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ــی  ــیون مال ــای کمیس ــماری از اعض ش
از  نماینــده گان  مجلــس  بودجــۀ  و 
احتمــال رد بودجــۀ ســال 1397 ســخن 
ــه  ــی ک ــا زمان ــد، ت ــد و می گوین می زنن

حکومــت پروژه هــای برنامــۀ ملــی 
ســند  در  را  روســتایی  جاده ســازی 
ــند  ــد، س ــال 1397 نگنجان ــۀ س بودج
ــرد. ــد ک ــب نخواهن ــه را تصوی بودج

عضــو  عثمانــی،  صدیق احمــد 
کمیســیون مالــی و بودجــۀ مجلــس 
کار  می گویــد،  ســام وطندار  بــه 
ــا  ــا وزارت خانه ه ــه ب ــند بودج روی س
ــنهادهای  ــر پیش ــا اگ ــان دارد، ام جری
اعضــای مجلــس در ســند بودجــه 
ــال1397  ــۀ س ــود، بودج ــده نش گنجانی
بــار دوم از ســوی مجلــس نماینــده گان 

رد خواهــد شــد.
ــۀ  ــر در اصول نام ــی، تغیی ــای عثمان آق
ــروژۀ  ــا پ ــذف ده ه ــه، ح ــند بودج س
زیربنایــی در بخــش جاده ســازی و آب 
آشــامیدنی و کاهــش 70 میلیــارد افغانی 
ــای  ــعه یی را از علت ه ــۀ توس در بودج
ــس  اساســی رد بودجــه از ســوی مجل

ــد. ــده گان می دان نماین
عبدالرحیمــزی،  اجمل حمیــد  امــا 

رییــس روابــط عامــه و ســخنگوی 
می گویــد،  مالیه/دارایــی  وزارت 
ــر اســاس  ســند بودجــۀ ســال 1397 ب
بین المللــی  و  ملــی  معیارهــای 
ــای  ــۀ آق ــه گفت ــت. ب ــده اس ــه ش تهی
ــای  ــنهادهای اعض ــزی، پیش عبدالرحیم
مجلــس نماینــده گان بــر اســاس منافــع 
ملــی و امکانــات وزارت مالیــه در ســند 

ــد. ــد ش ــده خواه ــه گنجانی بودج
ســخنگوی وزارت مالیــه از اعضــای 
ــه  ــد ک ــده گان می خواه ــس نماین مجل
ــال  ــۀ س ــند بودج ــر س ــه زودت ــر چ ه

ــد. ــد کنن 1397 را تأیی
ســند بودجــۀ ســال 1397 احتمــاالً 
ــب  ــرای تصوی ــر ب ــۀ دیگ ــا دو هفت ت
فرســتاده  نماینــده گان  مجلــس  بــه 

. د می شــو

ابوبکر صدیق
حـزب جمعیـت می گویـد کـه انجینـر داوود بـه 
عنـوان والـی بلخ نـه بل به عنـوان رییـس امنیت 
والیـت بلـخ از طـرف رییس حکومـت و حدت 

ملی پیشـنهاد شـده بود.  
یـک منبـع حـزب جمعیـت کـه نخواسـت از او 
در ایـن گـزارش نـام گرفتـه شـود، بـه روزنامـۀ 
والیـت  کرسـی  خواسـت  می گویـد:  مانـدگار 
بلـخ یکـی از خواسـت های کوچـک ایـن جریان 
خواسـت های  حـزب  ایـن  آینـده  در  اسـت. 
اساسـی خـود را از حکومت مطـرخ خواهد کرد. 
ایـن منبع تأکیـد می کند که یکی از خواسـت های 
کلیـدی ایـن جریـان تطبیـق توافق نامـۀ سیاسـی 

حکومـت وحدت ملی اسـت. 
ایـن منبـع بـا رد سـخنان داکتـر عبـداهلل عبـداهلل 
بـا  جمعیـت  بـود  گفتـه  کـه  اجرایـی  رییـس 
اسـتعفای عطـا محمد نـور والی بلـخ توافق کرده 
اسـت، می گویـد کـه جمعیـت هیـچ توافقـی در 

رابطـه بـه کناره گیـری آقـای نـور نـدارد. 
بـه بـاور این منبـع، از دو تن افرادی کـه در زمان 
مذاکـرات آقـای نور بـا ارگ به این نهاد پیشـهاد 
شـده بـود، یکـی فرهـاد عظیمـی بـود، امـا بـا به  
بن بسـت رفتـن مذاکـرات ایـن پیشـنهادات نیـز 

منتفی شـده اسـت. 
ایـن در حالی اسـت کـه اداره مسـتقل ارگان های 
محلـی افغانسـتان می گویـد کـه مکلف اسـت تا 
حکـم رییـس حکومـت وحـدت ملـی را درباره 

معرفـی والـی جدید بلـخ را اجـرا کند. 
بـه  اداره  ایـن  سـخنگوی  یوسـفزاده،  منیـره 
می ‹گویـد کـه اداره ارگان هـای محلـی، کارهـای 
مقدماتـی معرفـی والی جدیـد بلخ را آغـاز کرده 

 . ست ا
خانـم یوسـفزاده بـا تأکیـد بـر این کـه تغییـر و 
تبدیـل در سـمت های سیاسـی یـک امـر عـادی 
و مـروج بـوده، گفتـه کـه او امیـدوار اسـت عطا 
محمـد نـور، والی بلـخ »با درایـت و مدیریتی که 
در 1۴ سـال مأموریـت از خود نشـان داده، حکم 

رییـس حکومـت مرکـزی را قبـول کند. 
حکومـت   میـان  تنش هـا  گرفتـن  اوج  از  پـش 
مرکـزی و عطـا محمـد نـور والـی بلـخ، آقـای 
نـور منظوری اسـتعفایش را از طـرف ارگ منتفی 
می دانـد، هم چنـان، حـزب جمیعت ایـن تصمیم 

ارگ را عجوالنـه تصـور می کنـد. 
ایـن درحالـی که عبـداهلل عبـداهلل رییـس اجرایی 
حکومـت وحـدت ملـی بـا اسـتعفای آقـای نور 

موافقـت کرده اسـت.
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نشسـت سـه جانبـه چیـن، افغانسـتان و پاکسـتان 
در حالـی در شـهر بهجینـگ آغـاز یافـت کـه در 
نیـز  افغانسـتان  صلـح  شـورای  گذشـته  روز  دو 
گردهمایـی را بـا شـرکت علمـای دیـن در رابطـه 
بـه مسـاله صلـح در کشـور برگـزار کـرد. در ایـن 
گردهمایـی تاش هایـی صـورت گرفـت که نقش 
علمـای دینی در آوردن صلح در افغانسـتان بیشـتر 
تقویـت شـود. در همیـن حـال، دولـت وحـدت 
ملـی در عرصـۀ دیپلوماسـی نیـز گفتگوهایـش را 
بـا کشـورهای نزدیک بـا مسـایل افغانسـتان ادامه 
می دهـد. دولت مـردان کشـور و مقام های شـورای 
موفقیت هـای خـود در عرصـه  برخـی  از  صلـح 
دارنـد  بـاور  و  می گوینـد  سـخن  صلـح  تامیـن 
کـه بـه زودی افغانسـتان شـاهد تغییـرات مثبتـی 
در ایـن زمینـه خواهـد بـود. امـا ایـن کـه چنیـن 
موفقیـت خواهـد  بـه  قریـن  برنامه هایـی چقـدر 
بـود، چیـزی اسـت کـه در مـورد آن بـا قاطعیـت 
نمی تـوان حکـم داد. زیـرا در یـک و نیـم دهـه 
اخیـر دولـت افغانسـتان بـه شـکل های گوناگـون 
تـاش ورزیـده که بـه موفقیتـی در عرصـۀ تامین 
صلـح دسـت پیـدا کنـد؛ امـا ایـن تاش هـا هرگز 
بـه موفقیـت قابل توجهی منجر نشـده انـد. دولت 
افغانسـتان شـاید خواسـته باشـد کـه کشـور را از 
بحـران ناامنـی نجات بخشـد، امـا گام هایـی را که 
در ایـن عرصـه بـر مـی دارد راه بـه چنیـن هدفـی 
نمی برند. مثل این اسـت که کسـی خواسـته باشـد 
در زمینـی گنـدم بـکارد؛ امـا بـه جـای دانـه گندم 
جـو کشـت کنـد. آیـا چنیـن شـخصی می توانـد 
انتظار داشـته باشـد کـه محصـول او از زمین گندم 
باشـد؟ دولـت افغانسـتان نیـز چنیـن برخـوردی 
بـا برنامـۀ صلـح داشـته اسـت. دولـت افغانسـتان 
در حالـی گروه هـای مسـلح و حامیـان آن هـا را 
بـه نشسـتن در میـز مذاکـره تشـویق می کنـد کـه 
خـود هـر روز بـا مشـکل تازه یـی بـا کسـانی رو 
بـه رو اسـت کـه خـود را بخشـی از نظـام فعلـی 
در  کـه  داشـت  انتظـار  می تـوان  آیـا  می داننـد. 
توجـه  مـورد  بتوانیـم  مـا  چنیـن فضـا و جـوی 
افـرادی واقع شـویم کـه آن ها در پی ویـران کردن 
نظـام هسـتند؟ بدون شـک چنیـن توقعـی، دور از 
ذهـن می نمایـد و تـا زمانـی کـه دولت افغانسـتان 
موفـق نشـود کـه حامیـان خـود از درون را راضی 
نگـه دارد، مخالفـان مسـلح خـود را هرگـز موفـق 
نخواهـد شـد که بـه گفت وگوهای صلح بکشـاند. 
هـر روز وقتـی مشـکلی تـازه فـرا راه دولـت قرار 

می گیـرد، مخالفـان مسـلح آن را دلیلـی برحقانیت 
خـود پنداشـته و ازآن بـه عنوان حربـۀ علیه دولت 

می کننـد.  اسـتفاده 
دولـت وقتـی علمـای دینـی را بـرای کمـک بـه 
رونـد صلـح دعـوت می کنـد و یـا نشسـت هایی 
را بـا کشـورهای ذیدخـل در مسـایل افغانسـتان 
برگـزار می کنـد، فقـط می توانـد یـک روی سـکه 
اسـت  عملکردهایـی  سـکه  دیگـر  روی  باشـد، 
کـه ایـن دولـت در حمایـت از برنامه هـای خـود 
صـورت می دهـد. متاسـفانه در این عرصـه دولت 
افغانسـتان موفقانـه عمـل نکـرده اسـت. عملکـرد 
دولـت افغانسـتان چنـان نبـوده کـه بتوانـد فضای 
اعتمـاد را چنـان گسـترش بخشـد کـه مخالفـان 
گذاشـتن  و  گفت وگـو  از  غیـر  چاره یـی  مسـلح 
سـاح نداشـته باشـند. مخالفـان مسـلح حتـا در 
ایـن پانزده سـال یک بـار هم راضـی بـه مذاکره با 
دولـت نشـده انـد. آیا کسـی دلیل چنیـن موضعی 
را سـراغ کـرده اسـت؟ آیـا مخالفـان مسـلح بـه 
حقانیـت راه شـان بـاور دارنـد و یا ایـن که دولت 
افغانسـتان را ناتوان در مبـارزه علیه خود می یابند؟ 
بـه نظر می رسـد مخالفان مسـلح بیشـتر از این که 
بـه حقانیـت راه خـود باور داشـته باشـند، ضعف 
دولت وسـیله ادامۀ جنگ شـان شـده اسـت. وقتی 
معـاون اول ریاسـت جمهـوری بـه هربهانـۀ بـه 
تبعیـد مجبـور می شـود، وقتـی والـی یـک والیت 
دولـت را بـه ناکارآمـدی و توطیه علیـه موتلفانش 
در  پارلمـان  نماینـده گان  وقتـی  می سـازد،  متهـم 
بـه  را  دولـت  و  می شـوند  جمـع  والیـت  یـک 
دسیسـه علیـه منافـع علیای کشـور متهـم می کنند، 
بـدون شـک تاثیـرآن در یـک حوزۀ کوچـک باقی 
برنامه هـای  کل  کـه  می شـود  سـبب  و  نمی مانـد 
دولـت زیر سـوال بـرود. مخالفان مسـلح بـا انتباه 
از چنیـن وضعیتـی نتیجـه می گیرنـد کـه دولـت 
افغانسـتان چنـان دولـت ضعیف، ناتوان، سـطحی 
گـرا، قـوم گـرا و بی برنامـه اسـت کـه نمی توانـد 
معـاون اول ریاسـت جمهوری خـود را در داخـل 
کشـور تحمل کنـد، برای عدم شـرکت یـک والی 
در یـک نشسـت توطیـه می چینـد و مانـع پـرواز 
قـدرت  از  دیگـران  حـذف  بـرای  می شـود،  او 
برنامـۀ قـوم گرایانـه تـدارک می بینـد و بـه روی 
شـهروندانی کـه آمـده انـد بـه صـورت مسـالمت 
آمیـز حـق خواهـی کننـد، تفنـگ می کشـد، آیـا 
چنیـن دولتـی می توانـد انتظـار داشـته باشـد کـه 
مخالفـان مسـلح او دسـت از مخالفـت بردارنـد و 

بـه رونـد صلـح بپیوندنـد؟ آیـا آن هـا نمی گوینـد 
کـه شـما بـا خودی هـای تـان چـه می کنید کـه با 
مخالفـان مسـلح تـان بکنید؟ بـا توجه این مسـایل 
می تـوان گفت که گام نخسـت بـرای تامین صلح، 
ایجـاد بسـتری قابـل اعتمـاد و پذیریـش در داخل 
نظـام اسـت. اگـر چنیـن بسـتری نباشـد، بـدون 
شـک هیـچ گـروه و دسـتۀ حاضـر بـه گذاشـتن 
سـاح و پیوسـتن بـه رونـد صلـح نخواهـد شـد. 
دولـت افغانسـتان در مهم تریـن وعده هـای خـود 
بـه شـهروندان در زمینـۀ تامیـن عدالـت، تـوازن 
قدرت، مشـارکت عمومـی در سیاسـت گذاری ها 
و اعتمـاد سـازی چنـان نـاکام بـوده کـه امـروز 
مـرز میـان دولـت و شـهروندان به حفـره غیرقابل 
افغانسـتان از  تصـور تبدیـل شـده اسـت. مـردم 
اقدام هـای دولـت چنـان خسـته و ناامیـد انـد کـه 
نیـز  رییس جمهـوری  اقتصـادی  برنامه هـای  حتـا 
دیگـر نمی تواننـد حمایـت آن هـا را جلـب کننـد. 
سـه  نشسـت های  برگـزاری  شـرایطی  چنیـن  در 
جانبـه و چهارجانبـه و گردهمایی هایی با شـرکت 
علمـا و دیگـر اقشـار جامعه فقـط می تواند آب در 

هـاون کوبیـدن باشـد و بس.

2سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2173  چها  ر شنبه     6 جد   ی  /   د  ی     y    1396   9 جما د ی اال و ل    y 1439  27 د سمبر     2017 www.mandegardaily.com

احمدعمران

صلح برنـامه های 
از اساس مشکل دارند!

 

حادثه یی که در تاریخ ششِم جدی سال 13۵۸ اتفاق افتاد و افغانستان 
را زیر چیِن تانک های شوروی ُخرد کرد، در صفحات تاریخ معاصر 
ما، بسیار شرم آور و خونین درج شده است؛ حادثه یی که با تبعاِت 
تاریخ  در  اسارت  ترین  بزرگ  نشان دهنده  آن  خون بار و ویران گِر 
سیاسی افغانستان است و نیز بزرگ ترین درس برای ما و نسل های 
پس از ما.مطالعۀ انبوهی از اسناد و شواهد به جا مانده از رویداد ششم 
افغانستان، مشکات  از جامعۀ  درست  کامًا  درِک  به  را  ما  جدی، 
ولو  قدرِت  هر  می گوید  ما  به  و  می کند  راهنمایی  آن  مختصاِت  و 
پوالدین و مستحکم که از حمایِت مردمی برخوردار نباشد، محکوم 
نابودی ست. چنان که از صبِح همان شش جدی بود که  به زوال و 

ستارۀ بخت اتحاد جماهیر شوروی در جهان رو به افول گذاشت.
شکی نیست که وقوِع رویداد ششم جدی و پیامدهای فاجعه بار آن، 
بهترین کتاب برای مطالعه و شناخِت کشوری به نام افغانستان است 
که باید از آن درس ها گرفت و و تجربه ها اندوخت. ایجاد حکومتی 
سرخ توسط دو حزِب خلق و پرچم در افغانستان، اصلی ترین هدِف 
این رویداد بود؛ رویدادی که می توانست شوروی را به آب های گرم 
برساند و تمام منطقه و جهان را آبستِن حوادِث ویران گر سازد. اما 
خلقی ها و پرچمی ها و حکومت اتحاد جماهیر شوروی که سرمسِت 
پیروزی ظاهرِی خویش و مردم آزاری بودند، نمی دانستند که همِت 
به  را  آن ها  تمام خواب های خوِش  افغانستان،  مجاهد  مردم  واالی 

یأس و شکست تبدیل خواهد کرد.
و  شوروی  متجاوز  ارتش  ستمگری های  برابر  در  به تدریج، 
حکومت های دست نشاندۀ آن، از هر کوی و برزن صدای حق طلبی 
با  این صداها  و  بلند شد  افغانستان  مجاهد  مردمِ  عدالت خواهی  و 
و  نصرت  خداوند،  یاری  به  و  خوردند  پیوند  به هم  اهلل اکبر  غریو 
پیروزی مظلومین فرا رسید و قامِت اردوگاه سرخ، شکاف برداشت 

و جهان، فروپاشی آن را به نظاره نشسـت.
هرچند خلقی و پرچمی ها تاش ها کردند تا مبارزۀ قهرمانانۀ مردم 
امپریالیسِم  به  وابسته  و  ارتجاعی  یک حرکِت  را  افغانستان  مجاهد 
غرب معرفی کنند؛ اما همه گان آفتاِب حقیقِت جهاد صادقانۀ ملِت ما 
را به چشِم سر مشاهده کردند و هیچ تهمتی نتوانست از شعاِع تابِش 
آن بکاهد. البته شکی هم نیست که تمام قدرت ها و سیاست مداران 
وافر  بهره های  ما  مردمِ  سلحشورانۀ  مجاهدِت  از  غرب،  جهان 
تنظیم های  از  برخی  به  نیز  کمک هایی  رهگذر،  این  از  و  می بردند 
جهادی می کردند؛ اما جهاد مردم افغانستان فی نفسه آن چنان پاک و 
بی االیش بود که فقط از چشمۀ زالِل ایمان به خدا و وطن دوستی 
اژدهای سرخ  کامِ  از  هرگز  افغانستان  این،  غیر  در  می گرفت.  مایه 
آتش خصِم  در  آن،  ثقافِت درخشان  و  فرهنگ  نمی یافت و  نجات 

متجاوزین ذوب می گشت.
اکنون سی وچهار سال بعد از تجاوز ارتش سرخ شوروی به افغانستان، 
عظمِت جهاد مردم افغانستان هر روز بیشتر آشکار می شود. تاریخ 
گواه است که روسیۀ تزاری و بعدها روسیۀ کمونیستی بر هر کشوری 
که استیا می یافت، به سرعت تاریخ، فرهنگ و تمدِن آن ها را استحاله 
و دگردیس می کرد. چنان که همه دیده ایم که کشورهای آسیای میانه 
که همه پس از فروپاشی شوروی سابق مستقل شدند، تا چه اندازه از 
ریشه های فرهنگی و هویتِی خود دور افتاده اند. اما تجربۀ افغانستان 
و تجاوز ارتش سرخ به این کشور، این طلسم را برای همیشه درهم 

شکست و به این معادله، نتیجۀ معکوس بخشید.
اما اکنون به رغم چنین پیروزِی افتخارآفرینی که نصیب ما شد، اگر 
نگاهی عمیق به اوضاع کشور بیندازیم، می بینیم که ما بازهم در سایۀ 
آن روزها و حوادِث فاجعه بار قرار داریم. کشمکش های فعلِی جهانی 
بر سر مسالۀ افغانستان و منازعات داخلی در کشور، همه به نحوی 
متأثر از رویداد ششم جدی است. واضح است که مردم افغانستان از 
آن روزگار تا امروز، قربانی سیاسِت ششِم جدی ها شده اند؛ اما مردم 
ایجاد دولت اسامی  از سقوط آخرین حکومت کمونیستی و  پس 
در افغانستان، با کمال متانت و بزرگواری همۀ آن ها را بخشیدند تا 
یک فضای کامًا باز و برادرانه در کشور شکل بگیرد. اما متأسفانه 
قومیت  مبنای  بر  آن ها  از  بسیاری  عطوفت،  و  بخشش  این  به رغم 
تخریب  به  دست  بیگانه گان،  استخباراتی  نقشه های  اساس  بر  یا  و 
و بدنام سازی دولت اسامی و سامان دهی رویدادهای خونین دهۀ 
هفتاد در افغانستان یازیدند و بعدتر شماری از آن ها نیز به طالبان و 

آی اس آی پیوستند و خیانت ها و جنایت ها مرتکب شدند.
شوربختانه هم اکنون نیز شماری از چهره های وابسته به رویداد ششم 
و  می پاشند  نفاق  تخم  مردم  میان  در  و  شده اند  نظریه پرداز  جدی، 
از  منفور  چهره های  آن  از  شماری  حتا  می بافند.  یاوه  روز  و  شب 
پشت رسانه های معلوم الحال، تیوری خشونت را ترویج می کنند، به 
مردم افغانستان توهین می کنند و برخی اقوام را »حرامی« می خوانند. 
اما این اوباشان ناسپاس باید بدانند که اگر امروز نفسی می کشند و 
باد به غبغب می اندازند، از برکِت بخشش ها و ازخودگذری های این 
مردمِ بزرگوار و قهرمان است که به رغم آن که توانستند بینی ابرقدرت 
شرق را به خاک بمالند، میکروبی به ساِن آن ها را به نام یک هموطن 

و شهروند افغانستان تحمل کردند.

شش جدی؛ 
بزرگ  ترین اسارت و بزرگ ترین درس 

تاریخ برای افغانستان

دولت وقتی علمای دینی را برای 
کمک به روند صلح دعوت می کند 
و یا نشست هایی را با کشورهای 

ذیدخل در مسایل افغانستان 
برگزار می کند، فقط می تواند یک 
روی سکه باشد، روی دیگر سکه 
عملکردهایی است که این دولت 

در حمایت از برنامه های خود 
صورت می دهد. متاسفانه در این 
عرصه دولت افغانستان موفقانه 
عمل نکرده است. عملکرد دولت 
افغانستان چنان نبوده که بتواند 
فضای اعتماد را چنان گسترش 

بخشد که مخالفان مسلح چاره یی 
غیر از گفت وگو و گذاشتن سالح 
نداشته باشند. مخالفان مسلح 

حتا در این پانزده سال یک بار هم 
راضی به مذاکره با دولت نشده 

اند. آیا کسی دلیل چنین موضعی 
را سراغ کرده است؟ آیا مخالفان 
مسلح به حقانیت راه شان باور 

دارند و یا این که دولت افغانستان 
را ناتوان در مبارزه علیه خود 

می یابند؟
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خپلـواک  انتخاباتـو  د  افغانسـتان  د 

کمېسـیون وايـي چـې د دوی لـه مکـررو 

غوښـتونو رسه رسه تـر اوسـه حکومـت 

نـه دی معـريف  نـوی کميشـر  تـه  دوی 

کـړی.

حکومـت  دوی  وايـي،  کمېسـیون  دغـه 

تـه د نـوي کميشـر د معـريف کولـو لپاره 

دوه مکتوبونـه لېـږيل، خو تراوسـه مثبت 

ځـواب نـه دی ورکـړل شـوی.

ویانـد  او  کمیشـر  کمېسـیون  دغـه  د 

ګالجـان عبدالبدیـع صیاد د سـې شـنبې 

پـه ورځ »د ۱۳۹۶ کال د مرغومـې پـه ۵ 

مـه« ازادي راډیـو تـه وویـل چـې که څه 

هـم حکومـت پـه دې برخـه کـې ژمنـې 

ورکـړي، خـو د رئیسـنه موجودیـت دوی 

لـه اداري او مـايل سـتونزو رسه مخ کړي 

دي.

ښاغيل صیاد زیاته کړه:

"رسه لـه دې چې مـوږ دوه ځلـه مکتوب 

اسـتولی، خـو حکومـت نـوی غـړی نـه 

د  ده چـې  طبعـی  او  کـړی  معرفـی  دی 

رئیـس پـه نـه موجودیـت کـې، د اداري 

پـالوي پـه رسپرسـتۍ کـې پـه مـايل او 

اداري برخـو کې ځینې سـتونزې رامنځته 

شـوې دي."

ولسـمرش  وړانـدې  میاشـت  شـااوخوا 

د  انتخاباتـو  د  غنـي  ارشف  محمـد 

خپلـواک کمېسـیون رئیـس نجیـب اللـه 

لـه  اسـاس  پـر  فرمـان  یـوه  د  احمـدزی 

کـړ. لېـرې  دنـدې 

پـه فرمـان کـې راغـيل وو چـې ښـاغلی 

د  کمېسـیون  د  انتخاباتـو  د  احمـدزی 

کميشـرانو پـه غوښـتنه لېرې شـوی دی.

تېـره  چـې  ده  کـې  حـال  داسـې  پـه  دا 

اوونۍ د افغانسـتان لپـاره د ملګرو ملتونو 

پـه  انتخاباتـو  د  هـم  اسـتازي  ځانګـړي 

خپلـواک کمېسـیون کـې د کـم ظرفیت د 

موجودیـت له کبله اندېښـنه ښـودلې وه.

دا چـې ولـې جمهـوري ریاسـت د یـوې 

میاشـتې پـه تېرېـدو رسه الهم کمېسـیون 

تـه نـوی کمیشـر نـه دی معـريف کـړی، 

همدغـه پوښـتنه مـو د جمهـور رئیـس د 

ویانـد د دفـر له رسپرسـت شـاه حسـین 

مرتضـوي رسه مطـرح کـړه، خـو هغـه په 

دې اړه لـه څـه ویلـو ډډه وکـړه.

د افغانسـتان د ازادو انتخاباتـو بنسـټ یـا 

فیفـا بیـا وايـي، حکومت د هـرې ورځې 

پـه تېرېدو د ښـو انتخاباتو د تـررسه کېدو 

پـه برخـه کې فرصتونـه له السـه ورکوي.

د دغـه بنسـټ اجرائیـوي رئیـس یوسـف 

وویل: رشـید 

"مـوږ پـه رسعـت د ټاکنـو پـر لـور روان 

یـوو، خـو ځینـي مهـم کارونه چـې باید 

خپلـواک  انتخاباتـو  د  او  يش  تـررسه 

کمېسـیون یـې لیډرشـیب ولـري، معلـق 

پاتـې دي او پـه وخـت نه تـررسه کېږي."

د ښـاغيل رشـید په خربه، په داسـې حال 

کـې چـې د انتخاباتو خپلواک کمېسـیون 

د رهـربۍ لـه پلوه لـه جدي سـتونزو رسه 

مخامـخ دی، نـو له دغه کمېسـیون څخه 

د داسـې انتخاباتـو تـررسه کـول چې ټول 

منـيل او شـفاف وي، لـه ځان تېرايسـتنې 

پرتـه بـل څه نـه يش کېدای.

وزیـر مالیه در مورد درج پیشـنهادات 
سـناتورها در بودجـه ملی سـال مالی 
سـناتوران  بـه  خورشـیدی   1397

معلومـات ارائـه کرد.
اکلیـل حکیمـی وزیـر مالیـه کـه در 
نشسـت اسـتماعیه روز سه شـنبه )۵ 
جـدی( مجلـس سـنا شـرکت کـرده 
نظریـات  برخـی  کـه  گفـت  بـود 
سناتورها در سـند بودجه 1397 درج 

شـده اسـت.

سـناتوران، 3۸ نظـر پیشـنهادی برای 
درج در بودجه ملی سـال مالی 1397 
ارائـه کـرده بودنـد و از وزارت مالیـه 
تقاضـا داشـتند کـه نظریـات آنـان را 

بایـد در سـند بودجـه بگنجاند.
امـا اکلیل حکیمـی وزیـر مالیه گفت 
کـه ایـن وزارت برخـی از نظریـات 
سـند  در  را  سـناتورها  پیشـنهادی 

بودجـه 1397 گنجانیـده اسـت.
آقـای حکیمـی گفـت کـه 16 مـورد 

نظریـات سـناتوران در مـورد طـرح 
بودجـه ملـی عمومی و متفرقه اسـت 
و 22 مـورد پـروژه هـای والیتی بوده 
کـه در سـند بودجـه در نظـر گرفتـه 

است. شـده 
نـام  مـورد خاصـی  از هیـچ  او  امـا 
نگرفـت و بـه تشـریح دسـتاوردهای 
خـود پرداخت که با انتقاد سـناتورها 
مواجـه شـد و از آنجـای که نشسـت 
اسـتماعیه بود، وزیر مالیه به سـواالت 

سـناتورها هـم پاسـخ نداد.
نجیبـه حسـینی یـک عضـو مجلس 
سـنا گفت کـه وزیر مالیـه پروژه های 
والیتـی پیشـنهادی سـناتورها را در 
سـند بودجـه درج نکـرده و در ایـن 
سـند به رفاه مردم فقیـر جامعه توجه 

صـورت نگرفته اسـت.
داود غفـاری عضو دیگر مجلس سـنا 
هـم گفـت: »وزیـر مالیـه در مجلـس 
سـنا کنفرانـس مطبوعاتـی ارائـه کرد 

را  کنفرانـس  ایـن  می توانسـت  و 
در جاهـای دیگـر و یـا مقـر وزارت 
مالیـه برگـزار کند و نبایـد به صورت 
فرمایشـی وقت مجلس سـنا را ضایع 

کـرد«. می 
آقـای غفاری افـزود که سـند بودجه 
ملی بـرای رفـع مشـکات اقتصادی 
کشـور نیسـت و انکشـاف متوازن در 
این سـند در نظر گرفته نشـده اسـت.
گالـی اکبـری دیگـر عضـو مجلس 
سـنا نیز گفـت که حضـور وزیر مالیه 
در نشسـت امروز مجلس سنا بیهوده 

بود.
هـم  »مـا  گفـت:  اکبـری  خانـم 
نماینده هـای انتخابی مردم هسـتیم و 
وزارت مالیـه بودجه والیتـی ما را در 
سـند بودجـه در نظـر مـی گرفـت«.
کـه  بودنـد  معتقـد  سـناتورها  ایـن 
وزیـر مالیـه به دلیـل رهایی از فشـار 
بـا درخواسـت  نماینـدگان مجلـس 
از  فرمایشـی  نشسـت های  چنیـن 
مجلـس سـنا، در پی کسـب شـهرت 

خـود اسـت.
مجلس سـنا در تصویـب بودجه ملی 
نقـش کمتـری دارد و بـر بنیـاد قانون 
اساسـی تنها نظریات پیشـنهادی ارائه 
مـی کننـد. سـناتورها از وزارت مالیه 
انتقاد دارند که در سـال های گذشـته 
نظریـات پیشـنهادی آنان را در سـند 
بودجـه درج نکـرده اسـت و تنهـا به 
نماینـدگان مجلـس کـه صاحیـت 

بیشـتر دارنـد، امتیاز مـی دهند.
سـند بودجـه ملی سـال مالـی 1397 
بـه دلیل حذف پروژه هـای والیتی و 
غیـر متـوازن دو هفته پیش از سـوی 

مجلـس نمایندگان رد شـد.
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د انتخاباتو کمېسیون: 

له مکررو غوښتنو رسه رسه نوی کمیشرن نه دی معريف شوی

گزارش
وزیر مالیه:

بودجه  در  سناتورها  پیشنهادات 
است شده  گنجانیده 

امـروز، جهـان اسـام بـا مشـکات جـدی و منازعات 
گوناگون مواجه اسـت؛ جنگ در شـماری از کشورهای 
اسـامی جریـان دارد و مـردم بی گناه کشـته می شـوند. 
از جملـه ایـن مشـکات و منازعات، می توان به مسـأله 
ناگورنـو قـره بـاغ در آذربایجان که با اشـغال آن توسـط 
ارمنسـتان به وجود آمد، مشـکات فلسطین و کشمیر و 

افغانسـتان و دیگر مناطق خاورمیانه اشـاره کرد.
برخـی حلقـات از این وضعیت بهره برده و سـعی دارند 
اسـام را بـه عنـوان یـک تروریسـتی به جهـان معرفی 
کنـد و بـه همیـن سـبب الزم اسـت کـه کشـورهای 
اسـامی بـرای مقابله بـا این وضعیت همسـبته گی خود 

را تقویـت کنند. 
جمهـوری آذربایجـان، بـه عنـوان یـک کشـور مهـم 
اسـامی، گام هـای مهمی را در راسـتای تقویت وحدت 
اسـامی در ایـن زمینه برداشـته اسـت تا صلح دوسـتی 
اش را بـه نمایـش بگـذارد و بـه همیـن دلیـل، الهـام 
علـی اف رییـس جمهـور آذربایجـان سـال 2017 را 
»سـال همبسـتگی اسـامی« اعام کرد و باکـو پایتخت 
ایـن کشـور میزبـان »رقابت هـای ورزشـی همبسـتگی 

کشـورهای اسـامی« شـد. 
شـرکت کشـورهای اسـامی در برنامه های بزرگ سـال 
همبسـته گی اسـامی و بازی های وزرشـی همبسـته گی 
اسـامی در باکـو، پیـام صلح و ثبـات را از این شـهر به 

جهان مخابـره کرد. 
بعد از کسـب اسـتقال آذربایجان در سـال 1991، بنیاد 
آزادی مذهبـی و فکـر در این جمهوری گذاشـته شـد و 
در راسـتای احیـای بناهـای تاریخی و مسـاجد و معابد 

کارهـای بـا اهمیتی صـورت گرفت. 
در دوران حکومـت اتحـاد جماهیـر شـوروی، تنهـا 17 

مسـجد در آذربایجان وجود داشـت؛ اما بعد از اسـتقال 
ایـن جمهـوری بر شـمار مسـجد افـزوده شـد و اکنون 

تعـداد مسـاجد به 2166 باب رسـیده اسـت. 
در ایـن میـان، 306 مسـجد از سـوی حکومـت، تحـت 
عنـوان بناهـای تاریخـی اسـامی حفاظـت می شـود. 
بـا حمایـت الهـام علـی اف رییس جمهور، کمیسـیونی 
کـه بـرای ایـن کار ایجـاد شـده اسـت، مسـاجد بزرگ 
و تاریخـی از جملـه مسـجد حضـرت محمـد )ص(، 
مسـاجد بی بـی هیبت، تازه پیر، مسـجد جامـع دژ باکو، 
مسـجد اژدر بی )اژدر بیگ(، مسـجد جامع شـاماخی، و 
مجمتع امام زاده در شـهر گنجه از جمله مسـاجد مهمی 
اسـت کـه در راسـتای برنامـۀ احیـاء مسـاجد و اماکـن 

مذهبـی در آذربایجـان صـورت گرفته اسـت. 
اعـام سـال 2016 بـه عنوان سـال چند فرهنـگ گرایی 
و سـال 2017 بـه عنـوان سـال همبسـتگی اسـامی در 
آذربایجـان نشـان می دهـد کـه امـکان ایجـاد یـک مدل 
اجتماعـی بـر پایـۀ تنـوع مذهبـی و فرهنگـی در ایـن 

جمهـوری و ارایـه آن بـه جهـان وجـود دارد. 
از  اسـامی  کشـورهای  تمـام  بـا  آذربایجـان  روابـط 
جملـه افغانسـتان بـر اسـاس دوسـتی و برادری اسـتوار 
اسـت و ایـن کشـور بـه روابط خـود با جهان اسـامی 
توجـه جـدی دارد و بـر همین اسـاس بود که نخسـتین 
ماموریـت دیپلماتیـک آذربایجـان بعـد از اسـتقال در 
کشـورهای اسـامی انجـام شـد و در مـدت کوتاهـی، 
آذربایجـان بـه حیـث عضـو فعـال سـازمان همـکاری 
کشـور  ایـن  و  کـرد  انـدام  عـرض   )OIC( اسـامی 
می خواهـد بـا کشـورهای اسـامی در راسـتای ارتقـای 
ارزش هـای جهانـی و اسـامی همکاری نزدیک داشـته 

باشد.

آذربایجان وارد تعامل جدید 
با جهان اسالم می شود

◄ نویسنده: فرید شهبازلی، رییس انجمن »جوانان اصالح طلب« جمهوری آذربایجان
◄  برگردان: احمدقریشی
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محمد اكرام اندیشمند
تجـاوز نظامـی شـوروی در 13۵۸ خورشـیدی، برابر 
بـه 1979میـادی بـر افغانسـتان، در دوران حکومـت 
صـد روزۀ حفیظ اهلل امین )دسـتگیر پنجشـیری مدت 
حکومـت امیـن را 103 روز می گوید( شـکل گرفت. 
ورود نخسـتین دسـته های نظامی لشـکریان شـوروی 
در ظاهـر، تـوأم بـا دعـوت و موافقـت امیـن بـود. اما 
ایـن نیروهـا پـس از ورود و اسـتقرار در افغانسـتان، 
دسـت به قتـل داعـی و میزبان خـود زدنـد. در حالی 
کـه تقاضـای امین بـه حضور قـوای شـوروی و اقدام 
ایـن قـوا در قتـل موصـوف بـه عنـوان دو موضـوع 
متناقـض و معمـا گونـه ای در رویـداد لشـکر کشـی 
شـوروی جلـب توجـه مـی کنـد، حـزب دمکراتیک 
خلـق اعـم از هـردو جناح خلـق و پرچـم آن تا کنون  

پـرده از تناقضـات ایـن رویـداد بر نداشـته اند.
نقـش رهبران حـزب دمکراتیـک خلق افغانسـتان در 
حملـه و ورود قـوای شـوروی، نقـش اصلـی و تعین 
کننـده نبـود. هرچنـد کـه حفیـظ اهلل امیـن  قـوای 
شـوروی را دعـوت کرد و ببرک کارمـل در پی تجاوز 
نیروهـای شـوروی بـه رهبـری حـزب و حاکمیـت 
حزبـی رسـید، امـا آنهـا در این سـقوط و صعـود تنها 
یـک قربانـی محسـوب می شـدند. وقتـی میتـوان به 
درسـتی ایـن حقیقـت اذعـان داشـت کـه عملکـرد 
شـوروی هـا و بـه گونـۀ دقیـق تـر روس هـا را در 
مـورد رهبـران حـزب دمکراتیـک خلـق مـورد توجه 
و بررسـی قـرار داد. علـی رغم آنکه رقیبـان متخاصم 
جنـاح پرچـم بـه خصـوص مخالفـان ببـرک کارمـل 
در داخـل حـزب دمکراتیـک خلـق و بیـرون از ایـن 
حـزب، حملـۀ نظامی شـوروی را عاملی در رسـاندن 
رهبـر جنـاح پرچـم حـزب بـه کرسـی اقتـدار تلقی 
مـی کننـد و نقـش کارمـل را در ایـن حمله بـه عنوان 
دوسـت صـادق و وفادار به شـوروی برجسـته و مهم 
می پندارنـد، امـا حقایـق نهفتـه در متـن رویدادهـای 
تجـاوز شـوروی و عملکرد بعدی آنهـا حکایت دیگر 
دارد. وقتـی رهبـران شـوروی در کریملیـن تصمیم به 
حـذف امین از کرسـی قـدرت گرفتنـد و برژنف این 
تصمیـم را در سـپتمبر 1979 بگـوش تره کی رسـاند، 
ببـرک کارمـل بـه عنـوان رهبـر حـزب و حاکمیـت 
حزبـی در کابـل مـد نظـر گرفته نشـده بود. امـا غلبۀ 
امیـن بـر تره کـی در منازعۀ قدرت و قتل او از سـوی 
امین، رهبران شـوروی را به انتخـاب و انتصاب ببرک 
کارمـل در رأس حـزب و حکومـت حزبـی در کابـل 
واداشـت. در سـال های بعـد که رهبران پیـر کریملین 
یکـی پی دیگـری پـدرود حیات گفتنـد و گورباچف 
و  کمونیسـت  حـزب  رهبـری  کی.جی.بـی  رییـس 
دولـت شـوروی را بـه دسـت آورد، در همسـویی بـا 
سیاسـت پرسـترویکا و گاسنوست، نجیب اهلل رییس 
خـاد را در دولـت حـزب دمکراتیـک خلق جانشـین 
کارمـل سـاخت. آنچه را که روس هـا در این دوره در 
مـورد ببـرک کارمل انجـام دادند، کمتـر از عملی نبود 
کـه در برابـر حفیـظ اهلل امیـن انجـام داده بودنـد. آنها 
کارمل را با فشـار عزل نمودند و سـپس از افغانسـتان 
بیرونـش کردنـد. آنگونـه که ببرک کارمل در سـالهای 
پـس از فروپاشـی شـوروی به حامد علمـی خبرنگار 

رادیـو بی.بی.سـی گفت:
»نـه تنها تـو بلکه تمام خبرنـگاران و ژورنالیسـتان در 
برابـر من جفای بـزرگ را مرتکب شـده اید. طوریکه 
مـن اضافـه از چهارسـال در شـوروی و چکسـلواکیا 
زندانـی بودم ولی هیـچ خبرنگار دربارۀ من گزارشـی 
بـه نشـر نرسـانید و هیچ کـس دنیـا را از زندانی بودن 
مـن اطـاع نـداد. خصوصاً ژورنالیسـتانی مانند شـما 
کـه خـود را افغـان مـی گوییـد بایـد از روس هـا می 
پرسـیدید کـه رییـس جمهـور مـا کجاسـت و چـرا 
بـه شـوروی بـرده شـده اسـت؟ تـو بـا مجاهدیـن 
افغانسـتان همـکار بـوده ای و از رنـج و زحمـت آنها 
در جنـگ علیـه نیروهـای شـوروی بـه خوبـی آگاه 
هسـتی. همانطوریکه شـما مخالف تجاوز شوروی به 
افغانسـتان بودیـد به همـان اندازه منهـم مخالف بودم. 
مـن از روز اول مخالف آمدن شـوروی ها به کشـورم 

بـودم ولـی مـا قربانی جنگ سـرد شـدیم.«)1( 
برکنـاری و تبعیـد ببرک کارمل توسـط روس ها مبین 
ایـن حقیقـت بـود کـه کارمل حتـی به قـول خودش 
چیـزی بیـش از یـک قربانی محسـوب نمی شـد. این 
واقعیـت نشـان میدهـد کـه او نقـش اصلـی و مهمی 
در تجـاوز شـوروی بـر افغانسـتان نداشـت. او قوای 
شـوروی را به افغانسـتان نیاورد بلکه  قوای شـوروی 
افغانسـتان آورد. در حالـی کـه روس هـا  او را بـه 
هیـچ شـک و تردیـدی در صداقـت و وفـاداری او به 
شـوروی نداشـتند، اما زمانیکه سیاسـت و منافع خود 
را در کنـار نهـادن ببـرک کارمـل از رهبـری حـزب و 
دولـت تشـخیص دادنـد، بـدون هیچ ماحظـه ای به 

پرداختند.  آن 
عملکـرد روس ها بعـداً در مورد داکتـر نجیب اهلل که 
جانشـین ببـرک کارمل گردید چیزی بهتـر از آنچه که 
در مـورد امیـن و کارمـل انجـام دادنـد، نبـود. هرچند 
نجیـب اهلل تمکیـن و وفاداری کمتر از رهبران پیشـین 
حـزب خویـش بـه روس هـا نداشـت. او در خـزان 
19۸۸ خطـاب به نیروهای شـوروی کـه در حال ترک 

افغانسـتان بودند گفت:
» مـا در برابـر شـما فرزنـدان شـجاع  کشـور لنیـن به 
خاطـر همۀ آنچه بـرای مردم افغانسـتان، برای انقاب 
ثـور انجـام داده ایـد، بـه خاطر مردانه گی و شـجاعت 
و هـم به خاطر مهربانی و انسـانیت شـما سـر تعظیم 

فرود مـی آورم.«)2( 
در سـال های بعـدی که شـوروی به سـوی فروپاشـی 

رفـت و روس هـا منفعت و مصلحت خود را در ترک 
حمایـت از نجیـب اهلل و حاکمیت حـزب دمکراتیک 
خلـق دیدنـد، به حزب و رهبرش چنان پشـت کردند 
کـه حتـی چند سـال بعد جسـد از گلو آویخته شـدۀ 
رهبرحـزب دمکراتیـک خلـق در پایتخت افغانسـتان 
آنهـا را بـه واکنشـی وا نداشـت. ایـن حقایـق نشـان 
میدهـد که رهبـران حزب دمکراتیک خلـق در تجاوز 
نظامـی شـوروی و تـداوم ایـن تجـاوز نقـش مهمـی 
نداشـتند. آنهـا  قربانـی ایـن تجـاوز بودنـد. در واقـع 
وسـیله و ابـزار ایـن تجـاوز. هـرگاه از منظـر قربانـی 
شـدن و ابـزار بـودن بـه نقش رهبـران حـزب مذکور 
در  تجاوز شـوروی نگاه شـود، سـهم حفیظ اهلل امین 
در ماجـرای تجـاوز و کشـانیدن پـای ارتش سـرخ به 
افغانسـتان بیشـتر از همه است. افزایش سـهم امین را 
در اشـغال نظامـی افغانسـتان توسـط شـوروی زمانی 
میتـوان بهتـر درک کرد که بسـوی او در ارتباط به این 

رویـداد از سـه زاویه نـگاه کرد:
نخسـت بـه عنـوان داعـی و میزبـان قـوای نظامـی 
شـوروی در افغانسـتان از مسـند قـدرت و از جایگاه 
رهبـری. دوم؛ به حیث چهرۀ شـاخص و قدرتمند در 
دولـت حـزب دموکراتیـک خلـق که بـه عضویت در 
سـازمان جاسوسـی ایاالت متحده امریکا)سی آی اِی(
متهم می شـود. و سـوم؛ به عنوان شـخصیت مسـتقل، 
نا سیونالیسـت و غیر وابسـته که خواهان طرد نفوذ و 
دخالت شـوروی بـه حزب دمکراتیک خلـق و دولت 

حزبـی بود.

1 - امین؛ داعی و میزبان نیروهای شوروی:
 حفیـظ اهلل امیـن در زمـان امضای معاهـده میان عالی 
تریـن هیئـات دولـت شـوروی و افغانسـتان در پنجم 
دسـمبر 197۸ کـه بـه رهبـری نورمحمـد تـره کی و 
برژنـف صـورت گرفت، بـه صورت رسـمی نفر دوم 
دولـت حـزب دمکراتیـک خلـق بـود. امیـن چـه در 
دوران رهبـری نورمحمـد تره کی در حـزب و دولت 
حزبـی و چـه در زمـان کوتـاه رهبـری و حاکمیـت 
خـودش بارهـا از شـوروی خواسـتار اعـزام نیـروی 
نظامـی به افغانسـتان شـد. در یک سـند محرمانۀ کی. 
جـی. بی که پس از فروپاشـی اتحاد شـوروی منتشـر 
گردیـد، نمایندۀ کـی. جی.بی در مـورد توافقات امین 
به چگونگـی جابجایـی نیروهای نظامی شـوروی در 

نویسد: افغانسـتان می 
»پیام از کابل )محرمانه ، عاجل(

بتاریـخ 12 و 17 دسـمبر )1979( نماینـدۀ کی گی.بی 
بـه امیـن دیـدار کـرد، در گفتـه هـای امیـن مسـاله 

درخـور توجـه اسـت:
امیـن مصرانـه مفکورۀ لـزوم بافصل اتحاد شـوروی 
در جلوگیـری از عملیـات رزمـی باندهـا در نواحـی 
شـمال جمهـوری دمکراتیک افغانسـتان را بیـان کرد، 

طـرح هـای او ازایـن قـرار اند:
رهبـری کنونـی افغانسـتان حضـور نیروهـای مسـلح 
شـوروی را در برخـی از نقـاط مهـم اسـتراتیژیک در 
اسـتان های شـمالی افغانسـتان خیـر مقـدم خواهنـد 

: گفت
امین گفت:

1- اشـکال و روش هـای ارائـه شـده کمـک نظامـی 
بایسـت از جانـب شـوروی تعییـن گـردد.

2 - تحـاد شـوروی میتوانـد پادگانهـای نظامـی در 

جاهایـی کـه خـود آرزو دارد، بـه دسـت آورد.
3 - اتحاد شـوروی میتواند کلیه پروژه های همکاری 

مشترک افغان شـوروی را زیر محافظت بگیرد.
۴ - سـپاهیان شـوروی میتوانـد راه هـای مواصاتـی 
جمهـوری دموکراتیـک افغانسـتان را زیـر نگهبانـی 

بگیـرد.«)3(  
همچنـان نمایندۀ کی.جی.بـی از کابل در پیام محرمانۀ 
دیگـر خـود بـه مسـکو از تقاضـای امیـن بـه اعـزام 
نیروی شـوروی برای حفاظـت از محل کار و اقامتش 

سـخن میگوید:
  ».............در رونـد گفتگـو، امیـن خواهش خود مبنی 
بر گسـیل یک گـردان )کندک( از سـپاهیان شـوروی 
را بـرای نگهبانـی از شـخص خـود در مقـر جدیدش 
)کـه او در نظـر دارد پـس از پانزدهـم اکتوبـر سـال 

روان)1979( بـه آنجـا کـوچ کنـد( تکرار کـرد.«)۴( 
ظاهـراً پس از تقاضای امیـن یک قطعۀ پنجصد نفری 
که عمدتـاً از نیروهای مخصـوص کی.جی .بی بودند 
در اوایـل دسـمبر 1979 بـه محل اقامـت امین در کاخ 
تپـۀ تـاج بیـک اعـزام شـدند. ایـن نیروها حلقـۀ دوم 
محافظتـی را بـدور قصر تپـۀ تاج بیک میسـاختند که 

همه ملبـس با یونیفـورم ارتش افغانسـتان بودند.)۵(
فقیـر احمـد ودان، عضـو ارشـد جنـاح پرچـم حزب 
دمکراتیـک خلـق، ضمـن آنکـه دعـوت امیـن را از 
مسـکو در اعـزام قـوای نظامـی، تـاش موصـوف 
غـرض جلب اعتماد رهبـران شـوروی در مورد خود 
تلقـی مـی کنـد، بـه نقـل از یـک مامـور عالـی رتبـۀ 

حکومـت امیـن می نویسـد:
»بایـد بـه اسـاس ایـن پیشـنهاد )پیشـنهاد حفیـط اهلل 
امیـن( ده هـزار تـن از منسـوبان اردوی شـوروی در 
میـدان های هوایی افغانسـتان جابجـا و در مواقع الزم 
از آنهـا اسـتفاده میگردید. به همین سـبب در بیانیه ها 
و اسـناد هردو جانب فورمول بنـدی »قطعات محدود 

نظامی اتحـاد شـوروی«بکار میرفت.»)6(
گـزارش سـری سـفارت ایـاالت متحـدۀ امریـکا در 
کابل، ورود و جابجایی شـماری از نیروهای شـوروی 
و یـا همـان قطعـات محـدود نظامـی شـوروی را در 
اوایـل حکومـت صـد روزۀ امیـن تأییـد می کنـد. در 
سـند سـری شـماره ۴7 بتاریـخ سـوم اکتوبـر 1979 
از سـفارت امریـکا در کابـل کـه موضوع آن، تشـریح 
نیروهای نظامی روسـی در افغانسـتان اسـت، می آید:

».....الـف: نیـرو و سـربازان نظامی حـدود 600 نفر که 
در حـال حاضـر دفـاع قسـمت داخلی پایـگاه هوایی 
بگـرام را بعهـده دارنـد کـه بـه نیـروی ویـژه واکنش 

معروفند.
ب: نیروهـای نظامـی متخصص حـدود 1000 – ۵00 
نفـر از سـربازان گـردان زرهی که در حـال حاضر در 
پـادگان پـل چرخی کـه پادگان زرهی اسـت مسـتقر 

می باشـند.
بـه  اطـراف کابـل  تعـدادی سـربازان جـوان در  ج: 
حفاظت تأسیسـات و خانه های روسـها مشـغول  اند.

د: هـر نظامـی روسـی کـه کار عملیـش و نقشـش 
بیشـتر از یک مستشـار نظامی اسـت مثل تکنسینهای 
روسـی کـه کار شـان تعمیـر هلیکوپترهای توپـدار و 
ارابـه های مسـلح جنگی که امـروزه در عملیات علیه 

شوروشـیان بـکار گرفته می شـود، میباشـد.
بـر اسـاس دقیقتریـن اطاعاتیکـه در دسـترس مـا 
قـرار دارد منجملـه اطاعاتیکه به وسـیلۀ سـایر منابع 

حسـاس دولـت امریکا تأیید می شـود، احتماالً ۴200 
نفـر نیروی نظامـی )شـوروی( در افغانسـتان در حال 

حاضر بسـر میبرنـد.«)7(
ایـاالت  از گزارشـات سـری سـفارت  حتـی یکـی 
متحـدۀ امریکا در کابل توسـط »جی. بروسوامسـتوتز 
شـارژدافیر سـفارت، به نقل از یـک دیپلومات هندی، 
تعـداد نیروهـای نظامـی شـوروی را کـه در اوایـل 
حکومت امین وارد افغانسـتان شـدند از ده تا بیسـت 
هـزار نفـر میخوانـد. در سـند شـماره ۴۴ مـؤرخ اول 
اکتوبـر 1979 نگاشـته مـی شـود:». . .  .  همیـن طور 
در تاریـخ 30 سـپتمبر ج- داالت سـینگ وزیر مختار 
سـفارت هند)لطفـاً محفـوظ بمانـد( بـه وزیـر مختار 
سـفارت گفت که یکی از منابعش و یک افسـر سـابق 
ارتش افغانسـتان کـه اآلن در پلچرخی در زندان بسـر 
میبـرد، قبـل از دسـتگیری اش در »خانۀ مـردم« )خانۀ 
خلـق( دفتـر مرکـزی رهبـری خلقی درمـورد حضور 
نیروهـای نظامی روسـی بحـث نمودند. افسـر افغانی 
گفتـه بـود کـه زمـان سـر کار بودنـش بـه اطاعـات 
حسـاس دسترسـی داشـته اسـت حـدود 9000 نفـر 
نیـروی روسـی در افغانسـتان یافـت میشـده. وزیـر 
مختـار هنـدی تاریخ دقیـق اطاعاتش را نمیدانسـت 
ولـی فکـر میکرد کامًا جدید اسـت. سـینگ خودش 
گمـان میکـرد کـه آمار کنونـی در حدود ده تا بیسـت 
هـزار مـی باشـد) او بیشـتر بـه حـد بـاالی ایـن آمار 

داشـت.«)۸(  تمایل 
تقاضـای امیـن از مسـکو  غـرض اعزام قـوای نظامی 
بـه افغانسـتان، تنهـا محـدود بـه دوران یکصـد روز  
رهبـری او در حـزب دموکراتیـک خلـق و دولت این 
حزب نمی شـد. امیـن قبل از آن و یکجـا با نورمحمد 
تره کی با رها از مسـکو خواسـتار ورود قوای شـوری 
شـده بودنـد تـا آنهـا را در سـرکوبی شـورش ها و 
قیام هـا علیـه دولـت حـزب دمکراتیـک خلـق، یاری 
رسـانند. تقاضـای تـره کـی و امیـن بـه ورود قـوای 
شـوروی و تردیـد زمامداران شـوروی، از متن اسـناد 
محرم کی. جی.بی و حزب کمونیسـت شـوروی پیدا 
اسـت کـه پـس از فروپاشـی شـوروی مجال انتشـار 

یافتنـد. در سـندی از کی.جی.بـی مـی آید:
» یازدهـم آگسـت )1979( بـا امیـن بنـا بـه تقاضـای 
او دیـدار کـردم )نماینـدۀ کی.جی.بـی درکابـل( در 
رونـد گفت وگـو توجـه خاصـی بـه آمـدن یگان های 
شـوروی بـه افغانسـتان مبـذول گردید. امیـن مصرانه 
خواهـش کـرد بـه رهبـران شـوروی لـزوم گسـیل 
عاجـل یگانهـای شـوروی به کابـل را گـزارش دهید. 
او چندبـار تکـرار کرد که«حضور سـپاهیان شـوروی 
بـه پیمانـۀ چشـمگیری روحیـۀ مـا را بـا ال بـرده و به 
مـا آرامش و اطمینان بیشـتری خواهد بخشـید. شـاید 
رهبـران شـوروی از آن نگـران انـد که دشـمنان ما در 
جهان، گسـیل سـپاهیان شـوروی بـه افغانسـتان را به 
عنـوان مداخلـه در امور داخلی جمهـوری دمکراتیک 
افغانسـتان، ارزیابـی خواهنـد کـرد. مگـر من به شـما 
اطمینـان میدهـم کـه مـا یـک دولـت مسـتقل و آزاد 
هسـتیم و همـه مسـایل را مسـتقانه حـل و فصـل 
می کنیـم. سـپاهیان شـما در نبردها اشـتراک نخواهند 
ورزیـد. آنهـا را صـرف در لحظـات بحرانی بـه یاری 

فـرا خواهیم خوانـد.»)9( 
در برخی از اسناد دیگر نگاشته شده است:

»مسکو؛ خیلی سری:

»رفیق امین را قانع سازید . . . »
حسـب سـفارش نورمحمـد تره کـی، رفیـق امین مرا 
دعـوت کـرده و از مـا خواهـش کـرد تـا 1۵ – 20 
هلیکوپتـر رزمـی بـا مهمـات و پرسـونل شـوروی به 
ایشـان تحویـل بدهیم تـا در صورت وخامـت اوضاع 
در حومـۀ کابـل و مناطـق مرکزی کشـور برضـد باند 
های شورشـیان که از پاکسـتان فرسـتاده می شـوند به 

کار گرفته شـود.
گوریلف – 1۴ اپریل 1979

مصوبـۀ کمیتـۀ مرکزی:«مصلحـت نیسـت، ایـن کار 
انجـام شـود. ن.و.اگرارکـف«

21اپریـل 1979 دفتـر سیاسـی کمیتـۀ مرکـزی حزب 
کمونیسـت اتحاد شـوروی تصویب کرد که: شـرکت 
پرسـونل هوابـرد شـوروی در سـرکوب خیزش هـای 
ضـد انقابـی در قلمـرو افغانسـتان صحیـح نیسـت. 
درایـن حـال به مستشـار ارشـد نظامـی شـوروی در 
جمهـوری دمکراتیـک افغانسـتان دسـتور هـای زیـر 

داده شـد:
خیلـی سـری، بخـش خـاص - کابـل، بـه مستشـار 

ارشـد نظامـی:
بـه نخسـت وزیـر جمهـوری دمکراتیک افغانسـتان، 
حفیظ اهلل امین اطاع بدهید که درخواسـت افغانستان 
مبنـی بـر تحویـل 1۵ – 20 فروند هلیکوپتـر رزمی با 
پرسـنل نظامی شـوروی به حکومت شوروی فرستاده 
شـد. بگوییـد که مـا بـه افغانی ها قبـًا توضیـح داده 
بودیـم که شـرکت آشـکار یگانهـای رزمی شـوروی 
در سـرکوب ضدانقابیـون در جمهـوری دمکراتیـک 

افغانستان مصلحت نمیباشـد....«)10(
نظامـی  تاریـخ  انسـتیتوی  دانشـمندان  از  گروهـی 
فدراسـیون روسـیه در کتاب »جنگ در افغانسـتان« که 
بخشـی از اسـناد سـری را در مـورد تقاضاهـای پیهم 
تره کـی و امیـن مبنـی بر اعـزام قوا ی شـوروی بازگو 
کرده انـد می گوینـد: اینگونـه تقاضاهـا کـه از طریـق 
نماینـده گان شـوروی فرسـتاده شـده بـود، نزدیک به  
بیسـت میرسـد. هفـت تقاضـا از سـوی امیـن پس از 

برکنـاری تره کـی صـورت گرفتـه بـود.)11(
پروفیسـور »پی یر آلن« آمر دیپارتمنت علوم سیاسـی 
دانشـگاه ژنو در کشـور سـویس و »دیتر کلی« همکار 
ارشـد دیپارتمنـت علـوم سیاسـی دانشـگاه مذکـور 
تقاضـای تره کـی و امیـن را مبنـی بـر اعـزام قـوای 
نظامـی از شـوروی بیسـت و یکبـار وانمـود می کنند. 
آنهـا مجمـوع ایـن در خواسـت هـا را بـا اسـتفاده از 
اسـناد آرشـیف کی.جی.بـی . و حـزب کمونیسـت 
شـوروی و سـایر منابـع روسـی در جدولی به شـرح 

زیـر تنظیـم مـی کنند:
»جـدول تقاضاهـای کمـک نظامـی از مسـکو کـه از 
طـرف حکومت افغانسـتان صورت گرفته بود )سـال 

1979 میـادی(
شماره   -    تاریخ تقاضا    -نام رهبر     -  نوع 

کمک نظامی که تقاضا گردیده بود
1 -  هفدهم مارچ   -  نورمحمد تره کی  -   

تخنیکی و نظامی مهمات، مواد خوراکی، حمایت 
نیروهای پیاده و هوایی

2 -   بیستم مارچ  -     نورمحمد تره کی   -   
هلیکوپتر های جنگی با عملۀ آن

3 -  چهاردهم اپریل  -  حفیظ اهلل امین  -  پانزده 
فروند هلیکوپتر جنگی با عملۀ پرواز

۴ – شانزدهم جون  -  حفیظ اهلل امین  -  تانک ها و 
وسایط زرهی برای حفاظت از مقر حکومت

۵ – یازدهم جوالی  -   نورمحد تره کی   -   
قطعات نظامی در سطح گردان )کندک(

6 – دوازدهم جوالی -  نورمحمد تره کی  -  
هلیکوپتر های اکتشافی

7 – نوزدهم جوالی  -  نورمحمد تره کی  -  دو 
لشکر )فرقه( نیروی شوروی

۸ – بیستم جوالی  -  نورمحمد تره کی  -  دو فرقۀ 
دیسانت هوایی برای کابل 

9 – بیست و یکم جوالی -  نورمحمد تره کی - 
هشت تا دوازده هلیکوپتر می 2۴ با عملۀ پرواز 

10 – بیست و چهارم جوالی – حفیظ اهلل امین  -  
سه قطعۀ نظامی برای کابل 

11 – دوم آگست  -  نورمحمد تره کی  -  اعزام زود 
تر قوا به کابل 

12 – دوازدهم آگست – نورمحمد تره کی  -  سه 
کندک ویژۀ هیلکوپترهای ترانسپورتی 

13 – بیت و یکم آگست  -   حفیظ اهلل امین  -  
1۵00 تا 2000 پاراشوتیست

1۴ – بیست و پنجم آگست  -  حفیظ اهلل امین  -  
اعزام قوا به افغانستان

1۵ -  دوم اکتوبر  -   حفیظ اهلل امین  -  کندک 
محافظ برای پاسبانی از امین

16 – هفدهم نوامبر  -  حفیظ اهلل امین  -  کندک 
محافظ برای پاسبانی از امین

17 –  بیستم نوامبر -  حفیظ اهلل امین  -  کندک 
محافظ برای پاسبانی از امین

1۸ – دوم دسمبر حفیظ اهلل امین  -  غند تقویه شده 
برای والیت بدخشان 

19 – چهارم دسمبر  -  حفیظ اهلل امین  -  قطعات 
پولیسس برای شمال افغانستان

20 -  دوازدهم دسمبر  -  حفیظ اهلل امین -  قطعات 
برای جابجا سازی در گانریزیون های شمال کشور 

21 – هفدهم دسمبر  -  حفیظ اهلل امین  -  قطعات 
برای جابجایی در شمال کشور«)12(
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طنز تلخ تاریخ خونین معاصر افغانستان؛
مهمانان کشور شوراها رفیِق میزبان خود را می ُکشند! 

حفیظ اهلل امین چگونه از مهمانان قاتل خود میزبانی کرد؟
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شـهید از عبدالقهـار عاصی، نـام بلنـدی در ادبیات 
معاصر افغانسـتان اسـت که هیچ هـم روزگار دیگر 
او اثـر گذارتـر و نام بُردارتـر از عاصی نبوده اسـت. 
پیرامـون نقـد و تحلیل کارنامۀ ادبی و شـعرهای او 
مقـاالت فراوانـی بـه قلـم منتقـدان و پژوهشـگران 
ارایـه شـده، امـا کمتـر اتفاق افتـاده تا ایـن مقاالت 
در کسـوت کتابی به نشـر برسـد و یا پژوهشـگری 

کتـاب مسـتقلی پیرامون کارهای او بنویسـد.
در سـال های پسـین نصیر آرین که فعًا دانشـجوی 
دورۀ دکترا اسـت، کتـاب مدونی پیرامـون کارهای 
و  مکاتـب  از  اسـتفاده  بـا  و  نوشـت  عاصـی 
دیدگاه هـای رایـج در نقـد ادبی، شـعرهای او را به 

نقـد و بررسـی گرفـت.
بـا این وجـود، بـه تازه گی انتشـارات آریانـا کتاِب 
»سـپیدار بلنـد قامـت شـعر پارسـی« را نشـر کرده 
کـه در برگیرنـدۀ زنده گـی، نقد و تحلیل شـعرهای 
عبدالقهـار عاصـی اسـت. ایـن کتـاب بـه کوشـش 
بهـزاد آزاد گـردآوری شـده و در هـزار نسـخه و 

قطـع رقعی بـه چاپ رسـیده اسـت.
کتـاِب »سـپیدار بلنـد قامـت شـعر پارسـی« 309 
بـرگ دارد و در سـه بخـش تدویـن شـده اسـت. 
و  شـعرها  مقـاالت،  کتـاب،  ایـن  در  آزاد  بهـزاد 
یادداشـت هایی کـه پیرامـون شـعر و جایـگاه ادبی 
عبدالقهـار عاصـی در سـال های اخیـر نوشـته اند را 

گـردآوری کـرده اسـت.
گردآورنـدۀ »سـپیدار بلند قامت شـعر پارسـی« در 
پیش گفتـار ایـن کتـاب نوشـته اسـت: عبدالقهـار 
عاصـی یکی از شـاعران نام آور معاصر کشـور بوده 
اسـت. او بـه عنـوان شـاعری کـه آالم و دردهـای 
و  سیاسـی  روزگار  نابه سـامان ترین  در  را  مـردم 
اجتماعـی نعـره زد و بـه زودی توانسـت ادر پهنـۀ 

تاریـخ ادبیـات معاصـر کشـور جـا بـاز کند.
در ادامـۀ ایـن یادداشـت گردآورنـده شـناختش از 
عاصـی چنین بیان کرده اسـت: او را شـاعری یافتم 
کامـًا متفـاوت، در هـر قالبـی که شـعر سـروده و 
در هـر کاری می تـوان از او درس گرفـت. شـهرت 
و محبوبیـت او در منطقـه و فراتـر از منطقـه هـم 
سرکشـیده اسـت. به گفتۀ اسـتاد واصـف باختری: 

»عاصی فردای شـعر پارسـی اسـت«.
بخـش نخسـت ایـن کتـاب شـامل جسـتاری بـر 
زنده گی نامـه، شـعر و آثـار عاصـی می شـود. به یاد 
آن »ُگل سـوری« کـه عطـر ایمان داشـت، اشـارات 
استحسـانی در مـورد شـهید عاصـی، قهـار عاصی 
امـواج نامنظـم دریای پنجشـیر، تأملی بـر ترانه ها و 
دوبیتی هـای قهـار عاصـی، آن فرزندم رفـت و این 
فرزنـدم گاهی بـه دیدنم نیامد!، »ُگل سـوری« پرپر 
شـد، قهـار عاصـی شـاعِر درد و انتظـار، عاصـی؛ 
آزادی،  و  عشـق  شـاعر  یقین هایـش،  و  خیال هـا 
عاصـی  و  خـورد  سیاسـت  چـوب  کـه  شـاعری 
اسـتثنایی در شـعر معاصـر مـا، عنـوان شـماری از 

مقـاالت آمـده در بخـش دوم ایـن کتاب اسـت.
باختـری،  واصـف  را  مجموعـه  ایـن  مقـاالت 
محمدکاظـم  نـادری،  پرتـو  وجـودی،  حیـدری 
کاظمـی، نصیراحمـد آریـن، سـیدرضا محمـدی، 
خالـده فـروغ، کاوه جبـران، نیـاب رحیمـی، لیـا 
شـمس الحق  حامـد،  سـمیع  روشـنی،  صراحـت 
آریانفر، سـید اسـحاق دلجو حسـینی، نظـری آریانا 

نوشـته اند. دریـا  فرهـاد  و 
عاصـی در آیینـۀ شـعر دیگـران، در سـوگ عاصی، 
بعـد از تـو، عصیـان زخـم، حجـم تلـخ، سـپیدار 
را کشـتند، گریسـت و دوبیتی هـا در بخـش سـوم 
کتـاِب »سـپیدار بلند قامت شـعر پارسـی« آمده اند.

برگ هـای پایانـی ایـن کتـاب شـامل عکس هـای 
از دوره هـای گوناگـون زنده گـی عبدالقهـار عاصی 

می باشـد.

عاصی کی بود؟
داکتـر سـمیع حامـد شـاعر و از دوسـتان نزدیـک 
شـهید عاصـی در مقالـۀ »عاصـی بـه مفهـوم بومی 
کلمـه نوشـته« اسـت: عاصـی از نظـر ذهنـی بـه 
و  برآشـفته  بـود:  »عاصـی«  کلمـه  بومـی  مفهـوم 
شـورانگیز، سـیمابی و تیزابـی. پیـش از«عاصـی« 

اسـم خانواده گـی او »امـان« بـود: قهـار امـان.
قصـه کـرد کـه روزی در راه لوگـر گشـت نظامـی 
ماشـین آنها را ایسـت می دهـد و مسـافران را پیاده 
می کنـد تـا بازرسـی بدنـی کنـد. عاصـی عصبـی 
می شـود و بـا آنهـا درگیـر می شـود. یـک سـرباز 
برایـش می گویـد: چـرا ایـن قـدر عاصی هسـتی؟ 
و عاصـی حـس می کنـد ایـن سـرباز دقیق تریـن 
تعریـف روح و روحیـۀ او را بر زبان آورده اسـت.
از همـان جـای جـاده، قهـار امـان می شـود »قهـار 
او  اجتماعـی  روحیـۀ  کـه  همانگونـه  و  عاصـی« 
»عاصـی« اسـت روح شـاعرانۀ او نیـز عصیان گـر 

. ست ا
چگونـه  عاصـی«  »قهـار  کـه  ایـن  پیرامـون  امـا   
نوشـته  حامـد  آقـای  شـد؟  عاصـی  »عبدالقهـار« 
اسـت: در ایـن تردیـدی نیسـت کـه ایـن نـام را با 
همیـن »عبـدل« اش پدرش گذاشـته بـود اما عاصی 

خـود را »قهـار عاصـی« می گفت. زمانی رسـید که 
عاصـی خراباتـی شـد و از اتاق کار اسـتاد حیدری 

وجـودی راه بـه خانقـاه بـاز کـرد.
یـادم هسـت کـه روزی وجـودی در بـارهء »اسـم ِ 
قهـار« سـخن می گفـت و عاصـی ناگهـان مثل یک 
فـواره از جـا پریـد و فریـاد زد: مـن قهار نیسـتیم، 
مـن بنـده و بـردۀ آن »قهـار« هسـتم. پـس از آن 
همیشـه در نامه هـا »عبدالقهـار« می نوشـت و اگـر 
کسـی صـدا مـی زد »قهـار!« بی درنـگ می گفـت: 
عبدالقهار!...ایـن نـام مایـۀ شـوخی دوسـتانش هم 

بود. شـده 
عاصـی  بـه  برآییـم  خانـه  از  می خواسـتیم  وقتـی 
یـار  میـری  او  چلـو!  عبدالقهـار  چـل  می گفتیـم: 
چلو!)بـرو عبدالقهـار بـرو! ای دوسـت مـن، برو(!

بـه بـاور داکتـر حامـد، عاصی بـه همان انـدازه که 
در برابـر رژیـم کمونیسـتی حسـاس بـود در برابـر 
کسـانی کـه اسـطورۀ شـعرهایش بودند نیـز عاصی 

. شد
کاوه جبـران یکـی از شـاعران و منتقدان نام آشـنای 
عصیانـش،  عاصـی؛  »قهـار  مقالـۀ  در  افغانسـتان 
شـعرش و آوازه اش« کـه در سـایت فارسـی بـی 
بـی سـی نشـر شـده و در ایـن مجموعـه نیـز آمده 
اسـت، می نویسـد: مثـل هـر شـاعر دیگـر کـه در 
ادامـۀ یـک سـنت ادبـی ظهـور می کنـد او بخشـی 
از آوازۀ شـاعری اش را مدیـون اقتدار همان سـنت 
اسـت و نیـز زمانـه ای  کـه در آن زنده گـی می کرد، 
البتـه بـا ایـن تفـاوت کـه عاصـی اندکـی زیاد تـر، 
سـنِت زمانـش را شـناخته بـود و نیز کمـی بیش تر 

فرزنـد زمانـه اش بود.
بنابرایـن، حداقـل بـرای دسـت یابی بـه اسـتقال 
متـن عاصـی از اسـم و آوازه اش بایـد راه و رسـم 
دیگـری را پیـش گرفـت که تا کنون میسـر نیسـت 
بوطیقایـی،  محک زنـی  جـز  چیـزی  راه،  ایـن  و 
موقعیـت  تعیٌـن  و  و سـاختاری،  معنایـی  تحلیـل 
تاریخـی شـعر عاصـی نیسـت کـه بایـد از زندگی 
پرشـور و شـاعرانه، موقف سـنجی های سیاسـی و 

او سـوا گـردد. جوان مرگـی غم انگیـز 
جبـران در ادامۀ مقاله نوشـته اسـت: حرف دیگری 
را کـه همـواره و بی امـان دربـارۀ عاصـی گفته انـد، 
آمیخته گـی شـعر او بـا غنـا و حماسـه اسـت کـه 
کوچکـی  اشـکال  امـا  واقع بینانـه،  حرفی سـت 
دارد. نوشـته اند کـه قـوت شـعر عاصـی، در ادغام 
پیروزمندانـۀ حماسـه و غناسـت و ایـن، مهملـی 
را  تجربه هـا  بدتریـن  عاصـی  کـه  نیسـت  بیـش 
در به هم آمیـزی حماسـه و غنـا دارد و نیـز شـعر 
حماسـی. جز چنـد تجربۀ خوب و معـدود در کار 

دریافـت. نمی تـوان  او 
بـه  زمینـه،  ایـن  در  عاصـی  تاش هـای  بیش تـر 
سسـتی زبـان گراییـده و در نهایت، شـعری بسـیار 
ضعیـف را خلـق کرده اسـت. جنبه هـای حماسـی 
شـعر او عـام، و در عیـن حـال مقلدانه اسـت. بـا 
می تـوان  سـاده گی  بـه  خوانـدن  بـار  دو  یکـی 
رد پـای شـاعرانی چـون فردوسـی و باختـری را 
در وجـوه حماسـی شـعر عاصـی شناسـایی کـرد. 

خـودش امـا پیـدا نیسـت.
زبـان  سـنگیِن  حضـور  جبـران،  آقـای  بـاور  بـه 
اسـتعاری و نمادیـن واصـف باختـری که بـر تمام 
افگنـده ، عاصـی را  شـاعران دهـۀ شـصت سـایه 
هـم بی نصیـب نگذاشـته و عاصـی لحـن حماسـی 
شـعر خـود را از همیـن حضـور سـنگین؛ آن هـم 
آشـکارا، بـه عاریـت می گیـرد. تاش بـرای رهایی 
از ایـن حضـور، نتیجـۀ وارونه داشـته و اغلب زبان 

بی تکلـف عاصـی را شـعارزده می سـازد.
سـید رضـا محمـدی شـاعر و منقـد نیـز در مقالـۀ 
»عاصـی؛ خیال هـا و یقین هایـش« می نویسـد: هـر 
کـه طعـم عشـق را، بـا محنت هـا و دربه دری هـا و 
روزگار  در  رؤیاهایـش  و  انتظارهـا  و  حسـرت ها 
بلـوا کشـیده باشـد شـعر عاصـی را بـا جـان لمس 
می کنـد و شـاید بـرای همیـن هم هسـت که شـعر 
عاصـی بیشـتر از هر شـاعر دیگـری در افغانسـتان 

خریـدار دارد.
آقـای محمـدی نوشـته اسـت: شـاعری کـه نـه از 
وزارت فرهنـگ، نـه از جشـنواره هـا و مطبوعـات 
افغانسـتان  مـردم  شـمار  بـی  ذایقه هـای  از  بلکـه 
مقبولیـت گرفـت. شـاعری کـه پوسـتش را به هیچ 
امیرالمومنینـی بـه هیـچ قیمتی نفروخـت و عاصی 

وعاشـق و قلنـدر زیسـت و شـهید شـد.
بـه باور آقـای محمدی: نها شـاعری در افغانسـتان 
کـه صـدا و لحـن خویش را در شـعر یافتـه بود. و 
تنهـا شـاعری که پیشـنهادات نیمـا را افغانـی کرده 
بـود و چقـدر این افغانی شـدن به شـعر او می آمد.

انـگار ایـن امکان بـرای حرف های عاصـی از اصل 
درسـت شـده باشـد همـان طـور کـه ظاهـرا برای 
حـرف هـای فـروغ و سـهراب درسـت شـده بود.  
بعـد از فـروغ و سـهراب هیـچ شـاعر دیگـری در 
زبـان فارسـی می تـوان گفـت بـه عقیـده مـن بـه 

انـدازه عاصـی بـا شـعر اصیـل نبوده اسـت.
بتـوان  چنانکـه  اسـت:  نوشـته  محمـدی  آقـای 

زبانـش  و  لحنـش  و  او  دغدغه هـای  و  او  بـرای 
و اصطاحاتـش و شـگردهایش در وزن و ریتـم 
یگانه گـی تصـور کـرد. عاصـی نمونـه دهاتـی تـر 
شـاعر مدرن بـود با قراینی مثل سـرجیی یسـه نین 
غـرق در طبیعـت، بـا لحنـی البتـه معتـرض و یـا 
شـاید بـه شـکلی بشـود او را بـا نـرودا یـا محمود 
درویـش مقایسـه کنیـم اگـر بحـث زبـان در میـان 

. شد نبا
شـاعرانی کـه تجربه هایـی مشـابه بـا او را داشـتند 
و مقبولیتـی تقریبـًا همانند او را در ملت خودشـان 
کسـب کـرده بودنـد. شـاعرانی که شـعر شـان تنها 
دغدغه هـای مفلـوک خودشـان نبودو صـدای ملتی 

از حنجـره آنهـا فریاد می شـد.
گفتنـی اسـت که کتـاِب »سـپیدار بلند قامت شـعر 
پارسـی« بـا کیفیـت مرغوبـی بـه نشـر رسـیده و 
نوشـته های گـردآوری شـده در آن منبـع خوبـی 
بـرای کارهـای پژوهشـی بیشـتر پیرامـون کارنامـۀ 

اسـت. عاصی 
شناسـۀ ایـن کتـاب را بـا آوردن غزلـی از جاویـد 
فرهـاد کـه در سـوگ عاصـی سـروده اسـت، بـه 

پایـان میبـرم:
بعد از تو

بعد از تو شور غزل کم شده قهار!
لبخندها بدل به کمی غم شده قهار!

دیری ست شانه های تخیل به سوگ تو
در زیر کوله بار عزا خم شده قهار!
دوشیزه گان فصل تصور هزار بار

با شعر-با خیال تو- همدم شده قهار!
در برگ برگ خاطره های بلند شعر
هر قطرۀ خیال تو شبنم شده قهار!
اینجا شعور و شعر و ترنم شبانه ها
رؤیای مرگ عالم و آدم شده قهار!

یعنی درخت مرده و ناجو شکسته است
ُگل های ناشکفته به ماتم شده قهار!
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بیش تر تالش های عاصی در این زمینه، به سستی زبان گراییده 
جنبه های  کرده است.  را خلق  بسیار ضعیف  نهایت، شعری  در  و 
حماسی شعر او عام، و در عین حال مقلدانه است. با یکی دو بار 
پای شاعرانی چون فردوسی و  رد  به ساده گی می توان  خواندن 

باختری را در وجوه حماسی شعر عاصی شناسایی کرد. خودش اما پیدا نیست.
به باور آقای جبران، حضور سنگیِن زبان استعاری و نمادین واصف باختری که بر تمام شاعران دهۀ 
شصت سایه افگنده ، عاصی را هم بی نصیب نگذاشته و عاصی لحن حماسی شعر خود را از همین 
از این حضور، نتیجۀ وارونه  حضور سنگین؛ آن هم آشکارا، به عاریت می گیرد. تالش برای رهایی 

و  اغلب زبان بی تکلف عاصی را شعارزده می سازدداشته 

هارون مجیدی

ACKU
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در نشست سه جانبه در چین مطرح شد:

تـروریسم خـوب و بـد نـدارد
کـاهش چشمگیـر 

سرمـایه گـذاری در افغـانستان

نشسـت سـه جانبه بیـن کابـل، آسـام آباد و بیجینـگ، دیـروز 
سه شـنبه، ۵ قـوس در پایتخـت کشـور چین به هدف بهترشـدن 

روابـط بیـن پاکسـتان و افغانسـتان برگزار شـد.
وزیـران خارجـۀ سـه کشـور پـس از پایـان این نشسـت در یک 
نشسـت خبـری گفتنـد کـه سـه کشـور توافق هایـی را مبنـی بر 
مبارزۀ مشـترک در برابر تروریسـم، بهتر شـدن روابـط منطقه یی 

و پیش بـردِ برنامه هـای توسـعه یی انجـام داده انـد.
در ایـن نشسـت، وزیـران خارجـۀ هـر سـه کشـور هم چنـان از 
گسـترش نفـوذ روزافـزون تروریسـم در منطقـه اظهـار نگرانـی 
کـرده و تأکیـد کردنـد کـه بایـد گام هـای عملـی در پیونـد بـه 

مبـارزه بـا هراس افگنـی برداشـته شـود.
آنـان بـا اشـاره بـه این کـه کشـورهای منطقـه نباید تروریسـم را 
بـه خـوب و بـد تقسـیم کننـد، گفتنـد که بایـد طالبان دسـت از 

خشـونت بردارنـد و بـه پروسـۀ صلـِح افغانسـتان بپیوندند.
وانگ یـی وزیـر امـور خارجۀ چین در این نشسـت گفـت: »این 
نشسـت بـه خاطـر درک متقابـل بیـن دو کشـور برگـزار شـده 
اسـت. کابـل و اسـام آباد توافـق کـرده انـد کـه روابط بین شـان 
بـه زودتریـن فرصـت بهبـود می یابـد و از خـاک  این دو کشـور 

در برابـر یـک دیگر اسـتفاده نمی شـود«.
وزیـر امـور خارجۀ چیـن می افزاید که گروه های مشـترک کاری 
نیز در بخش اسـتخبارات و مهاجران میان هر دو کشـور به زودی 
ایجـاد خواهد شـد. آقـای یی تأکیـد می کند که پاکسـتان در این 

نشسـت تعهـد کرده کـه اقدام های عملی را روی دسـت گیرد.
فعالیت هـای گروه هـای  بـه  ایـن نشسـت  در  وانگ یـی  آقـای 
تروریسـتی در افغانسـتان اشـاره کـرد و از تمـام اعضـای گـروه 
طالبـان کـه در این کشـور دسـت بـه فعالیت های تروریسـتی در 
قبـال دولـت کابـل می زننـد، تقاضـا کـرد کـه بـه پروسـۀ صلح 

کنند. اشـتراک 
آقـای وانگ یـی گفـت کـه چیـن از رونـد صلـح بـه رهبـری 
افغانسـتانی ها حمایـت می کنـد. او گفـت کـه بیجینـگ از دولت 
گـروه  بـا  گفت وگو هـا  زمینه هـای  تـا  می خواهـد  افغانسـتان 

طالبـان را فراهـم سـازد.
او هم چنـان گفـت، کشـورش می خواهـد مناسـبات میـان دو 
کشـور همسـایه افغانسـتان و پاکسـتان بهبـود یابـد کـه بـه نفع 

مردمـان دو کشـور و ُکل منطقـه اسـت.
وزیـر خارجـۀ چیـن در عیـن حال تأکیـد به نقش علمـای دینی 
پاکسـتان و افغانسـتان در آمـدن صلـح در هـر دو کشـور کرد و 
بیـان داشـت کـه باید آنـان از نقش شـان از هر طریقی کـه امکان 

دارد، اسـتفاده کنند.
خارجـۀ  امـور  وزیـر  ربانـی،  دیگـر، صاح الدیـن  سـویی  در 
کشـور، نشسـت سـه جانبه را »یک نشسـت تاریخی« بیان کرد و 
گفـت کـه چیـن به عنوان یک کشـور همسـایه، بایـد نقش خود 

را در مسـایل مهـم منطقه یـی ایفـا کنند.
آقـای ربانـی می افزایـد کـه بایـد چیـن از نقـِش ایـن کشـور 
در آمـدن صلـح و مذاکـره بـا طالبـان اسـتفاده کنـد و همـکاری 
اسـام آباد را نیـز در ایـن بخـش حتمـی و ضـروری می دانـد.

آقـای ربانـی می افزایـد که این نشسـت سـه جانبه، نقـش مهمی 

در بـه وجـود آمدن اعتماد بین اسـام آباد و کابـل دارد. او تأکید 
دارد کـه قدم هـای عملـی در قسـمت مبـارزه بـا هراس افگنی و 

خـوب شـدن روابط بین دو کشـور برداشـته خواهد شـد.
همزمـان باایـن، خواجـه آصـف، وزیـر امـور خارجـۀ پاکسـتان 
می گویـد کـه صلـح و ثبـات در افغانسـتان برای رسـیدِن هر دو 
کشـور بـه »هـدف«، ضروری اسـت و در حال حاضر نیز پاسـخ 
مثبتـی از سـوی دولـت کابل در قسـمت مبارزه بـا هراس افگنی 

دریافـت کرده اسـت.
آقـای آصـف گفت وگوهـای کابل-اسـام آباد را به سـود منطقه 
می دانـد و می گویـد کـه روابـط میـان سـه کشـور بـه صلـح و 
ثبـات در منطقـه کمک می کنـد. او از ایجاد گروه مشـترک کاری 
خبـر داد و گفـت: در ایـن نشسـت، موافقت صـورت گرفت که 

صلـح و ثبـات بـه نفع منطقه اسـت.
مهاجـران  مشـکات  و  کشـور  دو  میـان  مـرزی  مشـکات 
افغانسـتان از موضوعات بود که مقام های افغانسـتان و پاکسـتان 
در نشسـت سـه جانبه بـاالی آن صحبت کرده و تأکیـد دارند که 

ایـن مشـکات هرچـه زودتـر رفـع خواهد شـد.
ایـن درحالی اسـت کـه مقام های حکومـت افغانسـتان و ایاالت 
متحـدۀ امریـکا پاکسـتان را متهـم می کننـد کـه بـا حمایـت از 
و  افغانسـتان  حکومـت  بی ثبات سـازی  در  طالبـان  شورشـیان 
تضعیـف تاش هـای بین المللـی بـرای بازسـازی ایـن کشـور 
دسـت دارد. پاکسـتان این گونـه اتهام هـا را رد کـرده و اتهـام 
مشـابه پنـاه دادن بـه تروریسـم را بـه افغانسـتان وارد می کنـد.

ایـن نشسـت در وزارت خارجـۀ چیـن تـاش جدیـدی اسـت 
تـا یـک راه حـل منطقه یـی بـرای جنـگ بـا طالبـان و همچنـان 
تهدیـد ناشـی از گـروه خودخوانـدۀ »دولت اسـامی« یا داعش 
یافتـه شـود. مذاکـرات مشـابه دیگر با اشـتراک این سـه کشـور 
بـه عـاوۀ ایاالت متحده امریکا در گذشـته چندبار برگزار شـده 

اسـت، امـا نتوانسـته راه حلـی برای ایـن منازعـه بیابد.
مناسـبات  دلیـل  بـه  چیـن  کـه  دارد  وجـود  آرزومنـدی  ایـن 
نزدیـک اش بـا اسـام آباد، بتوانـد یـک میانجـی موفقانـه باشـد، 
زیـرا در ایـن اواخـر، ایـاالت متحده امریکا مناسـبات پُر تنشـی 
بـا پاکسـتان دارد. هم چنـان چیـن در پاکسـتان در یـک پـروژۀ 
چنـد میلیـاردی یـک دهلیـز اقتصـادی می سـازد کـه البتـه یـک 
عنصـر مطـرح در ایـن کنفرانـس خواهـد بـود. افغانسـتان نیـز 

مناسـبات نزدیکـی بـا چیـن دارد.
گفتنـی اسـت کـه خواسـت  چیـن از دولـت افغانسـتان مبنی بر 
مسـاعد سـاختن فضـای گفت وگـو با طالبـان در حالـی صورت 
می گیـرد کـه دو روز پیـش، اعضـای شـورای عالی صلـح اعام 
کردنـد کـه طالبـان در هـر سـطحی کـه بخواهنـد، دولـت آمده 

اسـت که بـا آنـان مذاکـرده کند.
شـورای عالـی صلـح کشـور چندی پیـش نیـز اعام کـرده بود 
کـه اگـر طالبـان آمـادۀ مذاکـره شـوند، دولت بـرای آنـان اجازه 
خواهـد داد تـا در کابـل دفتـر بـاز کننـد؛ امـا طالبـان، باربـار 
خواسـت دولـت افغانسـتان بـرای گفت وگـو را رد کرده انـد.
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مسـووالن اتـاق تجـارت و صنایـع کشـور می گوینـد کـه در چنـد سـال اخیـر میزان سـرمایه 
گـذاری از 2۵ تـا 70 درصـد کاهـش یافته اسـت.

خـان جـان الکـوزی معـاون اتـاق تجـارت وصنایـع روز سه شـنبه )۵ جدی( در یک نشسـت 
خبـری در کابـل از کاهـش چشـم گیر میـزان سـرمایه گـذاری در کشـور ابراز نگرانـی کرد.

آقـای الکـوزی گفـت کـه در چند سـال اخیر بـا افزایش نـا امنی، رشـد تهدیدات علیـه تجار 
و سـرمایه گذار، بروکراسـی پیچیده اداری و افزایش مالیات میزان سـرمایه گذاری در کشـور 

بـه طـور چشـم گیری کاهش یافته اسـت.
وی افـزود کـه در ایـن چنـد سـال حـدودا  70 در صد سـرمایه گـذاری کوچـک، ۵0 در صد 
سـرمایه گـذاری متوسـط و 2۵ در صـد سـرمایه گـذاری بـزرگ از بیـن رفتـه اسـت کـه این 

مسـاله ضربـه بزرگـی بـر اقتصـاد و بـازار کار وارد کرده اسـت.
وی حکومـت را بـه حمایت همه جانبه از سـکتور خصوصی، تجار و سـرمایه گذار فراخوانده 
تاکیـد نمـود کـه مـردم هم اکنون بـا معضل بیکاری دسـت و پنجه نـرم می کننـد در صورتیکه 
حکومـت مصوونیـت تجـار و سـکتور خصوصـی را فراهـم کـرده و زمینـه مسـاعد را بـرای 

سـرمایه گـذاری فراهـم کنـد معضل بیـکاری خود بـه خود حل خواهد شـد.
در همیـن حـال، عتیـق اهلل نصـرت رییـس اتـاق تجارت، نبـود یک سیسـتم معلوماتـی کار را 
در افغانسـتان از عمدتریـن مشـکاتی خواند که سـبب شـده کـه معضل بیـکاری روز به روز 

افزایـش یافتـه و سـرمایه گـذاران نیز از خـارج کارگـر ماهر و فنـی وارد کنند.
وی بیـان داشـت کـه هـم اکنون بـا وجود خالی بـودن هـزاران بسـت کاری در درون و بیرون 
دولـت افغانسـتان بـه ویـژه در نهادهـا و موسسـات خصوصی، نبود ایـن سیسـتم معلوماتی و 

نبـود کارگـر ماهـر مطابق بـه نیازمندی سـکتور خصوصـی، آمار بیـکاری را باال برده اسـت.
آقـای صافـی؛ نصـاب تعلیمـی یـک جانبـه و غیـر مطابـق بـا نیازمنـدی بـازار کار در مراکـز 
تعلیمـی فنـی و حرفـه ای  را نیـز مـورد انتقـاد قـرار داده گفـت کـه بـا وجـود آنکـه سـاالنه 
هـزاران تـن از ایـن مراکـز به نیـروی کار افـزوده می شـوند اما این افـراد مطابق بـه نیازمندی 

مارکیـت تربیـت نشـده و همچنـان بیـکار می ماننـد.
وی از حکومـت خواسـت کـه در تدویـن نصـاب تعلیمی مراکز فنـی و حرفـه ای و مدیریت 
ایـن مراکـز سـکتور خصوصـی و اتحادیه هـای کارفرمایـان را دخیل سـاخته و بـرای مبارزه با 

معضـل بیـکاری گام های موثرتـری بردارد.
آقـای نصـرت همچنـان بـا اشـاره بـه برنامـه کشـوری کار شایسـته/ هماهنگـی بیـن دولـت، 
کارگـر و کارفرمـا کـه در اکثـر کشـورهای جهـان تطبیق می شـود و بـرای اولین بار در سـال 

2010 در افغانسـتان روی دسـت گرفتـه شـد، از تدویـن دور تـازه ایـن برنامـه خبـر داد.
رییـس اتـاق تجـارت گفـت که دور جدید برنامه کار شایسـته که اهداف اساسـی ایجاد شـغل 
مناسـب، مدیریـت بهتـر مارکیـت کار و ارتقـای ظرفیت شـرکای اجتماعی را در بـردارد  بین 
سـال های 201۸ تـا 2022 تدویـن نمـوده که از اول فبروری سـال جدید رسـما آغـاز خواهد 

. شد
وی خاطـر نشـان سـاخت کـه در این برنامه کـه هماهنگی بین دولت، قشـر کارگـر و کارفرما 
را افزایـش مـی دهد تاثیر اساسـی بر بازار کار افغانسـتان گذاشـته و معضل بیـکاری را کاهش 

داد. خواهد 
 از سـویی هـم، فیـض اهلل ذکی وزیـر کار و امور اجتماعی افغانسـتان نیز در این نشسـت آمار 
گسـترده بیـکاران را معضـل بـزرگ ملـی یاد نمـوده، گفـت: که باوجـود نبود آمارهـای خیلی 
دقیـق از بـازار کار افغانسـتان، آمارهـای موجـود نشـان مـی دهـد که تـا پنج سـال دیگر بیش 

از ۴میلیون شـهروند افغانسـتان بیـکار خواهند ماند.
وی گفـت کـه حکومـت بـرای مقابلـه با معضـل بیـکاری برنامه های متعـدد از جملـه، ایجاد 
زمینـه های مسـاعد سـرمایه گـذاری برای سـکتور خصوصـی، گنجاندن شـاخص کاریابی در 
پروسـه مصـرف بودجـه های انکشـافی حکومـت و دونرهـای بین المللـی و اعـزام کارگر به 

خارج را روی دسـت گرفته اسـت.
آقـای ذکـی نیـز نصـاب تعلیمی مراکز حرفـه ای، مکاتب و دانشـگاه های افغانسـتان را مطابق 
بـه نیازمنـدی بـازار کار ندانسـته بیـان داشـت که هم اکنـون این مراکـز مهارت هـای قرن 19 

را آمـوزش می دهند.
وی سـکتور خصوصـی را در مشـارکت بـرای تغییـر نصـاب تعلیمـی فراخوانده خاطر نشـان 
سـاخت کـه وزارت کار آماده اسـت تا در صورت تمایل سـکتور خصوصی بیـش از ۴6 مرکز 

فنـی و حرفـه ای خـود را بـه صـورت قـرار دادی در اختیار آنان قـرار دهد.
گفتنـی اسـت که براسـاس آمارهـای که بانک جهانـی ارائه کرده حـدودا 1.9 میلیون شـهروند 
واجـد الشـرایط کار افغانسـتان بیـکار اسـت کـه ایـن رقـم بیـش از 22 درصـد نیـروی کار 

افغانسـتان را شـکل مـی دهد.

روح اهلل بهزاد
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ورزش
پروزیز آرزو

ــر  ــِخ معاص ــای تاری ــر در پژوهش ه ــه کمت ــواردی ک از م
ــیه  ــا روس ــا ب ــور م ــط کش ــژه رواب ــه وی ــتان و ب افغانس
و بریتانیــا بــر آن تامــل شــده اســت، موضــوع ســفر 
ــی در  ــه روســیه اســت. ســیدجمال الدین افغان ــی ب ســیدجمال الدین افغان
ســال 1۸۸۸ بــه دعــوت دبیــر روزنامــۀ »مسکوفســکیه وســتی« بــا هــدف 
دیــدار بــا تــزار روس و جلــب پشــتیبانی اش از مســلمانان هندوســتان در 
ــن  ــوع تعیی ــل موض ــزار در ح ــهم گیری ت ــز س ــا و نی ــر بریتانیایی ه براب
مرزهــای افغانســتان بــه مســکو رفــت. ســیدجمال الدیــن افغانــی بــا تــزار 
الکســاندر ســوم ماقــات کــرد. تــزار روســی امــا از قبــول پیشــنهادهای 
او خــودداری کــرد. بــه ســیدجمال الدین افغانــی نیــز بــه گونه یــی اشــاره 
شــد کــه روس هــا تمایلــی بــرای میزبانــِی بیشــتر از او ندارنــد. ســیدجمال 
ــه  ــه ب ــد ک ــع کن ــزار را قان ــت ت ــفر توانس ــا در آن س ــی، ام ــن افغان الدی
ــم داده  ــرآن کری ــار اجــازه چــاپ ق ــرای نخســتین ب مســلمانان روســیه ب

ــود. ــی ش ــه پژوهش ــوان کار فرب ــد عن ــوع می توان ــن موض ــود. ای ش

عبداهلل وطندار

همراهی یک طرفه با کرزی
ســخنان داکتــر عبــداهلل نشــان داد کــه غنــی توانســته اســت 
ــت را  ــل بخشــی از جمعی ــا، الاق ــا عط ــی اش ب در رویاروی
ــد. او توانســته اســت در عمــل، عطــا و والیتــش را  ــا خــود همــراه کن ب
بــه یکــی از مشــکات جــدی جمعیــت تبدیــل کنــد و ایــن، مهــارت و 
ســنجش می خواهــد. داکتــر عبــداهلل، امــا شــاید بــه زودی متوجــه شــود 
کــه پیامــد ایــن رویارویــی، قــدرِت چانه زنــی کمتــر و تضعیــف بیشــتر 
خــودش و ریاســتش خواهــد بــود. در پایــان کار، او هــم بازنــده خواهــد 
بــود. در کنــار دالیــل بســیار دیگــر، یــک دلیــل فــوری بــر کنــاری عطــا 
از والیــت بلــخ، تــاش او بــرای پیوســتن بــه محفلــی بــود کــه از ســوی 
کــرزی و آدم هایــش در قندهــار برگــزار شــد. ایــن محفــل، اقــدام علنــی، 
ــی  ــل غن ــرزی در مقاب ــورِ ک ــادی، قبیله مح ــدود زی ــا ح ــه و ت باج گیران
بــود کــه ظاهــراً از ســوی عبدالــرازق اچکــزی مدیریــت می شــد و بعــداً 

تذکــر امریکایــی بــه او را هــم بــه دنبــال داشــت.
کــرزی و هوادارانــش می رفتنــد کــه از عطــا اســتفاده کننــد و جبهۀشــان را 
فراگیــر، ملــی و سراســری جلــوه بدهنــد. غنــی احتمــاالً بــا توافــق داکتــر 
عبــداهلل، جلــو عطــا را گرفــت و نگذاشــت کــه او بــه ایــن محفــل بــرود. 
ایــن اقــدام عطــا، غنــی را بــه ایــن نتیجــه رســاند کــه وقــت مهــار کــردن 
او فــرا رســیده اســت و همیــن اقــدام، احتمــاالً داکتــر عبــداهلل را هــم بــه 
همیــن نتیجــه رســاند. حــاال، عطــا می توانــد از کــرزی بخواهــد کــه در 
ــش در  ــی از او و ماندن ــه صــورت علن ــش ب ــل حســن نیت و حمایت مقاب
بلــخ حمایــت کنــد. بــه دیــدارش در مــزار بــرود، در کنــارش بیاســتد و 
بگویــد کــه دور کــردن او از بلــخ بــه مصلحــت کشــور نیســت. آیــا کرزی 
ــه  ــه نظــر می رســد. همان گون ــد ب ــرد؟ بســیار بعی ــد ک ــن کار را خواه ای
کــه اشــرف غنــی و کــرزی هنــوز توانســته انــد رویارویی شــان را بیــش 
از حــد رســانه یی، فیســبوکی، مســتقیم و شــخصی نســازند، ایــن توانایــی 
و زرنگــی را هــم دارنــد کــه بداننــد بیــن رقیــب و دشــمن، تفاوتــی اســت 
ــزار  ــوان اب ــه عن ــا آن، ب ــن و ی ــا آســمان. هــر دو طــرف از ای ــن ت از زمی
ــل  ــه مث ــد اســت ک ــا بســیار بعی ــد، ام ــتفاده می کنن ــب اس ــل رقی در مقاب
ــع  ــن مناف ــران را جایگزی ــع دیگ ــار، مناف ــان در قنده ــدادی از مهمان تع

خودشــان بکننــد.
جمعیتی هایــی کــه پایــی و جایــی در دولــت دارنــد، دیــر یــا زود، 
ــده  ــرون مان ــی کــه بی ــد کــرد. فقــط آن های ــی خواهن پشــت عطــا را خال
ــد، احتمــاالً از او حمایــت خواهنــد کــرد، امــا ایــن حمایــت بیــش از  ان
آنکــه حمایــت از عطــا باشــد، بیــان نارضایتــی از بیــرون مانــدن اســت و 
ــع آن هــا و دور کردن شــان از عطــا وجــود دارد.  در نتیجــه، امــکان تطمی
داکتــر عبــداهلل گرچنــد فعــًا و ظاهــرا در موقعیــت بهتــر قــرار دارد، امــا 
در نهایــت او هــم بازنــده اســت، چــون اختافــات فعلــی در نهایــت بــه 
ســطوح پاییــن جمعیــت و حــوزۀ نفــوذش هــم رســوب خواهــد کــرد و 
واضــح اســت کــه تکیــه بــر حــزب چنــد پــاره و حــوزۀ نفــوذ پراکنــده و 

ســردرگم، عاقبــت خوشــی نخواهــد داشــت.

بشیر عظیمی

تقابل کابل و بلخ، غنی را از کار می اندازد؟
منبع:

ــی  ــی ناش ــارهای روان ــا فش ــخت ب ــی س ــرف غن اش
از جنجــال والیــت بلــخ دســت و پنجــه نــرم می کنــد و در 
ــت. او  ــل اس ــن معض ــم ای ــرای خت ــت ب ــتجوی راه بیرون رف جس
ــا نیروهــای  ــردم و حت ــان م ــدن شــکاف می ــه وجــود آم نگــران ب
مســلح در صــورت تقابــل بیشــتر بــا والــی بلــخ اســت. او نگــران 
اســت کــه نشــود بــا بــاال گرفتــن ایــن تنش هــا، قوت هــای مســلح 
ــان را  ــای تفنگ های ش ــد و میل ه ــم بیافتن ــان ه ــه ج ــتان ب افغانس

ــد. ــه طــرف هــم دیگــر نشــانه گیرن ب
منبــع می گویــد کــه ایــن نگرانی هــا را خارجی هــا هــم دارنــد و از 
ایــن ناحیــه بــه غنــی ُهشــدار داده انــد. بــه گفتــۀ ایــن منبــع، رییس 
غنــی در قســمت جنجــال برکنــاری والــی بلــخ بیشــتر از خــودش 
ــر  ــی ب ــزود کــه خبرهــای مبن ــع اف ــد. منب ــداهلل را دخیــل می دان عب
ــا گذشــت هــر  ــد بیشــتر تبلیغــات اســت و ب ــی جدی ــی وال معرف
ــرای ارگ ســخت تر می شــود. ــخ ب ــت بل روز، حــل جنجــال والی

رئال مادرید برترین تیم اروپا 
در سال 2017 شد

مسی؛
اعجوبه ای که »قدم زنان« 
برنابئو را به آتش کشید!

فیـسبـوک نـــامــه

براســاس امتیازی دهــی ســایت یوفــا، رئال مادریــد در صــدر برتریــن 
ــدی ســایت  ــت. براســاس رده بن ــرار گرف ــا در ســال 2017 ق باشــگاه اروپ
ــی  ــان متوال ــد دو قهرم ــا رئال مادری ــا، یوف ــال اروپ ــۀ فوتب ــمی اتحادی رس
لیــگ قهرمانــان بــا 1۴۸000 امتیــاز در رتبــۀ اول برتیــن باشــگاه های اروپــا 

ــاز دوم اســت. ــا 126000 امتی ــرار گرفــت و بارســا ب ق
رئال مادریــد کــه در ۵ ســاِل گذشــته ســه بار عنــوان قهرمانــی لیــگ 
قهرمانــان اروپــا را کســب کــرده اســت، بــه دلیــل موفقیت هــای متوالــی و 
کســب عناویــن مختلــف ســال 2017 را بــه حضــور در صــدر پشــت ســر 
ــد. ــخ حضــور دارن ــرن مونی ــدی بارســا و بای ــای بع گذاشــت و در رتبه ه

ــال  ــای در ۵ س ــاز تیم ه ــب امتی ــن ضری ــر گرفت ــا در نظ ــدی ب ــن رده بن ای
ــایت  ــام س ــر اع ــگاه های ب ــدی باش ــت. رتبه بن ــده اس ــام ش ــته اع گذش

یوفــا بــه شــکل زیــر اســت:
1- رئال مادرید 1۴۸،000 امتیاز

2- بارسلونا 126،000 امتیاز
3- بایرن مونیخ 12۵،000 امتیاز

۴- اتلتیکو مادرید  122،000 امتیاز
۵- یوونتوس  120،000 امتیاز

6- پاریس سن ژرمن 109،000 امتیاز
7- سویا  10۸،000 امتیاز

۸- منچسترسیتی  97،000 امتیاز
9- بورسیا دورتموند  9۵،000 امتیاز

10- بنفیکا  9۵،000 امتیاز

آمارهـا نشـان می دهنـد کـه فـوق سـتارۀ آرژانتینـی بارسـلونا در حالـی بـه 
پیـروزی تیمش در ال کاسـیکو تنها در بخشـی بسـیار محـدودی از بازی به 
خودش فشـار آورده بود. لیونل مسـی یکی از تأثیرگذارترین و و شـاید هم 
تأثیرگذارترین بازیکن ال کاسـیکوی شـنبه شـب بود؛ چـون نه تنها گل دوم 

را از روی نقطـۀ پنالتـی زد، بلکه گل سـوم تیمش را سـاخت.
وقتـی زین الدیـن زیـدان، سـرمربی رئال مادریـد متئـو کواچیـچ را بـه جای 
ایسـکو در ترکیـب اصلـی قـرار داد، ابروهـای زیادی بـه نشـانه تعجب باال 
رفـت، امـا هدفـی کـه ایـن مـرد فرانسـوی بـا بـه میـدان فرسـتاده هافبـک 
دفاعـی سـابق اینتـر دنبـال می کـرد، چیـزی نبـود جـز اطمینـان خاطـر از 
داشـتن مأمـوری در میـدان کـه اجـازۀ نفس کشـیدن و فرارهای سـرعتی را 

بـه خطرناک تریـن بازیکـن حریـف یعنـی لیونـل مسـی ندهد.
صرف نظـر از دیگـر نقـاط ضعفـی که ایـن تاکتیک زیزو داشـت، زیـدان به 
هـدف اصلـی اش هم کـه خنثی کردن بازی مسـی بود، نرسـید. فوق سـتارۀ 
آرژانتیـن بارسـلونا اگرچـه سایه به سـایه توسـط کواچیچ تعقیب می شـد، اما 
بازهـم تأثیـری کـه از او انتظـار می رفـت بر روند بـازی بگذارد را گذاشـت 
و عملکـردش زمانـی تحسـین برانگیزتر جلـوه می کنـد کـه بدانیـد او بدون 
آنکـه آن قدرهـا بـدود و بـه خودش فشـار بیـاورد، خانـۀ کهکشـانی ها را به 

آتش کشـید.
طبـق آمارهـای نشـریۀ »ال پریودیکـوی« اسـپانیا از تحلیـل عملکـرد سـتارۀ 
خـط حملـۀ بارسـلونا در طـول 90 دقیقه حضـورش در میدان، لیونل مسـی 
در ۸1.3 درصـد از زمـان بـازی ال کاسـیکو در حـال قدم زدن بوده اسـت، 
در حالـی کـه 10.۸ درصـد دیگـر از زمـان بازی با سـرعتی آهسـته حرکت 
کـرده، ۴.9۵ درصـد از زمـان مسـابقه را دویده و در نهایـت در 1.1۵ درصد 
از زمـان ال کاسـیکو بـا بازیکنـان حریـف کورس هـای سـرعتی گذاشـته 

است.
این کـه مسـی سـعی داشـت انـرژی اش را تـا پایـان بـازی حفظ کنـد، کامًا 
منطقـی بـود، چـون او تنهـا بازیکـن خـارج از چارچـوب بارسـلونا در این 
فصـل بـوده اسـت کـه در تمـام دقایـق بازی هـای تیمـش در میـدان حاضر 

اسـت. بوده 

از فلسطین
 و اوضاع آن چه می دانیم؟

محمد مرادی
امریــکا  رییس جمهــوری  ترامــپ،  دونالــد  می دانیــد  کــه  همان طــور 
ــناخت و  ــمیت ش ــه رس ــرائیل ب ــت اس ــوان پایتخ ــه عن ــدس را ب بیت المق
ــه  ــب« ب ــا »تل أبی ــو« ی ــهر »تل آوی ــکا از ش ــفارت امری ــال س ــتار انتق خواس
ــهر  ــک ش ــام ی ــلیم«، ن ــدس« و »اورش ــدس«، »بیت المق ــد. »ق ــهر ش ــن ش ای
ــا فلســطین اشــغالی اســت. در حــال حاضــر ســازمان ملــل،  در فلســطین ی
اتحادیــۀ اروپــا، امریــکا و حتــی کشــورهایی کــه اســرائیل را بــه عنــوان یــک 
کشــور بــه رســمیت شــناخته اند، شــهر قــدس را تنهــا متعلــق بــه اســرائیل 
ــن  ــت ای ــر ســر مالکی ــه ب ــرا ســال ها اســت ک ــد زی ــا فلســطینیان نمی دانن ی
ــه »تشــکیات خودگــردان« معــروف  شــهر بیــن عرب هــای مســلمان کــه ب
ــاف  ــت اســرائیل اخت ــا و دول ــان یهودی ه ــا هم اســت و صهیونیســت ها ی
اســت. البتــه در حــال حاضــر ســمت شــرقی قــدس در اختیــار فلســطینیان و 
ــا اســرائیل در مجمــوع  ــار اســرائیلی ها اســت، ام ــی آن، در اختی طــرف غرب
بــه صــورت غیــر رســمی بــر بخــش شــرقی و غربــی شــهر قــدس حاکــم 

اســت.
اعــام ترامــپ بــرای انتقــال ســفارت امریــکا از تل آویــو بــه شــهر قــدس، 
ــه اســرائیلی ها اســت.  ــن شــهر ب ــل ای ــای واگــذاری رســمی و کام ــه معن ب
ــه رســمیت  ــی اســت کــه همــه کشــورهایی کــه اســرائیل را ب ــن در حال ای
می شناســند، ســفارت خــود را در تل آویــو مســتقر کرده انــد و حــق مالکیــت 
ــه  ــند. ب ــمیت نمی شناس ــه رس ــدس، ب ــهر ق ــر ش ــر سراس ــه ب ــرائیل را ب اس
همیــن دلیــل، ســازمان ملــل و ســایر کشــورهای جهــان، حضــور اســرائیل در 
ــد و شهرک ســازی اســرائیل  بخــش شــرقی بیت المقــدس را اشــغال می دانن
ــد. اســرائیل از  ــی توصیــف می کنن در ایــن بخــش را ساخت وســاز غیرقانون
ســال ها پیــش، سراســر شــهر قــدس را پایتختــش اعــام کــرده اســت و بــه 
همیــن دلیــل ســاختمان های اصلــی مثــل ریاســت دولــت، نخســت وزیری، 
پارلمــان، وزارت خانه هــا و از جملــه وزارت خارجــۀ ارتــش در ایــن شــهر 

و البتــه در بخــش غربــی آن مســتقر اســت.
ــک کشــور  ــز خواســتار ی ــه فلســطینیان نی ــان، ســال ها اســت ک ــن می در ای
ــا پایتخــت ســمت شــرقی شــهر قدس انــد. تشــکیات  مســتقل فلســطینی ب
ــع  ــواره از مجام ــاس« هم ــود عب ــت »محم ــه ریاس ــطین ب ــردان فلس خودگ
ــوان  ــه عن بین المللــی خواســته اســت کــه بخــش شــرقی شــهر قــدس را ب
ــی  ــخ مثبت ــون پاس ــه تاکن ــند ک ــمیت بشناس ــه رس ــده اش، ب ــت آین پایتخ
ــری  ــع کثی ــر جم ــال حاض ــن، در ح ــدای از ای ــت. ج ــرده اس ــت نک دریاف
ــه  ــد ک ــی می کنن ــدس زنده گ ــهر ق ــرقی ش ــمت ش ــز در س ــیحیان نی از مس
تکلیــف آنــان هــم هنــوز مشــخص نیســت. البتــه تعــدادی از افغانســتانی ها، 
روس هــا و ایرانی هــای یهــودی نیــز در شــهر قــدس حضــور دارنــد کــه در 
ــد. ــت اســرائیلی دارن ــد و تابعی ــن شــهر زنده گــی می کنن ــی ای قســمت غرب
ــا  ــردان فلســطین و مســیحیان ب ــن تشــکیات خودگ ــا بی ــه مشــکل تنه البت
ــرزمین  ــز در س ــطینیان نی ــری از فلس ــروه دیگ ــه گ ــت، بلک ــرائیل نیس اس
ــت،  ــرده اس ــرف ک ــرائیل تص ــاد آن را اس ــش زی ــون بخ ــه اکن ــطین ک فلس
ــود  ــده می ش ــزه« نامی ــوار »غ ــه و ن ــان، باریک ــۀ آن ــد. منطق ــی می کنن زنده گ
کــه یــک منطقــه جــدا از بیت المقــدس اســت. غــزه توســط گــروه حمــاس 
ــه  ــر این ک ــه«، اداره می شــود. حمــاس عــاوه ب ــری »اســماعیل هنی ــه رهب ب
بــا اســرائیل مشــکل جــدی دارد، بــا تشــکیات خودگــردان فلســطین کــه بــه 
جنبــش »فتــح« معــروف اســت نیــز میانــۀ خوبــی نــدارد. در حــال حاضــر، 
موضــوع غــزه تــا حــدودی فرامــوش شــده اســت، مشــکل اصلــی بــر ســر 
تقســیم شــهر قــدس اســت. اســرائیلی ها بــه ویــژه جنــاح راســت می گویــد 
ــه تقســیم آن  ــه اســرائیل اســت و حاضــر ب ــق ب ــدس متعل ــه کل شــهر ق ک
نیســتند، امــا ایــن احتمــال وجــود دارد کــه جنــاح چــپ اســرائیل بــه تقســیم 
شــهر قــدس میــان فلســطینی ها و اســرائیلی ها راضــی شــود. بــا ایــن حــال، 
ــه خــط قرمــز  مســألۀ عــدم تقســیم شــهر قــدس در حــال تبدیــل شــدن ب
ــاره  ــرای اســرائیل اســت کــه جنــاح چــپ جــرأت حــرف زدن در ایــن ب ب
را نــدارد. بنیامیــن نتانیاهــو، نخســت وزیر فعلــی اســرائیل متعلــق بــه جنــاح 
راســت یــا رهبــر حــزب »لیکــود« اســت. کســانی کــه اکنــون در اســرائیل بــر 
ســر قــدرت هســتند، سیاســت آشــتی ناپذیری بــا فلســطینیان دارنــد. ترامــپ 
نیــز بــا اقــدام یک جانبــه، جانــب داری اش را از تندروهــای یهــودی چــه در 
ــد کــه  ــه ایــن باورن فلســطین و چــه در امریــکا اعــام کــرد. کارشناســان ب
اقــدام ترامــپ، شــعله ور کــردن آتــش زیــر خاکســتر اســت؛ زیــرا تــا هنــوز 
مشــکل بیــن فلســطینیان و اســرائیل حــل نشــده اســت و هــر گونــه اقــدام 
ــه  ــطین و منطق ــد در فلس ــای جدی ــاد تنش ه ــای ایج ــه معن ــه، ب یک جانب
ــه پیچیده گی هــای سیاســی، امنیتــی و بافــت نامتجانــس  ــا توجــه ب اســت. ب
فرهنگــی و دینــی در فلســطین، مشــکل ایــن ســرزمین ســال ها، بلکــه ده هــا 
ســال دیگــر طــول خواهــد کشــید. در مطلــب دیگــری کــه چنــدی پیــش 
ــت«  ــک مل ــی ی ــاز آوارگ ــی و آغ ــگ دوم جهان ــان جن ــوان »پای ــت عن تح
ــح دادم کــه آن را  ــل منازعــه در فلســطین را توضی گذاشــتم، ریشــه ها و عل

تــداوم همــان جنــگ دوم جهانــی عنــوان کــردم.
ــده  ــی از فای ــم، خال ــان می بری ــه پای ــه ب ــود را ناامیدان ــث خ ــه بح ــاال ک ح
ــه  ــی ب ــوان اطاعــات عموم ــه عن ــز ب ــۀ دیگــر را نی ــد جمل نیســت کــه چن
آن اضافــه کنیــم. محوطه یــی کــه اکنــون بــه بیت المقــدس و حــرم شــریف 
معــروف اســت، در بخــش شــرقِی شــهر قــدس واقــع شــده اســت. دو مــکان 
تاریخــی نزدیــک هــم دز نزدیکی هــای آن وجــود دارد. مــکان اولــی، مســجد 
ــکان  ــام« دارد. م ــه »قبه الصخــره ن ــی اســت ک ــد طای ــا گنب هشــت ضلعی ب
ــه خاکســتری  ــا گنبــد ســبز پُررنــگ مایــل ب دومــی نیــز »مســجداالقصی« ب
ــال  ــفانه در ح ــی رود. متأس ــمار م ــه ش ــلمان ها ب ــۀ اول مس ــه قبل ــت ک اس
ــهور  ــجداالقصی مش ــه مس ــتباهی ب ــورت اش ــه ص ــره ب ــر، قبه الصخ حاض
ــانه ها  ــر در رس ــد مســجداالقصی، کمت ــر و گنب ــه تصوی ــی ک ــده؛ در حال ش
نشــان داده می شــود. شــهر قــدس میزبــان کلیســاهای قدیمــی و مهمــی نیــز 
اســت و بــه همیــن دلیــل، ایــن شــهر بــرای مســیحیان نیــز شــهر مقدســی 
ــار مســجداالقصی و مســجد  ــز در کن ــه« نی ــوار »ندب ــی رود. دی ــه شــمار م ب
قبه الصخــره قــرار دارد. بــه ادعــای یهودیــان، دیــوار ندبــه، تنهــا باقی مانــدۀ 
معبــد بــزرگ یهودیــان یــا معبــد ســلیمان اســت کــه بــر آن، مســجداالقصی 
ــان  ــان جه ــکان یهودی ــن م ــوار مقدس تری ــن دی ــت. ای ــده اس ــاخته ش س

ــد. ــادت می پردازن ــه عب ــار آن ب ــان در کن ــه معمــوالً یهودی اســت ک
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در حالـی کـه جنـرال  هـای ارتش 
سـال  نخسـت  نیمـه  در  امریـکا 
میـادی جـاری مدعـی آن بودنـد 
افغانسـتان  در  داعـش  بسـاط  کـه 
تـا پایـان 2017 برچیـده می شـود، 
گـروه  ایـن  می رسـد  نظـر  بـه 
تروریسـتی تـا نابـودی نهایـی در 
ایـن کشـور فاصلـه زیـادی دارد.
در  نیویورک تایمـز  روزنامـه 
کـه  هنگامـی  نوشـت:  گزارشـی 
بمـب  قوی تریـن  امریـکا  ارتـش 
را  خـود  تسـلیحاتی  زرادخانـه 
پایـگاه  روی  بـه  اپریـل  مـاه  در 
شـرق  در  داعـش  زیرزمینـی 
جنرال هـای  انداخـت،  افغانسـتان 
ایـن ارتـش آن را بخشـی از یـک 
برچیـدن  بـرای  قاطـع  کمپیـن 
بسـاط شـاخه داعش در افغانستان 
میـادی  جـاری  سـال  پایـان  تـا 

ندنـد. خوا
در آن زمـان گفتـه شـد کـه تعـداد 
نیروهـای داعـش در افغانسـتان از 
3 هـزار نفـر بـه 700 نفـر کاهـش 
پیـدا کـرده و حـوزه عملیاتـی آن 
منطقـه  سـه  بـه  منطقـه  یـازده  از 
رسـیده اسـت. بـا ایـن حـال، بـا 
 2017 سـال  پایـان  فرارسـیدن 
هنـوز شـاخه داعش در افغانسـتان 
تـا نابـودی نهایـی فاصلـه زیـادی 
دارد. ایـن گـروه توانسـته حمات 
رقـم  درایـن کشـور  را  مرگبـاری 
بزنـد که آوارگـی هـزاران خانواده 
را در پـی داشـته و حتـی بخشـی 
کـه  را  طالبـان  شـبه نظامیان  از 
برخـی  کنتـرل  متوالـی  سـال های 
دسـت  در  را  کوهسـتانی  نواحـی 

داشـتند، وادار کـرده کـه به سـوی 
یـاری  دسـت  افغانسـتان  دولـت 

کننـد. دراز 
افغانسـتان  در  رونـد  تغییـر  ایـن 
همچنیـن کنتـرل دولـت کابـل در 
برخـی مناطـق را تهدیـد می کنـد. 
برخـی  حتـی  حـال،  عیـن  در 
مقامـات مسـوول مبارزه بـا داعش 
در افغانسـتان بعـد از یک عملیات 
مشـترک دوسـاله با آمریـکا در این 
درک  نتوانسـته اند  هنـوز  کشـور، 
روشـنی از وضعیـت ایـن شـاخه 

داشـته باشـند.
جنـرال جـان نیکلسـون، فرمانـده 
نیروهـای ناتـو در افغانسـتان اخیرا 
گفتـه اسـت: از مـاه مـارچ تاکنون 
بالـغ بـر 1۴00 علمیـات و حملـه 
هوایـی موجـب نابـودی بیـش از 
1600 عضـو داعـش در افغانسـتان 
شـده اسـت. این تعداد از نیروهای 
داعـش مغایـر بـا چیزی اسـت که 
اوایل امسـال در خصـوص کاهش 
اعـام  نفـر  بـه 700  آنـان  تعـداد 

بود. شـده 
برخـی از مقامـات افغـان و غربـی 
می گوینـد در آمـار و ارقـام غلـو 

آمریـکا  دولـت  امـا  می شـود 
اسـت  نشـانه ای  ایـن  می گویـد، 
نیروهـای  بـا   گـروه  ایـن  کـه 
جدید تعـداد اعضایـش را افزایش 
گفتـه  حـال،  عیـن  در  می دهـد. 
شـده کـه یکـی از علـل پیشـرفت 
آمریـکا  دوسـاله  عملیـات  انـدک 
ایـن  داعـش   علیـه  افغانسـتان  و 
در  نیـرو  دو  ایـن  کـه  اسـت 
می کننـد  اجـرا  عملیـات  مناطقـی 
کنتـرل  آن  بـر  سال هاسـت  کـه 
آنکـه  وجـود  بـا   نداشـته اند. 
عملیات هـای  و  هوایـی  حمـات 
بـر  را  فشـارها  کماندویـی 
تروریسـت ها افزایـش می دهد، اما 
داعشـی ها در نقـاط دیگر سـوپاپ 
اطمینـان دارنـد. از یـک طرف این 
مناطـق منتهـی بـه مرز کوهسـتانی 
پاکسـتان می شـود و از طرف دیگر 
منتهـی بـه نواحـی تحـت کنتـرل 

طالبـان.
جنـرال نیکلسـون گفـت:  وضعیت 
اسـت  بادکنکـی  مثـل  داعشـی ها 
کـه وقتـی یـک طرفـش را فشـار 
می دهیـم، هـوای داخـل آن به یک 

سـمت دیگـر بادکنـک مـی رود.

سـال 2017 نیز سـال وداع با شـمار زیـادی از چهره های مشـهور 
سیاسـی، فرهنگـی و ورزشـی بـود. برخـی در حالی از دنیـا رفتند 
کـه از مدت هـا پیـش بـا بیمـاری دسـت وپنجه نـرم می کردنـد و 

برخـی دیگـر نیز با فـوت ناگهانی خبرسـاز شـدند.
شـبکه خبـری دویچه ولـه لیسـتی از ایـن افـراد را منتشـر کـرده 

اسـت کـه بخشـی از آن بـه شـرح زیـر اسـت:
هلموت کهل )آلمان / سیاستمدار(

هلمـوت ُکهـل، صدراعظـم پیشـین آلمـان در سـن ۸7 سـالگی 
درگذشـت. او بـه خاطـر دسـتاورهایش در راه وحـدت دو آلمان، 
بـه »صدراعظـم وحـدت« معـروف شـد. او در سـال های 19۸2 تا 
199۸ در رأس دولـت ایـن کشـور قـرار داشـت. کهل نـه تنها در 
عرصـه سیاسـی آلمـان کـه در اروپـا نیـز نقـش فعالی بـازی کرد 
و گام هـای مهمـی در راه اتحـاد اروپـا برداشـت. او متعقـد بـود: 
»حرکـت بـه سـوی اروپای واحد بـرای مـا آلمانی ها حیاتـی بوده 

و هـر چـه بـر آن تأکیـد کنیـم، کافی نیسـت.«
اکبر هاشمی رفسنجانی )ایران / سیاستمدار(

اکبـر هاشـمی رفسـنجانی، روحانـی سیاسـتمدار ایرانـی، در آغاز 
سـال 2017 میـادی درگذشـت. او تـا قبـل از فوتـش ریاسـت 
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام جمهـوری اسـامی ایـران را 
برعهـده داشـت. هاشـمی رفسـنجانی نخسـتین رئیـس مجلـس 
شـورای اسـامی و چهارمیـن رئیـس جمهـور ایـران در دو دوره 
پیاپـی میان سـال های 136۸ تـا 1376 بود. او یکـی از پرنفوذترین 
شـخصیت های سیاسـی جمهـوری اسـامی بـه شـمار می رفـت.

جالل طالبانی )عراق / سیاستمدار(

جـال طالبانـی، رئیس جمهـور پیشـین عـراق و دبیـرکل حـزب 
اتحادیـه میهنـی کردسـتان عراق در سـن ۸۴ سـالگی از دنیا رفت. 
او از سـال 2012 در پـی سـکته مغـزی در بیمارسـتانی در آلمـان 
بسـتری شـده و تـا زمـان مرگـش بارها مـورد معالجه قـرار گرفته 
بـود. طالبانی از آوریـل 200۵ تا ژوئیـه 201۴ رئیس جمهور عراق 
بـود. گفتـه می شـود اجـداد پدری جـال طالبانـی اصالـت ایرانی 
داشـته و از کردهـای بـوکان بوده انـد که در دوره صفویـه به عراق 

مهاجـرت کردند.
زبیگنیو برژینسکی )آمریکا / سیاستمدار(

زبیگنیـو برژینسـکی، مشـاور جیمی کارتـر، رئیس جمهور پیشـین 
آمریـکا در سـن ۸9 سـالگی در ایالـت ویرجینیـا از دنیـا رفت. او 
کـه لهسـتانی تبار بـود، شـهرت خـود را مدیـون تاش هایـش بین 
سـال های 1977 تـا 19۸1 اسـت که به عنـوان مشـاور امنیت ملی 

جیمـی کارتـر فعالیـت می کرد.
لیو شیائوبو )چین / نویسنده و فعال حقوق بشری(

تحمـل  از  پـس  کـه  نوبـل صلـح  جایـزه  برنـده  شـیائوبو،  لیـو 
رنجـی طوالنـی از بیمـاری سـرطان کبـد، در سـن 61 سـالگی در 
بیمارسـتانی در چیـن درگذشـت. او در بیمارسـتان نیـز تحت نظر 
مقامـات امنیتـی چیـن قـرار داشـت. شـیائوبو در سـال 2009 بـه 
اتهـام »توطئـه بـرای برانـدازی رژیم« به 11 سـال زنـدان محکوم 
شـده بـود. یک سـال بعـد جایـزه نوبل صلح بـه او تعلـق گرفت. 

بـه هنـگام اعطـای ایـن جایـزه، صندلـی او در اسـلو خالـی بود.

مریم میرزاخانی )ایران / ریاضی دان(
مریـم میرزاخانـی، نابغـه ایرانـی ریاضیات در سـن چهل سـالگی 
بـر اثـر ابتـا بـه سـرطان پسـتان درگذشـت. او پـس از تحصیـل 
در دانشـگاه صنعتـی شـریف بـرای ادامـه تحصیات عالـی راهی 
نیـز بـه عنـوان اسـتاد ریاضـی در  هـاروارد شـد و پـس از آن 
دانشـگاه های پرینسـتون و اسـتنفورد فعالیـت داشـت. میرزاخانـی 
اولیـن ایرانـی و نخسـتین زن دانشـمند جهـان بـود کـه »مـدال 
فیلـدز« بزرگتریـن و معتبرتریـن جایزه ریاضی دنیا را کسـب کرد.

جری لوئیس )آمریکا / هنرپیشه(
جـری لوئیـس، مشـهور به »سـلطان کمدی«، در سـن 91 سـالگی 
در الس وگاس درگذشـت. لوئیـس نامی آشـنا برای فیلم دوسـتان، 
بـه ویـژه طرفـداران فیلم هـای کمـدی در سراسـر جهـان از جمله 
در ایـران بـود. او در طـی چندین دهـه فعالیت هنـری در ده ها اثر 
سـینمایی نقش آفرینـی کـرد. این کمدین مشـهور اگر چـه هیچگاه 
طعم جایزه اسـکار را نچشـید. در سـال 1999 جشـنواره فیلم نیز 
شـیر افتخـاری ایـن فسـتیوال را بـه پاس یـک عمر تـاش هنری 

بـه جـری لوئیس داد.

داعش، فراچالش افغانستان چهـره هـای سرشنـاسـی کـه 
در سـال 2017 از دنیـا رفتنـد
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براسـاس اظهـارات فعـاالن حامی 
پناهجویـان، آلمان فـدرال و ایالت 
دارنـد  درنظـر  ایـن کشـور  هـای 
 201۸ جنـوری  مـاه  اواخـر  در 
پناهجویـان  از  دیگـر  گروهـی 
ایـن  بـه  کنـد.  اخـراج  را  افغـان 
ترتیـب اخـراج هـای جنجالـی به 
افغانسـتان در 201۸ ادامـه خواهد 

یافـت.
یـک  ولـه،  دویچـه  گـزارش  بـه 
امدادگـر پناهجویان کـه اظهاراتش 
در گذشـته بـا اعتمـاد ثابت شـده، 
بـه خبرگـزاری آلمـان )دی پـی آ( 
گفـت کـه یـک هواپیمـای حامـل 
پناهجویـان افغـان قـرار اسـت تـا 
کمتـر از یـک مـاه دیگر بـه تاریخ 
23 جنـوری سـال 201۸، از میدان 

بـه  دوسـلدورف  شـهر  هوایـی 
سـوی کابـل پـرواز کنـد. تاهنـوز 
بـه  آلمـان  حکومـت  هـای  مقـام 
اخـراج  ایـن  رسـمی  صـورت 
پناهجویـان را تاییـد نکرده اسـت.
بـار آخر در 6 دسـمبر مـاه جاری، 
27 مهاجـر افغـان کـه تقاضاهـای 
پناهندگـی شـان رد شـده بـود، بـا 
داده  برگشـت  کابـل  بـه  هواپیمـا 
شـمار  بزرگتریـن  ایـن  شـدند. 
پناهجویـان اخراجـی در یک گروه 
از زمـان شـروع ایـن پروازهـا در 
دسـمبر 2016 بـه ایـن سـو بـود. 
آن زمـان 3۴ پناهجوی رد شـده در 

یـک گـروه اخـراج شـده بـود.
میـان  در  کـه  اسـت  شـده  گفتـه 
پناهجویـان اخـراج شـده در مـاه 

عنـوان  بـه  کـه  نفـر  دو  دسـمبر 
شـده  بنـدی  درجـه  خطرنـاک 
بودنـد، نیـز وجـود داشـتند، یعنی 
افـرادی کـه از جانـب شـان خطـر 
متصـور  تروریسـتی  عمـل  یـک 

اسـت. بـوده 
برابـر  در  مرگبـار  حملـه  از  بعـد 
سـفارت آلمـان در کابـل در مـاه 
می سـال جـاری، در سـطح آلمان 
پناهجویـان  اخـراج  ایـاالت،  و 
افغـان به سـه گـروه محدود شـد: 
افـراد  جرمـی،  اعمـال  مرتکبیـن 
»از  کـه  پناهجویانـی  و  خطرنـاک 
هویـت  تشـخیص  در  همـکاری 

کننـد. مـی  خـودداری  شـان« 
از  افغـان  پناهجویـان  اخـراج  امـا 
آلمـان مـورد منازعـه اسـت، زیـرا 
کشـور  ایـن  در  امنیتـی  وضعیـت 
در سـال جـاری بازهـم بـه میـزان 
اسـت.  شـده  تـر  وخیـم  زیـادی 
براسـاس اظهـارات سـربازان بیـن 
گرایـان  افـراط  افغـان،  و  المللـی 
طالبـان بر حـدود 13 درصد خاک 

کشـور کنتـرول دارنـد.
افـزون بـر آن بـا وجـود مقاومـت 
نیـروی افغـان، یک شـاخه ملیشـه 
های تروریسـت »دولت اسـامی« 
کشـور  ایـن  در  نیـز  داعـش  یـا 
جنـگ زده در حـال رشـد اسـت.
آلمـان در مجمـوع در 12 ماه اخیر، 
افغـان را در هشـت  1۵۵ مهاجـر 
فرسـتاده  افغانسـتان  بـه  پـرواز 

اسـت.

اخراج جدید پناهجویان افغانی 
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