــا رمــان  ــاری ب كــه اصــاً مهــم نیســت چــه رفت
بشــود. از ایــن رمــان آســوده ام و كمــک كــرد 

تــا دنیایــم را كمــی بهتــر بشناســم ACKU
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روح اهلل بهزاد
از نخسـتین سـالروز درگذشـت سید حسـین انوری، یکی 
از رهبـران جهـادی و رهبر پیشـین حزب حرکت اسـامی 
افغانسـتان دیـروز )جمعـه، 1۶ سـرطان( در کابـل یادبـود 

شد.
جهـادی،  چهره هـای  از  زیـادی  شـمار  محفـل،  ایـن  در 
سیاسـی، مقام هـای حکومتـی، نماینـده گان در پارلمـان و 

صدهـا تـن از شـهروندان اشـتراک کـرده بودنـد.
سـخنرانان در ایـن محفـل از آقـای انـوری به عنـوان یکی 
از چهره هـای برجسـتۀ جهـاد و مقاومـت مردم افغانسـتان 
یـاد کـرده و تأکیـد ورزیدنـد کـه او نقـش مهمـی را در 
تصمیم گیـری و سیاسـت گذاری های مهـم کشـور داشـت.
شـیر بهـادر، مشـاور محمـد اشـرف غنـی کـه پیـام رییس 
حکومـت وحـدت ملـی را بـه خوانـش گرفـت گفـت که 
آقـای انـوری رهبر شـجاع و مدیـر توان منـد در دوره های 
مختلـف بـود کـه در برابـر متجـاوزان  چـون کوه اسـتوار 

یستاد. ا
در پیـام آقـای غنـی هم چنان آمده اسـت که نقش حسـین 
انـوری در شـکل گیری نظام جدید در افغانسـتان برجسـته 
اسـت و هموراه تـاش کرده تـا نظام اجتماعی افغانسـتان 
را از وجـود تعصبـات پـاک کند و تفکـر همگرایی مردمی 

را تقویت بخشـد.
رییـس حکومـت وحـدت ملـی آقـای انـوری را یکـی از 
پایه گـذاران افغانسـتان نویـن خوانـده و تأکید کرده اسـت 
کـه "برنامه هـای مثبـت او و همسـنگرانش را مشـعل راه 

امـروز و فـردای حکومـت قـرار دهیم".
احمدولـی مسـعود، رییـس عمومی بنیاد شـهید احمدشـاه 
ایـن محفـل آقـای  افغانسـتان در  مسـعود قهرمـان ملـی 
انـوری را از نخسـتین کسـانی خوانـد که در کنـار قهرمان 
ملـی کشـور صـدای مقاومـت در برابـر تروریسـم را بـه 

جهانیـان شـنواند.

مـردم  ملـی  مقاومـت  ثمـرۀ  کـه  گفـت  مسـعود  آقـای 
افغانسـتان ظهـور نظامی می باشـد که تـا امروز ادامـه دارد، 
مقاومت گرانـی کـه در دفـاع از ایـن سـرزمین و بـا خـون 
خویـش اجـازه ندادنـد، افغانسـتان صوبـۀ پنجم پاکسـتان 

گردد.
او تأکیـد کـرد کـه هرچنـد نیروهـای طالبانـی و افراطی با 
دسـتور پاکسـتان، از ابتـدای ظهـور دولت مجاهـدان موفق 
شـدند تا با سیاسـت براندازی، اسـتقرار نظـام را برای یک 
دهـۀ دیگـر متوقـف سـازند، امـا سـرانجام مقاومت گـران 

ایـن مأمول را بـه انجام رسـانیدند.
بـه گفتـۀ آقای مسـعود، گسـترش تضادهای قومـی، زبانی 
و مذهبـی در ایـن چنـد ماه اخیـر که موجب عمیق شـدن 
اسـت،  گردیـده  کشـور  در  ناامنی هـا  و  بی اعتمادی هـا 
ضـرورت تغییـر را بـه حیـث یـک نیازمنـدی تاریخـی و 
ملـی در اذهـان عامـه و جهانیان حتمی و حیاتی می سـازد.
رییـس عمومـی بنیـاد شـهید مسـعود بـا اشـاره بـه این که 
آنانـی کـه تغییرناپذیـر انـد، محکـوم بـه زوال انـد، اظهـار 
داشـت: تغییـر یـک امـر قانونـی اسـت، امـا نـوع تغییـر 
بـدون کشـمکش و بـه قـول قهرمـان ملـی، تحـول بـدون 

باشـد. خون ریـزی 
احمدولـی مسـعود در قسـمتی از سـخنانش بیـان داشـت: 
"سال هاسـت مـا تحـت عنـوان آجنـدای ملی بـر تغییرات 
اساسـی تأکیـد داشـته ایم، امـروز هـر میکانیزمـی کـه بـه 
منظـور تغییـر ایجـاد گردد، بایـد جایگاه قانونـی و حقوقی 
روشـن داشـته باشـد، هـر اجمـاع، جرگـه و انتخابـات، 
قطعـاً بایـد معطـوف بـه تغییـرات بنیادین باشـد کـه مردم 
اقـوام در چرخـۀ تصمیم گیـری و  افغانسـتان را از همـۀ 

سیاسـت گذاری کشـور شـریک گردانـد".
او بـر ایـن بـاور اسـت کـه بـرای آوردن چنیـن اجماعـی، 
ابتـدا بایـد یـک نهـاد مشـروعیت بخش تشـخیص شـود، 
سیاسـی  و  سـلیقه یی  بگونـۀ  نمی توانـد  هرکـس  چـون 

اجمـاع آور باشـد.
در سـویی دیگر، فاضل سـانچارکی، معین نشـراتی وزرات 
اطاعـات و فرهنـگ پیـام دکتـر عبـداهلل عبـداهلل، رییـس 

اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی را بـه خوانـش گرفت.
دکتـر عبـداهلل گفتـه اسـت کـه سـید حسـین انـوری یکی 
از چهره هـای شـاخص در جهـاد افغانسـتان بـود کـه در 
برابـر ظلـم و سـتم موجـود در آن زمان، با شـجاعت تمام 

کـرد. ایسـتاده گی 
آقـای عبـداهلل نقـش آقـای انـوری را در تشـکیل دولـت 
موقـت و انتخابـی ارزنـده خواند و اظهار داشـت که او در 
بخـش صلح طلبـی و دفع منازعـه تاش هـای فراوانی کرد 

و یـک افغانسـتانی واقعی محسـوب می شـود.
در پیـام رییـس اجرایـی آمـده اسـت: "آقای انـوری نه تنها 
در سـنگرهای نبـرد، بلکـه در نشسـت های مختلف داخلی 
و خارجـی و در دورۀ پسـاطالبان و نظـام نویـن افغانسـتان 

نقـش مهـم را بازی کرده اسـت".
در سـویی دیگـر، عبدالسـتار مـراد، وزیر اقتصـاد و رییس 
کمیتۀ سیاسـی حـزب جمعیت اسـامی افغانسـتان در این 
مراسـم گفـت: وزارت اطاعـات و فرهنـگ بایـد مـکان 
شـخصیت ها  و  بـزرگان  از  تجلیـل  بـرای  را  مشـخصی 

کند. تأسـیس 
آقـای مـراد نبـود انـوری را ضایعۀ بـزرگ خوانـد و تأکید 
متعـددی  بـا چالش هـای  اکنـون  افغانسـتان  ملـت  کـرد: 
مواجـه هسـتند و یگانـه راه برون رفـت از آن، وحـدت و 

بـرادری اسـت.
او در پایان سـخنان خود اظهار داشـت که مردم افغانسـتان 
بایـد بحث هـای سـمتی و مذهبـی را کنـار بگذارنـد و در 
کنـار هـم قرار بگیرنـد، زیرا همه بـا هم برادر هم هسـتیم.
سیدحسـین انوری در سـال 1335 در یـک خانواده مذهبی 
در والیـت پـروان متولـد گردیـد. آقای انـوری تحصیات 
ابتدایـی خـود را در سـال 1341 در مکتب شـیخ علی آغاز 
کرد و سـپس بـرای ادامۀ تحصیل در لیسـه عالی ابن سـینا 
شـامل شـد. بعـد از پایـان ایـن مقطـع، وارد آکادمـی تربیه 
معلم-دانشـگاه آمـوزش و پـرورش برهان الدیـن ربانـی- 
کابـل گردیده و مدرک کارشناسـی خود را به دسـت آورد.
در سـال 135۶ بعـد از فراغـت از آموزش هـا مدتـی را در 
ادارات دولتـی در والیـت هلمنـد مصـروف شـد و بعد از 
وقـوع کودتـای کمونیسـتی )7 ثـور( در سـال 1357 بـود 
کـه خدمـت در دولـت را تـرک گفته و به صـف مجاهدان 

پیوست.
و  جهـاد  سـال های  در  انـوری  مرحـوم  فعالیت هـای 
مجاهـدت را می تـوان یکـی از مهمتریـن و درخشـان ترین 

بـر شـمرد. ایشـان  برهه هـای حیـات سیاسـی-نظامی 
در سـال های اخیـر، آقـای انوری بـه عنوان والـی هرات و 
نماینـدۀ مـردم کابـل در مجلس نماینـده گان ایفـای وظیفه 
می کـرد و بـا آغـاز رونـد مبـارزات انتخاباتی سـال 13۹3، 
بـه عنـوان معاون یکـی از نامـزدان ریاسـت جمهوری وارد 
کارزارهـای انتخاباتـی گردیـد. بـه دنبـال ایـن، با بـه میان 
آمـدن حکومـت وحـدت ملـی از سـویی محمـد اشـرف 
غنـی، رییـس حکومـت وحدت ملی بـه عنوان مشـاور در 

ارگ ریاسـت جمهوری گماشـته شـد.
سـرانجام سید حسـین انوری، رهبر پیشـین حزب حرکت 
اسـامی افغانسـتان در نتیجـۀ بیمـاری کـه داشـت، سـال 
گذشـته در بیمارسـتانی در هنـد در گذشـت و در کابل در 

مراسـمی بـه خاک سـپرده شـد.

ـــي  ـــې د افراط ـــتان ک ـــتان او افغانس ـــه پاکس ـــې پ ـــي چ ارګ واي

ــو  ــویو عملیاتـ ــان شـ ــر پـ ــد پـ ــر ضـ ــو پـ ــله والو ډلـ وسـ

ـــله والو  ـــې وس ـــه يش چ ـــو معلوم ـــا ده څ ـــه اړتی ـــه مهم څارن

ـــره دي. ـــې دې ـــو ک ـــو ځایون ـــه کوم ـــتان پ تروریس

ــی  ــور لګولـ ــتان تـ ــې ډول پرپاکسـ ــه پرله پسـ ــتان پـ افغانسـ

ـــې د  ـــو ک ـــورو ځایون ـــې او ن ـــیمو، کوټ ـــي س ـــه قبای ـــې پ چ

ـــري خـــو  ـــه ل ـــره دي او مرکزون ـــو مـــران دی وســـله والو طالبان

ـــوي. ـــدام نه ک ـــد اق ـــر ض ـــې پ ـــتان ی پاکس

ــه  ــوايب تورونـ ــې ځـ ــوه کال راهیسـ ــر یـ ــه تېـ ــتان لـ پاکسـ

ـــه  ـــله وال پ ـــو وس ـــتاين طالبان ـــې د پاکس ـــي چ ـــوي او واي لګ

ـــتان  ـــه پاکس ـــه پ ـــه ځای ـــه هغ ـــال دي او ل ـــې فع ـــتان ک افغانس

کـــې حملـــې کـــوي.

د امریـــکا د ســـنا یـــوه پـــاوي تیـــره اوونـــۍ لومـــړی 

اســـام اباد او وروســـته کابـــل تـــه ســـفر وکـــړ او پـــه 

افغانســـتان کـــې د امنیـــت د ټينګښـــت لپـــاره یـــې د ټولـــو 

ــل. ــم وبلـ ــات مهـ ــډ عملیـ ــر ضدګـ ــو پـ ــتي ډلـ تروریسـ

پاکســـتان او افغانســـتان لـــه دې همغـــږو عملیاتـــو رسه 

ـــو  ـــړه. خ ـــه وک ـــوي، موافق ـــرې ک ـــه پ ـــه څارن ـــکا ب ـــې امری چ

ـــل، د  ـــد ووی ـــارو د وزارت ویان ـــتان د بهرنیوچ ـــرون د پاکس پ

حقـــاين شـــبکې پـــه ګـــډون د تروریســـتي ډلـــو وســـله وال 

لـــه پاکســـتانه وتـــي دي او د افغانســـتان پـــه هغـــو ســـیمو 

ـــدې  ـــې الن ـــر ولک ـــت ت ـــان حکوم ـــې د افغ ـــېږي چ ـــې اوس ک

نه دي.

خـــو افغـــان حکومـــت وايـــي چـــې دا څرګندونـــې ورتـــه د 

قناعـــت وړ نـــه دي.

د ولســـمر مرســـتیال ویانـــد دواخـــان مینه پـــال ازادي 

ـــې  ـــې ټولن ـــو د نړیوال ـــردې عملیات ـــې پ ـــل چ ـــه ووی ـــو ت راډی

څـــار ډېـــر مهـــم دی:

ـــارت  ـــاره نظ ـــات لپ ـــاوو د اثب ـــې د دې ادع ـــواړو چ ـــوږ غ "م

رامنـــځ تـــه يش څـــو معلومـــه يش چـــې پـــه رښـــتیا هـــم 

ـــي  ـــتانه وت ـــه پاکس ـــې ل ـــورې ډل ـــو ن ـــه او د طالبان ـــاين ډل حق

ــم  ــې دی. دوی هـ ــیمو کـ ــو سـ ــه کومـ ــش پـ ــه او داعـ کنـ

ـــا  ـــرې دي. مث ـــه لې ـــه حقیقت ـــره ل ـــر ډې ـــې ت ـــري چ ـــاوې ل ادع

ـــې  ـــادوي چ ـــه ی ـــرار ډل ـــا د اح ـــه ی ـــه ډل ـــل الل ـــا فض دوی د م

ـــه هېـــڅ راز ســـند  ـــې افغانســـتان ت ـــو برخـــو کـــې ی ـــه دې ټول پ

نـــه دی وړانـــدې کـــړی. "

ـــورا  ـــې ش ـــه- کوټ ـــو مرتاب ـــې د طالبان ـــال ک ـــدې ح ـــه هم پ

ـــه  ـــو پ ـــتاين چارواک ـــي، پاکس ـــه واي ـــژدې رسچین ـــوه نې ـــه ی ت

دې وروســـتیو کـــې د دې شـــورا لـــه یـــو شـــمېر غـــړو رسه 

ـــتان  ـــه پاکس ـــې پ ـــې دي چ ـــي ي ـــه وی ـــی او ورت ـــاس نیول مت

ـــي. ـــه ووځ ـــتوګنځایونو څخ ـــو اس ـــه خپل ـــې ل ک

ـــې اويس او  ـــتان ک ـــه پاکس ـــم پ ـــې اوس ه ـــې چ دې رسچین

ـــه وویـــل  ـــو ت ـــوم یـــې واخېســـتل يش ازادي راډی ـــه غـــواړي ن ن

ـــه عـــام  ـــو مـــران اوس مهـــال پ ـــه کـــې د طالبان ـــه کوټ چـــې پ

ـــې  ـــمېرې ی ـــاس ش ـــږي او د مت ـــدل کې ـــه لی ـــې ن ـــر ک مح

ـــې دي. ـــر فعال ـــم غی ه

د طالبانو ویندویانو تراوسه په دې اړه څه نه دي ویي.
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در مراسم سال یاد سیدحسین انوری مطرح شد:

تغییرناپذیران محکوم به زوال اند 
د پاکستان او افغانستان 

له خوا پر عملیاتو څار  

د ارګ ټینګار

در کنــدز چــه...
نشــان گلولــه در رگ رگ ایــن شــهِر آشــوب جــا مانــده  
ــان های  ــا انس ــت. تنه ــی اس ــود زخم ــام وج ــا تم و ب
ــهر را  ــن ش ــود ای ــت و ب ــه هس ــتند ک ــاه را نکش بی گن
ــا  ــود صده ــه، نب ــر از هم ــد. درد آورت ــش زده ان ــز آت نی
ــت و  ــا نیس ــان م ــروز در می ــه ام ــت ک ــهری ام اس هم ش
ــام وجــود ســوگوارم  ــا تم ــچ کشــته شــدند. ب ــرای هی ب
ــت و  ــا پوس ــم را ب ــهری های مظلوم ــۀ هم ش و درد هم

می کنــم. اســتخوان درک 
ــتد؟  ــا هس ــدز کی ه ــِت کن ــِل جنای ــای دخی ــا طرف ه ام
مســووالن حکومــت وحــدت ملــی عامــان اصلــی 
جنایــات و کشــتار مــردم در کنــدز اســتند. بی کفایت هــای 
ــدزی  ــا کن ــون صده ــرم خ ــا مج ــا ی ــف ت ــی از ال محل
ــی وابســته  هســتند. یــک شــمار از اعضــای جامعــۀ مدن
و مزدبگیــر کــه عمــًا شــریک  باندهــای مافیایــی قــدرت 
در کنــدز اســتند، عامــل کشــتار و بربــادی مــردم اســتند. 
یــک تعــداد رســانه های کــه در خدمــت غول هــای 
مافیــا و بی کفایت هــای قومــی قــرار دارنــد، حقایــق 
ــغ  ــمن تبلی ــع دش ــه نف ــًا ب ــد و عم ــان می کنن را کتم
ــه  ــر ک ــفیدان معامله گ ــش س ــمار ری ــک ش ــد. ی می کنن
ــی  ــدز چوک ــی در کن ــر بی کفایت ــترخوان ه ــان دس مهم
بگیــرد می شــوند، عمــًا قاتــل و جانــی تشــریف دارنــد. 
یــک شــمار بــه اصطــاح روشــن فکران خنثــا کــه 
ــای  ــد و عکس ه ــی برون ــت دانای ــد ژس ــاد دارن ــا ی تنه
ــر دو  ــات ه ــرم و  جنای ــریک ج ــد، ش ــی بگیرن فیس بوک
ــه  ــاح اســتند. در نهایــت گــره تمــام ایــن جنایــات ب جن
ــن کاری  ــت کمیش ــام وکال ــه از ن ــت ک ــای وکای اس پ
ــردم  ــدۀ م ــود را نماین ــام خ ــت تم ــا وقاح ــد و ب می کنن

کنــدز می خواننــد. ووو
ــا  ــط ب ــرف خ ــه از این ط ــتند ک ــای اس ــا طالب ه این ه

ــّدت  ــه ش ــد و ب ــت می کنن ــرم و جنای ــت ج ــال راح خی
ــدی  ــچ ب ــی هی ــه تنهای ــب ب ــد! طال ــم دارن ــت ه معافی
ــه  ــا. شــاید ادام ــه کمــک این ه ــد مگــر ب ــرده نمی توان ک
ــای  ــن گرم ــان در ای ــزاران انس ــدن ه ــا ش ــگ و بیج جن
طاقت فرســا نتیجــۀ بی کفایتــی مســووالن محلــی در 
جلــب توجــه و حمایــت حکومــت مرکــزی هــم باشــد. 
ده هــا عملیــات بازپس گیــری در جریــان زمســتان و بهــار 
امســال راه انــدازی شــد، امــا نتیجــه این اســت که دشــمن 
از پشــت دروازه هــای شــهر بــه پشــِت دروازه هــای مــردم 

در داخــل شــهر رســیده اســت.
کمتــر از یــک ســال از فاجعــه  خونیــن کنــدز می گــذرد 
روی  بــر  هنــوز  شــهیدان  خــو ن   ســرخ  رنــگ  و 
ــد.  ــه می کن ــهر نال ــن ش ــای ای ــنگ فرش های خیابان ه س
ــتقامت  ــاد و اس ــی زی ــات تاریخ ــس از جنای ــان پ طالب
ــدند.  ــب زده ش ــهر عق ــز ش ــزده روز از مرک ــدود پان ح
دولــت بــا آن کــه ارادۀ هرچنــد ضعیف هــم بــرای نابودی 
ــرباز و  ــزاران س ــون ه ــدارد و خ ــمن ن ــرکوبی دش و س
انســان ِ بیگنــاه کــه هــر روز قربانــی ایــن توطئــه بــزرگ 
می شــوند، کوچکتریــن ارزشــی بــرای شــان نــدارد، امــا 
صحنه آرایی هــا، رژه هــا و  مانورهــای بچــه  ترســانک 
ــه و  ــراب در کوچ ــت و اضط ــق وحش ــز خل ــان به ج ش
 پس کوچــه شــهر، آب را از آب تــکان نخواهنــد داد. 
ــهر  ــای ورودی ش ــوز پشــِت دروازه ه ــمن هن چــون دش
ــرده و  ــا پی ب ــواب این ه ــه رگِ خ ــت و ب ــن اس در کمی
حتــا عملیات هــای ضدحملــه شــان را بــا مهــارت خنثــا 
باشــنده گان کنــدز  این حــال وضعیــت  بــا  می کنــد. 
از هــر لحــاظ ترحم آمیــز اســت و نیازمنــد کمــک 
بی درنــگ و جــدی هســتند. فعالیت هــای اقتصــادی 
ــای  ــان از مزرعه ه ــده، دهقان ــف ش ــی متوق ــکل کل به ش
ــار  ــده اند، تج ــا دور ش ــّدت جنگ ه ــر ش ــه اث ــود ب خ
از ســرمایه گذاری  پیشــین  فاجعــه  تکــرار  تــرِس  از 

هــراس دارنــد، شــخصیت های سرشــناس شــهر را تــرک 
کرده انــد، نهــاد هــای آموزشــی و پرورشــی روال عــادی 
ــده در  ــا ش ــا بی ج ــد و صده ــت داده ان ــود را از دس خ
گوشــه و کنــار ایــن شــهِر فاکــت زده در حالــت اســفبار 
زیــر آســمان دودی بــا مشــقت و گرســنه گی شــب و روز 

می گذراننــد.
بــا آن کــه تیــوری ســقوط کنــدز دوبــارۀ در حــال 
شــکل گیری اســت، امــا هنــوز پرســش های زیــادی 
ذهــن کهن دژیــان را مــی آزارد. عــدم توجــه جــدی 
ــت و  ــن والی ــت در ای ــن امنی ــه تأمی ــزی ب ــت مرک دول
فرصــت دادن بــه دشــمن باعــث زیان هــای زیــادی 
اقتصــادی شــده و زارعیــن کــه کشــت زار های شــان زیــر 
آتــش جنــگ قــرار دارد، از ادامــۀ ایــن وضعیــت خســته 
ــادی از روســتاهای  کــه  ــوز خانواده هــای زی شــده اند. هن
ــتند  ــت هس ــد، بی سرنوش ــرار دارن ــی ق ــد امنیت در تهدی
ــت  ــان را از دس ــه خانه های ش ــت ب ــِد برگش ــا امی و حت
ــام  ــا تم ــدز ب ــنده گان کن ــد. در همین حــال، باش داده ان
وجــود حامــی پاســداران ایــن شــهر هســتند و از افســران 
ــای  ــار نیروی ه ــه در کن ــی ک ــس مل ــی و پولی ــت مل امنی
ارتــش ایســتادند و بــا تمــام قــوت و قــدرت از این شــهر 
دفــاع کردنــد، قدردانــی می کننــد. نقــش ایــن نیروهــا در 
ــتان های آن  ــدز و شهرس ــاالی کن ــمن ب ــه آخــر دش حمل
ــا  ــه این ه ــد ک ــمن فهماندن ــه دش ــت و ب ــم گیر اس چش
و  دهشــت افگنی  علیــه  مقابلــه  نــوع  هــر  توانایــی 
انسان کشــی را دارنــد. درحالی کــه نیروهــای امنیتــی 
تــوان مقابلــه و پاک ســازی شــهرهای کــه دشــمن در آن 
فعالیــت دارد را دارنــد، امــا این کــه چــرا دولــت مرکــزی 
شــهرهای مشــخصی را ناامــن نگــه مــی دارد و انســان های 
ــه  ــت ک ــتد؟ پرسشی س ــی می فرس ــه قربان ــادی را ب زی

ــردازد. ــه آن بپ ــد ب ــت بای دول
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ورزش
مختار وفایی

حکمتیـــار نه تنهـــا موانـــع ســـمنتی خانـــه اش را 
ـــن ســـاعت مســـیرهای  ـــه چندی نبرداشـــته، بلکـــه روزان
متصـــل بـــه خانـــه اش را مســـدود می کنـــد. امـــروز 
ــته از  ــان -گذشـ ــاده دارالمـ ــون جـ ــداد تاکنـ ــاعت 5 بامـ از سـ
ســـه راهی عاوالدیـــن تـــا قصـــر- یک طرفـــه بـــه روی مـــردم 

مســـدود شـــده اســـت.
ـــی ،  ـــگاه امریکای ـــور، دانش ـــفاخانۀ کی ـــده ش ـــدود ش ـــیر مس در مس
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــی و خصوص ـــز دولت ـــا مرک ـــان و ده ه ـــه نابینای لیس
مـــردم روزانـــه بـــه آنـــان مراجعـــه می کننـــد. از یـــک مســـوول 
ـــدام  ـــت: "ک ـــیدم، گف ـــا را پرس ـــدن راه ه ـــدود ش ـــل مس ـــی دلی امنیت
ـــا  ـــه م ـــح ب ـــاعت 5 صب ـــه و از س ـــن میای ـــۀ گلبدی ـــن خان آدم میگ
دســـتور داده کـــه جـــاده را تـــا ســـاعت ۲ بعـــد از ظهـــر بنـــد 

ـــم." کنی
صدهـــا مأمـــور ارگان هـــای امنیتـــی و ده هـــا رنجـــر و وســـایط 
آنـــان مصـــروف تأمیـــن امنیـــت میهمانـــان حکمتیـــار اســـتند. 
ــا ســـرباز ارتـــش و پولیـــس بـــدون  درحالی کـــه روزانـــه ده هـ
نـــان و مهمـــات و نیـــروی کمکـــی در جبهـــات یـــک جنـــگ 

کثیـــف و بی مفهـــوم قربانـــی می شـــوند.

محمد اكرام اندیشمند

ُحســـن دموکراســـی همیـــن اســـت کـــه گلبدیـــن 
ــتان بـــه  ــار امیـــر حـــزب اســـامی افغانسـ حکمتیـ
جـــای موقعیـــت در کـــوه و ســـخن از جنـــگ، در 
شـــهر و پایتخـــت کشـــور اقامـــت گزیـــده و آنچـــه را کـــه در 
ــاد  ــی آورد. انتقـ ــان مـ ــه زبـ ــد بـ ــر می پرورانـ دل دارد و در سـ
می کنـــد و انتقـــاد می شـــنود. حکومـــت وحـــدت ملـــی را 
بـــه عنـــوان یـــک حقیقـــت تلـــخ می پذیـــرد و از آن حمایـــت 
می کنـــد. دیدگاه هـــای تلـــخ خـــود را بـــه دیگـــران می شـــنواند 
ــی،  ــد. دموکراسـ ــوش می کنـ ــران را گـ ــخ دیگـ ــای تلـ و صداهـ

یعنـــی همیـــن.
ــی دارد و  ــه دموکراسـ ــی کـ ــب و نقصـ ــر عیـ ــر از هـ صرفِ نظـ
ــی  ــتان، وارداتـ ــی افغانسـ ــن دموکراسـ ــه ایـ ــر از آنکـ صرفِ نظـ
اســـت و بـــا زور و پـــول امریکایی هـــا و متحـــدان "کافـــر 
غربی شـــان" تحقـــق یافتـــه اســـت، ایـــن خوبـــی را دارد. اگـــر 
ـــک  ـــا کم ـــی ب ـــای دموکراس ـــر فض ـــود و اگ ـــی نب ـــن دموکراس ای
ـــنیدن  ـــن و ش ـــان گفت ـــود، زب ـــی نب ـــران غرب ـــی کاف ـــی و مال نظام
هـــم در ایـــن شـــهر و پایتخـــت کشـــور مـــا، زبـــان تـــوپ و 

ــی! ــاد دموکراسـ ــس، زنده بـ ــود. پـ ــگ بـ تفنـ

ودود حاذق

چاپلوسی و قهرمان سازی دروغین:
ـــتان  ـــور هندوس ـــط کش ـــلما توس ـــد س ـــاخت بن کار س
ـــت  ـــان حاکمی در ســـال 1355 هجـــری شمســـی در زم
ـــای  ـــر جنگ ه ـــه خاط ـــداً ب ـــود، بع ـــده ب ـــروع ش ـــد داود ش محم
ـــال  ـــد در س ـــن بن ـــاخت ای ـــد. کار س ـــف ش ـــی کارش متوق داخل
ـــاز  ـــاره آغ ـــرزی دوب ـــور ک ـــت رییس جمه ـــان حاکمی 1384 در زم
ـــاز شـــد و در ســـال  ـــد آغ ـــری بن شـــد و در ســـال 13۹4 کار آب گی

ـــد. ـــاح ش 13۹5 افتت
ــار  ــی در اعمـ ــی، رییـــس حکومـــت وحـــدت ملـ ــرف غنـ اشـ
ایـــن بنـــد، هیـــچ نقشـــی نداشـــته اســـت.  کشـــور هندوســـتان، 
ـــور،  ـــبق کش ـــور اس ـــان جمه ـــرزی رییس ـــد ک ـــد َداُوَد و حام محم
ــه  ــن زمینـ ــه در ایـ ــد کـ ــر انـ ــی دیگـ ــر کسـ ــتحق تر از هـ مسـ

ســـتایش و یـــا قهرمـــان خوانـــده شـــوند.

مسعود حسینی

افغانستان-ایران 
روحانـــی،  آقـــای  حرف هـــای  مـــورد  در 
رییس جمهـــور ایـــران در مـــورد آب هـــای جـــاری 
در افغانســـتان نگـــران نباشـــید. قوانیـــن بین المللـــی کامـــًا 
ـــتند. ـــت آن هس ـــه رعای ـــزم ب ـــور مل ـــر دو کش ـــت و ه ـــن هس روش
ــن  ــه قوانیـ ــازیم کـ ــد بسـ ــم سـ ــی می توانیـ ــه اندازه یـ ــا بـ مـ
بین المللـــی بـــه مـــا اجـــازه داده و مـــا هـــم امضـــا کرده ایـــم. 
ـــر  ـــش را فرات ـــن پای ـــن قوانی ـــد از ای ـــم نمی توان ـــران ه ـــت ای دول
بگـــذارد. اگـــر ایـــران بـــه طالبـــان کمـــک تســـلیحاتی و مالـــی 
نکنـــد، دولـــت افغانســـتان آســـان تر می توانـــد بـــرای گفتگـــو 

در مـــورد آب آمـــاده شـــود.

ورزش افغانستان، ناکـام 
در آزمـایش دوپینگ

فیـسبـوک نـــامــه

علی حسینی
می گوینـد زمانـی کـه شـهزاد محمـدی، بازیکـن تیـم کریکـت افغانسـتان 
در مسـابقات حـذف می شـد، اعضـا و طرفـداران تیـم، بخـش عمده یـی از 
امیـد خـود را از دسـت می دادنـد. او یکـی از بازیکنـان نامـدار تیـم کریکت 
افغانسـتان اسـت کـه در 11۶ بـازی بین المللی بـه میدان رفتـه و رکوردهایی 

را ثبـت کرده اسـت.
شـهزاد، امـا در حـال حاضـر به خاطـر اتهام دوپینـگ و زورافزایی از سـوی 
شـورای بین المللـی کریکـت فعالیت هـای ورزشـی اش تعلیـق شـده اسـت. 
دوپینـگ زمانـی رخ می دهـد کـه یک ورزشـکار از مـوادی به قصـد افزایش 

کارایـی در ورزش اسـتفاده کند.
عاطـف مشـعل، رییـس بـورد کریکـت افغانسـتان، اخیـراً اعـام کـرد کـه 
تاکنـون حـدود ۶0هزار پونـد )77هزار دالـر( مصرف کرده اند و با اسـتخدام 

وکیـل در تـاش هسـتند تـا شـهزاد رفع تعلیق شـود.
فیسـبوک کمپینـی  توییتـر و  نیـز در صفحـات  یکـی دو روز گذشـته  در 
راه انـدازی شـده بـا هشـتگ شـهزاد محمـدی را ببخشـید. ایـن کاربـران از 
کمیتـۀ بین المللـی المپیـک خواسـته اند بـه علـت این کـه دوپینـگ شـهزاد 

»ناخواسـته بـوده«، او را رفـع تعلیـق کننـد.
حداکثـر ممنوعیت شـهزاد از شـرکت در بازی های کریکت؛ 4 سـال اسـت، 
امـا او اگـر ثابـت کنـد کـه عمـدی دوپینـگ نکـرده، دوران محرومیـت او 

ممکـن اسـت بـه ۲ سـال کاهـش یابد.
شـهزاد محمـدی اولیـن بازیکـن افغانسـتان نیسـت کـه پایـش بـه پرونـدۀ 
ورزشـکار  درانـی،  نعیـم  محمـد  ایـن،  از  پیـش  می شـود.  بـاز  دوپینـگ 
پارالمپیـک رشـتۀ پرتـاب نیـزه، بـه اتهـام دوپینـگ در سـال ۲01۶ به مدت 

چهـار سـال از فعالیت هـای ورزشـی محـروم شـد.
بـه گفتـۀ  یکـی از کارشناسـان ورزشـی، زمانـی کـه ورزشـکاران افغانسـتان 
بـرای مسـابقات بین المللی می روند، منتظر یک شـانس هسـتند کـه آزمایش 
دوپینـگ ورزشـکاران مثبـت نباشـد؛ چراکـه در داخـل افغانسـتان آزمایـش 
دوپینـگ بـه هیچ وجـه انجـام نمی شـود و خـود بازیکنـان نیـز نمی دانند که 

دوپینـگ کرده انـد یـا خیر.
در بسـیاری از کشـورها نهادهـای ورزشـی حتا در سـطح کمیته هـا آزمایش 
دوپینـگ و نیروافزایـی انجـام می دهند. این نهادها فهرسـتی از مـواد نیروافزا 
را در اختیـار دارنـد کـه نشـان می دهـد مصـرف آن می توانـد ورزشـکار را 
بـا خطـر اتهـام دوپینگ روبـه رو سـازد؛ لـذا ورزشـکاران نباید از ایـن مواد 

اسـتفاده کنند.
به همین علت، کمیته ضد دوپینگ در این کشورها فعال است.

البتـه هـر آزمایـش مثبـت دوپینـگ بـه ایـن معنـی نیسـت کـه ورزشـکار با 
آگاهـی از مـواد نیـروزا اسـتفاده کرده اسـت. در برخـی موارد، ورزشـکاران 
از ترکیبـات مـواد غذایـی و نوشـیدنی کـه اسـتفاده می کنند آگاه نیسـتند. در 
چنیـن مواقعـی، نتیجـۀ  آزمایـش دوپینـگ آنـان مثبـت اسـت، بـدون این که 

ورزشـکار قصـد دوپینگ داشـته باشـد.
ورزشـکاران در بسـیاری از کشـورها قبل از حضور در میدان های بین المللی، 
ماه هـا و گاهـی هـم حـدود دو سـال بـه نحـوی در قرنطینـه به سـر می برند. 
در ایـن مـدت، کمیتـۀ ضـد دوپینـگ فعالیت های آنـان را زیر نظـر دارد و تا 

قبـل از رفتـن بـه میدان مسـابقه، چندبار ورزشـکاران را آزمایـش می کنند.
جاویـد خـاور، کارشـناس مطالعـات المپیـک می گویـد، در افغانسـتان هیچ 
فدراسـیونی آزمایـش دوپینـگ انجـام نمی دهد. آگاهـی در این زمینه بسـیار 

کم اسـت.
بـه گفتـۀ آقای خاور، نیـاز به آزمایـش دوپینگ در افغانسـتان زمانی جدی تر 
می شـود کـه ورزش هایـی چون کریکـت، فوتبـال و تکوانـدو در میدان های 

بین المللـی جـای پایـی برای خـود بـاز کرده اند.
بـه نظـر این کارشـناس ورزش، نبود سیسـتم آزمایش دوپینگ در افغانسـتان 
بسـیار نگـران کننـده اسـت. ایـن موضـوع می توانـد بـه حیثیـت ورزشـی 

افغانسـتان خدشـه وارد کند.
از طـرف دیگـر، اگـر مـوارد دوپینـگ در بین ورزشـکاران افزایـش یابد، در 
آینـده ورزش افغانسـتان را بـا بحـران جـدی دیگـری روبـه رو خواهد کرد.

احسـان نیـرو، سـخنگوی کمیتـه ملـی المپیـک افغانسـتان در ایـن زمینـه 
می گویـد: "متاسـفانه امـروز در افغانسـتان دسـتگاه یا وسـیله یی که مسـایل 
و  سـمینار  در  بـه صراحـت  ولـی  نداریـم؛  دهـد،  تشـخیص  را  دوپینـگ 
ورکشـاپ ها کمیتـۀ ملی المپیـک اعام کرده کـه لطفًا از دوپینـگ خودداری 

" . کنید
در افغانسـتان قانـون یـا الیحه یـی کـه براسـاس آن دوپینگ پیگیری شـود و 
اقدامـات جلوگیرانـه صـورت بگیـرد، وجـود نـدارد. بـه گفتۀ آقـای نیروف 
تنهـا اقدام نهادهای ورزشـی در افغانسـتان برگـزاری سـمینار و ارائۀ پیام در 

این حد اسـت کـه "لطفـًا دوپینـگ نکنید."
در  ناخواسـته  و  خواسـته  دوپینگ هـای  از  جلوگیـری  حسـاب،  ایـن  بـا 
افغانسـتان دشـوار به نظر می رسـد. بعید نیسـت کـه در آینده مـوارد دیگری 

چـون قضیـه شـهزاد محمـدی رخ بدهـد.

بیستمیـن سـالگـرد وحـدت 
و آشتی ملـی در تاجیکستان

دكتور شمس الحق آریانفر
بخش دوم و پایانی

و  تأمین صلح  و  غایلۀ جنگ  ختم  با  تاجیکستان  رییس جمهور  رحمان،  امام علی 
توسعۀ  و  سازنده گی  راستای  در  را  خود  بزرگ  برنامه های  تاجیکان،  ملی  آشتی 

تاجیکستان تسریع بخشید:
1- به تجلیل از مفاخر ملی و تاریخی تاجیکان پرداخت و ساالنه با بزرگ داشت 
اعظم  امام  از  بی نظیر  و  بزرگ  تجلیل  سامانیان،  فرهنگ  و  تاریخ  اریایی،   سال  از 
ابوحنیفه، 700 ساله گی میر سیدعلی همدانی، جامی و غیره، وحدت ملی و دینی 
و  سازنده گی  راستای  در  تاجیکان  نفس  به  اعتماد  بر  و  کرد  تقویت  را  تاجیکان 

تحکیم وحدت و هویت ملی و فرهنگی ملت افزود.
تاجیکستان  از شهر های  یکی  تاجیکستان،   استقال  مناسبت جشن  به  ۲- هرسال 
از  تجلیل  ساخت.  بارآور  و  بارور  و  زیباتر  را  تاجیکستان  و  کرد  بازسازی  را 
حصار  ساله گی  استراوشن،  3000  ازسغد،   بزرگ داشت  کوالب،  ساله گی   ۲700
باستانی، بزرگ داشت از بدخشان، 400 روز سازنده گی پایتخت و... سبب گردید، 
تاجیکستان به کشور زیبا و آبادان تبدیل شود. اکثر ویرانی های جنگ مرمت گردد.

3- برنامۀ راهبردی رییس جمهور تاجیکستان برای نجات تاجیکستان و تبدیل آن 
به یک کشور مرفه با طرح های های بنیادی در زمینۀ راه و تجارت و ترانزیت، برق 

و زراعت آغاز شد.
4- رهبری تاجیکستان تصمیم گرفت، تاجیکستان از محدودیت راه های تجارتی 
نجات یابد و با کشور های مختلف منطقه و جهان از طریق راه های زمینی، تجارت و 
دادوستد داشته باشد. در پرتو این برنامه، راه های داخلی تاجیکستان تمامًا بازسازی 
و معیاری شد. تونل های معیاری و بزرگ که شوروی نتوانسته بود بسازد، به طول 
استقالیت  دورۀ  در  تاجیکستان  شد.  ساخته  تاجیکستان  در  کیلومتر   30 از  بیش 
 1۹0 مدت  همین  در  سپرد.  بهره برداری  به  و  اعمار  را  راه جدید  کیلومتر   ۲000

کیلومتر راه آهن جدید را به استفاده قرار داد.
که  راهی  شد.  ساخته  چین  جمهوری  و  تاجیکستان  بین  تجارتی  بزرگ  شاهراه 
می تواند شاهکار راه سازی باشد و افغانستان نیز می تواند در تجارت با چین از ۀن 
به  تاجیکستان  استفاده کند. راه جدید جانب قرغزستان ساختمان گردید، راه  راه 
طرف افغانستان از طریق شیرخان بندر با ساختن پُل بزرگ،  فعال گردید. قسمی که 
تاجیکستان اکنون از این مسیر می تواند تا دورترین نقاط منطقه و شبه قاره روابط 
تجارتی داشته باشد. برنامۀ خط آهن که می تواند کشور های منطقه را با پیوند دهد، 

در حال اجر است.
5- برق و تولید انرژی برای تاجیکستان که منابع بزرگ آبی را دارد، برنامۀ بزرگی 
بندهای برق سنگ تودۀ یک و دو  است که رهبری تاجیکستان روی دست دارد. 
در  جهان،  برق  بند  بزرگ ترین  عنوان  به  راغون  بندبرق  روی  کار  شد،  ساخته 
تاجیکستان موفقانه در حال اجر است. قرار است دو توربین آن به قدرت 1۲00 
میگاوات در سال آینده به بهره برداری سپرده شود. برق این نیروگاه با قدرت نهایی 
تأمین  انرژی برق  از  با قدرت 3۶00 میکاوات است، منطقه را  آنکه ۶ توربین و 
می کند. امروز افغانستان از برق تاجیکستان با نرخ ارزان تر از همه همسایه های دیگر 
استفاده می کند. پروژۀ کاسا 1000 نیز از برنامه هایی ست که برق تاجیکستان را به 
منتطقه توزیع می کند. تاجیکستان تقریبًا ساالنه 300 میگاوات انرژی جدید برق را 
تولید و به استفاده قرار می دهد. تاجیکستان همین اکنون ساالنه 17 میلیارد کیلوات 
ساعت برق در سال تولید دارد و تصمیم دارد تا سال ۲030، اقتدار انرژی برقی 

خود را به 45 میلیارد کیلوات ساعت در سال برساند.
۶- تا سه سال قبل، ساالنه 800 هزار تُن سمنت از افغانستان به تاجیکستان می رفت. 
از سه سال بدین سو تاجیکستان ساالنه دو نیم میلون تن سمنت به افغانستان صادر 
می کند. قرار است این میزان را تا دو سال دیگر به 5 میلیون تن برساند. این می تواند 

نمودی باشد از توسعۀ اقتصادی و صنعتی در تاجیکستان.
که ساالنه یک  انداخته  کار  به  دنقره  در ساحۀ  را  نفتی  پاالیشگاه  تاجیکستان   -7
میلیون و 800 هزار تن نفت را تصفیه می کند، در حالی که نیاز ساالنۀ تاجیکستان 

800 هزار تن بیشتر نیست. 
8- توسعۀ زراعت و باغ داری بخش دیگری ست که چهرۀ تاجیکستان و زراعت و 
فراورده های زراعتی را در تاجیکستان، نسبت به گذشته دگرگون ساخته است. آب 
و هوای مساعد، زمین بارور و خوب و برنامه ریزی دقیق سبب گردیده است که بعد 
از این تاجیکستان منبع بهترین میوه ها و فراورده های محصوالت زراعتی در منطقه 
باشد و توجۀ جهان را به خود جلب کند. تاجیکستان طی سال های ۲010- ۲014، 
به وسعت 50هزار هکتار زمین را باغ و تاک زار ساخته است و تا سال ۲0۲0 برنامه 
دارد ۲0 هزار هکتار زمین دیگر باغ و تاک زار گردد. توسعۀ اقتصادی با طرح های 
بزرگ راه و تونل سازی و برق و زراعت،  وحدت و همیسته گی اقتصادی تاجیکان 
تاجیکستان  نیز در  بزرگ دیگر  برنامۀ  این دستاوردها، دو  کنار  تأمین کرد. در  را 
طرح شده و درحال اجراست که می تواند سیمای تاجیکستان را طی سالیان بعد 

کامًا دیگرگون سازد:
۹- برنامۀ میانه دورۀ رشد تاجیکستان ۲0۲0-۲01۶

10- استراتیژی رشد ملی جمهوری تاجیکستان، برای سال های تا ۲030
برنامه های جهانی:

-تاجیکستان طرح ارزش مندی را تحت عنوان »ده ساله آب برای حیات« به جهان 
ارائه کرد که از سوی ملل متحد پذیرفته شد و سال ها ۲005-۲015 به دهۀ آب برای 
حیات مسما گردید. ختم این برنامه نیز با گردهمایی بزرگ جهانی در تاجیکستان 
بود که ارزش مندی این طرح را صحه گذاشتند. تاجیکستان بازهم طرح دیگری را 
با ابتکار تاریخی رییس جمهور تاجیکستان زیر عنوان »آب برای رشد پایدار« برای 
سال ها ۲۹18-۲0۲8 به جامعۀ جهانی پیشنهاد کرد که پذیرفته شد و از طرف مجمع 

عمومی سازمان ملل متحد تصویب گردید. 
کاسا  لین  تمدید  با  دارد  برنامه  و  می دهد  برق  را  افغانستان  امروز  -تاجیکستان 
یک هزار، کشور های منطقه را روشنایی و نور بخشد. این هم از ابتکارات بزرگ 
تاجیکستان است که با وجود محدودیت سرزمین و منابع، توانسته است چنین طرح 

بزرگ و ارزش مندی را اجرایی و عملی سازد.
و  ربانی  استاد  و  افغانستان  کنار  در  طالب  پدیدۀ  مقابل  در  زمانی  -تاجیکستان 
احمدشاه مسعود ایستاد که اغلب کشور ها میل کنار آمدن با این هیوال را داشتند و 
شماری سکوت و بی طرفی اختیار کرده بودند. بگذریم از کشور هایی که این پدیده 
ضد بشریت را ایجاد کرده و حمایت می کردند. این موضع گیری تاجیکستان که به 
یقین در تحوالت جهانی اثرمند بود، نقشی است که تاجیکستان در رابطه به امنیت 

جهانی ایفا کرد.
-افغانستان در جریان صلح تاجیکستان، صمیمانه آن کشور را یاری کرد. تاجیکستان 
نیز در دوران اشغال افغانستان توسط طالبان با تمام هستی اش به همکاری افغانستان 
مردم  نیک،  عنوان همسایۀ  به  نکرد.  دریغ  زمینه  این  در  داشته اش  هیچ  از  و  آمد 
افغانستان را در شرایط بد و ناگوار تنها نگذاشت که پاس و سپاس آن همیشه در 

دل های ما زنده است. 
۲0ساله گی صلح و آشتی تاجیکان را تهنیت عرض می کنیم. امید واریم در وحدت 

و هم دلی به دستاورد های بزرگ و بزرگ تری نایل آیند.

ACKU
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ــار به اصطــاح  ــه شــکل ُکلــی و چندیــن ب ــار ب کنــدز دو ب
ــرای  ــهر، ب ــن ش ــقوط ای ــش از س ــرد. پی ــقوط ک ــه س نیم
چندیــن ســال دســتان نامرئــی بــرای طالبــان و ســایر 
ــازی  ــدرت بسترس ــوت و ق ــه ق ــتی ب ــای تروریس گروه ه
کردنــد و پایگاه هــای فکــری آنــان را تحــت حمایــت 
مقابــل حضــور  در  ذهنیت هــا  جایی کــه  تــا  گرفتنــد. 
ــور  ــد و حض ــاوت ش ــان بی تف ــات مکررش ــان و جنای طالب
ایــن گــروه به طــور همیشــه گی در بســا ولســوالی ها و 

ــرد. ــدا ک ــروعیت پی ــهر مش ــن ش ــم ای ــاط مه نق
ــۀ  ــک برنام ــۀ ی ــهر ادام ــن ش ــم ای ــقوط پی ه ــال س دو س
کان و از پیــش طــرح شــده بــود تــا زمینــۀ بیــرون کشــیدن 
ــاعد  ــهر مس ــن ش ــتبدانه از ای ــۀ مس ــه گون ــام را ب مردم ع
ــای  ــه گی گروه ه ــور همیش ــرای حض ــا را ب ــازند و فض بس
بزرگ تــر از طالــب گســترش بدهنــد. حــاال  پــس از 
ــل و  ــی در داخ ــای طالبان ــالۀ مافی ــن س ــای چندی فعالیت ه
بیــرون نظــام، ذهنیت هــا بــه  شــکل عمــوم آمــادۀ پذیرفتــن 

هــر نــوع تحــول فرادولتــی در ایــن والیــت اســت. ســقوط 
بیــش از دو بــار ایــن شــهر بــه دســت طالبــان و خاموشــی 
مــردم و نظــام، دال بــر ایــن ادعــا اســت. بــه تازه گــی حرف 
و حدیث هــای از آماده گــی، تجمعــات و تجهیــز شــدن 
ــوالی های  ــیاری از ولس ــش در بس ــب و داع ــای طال گروه ه
ایــن والیــت کــه چندیــن ســال می شــود تحــت مدیریــت 
طالبــان قــرار دارد، شــنیده می شــود. در ایــن دو ســال 
ــت در مقــر مقــام والیــت و ادارات دولتــی مرکــز  کــه دول
شــهر حاکمیــت و رســمیت دارد، بیشــترین نهادهــای کان 
حکومتــی حتــا در مرکــز بــه شــکل نامرئــی توســط طالبــان 

مدیریــت می شــوند. ولســوالی های تــازه تشکل شــده و 
ولســوالی هایی  کــه سال هاســت تحــت مدیریــت آنــان 
قــرار دارد، بخشــی از ایــن نهادهاســت. بــا این حــال، 
ــانی و  ــران انس ــک بح ــران ی ــرآن نگ ــدز ه ــنده گان کن باش
فاجعــۀ مرگ بارتــر از گذشــته هســتند و مــاهِ میــزان امســال 
ــد. ــازه پیش بینــی می کنن ــاره آغــاز یــک ســناریوی ت را دوب
ســازمان یافته  و  زنجیره یــی  قتل عام هــای  و  انسان ُکشــی 
ــه  ــان دارد ک ــده جری ــن خراب ک ــاد در ای ــال های زی از س
ــد  ــه نش ــورد آن توج ــن م ــه کوچک تری ــا ب ــی حت هیچ گاه
ــت.  ــرار نگرف ــرد ق ــق و پیگ ــورد تحقی ــانه های آن م و نش

ــتارها  ــن کش ــۀ ای ــی در هم ــتان نامرئ ــد دس ــدون تردی ب
ــد.  ــل ان ــت شــده دخی ــت شــده و حمای ــه شــکل مدیری ب
ــم  ــه داری ــدی ک ــت و تعه ــا ظرفی ــی را ب ــای بیرون فکتوره
ــه  ــه ب ــان ک ــت م ــا دس ــم، ام ــا کنی ــم خنث ــاید نتوانی ش
مســببین داخلــی می رســد، چــی کردیــم!؟ ایــن را بپذیریــم 
ــن  ــان چندی ــهیدان و قربانی ــان ش ــوان وارث ــه عن ــا ب ــه م ک
ســاله، از همــه بیشــتر مقصریــم. ســاز و برگ هــای دولــت 
ــال  ــه اش در قب ــرح و برنام ــم و از ط ــه می دانی ــه هم را ک
تروریســتان هــم آگاهــی داریــم، نیــاز نیســت تکلیــف مــان 
بــه دســت قاتــل تعییــن شــود. در یــک مــاهِ گذشــته بیــش 
از شــانزده نفــر در چــوک و نواحــی چــوک کنــدز به گونــۀ 
ــس  ــه پولی ــان ک ــمار آن ــک ش ــدند و ی ــرور ش ــوز ت مرم
ــد.  ــود بردن ــا خ ــز ب ــان را نی ــاح ش ــتان س ــد، ترریس بودن
ــری  ــوز خب ــات هن ــن جنای ــری ای ــی پیگی ــا از چگونه گ ام
ــه  ــهر ب ــای ش ــت دروازه ه ــگ از پش ــًا جن ــت و عم نیس
پشــِت دروازه هــای هــر باشــنده ایــن شــهر رســیده اســت. 
ــدز  ــهر کن ــز ش ــری مرک ــال از بازپس گی ــک س ــر از ی کمت
ــم  ــوز ه ــروه هن ــن گ ــا ای ــذرد، ام ــان می گ ــگ طالب از چن
ــردم را  ــواب م ــهر خ ــن ش ــل ای ــی داخ ــبانگاه در نواح ش
ــور در  ــان کش ــد و نظامی ــرام می کنن ــی ح ــه پاش ــا گلول ب
ــن در حالی ســت  ســنگرهای دفاعــی فخــر می فروشــند. ای
کــه در پــی ســقوط ایــن شــهر صدهــا غیــر نظامــی جــان 
باخــت و خســارات فــروان مالــی و جانــی بــه مــردم عــام 
ــت  ــف مدیری ــه ضع ــی ب ــت محل ــد حکوم ــید. هرچن رس
ــا  ــت، ام ــرف اس ــهر معت ــن ش ــقوط ای ــال س ــود در قب خ
ــه گی  ــی همیش ــرای رهای ــی ب ــچ طرح ــزی هی ــت مرک دول

ــدارد. ــتان ن ــور تروریس ــهر از حض ــن ش ای
ــه  ــی ب ــاهراه های منته ــیر ش ــهر و در مس ــای ش در حومه ه
کنــدز همیشــه قطــار وحشــت زدۀ بیجاشــده گان باســیماهای 
ســوگوار و نگــران صف کشــیده انــد، تــا دوبــاره بــه کنــدز 
برگردنــد. هنــوز کــه چیــزی کم یــک ســال از ســقوط کامل 
ــک را  ــای جرخش ــرف جاده ه ــا دوط ــذرد، ام ــدز می گ کن
قطــار موترهــای ســوختۀ انترنشــنِل اکماالتــی ارتــش گرفتــه 
اســت، بــرای یک لحظــه تصــور می کنیــد وارد جهنــم 
ــگار  ــوید، ان ــدز می ش ــهر کن ــل ش ــی داخ ــوید. وقت می ش
بــه گورســتانی آمده ایــد ســاکت و ویــران، روح را از پیکــر 
ایــن شــهِر مزدحــم گرفته انــد و دیگــر »افغانســتان کوچــک« 
مرده اســت. وقتــی بــه ویرانه هــای جنــگ و جنایــت خیــره 
ــه خون هــای  ــی داد ک می شــوید، ســیمای شــهر شــهادت م
ــت  ــنگ فرش ها ریخته اس ــام س ــق روی تم ــه ناح ــادی ب زی
ــه  ــا فروریخت ــاروت می دهــد. دیواره ــوی ب ــا ب و شــهر تنه
و درختــان در خــزاِن جنــگ، تنه هــای شــان به جــای 
ــگاه  ــه ن ــرف ک ــر ط ــه ه ــد. ب ــن ریخته ان ــه زمی ــا ب برگ ه
ــی  ــل می شــوی ویران ــه مقاب ــا نخســتین چیزی ک ــی ب می کن
ــت  ــا گذش ــه ب ــون ک ــار خ ــل، آث ــک قت ــانۀ ی ــت و نش اس
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در حالـی کـه آنـگا مـرکل، صدراعظـم آلمان مصمم اسـت 
مسـائل تغییرات آب وهـوا، مهاجرت انبوه و تجـارت آزاد را 
در بطـن دسـتورکار اجـاس گـروه ۲0 قـرار دهـد در عیـن 
حـال درگیـری بـا دونالـد ترامـپ، رییس جمهـور امریکا در 

ایـن نشسـت را نیـز مهندسـی می کند.
بـه گـزارش از ایندیپندنـت، نشسـت سـاالنه رهبـران گـروه 
۲0 بـه عنـوان بزرگتریـن اقتصادهـای جهـان در حالـی از 
روز جمعـه در آلمـان برگـزار می شـود کـه اسـپانیا "مهمـان 
دائمـی" بـدون عضویـت عملـی در گـروه ۲0 بـوده و در 
حقیقـت تنهـا 1۹ عضـو وجـود دارد. یکـی دیگـر از اعضـا، 
اتحادیـه اروپـا اسـت که تـا حدی غیبـت دیگـر اقتصادهای 

بـزرگ مثـل هلنـد را توضیـح می دهـد.

در کنـار امثـال انگلیـس، فرانسـه، آلمـان، چیـن و آمریـکا 
کشـورهای ترکیـه، آرژانتیـن، آفریقـای جنوبـی، اندونـزی، 

عربسـتان و کشـورهای دیگـر هسـتند.
نشسـت گـروه ۲0 بزرگتـر و بـا اهمیت تـر از نشسـت گروه 
8 اسـت کـه اوایل سـال جـاری میـادی برگـزار شـد، البته 
گـروه 8 تبدیـل بـه گـروه 7 شـده چـون روسـیه بـه دلیـل 

مداخلـه در کریمـه از آن معلـق شـده اسـت.
اعضـای ایـن گروه حـدود 85 درصد تولیـد ناخالص داخلی 
جهـان بـه همراه دو سـوم جمعیت جهـان را در برمی گیرند.

هنگامـی کـه این گروه نخسـتین بار در سـال 1۹۹۹ در برلین 
بانک هـای  روسـای  و  دارایـی  وزرای  بـرای  تشـکیل شـد 

مرکـزی کشـورها بود.

امـا سـقوط و ورشکسـتگی بانـک "بـرادران لمان" در سـال 
۲008 بـه حـدی بـرای رهبـران ایـن گـروه جـدی بـود کـه 
تصمیـم گرفتنـد خودشـان حضـور پیـدا کننـد و از آن زمان 

تاکنـون آنهـا ایـن کار را می کننـد.
این بار در دستورکار این نشست چه چیزهایی است؟

در  آینـده  شـنبه  و  جمعـه  روزهـای   ۲0 گـروه  نشسـت 
می افتـد. اتفـاق  آلمـان  هامبـورگ 

ایـن در حالـی اسـت کـه ایـن نشسـت همـواره تحـت تاثیر 
مسـاله تغییـرات آب وهـوا بـوده امـا ایـن بـار بیشـتر تحـت 
رئیس جمهـور  ترامـپ،  دونالـد  چـون  بـود  خواهـد  تاثیـر 
آمریـکا از توافـق آب وهوایـی پاریـس خـارج شـده اسـت.
همچنیـن ایـن نخسـتین دیـدار علنی میـان دونالـد ترامپ و 
والدیمیـر پوتیـن از زمـان آغـاز ریاسـت جمهـوری ترامـپ 

بود. خواهـد 
و  علنـی  عکسـبرداری های  نشسـت  ایـن  در  احتمـاال 
مـرکل،  آنـگا  و  ترامـپ  میـان  خصوصـی  نشسـت های 

داشـت. خواهـد  وجـود  آلمـان  صدراعظـم 
از  بعـد  مـرکل  کـه  افتـاد  آن خواهـد  از  بعـد  اتفـاق  ایـن 
خـروج ترامـپ از توافـق آب وهوایـی پاریـس گفـت: دیگر 

باشـیم. آمریـکا متکـی  بـه  نمی توانیـم 
مـرکل گفتـه اسـت: مسـاله تغییـرات آب وهوایـی، تجـارت 
آزاد و مدیریـت مهاجـرت انبـوه را تبدیـل بـه موضوعـات 
اصلـی اجـاس خواهـد کـرد و بـه این ترتیـب زمینـه برای 
درگیـری بـزرگ کل اتحادیـه اروپـا بـا دونالـد ترامـپ مهیا 

می شـود.
دو طـرف بـر سـر تغییـرات آب وهوایـی فرسـنگ ها فاصلـه 

دارند.
همچنیـن در زمینـه تجـارت آزاد هـم ملی گرایـی اقتصـادی 

ترامـپ بـه وضـوح با موضـع اروپـا فاصلـه دارد.
در زمینـه مهاجـرت انبـوه، مـرکل از بیـش از یـک میلیـون 
فـرار  داعـش  بـا  مناطـق جنـگ  از  کـه  آلمـان  در  مهاجـر 
ترامـپ در  اسـتقبال کـرده اسـت، در حالـی کـه  کرده انـد 
آمریـکا می خواهـد ورود همـه مهاجـران مسـلمان را ممنوع 

. کند
پس چه اتفاقی عما می افتد؟

دیدارهـای دوجانبـه میـان رهبران کشـورهای بـزرگ مهمتر 
از دیگـر رخدادهـای رسـمی خواهـد بود.

انجـام  مسـاله ای  هیـچ  بـر سـر  گیـری رسـمی  رای  هیـچ 
شـد. نخواهـد 

در سـال ۲00۹ هنگامـی کـه گـروه ۲0 بـه لنـدن آمـده بـود 
گـردون بـراون توانسـت بـه توافقـی بـرای تزریـق بیـش از 
یـک تریلیـون دالر محـرک بـه اقتصـاد جهانـی کمـک کند.
بـاراک اوبامـا، رئیس جمهـور آمریـکا هـم معموال گـروه ۲0 
را تحـت تاثیـر اراده خـود دربـاره تغییـرات آب وهوایی قرار 

می داد.
ایـن بـار ایـن بـه عهـده آنـگا مـرکل و امانوئـل ماکـرون، 

رئیس جمهـور فرانسـه اسـت کـه ایـن کار بکننـد.

در کنــدز 
می گــذرد؟چــه 

همه  چیز دربارۀ نشست گروه 20 در هامبورگ

در حومه هــای شــهر و در مســیر شــاهراه های منتهــی 
بــه كنــدز همیشــه قطــار وحشــت زدة بیجاشــده گان 
بــا ســیماهای ســوگوار و نگــران صــف  كشــیده انــد 
تــا دوبــاره بــه كنــدز برگردنــد. هنــوز كــه چیــزی كــم 
یــک ســال از ســقوط كامــل كنــدز می گــذرد، امــا 
دوطــرف جاده هــای جرخشــک را قطــار موترهــای 
ســوختۀ انترنشــنِل اكماالتــی ارتــش گرفتــه اســت، 
جهنــم  وارد  می كنیــد  تصــور  یک لحظــه  بــرای 
می شــوید. وقتــی داخــل شــهر كنــدز می شــوید، 
ــران،  ــاكت و وی ــد س ــتانی آمده ای انــگار بــه گورس
روح را از پیکــر ایــن شــهِر مزدحــم گرفته انــد و 
وقتــی  »افغانســتان كوچــک« مرده اســت.  دیگــر 
ــوید،  ــره می ش ــت خی ــگ و جنای ــای جن ــه ویرانه ه ب
ســیمای شــهر شــهادت مــی داد كــه خون هــای زیــادی 
بــه ناحــق روی تمــام ســنگ فرش ها ریخته اســت 
دیوارهــا  می دهــد.  بــاروت  بــوی  تنهــا  شــهر  و 
فروریختــه و درختــان در خــزاِن جنــگ، تنه هــای 
شــان به جــای برگ هــا بــه زمیــن ریخته انــد. بــه 
ــا نخســتین چیزی كــه  هــر طــرف كــه نــگاه می كنــی ب
یــک  نشــانۀ  و  اســت  ویرانــی  می شــوی  مقابــل 
ــان  ــا گذشــت روزهــا هم چن ــه ب ــار خــون ك قتــل، آث
بیــداد می كنــد. نشــان گلولــه در رگ رگ ایــن شــهِر 
ــام وجــود زخمــی اســت.  ــا تم ــده  و ب آشــوب جــا مان
ــاه را نکشــتند كــه هســت و  ــا انســان های بی گن تنه
بــود ایــن شــهر را نیــز آتــش زده انــد. درد آورتــر از 
همــه، نبــود صدهــا هم شــهری ام اســت كــه امــروز 
در میــان مــا نیســت و بــرای هیــچ كشــته شــدند. بــا 
ــام وجــود ســوگوارم و درد همــۀ هم شــهری های  تم
ــم. ــتخوان درک می كن ــت و اس ــا پوس ــم را ب مظلوم
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