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مقام ها در وزارت امور داخله، از مداخله ها 
اما  مى زنند؛  سخن  وزارت  اين  امور  در 
را  غيرقانونى ها  چنين  جلو  که  مى گويند 

مى گيرند.
»نصاب  تسليم دهى  نشست  در  داخله  وزير 
تحصيالت  قوماندانى  براى  رتب«  ارتقاى 
عالى و رهبرى پوليس، گفت که اين نصاب، 
تعداد  اما  بود؛  مضمون  شانزده  شامل  قباًل 
مضامين آن بعد از بازنگرى به ١٢ مضمون 

تقليل يافته است.
ويس احمد برمک که حدود دو هفته پيش، 
به حيث وزير امور داخله راى اعتماد مجلس 
را گرفته است، در سخنرانى خود از مداخله 

در امور پوليس ياد کرد.
 وى افزود در محلى که زندگى مى کند، يک 
کلپ به نام )کابل کلپ( است و مردم از آن 
شکايت داشته به او ُگفته اند که در اين کلپ، 
هرشب شراب خورده مى شود و صداى فير 

از آن شنيده مى شود.
چند شب  دهم،  پوليس حوزه  که  گفت  او 
صداى  کلپ  اين  از  آن که  از  پس  قبل 
اين  در  را  تن  دوازده  شد،  شنيده  فير 
شب  آن  فرداى  اما  کرده؛  بازداشت  کلپ 
څارنواالن، پوليس يادشده را مورد بازپرس 

چرا  افراد،  اين  که  مى گفتند  و  دادند  قرار 
بازداشت شده اند.

تن   ١٢ بازداشت  چگونگى  مورد  در  وى 
اقدام  اين  از  انتقاد  با  اما  نداد؛  جزئيات 
دنيا  هرگوشه  در  »شما  افزود:  دادستانى 
برخورد  يا  و  جرمى  عمل  هرنوع  برويد؛ 
قلمداد  جرم  يک  حيث  به  که  مشکوک 
شود و نظم عامه را مختل کند، بايد پوليس 

مداخله کند.«
وزير داخله گفت ويديويى را ديده است که 
چند روز پيش، در يکى از حوزه هاى پوليس 
کابل، يک تن از وکال و يک زورمند، با آمر 
حوزه از زور صحبت مى نمودند و آمر حوزه 

را توهين و تحقير مى کردند.
آمر حوزه  اين دو تن سرانجام  او،  به گفته 
را اختطار مى دادند و باالخره آمر يادشده با 

آنان »جورآمد« کرد.
نيز  جورآمد  اين  مورد  در  داخله  وزير 
در  قانون  »حاکميت  افزود:  نداده  جزييات 
کشور ما هنوز هم به شکل شايد و بايد و 

شود،  نمى  رعايت  اساسى  قانون  با  مطابق 
پيدا ميشه، ما خود ما  در يک جاى مشکل 
قانون را نقض مى کنيم، يا در حق خود و يا 
در حق هموطنان ما، رعايت يک سان قانون 

وجود ندارد.«
اساسى  کارهاى  از  يکى  برمک،  گفته  به 
تمام  که  بود  خواهد  اين  داخله،  وزارت 
مردم  با  باشند،  مردم  خدمتگار  پوليس 
صالحيت هاى  از  و  کنند  عمل  مسلکى 

قانونى شان با مجرمين استفاده کنند.
قوماندانى  معاون  سهاک  اسماعيل  محمد 
در  که  پوليس،  رهبرى  عالى  تحصيالت 
از  نيز  کرد،  مى  صحبت  ديروز  نشست 
و  استادان  جذب  و  جلب  در  مداخله 
از  نموده،  شکايت  نهاد  اين  در  محصلين 
رهبرى وزارت خواست که جلو اين چنين 

مداخله ها را بگيرد.
خواست  داخله  امور  وزير  از  وى  همچنان 
ميدان هاى  البراتوارها،  ايجاد  جهت  در  که 
قوماندانى  در  تحقيقاتى  مراکز  و  انداخت 
توجه  پوليس،  رهبرى  و  عالى  تحصيالت 

داشته باشند. 
رفع  براى  که  گفت  داخله  امور  وزير 
نوع  هر  و جلو  کند  مى  اقدام  ها  نيازمندى 

مداخله در امور اين وزارت را مى گيرد.  

اظهارات  به  واکنش  در  پاکستان  خارجه  وزارت 
مايک پنس گفته مقام هاى امريکايى هنگام ديدار 
با مقام هاى پاکستانى موضعى متفاوت دارند و در 

افغانستان سخنان ديگرى مى گويند.
در  امريکا  جمهورى  رييس  معاون  پنس،  مايک 
دادن  پناه  »دوران  بود که  افغانستان گفته  به  سفر 
سرآمده  به  پاکستان  در  تروريستى  گروه هاى  به 

است.«
وزارت خارجه پاکستان گفته اظهارات آقاى پنس 
با موضع نمايندگان امريکا در مالقات هاى مفصل 

با مقام هاى پاکستانى، تفاوت دارد.
در بيانيه اى وزارت خارجه ضمن تاکيد بر اينکه 
نمى دهند،  هشدار  يکديگر  به  هرگز  متحدين 
که  کند  تنبيه  را  عواملى  بايد  آمريکا  است:  آمده 
در افغانستان، به طور تصاعدى، مسوول افزايش 
کردن  فراهم  و  گسترده  فساد  مخدر،  مواد  توليد 

زمينه براى نفوذ داعش هستند.
صلح  ايجاد  براى  گفته  پاکستان  خارجه  وزارت 

بايد به مکانيسم مذاکرات توجه ويژه شود.
ساير  به  زدن  اتهام  با  که  کرده  تاکيد  پاکستان 
دانستن،  شکست  مسئول  را  ديگران  و  کشورها 

صورت مساله حل نخواهد شد.
روز  شامگاه  آمريکا،  رييس جمهورى  معاون 
با  و  شد  کابل  وارد  قوس/آذر(   ۳۰( پنجشنبه 
عبداهلل،  عبداهلل  و  رييس جمهورى  غنى،  اشرف 
ريس اجرايى حکومت وحدت ملى افغانستان و 
اين کشور ديدار  آمريکايى در  همچنين سربازان 

کرد.
آقاى پنس در جمع سربازان آمريکايى در پايگاه 
هوايى بگرام، در شمال کابل تاکيد کرد که آمريکا 
در  تروريست ها  با  نبرد  به  نهايى«  »پيروزى  تا 

افغانستان ادامه مى دهد.
او با تاکيد اين که همکارى پاکستان با آمريکا به 
نفع پاکستان است، افزود: »پاکستان براى سال ها 
به طالبان و گروه هاى تروريستى ديگر پناه داده. 

اما آن دوران ديگر به سر آمده است.«
معاون دونالد ترامپ هشدار چند ماه پيش رييس 
جمهورى امريکا به پاکستان را تکرار کرد و گفت: 
»من يک بار ديگر اين مسئله را تکرار مى کنم که 
به  چيزها  خيلى  آمريکا  با  مشارکت  در  پاکستان 
دادن  پناه  با  اين کشور  برعکس،  دست مى آورد. 
به جنايتکاران و تروريست ها، خيلى چيزها را از 

دست خواهد داد.«
براى  امريکا  جديد  استراتژى  اعالم  از  پس 
شمار  کشور  اين  آسيا،  جنوب  و  افغانستان 
نيروهايش را در افغانستان افزايش داده و هدف 
از آن را سرعت بخشيدن به روند مبارزه با طالبان 
و گروه دولت اسالمى )داعش( عنوان کرده است. 
در  نظامى  فرماندهان  به  همچنين  ترامپ  آقاى 
اختيارات  افغانستان  در  جنگى  عمليات  صحنه 

بيشترى براى انجام حمالت هوايى داده است.

وزارت خارجۀ پاکستان:
مقام های امریکا در کابل و اسالم آباد 

حرف های متفاوت می زنند

صفحه 2

صفحه 3

صفحه 3

امریکا شعار می دهد، پاکستان 

عمل می کند!

فیصلۀ کمیسیون مختلط در مورد قانون 

ثبت و احوال نفوس اعتبار ندارد

امریکا دربارۀ بیت المقدس 
تجدید نظر کند

صفحه 6

برمک:

جلو خالف  ورزی ها را می گیریم

عطا محمد نور دهن باز کرد:

عبـداهلل مـار آستیـن است
مأمــور بادآورده 
نیسـتم!
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وقتـى به سـخنان مايک پنـس، معاون 
رييس جمهـورى امريـکا، توجه شـود 
مى شـود  فهميـده  واضـح  گونـۀ  بـه 
کـه ادارۀ جديـد کاخ سـفيد جدى تـر 
افغانسـتان  مسـاله  بـه  گذشـته  از 
روز  کـه  پنـس  آقـاى  مى پـردازد. 
پنجشنبۀ گذشـته در يک سفر از پيش 
اعـالم ناشـده وارد کابـل شـد، ضمن 
ديـدار بـا رهبران دولـت وحدت ملى 
بـراى نظاميـان ايـن کشـور در پايگاه 
بگـرام نيز سـخنرانى کرد. چنـد نکته 
در سـخنان آقاى پنس کامال برجسـته 
بـه نظـر مـى رسـيد: ١( حمايـت از 
گروه هـاى  بـا  مبـارزه  و  افغانسـتان 
دهشـت افکـن تـا نابـودى آن هـا و 
٢( هشـدار بـه پاکسـتان براى دسـت 
گروه هـاى  حمايـت  از  برداشـتن 

تروريسـتى در خـاک آن کشـور. 
آقـاى پنس بـه صورت واضـح اعالم 
کـرد کـه ماموريت نظاميـان امريکايى 
در افغانسـتان، تـا زمانـى ادامـه پيـدا 
خواهـد کرد کـه ديگر تهديـدى عليه 
امنيـت ايـن کشـور کـه بـدون شـک 
بـراى کشـورهاى  مى توانـد خطـرى 
غربـى باشـد، وجـود نداشـته باشـد 
و ضمنـا او بـه پاکسـتان هشـدار داد 
گروه هـاى  حمايـت  از  دسـت  کـه 
چنيـن  زيـرا  بـردارد؛  تروريسـتى 
خطرنـاک  تبعـات  مى توانـد  چيـزى 
بـراى ايـن کشـور بـه بـار آورد. ايـن 
بار نخسـت نيسـت که امريـکا چنين 
کشـور  ايـن  ماموريـت  از  قاطعانـه 
بـه  و  مى کنـد  دفـاع  افغانسـتان  در 
هرچنـد  مى دهـد.  هشـدار  پاکسـتان 
نخسـتين بار  بـراى  پنـس  آقـاى  کـه 

بـه عنـوان معـاون رييـس جمهـورى 
مى شـد،  افغانسـتان  وارد  امريـکا 
ارشـد  مقام هـاى  آن  از  پيـش  ولـى 
تـا  گرفتـه  وزيردفـاع  از  سـفيد  کاخ 
وزيـر خارجـه بارهـا بـه ايـن کشـور 
سـفر کردنـد و چنيـن پيامـى را بـه 
گونه هـاى متفـاوت در سـخنان شـان 
بازتـاب داده انـد. بـه نظـر مى رسـد 
کـه رويکـرد دونالـد ترامـپ رييـس 
جمهورى امريکا با مسـاله افغانسـتان 
شـديد تـر از رويکـرد بـارک اوبامـا 
رييس جمهـورى پيشـين ايـن کشـور 
اسـت و مى خواهـد نشـان دهـد کـه 

امريـکا بـه تعهـدات خـود در سـطح 
تـا  مى مانـد.  باقـى  پاى بنـد  جهانـى 
و  خـوب  چيـز  همـه  کار  اينجـاى 
و  مى رسـد  نظـر  بـه  رضايت بخـش 
نمى تـوان بـرآن ايـرادى وارد کرد. اما 
مشـکل زمانـى رخ مى نمايـد که همۀ 
ايـن هشـدارها و تعهـدات فقـط در 
محـدودۀ کاغـذ، رسـانه و سـخنرانى 
آن  از  فراتـر  گامـى  و  مانـده  باقـى 

برداشـته نشـده اسـت. 
از  شـدت  بـه  ترامـپ  آقـاى  ادارۀ 
عملکرد پاکسـتان انتقـاد مى کند و در 
کنار آن به پشـتبانى خود از افغانستان 
ايـن  نتيجـه  ولـى  مـى ورزد؛  تاکيـد 
هشـدارها و پشـتيبانى ها نـه کاهـش 
جنـگ و درگيـرى بـوده و نـه عـدم 
داخلـى  امـور  در  پاکسـتان  مداخلـه 
ماه هـاى  در  پاکسـتان  افغانسـتان. 
اخيـر بـه صـورت ممتـد واليت هاى 
جنوبـى و شـرقى افغانسـتان را مورد 
هجـوم نظامـى قـرار داد و بارهـا بـه 
راکتـى  ايـن واليت هـا حملـه هـاى 
کـرد. پاکسـتان عمـال به جـاى مبارزه 
دهشـت افکن  گروه هـاى  بـا  جـدى 
منطقـه  در  امريـکا  سياسـت هاى  از 
گـروه  حضـور  و  مى کنـد  انتقـاد 
کشـور  ايـن  در  تروريسـتى  هـاى 
پانـزده  در  پاکسـتان  مى کنـد.  رد  را 
و  طالبـان  از  عمـال  گذشـته  سـال 
مسـتقيم  جنـگ  در  کـه  گروه هايـى 
نيروهـاى  و  افغانسـتان  دولـت  بـا 
کشـور  ايـن  در  مسـتقر  خارجـى 
انـد، حمايـت کـرده و  قـرار داشـته 
بـه  هـم  وقـت  هيـچ  حمايـت  ايـن 
نگرفتـه  صـورت  پنهانـى  صـورت 

اسـت. امريـکا بـه عنوان کشـورى که 
از امکانـات اسـتخباراتى و اطالعاتـى 
بسـيار قدرتمنـدى برخـوردار اسـت، 
بهتـر از هرکشـورديگرى مى دانـد که 
پاکسـتان تنهـا گروه هاى شورشـى را 
در خـاک خـود پنـاه نداده اسـت؛ بل 
ايـن کشـور از گروه هـاى تروريسـتى 
در جنگ نيابتى با افغانسـتان اسـتفاده 
مى کنـد. پاکسـتان جنگـى را در برابر 
مـردم افغانسـتان رهبـرى مى کنـد که 
از چنـد دهـه آغـاز کـرده و تـا بـه 
امـروز هم چنـان ادامـه داشـته اسـت. 
گاهـى اگـر پاکسـتان از در دوسـتى 
بـا افغانسـتان پيـش آمـده، هرگـز در 
دوسـتى خـود صداقـت نداشـته و نه 
خواهـان برقـرارى امنيـت و ثبات در 
کشـور همسـايه شـمالى خـود بـوده 
اسـت. پاکسـتان در چهاردهه گذشـته 
افغانسـتان  در  را  خـود  منافـع  فقـط 
جسـت وجو کـرده و خواهـان ايجـاد 
حکومتـى در کابـل بـوده کـه کامـاًل 
گـوش بـه فرمـان اسـالم آباد باشـد. 
ايـن  از  بـه چيـزى  پاکسـتان هرگـز 
کمتـر فکـر نکـرده و نه هـم در پى به 
دسـت آوردن چيـزى کمتر از آن بوده 
اسـت. بـراى پاکسـتان، افغانسـتان به 
بى معناسـت  مسـتقل  کشـور  عنـوان 
فراتـر  کشـور  ايـن  هدف هـاى  و 
افغانسـتان  جغرافيـاى  محـدودۀ  از 

تخميـن زده شـده اسـت. 
عنـوان  بـه  افغانسـتان  بـه  پاکسـتان 
تختـۀ خيـز نـگاه مى کنـد که پـس از 
تسـخيرهمه جانبـه آن بـه هدف هـاى 
بـزرگ و رويايـى خـود دسـت پيـدا 
کـه  تصوراتـى  چنيـن  بـا  آيـا  کنـد. 
انتظـار  مى تـوان  دارد،  آبـاد  اسـالم 
داشـت کـه ايـن کشـور بـا گروه هاى 
کشـور  آن  در  موجـود  تروريسـتى 
مبـارزه کنـد؟ و يا بـراى آوردن صلح 
و امنيت با دولت افغانسـتان همکارى 
داشـته باشد؟ داشـتن چنين توقعى از 
نباشـد؛  پاکسـتان اگـر امـرى محـال 
اسـت.  تصـور  از  دور  بسـيار  ولـى 
گروه هـاى  از  زمانـى  تـا  پاکسـتان 
از  و  مى کنـد  حمايـت  تروريسـتى 
آن هـا در جنـگ افغانسـتان سـود مى 
بـرد کـه واقعـا احسـاس کنـد کـه به 
مشـکل مواجـه خواهـد شـد. تـا آن 
سياسـت  هميـن  از  پاکسـتان  زمـان 
دروغ و تزويـر اسـتفاده خواهد کرد و 
هيـچ تغييرى در مواضـع آن به وجود 

نخواهـد آمـد. 
نمى داننـد،  ديگـران  اگـر  حداقـل 
ولى بـه دليـل همکارى هـاى دوام دار 
امريـکا بـه خوبـى  و چنديـن سـاله 
اسـت  آگاه  پاکسـتان  نيـات  ايـن  از 
چـرا  کشـور  ايـن  کـه  مى دانـد  و 
حمايـت  تروريسـتى  گروه هـاى  از 
در  امريـکا  فعلـى  سياسـت  مى کنـد. 
قبـال پاکسـتان سياسـت ناکارآمـد و 
ايـن سياسـت  آزمـوده شـده اسـت. 
از سـال ها بـه ايـن سـو ناکارآمـدى 
خـود را نشـان داده و بـدون آن کـه 
کمتريـن سـودى به حـال افغانسـتان 
داشـته  نابسـامانى  و  گيرجنـگ  در 
باشـد، بـه ادامـۀ جنـگ کمـک کـرده 
اسـت. اتفاقًا پاکسـتان هيچ هراسى از 
هشـدارهاى امريکا احسـاس نمى کند 
و نـه بـه ايـن بـاور رسـيده کـه ايـن 
کشـور بتوانـد دسـت بـه اقدام هـاى 
آن  عليـه  دادن  هشـدار  از  جدى تـر 
بزنـد. در چنيـن وضعيتـى آنچه که به 
عنـوان واقعيـت تلـخ باقـى مى مانـد، 
از  افغانسـتان  در  کـه  اسـت  جنگـى 
سـوى اين کشـور مديريت و رهبرى 

مى شـود.
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امریکا شعار 
می دهد، 

پاکستان 
عمل می کند!

 

وقتـى بـه بسـيارى از اداره هـاى دولتـى سـر مى زنيـم، ناگهان 
بـه ايـن مـورد مهـم پـى مى بريـم کـه ايـن اداره و برخـى از 
اداره هـاى ديگـر، متعلـق بـه يـک گروه و قوم شـده اسـت و 
چهـرۀ ديگـران در ايـن ادارات بـه درسـتى معلوم نمى شـود. 
ايـن نـوع برخـورد بـا توجـه بـه يـک سياسـت حذف گرايانۀ 
قومـى کـه فقط ذهـن يـک ديکتاتـور مسـتبد آن را برمى تابد، 
هرگـز منطقـى در کشـورى ندارد کـه هنوز اکثريـت و اقليت 
آن مشـخص نيسـت و همـه مردمـان آن سـرزمين بـه اسـاس 
حکـم قانون اساسـى و منطق اسـالمى از يک ارزش و سـطح 
برخـور داراند؛ امـا تبعيض در گزينش افـراد در ادارت دولتى 
کار را بـه جايى کشـانده اسـت که سـاير مـردم افغانسـتان به 
عنـوان بيگانه هـا عـرض انـدام کننـد. اگرچه گفتن و نوشـتن 
چنيـن حرفـى سـخت اسـت؛ امـا متأسـفانه اين واقعيـت تلخ 
ادارات افغانسـتان اسـت. ايـن را وقتـى در کنـار جلسـه هاى 
ارگ و کابينـه بگـذارى نيـز مى بينى که ديگران به اسـاس يک 
سياسـت ديکتاتـورى تاحدى کنـاز زده شـده اند. برايند چنين 
سياسـتى، ايـن نيسـت کـه بگوييم يک قـوم بر ديگـران چيره 
شـده اسـت؛ بـل حقيقـت اين اسـت که ايـن سياسـت مداران 
و  تقرقه بيانـداز  اهـداف  بـه  قـوم  يـک  از  کـه  مى خواهنـد 
حکومـت کـن خودشـان اسـتفاده کننـد؛ زيـرا اين هـا بـه بـا 
علـم قـرار دادن يـک قـوم، به شـدت اقـوام ديگـر را در برابر 
آن قـرار ميدهنـد و خـود در سـايۀ ايـن اختالف پادشـاهى و 
سـودجويى مى کننـد و پروژه هـاى مـورد نظرشـان را به پيش 
مى برنـد. اينجاسـت کـه مفهوم افغانسـتان خانۀ مشـترک همه 
اسـت، دچـار ديگرگونـى مى شـود و اين وضعيـت ديگران را 
تحريـک مى کنـد کـه در برابـر يـک چنيـن سـلطۀ نقاق افگن 
انفجـار  انـدام کننـد و هميـن نقطـۀ  و اسـتخباراتى عـرض 
اجتماعـى اسـت کـه سياسـت گران بدانديـش و فرصت طلب 

در آنتظـار آن اند. 
 سياسـت هاى ابـزار قـرار دادن قومى ارگ، تنها بـه انتقاد يک 
تبعيض آميـز  از سياسـت هاى  انتقـاد  نيسـت.  طـرف مواجـه 
قندهـار،  در  مـردم،  ميـان  در  آن  اختالف انـدازى  و  ارگ 
ننگرهـار و ميان سياسـت مداران پشـتون هم باال شـده اسـت. 
بـاور داريـم که پشـتون هاى افغانسـتان نمى خواهند که کسـى 
بيايـد و بـه نـام و رسـم آن هـا اقـوام را در برابـر همديگـر 
تحريـک کنـد و قتـى که مشـکلى در افغانسـتان از ايـن منظر 
اتفـاق افتـاد، محـرکان در نهايـت راه سـپار وطـن اصلى شـان 
شـوند و مـردم افغانسـتان بـه نـام ايـن و آن درد آن جفاهـا و 
نفاق افگنى هـا را بکشـند و در آتـش نزاع بسـوزند. سـندهاى 
زيـادى وجـود دارد کـه نشـان مى دهـد تقرقه افگنـى و برترى 
دادن يـک گـروه بـر گـروه ديگـر، ريشـه در سياسـت هاى 
نـارس برخـى از حلقه هايـى در ارگ دارد کـه مسـلمًا مـورد 
حمايـت آقـاى غنـى هـم قـرار دارنـد. وقتـى سـندى از ارگ 
رياسـت جمهورى بـه رسـانه ها درز مى کنـد، نشـان مى دهـد 
ادارۀ امـور رياسـت جمهورى در پـى جابجايى فقـط يک قوم 
در ايـن نهـاد اسـت و از برخـى پشـتون هاى هرات که پشـتو 
نمى فهمنـد بـه عنـوان نماينده هـاى ديگـر اقـوام بـه شـکل 
ظاهـرى اسـتفاده مى کنـد. بـا اينحـال ديگـر چـه اعتمـادى 
مى تـوان از آن اداره داشـت. هميـن گونـه رويداهـاى ديگرى 
هـم هسـتند کـه شـايد ذکرشـان بحـث را بـه درازا بکشـاند؛ 
از  کالنـى  هزينـۀ  و  مصـارف  بـا  وقتـى حکمتيـار  چنانکـه 
حکومـت مى گيـرد تـا واليـت بـه واليـت سـفر کنـد و فقط 
حرف هـاى تفرقه افگنانـه بزنـد، ديگر چه سـندى بايـد دال بر 

ايـن سياسـت ارايـه کرد.
 متأسـفانه حقيقـت ايـن اسـت آنانـى که در سـفرۀ قـدرت از 
نـان و آب امريکا تغذيه مى شـوند، قدرت دارنـد و به زور آن 
حمايت هـاى پولـى و سياسـى ادامـۀ حيات سياسـى مى دهند، 
بقـاى خودشـان را در جنگ قومى در افغانسـتان جسـت وجو 
مى کننـد. اين هـا بـه شـدت در پـى قومى کـردن همه مسـايل 
انـد. بـه نظـر مى رسـد که اصـل سياسـت در دسـتگاه ارگ و 
اطرافيـان حريـص قـدرت و ثـروت همـان قومى کـردن همه 
مسـايل اسـت کـه اگـر روزى آتـش آن شـعله ور گـردد بـه 
يقيـن کـه افغانسـتان را مى سـوزاند؛ امـا ايـن سياسـت مداران 
تفرقه افگـن پـا بـه فـرار گذاشـته بـه دامـن خارجى هـا پنـاه 
بـه جهنـم ختـم  فقـط  رفتـه،  راه  ايـن  بنابريـن،  مى گيرنـد. 
مى شـود؛ زيـرا ابزار قـرار دادن قـوم و اختالف انـدازى از اين 
طريـق در ميـان آنـان، يـک نسـخۀ شـيطانى به هدف دسـت 
يافتـن بـه منافع سـياه و غير مشـروع اسـت کـه بايد مـردم با 

هشـيارى در برابـر آن عمـل کنند. 

نسخـۀ شیطـانی 
ابـزار قـرار دادن قـوم

حداقل اگر دیگران 
نمی دانند، ولی به دلیل 

همکاری های دوام دار و 
چندین ساله امریکا به 

خوبی از این نیات پاکستان 
آگاه است و می داند که 

این کشور چرا از گروه های 
تروریستی حمایت می کند. 

سیاست فعلی امریکا در 
قبال پاکستان سیاست 
ناکارآمد و آزموده شده 

است. این سیاست 
از سال ها به این سو 

ناکارآمدی خود را نشان 
داده و بدون آن که کمترین 

سودی به حال افغانستان در 
گیرجنگ و نابسامانی داشته 

باشد، به ادامۀ جنگ کمک 
کرده است. اتفاقاً پاکستان 
هیچ هراسی از هشدارهای 

امریکا احساس نمی کند

احمدعمران

ACKU
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مجلـس  سـوى  از  کـه  نفـرى  هشـت  از 
نماينده گان براى کميسـيون مختلـط در باره 
تذکـره هـاى برقـى، معرفـى شـده بودنـد، 
دونفـر عمـداً بـه سـفر رفتنـد و دونفـر هم 
ايـن کميسـيون حاضـر  در جلسـه  عمـداً 

نشـدند.
يـک عضـو مجلـس بـا اظهـار ايـن مطلب 
مى گويـد: چـون چهـار نفـر معرفـى شـده 

از سـوى مجلـس بـه کميسـيون مختلط در 
مـورد تذکره هـاى برقـى، غيرحاضـر بودند؛ 
بنابراين فيصله کميسـيون در مورد تصويب 
قانـون ثبـت و احـوال نفوس خـالف قانون 

است.
مجلـس  عضـو  مجـروح  غالم فـاروق 
نماينـده گان حاضـر نشـدن چهـار نفـر در 
کميسـيون مختلـف را يـک اقدام مهندسـى 

ايـن  بايـد  کـرد:  تاکيـد  خوانـده  شـده 
کميسـيون تـا زمان تکميـل نصـاب کارش 
را آغـاز نمى کـرد؛ امـا چـون از قبـل و طى 
يـک برنامـه ى سـازش شـده، چهـار نفر به 
کميسـيون حاضـر نشـدند بودنـد، کار ايـن 
کميسـيون بـه نفـع فيصلـه مجلـس سـنا به 

پايـان رسـاند. 
او بـه روزنامـه مانـدگار گفـت: امـا چـون 
درمـورد  مختلـط  کميسـيون  نصـاب 
تذکره هـاى برقـى تکميـل نبـوده؛ بنابرايـن 
فيصلـه ايـن کميسـيون خالف قانون اسـت 

نمى باشـد. مرى االجـرا  و 
ايـن عضـو مجلـس گفـت که مجلـس روز 
گذشـته ٢ جـدى/ دى، در ايـن خصـوص 
تصميـم  زودى  بـه  و  داشـت  بحث هـاى 

خواهـد گرفت و با اسـتناد از قانون تصميم 
خـود را اعـالم خواهـد کرد.

مجلـس  تصميـم  تازمـان  او:  گفتـه  بـه 
نماينـده گان درايـن خصوص، تذکـره نبايد 
توزيع شـود؛ زيرا فيصله کميسـيون مختلط 
بـه دليـل تکميـل نبود نصـاب؛ غيـر قانونى 

اسـت و اعتبـار حقوقـى نـدارد. 
ايـن درحالى سـت کـه هفته گذشـته نيز  که 
تأييد شـدن فرمان تقنينـى رييس جمهور در 
مـورد تعديـل در برخـى از ماده هـاى قانون 
ثبـت احـوال نفـوس از سـوى کميسـيون 
مختلـط، بـا واکنـش شـمارى از نمايندگان 

مجلـس روبـه رو شـده بود.
برخـى از نماينـدگان مجلـس ايـن تصميم 
کميسـيون مختلـط را خالف قانون اساسـى 
دانسـته و بـر تجديـد نظـر در مـورد آن، از 

سـوى مجلـس تأکيد داشـتند.
فوزيـه کوفى نماينـده بدخشـان در مجلس 
گفـت او شـواهد و اسـنادى در اختيـار دارد 
کـه هيـأت ادارى مجلـس، جلسـات ايـن 
کميسـيون را مديريـت کـرده و بـا فشـار 
مسـتقيم هيـأت ادارى مجلس ايـن تصميم 
گرفتـه شـده اسـت و بـراى او قابـل قبـول 

. نيست
ميـرداد نجرابـى رييـس کميسـيون امنيـت 
داخلـى با يـاد آورى تصويب مجلس که در 

صـورت موجوديـت قانـون رييس جمهـور 
کرنـد،  صـادر  تقنينـى  فرمـان  نمى تواننـد 
اعتـراض آن هـا در نظـر گرفتـه نشـده و از 
مختلـط  کميسـيون  ايـن تصميـم  او  نظـر 

مـردود اسـت.
جنجـال بر سـر اين مسـاله زمانى آغاز شـد 
کـه مجلـس فرمـان تقنينـى رييـس جمهور 
در مـورد درج نـام قـوم، ملت و ديـن را در 
شناسـنامه هاى برقى رد کرد و مجلس سـنا 

آن را تأييـد نمود.
توزيـع تذکـره برقى از جنجالـى ترين مورد 
در چنـد سـال گذشـته بـوده اسـت و بارها 
قانـون ثبـت احوال نفوس بـه خاطر جنجال 
هـاى درج نـام اقـوام و ديـن و درج واژه 
»افغـان«، ميـان رياسـت جمهـور و مجلـس 

افغانسـتان رد و بـدل شـده بود.
بيـش از شـش سـال اسـت که اختـالف بر 
سـر درج واژه افغان، توزيـع اين تذکره ها را 
بـه تعويـق انداختـه و حتا در چنديـن مورد 
موافقـان ايـن واژه بـه خيابان هـا برآمدنـد و 
برضـد مخالفيـن اين واژه شـعار سـرداده و 
تهديـد کرده انـد که يا ايـن واژه را به عنوان 
ملـت بپذيريـد و يـا از افغانسـتان بيـرون 
شـويد، چيـزى کـه سـاير اقـوام افغانسـتان 
آن را نمى پذيرنـد و آن را هويـت کاذب و 

تحميـل شـده عنـوان مى کنند.

فوزیه کوفی نماینده بدخشان در مجلس گفت او شواهد و اسنادی در اختیار دارد که 
هیأت اداری مجلس، جلسات این کمیسیون را مدیریت کرده و با فشار مستقیم هیأت 

اداری مجلس این تصمیم گرفته شده است و برای او قابل قبول نیست.
میرداد نجرابی رییس کمیسیون امنیت داخلی با یاد آوری تصویب مجلس که در صورت 
موجودیت قانون رییس جمهور نمی توانند فرمان تقنینی صادر کردند، اعتراض آن ها در 

نظر گرفته نشده و از نظر او این تصمیم کمیسیون مختلط مردود است

تاجکسـتان کـه دروازۀ شـيرخان بنـدر را از 
چنـد روز گذشـته به روى افغانسـتان بسـته 
بود، دوبـاره براى واردات و صـادرات اموال 

تجارتـى بـاز کرد.
نعمـت اهلل تيمـورى، سـخنگوى والـى کندز 
گفـت، از روز گذشـته بـه ايـن طـرف، از 
دروازۀ مرزى شـيرخان بندر ميان افغانسـتان 
و تاجکسـتان، تنها بـه اموال تجارتـى اجازۀ 

حمـل و نقل داده شـده اسـت.
آقـاى تيمـورى افـزود کـه هنـوز هـم ايـن 
دروازه به روى افغان هايى که براى سـياحت 
مى روند، بسـته اسـت؛ اما موترهاى تاجکى، 
امـوال تجارتى را به افغانسـتان وارد مى کنند 
و از ايـن طـرف نيـز کاالهاى تجارتـى را به 

مى برد. تاجکسـتان 
او گفـت که اکنـون تاجران افغـان مى توانند 
امـوال شـان را بـه کمـک موترهـاى تاجکى 

به تاجکسـتان انتقـال دهند.
بـه گفتۀ سـخنگوى والـى کنـدز، ممکن که 
مقام هـاى تاجکسـتان دروازۀ شـيرخان بندر 
را بـه مناسـبت مراسـم سـال نو عيسـوى و 

جشـن کريسـمس، بسـته باشند.
او تأکيـد کـرد کـه هنـوز دليل مسدودشـدن 
ايـن دروازه را جانـب تاجکسـتان واضـح 

است. نسـاخته 
بنـدر حيرتـان، سـبب شـده  مسدودشـدن 
اسـت که باشـندگان مناطق سرحدى واليت 
بدخشـان افغانسـتان بـا مشـکالت جـدى 
مواجـه شـوند. ايـن مناطـق در داخـل خاک 
افغانسـتان فاقـد راه هـاى ترانسـپورتى انـد.

باشـندگان اين مناطق، نخسـت به بدخشـان 
تاجکسـتان و سـپس از طريق شيرخان بندر 
به سـاير مناطق افغانستان سـفر مى کنند و يا 
هـم نيازمندى هاى غذايى و غيرغذايى شـان 

را از اين مسـير مرفوع مى سـازند.
بدخشـان  سـرحدى  مناطـق  باشـندگان 
افغانسـتان نگـران انـد کـه اگـر تاجکسـتان 
اجـازۀ رفـت و آمـد را بـه آنـان از طريـق 
بنـدر ندهـد، ممکـن کـه مـردم  شـيرخان 
در جريـان زمسـتان بـا کمبـود شـديد مـواد 

مواجـه شـوند. غذايـى 

مجلـس نماينـده گان از قطع نامـۀ سـازمان 
ملـل متحـد عليـه فرمـان ترامـپ در مورد 
بـه رسـميت شـناختن شـهر بيت المقدس 
به عنـوان پايتخـت اسـرائيل، اسـتقبال کرد.
نماينـده گان مجلـس تاکيد دارنـد که فرمان 
ترمپ در مورد به رسـميت شـناختن شـهر 
اسـرائيل،  پايتخـت  بحيـث  بيت المقـدس 

بايـد از سـوى دولـت امريکا لغـو گردد.
نذيـر احمد احمـدزى معـاون دوم مجلس 
از  »مـا  نماينـده گان، روز گذشـته گفـت: 
تصميمى که در نشسـت اضطرارى سازمان 
متحـد عليـه فرمـان دونالـد ترمـپ گرفته 

اسـت، اسـتقبال مـى کنيم.«
آقـاى احمـدزى از رييـس جمهـور امريکا 
خواسـت کـه فرمان به رسـميت شـناختن 
بيت المقـدس بـه عنـوان پايتخت اسـراييل 
را لغـو کنـد و بـه فيصله کشـورهاى عضو 

سـازمان ملـل احترام بگـذارد.
کشـورهاى عضو سـازمان ملـل متحد روز 
جمعه برعليـه فرمان ترامـپ در مورد بيت 

المقـدس قطعنامه صـادر کرد.
ايـن قطع نامـه بـا ١٢۷ راى مثبـت، ۳۵ راى 
ممتنـع و ۹ راى مخالـف مـورد تصويـب 
قـرار  ملـل  سـازمان  عضـو  کشـورهاى 

گرفـت.
در ايـن قطع نامه، کشـورهاى عضو مکلف 
نمايندگـى  گشـايش  از  دارى  خـود  بـه 

ديپلماتيـک در بيت المقـدس شـده انـد.
افغانسـتان نيـز به ايـن قطع نامـه راى مثبت 

است. داده 
در هميـن حال، شـمارى از اعضاى مجلس 
نماينـده گان مى گوينـد کـه دولـت امريـکا 
بايـد بـه فيصله کشـورهاى عضو سـازمان 

ملل متحـد احترام بگـذارد.
شـکيبا هاشـمى يک عضو مجلـس در اين 
خصـوص گفـت: »از امريـکا مى خواهيـم، 

بـه  بايـد  بـاور دارد  بـه دموکراسـى  اگـر 
فيصلـۀ سـازمان ملل احتـرام بگـذارد«.

خانم هاشـمى گفت که آقـاى ترامپ نبايد 
کشـورهاى عضـو سـازمان ملـل را به قطع 

کمک هـاى مالـى امريـکا تهديد کند.
فکـورى بهشـتى هـم گفـت کـه قطع نامـه 
کشـورهاى عضو سـازمان ملل در مخالفت 
بـا تصميـم دونالـد ترمـپ در مـورد انتقال 
پايتخت اسـرائيل از تالويو به بيت المقدس 

قابل تقدير اسـت.
آقـاى بهشـتى تاکيـد ورزيـد کـه قطع نامه 
سـازمان ملل در مورد فلسـطين بايد عملى 

شود.
علـى کاظمـى نيـز خاطـر نشـان کـرد کـه 
فيصلـۀ مجمع عمومى سـازمان ملـل براى 
کشـورهاى مسلمان يک دسـت آورد است.
آقـاى کاظمـى بيـان داشـت کـه بـا تالش 
مدنيـت  و  اسـالمى  کشـورهاى  پيگيـرى 
خواهـى کشـورهاى غيـر مسـلمان جهان، 
حـق مـردم فلسـطين ضايـع نخواهد شـد.

بـه گفتـۀ او، دولت امريکا به عنوان کشـور 
قدرت منـد جهـان نبايـد با مخالفـت با اين 

تصميـم سـازمان ملل، ايـن سـازمان را بى 
اعتبار سـازند.

کـه  دارنـد  تاکيـد  مجلـس  نماينـده گان 
قطع نامـه ديـروز سـازمان ملل عليـه فرمان 
رييـس جمهـور امريـکا، تمامـى اتهام هاى 
کـه پيـش از ايـن در مـورد سـازمان ملـل 
متحـد مبنـى بـر طرفـدارى از کشـورهاى 
قدرت منـد جهـان، مطـرح بـود را اشـتباه 

ثابـت کـرده اسـت.
ايـن در حالـى اسـت کـه رييـس جمهـور 
امريـکا دو هفتـه پيـش فرمان به رسـميت 
شـناختن بيت المقـدس منحيـث پايتخـت 
اسـراييل را اعـالم کـرد و دسـتور داد تـا 
سـفارت ايـن کشـور از تالويـو بـه بيـت 

المقـدس انتقـال يابـد.
ايـن تصميم آقـاى ترامپ بـا مخالفت هاى 
سـازمان  اسـت.  شـده  مواجـه  جهانـى 
و  عـرب  اتحاديـه  اسـالمى،  کشـورهاى 
بسـيارى از کشـورهاى جهـان، اين تصميم 
امريـکا را محکـوم کـرده و خواسـتار لغـو 

فرمـان ترمـپ شـده انـد.

باز شد بندر  مجلس افغانستان:شیرخان 

بگذارد احترام  متحد  ملل  فیصلۀ  به  امریکا 

برخی از نماینده گان مجلس:

مورد  در  مختلط  کمیسیون  فیصلۀ 
اعتبار ندارد قانون ثبت و احوال نفوس 

ناجیه نوری 
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بـه  معاصرافغانسـتان   درتاريـخ  جـدي  اول 
تأثيـر  اخيـر،  دهـه  ونيـم  دريـک  خصـوص  
شـگرفي برسرنوشـت سياسـي کشورداشـته است 
هـا   ازخوشـبختي  بسـياري  ميـان  درايـن  کـه   ،
وشـوربختي  هـارا نصيب مـردم افغانسـتان نموده 
اسـت کـه در اينجا به صـورت اجمالـي روي  آن 

گرفـت. بحـث صـورت خواهـد 
يـازده  حمـالت  ازامـروز  قبـل  سـال  شـانزده 
سپتمبرسـال ٢۰۰۰ميـالدي بـاالي آسـمان خراش 
هـاي کشـوراياالت متحـده امريکا عاملـي گرديد 
تـا توجـه کشـورهاي  جهـان به خصـوص امريکا 
به افغانسـتان معطوف گردد.درايـن ميان، توافقات 
بن که درآن جريان سياسـي روم ،رهبران سياسـي  
درآن  افغانسـتان  خبـره  وديگراهـل  مجاهديـن 
اشـتراک داشـتند بـه ايـن  توافق رسـيدند تا حامد 
کـرزي را بـه عنـوان رييـس اداره موقـت بـراي 
مـدت شـش مـاه  انتخـاب نماينـد. بـا وجودي  که 
عبدالستارسـيرت  کنفرانـس  درايـن  ابتـدا  در 
امـا  بـود،  کـرده  خـود  ازآن  را  رأي   بيشـترين 
بنابـر تأکيـد وخواسـت امريـکا حامـد کـرزي بـه 
عنـوان رييـس اداره موقـت برگزيـده شـد، بعـد 
از ايـن توافقـات بـود کـه اسـتاد برهـان الديـن 
ربانـي  دراول جدي سـال ١۳8۰  قدرت سياسـي 
را بـه شـکل مسـالمت آميزبـراي  حامـد  کـرزي 
سـپرد وبـه ايـن ترتيـب انتقـال قـدرت  به شـکل 
مسـالمت آميـز صـورت گرفـت. گرچـه تعدادي 
ازتحليلگـران  سياسـي بـه ايـن باورهسـتند کـه 
ايـن انتقال قدرت بنابرفشـارغرب صـورت گرفته 
فرهنـگ  معاصرکشـوريک  درتاريـخ  امـا  اسـت، 

سياسـي جديـد رواج يافـت.
دسـت  بـه  را  قـدرت  درحالـي  کـرزي  حامـد 
گرفـت  کـه  افغانسـتان بعد ازبيسـت وسـه سـال 
جنـگ هـاي  کـه ناشـي ازتجـاوزات بيگانـه گان 
بـود براي نخسـتين بـار توجـه کشـورهاي جهان 
و بـه خصـوص امريـکا را  باخـود جلـب نمـود 
درايـن ميـان جهـان در توافقـات بـن پذيرفت،که 
افغانسـتان را  درمـدت کوتاهـي بـا کمـک هـاي 
خويـش بـه کشورتوسـعه يافتـه و شـکوفا مبـدل 
خواهنـد سـاخت ، کـه درايـن ميـان اميـد هـاي 
زيـادي را بـراي ملـت ومـردم افغانسـتان خلـق 
ايـن  موضـوع   محـراق  دراينجـا  کردند.امـا 
مختصربرايـن مي چرخـد، که مردم افغانسـتان آن 
آرمـان هـاي راکـه درآغازسـال ١۳8۰خورشـيدي 
بعـد ازاول جـدي  همـان سـال  بـه ذهـن مـي 
پرورانيدنـد تـا  کجـا آن آرمـان هـاي ملـي شـان 

تحقـق يافـت.
بـدون شـک  وترديـد مـردم وملـت ايـن خطـه 
باسـتاني بعد ازاول جدي سـال ١۳8۰خورشـيدي 
کـه صفحه جديدي درسياسـت ،اقتصـاد وفرهنگ 
کشورشـان گشوده شد ، اميد داشـتند تا افغانستان 
درعرصـه منافـع ملي ، سياسـت خارجـي ، دولت 
تعليـم  عدالـت،  تأميـن  همه گانـي،  رفـاه  داري، 
وتربيـه وتحصيـالت عالي بـه گونه اي بدرخشـد 
وبـه تعالـي و بالنده گـي دسـت يابد که به آسـاني 
بتوانـد با کشـورهاي همسـايه ومنطقـه درکمترين 
زمـان رقابـت نمـوده وحتا هـم تراز اين کشـورها 
گـردد، امـا غافل از اين که رسـيدن  بـه اين  چنين 
اهـداف  واال ومقـدس نيازمنـد رهبـري  دلسـوز، 
بـا درايـت وملـت منـور داشـت، کـه درآن زمـان 
افغانسـتان از يـک طـرف درحالتـي قرارگرفته بود 
کـه جنـگ خانمانسـوزتحميلي بيگانـه گان ملـت 
را نهايـت بيچاره سـاخته بود، کـه نبودکمبودافراد 
بيگانـه گان   بـراي  را  ودلسـوزميدان  متخصـص 
هموارسـاخت تـا به نـام متخصصين  وافـراد فني 
بسـياري ازپـول هـاي هنگفـت کمک شـده براي 
ملـت  ومـردم افغانسـتان را بـه يغمـا  ببرنـد. از 
سـوي ديگـر فقدان يـک رهبر مدبـر باعث گرديد 
که افغانسـتان درطي سـيزده سـال حکومت تحت 
زعامـت حامـد کـرزي نتوانـد بـه توسـعه و رفـاه 
تحـوالت  از  بعـد  کـه  تغييراتـي   : البتـه  برسـد. 
گرديـده  درکشـوررونما  هشـتاد  دهـه  سياسـي  
اسـت بـراي هيـچ کسـي پوشـيده نيسـت ؛ امـا با  
تناسـب کمـک هاي هنگفـت جهاني کـه درتاريخ 
معاصـر کشـور ايـن چنين کمـک ها نظير نداشـته 
اسـت بـدون شـک و ترديـد کـه پيشـرفت، ترقي  
اسـت. بـوده  انـدک  بسـيار  کشـورما  وتوسـعه 

بـه هرحـال در اينجـا نگارنـده الزم مي دانـم بـه 
صـورت  مختصـر مکثـي  داشـته باشـم برترقـي 
وتوسـعه کشـوردرعرصه  هاي  مختلـف ازجمله:

اول- درعرصه سياست خارجي ومنافع ملي:
ازآنجايي کـه سياسـت خارجـي ومنافع ملـي باهم 
روابـط تنگاتنگ وناگسسـتني دارد ازهمين سـبب 
دراينجـا نگارنـده الزم دانسـتم تـا ايـن دومـورد 

رايکجـا مـورد کاوش بحـث قـرار بدهم.
بعـد   ، افغانسـتان  سياسـت خارجـي  درعرصـه  
ازتوافقـات بـن درروابـط بين المللي چنـان تحول 
رونمـا گرديـد ، که مي توان ايـن دوره را به عنوان 
نقطـه  عطـف درروابـط  خارجي افغانسـتان تلقي 
کرد.کشـوري که  ازسـوي دشـمنان اش به انزواي 
بيـن  المللـي رفتـه بود يـک بارچنـان پرچم  اش 
درکشـورهاي جهـان  درکنفرانـس هـاي بـزرگ 
کشـورهاي جهان وسـازمان ملل متحد برافراشـته 

وبـه  اهتزازدرآمـد وسـرود  ملـي اش بـه گـوش  
هـا طنيـن اندازشـد، کـه دشـمنان سـوگند خوردۀ 
ايـن ملـت سلحشـور انگشـت بـه دنـدان گرفتند. 
کسـاني  نصيـب  رنـج  بزرگتريـن   ميـان  درايـن 
نقشـه  وبرداشـتن  افغانسـتان  نابـودي  کـه  شـد 
سياسـي کشـورمارا  ازنقشـه  سياسـي  جهـان بـه 
بارديگرآرزوهـاي   پرورانيدند.يـک   مـي  ذهـن 
هرافغـان  کشـوردردل  فـرداي  هـاي  افـق  رفتـن 
درخـارج   وآناني کـه  شـد  زنـده  دوسـت  وطـن 
ازمسـرت  بردنـد  بـه سـرمي  کشـوردرديارغربت 
زيـرا  ريختنـد؛  کشوراشـک  بالنده گـي  وخوشـي 
مهاجـرت دربـدري ورنـج دوري ازوطـن آنـان را 
بازسـازي  کشـور  بيشـترازپيش مصمـم تربـراي 
هـا  وموفقيـت  بالنده گي هـا  بودند.ايـن  نمـوده 
همـه  دردوران طاليـي حامـد کرزي يعنـي  دوره 
موقـت وانتقالـي نصيـب افغانسـتان عزيزگرديـد؛ 
امـا دريغـا وافسـوس  کـه ايـن چنين پيـروزي ها 
ديـردوام نيافت دقيقًا بعد ازسـال هـاي  اول ودوم 
دوراول رياسـت جمهـوري حامـد کـرزي بود که 
يـک بارديگرهيـوالي تروريـزم جهانـي باحمايت 
سـردمداران غرب وهمسـايه جنوبي ما سـربرآورد 
وافغانسـتان راکـه  جديـداً مي خواسـت ازحالـت 
نمايـد   حرکـت  وامـن  صلـح  سـوي  بـه  جنـگ 
دوبـاره مـورد  حمـالت شـديد خويـش قـرارداد. 
دراين ميان دسـتگاه  ديپلماسـي  افغانسـتان وخود 
آقـاي رييـس جمهـور نتوانسـت چنـان سياسـت 

خارجـي وديپلماسـي فعالـي را  اتخـاذ نمايـد کـه 
بتوانـد غـرب را وادار به فشـارهاي قابـل مالحظه 
اي  دربرابـر حاميـان تروريسـت درجهـان نمايـد.

از سـوي ديگـر رييـس جمهـوري کشـورما درآن 
زمـان آقـاي حامـد کـرزي با مـداراي بيـش ازحد 
زمينـه  مـا  دربرابرهمسـايه جنوبـي  مـورد   وبـي 
را طـوري مهيـا سـاخت کـه بـراي  تروريسـتان 
وکسـاني  کـه مـي خواسـتند امنيت کشـورومنافع 
ملـي مـارا تهديـد نماينـد مجـال  فعاليت بيشـتررا 
پيـدا نماينـد در کنـار ايـن مـوارد، گاهي پاکسـتان 
را کشـوربرادروگاهي بـه  عنـوان کشـور حامـي 
تروريسـت ودهشـت افگـن عنـوان نمودنـد وبـه  
ايـن ترتيب  درسياسـت خارجي افغانسـتان بدون 
شـک تزلـزل ودوگانه گـي را بـه وجـود  آورد و 
تـا جايـي هـم تملـق درديپلماسـي ازسـوي حامد 
کـرزي در برابـر پاکسـتان بـه جايي رسـيد ، که با 
مـرگ بـي نظير بوتـو دختـر ذوالفقارعلـي  بوتوي 
مکار، پرچم افغانسـتان را نيمه برافراشـته سـاخت.

تاريـخ نـگاران وتحليلگـران  سياسـي افغانسـتان 
پـدر  مـکار  بوتـوي  ذوالفقارعلـي  کـه  مي داننـد 
بـي نظيـر بوتـو وخـود خانـم بوتوچـه جفاهايـي 
انـد. نداشـته  روا  مـا  بـراي کشـورومردم  کـه  را 

درعيـن  حـال حکومـت افغانسـتان درروابط خود 
بـا امريـکا در طـي سـيزده سـال حاکميـت حامـد 
کـرزي چنـان فـراز و نشـيبي هـا را شـاهد بـوده 
اسـت کـه توجـه هـر مبصـر سياسـي، تحليلگـر 
وتاريـخ نـگار را بـه خـود جلب مي نمايـد آن هم 
ازايـن سـبب کـه ازآن دل باخته گـي حامد کرزي 
وتعـدادي حاميانـش به حکومت جـورج  بوش تا 

نفـرت پراکني ودوري 
ازحکومـت بعـدي امريـکا تحـت زعامـت بـارک 
درايـن  سياسـي  تحليلگـران  شـماري  اوبامـا 
راسـتا حامـد کـرزي را متهـم بـه تکليـف روانـي 
کـرزي  حامـد  کـه  نماينـد  مـي  وعنـوان  نمـوده 
نـوع  يـک  شـاهد  خويـش  دراخيرحکومـت 
درگيـري  لفظـي بـا غرب بـه خصوص بـا امريکا 
را درپيـش گرفـت کـه خواسـت در دقيقـه نـود، 
خـود را نـزد مـردم افغانسـتان قهرمان بتراشـد .به 
هرتقدير،ايـن کارکردهاي  حکومـت حامد کرزي 
دربخـش ديپلماسـي وسياسـت خارجـي دردوران 
کـه  گرديـد  باعـث  اش  سياسـي  اخيرحاکميـت 
افغانسـتان بهايي زيادي بپـردازد تاغرب اززعامت 
جديـد بعد ازسـال ٢۰١4ميـالدي حمايـت نمايد.

دوم-درعرصه اقتصادي ورفاه همه گاني:
درعرصـه اقتصـادي ورفاه همه گانـي آنچه را مردم 
افغانسـتان ازکمـک هـاي  جهانـي و کشـورهاي 
قدرتمنـد دنيـا توقـع داشـتند  هرگزبرآورده  نشـد 
بـه ايـن  معنـي کـه براسـاس آمارهـاي کـه داده 
شـده اسـت کمـک هـاي سـخاوتمندانه جهانيـان 
بـا افغانسـتان بـه خصوص ايـاالت متحـده امريکا 
معـادل با طرح مارشـال براي  بازسـازي اروپا بعد 
ازجنـگ دوم جهانـي بوده اسـت،اماطرح مارشـال 
توانسـت کـه کشـورهاي  اروپايـي را بـه توسـعه 
بـا  ، ولـي درکشـورما  ورفـاه همه گانـي برسـاند 

وجـود اين چنيـن کمک هاي  جهانـي بنابرضعف 
مديريـت منابـع اقتصـادي وبـي  بنـد و باري هاي 
کـه ناشـي ازسياسـت هاي اشـتباه آميـز اقتصـادي 
حکومـت حامدکـرزي بـود افغانسـتان  نتوانسـت 
رشـد اقتصـادي قابـل مالحظـه اي را  در تناسـب 
بـا پـول هـاي کمـک هـاي جهاني داشـته باشـد. 
طـرف  ايـن  بـه  ٢۰۰٢ميـالدي  ازسـال  چنانچـه 
١4۰ميليـارد دالربـه مقصـد ايجـاد وتقويـت قواي 
امنيتـي بازسـازي، حکومـت داري  خوب،مبـارزه 
عليـه مـواد مخـدر، فسـاد اداري وظرفيت سـازي  

درافغانسـتان بـه مصرف رسـيده اسـت.
ازنظـام  گرفتـه   الهـام  کـه   بـازارآزاد  سيسـتم  
اقتصـادي غرب اسـت وليبرال ها ازآن سرسـخت 
کورکورانـه  شـکل  بـه  کننـد؛  مـي  طرفـداري 
بـدون  درنظرداشـت شـرايط اقتصادي افغانسـتان 
پيـاده گرديـد کـه درايـن ميـان نظـام بـازارآزاد به 
شـکل لجـام گسـيخته در مارکيت هـاي اقتصادي 
افغانسـتان ظهورکرد کـه با خـود احتکاروانحصار 
مـواد اوليـه توسـط تعـدادي افـراد زورمنـد وبـا 
بـا را باخـود داشـت.اين درحاليسـت کـه  نفـوذ 
افغانسـتان درگذشـته  نظـام اقتصـادي فيوداليـزم 
، سوسـياليزم ونظـام کـه کامـاًل اقتصـاد درکنترول 
وانحصاردولـت بـود شـاهد بـوده اسـت. تعدادي 
کردنـد  تصورمـي  بـازارآزاد  نظـام  ازطرفـداران 
مـرده  دموکراسـي  نظـام  بـازارآزاد  بـدون  کـه 
اسـت درحالي کـه بـه باورتعـدادي ازکارشناسـان 
اشـتباه  امريـک  ايـن  سياسـي  وعلـوم  اقتصـادي 

محـض اسـت.
گفـت  بايـد  همه گانـي  رفـاه  مـورد  در  امـا  و 

بسـياربا  ١۳8۰خورشـيدي  سـال  درابتدايـي  کـه 
زنده گـي   درمـورد  پرطمطـراق  هـاي  سـروصدا 
رفـاه منـد بـراي مـردم افغانسـتان وعده داده شـد 
، امـا  درعمـل ديـد شـد کـه کمـک هـاي جهاني 
درانحصارزورمندان قرارگرفت ودرجهت سـاختن 
فابريکـه هـاي توليـدي کـه کشـورازنظراقتصادي 
بـه خـود کفايـي برسـاند کاري  مثمـري صـورت 
نگرفـت. نگارنـده مـي پذيـرد کـه سياسـت هـاي  
همسـايه  هاي ما  دربخـش اقتصاد طوري طراحي  
گرديـده بود کـه هرفردي که  فابريکـه اي توليدي 
را مـي خواسـت فعـال نمايـد ازطرف کشـورهاي  
همسـايه مـا همان  امتعـه توليدي به قيمـت ارزان 
بـه کشـورما وارد مـي گرديد تـا اين کـه تاجرملي 
مـارا ازپادرمـي آورد  . درآن زمـان مي شـد دولت 
با سياسـت هـاي خردمندانه اقتصـادي  ازتجاراني 
حمايـت مالـي مي نمـود تـا دربرابرسياسـت هاي 
تاجرملـي  همسـايه  کشـورهاي  اقتصـادي  شـوم 
درقسـمت سـاختن فابريکات توليدي ورشکسـت 
سـال  سـيزده  ،درطـي  هرحـال  گرديد.بـه  نمـي 
زعامـت حکومت قبلـي افغانسـتان ازنظراقتصادي 
چنـان بـي نظمـي هـا وانارشـيزم حاکـم گرديـد 
کـه دربسـياري  کشـورهاي جهـان نظيـرآن ديـده 
نشـده اسـت. بـه جـاي فابريـکات توليـدي کاال 
هـاي  اقتصـادي ، هوتـل هـاي مجلـل ومهمـان 
خانه هاي مفشـن سـاخته شـد وتعدادي ازکسـاني 
کـه دردولـت داري ازنظراقتصادي بي سـواد بودند 
بـاالي سـاختن چنيـن هوتل هـا ومهمـان خانه ها 

فخرفروشـي مـي کردند.
بـاالي بلنـد رفتـن توليـد ناخالـص ملـي توجـه 
افغـان  يـک  وعايدسـرانه  نگرفـت  صـورت 
درنهايـت امربـه هشـتاد دالررسـيد که بدون شـک 
بـا درنظرداشـت پـول هـاي هنگفـت کمک شـده 
جهانـي وامکانـات اقتصـادي کامـاًل کنـدي رشـد 
اقتصـادي را نشـان مي دهـد. چنانچـه درفهرسـت 
مرتـب سـال ٢۰١۵م برنامـه انکشـافي  ملل متحد 
ازجملـه   ، انسـاني  ورشـد  توسـعه  درشـاخص 
١88کشوردرفهرسـت مرتبـه  دردرجـه ويـا مقـام 

دارد. قـرار   ١۷١

ازاول   بعـد  افغانسـتان  فرهنگـي:  سـوم-درعرصه 
باوجودي کـه   ١۳8۰خورشـيدي   سـال  جـدي 
شـاهد تحـوالت سـازنده ومثبتـي بـود، امـا آنچـه 
پيشـرفت ورشـد فرهنگي  کشـورايجاب مي نمود  
هرگزافغانسـتان درطـول  سـيزده  سـال حکومـت 
قبلـي شـاهد  درخشـش  فرهنگـي نبـوده  اسـت.
درعرصـه   تـا   مي دانـد   الزم  نگارنـده  دراينجـا 
فرهنگـي توسـعه کشـوررا دربخش هـاي  معارف 
، تحصيـالت عالي بـه صورت  کوتاه مـورد مداقه 

وبررسـي قراربدهـد.
معـارف: با وجـود سـاختن واعمارمکاتـب مجلل 
وتعـدادي هـم سـتندرد درسراسرکشـور وبـا  بـه 
وجـود آوردن نصـاب نسـبتًا خـوب کـه عـاري 
اسـتادان  تربيـه  ،درقسـمت  نيسـت  ازمشـکالت 
شايسـته   کاري   معـارف  مضاميـن   مسـلکي 
ودرخورتوجـه صـورت نگرفـت. اسـتادان اليـق  
وبيـکاره   ضعيـف  نهايـت  ازاسـتادان  وشايسـته 
تفکيـک نگرديـد ونسـل جديـد درطي يـک ونيم 
باسـواد وحتـي تعـداد  شـان  نيمـه  دهـه اخيـر، 
بي سـواد تربيـه شـدند. ايـن جفـاي بـزرگ  بـه 
حـق ايـن  مـردم درحالـي صـورت  گرفـت ،  که 
بسـياري هـا بـه نـام مشـاور و کارشـناس تعليـم  
وتربيـه  دروزارت معـارف بـا معاش هـاي گزاف  
ايـن  کشـوروفرزندان  دلسـوزاين  اسـتادان  حـق 
سـرزمين را بـه يغمـا بردنـد ودرسـطح سياسـت 
از  يکـي  گفتـۀ  کشـوربه  فرهنگـي  کالن  هـاي 
انديشـمندان سياسـي وفرهنگي کشـورآقاي داکتر 
کشوردرسـلطه  معـارف  وزارت  تمنـا،  فرامـرز 
سياسـتگران باقـي مانـد ودرطـي يـک ونيـم دهـه  

ما شـاهد کدام وزيرمسـلکي ودلسـوزبراي معارف 
معـارف  وزيرصاحبـان   ،بـل   نبوديـم  کشـور 
کشـورپول  هـاي  پروژهاي بـزرگ تعليـم وتربيه 
را بـا خـود بـه يغمـا بردند. بلند شـدن سـروصدا 
هـاي ايجـاد  مکاتـب خيالـي بزرگتريـن و مؤثـق 
تريـن مثـال براي ماسـت. در حالي کـه ايجاب مي 
نمـود کـه حکومـت  جمـع وزيرصاحبـان معارف 
وديگرمسـؤولين بلند پايـه وزارت  محترم معارف 
بـا رويکـرد خردمندانه وملي اسـتادان وشـاگردان 
را  بـراي ايجاد تحول فرهنگي کشـور تشـويق مي 
نمودنـد وبـا فـداکاري تمـام درقسـمت پيشـرفت 
علمـي وفرهنگي کشورمسـؤوليت ايمانـي وميهني 

خويـش رادرقبـال ايـن ملـت ادا مـي نمودنـد.
عـالوه  براين، بسـياري ازآفت هـاي ديگري را در 
نظـام تعليمـي  وتربيتـي  کشـوربه وجـود آوردند 
، کـه مجـال بحـث  نمـودن  مفصـل  روي  آن 
دراينجـا نيسـت، امـا ايـن سـطور باال هيـچ گاهي  
بـه  ايـن معنـي  نبـوده اسـت که مـردم افغانسـتان 
عالقـه وعشـق  بـه تعليـم وتربيـه نشـان ندادنـد، 
بلکه برعکس شـهروندان اين کشـوراعم ازباسـواد 
سرشـارحاضرگرديدند  عالقـه  بـا  سـواد  وبـي 
تـا فرزنـدان شـان  نسـل بـا سـواد وازنظرفکـري 
روشـن بارآينـد ،امـا مديريـت اين روند  ازسـوي 
حکومـت و مسـؤولين وزارت معـارف به گونه اي 
بـه پيـش برده شـد کـه بزرگتريـن جفـا را به حق  
مردم علم دوسـت اين خطه باسـتاني روا داشـتند.

تحصيـالت عالي:آنچـه بـا  شـجاعت تمـام وبـا 
جـرأت هرنويسـنده بـادرک درمـورد تحصيـالت 
راسـتا  درايـن  پيشـرفت  کشوروسـطح   عالـي  
مي توانـد عنـوان نمايد اين اسـت که نبود انديشـه 
دروجود اسـتاتيد  دانشـگاه هاي  کشـوربزرگترين 
چالـش فـرا راه جهـش به سـوي تعالي  وتوسـعه 
برهمـه  قـرار گرفـت.  عالـي کشـور  تحصيـالت 
هويـدا  اسـت کـه درزيرسـايه  حاکميـت سـيزده 
سـاله حامـد کـرزي تعـداد دانشـگاه هاي دولتـي  
وخصوصـي  درسـطح کشوربيشـترگرديد وکميت 
دانشـجويان بـه حدي رسـيد که همواره  سياسـت 
مداران ما برسـرکميت دانشـجويان مي  باليدند؛اما 
بزرگتريـن  خـال، نبود انديشـه ملـي وعلمي براي 
د  سـطح  در  کشـور  در  فرهنگـي  تحـول  ايجـاد 
انشـگاه هاي  کشـور بـه حسـاب مي رفـت دراين 
ميـان تعدادي  انگشـت شـمارواندکي ازاسـاتيد با 
درک وميهـن دوسـت تحول  فرهنگي درکشـوررا 
بزرگتريـن آرمـان ملـي ورسـالت ميهنـي خويـش 
مـي دانسـتند ،امـا ايـن  چنيـن اسـتادان فرهيختـه 
نتوانسـتند دربرابراژدهارهايـي  کـه  وابسـته  بـه 
گروهـاي قومـي، زبانـي  ، حزبي ومافيايـي بودند 

تـاب مقاومـت بياورند.
تحصيـالت  کرد،کـه  نخواهـد  فرامـوش  تاريـخ  
سياسـي  حاکميـت  درزمـان  افغانسـتان  عالـي 
سـيزده سـاله   حامـد کـرزي بـا امکانـات نسـبتًا 
خـوب نتوانسـت  کـه تحـول علمـي وفکـري را 
دانشـگاه هاي   زيراکـه  ؛  سـازد  درکشـورورنما 
کشـورمملو ازاسـاتيدي گرديدند کـه از مجراهاي  
قومـي  ،زبانـي ، حزبـي وگروهـي به اين  سـمت 
واالومقـدس راه يافتنـد وتعدادي هـم ازمجراهاي 
قدرت زيبايي وخواسـت هاي  سـليقوي اسـتادان  

شـدند. دانشـگاه  کشوراسـتادان  دانشـگاه هاي 
درعيـن حـال کرسـي ايـن وزارت همـواره بـراي 
کسـاني  سـپرده شـده اسـت  که ازروي مصلحت 
تحصيـالت  مافيايـي  گروهـاي  هـاي  وخواسـت 
عالـي بـه ايـن سـمت دسـت يافتـه انـد؛ چنانچـه 
وزارت تحصيـالت عالـي کسـاني نبـوده انـد کـه 
درک کامـل ازوضعيـت بدتحصيلـي کشورداشـته 
تحصيـالت  درسـت  رشـد  درزمينـه  ويـا  باشـند 
عالـي کشـورکدام اثرعلمـي داشـته باشـند. همين 
کـه تعـدادي افراد فاقـد توانايي علمي بـه  وزارت 
تحصيـالت عالـي راه يافتنـد يـک مـاه بعـد دفعتًا 
بـه درجـه هـاي بلنـد علمـي نايـل مـي آينـد امـا 
وبـي  باسـواد  جنـراالن  تعـداد  کـه  ازحکومتـي 
سـواد اش بيشـترازجنراالن نظامـي امريـکا باشـد 
بيشـترازاين چـه توقـع را بايـد داشـت، از هميـن 
رو زمانـي  کـه  وزيرصاحبـان تحصيـالت عالـي 
کشـور  بعـد ازتصـدي يـک ماهـه ايـن  وزارت 
بـه صورت مفـت وبدون کـدام زحمـت علمي به 
درجـه هـاي بلند علمـي به صـورت تقلبـي  نايل 
مـي آيند.اين  اسـت داسـتان تحصيـالت عالي در 
کشـوري  کـه جوانـان اش بـا آرمـان هـاي زيادي 
به سـوي دانشـگاه ها مـي روند ،امـا درتحصيالت 
عالـي اش بـه جزمـواد فرسـودۀ درسـي و کهنـه 
چيـزي ديگـري يافـت نمـي شـود.ازهمين سـبب 
اسـت کـه فارغيـن  دانشـگاه هاي افغانسـتان بـه 
زودي در بازارکاربـه خـود شـغل دريافـت  نمـي 
تواننـد، تعـدادي ازدانشـگاه هـاي خصوصـي کـه 
خارجـي   کشـورهاي  عالـي  تحصيـالت  سيسـتم 
را مي خواهنـد  پيـاده نماينـد درچنيـن دانشـگاه 
هـا  صـرف فرزنداني کسـاني مـي تواننـد راه پيدا 
نماينـد کـه داراي زنده گـي  مرفـه و از سـرمايۀ 
هنگفتـي برخوردارهسـتند کـه ايـن امربرخـالف 
تحصيـالت عالـي براي همه اسـت  ودرايـن ميان 
بسـياري ازاسـتعداد هـاي نهفتـه دروجـود جوانان 
توانمنـد کشـور دفـن مي شـوند وحـاال هـم  بـا 
تأسـف فـراوان  که ايـن روند کمـاکان ادامه  دارد.

  اول      جدي     
 و  سرنوشت    مردم       افغانستان

عبدالرازق وطنپال فروتن، لیسانس حقوق وعلوم سیاسي
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اشاره:
یعقـوب یسـنا نامـی اسـت آشـنا در حـوزۀ 
در  کـه  نقـد  و  پژوهـش  داسـتان،  شـعر، 
سـال های پسـين کارهـای بی شـماری در این 
بخش هـا انجـام داده و از او بـه عنـوان یکـی 
از پُـر کارتریـن فرهنگيان افغانسـتان نام برده 

می شـود.
آقای یسـنا در گروه ادبيات فارسـی دانشـگاه 
هـم  سـالی  چنـد  و  خوانـده  درس  کابـل 
بـه عنـوان مسـوول گـروه فارسـی دانشـگاه 
بيرونـی در والیـت کاپيسـا باقـی مانـده و به 
تازه گـی بـه عنوان دانشـجوی دکتـرا در یکی 
از دانشـگاه های ایـران پذیرفتـه شـده اسـت.

بـرای دانسـتن تأثيـر کارهـای احمد شـاملو 
روی کارهـای ادبـی و فرهنگيـان افغانسـتان، 
گفت و گـوی بـا ایشـان انجـام داده ایـم کـه 

نيـد. می خوا

از  اگر  آغاز  در  یسنا!  یعقوب  استاد  *جناب 
نخستين آشنایی خود با کارهای احمد شاملو 
بگویيد و این که احمد شاملو برای شما چگونه 
شاعری است و یا به لفظ دیگر، به باور شما 
معاصر  شعر  در  جایگاهی  چه  شاملو  احمد 

فارسی دارد؟
پيش از اين که دانشجو ادبيات در دانشگاه کابل 
شاعران  از  شمارى  با  و  شاملو  احمد  با  شوم، 
ايرانى مانند نيما، فروغ، نادرپور، سهراب، اخوان 
بيشتر  آشنايى   اين  کرده  بودم.  پيدا  آشنايى  و... 
ارتباط مى گرفت به  خواندن کتاب »طال در مس« 
رضا براهنى که يک جلدى بود، پوش )جلد( زرد 
به بحث هاى  موقع،  آن  اگرچه  داشت.  پالستيکى 
نخست کتاب که درباره چيستى شعر بود؛ چندان 
ساختار  که  است  اين  حقيقت  اما  نمى بردم،  پى 
فکرى ام دربارۀ شناخت ادبيات با خواندن همان 

از  بعدى ام  شناخت  براى  و  گرفت  کتاب شکل 
بخشيد.  مسير  و  کرد  هدايت  را  ذهن ام  ادبيات، 
بوستان،  گلستان،  شاهنامه،  اين،  از  پيش  اگرچه 
ليلى و مجنون و... را خوانده بودم، ذوق ادبى و 
عالقه به ادبيات داشتم. اما مرحلِه عبور از ذوق 
آگاهِى  به مثابه  شناخت  به  نسبى  دست يافتن  و 
جدى تر از شعر به خواندن طال در مس ربط دارد. 
و  سى  دهِه  سال هاى  از  که  است  اين  حقيقت 
)منظور  ايرانى  شاعران  از  شمارى  به بعد  چهل 
سنتى  است؛  معاصر  نويسنده گان  و  شاعران  از 
و کالسيک که مشترک است(، داستان نويسان و 
افغانستان زبان زد  به نوعى در  ايرانى  انديشمندان 
ادبيات،  عرصِه  کسانى در  استند.  خاص  و  عام 
باشند،  عالقه مند  و  فعال  اندکى  انديشه  و  هنر 
شمار زيادى از شاعران و نويسنده گان ايرانى را 

مى شناسند. 
بار  افغانستانى،  داستان نويس  زرياب،  رهنورد 
افغانستان چنان عالقه مند  بار مى گويد که ما در 
حتا  که  استيم  ايرانى  نويسندگان  و  شاعران 
شان  کفش  شماره  و  يخن  شماره  که  مى دانيم 
وجود  عالقه  چندان  ايران  در  اما  است.  چند 
ندارد که شاعران و نويسنده گان ما و کارهاى ما 
اين سخن رهنورد زرياب مى تواند  بشناسند.  را 

افغانستانى ها  ادبى  کارهاى  به  را  ايرانيان  توجه 
ادبيات  که  است  اين  حقيقت  اما  کند  معطوف 
معاصر فارسى در دورۀ معاصر براى نخستين بار 
ديگر  حوزه  دو  در  بعد  مى شود؛  آغاز  ايران  از 
افغانستان و تاجيکستان  ادبيات فارسى يعنى در 

رواج مى يابد. 
شناخت  داشتم.  شاملو  از  شناخت  گونه  دو  من 
که  بوده  شاعر  يک  به عنوان  شاملو  از  نخستم 
مانند ده ها شاعر ديگر در يک دوره شعر گفته اند. 
شناخت جدى شاملو براى يک فرد، آنگاه ممکن 
مى شود که فرد به گونه اى چشم اندازى کامل ترى 
از شعر فارسى در ايران پيدا کند. موقعى که اين 
به شناخت  فراهم مى شود؛ فرد کم کم  شناخت 
فارسى  ادبيات  در  و  شعر  در  شاملو  جايگاه 
از  پس  شاملو  از  جدى ترم  شناخت  مى برد.  پى  
دانشجويى صورت گرفت. شعرها، ترجمه و آثار 
منثور شاملو را خواندم. ديدگاه انتقادى موافق و 

مخالف دربارۀ شاملو را نيز خواندم که موافقان 
شاملو از جمله دکتر ضيا موحد گفته  بود که پس 
بزرگى شاملو تکرار نشده  به  از حافظ، شاعرى 
است. فکر مى کنم  ادعاهاى از اين دست که چه 
در موافقت با يک شاعر گفته مى شود يا چه در 
مخالفت با يک شاعر، بيشتر جنبه هجو و مدح 
متن هاى  از  تاويل  و  انتقادى  نگاه  ارايه  تا  دارد 

شعرى يک شاعر. 
مخاطبان اش  براى  شاملو  که  است  اين  حقيقت 
شاعر  يک  تنها  فرهنگى،  جامعه  براى  درُکل  يا 
او  از  شاملو  ادبى  و  هنرى  فعاليت  بلکه  نيست؛ 
بُعدى و فرهنگ ساز ساخته   يک شخصيت چند 
است که اى بسا تنوع فعاليت هاى فرهنگى شاملو 

از مى تواند جنبه هاى جنجالى  متناقض  حتا  و 
يک سو  از  شاملو  کند.  ارايه  شاملو  شخصيت 
زبان  واژه گان  و  فارسى  کهن  واژه گان  دلبسته 

ديگر  سويى  از  و  است  فارسى  بازار  و  کوچه 
حقيقت  از  اگر  مى تازد.  شاهنامه  و  فردوسى  بر 
شاهنامه  و  فردوسى  بر  شاملو  تاختن  نگذريم 
دربارۀ  شاملو  اطالع  کمى  بيانگر  رويکرد  آن  با 
داستان هاى  و  اسطوره  معرفت  ساختارهاى 

اساطيرى است. 
و  شاعر  يک  نگاه  چندين  از  من  براى  شاملو 
شمرده  شاملو،  چهره  است.  کاريزما  شخصيت 
خواندن اش،  شعر  و  گفتن  سخن   شمرده 
حرکات اش و...  از او برايم يک کهن الگو و يک 
ارکى تايپ ساخته است که انگار اين آدم از ماقبل 
سياسى،  انتقادهاى  نوگرايى،  مى آيد.  دارد  تاريخ 
جذبه اى  نيز  او  و...  روشنفکرى  کردارهاى 
نسل  چند  براى  بلکه  من  براى  تنها  نه  خاص 
سيگار  تعدادى  براى  حتا  دارد.  افغانستان  ادبى 
دارد؛  هنرى  و  ادبى  معناى  شاملو  کردن  دود 
خيال مى کنند که با شعر سرودن و شعر خواندن 

ارتباطى جدى دارد!  
دربارۀ جايگاه شاملو در شعر فارسى بايد گفت 
که از چند نگاه جايگاه او در شعر فارسى خاص 
را دچار تحول کرد،  نيمايى  اين که شعر  است: 
به  فارسى  معاصر  شعر  در  جدى اى  شاخه اى 
وجود آورد که اين شاخه، شعر شاملويى يا شعر 

سپيد است. شعر شاملويى نه تنها در ايران بلکه 
همه  از  مهمتر  نيز جريان ساز شد.  افغانستان  در 
شعر شاملويى و جريان شعر شاملويى، بوطيقايى 
را بر بوطيقاهاى شعر فارسى افزود. غير از اين که 
شاملو، از اساس گزاران جدى شعر شاملويى بود؛ 
در نقد و نظريه پردازى دربارۀ شعر، به ويژه دربارۀ 
معرفى بوطيقاى شعر شاملويى نوشت که اين نقد 
و نظريه ها در تاريخ نقادى شعر فارسى درخور 

اهميت است.  
*کارهای احمد شاملو چه زمانی و چگونه به 
افغانستان  ادبی  کانون های  و  فرهنگيان  دست 

رسيد؟
دهه  نيمه  از  بايد  شاملو  کارهاى  يسنا:  يعقوب 
باشد؛  يافته  رواج  افغانستان  در  بعد   به  چهل 
زيرا از نيمه دهه پنجاه به بعد تعدادى از شاعران 
سروده اند.  سپيد  و  شاملويى  شعر  افغانستان، 
بنابراين بايد چند سالى از آشنايى شاعران با شعر 
شعر  سرايش  به  اقدام  تا  باشد  گذشته  شاملويى 

شاملويى کرده باشند. 
نويسنده گان  و  شاعران  هميشه  مى کنم  فکر 
افغانستانى عالقه و گرايش به ادبيات ايران داشته 
که  مى شده  موجب  گرايش  و  عالقه  اين  است. 
دهۀ  در  برسد.  افغانستان  به  ايران  ادبى  کارهاى 
سى ما در ادبيات افغانستان نمونه هاى از سرايش 
نيمايى  شعر  کم  کم  که  داريم  را  نيمايى  شعر 
در  مى شود.  تبديل  جريان  يک  به  افغانستان  در 
پنجاه، شعر شاملويى  در دهۀ  نيمايى  ادامه شعر 
تبديل  جريان  به  و  مى يابد  رواج  افغانستان  در 
مى شود. اين رواج شعر نيمايى و شاملويى نشان 
افغانستان  نويسنده گان  و  شاعران  که  مى دهد 
است؛  بوده  ايران  ادبيات  پيگير  جدى  به طور 
به نوعى به تجربه هاى مدرنيت و تحول ادبى در 
ايران چشم دوخته بوده اند و مى خواسته اند از اين 
تجربه ها استفاده کنند. براى اين که ادبيات ايران و 
افغانستان را جدا نمى دانسته اند؛ فقط موانع براى 
افغانستان، مکان و  ايران در  ادبيات  دسترسى به 
رفع  قابل  نيز  موانع  اين  که  است  بوده  جغرافيا 
بوده است. بنابراين، نمى شود زمان مشخصى را 
نيمايى  شعر  زمان  اين  در  که  کرد  تاريخ گذارى 
ما  زيرا  است؛  رسيده  افغانستان  به  شاملويى  يا 
در يک حوزه زبانى، ادبى، فرهنگى و معرفتى با 
پيشينه مشترک تاريخى قرار داريم که اين حوزه 
ادبى خود بستر و زمينه براى مناسبات  زبانى و 

فرهنگى مى شود. 
احمد  کارهای  که  اند  باور  این  به  *شماری 
شاملو برای نخستين بار از طریق فعاالن سياسی 
چپ وارد افغانستان شد، آیا واقعًا چنين است؟
در  معموالً  چپ  جريان هاى  يسنا:  يعقوب 
ايران  در  چه  فرهنگى  و  ادبى  فکرى،  تحوالت 
زيرا  است.  بوده  تاثيرگذار  افغانستان  در  چه  و 
جريان هاى  از  بيشتر  نوعى  به  چپ  جريان هاى 
راست با تحوالت ادبى و فرهنگى چه در حوزه 
اروپا  ادبى  ادبيات سوسياليستى و چه در حوزه 
در  را  ادبى  و تحوالت  بوده اند  درگير  فرانسه  و 
ادبيات  مى خواسته اند  مى کرده اند؛  دنبال  جهان 

فارسى نيز اين گونه تحوالت را تجربه کند. 
جدى  به صورت  افغانستان  در  که  شاعرانى 
پرداخته اند،  معاصر  ادبيات  و  معاصر  شعر  به 
گرايش  اين  اگر  داشته اند؛  گرايش چپ  معموال 
گرايشى  اما  است،  نبوده  حزبى  گرايش  حِد  در 
جريان هاى  به  نسبت  معرفتى  و  فرهنگى  نسبتا 
از  يکى  که  باخترى  واصف  داشته اند.  چپ 
در  است.  افغانستان  معاصر  شعر  شاعران جدى 
جريان سازى شعر نيمايى و شاملويى، جايگاهى 
خاص در شعر معاصر افغانستان دارد؛ از جملِه 
شاعران و ادبيات شناسانى است که گرايش چپ 

دارد.
اگرچه من رواج شعر نيمايى، شاملويى و ادبيات 
حوزۀ  بنابه  بيشتر  افغانستان  در  را  ايران  معاصر 
مى کنم  تأکيد  و  مى دانم  مشترک  ادبى  و  زبانى 
درهر صورت  مشترک،  ادبى  و  زبانى  حوزۀ  که 
موجب اين مناسبات فرهنگى شده و مى شود. با 
اين  را در تسريع  نقش جريان هاى چپ  اين هم 
مناسبات ادبى و فرهنگى نمى توان ناديده گرفت. 
از  افغانستان  از شاعران  آغاز، کدام رده  *در 
این کار  آیا  تأثيرپذیری شدند و  بيشتر  شاملو 

اقبالی و موفقيتی هم در پی داشت؟
يعقوب يسنا: همان شاعرانى که رواج دهندۀ شعر 
نيمايى در افغانستان بودند؛ در آغاز همان ها نيز 
افغانستان  در  شاملويى  شعر  رواج  و  معرفى  به 
پرداخته اند. طورى که اشاره شد واصف باخترى از 
جمله جدى ترين شاعران نيمايى سرا در افغانستان 
سروده  را  نيمايى  شعرهاى  دقيق ترين  که  است 
کسانى  نخستين  جمله  از  نيز  شاعر  اين  است؛ 
است که در دهه پنجاه شعر شاملويى مى سرايد. 
بنابراين، مى توان گفت شاعرانى به شعر شاملويى 
شعر  در  نوگرايى  حاميان  از  که  کرده اند  توجه 
بودند. طبعًا اينان براى تقويت نوگرايى در شعر 

همچنان  و  کردند  استفاده  نيما  پيشنهادهاى  از 
تحول شعر ايران را پيگيرى مى کردند که متوجه 
تفاوت هاى کار شاملو با شعر نيمايى شدند و از 
اين تحول نيز در شعر افغانستان استقبال کردند. 
خوب  استقبالى  افغانستان  در  شاملويى  شعر  از 
صورت گرفته است؛ همين که نخستين شعرهاى 
است،  شده  سروده  افغانستان  در  شاملويى 
جريان سازى  به  تالش  افغانستان  در  شاعرانى 
شعر  مجموعه هاى  که  کرده اند  شاملويى  شعر 
شعر  باشد  قرار  اگر  کرده اند.  ارايه  شاملويى 
افغانستان جريان شناسى شود؛ يکى از جريان هاى 
عمده در شعر افغانستان جريانى شاملويى است. 
نادرى،  پرتو  حسينى،  رفعت  باخترى،  واصف 
جمله  از  و...  خراسانى  شجاع  پدرام،  لطيف 
شاملويى  شعر  که  استند  شاعرانى  نخستين 
در  پدرام  لطيف  و  نادرى  پرتو  سروده اند. 
شعر  سراينده گان  نخستين  جمع  از  ضمنى که 
نيز  شاعرانى  نخستين  جمله  از  استند؛  شاملويى 
نيز  استند که مجموعه شعرهاى مستقل شاملويى 

ارايه کرده اند. 
*چرا تأثير شعر شاملو، همچون کارهای نيما 
افغانستان  در  اقبال چندانی  نيمایی  قالب  یا  و 

نداشته است؟
شاملويى  شعر  که  نيست  چنين  يسنا:  يعقوب 
يا  رواج  اقبال  افغانستان  در  نيما  کارهاى  مانند 
بازده ادبى نداشته است. اگر شعرهاى افغانستان 
که شعر  مى شويم  متوجه  کنيم،  بررسى  دقيق  را 
نيمايى،  شعر  ادامه  در  افغانستان  در  شاملويى 
محمود  را  کتابى  است.  داشته  رواجى چشمگير 
جعفرى به نام »شعر سپيد چيست؟« نوشته است. 
معرفى  را  شاملويى سرا  شاعران  کتاب  اين  در 
شاعران  اين  شمار  که  ضمنى   در  است.  کرده 
اين شاعران شامل  ميشود که  معلوم  زياد است؛ 
چندين دهه استند. اين امر نشان مى دهد که شعر 
شاملويى چندين دهه است رواج و به نوعى  تا 

هنوز نيز ادامه دارد.
نسبت  افغانستان  در  که  کرد  اشاره  بايد  البته 
شاملويى،  شعر  از  درست  شناخت  و  درک  به 
ساده انگارى و سهل انگارى صورت گرفته است. 
تعدادى بدون درک درست ويژه گى هاى ادبى و 
بنام  نسبتا بدى  نمونه هاى  هنرى شعر شاملويى، 
شعر شاملويى ارايه داده اند که تا شعر باشند، نثر 
امکان  عنوان  به  نثر  از  شاملو  درحالى که  استند. 
شعرى  امکاِن  يعنى  است؛  کرده  استفاده  شعرى 
نثر را بيدار کرده است تا با استفاده از اين امکان، 
نثر را تقرب بدهد به شعر نه اين که شعر را تقليل 

بدهد به منطق نثر. 
مرز ويژه گى ها و امکان هاى شعرى با منطق نثر در 
شعرهاى شاملو هميشه مشخص و قابل تشخيص 
ترکيب سازى،  ساختار،  شاملويى،  شعر  است. 
استفاده  چگونگى  فشرده سازى،  ابهام،  ايجاد 
همذات پندارى ها،  و  تخيل  و...،  صفت  فعل،  از 
ساختن واژه هاى جديد، آغاز و انجامِ مخصوص 
به خود را دارد که بايد اين موارد در سرايش شعر 
رعايت شود؛ در غير آن شعر تقليل پيدا مى کند 

به منطق نثر. 
ويژه گى هاى  اين  درک  بدون  شمارى  متاسفانه 
شعر شاملويى، دچار اين ساده انگارى شده اند که 
نداشت و  به زير نوشت، وزن  چند کلمه را زير 

منثور بود؛ آن شعر، سپيد يا شاملويى است. 
افغانستان  در  کارهای شاملو  از  *کدام بخش 
بيشتر تأثيرگذار بوده است: شعر، ترجمه و یا 

پژوهش هایش.
يعقوب يسنا: شعر شاملو در افغانستان بيشتر از 
و  است  شده  خوانده  پژوهش هايش  و  ترجمه 
تاثيرگذار بوده است که اين تاثيرگذارى خود را 

در رواج فرم شعر شاملويى نشان داده است.
در  پساطالبان  شعر  به  اندازی  چشم  *اگر 
کارهای  و  شعر  در  باشيم،  داشته  افغانستان 
ادبی این دوره حضور احمدشاملو چگونه بوده 

است؟
طالبان  نام  که  است  اين  پيشنهادم  يسنا:  يعقوب 
بهتر  نگذاريم.  افغانستان  ادبيات  و  شعر  بر  را 
است به جاى »شعر پساطالبان« بگوييم شعر دهه 
هشتاد و دهه نود. در شعر دهه هشتاد نيز شاملو 
و  شعرى  مجموعه هاى  است.  بوده  تاثيرگذار 
امان  مهرداد،  مجيب  سرباز،  مهدى  از  شعرهاى 
هادى  نگاه،  ياسين  شبرنگ،  کريمه  پويامک، 
هزاره و... داريم که از نظر بوطيقا شاملويى استند 
و مى توانند به نام شعر شاملويى دسته بندى شوند. 
به  نيز  پنجاه  دهه  شاعران  از  شمارى  ضمن  در 
ادامه  و...  هشتاد  دهه  تا  شاملويى  شعر  سرايش 
که  دارند  شاملويى  از شعر  نمونه هاى  و  داده اند 
پرتو نادرى، لطيف پدرام، افسر رهبين و... از اين 

جمله اند. 
این  برای  که  این  از  ممنون  یسنا!  *جناب 

گفت وگو فرصت گذاشتيد.
یعقوب یسنا: جناب مجيدى، سپاس گزارم.
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گفت و گو 
یعقوب یسنا  با 

پژوهش گر 
و استاد دانشگاه

ز      شاملو         ا     استقبال      خوب     
  در      افغانستان
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شاملو برای من از چندین 
نگاه یک شاعر و شخصیت 
کاریزما است. چهره شاملو، 
شمرده شمرده سخن  
گفتن و شعر خواندن اش، 
حرکات اش و...  از او 
برایم یک کهن الگو و یک 
ارکی تایپ ساخته است 
که انگار این آدم از ماقبل 
تاریخ دارد می آید. نوگرایی، 
انتقادهای سیاسی، 
کردارهای روشنفکری و... 
او نیز جذبه ای خاص نه 
تنها برای من بلکه برای 
چند نسل ادبی افغانستان 
دارد. حتا برای تعدادی 
سیگار دود کردن شاملو 
معنای ادبی و هنری دارد؛ 
خیال می کنند که با شعر 
سرودن و شعر خواندن 
ارتباطی جدی دارد! 
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يک مقام وزارت خارجه روسيه روز )شنبه( گفت، مسکو 
افغانستان  درباره  امريکا  متحده  اياالت  با  همکارى  آماده 

است.
ضمير کابولف، نماينده ويژه رييس جمهورى روسيه در امور 
خارجه  وزارت  در  آسيا  منطقه  بخش  رئيس  و  افغانستان 
روسيه گفت، کشورش تماس ها با آليس ولز، معاون وزير 

خارجه امريکا را حفظ کرده است.  
به گفته کابولف، اکنون بيش از ١۰ هزار شبه نظامى مسلح 
و آماده داعش در داخل افغانستان حضور دارند و هر روز 
تعداد بيشترى از آنان عمدتا از سوريه و عراق وارد آنجا 

مى شوند.
اين مقام ارشد روسيه گفت، بسيارى از شبه نظاميان داعشى 
افغانستان  به  نهايتا  مى شوند  خارج  کشورها  آن  از  که 
مى رسند. به گفته او، اياالت متحده امريکا مکررا هشدارهاى 
روسيه را ناديده مى گيرد و هنوز تهديد داعش در اين کشور 

آسياى ميانه را درک نکرده است.
در  روسيه  کرد:  تاکيد  ريانووستى  با  مصاحبه  در  کابولف 
در  داعش  توسعه  درباره  که  است  کشورهايى  اولين  ميان 
اين کشور  در  آن  اخيرا هم حضور  داد.  افغانستان هشدار 
تقويت شده است. برآورد ما اين است که تعداد نيروهاى 
آنها بيش از ١۰ هزار تن است و اين ميزان رو به افزايش 
در  که  مى شود  هم  جديدى  شبه نظاميان  شامل  اين  است. 

سوريه و عراق تجربه جنگى کسب کردند.
نماينده ويژه پوتين در افغانستان افزود: قطعا اهداف داعش 
توسعه نفوذش فراتر از افغانستان است و در واقع آنها از 
تهديدى  اين  مى کنند.  استفاده  پايگاه  عنوان  به  کشور  اين 

جدى براى آسياى ميانه و بخش هاى جنوبى روسيه است.
کرد:  تاکيد  هم چنين  روسيه  جمهور  رئيس  ويژه  نماينده 
به  متهم  را  روسيه  تا  است  کرده  تالش  هميشه  غرب 
پشتيبانى از طالبان کند و ما هم پاسخ دقيق به آنها داده ايم، 
در همين حال آنها هيچ مدرکى دال بر پشتيبانى ما از طالبان 

ارائه نمى کنند، به خاطر اينکه اساسا وجود ندارد.
طور  به  امريکا  خارجه  امور  وزير  تيلرسون،  رکس  پيشتر 
مستقيم فدراسيون روسيه را متهم به ارسال سالح به طالبان 

کرد.

در ماه اکتبر نيز، جيمز ماتيس، رييس پنتاگون گفت: اياالت 
متحده امريکا شواهدى از پشتيبانى روسيه از جنبش طالبان 
در دست دارد، اما ماهيت آن پشتيبانى روسيه را از اين گروه 
پشتيبانى ها  اين  که  باوريم  اين  بر  ما  زيرا  نمى کند،  تعيين 

منافع ملى روسيه را برآورده نمى کنند.
از سوى ديگر زمان محمد اتمر، مشاور امنيت ملى رئيس 
جمهور افغانستان نيز گفته است، کابل هيچ مدرکى که نشان 

از پشتيبانى روسيه از طالبان باشد ،در دست ندارد.

عطـا محمـد نـور والـى بلـخ ديـروز )دوهـم جـدى( در 
ذبيـخ اهلل  عبدالقـادر  شـهادت  از  گرامى داشـت  نشسـت 
منظـورى  بـه  اشـاره  بـا  جهـادى  ارشـد  فرماندهـان  از 
اسـتعفاخطش از سـوى ارگ و تنش هـاى به ميـان آمـده، 
از يـک سـرى ناگفته هـا پرده برداشـت و گفـت: حکومت 
جامعـه  حضـور  از  سـپيدار  و  ارگ  به ويـژه  مرکـزى 
بين المللـى، امريـکا و انگليس اسـتفادۀ غيرمشـروع نکنند. 
آقـاى نـور بـا تأکيـد افـزود کـه ايـن دو نهـاد نبايـد مـا را 
را  مـا  آنـان  از  و  کننـد  تهديـد  خارجى هـا  حضـور  از 
بترسـانند، چـون تجربه هاى گذشـته نشـان داده کـه چنين 
سياسـت هايى موثـر تمـام نشـده اسـت. مـن مامـور بـاد 
آورده نيسـتم کـه بـا حکـم غنـى تعييـن شـده باشـم و بـا 

حکـم او کنـار بـروم. 
آقـاى نـور افزود کـه تـا فرجام ترين لحظـات از مبـارزه و 
دفـاع از حقوق مشـروع مـردم توقف نخواهد کـرد و خود 

را قربانـى خواسـت هاى مشـروع مـردم مى کند.
آقـاى نـور بـا تأکيـد افـزود: داکتـر عبـداهلل بـه عنـوان مار 
آسـتين در برابـر او و سـاير همسـنگرانش عمـل مى کنـد، 
در  حالى کـه از نشـانى جميعـت بـه قدرت رسـيده اسـت، 
امـا در حـق ايـن حزب و شـمار ديگر از همسـنگران خود 

جفـا کرده اسـت.
آقـاى نـور بـا تأکيـد کـرد کـه در نشسـت هاى مختلـف با 
ارگ، به ويـژه بـا محمـد اشـرف غنـى رييـس حکومـت 
وحـدت ملـى در رابطـه بـه تقسـيم کرسـى هاى دولتـى و 

اسـت.  برجسته داشـته  نقـش  وزارتخانه هـا 
بـه گفتـۀ آقـاى نـور، تغييـر و تبديـل شـدن يـک مامـور 
در نظـام حکومـت يـک امـر عـادى و معمولـى اسـت، 
امـا فلسـفۀ حکومـت وحـدت ملـى بـه اسـاس توافق نامۀ 
سياسـى ايجـاد شـده اسـت کـه يـک طـرف وزنـۀ ايـن 
توافق نامـه مـا قـرار داريـم و طرف ديگـر ارگ قـرار دارد، 
بنـَا ارگ نمى توانـد طـرف مقابـل خـود را خـذف کنـد. 
والـى بلـخ مى گويـد کـه تـالش کـردن بـه حـذف يـک 
طـرف فلسـفۀ وجود نظـام حکومت وحدت ملـى را نابود 

مى سـازد کـه بـه نفـع هيـچ طرفى نيسـت. 
او گفـت: پـس از بـه بحـران رفتـن انتخابـات سـال ٢۰١4 
کـه نظـام بـه پرتـگاه سـقوط نزديک شـده بود، پـاى وزير 
خارجـۀ امريـکا در ميـان آمـد، نتيجه به تشـکيل حکومت 

توافقـى شـد و قدرت ۵۰ – ۵۰ تقسـيم شـده اسـت.  
او گفـت کـه در جريـان انتخابـات تالش هاى جـدى را به 
نفـع داکتـر عبـداهلل به خـرچ داده اسـت، امـا امـروز داکتـر 
عبداهلل بسـان مار آسـتين در برابر او و سـاير همسـنگرانش 

مى کند.  عمـل 
آقـاى نـور بـا کنايه گفـت: در شـناخت عبداهلل اشـتباه کرد 
و در جريـان انتخابـات در برابـر همـۀ بحـران ها ايسـتاده 
شـد و حتـا در تقسـيم کرسـى ها مراسـم تحليـف نقـش 

برجسـته داشـته است.
او گفـت: بـه عنـوان نمايندۀ بـا صالحيت حـزب جميعت 
در مذاکـرات مسـتقيم بـا رييـس حکومـت وحـدت ملى، 

اشـترک کـرده و يگانـه تأکيـد آن تأميـن عدالـت و عملى 
شـدن توافق نامـۀ تشـکيل حکومـت وحـدت ملـى، توزيع 
شـناس نامه هاى برقـى، برگـزارى لويه جرگه تعديـل قانون 

اساسـى بوده اسـت.
آقـاى نـور هرچنـد گفـت: مـا کـه يـک طـرف تشـکيل 
حکومـت وحـدت ملـى بوديـم و کرسـى واليـت بلـخ 
نهايـت برايـش کوچـک اسـت، امـا افـزود که حضـور او 
در بلـخ تنهـا بـراى خدمت به مـردم و تأمين امنيت اسـت. 
آقـاى نـور با بيـان اين کـه در مذاکـرات بـا ارگ يک طرف 
قضيـه بـوده و در حـال حاضـر بـه عنـوان والى بلـخ باقى 
مى مانـد، امـا افـزود کـه در صورتـى کـه حکومـت از قوۀ 
قهريـه اسـتفاده کنـد، بـه دفـاع از حـق مشـروع خـود ا 

يسـتاده خواهد شـد.
محمداشـرف  تالش هـاى  از  اين کـه  بابيـان  نـور  آقـاى 
غنـى رييـس حکومـت وحـدت ملـى، بـراى کنـار زدنش 
از واليـت بلـخ گلـۀ نـدارد، افـزود کـه اگـر اشـرف غنـى 
٢۰ درصـد بـراى کنـار زدن او تـالش کرده، داکتـر عبداهلل 
۷۰ – 8۰ درصـد بـه ايـن امر جديـت به خرچ داده اسـت. 
بـه  کسـانى که  تمـام  از  گـزارى  سـپاس  بـا  بلـخ  والـى 
حمايـت از او صـدا بلنـد کرده انـد، افـزود کـه دولتـى کـه 
در تـالش کنـار زدن، نـور، جنـرال رازق و سـاير افـراد و 
شـخصيت هاى ملـى اسـت، بايـد بدانـد کـه اين افـراد در 
جاى خـود مسـتحکم اند و ايـن تالش هـا بيهـوده اسـت.
رياسـت  ارگ  از  سـحنانش،  از  قسـمت  در  بلـخ  والـى 
جمهـورى خواسـت کـه بـه نفاق هـاى قومـى و قبيله يـى 
دامـن نزنـد و افزود کـه بحش بزرگـى از نيروهـاى امنيتى 
کشـور از قشـر مربوط ماسـت و در صورت کـه اوضاع به 

وخامـت بـرود بـاالى آنـان نيـز صـدا خواهـد کرد. 
او هم چنـان، از شـرکاى بين المللـى خواسـت کـه در امور 
داخلـى افغانسـتان دسـت درازى نکننـد و افـزود کـه در 
صورتى کـه حکومـت از مقـررات قانونـى عـدول کنـد از 

هـر گزينـۀ اسـتفاده خواهـد کرد.
آقـاى نـور افزود کـه حـزب جميعـت در انتخابـات آينده 
بـا يـک نامزد جديـد انتخاباتـى روى صحنـه مى يايد و در 
حـال حاضـر سـپيدار از آنـان نماينده گى کـرده نمى تواند. 
آقـاى نـور داکتـر عبـداهلل را متهـم بـه دامـن زدن بى اتفاقى 
ميـان افـراد برخـى واليت ها کـرد و افـزود که شـمار زياد 
از فرماندهـان جهـادى و شـخصيت هاى تاجيـک توسـط 

منزوى شـد ه اند. عبـداهلل 
آقـاى اضافـه کـرد کـه مارشـال صاحـب بارهـا مى گفـت 
کـه عبـداهلل در نيـم راه رهايـت مى کنـد و آبرويـت را مى 
ريزانـد، امـا تأکيـد مـا اين بـود که ايـن همسـنگر قهرمان 
ملـى اسـت و ما اشـتباه کرديـم و  زمانى که مطمين شـدم 
عبـداهلل تـوان دفاع از حق مـا را ندارد بـا ارگ وارد مذاکره 

. شدم
آقـاى نـور در پايـان سـخنانش هـوا دارانش را بـه آرامش 
دعـوت کـرد و گفـت: عبداهلل بسـان سـاير همسـنگرانش 
تـالش مى کنـد او را نيـز منزوى کنـد، اما ايـن برنامه پيش 

از پيـش از طـرف او خنثا شـده اسـت.
ايـن در حالـى اسـت کـه در جريـان هفتـۀ گذشـته ارگ 
اسـتعفا خـط عطـا محمـد نـور والـى بلـخ را امضـا کرد و 
به جـاى او انجينـر داوود را بـه اين واليت معرفـى کرد، اما 

آقـاى نـور مى گويـد کـه اسـتعفاى او منتفـى اسـت. 
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عطا محمد نور دهن باز کرد:

عبـداهلل مـار آستیـن است
مأمــور بادآورده نیسـتم!

روسیه:

 با امریکا در افغانستان همکاری می کنیم

د انتخاباتو د تر رسه کولو په اړه له 

حکومته د وليس جرګې غوښتنه

www.mandegardaily.com

کومـې  غـواړي،  لـه حکومتـه  ولـي جرګـه  افغانسـتان  د 

کړنـارې چـې د ولـي جرګـې او د ولسـوالیو د شـوراګانو 

د انتخاباتـو لپـاره پـه پـام کـې نیـول شـوي، بایـد د خلکـو 

داندېښـنو د لېـرې کولـو لپـاره، لـه ملـت رسه رشیکې يش.

د افغانسـتان ولي جرګـه خربداری ورکوي، کـه د انتخاباتو 

د څرنګـوايل پـه اړه ملـت تـه معلومـات ور نـه کـړل يش، 

مسـؤلیت بـه یـې د حکومـت په غـاړه وي.

د ولـي جرګـې دوهم مرسـتیال محمد نذیـر احمدزي چې 

د شـنبې پـه ورځ »د ۱۳۹۶ کال د مرغومـې پـه ۲ مـه« یـې 

د جرګـې مـري کولـه، ویـې ویـل چـې خلـک د راتلونکو 

انتخاباتـو په اړه اندېښـمن دي.

ښاغيل احمدزي وویل:

»مـيل شـورا تـل د انتخاباتـو پـه اړه خپـل بـې پـرې تـوب 

ښـودلی، خو لـه حکومته مو غوښـتنه دا ده چـې خلک موږ 

پوښـتي، کـوم طرزالعمـل چـې د حکومـت له خـوا وینو او 

وايـي چـې پـه اوسـنیو تشـکیاتو او پـه کاغـذي تذکـرو بـه 

انتخابـات وکـړو، دا ناممکنـه ده،د دې ټولـو مسـؤلیت بـه د 

حکومـت پرغـاړه وي، نـه زمـوږ.«

دا خـربې پـه داسـې حـال کې کېـږي چې پـه دې وروسـتیو 

کـې د امریـکا د ولسـمر د مرسـتیال او د افغـان ولسـمر 

ارشف غنـي پـه لیدنـه کـې د ولـي جرګـې، د ولسـوالیو 

د شـوراګانو او د ولسـمرۍ د انتخاباتـو پـه خپـل وخـت 

جوړولـو ټینـګار شـوی دی.

دغـه شـان د ولـي جرګې ځینـو نورو غـړو هـم د موضوع 

پـه تـړاو خـربې وکـړې او د انتخاباتـو پـه برخـه کـې یـې د 

پـر کمـزورو هڅـو  د کمېسـیون  انتخاباتـو  د  او  حکومـت 

انتقادونـه وکـړل.

هڅـه مـو وکړه د ولي جرګې د غوښـتنې پـه اړه د حکومت 

موضـوع  دغـه  ماڼـۍ  ولسـمرۍ  خـو  ولـرو،  هـم  نظـر 

تخنیکـي وګڼلـه او وېې ویـل چې په دې اړه بایـد د انتخاباتو 

خپلـواک کمېسـیون ځـواب ووايي.

پـه افغانسـتان کـې نن سـبا د ولـي جرګـې او د ولسـوالیو 

د شـوراګانو د انتخاباتـو موضـوع ډېـره تـوده ده او پـر مـيل 

شـورا رسبېـره، ځیني انتخابايت بنسـټونه هم شـک لري چې 

دغـه انتخابـات بـه پـه ټاکيل وخـت تـررسه نه يش.

د افغانسـتان د ازادو او عادالنـه انتخاباتـو د بنسـټ اجرائیـه 

رئيس یوسـف رشـید وايي، هـم حکومت او هـم د انتخاباتو 

خپلـواک کمېسـیون د انتخاباتـو پـه اړونـدو چـارو کـې پڅ 

عمـل کوي.

ښاغلی رشید وایي:

»کـوم کارونـه چـې د حکومـت او د انتخاباتـو د خپلـواک 

د  تشـکیايت،  تخنیکـي،  لکـه  دي،  غـاړه  پـه  کمېسـیون 

انتخاباتـو ماتـړې او مرسـتندویې موضوعګانـې، امنیـت، 

بودجـه، لوژسـتیک او داسـې نور، مـوږ باوري کـوي، کومه 

اعـان کـړې،  انتخاباتـو خپلـواک کمېسـیون  د  نېټـه چـې 

انتخابـات پـه کـې ناممکـن دي.«

بـل خـوا د انتخاباتـو د خپلـواک کمېسـیون ویانـد ګاجـان 

عبدالبدیـع صیـاد ټینـګار کـوي چـې انتخابـايت کارونـه د 

کمېسـیون لـه خـوا پـه ښـه توګـه پرمـخ ځـي او زیاتـوي:

»زمـوږ تصمیـم واضـح دی، د انتخاباتـو نېټه اعان شـوې، 

ټـول عملیـايت او د بودجـوي او د رأی ورکوونکو د نومونو د 

ثبتولـو پان تیار شـوی دی.«

د  کال  ملریـز   ۱۳۹۷ د  کمېسـیون  خپلـواک  انتخاباتـو  د 

رسطـان ۱۶مـه، د ولي جرګې او د ولسـوالیو د شـوراګانو 

د انتخاباتـو لپـاره اعـان کـړې ده.

د  فیفـا  بنسـټ  انتخاباتـو  عادالنـه  او  ازادو  د  افغانسـتان  د 

خلکـو او د ولـي جرګـې اندېښـنې پرځای ګڼـي او ټینګار 

کـوي چـې حکومـت، د انتخاباتـو خپلـواک کمېسـیون او 

نړیوالـه ټولنـه دې د انتخاباتـو لپـاره، د یـوه کـره میکانیزم په 

جوړولـو الس پـورې او خلـک دې، په دې اړه له سـتونزو او 

پرمختګونـو خـرب کړي.

ابوبکر صدیق
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ورزش
صالح الدین ربانی

مســالمت آميز  انتقــال  نخســتين  ســالروز  جــدى،  اول 
ــورى  ــت. کش ــتان اس ــر افغانس ــخ معاص ــدرت در تاري ق
ــى  ــدرت سياس ــى ق ــرش، جابه جاي ــخ معاص ــه در تاري ک
همــواره بــا خــون و آتــش همــراه بــوده اســت، در اول جــدى ســال ١۳8۰ 
ــدرت  ــالمت آميز ق ــال مس ــاهد انتق ــتين بار ش ــراى نخس ــيدى ب خورش
ــاد و  ــر جه ــى رهب ــن ربان ــن، اســتاد برهان الدي ــات بُ ــس از توافق ــود. پ ب
مقاومــت و شــهيد صلــح، بــه عنــوان رييــس دولــت اســالمى افغانســتان 
رهبــرى دولــت را بــه حامدکــرزى، رييــس اداره مؤقــت افغانســتان ســپرد.
ــن  ــه نماينده گــى از مجاهدي ــح، ب ــاد و مقاومــت و شــهيد صل ــر جه رهب
افغانســتان کــه بــا قربانى هــاى مليونــى، از عــزت مــردم و آزادى 
ســرزمين خويــش در برابــر کمونيــزم و تروريــزم پاســدارى کــرده بودنــد، 
ــا انتقــال مســالمت آميز قــدرت، ايــن ســنت حســنۀ سياســى را اســاس  ب
ــاالرى  ــا مردم س ــهکار تاريخــى اش، خواســت ت ــن ش ــا اي گذاشــت. او ب
و همبســته گى ملــى بيشــتر تقويــت و نهادينــه شــود و مســووليت 
ــنِگ  ــۀ گران س ــن تجرب ــا اي ــود ت ــت افغانســتان ب ــدى حکوم ــران بع رهب
ــه  ــت و نهادين ــاالرى تقوي ــدن مردم س ــه ش ــتاى نهادين ــى در راس تاريخ
شــود، امــا بــا تأســف کــه صــداى پــاى برگشــت اســتبداد، خودکامه گــى 
ــۀ  ــک جامع ــا ي ــاد ب ــه در تض ــردم ک ــت هاى م ــه خواس ــى ب و بى توجه
ــزرگ  ــوادۀ ب ــِو خان ــل ن ــه نس ــود ک ــاس مى ش ــت، احس ــاالر اس مردم س
ــد گذاشــت  ــدارى کامــل، نخواهن ــا هوشــيارى و بي جهــاد و مقاومــت، ب

ــد. ــه کنن ــرد را تجرب ــتان، عقب گ ــردم افغانس م

عبداالحد هادف

مصيبِت بزرگان
بــراى  چاپلوس هــا  کــه  کــرده  ثابــت  تجربــه 
ــک  ــِر ي ــد و قب ــل ان ــِر مقات ــۀ زه ــه مثاب ــزرگان ب ب
کالن را چاپلــوس مى کنــد و ريشــه و بنيــاد او را در حالــى 
ــًا چاپلوس هــا  ــوب اســت. اتفاق ــه مقــرب و محب مى ســوزاند ک
ــد  ــان دارن ــارت زب ــى مه ــت و حقارت شــان، خيل ــن خف در عي
ــه  ــوب ب ــار را خ ــم و دين ــاز دره ــد و نم ــد ان ــازى بل و حقه ب
ــا  ــد و ب ــم ان ــد و چــه بســا کــه اهــل دانــش و قل جــا مى آورن
فريــب کلمــات و تالعــت بــا الفــاظ، از تخــم طــال مى ســازند و 
المــارى را المــاس نشــان مى دهنــد و خالصــه در پــى منفعــت 

ــد. ــدم مى زنن ــم، ق ــا قل ــود ب ــل خ باط
ــان خــود را چپــک  ــا تنب ــه خطــا جــراب ي ــى يــک کالن ب وقت
مى پوشــد، فيســبوک نويس بــه عجلــه مطلــب مى گــذارد و 
ــفۀ  ــا فلس ــه گوي ــد ک ــروع مى کن ــر ش ــر و پوپ ــورى وايب از تي
ــا در  ــا و درايت ه ــه حکمت ه ــوده و چ ــه ب ــيدن چ ــن پوش اي
ــى  ــاالى کســى بدزبان ــه ب ــى ک ــه اســت. زمان ــل نهفت ــن عم اي
مى کنــد، آن را عيــن ُدرفشــانى نشــان مى دهنــد و چــون 
ســبک مى شــود، او را بــه حــدى ســنگين بــه تصويــر  شــند کــه 
صخــره از وزن او مى شــرمد. هــرگاه يــک شــبه صدبــار جهــت 
بــدل مى کنــد و بــه چنــد قبلــه اقتــدا مى کنــد، قلــم مــداح بــه 
همــان تعــداد بــه او بهانــه و برهــان از کتــاب حکمــت مــى آورد. 

و قــس علــى هــذا...
ــود  ــى مى ش ــار خودفريب ــکين دچ ــه کالن مس ــت ک ــا اس اين ج
و همان گونــه کــه ســاده گى و فريــب خــود را در بخشــش 
ــش  ــه نماي ــوس ب ــه چاپل ــر ب ــر و موت ــا دال ــار ي ــم و دين دره
ــى  ــب را زمان ــاده گى و فري ــن س ــاى اي ــره به ــذارد، باالخ مى گ
ــود  ــه مى ش ــخ مواج ــاى تل ــا واقعيت ه ــه ب ــد ک ــنگين مى ياب س
ــه  ــد ک ــد و درک مى کن ــه مى ياب ــا هم ــه ب ــود را در مواجه و خ
برخــالف تصويــر و تشــويق چاپلوســان، کار او حکيمانــه نبــوده 
ــه  ــوارى را رفت ــاى ناهم ــته و راه ه ــتى برداش ــاى سس و گام ه
کــه اينــک بــه جــاى رســيده کــه اوليــن کســى کــه او را تــرک 

ــد. ــان ان خواهــد گفــت، همــان مداحــان و متملق

نور رحمان اخالقی

مــواردى کــه از آريانــا نيــوز نشــر شــده اســت، 
ــت.  ــالمى اس ــت اس ــت هاى جمعي ــى از خواس بخش
خواســت هاى اصلــى جمعيــت اســالمى، تطبيــق 
ــن  ــات بنيادي ــى، اصالح ــدت مل ــت وح ــه حکوم ــل توافق نام کام
و تغييــر نظــام اســت و مــا بــه عنــوان راه حــل بنياديــن افغانســتان، 
ــم.  ــه آن معتقدي ــم و ب ــن خواســت ها را پيوســته مطــرح کرده اي اي
ــورده و  ــت خ ــا شکس ــام عرصه ه ــه در تم ــت ک ــرف حکوم ط
ــت،  ــداده اس ــام ن ــن کارى انج ــتان اندک  تري ــردم افغانس ــراى م ب
ــاى  ــد فض ــه بتوان ــت ک ــن اس ــر اي ــز ب ــش متمرک ــه تالش هم
تبليغاتــى را در کنتــرل گيــرد و جهــت دهــد کــه بــه همــت فعــاالِن 
ــزب و  ــن ح ــن اي ــواداران و مؤتلفي ــالمى، ه ــت اس ــانۀ جمعي رس
ــاکام اســت  جامعــۀ خبرنــگارى افغانســتان، در ايــن عرصــه نيــز ن
ــه مــردم مى رســد و خواهــد  ــه کــه هســت، ب و واقعيت هــا آن گون

رســيد.

اِزار:
تماشای بازی رونالدو، مسی  
امباپه و نیمار را دوست دارم

فیـسبـوک نـــامــه

ــازى  ــاى ب ــه از تماش ــد ک ــى مى گوي ــان لندن ــى آبى پوش ــک بلژيک هافب
ــرد. ــذت مى ب ــار ل ــه و نيم ــى، امباپ ــدو، مس رونال

ادن اِزار کــه در ســال ٢۰١۷ موفــق بــه زدن ١۹ گل بــراى چلســى و تيــم 
ملــى فوتبــال بلژيــک شــد، در گفت وگــو بــا شــبکۀ تلويزيونــى »اســکاى 
اســپورتس« در مــورد بهتريــن لحظــه از دوران حرفه يــى اش در ســال 
٢۰١۷ گفــت: شــبى کــه قهرمــان ليــگ برتــر شــديم. مــا آن شــب خــوب 
ــه  ــرى را ب ــم و در نهايــت گل برت ــى ماندي ــوى باق ــا ق ــم، ام ــازى نکردي ب
ثمــر رســانديم. تنهــا مشــکلى کــه وجــود داشــت، ايــن بــود کــه مــا خــارج 
از خانــه قهرمــان شــديم و اگــر در اســتمفوردبريج بوديــم، شــايد بيشــتر و 
ــى را  ــال فوق العاده ي ــا س ــم. م ــزار کني ــان را برگ ــن قهرمانى م ــر جش بهت
ســپرى کرديــم. ايــن را هــم نبايــد فرامــوش کــرد کــه قهرمانــى در ليــگ 

برتــر کار آســانى نيســت چــون ليــگ برتــر، ليــگ ســختى اســت.
او در خصــوص بهتريــن بازيکنــان ســال ٢۰١۷ هــم اظهــار داشــت: 
کايليــان امباپــه، بازيکنــى کــه هــر روز در مــوردش صحبــت مى کنيــم. او 
ــار داشــتن مهارت هــاى فــردى،  بازيکــن خيلــى مســتعدى اســت و در کن
ــم  ــا ه ــان اروپ ــگ قهرمان ــزرگ در لي ــاى ب ــر تيم ه ــته براب ــل گذش فص
ــوپ طــال را از آن خــود  ــک ت ــدۀ نزدي ــه نظــرم او در آين ــرد. ب ــى ک گلزن
خواهــد کــرد، چــون بازيکــن خاصــى اســت. تماشــاى بــازى کريســتيانو 
ــق  ــون عاش ــت دارم، چ ــار را دوس ــه و نيم ــى، امباپ ــل مس ــدو، ليون رونال
فوتبــال هســتم. بهتريــن بازيکــن چلســى در ســال ٢۰١۷ هــم بــدون شــک 
اِنگولــو کانتــه بــوده اســت. او يکــى از بهتريــن هافبک هــاى جهــان اســت 

ــم. ــه او را داري ــتيم ک ــانس هس و خوش ش
ــن  ــد از هموط ــن در تمجي ــى همچني ــان لندن ــى آبى پوش ــک بلژيک هافب
ــش  ــه نماي ــود ب ــانى از خ ــرد درخش ــيتى علک ــه در منچسترس ــود ک خ
ــم  ــش گفت ــاه پي ــت. دو م ــن اس ــه بهتري ــرد: دى بروين ــد ک ــته، تأکي گذاش
کــه کويــن و محمــد صــالح خيلــى خــوب هســتند و در کنــار گل زنــى، 
ــاى  ــل تيم ه ــه مقاب ــد. دى بروين ــوق مى دهن ــروزى س ــه پي ــان را ب تيم ش
ــان  ــت و تيم ش ــى اس ــطح خوب ــه در س ــد و هميش ــى مى کن ــزرگ گل زن ب
هــم کــه صدرنشــين ليــگ برتــر اســت. بــه نظــرم در ايــن فصــل دى بروينه 

و صــالح فوق العــاده بوده انــد.

جهاد و مقاومت و پیش بینی 
تهدیِد جهانی تروریسم

ــان منطقه يى شــان در ســال ١۳۷۵  ــا کمــک القاعــده و حامي ــان ب طالب
ــراى شــهروندان آواره و  ــان، ب ــداى زم ــل مســلط شــدند. ابت ــه کاب ب
دربــه درِ ناشــى از جنگ هــاى داخلــى، خوش بينى هــا مبنــى بــر 
ــا  ــود داشــت، ام ــرف وج ــى بى ط ــاح مذهب ــک جن ــدن ي ــلط ش مس
ــان  ــان و حامي ــت طالب ــر حاکمي ــان، ُرخ ديگ ــت زم ــد از گذش بع
ــه  ــرور، توطي ــود ت ــه در خ ــى ک ــد؛ رخ ــان ش ــان نماي تروريستى ش
ــف  ــا تحري ــه ب ــى ک ــود. رخ ــا داده ب ــا ج ــاال جاه ــراط را در ب و اف
ــان را  ــژه زن ــه وي ــهروندان ب ــوق ش ــى، آزادى و حق ــاى دين مولفه ه
ــه  ــى، ب ــاى عموم ــردى و آزادى ه ــوق ف ــود و حق ــرده ب ــدود ک مح

ــود. ــه ب ــل يافت ــث تقلي ــن مباح کم ارزش تري
ــت و  ــا حماي ــده ب ــتى القاع ــروه تروريس ــر گ ــن الدن، رهب ــامه ب اس
ــه  ــت ب ــاًل دس ــد و عم ــتان ش ــان وارد افغانس ــتقيم طالب ــوت مس دع
ايجــاد پايگاه هــاى آموزشــى و جلــب و جــذب تروريســتى و 
ــتى  ــاالت تروريس ــد حم ــا بتوان ــى زد ت ــۀ نظام ــاى تجربي پايگاه ه
ــى  ــۀ جهان ــه و جامع ــه منطق ــتان ب ــم  از افغانس ــورت منظ ــه ص را ب

ــد.  ــرى کن رهب
جنايــات، ظلــم و رنجش هــاى بى شــمارى کــه حاکميــت طالبــان بــر 
مــردم افغانســتان بــه ارمغــان آورد، ســبب شــد تــا همــه گروپ هــاى 
جهادى-سياســى، بازمانــده گاِن حکومــت کمونيســتى کــه در گذشــته 
ــار  ــتند، در کن ــى را داش ــر خــورد نظام ــابقۀ ب ــم س ــا ه ــه ب ــا اين ک ب
ــۀ  ــد جبه ــر واح ــک چت ــر ي ــتان زي ــت افغانس ــردم و مل ــا م ــم ب ه
متحــد ملــى مــردم افغانســتان يــا همــان جبهــۀ مقاومــت ملــى گــرد 
هــم آينــد و بــراى مبــارزه بــا حاکميــت طالبــان، القاعــده و حاميــان 

ــد. ــارزه کنن ــوان مب ــن ت ــا آخري ــان ت منطقه يى ش
ــا درک  ــى)١۳۷۵-١۳8۰( ب ــت مل ــان مقاوم ــتان در زم ــردم افغانس م
واقع بينانــه از ماهيــت و خطــر تروريســم و جزوه هــاى تاريــک 
ــارزه  ــان در مب ــه و جه ــتان، منطق ــراى افغانس ــان ب ــت طالب حاکمي
بــا ايــن حاکميــت قربانى  هــاى زيــادى را متحمــل شــدند. از 
در  زمين هاى شــان  شــدند،  داده  اجبــارى  کــوچ  خانه هاى شــان 
سياســت زميــن ســوخته بــه آتــش زده شــد، درختان شــان از ريشــه 
ــه  ــه در ب ــود آواره و درب ــهيد و خ ــان ش ــد، فرزندان ش ــع گردي قط

ــدند. ــرازير ش ــه س ــاى بيگان ملک ه
دورۀ مقاومــت، افغانســتان خــط اول جنــگ در مبــارزه بــا تروريــزم 
ــه  ــبت ب ــفبار نس ــى اس ــد خيل ــا دي ــى ب ــۀ جهان ــا جامع ــود، ام ب
وضعيــت و مبــارزۀ مــردم افغانســتان عمــل کــرد و نــگاه بى طرفانــه 
بــه ايــن مســأله داشــت. بى خبــر از اين کــه تروريســم پديــدۀ 
ــى را  ــود مرزهاي ــراى خ ــده ب ــان و القاع ــود و طالب ــرزمين محور ب س
ــد. ــى بودن ــه و جهان ــراى منطق ــدى ب ــتند و تهدي ــدود نمى دانس مح

ارتش يک نفره؛
اصطــالح ارتــش يــک نفــره را مى تــوان به شــهيد احمدشــاه مســعود، 
فرمانــده عمومــى مقاومــت ملــى مــردم افغانســتان نســبت داد. 
قهرمانــى ملــى کشــور بــه عنــوان مغــز متفکــر مقاومــت در بدتريــن 
ــتراتيژيک  ــد اس ــرح و دي ــا ط ــى را ب ــت مل ــۀ مقاوم ــرايط، جبه ش
نظامــى و سياســى رهبــرى کــرد. شــهيد احمدشــاه مســعود، مســلمان 
ــدار  ــک نام ــوخ، چري ــا رس ــده ب ــرا، فرمان ــِن ملى گ ــدل، هم وط معت
ــتان در دورۀ  ــردم افغانس ــتقالل م ــباِن اس ــده و پاس ــرق و نگه دارن ش

ــود. ــان ب ــاِن منطقه يى ش ــم و حامي ــر تروريس ــت در براب مقاوم
ــى در خــط اول  ــت مل ــاى مقاوم ــا نيروه ــده مســعودِ شــهيد ب فرمان
ــا  ــه تنه ــت و ب ــرار داش ــى ق ــزم جهان ــا تروري ــارزه ب ــگ در مب جن
ــد. در اوج  ــدل ش ــه مب ــزم در منطق ــترش تروري ــر گس ــع در براب مان
ــده  ــت، فرمان ــت مقاوم ــر شکس ــى ب ــاالت مبن ــا و احتم نااميدى ه
عمومــى مقاومــت گفــت : »اگــر به انــدازۀ پکولــم)کاله( در افغانســتان 

ــر نخواهــم داشــت«. ــت دســت ب جــاى داشــته باشــم، از مقاوم
ــده عمومــى مقاومــت ملــى، در  ــوان فرمان ــه عن احمدشــاه مســعود ب
عقــب رانــدن نيروهــاى طالبــان، القاعــده، کماندوهــاى پاکســتانى و 
دفــاع از ســاحات تحــت کنتــرل دولــت اســالمى افغانســتان بــه يکــى 
از کاريزماتريــن شــخصيت هاى سياســى-نظامى منطقــه و جهــان 
ــى، از  ــزم جهان ــل تروري ــود در مقاب ــارزات خ ــا مب ــد و ب ــدل ش مب
گســترش بيــش از حــد تروريــزم بــه جانــب جهــان جلوگيــرى کــرد 
ــان  ــه ارمغ ــا افتخــارى را ب ــخ ب ــت آن، تاري ــراى افغانســتان و مل و ب

آورد.
 

سید صمیم مدبر//////////// بخش نخست

نیمار:
صالح می تواند 

در جام جهانی تفاوت را رقم بزند
ســتارۀ تيــم ملــى برزيــل بــه ايــن بــاور اســت کــه مهاجــم ليورپولــى 
ــد.  ــى ٢۰١8 بدرخش ــد در جام جهان ــر مى توان ــال مص ــى فوتب ــم مل تي
ــارۀ  ــل، درب ــو« برزي ــى »گلوب ــبکۀ تلويزيون ــا ش ــو ب ــار در گفت وگ نيم
ــى  ــه ميزبان ــده ب ــتان آين ــت تابس ــرار اس ــه ق ــرو ک ــى پيش جام جهان
ــه گى در  ــناس و هميش ــان سرش ــت: مدعي ــود، گف ــزار ش ــيه برگ روس
کــورس بــراى قهرمانــى در جام جهانــى ٢۰١8 خواهنــد بــود. بــه 
ــل، تيم هــاى آلمــان، اســپانيا، فرانســه و آرژانتيــن در هــر  ــر از برزي غي

ــتند. ــى هس ــى قهرمان ــند، مدع ــته  باش ــه حضــور داش ــى ک تورنمنت
ــه اين کــه چــه کســانى در جــام بيســت ويکم  ــا اشــاره ب ــان ب او همچن
ــه نظــرم بلژيــک  مى تواننــد درخشــان ظاهــر شــوند، اظهــار داشــت: ب
تيــم فوق العاده يــى دارد و محمــد صــالح از مصــر هــم بازيکــن 

ــد.  ــم بزن ــاوت را رق ــى تف ــد در جام جهان ــت و مى توان ــى اس بزرگ

ACKU



رييـس  جمهـور آمريـکا پـس از شکسـت 
در مجمع عمومى سـازمان ملـل در توئيتى 
 ۷ احمقانـه  هزينـه  از  پـس  کـرد  اعـالم 
آن  دالـرى در خاورميانـه زمـان  تريليـون 
رسـيده که بـر سـرمايه گذارى و اختصاص 
تمرکـز  آمريـکا  بازسـازى  بـراى  بودجـه 

. د شو
به نوشـته روزنامه اورشـليم پسـت، دونالد 
ترامـپ، رييس جمهـور آمريـکا در توئيتـى 
نوشـت: زمـان آن رسـيده کـه بـه جـاى 
هزينه هـاى خارجـى بـه سـرمايه گـذارى 

بـراى بازسـازى آمريـکا تمرکـز کنيـم.
وى در ادامـه ايـن توئيـت افـزود: »پس از 
آنکـه به صـورت احمقانـه هفـت تريليون 
دالـر در خاورميانـه خـرج کرده ايـم زمـان 
آن رسـيده که بازسـازى کشـورمان را آغاز 

» کنيم.

ايـن توئيـت يـک روز پـس از آن منتشـر 
شـد که ترامـپ در مجمع عمومى سـازمان 
عمومـى  مجمـع  خـورد.  شکسـت  ملـل 
سـازمان ملـل قطعنامـه اى را تصويب و در 
آن اقـدام دولـت ترامـپ براى به رسـميت 
شـناختن قدس به عنوان پايتخت اسـرائيل 

را محکـوم کرد.
ترامـپ همچنين پيـش از راى گيرى مجمع 
عمومى سـازمان ملـل تهديد کـرده بود که 
آمريـکا کمک هـاى خارجـى بـه دريافـت 
کننـدگان را کـه در مجمع عمومى سـازمان 
ملـل عليـه ايـن کشـور راى دهنـد، قطـع 

کرد. خواهـد 
برخـى  بـود:  گفتـه  چهارشـنبه  روز  وى 
حتـى  و  دالـر  ميليـون  صدهـا  کشـورها 
ميلياردهـا دالـر از ما کمک مالـى مى گيرند 
و آن وقـت عليـه مـا راى مى دهنـد. ما اين 

راى گيـرى را بـا دقـت مالحظـه مى کنيـم. 
اجـازه دهيـد آنهـا عليـه مـا راى دهنـد. ما 
پـول بيشـترى در جيبمـان باقـى خواهـد 
مانـد. مـا اهميتـى به ايـن مسـاله نخواهيم 

داد.
هنوز مشـخص نيسـت کـه آيا ايـن توئيت 
بـه تهديـد روز چهارشـنبه اشـاره دارد يـا 
خيـر چراکـه کل متـن اين توئيت بـر لزوم 
حمايـت دو حزبـى بر سـرمايه گـذارى در 

بخـش تاسيسـات زيربنايى تاکيـد دارد.
در مجموع ١٢8 کشـور در نشسـت مجمع 
عمومـى سـازمان ملـل کـه روز پنجشـنبه 
برگـزار شـد بـا بى اعتنايـى بـه تهديـدات 
بـه نفـع قطعنامـه راى دادنـد در  ترامـپ 
حالـى که ۹ کشـور عليه ايـن قطعنامه راى 
منفـى داده و ۳۵ کشـور راى ممتنـع دادنـد 
و ٢١ کشـور نيـز در ايـن نشسـت حضور 

نکردند. پيـدا 
از ١۰ دريافـت کننـده کمک هـاى امسـال 
آمريـکا تنهـا اسـرائيل در مجمـع عمومـى 
باقـى  داد.  مخالـف  راى  ملـل  سـازمان 
دريافـت کننـدگان بـه اسـتثناء کنيـا عليـه 
آمريـکا راى دادنـد حتى افغانسـتان نيز که 
حـدود 4.۳ ميليـارد دالـر در سـال ٢۰١۷ 
ميـالدى از آمريـکا کمـک مالـى دريافـت 

کـرده عليـه ايـن کشـور راى داد.
از ديگـر کشـورهايى که عليـه آمريکا راى 
اشـاره  اردن  و  بـه مصـر  مى تـوان  دادنـد 
کـرد که به ترتيـب ١.4 ميليـارد دالر و ۳.١ 
ميليـارد دالر کمک مالـى از آمريکا دريافت 
عربـى  کشـور  دو  ايـن  اگرچـه  کردنـد. 
شـرکاى امنيتـى نزديـک آمريکا هسـتند و 
بـه شـدت بـه کمک هـاى مالـى واشـنگتن 
رسـميت  بـه  بـا  اگـر  امـا  دارنـد  تکيـه 
شـناختن قـدس بـه عنـوان پايتخـت رژيم 
صهيونيسـتى مخالفـت نمى کردنـد اوضـاع 
سياسـى در داخـل کشـورهاى خـود را به 

مى انداختنـد. خطـر 

نشست  در  روسيه  وزير  نخست 
از  واحد«  »روسيه  حزب 
پوتين  والديمير  کانديداتورى 
در  حزب  اين  منتخب  عنوان  به 
انتخابات رياست جمهورى ٢۰١8 

ميالدى خبر داد.
حزب  گفت:  مدودف  ديميترى 
است  خوشحال  واحد  روسيه 
عنوان  به  را  پوتين  والديمير  که 
کانديداى خود براى باالترين مقام 

دولتى معرفى کند.
رياست  انتخابات  افزود:  وى 
 ٢۰١8 سال  در  روسيه  جمهورى 
ميالدى بايد کامال شفاف و مشروع 

باشد.
موضوع  اين  کرد:  تاکيد  مدودف 
توسعه  و  سياسى  سيستم  براى 
من  و  است  مهم  کشورما  متمدن 
ساکنان  همه  که  هستم  مطمئن 
را  اين  روسيه  بزرگ  دولت 
را  کار  اين  بايد  ما  و  مى خواهند 

انجام دهيم.
ميان  در  پوتين  مدودف،  از  پيش 
کنندگان  شرکت  پياپى  تشويق 
به  روسيه  واحد  حزب  کنگره  در 

سخنرانى پرداخت.
ما  گفت:  روسيه  جمهور  رئيس 
بايد پيشرفت مستمر روسيه را در 

دنياى آينده فراهم کنيم، ما بايد به 
آزادى  نظر  از  واقعى  کشور  يک 

اقتصادى تبديل شويم.
وى گفت: نبايد به مردم وعده هاى 
غير قانونى همانند دهه ۹۰ ميالدى 
بى  فساد،  مى کنم  تاکيد  من  داد، 
قانونى و بى تفاوتى و دروغ نسبت 
به بازار کسب و کار،ثبات و توسعه 

کشور را تضعيف مى کند.
پوتين با اشاره به تاريخ هزار ساله 
روسيه بر ادامه اصالحات اقتصادى 
و کمک به رونق و پايدارى اقتصاد 

اين کشور تاکيد کرد.

هيچ  گفت:  روسيه  جمهور  رئيس 
را  ما  کشور  مردم  نمى تواند  کس 
در راه پيروزى متوقف کند، توسعه 
من  و  است  برگشت  قابل  غير  ما 
زيرا  هستم  مطمئن  راه  اين  در 
روسيه  شهروندان  از  نفر  ميليون ها 

با ما هستند.
انتخابات رياست جمهورى روسيه 
قرار است ١8 مارچ ٢۰١8 ميالدى 

برگزار شود.
به  بود  کرده  اعالم  پيشتر  پوتين 
انتخابات  در  مستقل  نامزد  عنوان 

شرکت مى کند.

ــت از  ــى حفاظ ــس هماهنگ ــار آژان ــاس آم براس
ــا  ــورى ت ــاه جن ــا ، از م ــه اروپ ــاى اتحادي مرزه
پايــان مــاه نوامبــر ســال ٢۰١۷ ميــزان عبــور 
غيرقانونــى از مرزهــا در چهــار مســير مهــم 
ــل  ــا ســال قب ــا، در مقايســه ب ــه اروپ مهاجــرت ب
ــت. ــه اس ــش يافت ــف کاه ــدود نص ــه ح اش ب

ــه از  ــره مديتران ــزى بحي ــژه در مســير مرک ــه وي ب
ليبيــا بــه ايتاليــا، تعــداد مهاجــران تــازه وارد بيــن 
مــاه هــاى جــون و جــوالى از ٢4 هــزار و 8۰۰ به 
١۰ هــزار و ١۶۰ نفــر کاهــش پيــدا کــرده اســت.

برخــالف در اســپانيا مهاجــران بيشــترى وارد 
شــدند. بيــن مــاه هــاى جنــورى تــا نوامبــر ٢۰١۷، 
بر اســاس گــزارش »فرونتکــس« ٢١ هــزار و ١۰۰ 
ــده  ــت گردي ــه اســپانيا ثب ــى ب مهاجــرت غيرقانون
ــال ٢۰١۶  ــتر از س ــد بيش ــن ١4۰ درص ــت. اي اس
اســت. اکثــر افــرادى کــه از طريــق ايــن مســير بــه 
ــر،  ــد، از کشــورهاى الجزاي ــى کنن ــفر م ــا س اروپ
مراکــش و کشــور هــاى غــرب افريقــا مــى آينــد.

در يونــان از مــاه جنــورى تــا نوامبــر ســال ٢۰١۷ 
ــزار و ۹۰۰ مهاجــر وارد شــده  ــوع ۳۷ ه در مجم
انــد. ايــن حــدود 8۰ درصــد کمتــر از ســال 
گذشــته اســت. اکثــر آن هــا ســوريايى، عراقــى و 
يــا هــم افغــان بــوده انــد. بــه گفتــه »فرونتکــس«، 

ــى  ــور م ــى عب ــان غرب ــه از بالق ــرادى ک شــمار اف
کننــد، نيــز پائيــن اســت.

ــورى و  ــاى جن ــاه ه ــن م ــا بي ــه اروپ در اتحادي

ســپتمبر، در کل 4۷۷ هــزار و ۳8۰ شــهروند غيــر 
ــت  ــار درخواس ــن ب ــراى اولي ــا ب ــه اروپ اتحادي
پناهندگــى داده انــد. ايــن حــدود ۵۰ درصــد 

کمتــر از ســال قبــل اســت. اکثــر ايــن متقاضيــان 
پناهندگــى از ســوريه، افغانســتان و نايجريــا انــد. 
تعــداد پناهجويــان از ونزوئــال و ترکيــه بيــن مــاه 
ــه  ــا ســپتمبر ٢۰١۷ افزايــش يافت هــاى جــوالى ت

اســت.
در آلمــان بيــن ماه هــاى جنــورى و نوامبــر٢۰١۷، 
١84 هــزار و ۷۹۶ پناهجــو درخواســت پناهندگــى 
داده انــد و اکثريــت ايــن درخواســتى هــا در 
ــوده  ــورد رايــن وســتفالن ايــن کشــور ب ايالــت ن
اســت. ايــن پناهجويــان عمدتــا از ســوريه، عــراق 

و افغانســتان آمــده انــد.
از مــاه جنــورى ســال ٢۰١۵ آلمــان همچنيــن بــر 
اســاس توافقنامــه اســکان مجــدد اتحاديــه اروپــا 
ــه  ــوريه را پذيرفت ــده از س ــزار و ۷۹۷ پناهن ۳ ه
ــر  ــان، ب ــا و يون ــان از ايتالي ــن آلم ــت. همچني اس
اســاس ايــن توافقنامــه ۹ هــزار و ١۶۹ پناهجــو را 

ــه اســت. پذيرفت
ــر«  ــورو پاراميت ــنجى »ي ــک نظرس ــاس ي ــر اس ب
ــد از  ــد، ۷٢ درص ــر ش ــنبه منتش ــه ش ــه روز س ک
اروپايــى هــا خواســتار يــک سياســت مهاجرتــى 
مشــترک انــد و ١۹ درصــد از پاســخ دهنــدگان بــا 

ــف هســتند. ــن کار مخال اي
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حزب »روسیه واحد« در سال 2۰۱۸
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پنجشير،  فرهنگستان  ماندگار: 
نهادهاى  با  همکارى   سلسلٔه  به 
آموزشى، پرورشى و فرهنگى ۶۹١ 
ولسوالى  معارف  به  را  کتاب  جلد 

پريان کمک کرد.  
اعضاى اين نهاد پس از راه اندازى 
در  کتاب،  گردٱورى  کارزار 

تا  شدند  ٱن  بر  برف  پُر  روز  يک 
به  شده  را  گردٱورى  کتاب هاى 
برسانند.  پريان  محترم  باشنده گان 
آنان به روز جمعه اين شمار کتاب 
مکتب  سه  کتاب خانه هاى  به  را 

فعال در پريان، تسليم کردند.
در ديدارى که اعضاى فرهنگستان 

پنجشير با مسووالن ٱمريت معارف 
و باشنده گان پريان داشتند، پيرامون 
پُربار  و  بيشتر  کتاب خانه هاى  نياز 
اين  مکاتب  کتاب خانه هاى  شدن 
باشنده گان  شد.  صحبت  واليت 
قدردانى  ضمن  پريان  ولسوالى 
پيرامون  نهاد،  اين  اعضاى  از 
ايجاد  و  فرهنگى  نهادهاى  افزايش 
پنجشير  سراسر  در  کتاب خانه ها 

تأکيد کردند.
گفتنى است که اين شمار کتاب، به 
کرپيتاب،  ليسه هاى  کتاب خانه هاى 
گرديد.  اهدا  يعقوبى  و  انورى 
فرهنگستان پنجشير در نظر دارد تا 
به  بيشتر،  کتاب هاى  جمع ٱورى  با 
بخش هاى ديگر واليت پنجشير نيز 

کتاب برساند.   ACKU
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