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وزارت امــور داخلــه می گویــد کــه 
بــدون همــکاری و هماهنگــی مشــترک 
انتحــاری  حمــات  از  جلوگیــری 

ــت. ــوار اس دش
پــس از گذشــت دو روز از حملــه 

بــاالی مرکــز فرهنگــی تبیــان کــه 
ده هــا کشــته و زخمــی برجــا گذاشــت، 
ــد  ــه می گوی ــور داخل ــون وزارت ام اکن
کــه بــدون همــکاری مــردم جلوگیــری 
ــت. ــکل اس ــات مش ــه حم از این گون

دفتــر  سرپرســت  دانــش  نجیــب 
شــنبه  روز  وزارت  ایــن  ســخنگوی 
گفــت هــر چنــد تدابیــر امنیتــی اتخــاذ 
شــده امــا بــرای جلوگیــری از حمــات 
انتحــاری و انفجــاری بــه کار مشــترک 

ــت. ــاز اس نی
بــه گفتــه وی، بــه هیــچ مســوول 
امنیتــی در مــورد اجتماعــی کــه در 
مرکــز فرهنگــی تبیــان صــورت گرفتــه 

ــود. ــده ب ــی داده نش ــود، اگاه ب
برگــذاری  مــورد  »در  افــزود:  او 
کــه  محلــی  در  جوانــان  تجمــع 
هیــچ  گرفــت،  صــورت  رویــداد 
ــا مســئولین امنیتــی  ــه هماهنگــی ب گون
صــورت نگرفتــه بــود، در حالی کــه 
ایــن همــکاری می توانــد مــا را در 
ــفانه  ــد. متأس ــت کمــک کن ــن امنی تامی

ــود  ــی خ ــاری پیچیده گ ــات انتح حم
ــاده گی  ــه س را دارد و مشــکل اســت ب
موضــوع حــل می شــود تــا این کــه 
همــکاری نباشــد و نهــاد هــای کشــفی 
ــود.« ــتر نش ــه بیش ــتخباراتی تقوی و اس

ــنبه  ــه روز پنجش ــت ک ــن در حالیس ای
در  انتحــاری خونیــن  یــک حملــه 
مرکــز فرهنگــی تبیــان در غــرب شــهر 
ــه  ــه گفت ــه ب ــت ک ــل صــورت گرف کاب
وزارت داخلــه در نتیجــه آن ۴۱ تــن 
کشــته و ۸۴ تــن دیگــر زخمــی شــدند، 
درحالیکــه برخــی رســانه هــا رقــم ۵۰ 
کشــته و ۹۰ زخمــی اعــام کــرده انــد.

مســئولیت ایــن حملــه را گــروه داعــش 
ــده گرفت. ــه عه ب

بیشــتر  تبیــان  فرهنگــی  مرکــز  در 
جوانــان شــیعه گردهــم می آمدنــد.
ــه  ــه وزارت داخل ــن در حالیســت ک ای
محــرم  مــاه  جریــان  در  افغانســتان 
ســال روان به خاطــر تامیــن امنیــت 
مکان هــای مذهبــی بــه شــماری از 
ــرد؛  ــع ک ــاح توزی ــیعه س ــان ش جوان
ــرح  ــن ط ــه ای ــود ک ــه می ش ــا گفت ام

نیــز نتیجه یــی نــداده اســت.

دفتـر هیئـت معاونیـت ملل متحـد در افغانسـتان 
کننـده گان  تمویـل  کـه  می گویـد  )یونامـا( 
افغانسـتان، وعـده داده اند که ۹۰ درصـد از ۴.۲۸ 
میلیـون دالـر هزینـۀ ثبـت نـام رأی دهنـده گان را 

بپردازنـد.
در یـک خبرنامه یـی که از سـوی یوناما به رسـانه 
هـا فرسـتاده شـده، آمـده اسـت کـه توافـق نامۀ 
ایـن کمـک مالی، دیـروز در دومین جلسـۀ »بورد 
پـروژه«، میـان یونامـا و کمیسـیون های مسـتقل 
انتحابـات و شـکایت های انتخاباتـی امضـا شـده 

ست. ا
بربنیـاد ایـن خبرنامـه، اسـکات اسـمیت، رییـس 
بخـش سیاسـی یوناما گفته اسـت: »ایـن یک قدم 
مهـم در پروسـه انتخابـات اسـت و بـه نهادهـای 
انتخاباتـی اجـازه مـی دهـد تـا از مرحلـه برنامـه 

ریـزی بـه مرحلـه عملیاتـی حرکـت کنند.«
در ایـن خبرنامـه همچنـان آمده اسـت کـه یوناما 
بـه همـکاری بـا نهادهـای افغـان کـه بـه هـدف 
تقویت شـفافیت و اعتماد سـازی در این پروسـه 
دموکراتیـک افغانسـتان اصاحـات مـی آورنـد، 

همچنـان متعهد اسـت.
انتخابـات  »برگـزاری  اسـت:  افـزوده  اسـمیت   
موفـق بـه نفـع همـه افغانهـا اسـت، این کـه چه 
کسـی برنـده مـی شـود، مهم نیسـت. کمیسـیون 
مسـتقل انتخابـات ثابـت کـرده اسـت کـه مـی 
توانـد بـه انتقادهای سـازنده پاسـخ دهـد اما این 
نهـاد هـم بـه حمایـت جنـاح هـای دخیـل نیـاز 

دارد.«
نخسـتین جلسـۀ بـورد پـروژه، در چهـارم اکتوبر 

سـال ۲۰۱۷ میـادی برگـزار شـده بود.
مسـتقل  کمیسـیون  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن 
انتخابـات از چندیـن مـاه بـه ایـن سـو، رییـس 

شـود. مـی  اداره  سرپرسـت  بـا  و  نـدارد 
داووطلبـان  از  گـی  تـازه  بـه  گزینـش،  کمیتـۀ 
خواسـته که برای عضویت در کمیسـیون مسـتقل 

انتخابـات، نـام نویسـی کننـد.
بـه رسـانه ها  ایـن کمیتـه در خبرنامـه یـی کـه 
داووطلبـان  بـرای  را  گزینـه  چندیـن  فرسـتاده، 
معیـار قـرار داده و گفتـه اسـت کـه پـس از ختم 
ایـن روند )سـیزدهم جـدی(، فهرسـت واجدین 
شـرایط بـه ریاسـت جمهـوری فرسـتاده خواهد 
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ایــن ادعــا و دیــدگاه کــه شــکلگیری و 
ــر و  ــر، فراگی ــت احــزاب سیاســی موث تقوی
ملــی در افغانســتان تنهــا بــه خــود احــزاب 
بــر می گــردد و مســوولیت آن بــه دوش 
احــزاب قــرار دارد، نادرســت و غیــر واقعــی 
اســت. رشــد و تقویــت احــزاب سیاســی و 
ــور و  ــه و کش ــی در هرجامع ــای مدن نهاده
از جملــه در افغانســتان بــه توســعۀ سیاســی 
ــعه  ــی و توس ــعۀ سیاس ــردد. توس ــر می گ ب
در عرصه هــای مختلــف حیــات از وجایــب 
ــت  ــی دول ــی و اساس ــای اصل و مکلفیت ه
ملــی و زمــام دار یــا زمــام داران یــک دولــت 
ــات  ــه ثب ــی ب ــعۀ سیاس ــت. توس ــی اس مل
متضمــن  و  می انجامــد  سیاســی  پایــدار 
ــای  ــه در عرصه ه ــدار و عادالن ــعۀ پای توس
ــت  ــود. تقوی ــه می ش ــات جامع ــر حی دیگ
ــعۀ  ــات توس ــه از الزام ــی ک ــزاب سیاس اح
سیاســی اســت، جامعــه را از جامعــه قومــی 
شــهروندی  جامعــه  بســوی  قبیلــه ای  و 
در  تنهــا  و  می ســازد  متحــول  مدنــی  و 
ــه  ــۀ شــهروندی اســت ک شــکل گیری جامع
تفرقــه و تعارضــات قومــی، مذهبــی، زبانــی 
ــی  ــه وحــدت مل ــود را ب ــای خ ــره ج و غی
ــد. ایجــاد بســتر  ــت اجتماعــی میده و عدال
رشــد احــزاب سیاســی فراگیــر ملــی از 
وظایــف و وجایــب دولــت ملــی و رهبــری 
ــعۀ  ــرای توس ــه راه را ب ــت ک ــت اس آن دول

ــد.  ــوار می کن ــی هم ــدار سیاس پای
راه شــکل گیری و تقویــت احــزاب سیاســی 

فراگیــر و مقتــدر ملــی چیســت؟ 
وقتــی زمینــه و میــدان مشــارکت و رقابــت 
در عرصه هــا و بخش هــای مختلــف قــدرت 
سیاســی بــرای احــزاب سیاســی، قانونمنــد و 
نهادینــه نشــده باشــد و چنین میــدان و زمینه 

ــع  ــد، تصــور و توق ــته باش ــود نداش ای وج
سیاســی  احــزاب  رشــد  و  شــکل گیری 
ــی، یــک تصــور غلــط  ــدر مل ــر و مقت فراگی
و یــک توقــع بیجــا و غیــر عملــی اســت. 

ــارکت  ــدان مش ــن می ــی تری ــن و اصل اولی
ــد  ــی و قانونمن ــورت مدن ــه ص ــت ب و رقاب
ــات  ــدان انتخاب ــی، می ــزاب سیاس ــرای اح ب
ــی  ــات پارلمان ــوص انتخاب ــه خص ــت؛ ب اس
میــدان  ایــن  در  سیاســی  احــزاب  کــه 
ــل  ــرای تبدی ــود را ب ــت خ ــی و ظرفی توانای
شــدن بــه احــزاب فراگیــر و ملــی بــه 
نمایــش می گذارنــد. امــا در حکومــت پســا 
ــات و  ــای انتخاب ــر مبن ــه ظاهــراً ب ــان ک طالب
آرای مــردم شــکل گرفــت، رییــس جمهــور 
ــدان  ــن می ــی ای ــای غن ــون آق ــرزی و اکن ک
را بــروی احــزاب سیاســی بــا نظــام و 
سیســتم انتخاباتــی اکثریتــی موجــود بســتند. 
ــا رای واحــد  نظــام اکثریتــی در انتخابــات ب
ــه  ــود ک ــق می ش ــال محق ــل انتق ــر قاب و غی
ــرای احــزاب سیاســی در آن  هیــچ نقشــی ب
ــدارد. آنچــه را کــه حامــد کــرزی  وجــود ن
ــت  ــرف غنی در جه ــون اش ــا اکن ــد ت و بع
ــی  ــی اکثریت ــام انتخابات ــق نظ ــن و تطبی تعی
ــبی  ــی تناس ــام انتخابات ــری از نظ ــا جلوگی ب
یــک  داده انــد  انجــام  مختلــط  حتــی  و 
ــرد  ــابه عملک ــدی مش ــی عم ــط سیاس خب
افغانســتان  پیشــین  پادشــاه  محمدظاهــر 
اســت. شــاه مذکــور در دهــۀ اخیــر ســلطنت 
ــهرت  ــی ش ــۀ دموکراس ــه ده ــه ب ــود ک خ
دارد، از توشــیح قانــون احــزاب سیاســی 
امتنــاع کــرد. امتنــاع شــاه از قانونــی ســاختن 
احــزاب سیاســی و فعالیــت آن هــا، احــزاب 
را از مشــارکت و رقابــت قانونمنــد و مدنــی 
ــن  ــرد و ای ــروم ک ــی مح ــدرت سیاس در ق

ــی  ــات سیاس ــزاب و جریان ــت اح محرومی
مدنــی  غیــر  حرکت هــای  مســیر  در  را 
ــگ و شــورش مســلحانه  ــا، جن ــد کودت مانن
ــا و  ــا دولت ه ــد ب ــی و زدو بن ــی در تبان حت
ــی  ــت دسترس ــی در جه ــای خارج حلقه ه
ــا  ــت پس ــد در دول ــرد. هرچن ــدرت ب ــه ق ب
طالبــان و در قانــون اساســی افغانســتان 
ــت  ــجیل یاف ــی تس ــزاب سیاس ــکیل اح تش
ــاز  ــی آزاد و مج ــزاب سیاس ــت اح و فعالی
گردیــد، امــا بســتر و میدانــی بــرای احــزاب 
در جهــت رقابــت و مبــارزۀ مدنــی بــر ســر 
مشــارکت و دسترســی بــه قــدرت سیاســی، 
ایجــاد نشــد. ایــن در واقــع ماننــد آن اســت 
کــه بــرای دهقانــان و زارعــان مجــوز کِشــت 
ــن  ــذر و زمی ــا ب ــود، ام ــت داده ش و زراع
ــگاه از  زراعــت در دسترسشــان نباشــد و آن
آن هــا خواســته شــود کــه قابلیــت و موفقیت 
ــت  ــت ثاب ــی و زراع ــود را در کار دهقان خ
ــزاب  ــت اح ــتر فعالی ــی بس ــا وقت ــد. آی کنن
سیاســی در جهــت رقابــت و مبــارزه مدنــی 
بــر ســر مشــارکت و دسترســی بــه قــدرت 
ــدان  ــی می ــت، و وقت ــم نیس ــی فراه سیاس
در  مشــارکت  بــرای  رقابــت  و  فعالیــت 
قــدرت سیاســی در نتیجــۀ نظــام انتخاباتــی 
ــزاب  ــت، اح ــدود اس ــی مس ــم اکثریت حاک
سیاســی ملــی و مقتــدر در میــان ده هــا 
ــرد و  ــه شــکل می گی حــزب سیاســی چگون

تثبیــت و تقویــت می شــود؟
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دولت افغانستان؛ 
امتناع از شکل گیری

و تقویت احزاب ملی - مقتدر

 

جنرال عبدالرشـید دوسـتم معاون اول ریاسـت جمهوری در آخرین 
اظهاراتـش در ترکیـه گفتـه اسـت کـه توطیـه علیـه او چیـده شـده 
و کسـانی مانـع بازگشـتش بـه کشـور می شـوند. آقـای دوسـتم بـه 
صـورت واضـح از ایـن توطیه سـخن نگفتـه و نه هم کسـانی را که 
مانـع برگشـت او می شـوند معرفی کرده اسـت؛ ولی گمـان می رود 
کـه بـا گذشـت هـر روز کـه از عمـر تبعیـد معـاون اول ریاسـت 
جمهـوری می گـذرد، چیزهایـی تـازۀ در مـورد او افشـا می شـود. 
بـه نظـر مـی رسـد کـه معـاون اول ریاسـت جمهـوری حرف های 
زیـادی را هنـوز نگفتـه و فقـط در مواقـع خـاص برخـی از ایـن 
ناگفته هـا را بـه زبـان مـی آورد. آقـای دوسـتم بـا این گونه سـخنان 
می خواهـد رقبـای خـود را متوجـه سـازد که بـه آسـانی نمی توانند 
از او خـاص شـوند. آقـای دوسـتم حتـا وقتـی از فرد و یـا افرادی 
نـام نمـی بـرد بـاز کاما مشـخص اسـت کـه به چه کسـانی اشـاره 
دارد. آقـای دوسـتم پیـش از ایـن در زمانی کـه هنوز در افغانسـتان 
و در شـمال کشـور بـا طالبـان می جنگیـد، دسـت بـه برخـی افشـا 
گری هـا زده بـود که شـرایط فعلـی را برایش رقم زد. آقای دوسـتم 
وقتـی مـی گویـد کـه توطیـه علیـه او چیـده شـده و کسـانی مانـع 
برگشـتش به افغانسـتان می شـوند، کاما مشـخص اسـت که  اشارۀ 
او بـه تیـم ارگ ریاسـت جمهـوری اسـت. آقـای دوسـتم زمانی در 
شـهر جوزجـان پایـگاه اصلـی قدرتـش گفتـه بـود کـه کسـانی در 
اطـراف رییـس حکومت وحدت ملی جمع شـده و بـه او اطاعات 
نادرسـت می دهنـد و همیـن افـراد انـد کـه در مـورد کل کشـور 
تصمیـم می گیرنـد. آن زمـان اطـراف آقـای دوسـتم را نظامیـان او 
پرکـرده بودنـد و او بـا خاطرجمعـی زایدالوصفـی از موقعیـت برتر 
خـود در مناسـبات قـدرت سـخن می گفـت. در آن زمان شـاید حتا 
بـه مخیلـۀ جنـرال هـم نمی گشـت کـه روزی فـرا خواهـد رسـد و 
دچـار چنـان وضعیـت دراماتیـک و عجیبـی خواهد شـد کـه نتواند 
بـه کشـور و خانـه اش برگردد. به دنبال آقای دوسـتم کـه از صحنه 
سیاسـت افغانسـتان تقریبـا حـذف شـد و حـاال کم تـر هـواداری از 
میـان یـاران سـابق برایـش باقـی مانـده، ارگ دومین رقیـب خود از 
شـمال کشـور را نیـز موفق شـد کـه از صحنـه دور بسـازد. هرچند 
هنـوز کامـا ایـن امـر تحقـق نیافته اسـت. جالـب اینجاسـت که با 
همـه ایـن اتفاق هـا و افشـاگری هایی کـه صـورت می گیـرد، یگانـه 
نهـادی کـه خاموش اسـت و سـخنی برای گفتـن ندارد و یـا چنین 
وانمـود مـی کنـد کـه نـدارد، ارگ ریاسـت جمهـوری افغانسـتان 
اسـت؛ همـان نهـادی کـه بـه بـاور بسـیاری از تحلیل گران کشـور 
هـم در کنـار زدن معاون اول ریاسـت جمهوری و هـم حاال در کنار 
زدن والـی سـابق بلـخ نقش محوری و اساسـی را بازی کرده اسـت. 
چـرا واقعـا ارگ و سـخنگویان آن که در مورد هر مسـاله کم ارزش 
و بـی اهمیتـی حـرف هـا بـرای گفتـن دارنـد، در این موارد سـخن 
نمی گوینـد. دلیـل آن کامـا مشـخص اسـت؛ چـون ارگ چنـان 
وضعیـت را مدیریـت کـرده کـه بـه نتیجـه فعلی برسـد و حـاال که 
در هـر دو مـورد بـه موفقیت دسـت یافتـه دیگر نیـازی نمی بیند که 
خـود را دوبـاره در مظـان اتهـام قرار دهد و به شـکلی بـر گفته های 
ایـن رقبـا مهـر تایید بگـذارد. ارگ فضـا را چنان مدیریـت کرده که 
دو قـدرت اساسـی در افغانسـتان را کـه نقـش اساسـی و بـارز در 
انتخابـات ۱3۹3 ریاسـت جمهوری بازی کردنـد، عما رو در روی 
هـم قطـاران و هـم تیمـی های خود شـان و یـا دوسـتان نزدیک به 
خـود شـان قـرار بگیرنـد. این همـان چیزی بـود کـه ارگ انتظار آن 
را داشـت و خـود نیـز در مدیریـت آن به انـدازۀ کافـی هزینه کرده 
بـود. حـاال اما زمان تغییـر وضعیت فرارسـیده اسـت. ارگ به همان 
مـرغ زیرکـی می مانـد که در دو دام اسـیر اسـت، اما فرامـوش کرده 
کـه سیاسـت توطیه گـری عمر طوالنی نمی تواند داشـته باشـد. آقای 
غنـی فرامـوش کرده اسـت که اگر خـود را رو در رو بـا اقوام دیگر 
بسـازد، روزی فرامی رسـد کـه رو در روی قـوم خـودش نیـز قـرار 
خواهـد گرفـت؛ چنانـی که اختـاف انـدزای در میان اقوام پشـتون 
هـم از همین آدرس شـروع شـده اسـت کـه در برخـی از واکنش ها 

به آن اشـاره شـده اسـت.
 متاسـفانه بـازی ارگ بازی مردم سـاالری با اسـتبداد و یا مدرنیسـم 
بـا عقب گرایـی نیسـت کـه بتـوان بـرای آن آینـده خوشـی انتظـار 
داشـت. بـازی ارگ بـازی قـوم گرایانـه و سـلطه جویی اسـت کـه 
هیـچ آینـده نمی توانـد داشـته باشـد. حتـا اگـر ایـن بـازی در آغاز 
بـه نفـع جریـان تمامیـت خـواه تمـام شـود، امـا بـه زودی ورق ها 
برمـی گردنـد و علیـه آن قـرار مـی گیرنـد. همیـن حـاال جریـان 
هـای متعـددی در چهارسـوی کشـور یـک صـدا شـده و تـاش 
هـای را بـرای بیـرون رفـت از بحـران آغـاز کـرده انـد. نمـی توان 
همـواره بـا سیاسـت حـذف و تقابل سـلطه گـری کرد. در گذشـته 
ایـن سیاسـت ناکامـی اش را ثابـت کـرده و امـروز نیـز بـا توجـه 
بـه فضـای بازسیاسـی می تـوان گفـت کـه آینـدۀ بـرای آن متصـور 
نیسـت. امـا چیـزی که ایـن میـان می تواند نگـران کننده تلقی شـود 
وقـت و هزینه هایـی اسـت کـه صـرف چنیـن برنامه های می شـود 
بـه جـای این کـه از آن هـا به نفـع همگرایـی، تامین ثبـات و امنیت 
کشـور اسـتفاده شـود. فراموش نکنیم که در موقعیت بسـیار سـخت 
تاریخـی قـرار داریـم و در حالی که دشـمنان از همه سـو هسـتی ما 
را نشـانه گرفتـه انـد، برخی ها نیـز از داخل همـان کاری را می کنند 

کـه فقـط دشـمنان می تواننـد از آن شـاد شـوند.

غنـی در دو دام گیـر 
کـرده است

اولین و اصلی ترین میدان مشارکت 
و رقابت به صورت مدنی و قانونمند 
برای احزاب سیاسی، میدان انتخابات 
است؛ به خصوص انتخابات پارلمانی 
که احزاب سیاسی در این میدان 
توانایی و ظرفیت خود را برای تبدیل 
شدن به احزاب فراگیر و ملی به 
نمایش می گذارند. اما در حکومت پسا 
طالبان که ظاهراً بر مبنای انتخابات 
و آرای مردم شکل گرفت، رییس 
جمهور کرزی و اکنون آقای غنی این 
میدان را بروی احزاب سیاسی با نظام 
و سیستم انتخاباتی اکثریتی موجود 
بستند. نظام اکثریتی در انتخابات با 
رای واحد و غیر قابل انتقال محقق 
می شود که هیچ نقشی برای احزاب 
سیاسی در آن وجود ندارد. آنچه 
را که حامد کرزی و بعد تا اکنون 
اشرف غنی در جهت تعین و تطبیق 
نظام انتخاباتی اکثریتی با جلوگیری از 
نظام انتخاباتی تناسبی و حتی مختلط 
انجام داده اند
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در جریـان هفتـه روان در حالـی بیـش از ۹۰ 
زندانـی وابسـته بـه حـزب اسـامی بـه رهبری 
گلبدیـن حکمتیـار از زنـدان آزاد می شـوند کـه  
امـا امـراهلل صالح رییـس عمومی پیشـین امنیت 
ملـی، ادعـا می کنـد برخـی از اعضـای داعـش 
کـه زندانـی اند بـه نـام نیروهای حکمتیـار رها 

می شـوند. 
آقـای صالح در صفحۀ فیسـبوکش نوشته اسـت 
وابسـته گان  هویـت  افشـای  از  حکومـت  کـه 
داعـش  گـروه  بـا  کـه  حکمت یـار  گلبدیـن 
شـده اند،  بازداشـت  و  می نمودنـد  هـم کاری 

می کنـد. داری  خـود 
امـراهلل صالـح، رییـس پیشـین امنیـت ملـی و 
رییـس روند سـبز افغانسـتان گفته کـه دولت از 
افشـای هویت وابسـته گان گلبدیـن حکمت یار 
کـه بـا گـروه داعـش هـم کاری می نمودنـد و 

بازداشـت شـده اند، خـود داری می کنـد.
آقـای صالح گلبدیـن حکمت یـار را به حمایت 
از گـروه داعـش متهـم کـرده و افزوده کـه قرار 

معلومـات دقیـق، حد اقـل ۲۰ تن از کسـانی که 
بـه جـرم هـم کاری بـا داعـش و بمب گذاری ها 
بازداشـت شـده اند، از وابسـته گان قبلـی و یـا 

هم فعلـی حکمت یـار می باشـند.
ایـن مقـام پیشـین حکومتـی تاکیـد کـرده کـه 
توافقـش  آبـروی  حفـظ  به خاطـر  حکومـت 
ابـا  آنـان  افشـای  از  گلبدیـن حکمت یـار،  بـا 
مـی ورزد و ایـن را نیـز گفته اسـت کـه خـود 
مقام هـای  بـا  تمـاس  در  بارهـا  حکمت یـار 
شده اسـت. آن هـا   رهایـی  خواسـتار  امنیتـی، 

رییـس پیشـین امنیـت ملـی تاکیـد کـرده که از 
سـوی هـم پرونده هـای افـراد بازداشـت شـده 
از وابسـته گان  بـا داعـش  بـه جـرم هـم کاری 
حکمت یـار بازهـم بـه دلیـل افشـا نشـدن یک 

رسـوایی دیگـر بـه دادگاه سـپرده نشـده اند.
رییـس پیشـین امنیـت ملـی این سـخن  را پس 
از حملـۀ گـروه داعـش بـر مرکـزی فرهنگـی 
و سیاسـی تبیـان در غـرب کابـل اظهـار کـرده 
تامیـن  مسـؤولیت  آنـان  بایـد  کـه  گفتـه  و 

گردهمایی هـای خـود را بگیرنـد؛ زیـرا دولـت 
امـر، کوتـاه آمده اسـت. ایـن  در 

این درحالی سـت کـه در حمله های تروریسـتی 
گروه داعش در سـال روان، صد ها تن کشـته و 
زخمـی شـده اند که بیش تـر آنـان در مکان های 

مذهبـی و فرهنگـی هدف قـرار گرفته اند.
و امـا این اظهـارات در حالی صـورت می گیرد 
که براسـاس توافـق حکومت و حزب اسـامی 
بـه رهبـری گلبدیـن حکمتیـار، در هفتـه روان 
حـدود ۹۰ زندانـی ایـن حـزب از زندان هـای 

بگـرام و پل چرخـی آزاد خواهنـد شـد.
سـخن گوی حـزب اسـامی گفتـه اسـت کـه 
رییـس جمهورغنـی حکـم آزادی ایـن زندانیان 

را صـادر کـرده اسـت.
بـه گفته سـخن گوی حزب اسـامی: ایـن افراد 
سیاسـی  فعالیـت  و  نظامـی  جرایـم  دلیـل  بـه 

بودند. زندانـی شـده 
او گفتـه کـه براسـاس توافـق، قراربوده تـا تمام 
مـاه  دو  مـدت  در  اسـامی  حـزب  زندانیـان 
نخسـت ورود حکمتیـار بـه کابـل آزاد شـوند؛ 
امـا حکومـت در تطبیـق موافقت نامه بـه ُکندی 

اسـت. عمـل کرده 
در همیـن حـال، اکـرم خپلواک، مشـاور رییس 
جمهورغنـی گفتـه کـه رهایـی ایـن زندانیان به 

فعالیـت شـورای عالی صلـح ارتباطـی ندارد.
بـه گفتـه او، این پروسـه از سـوی کمیته خاص 
موسـوم بـه »کمیتـه تطبیـق موافقت نامـه میـان 
حـزب اسـامی و دولت« پیـش برده می شـود.
گفتنـی اسـت کـه تاکنـون ۵۵ تـن از زندانیـان 
حـزب اسـامی بـه رهبـری گلبدیـن حکمتیار، 
از زندان هـای پل چرخـی و بگرام آزاد شـده اند.

دیـروز  جلسـه  در  نماینـدگان  مجلـس 
شـنبه۹ جـدی/ دی، ایـن مجلـس، از افزایـش 
ناامنی هـا و حمله هـای تروریسـتی در کابـل 
و والیت هـای دیگـر ابـراز نگرانـی کـرده و 
حکومـت را بـه بی کفایتـی در تامیـن امنیـت 

می کننـد. متهـم  مـردم 
حملـه  بـه  واکنـش  در  مجلـس  نماینـدگان   
تروریسـتی روز پنج شـنبه در کابـل بـر مرکـز 
رویـداد  ایـن  تبیـان،  سیاسـی   – فرهنگـی 
تروریسـتی را تقبیـح و آن را یـک جنایـت غیر 

خواندنـد. انسـانی 
بـه گفتـه نماینـدگان مجلـس، پیـش از ایـن 
بهانـۀ  امنتـی،  وزارت خانه هـای  سرپرسـتی 
بـرای نبـود امنیـت بود؛ امـا اکنون کـه وزیران 
حکومـت از مجلـس رای تائیـد گرفتـه انـد، 
نیـز مـردم شـاهد وقـوع رویدادهـای خونیـن 
حملـۀ  مـاه شـش  یـک  در  و  تروریسـتی اند 

تروریسـتی بـه وقـوع پیوسـته اسـت.
نماینـدگان  مجلـس  عضـو  مبـارز  صدیقـه 
کـه  نمـود  پیش نهـاد  مجلـس  ایـن  بـه 
کمیسـیون های امنیتـی و دفاعـی ایـن مجلـس 
بایـد طـرح امنیتـی را بـرای تامیـن امنیـت و 
مصئونیـت مردم در شـهر کابـل و والیت های 
دیگـر افغانسـتان تهیه و بـه حکومت پیش نهاد 

. کنند
چمن شـاه اعتمـادی نماینـده مـردم غزنـی در 
مجلـس گفـت کـه در هفتـه گذشـته نزدیـک 
بـه صـد نفـر کشـته و نزدیـک بـه 3۰۰ نفـر 
زخمـی، صدهـا خانـواده داغـدار و وضعیـت 
صحـی بسـیاری از زخمی ها نیز وخیم اسـت. 
بـه گفتـه آقـای اعتمادی امـا دولت افغانسـتان 
ریاسـت  ارگ  و  ملـی  شـورای  شـمول  بـه 
جمهـوری تنهـا بـه صـدور بیانیه هـا و تقبیـح 

اکتفـا می کننـد. رویدادهـا 
کابـل  پنجشـنبه  روز  تروریسـتی  رویـداد 
کنـار  در  اسـت.  گرفتـه  به عهـده  داعـش  را 
در  کـه  تروریسـتی  رویدادهـای  بیش تـر  آن 
مسـاجد،  شـمول،  بـه  عمومـی  اماکـن  آن 
تکیه خانه هـا و اماکـن فرهنگـی هـدف قـرار 

داده می شـوند را ایـن گـروه تروریسـتی بـه 
می گیـرد. عهـده 

نماینـدگان مجلـس می گوینـد، بایـد تحقیـق 
شـود کـه این گـروه تروریسـتی چگونـه وارد 

افغانسـتان شـده است؟
 عبیـداهلل بارکـزی نماینـده ارزگان در مجلـس 
گفـت: باید عامـل خارجی حضـور داعش در 
افغانسـتان و انتقـال ایـن گـروه تروریسـتی از 
سـوریه و عـراق و عامـل داخلـی کـه زمینه را 
بـرای فعالیـت این گـروه در داخل افغانسـتان 

فراهـم کـرده شناسـایی گردند.
ظاهـر قدیـر نماینـده دیگـر مجلـس می گوید: 
داعـش در حالـی یک حمله تروریسـتی را در 
کابـل انجـام می دهد کـه اخیراً رییـس جمهور 
گفتـه بـود کـه داعـش در افغانسـتان در حـال 

نابودی اسـت. 
بـه بـاور ایـن عضـو مجلـس: امـا در واقعیت 
افغانسـتان قدرت منـد  در  بـه حـدی  داعـش 
شـده کـه بـا انجـام یـک حملـه صدها تـن را 

بـه خـاک و خـون می کشـاند.
او بـه نماینـدگان مجلـس پیش نهـاد کـرد کـه 
بـا توجـه بـه واقعیت هـای موجـود بایـد یک 
ائتـاف قـوی سیاسـی متشـکل از نماینـدگان 
والیتـی،  شـوراهای  اعضـای  ملـی،  شـورای 
مدنـی،  جامعـه  اعضـای  سیاسـی،  احـزاب 
اسـتادان دانشـگاه و اقشـار مختلـف مردمـی 
ایجـاد شـود. ائتافـی که بـه گفته آقـای قدیر 
کارهای ابتدای و مشـوره روی آن جریان دارد 
و بـزودی یک یـا دو ائتاف سیاسـی قوی در 

افغانسـتان عـرض انـدام خواهـد کـرد.
بـه گفتـه آقـای قدیـر این ائتـاف بـرای یک 
افغانسـتان واحـد کار خواهد کـرد، نه تعصب 

و جدایـی مردم افغانسـتان. 
او افزود: ائتاف سیاسـی کـه در آینده نزدیک 
آغـاز بـه فعالیـت خواهـد کـرد، از کارهـای 
درسـت حکومـت حمایـت؛ امـا بـا کارهـای 
نادرسـت حکومـت براسـاس قانـون برخورد 

کرد. خواهـد 
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امراهلل صالح:

»بیست تن از بازداشت شده گان گروه داعش
 از وابسته گان قبلی و یا فعلی حکمت یار اند«

نمایندگان مجلس:

عامالن انتقال گروه تروریستی داعش 
از سوریه و عراق به افغانستان شناسایی گردند

عطــا محمــد نــور دیــروز شــنبه ) ۹جــدی( 
ــه  ــا زمانی ک ــت: ت ــخ گف ــت بل ــر والی در مق
حــزب  رهبــری  بــا  مرکــزی  حکومــت 
جمیعــت بــه توافــق نرســد، بــه عنــوان والــی 

ــد. ــه می ده ــه کار  ادام ــخ ب بل
آقــای نــور در  نشســت خبــری تاکیــد کــرد: 
ــامی و  ــت اس ــزب جمعی ــه ح ــا زمانیک ت
ــه  ــی ب ــا حکومــت وحــدت مل ــش ب متحدان
توافــق می رســد، والــی اســت و در صــورت 
عــدم توافــق تــا آخــر عمــر حکومــت 
ــد. ــد مان ــی خواهن ــی باق ــی وال وحــدت مل
اســتاد عطــا محمــد نــور در جمــع خبرنگاران 
گفــت: »والــی بــودم و هســتم، هیــچ مقامــی 
ــا  ــر ب ــد، مگ ــرده نمی توان ــرف ک ــرا برط م
ــم  ــا ه ــت. فع ــری جمعی ــا رهب ــم ب تفاه

ــی هســتم«.  رســما وال
تمــام  داشــت:  اظهــار  بلــخ  والــی 
صاحیت هایــی را کــه بــه معــاون خــود 
نشــدن  ایجــاد  به خاطــر  داده،  انتقــال 
ــه همــه روزه  ســکتگی در کارهاســت و گرن

دارد. مقــام والیــت حضــور  بــه 
ــه  ــان این ک ــا بی ــور ب ــد ن ــا محم ــتاد عط اس
یــک مــاده موافقــت نامــه تشــکیل حکومــت 
وحــدت ملــی عملــی نشــده، خاطــر نشــان 
حــزب  نماینــده  دیگــر  عبــداهلل  کــرد: 

ــت.  ــامی نیس ــت اس جمعی
ــه ممانعــت از ســفر  ــا اشــاره ب ــور ب آقــای ن
وی بــه قندهــار بــه دالیــل و بهانه هــای 
مختلــف از ســوی حکومــت، اظهــار داشــت: 
بزرگتریــن  افغانســتان  نجــات  ائتــاف 
ــگ  ــر جن ــا آن را به خاط ــاف اســت و م ائت

ایجــاد نکرده ایــم.
ــرد:  ــح ک ــور تصری ــد ن ــا محم ــتاد عط اس
ــی  ــیاه دولت ــه س ــای شیش ــه موتره ــی ک وقت
حــرف  می کننــد،  منتقــل  را  انتحاری هــا 
کجــا اســت؟ در 3۴ والیــت نظــم و برابــری 
نیســت. داعــش خانــه کــرده و طالــب آمــده 

ــرده اســت. ــه ک خان
 او بیــان داشــت: مــن اگــر بــا رهبــری 
ــی  ــه جهت ــن حــزب را ب ــودم، ای ــت ب جمعی
ســمت می دهیــم کــه دگــر حتــی یــک رای 

ــد. ــه نتوان ــی گرفت آن را کس
عطــا محمــد نــور بــا تاکیــد بــر ایــن مطلــب 
کــه متحــدان مــا از شــرق و جنــوب گرفتــه 
تــا شــمال خواهــان ادامــه کارم  بعنــوان 
ــرد،  ــخ، می باشــند، خاطــر نشــان ک ــی بل وال
ــه رییــس جمهــور می خواهــد  ــن گــپ ک ای
ــت  ــپ مف ــد، گ ــرف کن ــخ را برط ــی بل وال
اســت، والــی بــودم، والــی هســتم،هیچ 

ــد.  ــرده نمی توان ــرف ک ــرا برط ــی م مقام
ــت  ــر از نشس ــی دیگ ــخ در بخش ــی بل وال
خبــری خــود خاطــر نشــان کــرد: مــن 
چطــور قبــول کنــم کــه داعــش بیایــد مــردم 
ــد،  ــه بخوانی ــاره کلم ــما دوب ــد ش ام را بگوی
ــف و  ــر پُ ــن در براب ــد، م ــکاح کنی ــاره ن دوب

ــوم. ــی ش ــلیم نم ــاق تس پت
ــت  ــرای حمای ــه ب ــا بیان این ک ــور ب ــای ن آق
گرفتــه  زیــادی  آماده گی هــای  مــن  از 
منظــوری  پــی  در  گفــت:  بــود،  شــده 
دفتــر  ســوی  اواز  نامه یــی  اســتعفا 
زیــادی  آماده گی هــای  ریاســت جمهوری، 

ــا ایــن اســتعفا و حمایــت  بــرای مخالفــت ب
از وی گرفتــه شــده اســت.

ــته های  ــه در گذش ــد ک ــور می گوی ــای ن آق
مرکــزی  حکومــت  بــه  مرتبــه  چندیــن 
ــه  ــردم ک ــود را ک ــری خ ــنهاد کناره گی پیش
ــه  ــی روابط ــا تیره  گ ــود، ام ــد ب ــه نش پذیرفت
ــری از  ــه یک س ــد ک ــاز ش ــان آغ ــا در زم م
بی توجهــی حکومــت  به خاطــر  انتقاد هــا 
نســبت بــه امنیــت مــردم از طــرف مــا بلنــد 

شــد. 
ــای  ــس از حمله ه ــه پ ــزود ک ــور اف ــای ن آق
ــای  ــی نهاده ــاری در برخ ــاری و انفج انتح
انتقادهــا  سیاســی  جریان هــا  و  دولتــی 
بــه  حکومــت مرکــزی افزایــش یافــت، 
حکومــت در تأمیــن امنیــت و پاســگویی بــه 
ــش  ــه جنب ــی از جمل ــای دادخواه جریان ه
ــت  ــود و در نهای ــوان ب ــر نات ــتاخیز تغیی رس
راپیمایــی کننــده گان از طــرف مســووالن 

ــدند.  ــته ش ــه بس ــی به گلول امنیت
ــر  ــوز از ه ــا هن ــه ت ــان ک ــا بی ــور ب ــای ن آق
ــح  ــد صل ــمول رون ــت به ش ــۀ حکوم برنام
کــرده  حمایــت  حکمتیــار  گلبدیــن  بــا 
اســت. تأکیــد می کنــد کــه در صورتــی 
ــی  ــد خــود مبن ــر تعه ــت در براب ــه حکوم ک
ــی و  ــدت مل ــت وح ــۀ حکوم ــر موافق نام ب
ــه  ــد و در رابط ــل نکن ــدرت عم ــیم ق تقس
بــه کرســی والیــت بلــخ بــا رهبــری حــزب 
جمیعــت بــه توافــق نرســد، از مقــام والیــت 

ــت. ــد رف ــار نخواه ــخ کن بل
آقــای نــور تصریــح کــرد کــه کرســی 
والیــت بلــخ به هیــچ وجــه میراثــی نیســت، 
امــا گفــت: در پــی  کنــار زدن او تاش هــای 
ــان  ــت جری ــن والی ــازی ای ــن س ــرای ناام ب
ــاالی  ــش ب ــان  و داع ــروه طالب ــا گ دارد و ت
ــر  ــود و ه ــلط ش ــت مس ــن والی ــردم ای م
ظلمــی را کــه خواســتند بــا مــردم، کــودکان 

ــد.   ــام دهن ــران انج و دخت
در  این کــه  بــه  اشــاره  بــا  نــور  آقــای 
ــوزان  ــش آم ــد دان ــخ  ۵۰ درص ــت بل والی
را دختــران  ایــن والیــت  دانشــجویان  و 
تشــکیل می دهنــد، گفــت کــه آبــادی و 
ــه  ــخ نســبت ب ــت بل ــت در والی ــن امنی تأمی

33 والیــت دیگــر اســتثنایی اســت. 
ــه  ــی ک ــه در صورت ــزود ک ــان، اف او هم چن
ــه  ــا حــزب جمیعــت ب حکومــت مرکــزی ب
ــت  ــر حکوم ــان عم ــا پای ــد ت ــق نرس تواف
وحــدت ملــی بــه عنــوان والــی باقــی 
ــار  او  ــوان برکن ــی ت ــچ طرف ــد و هی خواهن

را نــدارد. 
او گفــت: تاش هــای زیــاد بــرای کنــار زدن 
او از طــرف ارگ گرفتــه شــده بــود کــه خنثــا 

 . شد
شــرکای  از  ســپاس  اظهــار  بــا  آقــای 
بهتریــن   گفــت:  افغانســتان،  بین المللــی 
ــرای پایانــی چالش هــای کنونــی تفاهــم  راه ب
لحــن  بــا  فرجــام ســخنان  در  و  اســت 
تهدیــد بــه حکومــت مرکــزی افــزود کــه در 
ــن از مقــام والیــت بلــخ  ــار رفت صــورت کن
ــن  ــر ای ــارزات  جــدی خــود در  براب ــه مب ب

حکومــت ادامــه خواهــد داد.

عطا محمد نور:

بدون تفاهم
 تـا پایان حـکومت می مـانم

ابوبکر صدیق

گزارش
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محمد اکرام اندیشمند
بخش سوم

3 - امیــن؛ شــخصیت مســتقل و 
ناسیونالیســت:

اســتقالیت  و  ناســیونالیزم  فرضیــۀ 
ــه حــد  ــدن از شــوروی ب ــن در بری امی
ــه ســی  اتهــام رابطــه و وابســته گی او ب
عوامــل  از  یکــی  می توانــد  اِی  آی 
در  تحریک آمیــز  و  وسوســه انگیز 
ــای  ــد.  ادع ــوروی باش ــی ش لشکرکش
ناســیونالیزم و آزادیخواهــی امیــن را 
ــزب  ــل ح ــواداران او در داخ ــتر ه بیش
ــد  ــرح می نماین ــق مط ــک خل دمکراتی
ــواه  ــت آزادیخ ــک ناسیونالیس و او را ی
معرفــی می کننــد کــه بــر خــاف 
ببــرک  آن  رهبــر  و  پرچــم  جنــاح 
ــزب  ــا ح ــود ت ــدد آن ب ــل، در ص کارم
موصــوف و دولــت حزبــی را از ســلطه 
وکنتــرول شــوروی بیــرون نمایــد. 
ــد  ــدی عضــو ارش ــدوس غوربن عبدالق
حــزب دمکراتیــک خلــق و از وزیــران 
ــدار او می نویســد:  ــن و طرف ــۀ امی کابین
ــول و  ــه ق ــی ب ــن حت ــظ اهلل امی »حفی
ــا  ــر ن ــک عنص ــمنانش ی ــدۀ دش عقی
سیونالیســت، آزاد منــش و مغــرور و 
ــه نفــس، جســور، نیکومنظــر  متکــی ب
ــار  ــده چندب ــود. نگارن ــاس ب و خوش لب
ــودم کــه می گفــت  از زبانــش شــنیده ب
دوســتان شــوروی سیاســت مســتقانۀ 
اســتقال  از  و  نمی پســندند  را  مــا 

ــد.«)۲۴( ــاراض ان ــا ن ــری م فک
ــل  ــن در داخ ــواداران امی ــته از ه گذش
ــی از  ــق، برخ ــک خل ــزب دمکراتی ح
ژورنــا لیســتان و محققیــن خارجــی نیز 
از آزادیخواهــی و اســتقالیت حفیــظ اهلل 
امیــن در برابــر نفــوذ و ســلطۀ شــوروی 
هریســن«  »ســلیک  میبرنــد.  نــام 
نویســنده و خبرنــگار امریکایــی کــه در 
تابســتان ۱3۵۷ خورشــیدی بــا امیــن در 
ــوی  ــه گفتگ ــه ب ــند وزارت خارج مس
مطبوعاتــی پرداخــت، میگوید: »پالیســی 
امیــن ایــن بــود کــه بــه شــوروی ها در 
ــدر نظــارت  ــور افغانســتان حــق آنق ام
را ندهــد کــه اتحــاد شــوروی بــا دادان 
کمک هــای هنگفتــی در اقمــار خویــش 
از آن برخورداربــود. دو مصاحبــۀ طویل 
بــا امیــن کــه یکــی آن بتاریــخ 6 جــون 
ودیگــرآن بتاریــخ ۱3 آگســت ۱۹۷۸ 
صــورت گرفــت، نشــان داد کــه امیــن 
نــا سیونالیســت سرســخت، آزاد منــش 
ــود  ــس خ ــه نف ــی ب ــرور و متک و مغ

ــود.«)۲۵( ب
درحالــی کــه نــا ســیونالیزم و آزاد 
ــوان  ــه عن ــن ب ــظ اهلل امی ــی حفی منش
انگیــزۀ بریدن از شــوروی و پایــان دادن 
بــه نفــوذ و ســلطۀ روس هــا در حــزب 
ــی  دمکراتیــک خلــق و حاکمیــت حزب
می توانــد یکــی از عوامــل تجــاوز 
شــوروی باشــد، آیــا امیــن واقعــًا 
شــخصیت ناسیونالیســت و آزادیخــواه 
ــت او در  ــرد و سیاس ــا عملک ــود؟ آی ب
روابــط و مناســبات بــا شــوروی، چهــرۀ 
ــه  ــۀ اورا ب ناسیونالیســت و آزادیخواهان

می گذاشــت؟ نمایــش 
اگــر پالیســی امیــن بــه گفتــۀ نویســنده 
ــق  ــدادن ح ــی، ن ــگار امریکای و خبرن
امــور  در  شــوروی  بــه  نظــارت 
افغانســتان بــود و ایــن پالیســی از 
ــی  ــتی و آزاد منش ــا سیونالیس ــرور ن غ
ــن در  ــی امی ــد، ول ــی می ش ــن ناش امی
عملکــرد خویــش مســیر متناقــض 

ــه  ــگاه ب ــود. ن ــی را پیم ــن پالیس ــا ای ب
ــی  ــای درون ــی ه ــوالت و دگرگون تح
از  حــزب دمکراتیــک خلــق پــس 
ــان عــروج  ــا زم ــور ۱3۵۷ ت ــای ث کودت
ــدرت و  ــری ق ــن در رهب ــظ اهلل امی حفی
ســقوط خونیــن او از قــدرت، پیوســته 
وابســته گی دولــت حــزب دیمکراتیــک 
ــات  ــای حی ــام عرصه ه ــق را در تم خل
بــه شــوروی نشــان میدهــد. و امیــن بــه 
حیــث چهــرۀ قدرتمنــد و محــوری این 
دولــت، نقــش اساســی را در کشــانیدن 
گســترده تر  و  بیشــتر  وابســته گی 
ــت  ــق و دول ــک خل ــزب د مکراتی ح
حــزب مذکــور بــه شــوروی ایفــا کــرد. 
منازعــه و کشــمکش امیــن در درون 
حــزب دمکراتیــک خلــق و دولــت 
حزبــی بــا جنــاح پرچــم و رانــدن 
ــته گی  ــدرت، وابس ــور از ق ــاح مذک جن
حــزب و دولــت حزبــی را به شــوروی، 
نــه کاهــش بلکــه افزایــش و گســترش 
ــی  ــه خوب ــت را ب ــن واقعی ــید. ای بخش
می تــوان در متن حــوادث و انکشــافات 

دوران حکومــت جنــاح خلــق برهبــری 
تره کــی و امیــن مطالعــه کرد و از اســناد 
ــع  ــات مناب ــی آن دوران و توضیح مخف
مختلــف روســی در یافــت. در بخشــی 
شــوروی  داران  زمــام  اظهــارات  از 
ــس  ــد: » بـوریـ ــاط می آی ــن ارتب ــه ای ب
پـونـوماریـــو، رییس بخــش بین المللی 
کمیتــه مرکزی حــزب کمونســت اتحاد 
ــک  ــش ی ــه معاون ــر شــوروی ب جماهی
روز بعــد از پیاده شــدن نظامیان روســیه 
ــوروی  ــاد ش ــه اتح ــت ک ــوروی گف ش
چهارده بــار درخواســت اعــزام نظامیــان 
شــوروی بــه افغانســتان را دریافــت 
کــرد؛ امــا وی جــواب منفــی داد. امــا بــا 
وجــود همــۀ مشــکاتی کــه افغانســتان 
ــا در  ــد ت ــور ش ــکو مجب ــت، مس داش
بــارۀ آن عمیقــاً توجــه کنــد. بــا فاصله 
ــام هــرات،  بعــد از ســرکوب کــردن قی
جنــرال یپشــف رییــس سیاســی اردوی 
شــوروی بــه کابــل ســفر کــرد. جنــرال 
ــوای  ــس ق ــی ریی ــوان پـافلوفـسکـ ایـ
زمینــی اردوی شــوروی از مدت هــا 

ــان در  ــن می ــود. دری ــل ب ــل در کاب قب
ــری  ــطح رهب ــن س ــکو در باالتری مس
ــه  ــه مخصوصــی راجــع ب حــزب کمیت

ــت.«)۲6( ــکل گرف ــتان ش افغانس
هیــچ نشــانی از پالیســی حفیــظ اهلل 
حــزب  حاکمیــت  از  پــس  امیــن، 
دمکراتیــک خلــق کــه مبیــن تضعیــف 
و تقلیــل نفــوذ و حضــور فزاینــدۀ 
شــوروی در امــور مختلــف حاکمیــت 
ایــن حــزب باشــد، به مشــاهده نرســید. 
حــرکات امیــن در مــورد آنچــه کــه نــا 
ســیونالیزم و آزادیخواهی او از شــوروی 
و  تظاهــر  بیشــتر  می شــود،  تعبیــر 
تصنعــی بــود. امیــن اینگونــه حــرکات 
را در برابــر ژورنالیســتان و دیپلوماتهــای 
امریکایی هــا  غربــی بــه خصــوص 
انجــام میــداد. از اظهــارات آدولــف 
ــه  ــد ک ــر می آی ــکا ب ــس، ســفیر امری دب
بــه  نیــز  امریکایــی  دیپلومات هــای 
ســوی حرکات و اظهــارات آزادمنشــانۀ 
موصــوف در برابــر شــوروی ها بــا 
ــری  ــد. »هن ــگاه می کردن ــاوری ن ــی ب ب

برادشــر« محقــق و نویســندۀ امریکایــی 
ــر  ــز تغیی متخصــص امــور شــوروی نی
ــه  ــردن ب ــن را در پشــت ک ــف امی موق
شــوروی را رد می نمایــد و ایــن ذهنیت 
را کــه او مارشــال تیتــوی بالقوه در آســیا 
باشــد، غیــر واقعــی و مبالغه آمیــز تلقی 
ــون  ــی چ ــد: »ول ــد. وی می نویس می کن
ــف  ــود، موق ــت ب ــک کمونیس ــن ی امی
او از طــرف بعضــی از ناظریــن بــه 
ــی  ــیا تلق ــوه در آس ــوی بالق ــۀ تیت مثاب
شــده اســت. ولــی ایــن تعبیــر، اوضــاع 
ــداد.  ــوه می ــدود آن جل ــش از ح را بی
زیــرا امیــن توصیــۀ »زافرونچــک« را در 
سیاســت های داخلــی اش، ماننــد ایجــاد 
ــی  ــب میکــرد، ول ــاع، تعقی ســازمان دف
فاقــد وحــدت و اســتحکام داخلــی بود 
کــه بــرای جهت یابــی مجدد کشــورش 
ضــروری تلقــی میگردیــد. همچنــان او 
بــه خاطــر دســت های آغشــته بــه خون 
ــردم،  ــان م ــت در می و نداشــتن محبوبی
ــرا  ــان خارجــی هــم نداشــت؛ زی حامی
ــرد  ــراغ ک ــوان س ــی را می ت ــر کس کمت
ــک  ــتبانی ی ــت و پش ــرای حمای ــه ب ک
ســتمکار آماده گــی و عاقــه نشــان 
ــت  ــن در موقعی ــن رو امی ــد. از ای ده
امیــدی  و  داشــت  قــرار  ضعیفــی 
ــوری از  ــورت ف ــه ص ــا ب ــت ت نمی رف
ــع دیگــری  ــه مناب ــت شــوروی ب حمای
ــع  ــان مناب ــد و هم ــف ده ــر موق تغیی
بتواننــد او را بــا کمک هــای اقتصــادی، 
نظامــی، تخنیکــی و اداره چیــان ماهــری 
ــود،  ــد ب ــا نیازمن ــه آنه ــدیداً ب ــه ش ک
ــز  ــن نی ــرای چی ــی ب ــد. حت ــاری کنن ی
فرصتــی میســر نبــود تــا بــا امیــن 
ــاالت  ــرای ای ــذا ب ــد. هک ــک نمای کم
متحــده هــم در آنوقــت انگیزه یــی 
ــا تیتــو  ــا طوریکــه ب وجــود نداشــت ت
کمــک کــرده بــود، بــا امیــن مســاعدت 
کند.«)۲۷(مؤلــف کتــاب »افغانســتان 
در پنــج قــرن اخیــر« نیــز مقایســۀ 
ــت  ــو نادرس ــال تیت ــا مارش ــن را ب امی
ــظ  ــا حفی ــی ه ــد: »بعض ــی می کن تلق
ــت  ــت ناسیونالیس ــن را کمونیس اهلل امی
شــمرده، بــه جــوزف بــروز تیتــو 
رهبــر کمونیســتان یوگوســاویا تشــبیه 
پایــه نــدارد؛  ایــن ادعــا  کرده انــد. 
ــگ دوم  ــان جن ــو در پای ــه تیت ــرا ک زی
ــوروی را  ــی ش ــروی نظام ــی، نی جهان
از یوگوســاویا بیــرون کــرد. امــا امیــن 
بــر عکــس قطعــات معینــی از آنــرا بــه 
کشــور راه داد. دیگــر اینکــه تیتــو پــس 
از رســیدن بــه قــدرت بــا مــردم کشــور 
ــی  ــه نیکوی ــق و تبعیــض ب ــدون تفری ب
ــن  ــه روش امی ــی ک ــرد، در حال رفتارک
ــی  ــری خواه ــاوت و برت ــو از قس ممل
بــود کــه اکثریــت مــردم را از او متنفــر 

ســاخت.«)۲۸(
و  برداشــت  هــر  از  نظــر   صــرف 
و  اســتقالیت  مــورد  در  دیدگاهــی 
آزادمنشــی امیــن از نفــوذ  و ســلطۀ 
ــت  ــن اس ــم ای ــش مه ــوروی، پرس ش
یــا  یکصــد  دوران  در  او  آیــا  کــه 
ــت  ــری و زعام یکصــدو ســه روز رهب
ــی، در مســیر  ــت حزب در حــزب و دول
ایــن آزاد منشــی قــدم گذاشــت و چــه 
دگرگونــی و تغییــری در مناســبات امین 
و شــوروی بــه وجــود آمــد؛ دیــدگاه و 
ــوروی ها  ــا ش ــط ب ــن در رواب ارادۀ امی
ــن  ــود؛ سیاســت و عملکــرد امی چــه ب
در مســیر جلوگیــری از نفــوذ و ســلطۀ 
شــوروی شــکل گرفت و یــا در جهــت 

ــت؟ ــاف یاف ــوس انکش معک

ــود،  ــر می ش ــوروی تعبی ــی او از ش ــیونالیزم و آزادیخواه ــا س ــه ن ــه ک ــورد آنچ ــن در م ــرکات امی ح
بیشــتر تظاهــر و تصنعــی بــود. امیــن اینگونــه حــرکات را در برابــر ژورنالیســتان و دیپلوماتهــای غربــی 
ــد  ــر می آی ــکا ب ــفیر امری ــس، س ــف دب ــارات آدول ــداد. از اظه ــام می ــا انج ــوص امریکایی ه ــه خص ب
ــر  ــوف در براب ــانۀ موص ــارات آزادمنش ــرکات و اظه ــوی ح ــه س ــز ب ــی نی ــای امریکای ــه دیپلومات ه ک
ــی  ــندۀ امریکای ــق و نویس ــر« محق ــری برادش ــد. »هن ــگاه می کردن ــاوری ن ــی ب ــا ب ــوروی ها ب ش
متخصــص امــور شــوروی نیــز تغییــر موقــف امیــن را در پشــت کــردن بــه شــوروی را رد می نمایــد 
و ایــن ذهنیــت را کــه او مارشــال تیتــوی بالقــوه در آســیا باشــد، غیــر واقعــی و مبالغــه آمیــز تلقــی 
ــی از  ــرف بعض ــف او از ط ــود، موق ــت ب ــک کمونیس ــن ی ــون امی ــی چ ــد: »ول ــد. وی می نویس می کن

ناظریــن بــه مثابــۀ تیتــوی بالقــوه در آســیا تلقــی شــده اســت

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؟

ACKU



شاعر
اسـتاد عبدالعلی مسـتغنی از شـاعران طراز اول پیشـرو و از 

نخبه گان شـعر و ادب صدسـال اخیر افغاسـتان اسـت. 
درنگـی برچنـد ویژه گی شـخصیت علمی و ادبـی و آگاهی 

اجتماعـی مسـتغنی می تواند برهان مدعا باشـد.
مقام علمی 

عبدالعلی مسـتغنی در سـال ۱3۵۲ خورشـیدی در باالحصار 
کابـل زاده شـد. فرمانروایی شـش شـاه امیر شـیرعلی خان، 
عبدالرحمـان، حبیـب اهلل، امـان، نادرخان و سـه مـاه و اندی 

از زمـان ظاهرشـاه را تجربه کرد.
علـوم دیـن ومـروج روزگار، فقـه، فلسـفه، کام و منطق را 
از پـدر آموخـت و همان گونـه کـه سـنت زمـان بـود، علوم 
ادبـی را بـه تعقیـب دانـش دینـی فرا گرفـت و به سـرایش 
پرداخـت. اندوخته هـای دینـی اش را در شـعر پیـاده کـرد 
و بـه مـردم ارایـه دهـد، تـا آنجـا شـماری ادبیاتـش ترجمه 

مسـتقیم آیـات ربانـی و احادیـث نبوی اسـت:
تو هرُگم کرده راهی را به علم رهنما بودی
به هر چیزی که اکنون نام گیرند آشنا بودی

ترجمـه آیـه: وعلـم آدم االسـما گلهـا )خداونـد همـه نام ها 
را بـه آدم آموخت(

 
گلزار اشعار

باید نکنی نیکی و با نیک بدی 
 نیکی با نیک و بد به بد باید کرد

 گلزار اشعار 
ترجمه آیه: هل جز االحسان الی االحسان.

 در حکمت از این جامعه پا پس نگذاری 
میراث خود ای وادی به هرکس نگذاری 
  آه این ُگل بی خار به هرخس نگذاری 
این حرف همی گویمت و بس نگذاری 
حکمت ز تو ُگم گشته چرا بیش بخوبی 

چونت چرا گم شده خویش بخوبی 
 ابیـات فـوق ترجمـه ایـن حدیـث اسـت:  الحکمـه ضالـه 

المومـن فهسـواحق بهـا انـی وجدهـا 
 حکمـت گمشـده مومـن اسـت. پـس هـر جاکـه وی آنـرا 

دریافـت بـه آن سـزاوارتر وحقـدار  تراسـت 
ای آنکه طفیل ذات پاک احمد 

این هردو جهان کرد به  یک دم پیدا
 )گلزار اشعار: ۱۵۷(

ترجمۀ این حدیث است: لوالک کا خلقت االفاک 
پی کسب معارف فرض عین است این زمان همت 

شود آباد کشور گرکند پیر و جوان همت 
ترجمـۀ ایـن حدیـث اسـت: العلـم فریضـه علـی کل ملـم 
وحلمـه. آمـوزش علـم بر تمـام زن و مـرد مسـلمان فرض 

ست. ا

مقام ادبی
عبدالعلی مسـتغنی در روزگارخـودش از نخبه گان طراز اول 
شـعر و ادب بـود. همیـن ویژه گـی سـبب شـد که بـا ایجاد 
مکتـب حبیبیـه در کنـار معلمـان هنـدی بـه حیـث اسـتاد 

شـد. پذیرفته 
مسـتغنی بـه زبان های فارسـی، پشـتو، عربی و اردو مسـلط 
بـود. بـه آنـان می نوشـت و رزیـن زبان هـا ترجمـه می کرد.

ترجمـۀ شـعراکبراهلل آبـادی از اردو بـه فارسـی و آنهـم بـه 
نظـم فارسـی تـوان و مقـام بلنـد ادبـی و شـعری او را بـه 
نمایـش می گـذارد، بنـدی از مسـدس مطـول اهلل آبـادی که 

توسـط مسـتغنی ترجمه شـده اسـت:

مسلمان با شدت ازاعانی خود خبر چیزی؟ 
به معراجی که اول دانستی داری نظر چیزی؟
ز درد جاه از کف داده ات، داری اثر چیزی؟
نمی سوزد ز اقبال حریفانست، جگر چیزی؟

تو هر ُگم کرده راهی را، به عالم رهنما بودی
به هر چیزی که اکنون نام گیرند، آشنا بودی

مسـوول  مسـتغنی،  عبدالعلـی  االخبـار،  سـراج  ایجـاد  بـا 
صفحـۀ ادبـی آن انتخـاب شـد. ایـن انتخـاب بـرای یگانـه 
نشـریه کشـور کـه زیـر نظرشـاه نشـر می گـردد، مقـام برتر 

مسـتغنی را در میـان همگنانـش بـه روشـنی برمی تابـد.

پیشرو شعر نو 
کـه  بودنـد  بـاور  ایـن  بـه  آن  هـم روزگاران  و  مسـتغنی 
دیگـر زمـان سـرایش از ُگل و بلبـل بگذشـته اسـت. بـا در 
نظرداشـت تحـوالت زمـان شـعر نیـز بایـد دگرگونـی یابد 
و ایـن دگرگونـی را در محتـوا جسـتجو کردنـد و عقیـده 

داشـتند. 
شـاعر معاصـر باید از درد وطن، نیاز جامعـه و از پدیده ها و 
مظاهـر جدید تمدن سـخن بگوید و ملت را به سـوی کار و 
تـاش و بیـداری سـوق دهد در پیونـد با همین باور اسـت 
کـه مسـتغنی بـه عنوان یکی از نخسـتین شـاعران پیشـروی 

می سـراید: نوگرایی 
اگر از مظاهر تمدن می گوید

 شرکت راه آهن نمایی 
وطن امن از دست دشمن نمایی
چو در ملک بسیار شد کارخانه 

نخسپد زن و مرد بیکارخانه 

ستایش علم 
علم است معارف به جهان کار و دیگرهیچ 

مپسند جهان محو کماالت و تو درهیچ
از کیمیای علم مش زر کنید 

از جهل خانه سوز خدا را حذر کنید 

معارف 
تعلیم چو شد عام، شود عام تمدن 
بی علم و معارف نشود تام تمدن 

مقام شعری 
مسـتغنی را هم روزگارانـش شـاعر بالفطره معرفـی کرده اند. 
طبـع فورانی داشـته و در اندک زمانـی گاه قصاید بزرگی را 
انشـا می کـرده اسـت. از این درسـرایش، موالنـا خال محمد 

خسـته در بارۀ مسـتغنی می گوید:
شاعرشیوا بیان عبدالعلی کابلی 

بود مستغنی که ازعالم به استغنا گذشت 
آنکه گفتارش سرا پا بود درس زنده گی 

گفت بی باکانه حرف حق و بی پروا گذشت 
ملک الشـعرا بهـار، ادیـب و شـاعر نامـور ایرانـی، ضمـن 
سـتایش از مسـتغنی  تاریـخ وفـات او را در بیتی مشـخص 

است. سـاخته 
بهر تاریخ  وفامش زد رقم کلک بهار

عاقبت مستغنی )بیدل وداع روح کرد(
مسـتغنی خـود نیـز به قدرت شـعری خویـش باور اسـتوار 

داشـته اسـت کـه می گوید:

کنون در شهرکابل کیست مانند تو مستغنی 
که تاگوید غزل این رنگ استادانه در صحرا 

پخته گـی و جزالـت در مـواردی، در شـعر مسـتغنی تا آنجا 
اسـت کـه برخی ابیـات و مصراع هایـش به امثـال ورد زبان 

مـردم تبدیل گردیده اسـت:
کارهربلهوس نیست گذشتن ازسر
صفت عاشق مردانه بود سربازی

بایدت باخت چو مستغنی بیدل سر و جان
عشق بازی نبود جان برادر بازی

کاربـرد ضایـع ادبـی نیز در شـعر مسـتغنی به وفـرت وجود 
دارد کـه بیانی سـت از آگاهی ها و تسـلط او برعلـوم ادبی از 

بـار رنـج و غصه الف گشـت هم چـو دال: 
هم دال و ذال ازاین غم جانکاه چون حال
نون است هم چو قامت من آه از این حال 

هرحرف را غمش اثری کرد حسب حال
واو است از فراق وی ای وای سرنگون 

زین غم نشست چون دل من درمیان خون 

دانای خودآگاه 
مسـتغنی عالـم اسـت عالـم آگاه و بیـدار. درد اجتمـاع را 
می دانـد و در پـی درمان اسـت، مصایب کشـور و جامعه را 
می شناسـد و وظیفـه خـود تـا آن مصیبت هـا و سرمنشـأ آن 
را بـه ملـت معرفی کنـد و این اسـت خصیصـه خودآگاهی 
مسـتغی شـاهد اسـت کـه سـرزمین او در چنبـرۀ اسـتعمار 
قرار دارد و اسـتقال و آزادی اش ملعبه دیو اسـتعمار اسـت 

و دیـن اسـام مـورد تعـدی و تجاوز.
خاموش نمی نشنیده و می سراید:

دوستان تا چند برما چیره باشد دشمنان 
اصل مغرب چند برمشرق مسلط حکمران

حضم دین تا چند راند حکم بر هندوستان 
مصریان تا کی اسیر جور این اهریمنان

بصره و بغداد تا کی در کف بدخواه دین 
ای مسلمانان خدا را چند غفلت آه دین 

در ایـن زمینـه تا آنجـا پیش مـی رود که می گویـد نگفتنی ها 
و رازهـای دل و پنهانـی را برایـت گفتم دیگـر چه می توانم:

پی بیداری ملت هزاران داستان گفتم 
به افغان ما جرای درد با شور و افغان گفتم 
حدیثی را که در دل بگذرانی بر زبان گفتم 

زحال دل نمودم ترجمانی هر زمان گفتم 
چه می آید ز دست من جز این گفتار می گویم 

اگر کس بشنود یا نشنود تا چار می گویم 

اصالح گر اخالق و اجتماع
مسـتغنی اصـاح جامعـه و اخـاق اجتماعی و فـردی را از 
وظایـف خـود می دانـد. تـا آنجـا کـه تقریبـآ همـه سـروده 
هایـش وقـف ایـن آرمـان اسـت .ملـت را بـه تحـرک و 
بیـداری و کار تشـویق می کند و مفاسـد و اراذیـل اجتماعی 

را نقـد می کنـد و جامعـه را ازآن بـر حـذر مـی دارد.
به نفس سرکش اماره مبتا شده ای 

که ننگ دام و دری، دون ز چارپا شده ای
زدست نفس گرفتارصد با شده ای 

ز شهوت است که محکوم و بینوا شده ای 
گراین خواص نمی داشتی ملک بودی 

به خاک تیره نبودی و بر فلک بودی 
گرعلـم  و ادب نیسـت چـو مسـتغنی اسـت اکنـون در هیچ 

قطـاری ننمایند شـمارت.

ماخذ:
- حنیف بلخی. محمد حنیف. پرطادوس، پاکستان ۱3۸۱.

موسسـه  کابـل  سـخنور،  معاصریـن  خال محمـد.  خسـته 
انیـس. نشـراتی 

مستغنی عبدالعلی، گلزار اشعار، کابل ۱3۵3.
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لی      مستغنی      
عبدالع

5 www.mandegardaily.com

آ     گاه شمند        
    دان

دکتر شمس الحق آریانفر

مستغنی و هم روزگاران آن به این باور بودند که دیگر زمان سرایش از ُگل و بلبل بگذشته است. با در نظرداشت 
تحوالت زمان شعر نیز باید دگرگونی یابد و این دگرگونی را در محتوا جستجو کردند و عقیده داشتند. 
شاعر معاصر باید از درد وطن، نیاز جامعه و از پدیده ها و مظاهر جدید تمدن سخن بگوید و ملت را به سوی کار و 
تالش و بیداری سوق دهد در پیوند با همین باور است که مستغنی به عنوان یکی از نخستین شاعران پیشروی 
نوگرایی می سراید:
اگر از مظاهر تمدن می گوید

 شرکت راه آهن نمایی 
وطن امن از دست دشمن نمایی

چو در ملک بسیار شد کارخانه 
نخسپد زن و مرد بیکارخانه

ACKU
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تلمذ سیاست از معلم سیاست چه آموخت؟
»سیاست افغانستان؛ روایتی از درون«

جوامـِع مـدرن و توسـعه یافته،   
سـاخته و بافتـۀ پژوهش، تولیـد کاالی های 
علمـی، کانون هـای ذهنـی و سـاختارهای 
معرفت شناسـی و نقدونظر سـازنده هستند 
) تعریـف دانـش انتقـادی(. امـروز بهترین 
پرسـتیژ  و  منزلـت  تعریـف  بـرای  معیـار 
جوامـع در نظـام بین الملـل، میـزان تولیـد 
پوزیتیویسـتی  دانـش  از  اسـتفاده  و  علـم 
بـه جـای دانش کاسـیک اسـت. بـه طور 
هژمونـی  جایـگاه  یک منظـر  از  نمونـه، 
را  جهـان  در  آمریـکا  متحـدۀ  ایـاالت 
درصـد   6۵ حـدود  تناسـب  بـه  می تـوان 
تولیـد دانـش آن کشـور محـک زد. جامعۀ 
افغانسـتان تـازه در جـادۀ گـذار بـه تولیـد 
شـکل گیری  و  انتقـادی  دانـش  توریـد  و 
و  خوانـدن  نوشـتن،  انتقـادی  فرهنـگ 
شـنیدن قـرار گرفته اسـت، هرچنـد با نگاه 
کرونولوژیـک به گذشـته کشـور، این رقبه 
تاریـخ طوالنـی از موجودیـت کانون هـای 
و  اسـتوره ای  شـخصیت های  و  علمـی 
سـینه  در  را  بـزرگ جهانـی  اندیشـمندان 
دارد؛ امـا متاسـفانه امـروز کم ترین سـهمی 
هـم در تولیـد دانـش در مقیـاس منطقه ای  
نداریـم و سـاالنه در داخل کشـور کمتر از 
ده اثـر علمـی اقبـال چـاپ و ترجمـه پیدا 

می کننـد.
روش شناسـی  بحـران  اوج  در   
در جامعـۀ فقرزدۀ علمی افغانسـتان، چاپ 
کتـاب خاطـرات » دوکتـور رنگیـن دادفـر 
سـپنتا« به عنوان معلم سیاسـت و نخسـتین 
اول تحـوالت یـک ونیـم  راویـی دسـت 
دهـۀ گذشـته کشـور از درون، را می تـوان 
در جهـت پویایـی جامعه علمی افغانسـتان 
و تسـریع رونـد »فرهنـگ تولیـد دانش« به 
عنـوان انقـاب پایـه ای و رفتـاری و نکتـه 
عطـف در بـاز اِحیـای فرهنگ غنـی علمی 
دیـروز افغانسـتان، بـرای امـروز و فـردای 
شـاگردان سیاسـت و جامعه علمی کشـور 

ند. خوا
ایـده اصلـی نویسـنده در ایـن   
مقالـه » اهمیت کاوی« اثر دوکتور » سـپنتا« 
بـرای خواننـده گان و مخاطبـان ایـن کتاب 
اسـت کـه هـدف اصلـی و اولیـه علـم » 
روش شناسـی نقـد« را متبـادر می سـازد. 
پس از نشـر » سیاسـت افغانسـتان؛ روایتی 
زیـادی  نقدهـای  و  غلغله هـا  درون«  از 
مجـازی و نوشـتاری منـوط بـه ایـن اثـر 
بازتـاب یافـت و  برخـی از » قلم بدسـتان« 
بـا نقدهـای اصاحانه و مغرضانـه به » نقد 
کاوی« پرداختنـد کـه شـاید در نفـس اش 
یکـی از علـل تبدیـل شـدن ایـن اثـر بـه 
پـُر فروش تریـن کتاب سـال گـردد. برخی 
خیلـی نامنصفانـه تیـغ نقد بـر روی مؤلف 
کتـاب از غاف عقده مندانه شـان کشـیدند 
و در صدد سـاخی قصاوت گونه نویسـندۀ 
نظـر«  و  نقـد   « نوپـای  جامعـۀ  و  کتـاب 

کشـور برآمدنـد.

نقد و انتقاد پذیری چیست؟
یونانـی  کلمـه  از  نقـد«   «  
بـه  اسـت  شـده  گرفتـه   »Krinein«
معنـی مناقشـه کـردن و تشـخص دادن و 
سـنجش  و  ارزیابـی  علـم  اصطـاح:«  در 
اعتبـار علمـی یـک اثـر اسـت«. نقـد بـه 
و  ایـراد و خرده گیـری  هنـر،  یـک  مثابـه 
از  اینکـه  بـرای  و  نیسـت  مشکل تراشـی 
کـرد  جلوگیـری  جمـات  کوبنده تریـن 
قـرار  نقـد هوشـمندانه  بایـد روی سـفره 
گرفت. دانشـمندان علوم سیاسـی همچون 
»فرانسـیس  و  ویتگنشـاین«  لودویـک   «

بیکـن« بـه تیوریـزه کـردن پارامتـر » نقـد« 
برآمدنـد و علـم »روش شناسـی نقـد« کـه 
حـاوی اصـول و معیارهـای منحصـرد بـه 

نمودنـد.  تدویـن  را  می باشـد  فـرد 
بـا توجـه بـه دانـش« »روش شناسـی نقـد« 
بـرای » َسـره و ناَسـره« کـردن یـک اثـر 
علمـی، با دو روش می شـود که بـه مطالعه 
نقدگونـه یک اثر علمـی پرداخت ۱. روش 
انتقـادی) Book review( و۲.  مـروری 
کتابـی)Book report(؛  گـزارش  روش 
امـا در ماهیت هـر دو روش » نگاه ناقد« به 
اثـر وجـود دارد. در روش »مـرور انتقادی« 
بـه چشـم کـردن عینـک  بـا  کننـده  نقـد 
ذره بیـن بـه جزئیـات کتـاب با مـد و جزر 
آن می پـردازد، تـا مـرز که ممکـن بخش یا 
کل نظـر و اثر نویسـنده را بـه ابطال مواجه 
سـازد؛ چنانکـه نقدهای »فرانسـیس بیکن« 
در قـرن هفدهـم بـر منطق قیاسـی ارسـطو 
سـبب نسـخ آن و اسـتقرار منطـق جدیـد 
روش«گـزارش  در  امـا  شـد.  اسـتقرایی 
کتابـی« بیشـتر بـه کلیـد واژه هـای اصلـی 
کتـاب, بدون اینکـه گزارش دهنـده عینک 
ذره بین به چشـم داشـته باشـد، می پردازد. 

مـن پـس از مطالعۀ ایـن اثر، در ایـن مقاله 
تـاش خواهـم کـرد تـا عصـاره و سـرنِخ 
مهـم تریـن موضوعـات کتـاب دو جلدی 
دوکتـور سـپنتا را برای مخاطبـان اش بازگو 
اعضـای  و  تـا شـاکردان سیاسـت  نمایـم 
جامعـۀ علمـی بیشـتر بـه اهمیـت ایـن اثر 
جامـع پی  ببرند و از تجارب سـیزده سـاله 
معلـم سیاسـت در دسـتگاه حکومت حامد 

کـرزی فهمیده تـر شـوند.
از سیاسـت افغانسـتان؛ روایتی از درون چه 

می تـوان آموخت؟
نقـد خـودی و انتقـاد پذیـری:   .۱
انسـان ها معمـوالً زمانـی آمـاده قبـول نقد 
دیگـران بـر خـود انـد کـه فرهنـگ » نقـد 
و انتقادپذیـری« بـا روح وطبعیـت درونـی 
آن هـا عجیـن شـده باشـد. دوکتـور سـپنتا 
ممکـن از نخسـتین انسـان های معتقـد بـه 
فرهنـگ »نقـد و انتقـاد پذیری« در کشـور 
باشـد کـه بـاب و گفتمان »نقـد« را در یک 
دایـره وسـیع تر سیاسـی کلیـد زد. چنانکـه 
در کتـاب اش بارهـا بـه مسـؤولیت پذیری 
تـن داده و قبـول نقد دیگـران و نقدخودی 

وی خیلی برجسـته اسـت.« بدون شک که 
مسـوولیت همـه کاسـتی ها بـر عهـدۀ مـن 

اول(. اسـت«)ص/۱۵.جلد 
 در کنـار درس هـای دیگـری کـه از کتاب 
بـا تیـغ  می تـوان آموخـت، نویسـنده اوالً 
نقـد، خـود را سـاخی می کنـد و حتـی 
بـه نقـد باورهـا و آیده لـوژی گذشـته اش 
می پـردازد.« مـن بـا ایـن انتقـاد از خـود، 
نقـش عدالـت طلبـی را بـه هیچ وجـه زیر 
سـوال نمی بـرم؛ امـا رویکـردی را کـه مـا 
انتخـاب کـرده بودیـم نـه تنهـا نتوانسـت 
بل کـه  شـود؛  عدالـت  تحقـق  موجـب 
بسـیار  بی عدالتی هـای  موجـب  خـود 
شـد«)ص/3۸(. داکتـر سـپنتا در صفحـات 
جلـد اول کتـاب کامـًا بـه نقـد خـودی 
پرداختـه و دوران عضویـت در جریان های 
چپـی مارکسیسـتی را بـه عنـوان »برخـی 
دارد  قبـول  اش  زنده گـی«  زیسـت نامه  از 
امـروز  مـن  کـه  ایـن  »بـا  دارد:  اشـاره  و 
و  لینینسـتی  مارکسیسـتی-  تیورهـای  بـه 
مائویسـتی بـاور نـدارم«)ص/۴۸( اما » من 
در نتیجـه مطالعـات و پژوهش هـای خودم 
در سـال های هشـتادِ قرن گذشـته، از افکار 

انقابـی آن دوران بریـدم«)ص/۵6(. پـس 
آقـای سـپنتا امـروز به عنـوان پیـرو مکتب 
انتقـادی فرانکفـورت بـه دانـش انتقـادی 
باورمنـد اسـت و الگـوی سـازنده در راه 
و  نقدخـودی   « فرهنـگ  شـدن  نهادینـه 

می باشـد. کشـور  در  انتقادپذیـری« 
بـه  کتـاب  در  چهره شناسـی:   .۲
» روایتـی از درون« می تـوان بـه شـناخت 
چهره هـای  و  سیاسـیون  واقع بینانه تـر 
در  کـه  دسـت یافت  کشـور  سرشـناس 
در  مخصوصـاً  و  گذشـته  دهـه  چندیـن 
دوران زمامـداری حامـد کـرزی البی گران 
منافـع کشـورهای بیرونـی بودنـد. هرچند 
نویسـندۀ کتـاب، در خیلـی مـوارد از نـام 
گرفتـن ایـن اشـخاص طفـره رفتـه و در 
لفافـه بـه ایـن مـوارد پرداخته اسـت؛ ولی 
در کتـاب » نـام این افراد در لسـت حقوق 
بیگـران اسـتخباراتی«)ص/۱۱۰(  خوانـده 
شـده اسـت. سیاسـیون کـه در یک دسـت 
چمـاق تکفیـر و در دسـت دیگـر درامدی 
خارجـی در اختیـار دارند. مـن  نمی خواهم 
بـار دیگر فهرسـت ایـن اشـخاص را تذکر 

دهـم امـا با مطالعـه مطالب مختلـف کتاب 
می تـوان بـه چهرهـای اشـخاصی دسـت 
یافـت کـه در ازای دریافـت حق الزحمـه 
از بیـرون بـرای منافع کشـورهای خارجی 
از بـاغ منفعـت افغانسـتان، دِرو دارنـد بـه 
شـمول برخـی نهادهـای داخلـی وابسـته 
بـه کمک هـای خارجـی. بـه قـول » رزاق 
فانـی« خـدا گـر پـرده بـردارد ز روی کار 
آدم هـا چـی کاذب هـا شـود صـادق، چـه 
صادق هـا شـود کاذب            چـه عابدهـا 
شـود فاسـق، چـه فاسـق ها شـود مـا.... 
و امیدواریـم روزی داکتـر سـپنتا بـا ارایـۀ 
شـواهد بیشـتر، کمـک کننـد تـا بـر زمین 

افتـد ز جیـب محتسـب مینـا.
خلـق  و  فرضیه هـا  اِبطـال   .3

 : سـش ها پر
درون«،  از  روایتـی   « کتـاب  قرائـت  بـا 
روایـت خواننـدۀ کتـاب، متفـاوت تـر از 
گذشـته اش خواهـد شـد و دگرگونـه بـه 
مسـایل خواهـد اندیشـید؛ پُل هـای برخی 
از باورهـای و قضاوت هـای گذشـته فـرو 
خواهـد ریخـت و مجبور تا منارهـای تازۀ 
بـاور و قضـاوت بِنـا کـرد یـا بـا پیدایـش 

ده هـا پرسـش بـه سـراغ پاسـخ های مقنـع  
دیگـر رفـت. مخصوصـاً برداشـت مـا در 
سیاسـت های  و  بازی هـا  از  روز  آخـر 
ایـاالت  همچـون  بـزرگ،  قدرت هـای 
متحـدۀ آمریـکا و انگلسـتان و کشـورهای 
مثـل پاکسـتان و ایـران و برخـی افـراد و 
چیـزی  کشـور  داخلـی  شـخصیت های 
دیگـری و متفاوت تـر از گذشـته خواهـد 
بـود. چنانکـه یکـی از فرضیه هـای مطـرح 
در کشـور ایـن اسـت کـه عـدم حضـور 
طالبـان در کنفرانـس » بـن ۲۰۰۱م« یکـی 
از علـل تـداوم جنـگ در کشـور اسـت. 
سـه  دالیـل  ذکـر  بـا  سـپنتا  دوکتـور  امـا 
گانـه، ایـن بـاور را رد می کنـد. » پسـان ها 
را  گروه هـا  ایـن  عـدم حضـور  برخی هـا 
در  دولـت سـازی  رونـد  دلیـل شکسـت 
افغانسـتان و شکسـت تاش هـای صلـح 
تلقـی می کننـد. بـه باور مـن ایـن واقعیت 

.)۸3۱ نداشـت.«)ص/ 
بـه  درونـی  نـگاه  نخسـتین   .۴

افغانسـتان: سیاسـت 
 در چنـد سـال آخـر، آثـار و کتـب متعـدد 

در مورد مسـایل افغانسـتان، اکثراً از سـوی 
سیاسـت مداران غربـی، در مـورد تحوالت 
آخـر افغانسـتان نوشـته شـده اسـت. امـا 
بـدون شـک، هـر نویسـندۀ غربی بـا تکیه 
بـر منافـع و حفظ خطوط قرمز کشـورهای 
شـان در رابطه به افغانسـتان، کتاب نوشتند 
کـه نمی تواننـد بـه تنهایـی بازتاب دهنـدۀ 
حقایق تحوالت سیاسـی افغانسـتان باشند. 
کتـاب ۸۸ روز تـا قندهـار اثـر« رابـرت ال 
گرینییـر«، کتـاب پسـا طالبـان اثـر« جمیـز 
دابینـز«، کتـاب جنـگ بر سـر قـدرت اثر« 
کای آیـده«، کتـاب » رابـرت گیتـس« بـه 
شـمول » فرسـتاده« بـه قلم زلمـی خلیلزاد 
بـا نـگاه غربی گونـه و از بیـرون به مسـایل 
و تحوالت پسـا ۱۱ سـپتامبر در افغانسـتان 
تحـوالت  فهـم  بـرای  امـا  انـد.  پرداختـه 
کشـور نیـاز مبـرم بود تـا روایتـی از درون 
هـم به مسـایل افغانسـتان داشـته باشـیم تا 
بـا بحـث مقایسـه ای بـه کتـب، بـه حقایق 
 « کتـاب  و  رسـید.  بهتـر  کشـور  مسـایل 
درون«  از  روایتـی  افغانسـتان؛  سیاسـت 
بـرای شـهروندان غربـی کـه تـا هنـوز از 
عینک نویسـنده گان پاکسـتانی یـا غربی به 
تحوالت افغانسـتان نظر دارنـد منبع مهم و 
از عینـک افغان ها خواهد بـود و امیدواریم 
با چاپ نسـخۀ انگلسـی اثر دوکتور سـپنتا 

ایـن خـأ تـا حـدودی حل گـردد.
معرفت شناسی:   .۵

منبـع  بهتریـن  درون،  از  روایتـی  کتـاب 
بعـدی  پژوهش هـای  و  تحقیقـات  بـرای 
پژوهش گـران، دانشـجویان و اهـل دانـش 
در مـورد تحـوالت پسـا طالبـان و دوران 
زمامداری حامد کرزی  می باشـد. بیشترین 
قرائـت ایـن کتـاب از روابـط افغانسـتان با 
کشـورهای آمریـکا، انگلسـتان، پاکسـتان، 
ایـران، هندوسـتان و روسـیه اسـت و برای 
فهـم تعامـات افغانسـتان بـا کشـورهای 
فـوق بهتریـن معرفت شناسـی را در اختیار 
خواننـده و محقق قـرار خواهـد داد. رابطه 
افغانسـتان-امریکا در حـدود 3۴6 صفحـه 
جلـد اول کتـاب را احتوا می کنـد و به نظر 
نویسـنده: »در روابط دو کشـور در مواردی 
اسـت«)  بـوده  نظـر  اختـاف  همیشـه 

ص/۲۱۷(.
 در روابـط مـا بـا امریـکا مسـائل عمـده و 
امنیتـی  نیروهـای  بحـث  پُرتنـش،  خیلـی 
شـرکت های  صلـح،  قضیـه  افغانسـتان، 
غیـر  شـدن  کشـته  امنیتـی،  خصوصـی 
از  افغان هـا  خانه هـای  بازرسـی  نظامیـان، 
زندان هـای  امریکایـی،  سـربازان  سـوی 
مکالمـات  شـنود  امریکایی هـا،  شـخصی 
تروریسـم،  تعریـف  افغان هـا،  تلفونـی 
هویـت  کارت هـای  سـرانۀ  خـود  توزیـع 
 ۲۰۵۰۰۰ حـدود  در  کـه  افغان هـا  بـه 
نیروهـای  سـوی  از  قندهـار  در  نفـر 
امریکایـی بیومتریـک شـده بودند و سـایر 
دخالت هـای کشـورهای خارجـی در امور 
داخلی افغانسـتان، می باشـد.) صص ۲۱۵-

۵6۱(. و در آخـر بـه نظـر دوکتـور سـپنتا: 
»امریـکا در سـال ۲۰۰۱ بـه منظـور مبارزه 
بـا تروریسـم و ریشـه کـن کـردن آن بـه 
افغانسـتان مداخلـه کرد. امروز نـه تنها این 
اسـت  برنیافتـاده  افغانسـتان  از  تروریسـم 
بلکـه حـوزۀ وسـیعی از جغرافیایـی غرب 
آسـیا را در بـر گرفتـه اسـت و » جنـگ بـا 
تروریسـم« امـروز بـه شکسـت انجامیـده 

اسـت«)ص/۹۵۱(.
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ورزش
امراهلل صالح

ــرم فرهنگــی، سیاســی، اجتماعــی و تمامــی  نهادهــای محت
اتحادیه هــا: اگــر شــما فعالیت هــای گروهــی داریــد، 
تــاش کنیــد تأمیــن امنیــت مجالس تــان را بــه هــر نحــوی 
ــن  ــت از تأمی ــد. حکوم ــت بگیری ــه دس ــان ب ــت، خودت ــن اس ــه ممک ک
امنیــت اجتماعــات عاجــز اســت. تســلیت دهی پــس از قتل عــام و 
ــی نشــده، دردی را  ــچ گاه نتیجــه اش همه گان ــه هی ــری ک ــای پیگی وعده ه
دوا نمی کنــد. قــرار معلومــات موثــق، حداقــل بیســت نفــر از کســانی کــه 
بــه جــرم همــکاری بــا داعــش و یــا توطیــه در بمب گذاری هــا دســتگیر 
ــد  ــار ان ــن حکمتی ــا فعلــی گلب الدی ــد، از وابســته گان قبلــی و ی شــده ان
ــروی توافــق  ــه خاطــر حفــظ آب ــن مســأله ب کــه حکومــت از افشــای ای
ــار بارهــا در تمــاس  ــای حکمتی ــی، شــخص آق ــا مــی ورزد و ال ــا او، اب ب
ــان شــده  ــا مقامــات مشــخص در ســکتور امنیتــی خواســتار رهایــی آن ب
اســت. پرونــدۀ شــماری از ایــن دســتگیر شــده گان بازهــم بــه خاطــر ابــا 

ــه دادگاه ســپرده نشــده اســت. از رســوایی ب

میالد نعیمی

زودی  بــه  اســت  قــرار  برقــی  شــناس نامه های 
توزیــع شــود و بنابــر نظــر رییــس جمهــور غنــی و 
تاییــد کمیتــۀ مختلــط مجلــس نماینــده گان و مجلــس 
ــر  ــت ه ــان«، قومی ــت افغ ــر »مل ــار ذک ــرار اســت در کن ــنا، ق س
کدام یــک از شــهروندان کشــور در شــناس نامه ها درج شــود. 
در ابتــدا بــا توجــه بــه اختــاف نظرهایــی کــه در همــان زمــان 
پیرامــون درج واژۀ »افغــان« و یــا قومیــت وجود داشــت، بســیاری 
ماننــد رییــس جمهــور بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه بــرای گــذر 
از ایــن معضــل و بــرای این کــه نــه ســیخ بســوزد و نــه کبــاب، 
هــم واژۀ »افغــان« را ذکــر کنیــم و هــم قومیــت را. مشــکل را در 
ــا ایــن  همــان زمــان حــل ســاختیم و بــه گمــان خودمــان کــه ب
تصمیــم، اصــوالً دیگــر هیــچ مشــکلی وجــود نخواهــد داشــت.

ــخصًا  ــه ش ــد ک ــش آم ــرایطی پی ــته ش ــال گذش ــا در دو س ام
ــی  ــم، تصمیم ــن تصمی ــه ای ــیدم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــودم ب خ
ــرای کشــور  ــی را ب ــده مشــکات فراوان ــود و در آین ــه نب عاقان
ــم  ــه زع ــد، ب ــع شــناس نامه های جدی ــرد. توزی ــد ک ــق خواه خل
ــد  ــر خواه ــر و خطرناک ت ــی را ژرف ت ــکاف های هویت ــن، ش م

ــاخت.  س
پانــزده ســال اســت کــه کشــور نفــس راحتی نکشــیده و هــر چند 
وقــت یکبــار، بــا مشــکل و بحرانــی جدیــد مواجــه می شــود کــه 
ــاختار  ــد. س ــرار می ده ــد ق ــورد تهدی ــت آن را م ــا موجودی حت
سیاســی کشــور پــس از ســال ۲۰۰۱ بــه شــکلی متناقــض 
تشــکیل شــد و تناقــض موجــود در سیســتم، خــود را همــواره و 
ــد. موضــوع شــناس نامه های  ــون نشــان می ده در اشــکال گوناگ
برقــی تنهــا یــک تبلــور از ایــن تناقــض پنهــان در ســاختار اســت. 
ــی معقــول  ــرای مشــکات کشــور راه حل های ــم ب اگــر می خواهی
و پایــدار پیــدا کنیــم، بایــد بــه اصــول اساســی کشــور بازگردیــم 
و قانــون اساســی جدیــد و همخــوان بــا واقعیت هــای اجتماعــی 

کشــور تدویــن کنیــم.

دستگیر روشنیالی

جامعــۀ مــدرن بــه اســاس معیارهــای اکثریــت و 
اقلیــت، بــه اســاس جمــع کــردن اقــوام بــه یکدیگــر 
و بــه اســاس ســهم ایــن و آن قــوم در قــدرت، 
ــه  ــک اندیشــه ک ــه اســاس ی ــدرن ب ــۀ م ــاخته نمی شــود. جامع س
در مرکــز آن، فــرد و حقــوق فــرد باشــد، ســاخته می شــود. تأمیــن 
ــر  ــردن عناص ــار ک ــن راه بی اعتب ــرد موثرتری ــوق ف ــن حق و نضمی

ــت. ــه اس ــده در جامع ــیم کنن تقس
ــه،  ــه گرفت ــود فاصل ــروز خ ــا از دی ــد ت ــا می خواه ــن کار از م ای
ــازیم.  ــه بس ــن عاطف ــل را جاگزی ــون و عق ــود را دگرگ ــکار خ اف
ــک رابطــۀ  ــروزی، ی ــوم و ســاختارهای اجتماعــی دی ــا ق رابطــه ب
ــوارترین  ــی از دش ــن کار یک ــه ای ــم ک ــا می دانی ــی اســت. م عاطف
ــد، امــا مــا توانایــی حرکــت  کارهــا اســت و فــردا تحقــق نمی یاب
کــردن در ایــن راه را داریــم. مــا بخواهیــم و یــا نخواهیــم، زمــان 

ــم. ــت کنی ــا آن حرک ــد ب ــا بای ــود و م ــون می ش دگرگ

معین معین

هــر قانونــی، آزادی را تضمیــن نمی کنــد، بلکــه 
آزادی را تنظیــم می کنــد. )آزادی و قانــون( بــه لحــاظ 
نظــری، دو مفهــوم متناقــض بــوده کــه دغدغــۀ جامعــه 
مــدرن اســت. آزادی بایــد روح قوانیــن باشــد. آزادی و قانــون، از 
موضوعــات عمومــی انــد کــه نبایــد محــدود بــه یــک ایدئولــوژی 
ــرای  ــن را ب ــا قوانی ــند ت ــی آزاد باش ــی عده ی ــند؛ یعن ــاص باش خ
تحدیــد دیگــران و آزادی خــود تنظیــم کننــد. قانــون وقتــی 
می توانــد »آزادی« را تضمیــن کنــد کــه در غیبــت »آزادی عمومــی« 

نوشــته نشــده باشــد.

شغل محبوب رونالدو 
برای دوران بازنشسته گی چیست؟

کاوانی:

من و نیمار رابطۀ خیلی خوبی 
با یکدیگر داریم

فیـسبـوک نـــامــه

بـرای  خـود  عاقه مندی هـای  رئال مادریـد  فوتبـال  تیـم  پرتغالـی  سـتارۀ 
اوقـات فراغتـش پـس از آویـزان کـردن کفش هایـش را اعـام کـرد.

بـه مناسـبت آغـاز سـال جدیـد میـادی، شـبکۀ اسـکای ایتالیـا مصاحبه یی 
در سـال  دنیـا  فوتبـال  بازیکـن  برتریـن  رونالـدو،  کریسـتیانو  بـا  دیدنـی 
۲۰۱۷ انجـام داد، مصاحبه یـی خـاص کـه توسـط اسـطورۀ فوتبـال ایتالیـا و 

یوونتـوس، آلسـاندرو دل پیـرو انجـام شـد.
سـایت نشـریۀ مـارکا بخشـی از ایـن مصاحبـه کـه قرار اسـت نسـخۀ کامل 
آن در مـاه جنـوری سـال ۲۰۱۸ منتشـر شـود را روی خروجـی خـود قـرار 

است. داده 
بـه دل پیـرو  آینـده خـود  دربـارۀ  ایـن مصاحبـه،  از  در بخشـی  رونالـدو 
می گویـد: در حـال حاضـر مـن فقـط روی کاری کـه دارم انجـام می دهـم 
تمرکـز کـرده ام، اگرچـه کامـًا مشـخص اسـت کـه دیـر یـا زود بـه زمـان 
بازنشسـته گی ام خواهـم رسـید. زنده گـی مـن پـس از فوتبـال بسـیار زیبـا 
خواهـد بـود، از ایـن بابت مطمینـم و ایـن را از بابت مالـی نمی گویم، بلکه 
از نظـر لـذت کار در رشـته های دیگـر. مـن دوسـت دارم کـه وارد صنعـت 
فیلـم و سـینما شـوم. مـن هوتل هایم، سـالون های بدن سـازی ام، خـط تولید 
پوشـاکم بـا شـرکت نایکـی و... را دارم. خودم را در دوران بازنشسـته گی به 

عنـوان یـک تاجـر می بینم.
رونالـدو پیـش از پیوسـتن بـه منچسـتریونایتد، مشـتری بـزرگ دیگـری 
ماننـد یوونتـوس داشـت، امـا در نهایت راهـی اولدترافـورد شـد. او درباره 
ایـن موضـوع هـم اظهـار داشـت: خوشـحال بـودم کـه یوونتـوس هـم مرا 
می خواهـد، چـون یووه باشـگاهی خارق العاده اسـت، اما بعـد از آن تصمیم 
گرفتـم کـه بـه یونایتـد بـروم. مـن بـازی در لیـگ برتـر را بیشـتر از سـری 
A دوسـت داشـتم. عـاوه بـر آن، بـا رئال مادریـد هـم صحبـت کـردم، اما 
همیشـه بـه لطـف راهنمایی هـای مدیـر برنامه هایـم ژرژ منـدز، تصمیمـات 

خوبـی اتخاذ کـرده ام.

ــال  ــن ژرمن در س ــه پاری س ــتنش ب ــس از پیوس ــه پ ــی ک ــون کاوان ادینس
۲۰۱3، تــا کنــون ۱۵۵ گل بــرای ایــن تیــم بــه ثمــر رســانده و ۱3 عنــوان 
ــا  ــی در رقابت هــای لوشــامپیونه فرانســه ب ــه ســه قهرمان ــی از جمل قهرمان
ــس در  ــراف« انگلی ــریه »تلگ ــا نش ــو ب ــرده، در گفت وگ ــب ک PSG کس
ــرده  ــدا ک ــی اش پی ــی برزیل ــا هم تیم ــل فصــل ب ــه اوای ــی ک ــورد اختاف م

ــا یکدیگــر داریــم. بــود، گفــت: مــن و نیمــار رابطــه خیلــی خوبــی ب
ــی  ــان کار گروه ــتیم و هدف م ــی هس ــی حرفه ی ــا بازیکنان ــه داد: م او ادام
ــا پاری ســن ژرمن قــرارداد بســت، خوشــحال  اســت. همــه وقتــی نیمــار ب
بودنــد، چــون جــذب چنیــن بازیکــن بزرگــی بــرای باشــگاه و تیــم خــوب 
بــود. جــذب نیمــار بــرای همــه مــا هیجــان زده بــود. مشــکل ایــن بــود کــه 
خیلــی از مــردم اطاعــات درســتی از اتفاقــی کــه در بــازی بــا لیــون افتــاد، 

نداشــتند و ســوء تفاهم هــای زیــادی بــه وجــود آمــد.
ــده  ــورد آین ــن در م ــامپیونه همچنی ــاری لوش ــل ج ــزن فص ــن گل بهتری
حرفه یــی خــود هــم گفــت: مــن از بــودن در ایــن باشــگاه لــذت 
ــم  ــتم. می خواه ــد هس ــن ژرمن عاقه من ــه پاری س ــدازه ب ــرم و بی ان می ب
ــال  ــال در فوتب ــن ح ــا ای ــم ب ــا بمان ــری در این ج ــدت طوالنی ت ــرای م ب
ــدوارم در  ــا امی ــد، ام ــی بیفت ــه اتفاق ــت چ ــرار اس ــه ق ــد ک ــما نمی دانی ش
ــم. ــب کن ــم کس ــن تی ــا ای ــادی ب ــن زی ــم و عناوی ــن ژرمن بمان پاری س

ــا  ــی رقابت ه ــرد: در تمام ــد ک ــن ژرمن تأکی ــی پاری س ــم اروگوئه ی مهاج
ــی برســد، امــا پاری  ســن ژرمن یکــی  ــه قهرمان ــد ب تنهــا یــک تیــم می توان
ــوار  ــان دش ــگ قهرمان ــی در لی ــت. قهرمان ــان اس ــای جه ــن تیم ه از بهتری
ــی  ــه قهرمان ــا ب ــن رقابت ه ــه در ای ــم ک ــا می خواهی ــا م ــود، ام ــد ب خواه
ــی در  ــامپیونه و ســپس قهرمان ــی در لوش ــال قهرمان ــه دنب ــدا ب ــیم. ابت برس
لیــگ قهرمانــان هســتیم. ایــن هدفــی اســت کــه برایــش تــاش می کنیــم.

انحصار قدرت؛
رییس جمهور تا کجا پیش خواهد رفت؟

می گوینــد، رضاشــاه پهلــوی بــه شــیخ حســِن ُمــدرس نامــه 
ــا نگــذار! شــیخ جــواب  ــا پ ــا! روی ُدمِ م ــد: آق می نویســد و می گوی
ــا  ــا م ــن ت ــخص ک ــت را مش ــۀ ُدم ــما محوط ــاب! ش ــد: جن می ده

ــه! ــا ن ــم و کج ــا بگذاری ــا پ ــم کج بفهمی
ــف را  ــای مخال ــل دیدگاه ه ــود و تحم ــور ب ــک دیکتات ــاه ی رضاش
ــار  ــرف انحص ــه ط ــدر ب ــی چق ــور غن ــس جمه ــا ریی ــت، ام نداش
ــت  ــوری در حرک ــمت دیکتات ــه س ــم، ب ــر بگوی ــا بهت ــدرت و ی ق
اســت؟ مــن در ایــن نوشــته بــه برخــی از شــواهدی می پــردازم کــه 
ــد. ــدرت خوشــش نمی آی ــی از تقســیم ق ــای غن ــد، آق نشــان می ده
ــۀ  ــی در نتیج ــای غن ــد. آق ــروع ش ــان اول ش ــت از هم ــن حکای ای
انتخابــات بــه کرســی ریاســت مملکــت ننشســت، بلکــه بــا وســاطت 
ــداهلل  ــر عب ــش داکت ــا رقیب ــق سیاســی ب ــک تواف ــس از ی ــکا و پ امری
ایــن مقــام را ربــود. توافقــی کــه خبــر از تقســیم پنجاه پنجــاه قــدرت 
در بیــن دو رقیــب مــی داد و پــس از دو ســال هــم قــرار شــده بــود 
کــه »لویــه جرگــه« برگــزار شــود و ســاختار نظــام پارلمانــی بشــود 
ــش  ــر خــر خوی ــه ب ــی ک ــا غن ــم صدراعظــم! ام ــداهلل ه ــای عب و آق
ــاده شــود!  ــن ســاده گی پی ــه همی ــود، نمی خواســت ب ســوار شــده ب
ــذ  ــق روی کاغ ــه تواف ــه ب ــود ک ــا ب ــن حرف ه ــر از ای او زرنگ ت

اهمیتــی بدهــد!
رییــس جمهــور پــس از گرفتــن قــدرت، دو توافــق دیگــر از 
ــادی  ــوذ جه ــا نف ــران ب ــه رهب ــت ک ــداهلل گرف ــر عب ــریکش داکت ش
ــق  ــا تواف ــرد. آن ه ــر ک ــرح را غافل گی ــای مط ــیاری از چهره ه و بس
کردنــد کــه کابینــۀ آقــای کــرزی را در حکومــت مشترک شــان تکــرار 
ــی باشــد! او  ــد در والیــت خــودش وال ــد و هیچ کــس هــم نبای نکنن
بــا ایــن حرکــِت آکروباتیــِک سیاســی، بســیاری از مدعیــان وزرات و 
والیــت را خانه نشــین کــرد. کامــًا معلــوم بــود کــه هــدف، حــذف 
چهره هــای بانفــوذ مثــل امیرمحمــد اســماعیل خــان، یونــس قانونــی، 
امــراهلل صالــح، بســم اهلل محمــدی، گل آقــا شــیرزی، انورالحــق احــدی 

و… اســت.
داســتان بــه همین جــا محــدود نمانــد. دو ســال کــه گذشــت، نــه لویه 
جرگــه برگــزار شــد؛ نــه داکتــر عبــداهلل بــه چوکــی صــدارت نشســت 
ــه  ــی رفته رفت ــای غن ــری شــد! آق ــدرت مســاوی خب ــم از ق ــه ه و ن
بــا ترفندهــای مختلــف، رقبــای دیگــر را نیــز یکــی پــس از دیگــری 
بــازی داد و از صحنــۀ قــدرت بــه در کــرد. بــه وضــوح نمایــان بــود 
کــه رییــس جمهــوری قصــد تقســیم قــدرت را بــا هیچ کــس نــدارد.

داکتــر عبــداهلل کــه بــا وعــدۀ پنجــاه درصــدی قــدرت، موافقت نامــۀ 
حکومــت وحــدت ملــی را امضــا کــرده بــود، رســمًا از امــور جــدی 
حکومــت بــه حاشــیه رفــت؛ تــا آن جــا کــه حتــا صاحیــت عــزل و 
نصــب یــک ولســوال را هــم نداشــت و چیــزی جــز قصــری لوکــس، 

تشــریفات و کت وشــلوارهای شــیک بــرای او نمانــد!
ــرد  ــاال ک ــش را ب ــود، صدای ــه ب ــر رفت ــه اش س ــه حوصل ــداهلل ک عب
ــد، روی  ــه ده ــن ادام ــور چنی ــس جمه ــر ریی ــه اگ ــدار داد ک و ُهش
ــن  ــه ای ــی ب ــای غن ــوش آق ــا گ ــد داد، ام ــان خواه ــرش را نش دیگ

حرف هــا بــده کار نبــود.
ــا  ــه ب ــود. شــرکای سیاســی  رییــس جمهــور ک ــن آخــر ماجــرا نب ای
هــزاران امیــد بــه تیــم او پیوســته بودنــد، از یکه تــازی و قوم گرایــی 
او کم کــم زبــان بــه انتقــاد گشــودند. از معــاون اول ازبیکــش، 
ــا  ــی تاجیکــش، احمدضی ــا متحــد انتخابات ــه ت ــرال دوســتم گرفت جن
ــی  ــور غن ــس جمه ــا ریی ــر، ام ــای دیگ ــی چهره ه ــعود و برخ مس
ــتم  ــرای دوس ــت. ب ــی نگذاش ــم وقع ــودش ه ــای خ ــه هم تیمی ه ب
ــعود  ــا مس ــد و احمدضی ــد گردی ــپس تبعی ــد و س ــور ش ــیه ج دوس
ــا وادار  ــاه صب ــر داود ش ــد. داکت ــزل ش ــاده ع ــوب س ــک مکت ــا ی ب
ــیاری از  ــار و بس ــر کن ــتقیمًا ب ــر مس ــد وزی ــد و چن ــتعفا ش ــه اس ب
ــا  ــدند. حت ــده ش ــارگاه ارگ ران ــی اش از ب ــم انتخابات ــای تی چهره ه
ــدر معنــوی حکومــت غنــی  ــد کــرزی کــه خــودش را پ کســی مانن

می دانــد، مــورد بی مهــری و بی اعتنایــی قــرار گرفــت.
خاصــه هــر کــس کــه در مقابــل آقــای رییــس جمهــور ایســتاد، یــا 
حــذف شــد و یــا هــم بــه نوعــی در حاشــیه قــرار گرفــت و آقــای 
ــۀ  ــرد. در ادام ــدود ک ــدرت را در ارگ مح ــتر ق ــر روز بیش ــی ه غن
ــود  ــط خ ــه توس ــات ک ــیون انتخاب ــس کمیس ــت، ریی ــن سیاس همی
ــا او،  ــر ب ــاف نظ ــس از اخت ــود، پ ــده ب ــن ش ــور تعیی ــس جمه ریی

ــد. ــار گردی ــچ توضیحــی برکن ــدون هی ب

حبیب الرحمان پدرام 

ACKU



جان نیکسون- ایسنا - سهیال صدیقی
درسـت ۱۱ سـال پیـش در چنیـن روزی یعنـی ۹ 
بـه وقـت  دی مـاه سـال ۱3۸۵ و در سـاعت 6:۰۷ 
محلـی، صدام حسـین  بـه دار آویختـه شـد. صـدام 
را درسـت در محلـی دار زدنـد که خـودش همان جا 
تعـداد زیـادی از شـهروندان عراقی را شـکنجه کرده 
بـود.  موفـق الربیعـی رئیـس سـازمان امنیـت دولت 
جدیـد، اجـرای اعـدام را بـر عهـده داشـت و آرزو 
کـرد کـه صـدام بـه جهنـم واصـل شـود. صـدام بـه 
واسـطه آرام بخش هـای قـوی، خونسـرد بـود و زیـر 
لـب اشـهدش را خوانـد امـا قبـل از پایان اشـهدش 
اهـرم را از زیـر پایـش کشـیدند. او شـروع بـه تقـا 

کـرد امـا زیـاد طـول نکشـید ... .
امـا صـدام قبـل از مرگـش در گفت وگو بـا بازجوی 
خـود جـان نیکسـون تحلیل گر ارشـد سـازمان سـیا 

چـه گفت؟
حیـن  »در  می کنـد:  روایـت  این بـاره  در  نیکسـون 
اینکـه بـه سـوال ها گـوش مـی داد، خونسـرد بـود. 
توجهـم بـه این جلب شـد که چقدر سـریع توانسـته 
موقعیـت  و  اطـراف  محیـط  بـا  را  خـودش  اسـت 
تـازه اش بـه عنـوان زندانـی وفـق دهـد. مثـل کسـی 
عمـل می کـرد کـه هـر شـنبه شـب بـه آنجـا می آید 
و ایـن بخـش منظمـی از زندگـی روزانـه اش اسـت. 
لحظـه ای متوجـه شـدم کـه پشـت دسـت راسـتش 
یـک تتوی قبیلـه ای دارد؛ بین انگشـت های سـبابه و 
میانـی و تتـوی دیگری زیر مچ دسـت راسـتش بود. 
دهانـش همان گونـه کـه در عکس هـا و فیلم هـا دیده 
بـودم، کـج بود. صـد در صـد مطمئن شـدم که خود 

صدام حسـین اسـت.
صـدام بـا صداقـت بـه بسـیاری از پرسـش ها پاسـخ 
داد. دسـت کـم آنهایـی را کـه خـودش مایـل بـود 
جـواب بدهـد. او چیـزی دربـاره اینکـه چطـور از 
بغـداد خـارج شـده یا چه کسـی بـه او کمـک کرده 
بـود بـه زبـان نیـاورد. گفـت کـه متوجـه نمی شـود 

چـرا ایـن سـوال ها را از او می پرسـم: »چـرا دربـاره 
چیزهـا  خیلـی  نمی کنـی؟  سـوال  مـن  از  سیاسـت 
کـه  گفتـم  او  بـه  بگیـری.«  یـاد  مـن  از  می توانـی 
یکسـری  بایـد  همـه  از  اول  ولـی  اسـت  درسـت 
سـوال های مشـخص بپرسـم. طبیعتـا مـن این طوری 

نمی کنـم. بازجویـی 
در یـک موقعیـت از صدام پرسـیدم آیـا حرفی برای 
گفتـن دارد؟ او گفت: »بله« و سـپس از رفتار خشـن 
واحـد نیروهـای ویژه بـا او هنـگام دسـتگیری انتقاد 
کـرد: »آیـا ایـن طرز برخـورد بـا رئیس جمهـور یک 
کشـور اسـت؟ اگـر رئیس جمهـور بـوش در چنیـن 
موقعیتـی بـود و به دسـت عراقی ها اسـیر شـده بود، 
فکـر می کنیـد همین طـور بـا او رفتـار می شـد؟« بـا 
شـک و دودلـی بـه صدام نـگاه کـردم. اینجـا مردی 
بـار  بـرای کشـتن مردمـش دو  اسـت کـه  نشسـته 
خراش هایـی  و  زخم هـا  از  حـاال  نمی کنـد.  فکـر 
کـه برداشـته شـکایت دارد. در واقـع درسـت بـود؛ 
نیروهـای ویـژه با او خـوب رفتار نکـرده بودند. یادم 
می آیـد کـه شـنیده بـودم کسـی بـه او مشـت زده و 

گفتـه بـود ایـن هم بـرای حادثـه ۱۱ سـپتامبر!
هفته هـا بعـد در جریـان بازجویـی از صـدام از او 
پرسـیدم آیـا تـا به حـال از بـدل اسـتفاده کـرده ای؟ 
خندیـد و گفـت: »از کجـا می دانیـد االن بـا یکـی از 
آنهـا حرف نمی زنیـد؟ شـاید مـن بـدل او باشـم و 
خـود صدام جایی قایم شـده اسـت.« سـپس سـرش 
را عقـب بـرد و از تـه دل خندیـد: »نـه! فقـط یـک 

صـدام حسـین وجـود دارد!«
دادن جـای چنـد زخـم و  نشـان  بـه  شـروع کـرد 
جراحـت. بعـد دشداشـه اش را بـاال زد تـا آسـیبی 
را کـه بـه پـای چپـش وارد آمـده بـود، نشـان دهـد. 
زخـم کهنـه اش را دیـدم و ناخـودآگاه پرسـیدم کـه 
ایـن همـان زخمـی اسـت که در اثـر تیر خـوردن در 
جریـان تـاش برای کشـتن قاسـم برداشـته بـود؟ با 
یـک خرنـاس تایید کـرد. ایـن آخرین قسـمت کارم 

بـرای گرفتـن تاییدیـه بود. مـا آدم اصلی را دسـتگیر 
کـرده بودیـم. مـا صـدام حسـین را گرفتـه بودیـم.

او گفتـم: »صـدام! مـن در جریـان هسـتم کـه  بـه 
زندگـی خـودت را صرف آن کردی تـا جایگاهی در 
تاریـخ پیـدا کنی و نهایت تاشـت را بـه خرج دادی 
تـا دوران زمامـداری ات را با سـاختن بناهـای یادبود 
زنـده نگـه داری. چه احساسـی داری وقتـی می بینی 
کـه همه ایـن بناهـا نابـود شـده اند؟« صدام تبسـمی 
کـرد. انگشـت سـبابه اش را نشـان داد و گفـت: »از 
تـو می خواهـم بـه حرف هـای من گـوش کنـی. من 
هرگـز از کسـی نخواسـتم مجسـمه ای از من بسـازد. 
اغلـب اعضـای شـورای فرماندهـی به مـن می گفتند 
کـه صـدام، ما می خواهیـم عکس تـو را جایی نصب 
کنیـم یـا می خواهیم مجسـمه ات را بسـازیم. من چه 

کاره بـودم کـه این دسـتور را لغـو کنم؟«
صـدام در اواخـر عمـرش آدمـی مذهبـی شـده بود. 
پیوندهـای  برخـی  از  هـم  مذهبـی اش  انگیزه هـای 
فکـر  نمی گرفـت.  نشـات  القاعـده  بـا  مخفیانـه اش 
می کنـم تنهـا در غـروب عمـرش بـود کـه مذهب به 
امـری بسـیار مهـم در زندگـی اش تبدیـل شـد. ایـن 
تصمیـم بسـیار شـخصی بـود امـا وقتی می خواسـت 
بـا بازجویـی مـا مخالفـت کنـد بـه مذهـب متوسـل 
موضوعاتـی  روی  وقتـی  اوقـات  اغلـب  می شـد. 
درباره شـان  نمی خواسـت  کـه  می گذاشـتیم  دسـت 
و  می انداخـت  اطـراف  بـه  نگاهـی  کنـد،  صحبـت 
می گفـت: »نگهبـان کجاسـت؟ فکـر می کنـم وقـت 

اسـت!« نماز 
در یکـی از جلسـات وقتـی که دربـاره هیئت حاکمه 
یـک  ماننـد  کـرد  تـاش  صـدام  پرسـیدیم،  ایـران 
بزرگوارمنشـانه  لحنـی  کنـد.  برخـورد  سیاسـتمدار 
بـه خـود گرفـت ولـی نمی توانسـت نفرتـش را از 
ایرانی هـا پنهـان کنـد. حـرف زدن دربـاره ایرانی هـا 
غیـر  مردمانـی  »ایرانی هـا  می کـرد:  پریشـان  را  او 
ابتـدا  اعتمادنـد. همـه را دروغگـو می داننـد.  قابـل 

رفتـار  آن  خـاف  بعـد  و  می گوینـد  چیـزی  یـک 
می کننـد. روحیـه ایرانـی ایـن طـوری اسـت. ایـران 
بـه اسـم اسـام همچنـان بـه دنبـال توسـعه طلبی در 
جهـان عـرب اسـت. آنهـا فکـر می کننـد اگـر زمانـه 
اجـازه مـی داد، رهبری آزادسـازی قـدس را بر عهده 
می گرفتنـد. آنهـا فکـر می کننـد کـه می تواننـد ملـت 

عـرب را رهبـری کننـد.«
کمتـر  زد.  حـرف  ایـران  دربـاره  سـاعت ها  صـدام 
مـی آورد.  حـرف  بـه  را  او  اینقـدر  موضوعـی 
احساسـش ایـن بـود کـه کشـورش در طـول جنگ، 
ارتش هـای  میـان  آزمـون  و  کـرده  عمـل  غیورانـه 
جنگ جویـان  عـراق،  کـه  کـرده  ثابـت  کشـور  دو 
قابل تـری داشـته اسـت. صـدام اصـرار داشـت کـه 

اسـت. بـوده  خصومت هـا  مسـئول  ایـران 
دسـمبر ۲۰۰6 بـود و مـن مامـور دیدن اعـدام صدام 
در مقـر سـیا در النگلـی بـودم. صدام بیشـتر وقت ها 
می گفـت کـه از مـرگ واهمـه ای نـدارد و بـه نظـر 

اسـت.  آمـده  کنـار  پایـان کارش  بـا  کـه  می رسـید 
بـه احتمـال زیـاد مـرگ برایـش تسـکین بـود. او در 
زنـدان و بـا تحقیرهایـی کـه در جریـان محاکمه اش 
تحمـل می کـرد، کنـار آمـده بـود. فکـر مـی کـردم 
اعـدام صـدام از تلویزیـون پخش می شـود امـا اعدام 
او در تاریکـی شـب، پـس از نیمه شـب رخ داد؛ بـه 
گونـه ای کـه یـک بالگـرد آمریکایـی، صـدام را از 
زنـدان برداشـت و بـا انتقـال بـه محلـی دیگـر او را 
تحویـل دولـت مالکـی داد. صـدام سـپس از سـوی 
تحویل گیرنـدگان  فـورا بـه زیرزمین سـاختمان یک 
وزارتخانـه برده شـد. آنچـه جهانیان فـردای آن روز 
دیدنـد بـه عقیـده مـن شـوک آور بـود. در ویدئویـی 
کـه بـا تلفن همـراه ضبط شـده بود، صـدام در حالی 
دیـده می شـد کـه بـاالی یـک سـکوی موقـت بـرده 

شـده و مامـوران اعـدام پاییـن سـکو ایسـتاده اند.

روح اهلل بهزاد
»جبهـٔه دفـاع از هویـت«، دیروز شـنبه، ۹ قوس در یک نشسـت 

خبـری در کابل اعـام موجودیت کرد.
ایـن جبهـه را نهـاد نهضـت اسـامی مقاومـت، جنبـش گـذار، 
اتـاق فکـر جوانان، جنبـش رسـتاخیز تغییر، روند پـاس داری از 
ارزش هـای ملـی، فرهنگسـتان پنجشـیر و جنبـش تأمین عدالت 

اجتماعـی شـکل داده اند.
اعضـای ایـن جبهه در این نشسـت محالفت شـان را با درج واژۀ 
»افغـان« در شـناس نامه های برقـی ابراز داشـتند و تأکیـد کردند 
کـه »عده یـی« با تکیـه بر پشـتوانۀ حکومتی، در پـی »تحریف و 

جعـل« هویت بعضی اقوام هسـتند.
هـارون معتـرف، یکی از اعضـای این جبهه با آنکه از کسـی نام 
نمی بـرد، امـا می گویـد کـه پـروژۀ یکسان سـازی هوینـی از دیر 
بـاز بـه این سـو، از سـوی »چهره هـای ضدملـی و برتری طلـب 
در حکومت هـای گذشـته و حـال« در کشـور در جریان اسـت.

آقـای معتـرف می افزایـد کـه ایـن چهره هـا بـا سوءاسـتفاده از 
صاحیت هـای حکومتـی در تـاش تحریف و جعـل در تاریخ، 
فرهنـگ، هویـت و زبـان یـک بخـش عمده یـی از باشـنده گان 

برآمده اند. کشـور  ایـن 
بـه گفتـۀ او: ایـن چهره ها تـا توانسـتند هویت، فرهنـگ و زبان 
خـود را بـه همـه گان تحمیـل کردنـد. یکسان سـازی هویتـی 
کاری سـت عبـث، ضدملـی، غیر عملـی و خاف تمـام موازین 

اخاقـی و حقـوق بشـری در تمـام جهان.
ایـن عضـو جبهـۀ دفـاع از هویـت، رییـس حکومـت وحـدت 
ملـی را متهـم بـه »نفاق افگنی، تحریـف هویِت اقوام و دسـتبرد 
در قانـون اساسـی« متهـم می کنـد و می گویـد: »بحـث توزیـع 
شـناس نامه های برقـی از چنـد سـال قبـل به میـان آمـد، اما طی 
ایـن مـدت، بـا آنکـه آماده گی های کافـی وجود داشـت، اما هم 
در حکومـت گذشـته و هـم در حکومـت وحـدت ملـی، روند 
توزیـع شـناس نامه های برقـی بـه دلیـل معضـل قومـی توسـط 
چهره هـای تفوق طلـب بـه گـروگان گرفتـه شـد کـه باالخـره 
سـه سـال قبل پـس از تصویـب مجلـس نماینده گان و توشـیح 
رییـس حکومـت وحـدت ملی، قانـون ثبـت احوال نفـوس در 
جریـدۀ رسـمی بـه چـاپ رسـید و نافـذ شـد، امـا بـا تأسـف 
رییـس حکومـت وحـدت ملـی، توزیـع شـناس نامه های برقـی 
در مطابقـت بـا قانـون ثبـت و احـوال نفـوس را بـه بهانه هـای 
واهـی بـه تعویـق انداختـه و در موجودیت قانون نافذه، دسـت 
بـه اصـدار فرمـان تقنینـی زد کـه هیچ گونـه خواسـتگاه و بنیـاد 

نـدارد«. قانونی 

از  بخشـی  در  جبهـه  ایـن  دیگـر  اعضـای  هـم،  سـویی  از 
سخنان شـان بـه حکومـت وحـدت ملـی ُهشـدار دادند کـه اگر 
برقـی  شـناس نامه های  در  ملیـت  عنـوان  بـه  را  »افغـان«  واژۀ 
بگنجانـد و »در پـی یک سان سـازی هویـت« برآینـد، کشـور را 

وارد مرحلـۀ منازعـه و بی ثباتـی خواهـد کـرد.
آنکـه  گفتنـد،  کـرده  انتقـاد  نیـز  پارلمـان  اعضـای  از  آنـان 
قانـون ثبـت و احـوال نفـوس از طـرف پارلمـان بـه تصویـب 
رسـیده اسـت، امـا بـه نظـر می رسـد کـه نماینـده گان مـردم در 
شـورای ملـی تـوان دفـاع از اسـناد مصوبـۀ خویـش در برابـر 

نـدارد. را  حکومـت  قانون شـکنی های 
جبهـۀ دفـاع از قانـون در اخیـر نشست شـان اعامیه یـی پخـش 
از  یکـی  »افغـان  اسـت:  آمـده  آن  از  بخشـی  در  کـه  کردنـد 
اسـم های قوم شـریف پشـتوزبان این کشـور می باشـد و تعمیم 
آن بـر سـایر تبارهـا و گروه هـای قومـی بـه معنـای تحریـف و 
مسـخ کـردِن هویت دیگـران می باشـد، بنا هرگونه تـاش برای 
یکسـان سـازی هویتـی نه تنها کـه سـودی در قبال نـدارد، بلکه 
سـبب می شـود تـا وحـدت ملـی را بیـش از پیش خدشـه دار و 
کشـور را وارد مرحلـۀ جدیـدی از منازعـه و بی ثباتـی مسـتمر 

 سازد.
در بخـش دیگـر ایـن اعامیه آمده اسـت: »از آنجایـی که قانون 
ثبـت و احـوال نفـوس بـه مثابـۀ بزرگ تریـن سـند تقنینـی کـه 
بازتـاب دهنـدۀ ارادۀ مردم اسـت، اصـدار هرنوع فرمـان تقنینی 
از طـرف ریاسـت جمهـوری یـک حرکـت غیرقانونـی بـوده و 
کودتـا در برابـر ارادۀ ملـی مردم تلقی می شـود. بنـًا از حکومت 
وحـدت ملـی می خواهیـم هرچه عاجـل توزیع سـناس نامه های 
برقـی را در مطابقـت بـا قانون ثبت و احوال نفـوس توزیع کند، 
در غیـر آن؛ هیچ کـس حاضـر نیسـت تـا هویـت و افتخـارات 
تاریخـی خویـش را مسـخ شـده ببیند و بـه دیگران ببخشـد. در 
صورتـی کـه حکومـت بـه توزیـع شـناس نامه های برقی خاف 
قانـون ثبـت و احوال نفـوس عمل کنـد، آنگاه بـا واکنش مدنی 

و دادخواهانـه الـی احقـاق حقوق مـردم مواجه خواهد شـد.
اعضـای ایـن نهـاد در قسـمتی از اعامیۀ شـان ریاسـت اجرایی 
حکومـت وحـدت ملـی را نشـانه گرفته کـه در آن آمده اسـت، 
بـا آنکـه این ریاسـت در اثـر »قربانی ها و جان فشـانی های« یک 
بخـش بزرکـی کـه »دغدغـۀ تاریـخ، فرهنـگ و هویـت دارنـد« 
بـه میـان آمده اسـت، امـا سـکوت رییـس اجرایـی در پیوند به 

»تـاراج هویـت مـردم« جـداً قابل نکوهش اسـت.
اعامیـه صراحـت دارد: »سـکوت جریان هـای سیاسـی به ویژه 
حزب جمعیت اسـامی افغانسـتان که خود را میـراث دارِ تاریخ، 
فرهنـگ و افتخـارات خراسـان و ایران باسـتان قلمـداد می کند، 
در قبـال توزیـع یک جانبـه و غیرقانونـی شـناس نامه های برقـی 

حداقـل بـرای ما قابل درک نیسـت«.
مسـووالن در ایـن نهـاد هم چنـان ُهشـدار می دهنـد کـه اگـر 
»رونـد غیـر قانونـی و تحمیلـی شـناس نامه های برقـی« متوقف 
نفـوس  احـوال  ثبـت  شـدۀ  توشـیح  قانـون  مطابـق  و  نشـود 
توزیـع نگـردد، آنـان دسـت بـه تحریـم ایـن رونـد و اقـدام به 

زد. کشـور خواهنـد  در  حرکت هـای سراسـری 
ایـن گفته هـا در حالی مطرح می شـود کـه اخیراً کمیتۀ مشـترک 
رییـس  تقنینـی  فرمـان  سـنا،  مجلـس  و  نماینـده گان  مجلـس 
حکومـت وحـدت ملـی در پیوند به تعدیـل قانون ثبـت احوال 
نفـوس و درج »ملیـت« و »قـوم« در شـناس نامه های برقـی را 
بـا اکثریـت آرا تاییـد کـرد. ایـن فرمـان در حالـی به میـِز کمیتۀ 
مشـترک دو مجلـس قـرار گرفـت که پیـش از  ایـن، دو بار این 
قانـون از سـوی دو مجلـس تأییـد شـده بـود و هـر دو بـار این 
تصمیـم از سـوی ارگ رد شـد و بـا صـدور فرمـان تقنینـی، به 

پارلمان فرسـتاده شـد.
 

آخرین حرف های صدام حسین

جبهۀ دفاع از هویت:

توزیع شناس نامه های 
برقی غیرقانونی و تحمیلی خواهد بود
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