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ترکمنســتان جریــان بــرق فاریــاب 
و هــرات را قطــع کــرد. بــه گفتــۀ 
ــرق  ــای ب ــور به ــن کش ــؤوالن، ای مس
و  داده  افزایــش  را  صادراتــی اش 
ــازه را  ــرارداد ت ــتان ق ــای افغانس مقام ه

نکرده انــد. عقــد 
ــس ادارۀ برشــنای  ــران، ریی ــد کام وحی
ترکمنســتان  کــه  می گویــد  هــرات 
در قــرارداد تــازۀ خــود بهــای هــر 
کیلــووات بــرق را از دو ســنت بــه 

چهــار ســنت افزایــش داده اســت.
می گویــد،  کامرانــی  آقــای 
بهــای  کاهــش  بــرای  گفت وگوهــا 
بــرق از یــک  مــاه بــه این ســو بــا 
مقام هــای ترکمنســتان جریــان دارد، 
ــی  ــه نتیجه ی ــرف ب ــون دو ط ــا تاکن ام
ــنای  ــرکت برش ــس ش ــیده اند. ریی نرس
ــد  ــاش دارن ــه ت ــد ک ــرات می افزای ه

ــرای  ــران را ب ــی از ای ــرق واردات ــا ب ت
جایگزیــن  هــرات  از  بخش هایــی 

ــد. کنن
امــا ناهیــد فریــد، عضــو مجلــس 
ــت  ــه پرداخ ــد ک ــده گان می گوی نماین

ــووات  ــر کیل ــرای ه ــنت ب ــار س چه
موضــوع تازه یــی نیســت و از ســه 
ــن  ــاد همی ــر بنی ــو ب ــه این س ــال ب س
پــول  هــرات  شــهروندان  از  نــرخ 
صرفیــۀ بــرق جمــع آوری می شــود.

ــع  ــزۀ قط ــد، انگی ــد می گوی ــو فری بان
موضــوع  فاریــاب  و  هــرات  بــرق 
ــاب  ــی حقیقت ی ــه هیأت دیگری ســت ک

می توانــد پــرده از آن بــردارد.
کامــران علیزایــی، رییــس شــورای 
والیتــی هــرات امــا علــت قطــع بــرق 
ترکمنســتان را کوتاهــی رییــس عمومی 
ــد  ــد و می گوی ــنا می دان ــرکت برش ش
کــه بایــد پیــش از پایــان مدت قــرارداد 
قضیــه  ایــن  حــل  بــرای  فکــری 

. می شــد
افغانســتان نزدیــک بــه ۷۰ درصــد 
ــازش را از ترکمنســتان،  ــرق مــورد نی ب
ایــران، تاجیکســتان و اوزبیکســتان وارد 
ــرق  ــه ۳۰ درصــد ب می کنــد. نزدیــک ب
مــورد نیــاز آن نیــز از تولیــدات داخلــی 

ــود. ــن می ش تأمی

آزادسـازی  خبـر  نشـر  محلـی،  مقام هـای 
یـک انجنیـر ایرانـی توسـط نیروهـای سـپاه 
پاسـداران آن کشـور در والیـت نیمروز را به 

شـدت رد کردنـد.
محمـد سـمیع تسـل والـی والیـت نیمـروز 
بـه صـدای امریـکا گفـت کـه نیروهـای بـه 
هیـچ نیـروی نظامـی خارجـی اجـازه ورود 
را  انجـام عملیـات  و  افغانسـتان  بـه خـاک 

نمی دهنـد.
والـی والیت نیمـروز گفت هیچ فـرد ایرانی 

بـه این والیت انتقال داده نشـده اسـت.
صبح روز یکشـنبه، محمد مارانـی، قوماندان 
مرکـز قدس نیـروی زمینـی پاسـداران ایران 
در گفتگـو بـا یک خبرگزاری ایرانی موسـوم 
به »تسـنیم« ادعـا کرد که نیروی زمینی سـپاه 
بیرون مـرزی  عملیـات  یـک  در  پاسـداران 
موفـق به آزادسـازی یک انجنیر ربوده شـدۀ 
والیـت  در  اختطاف گـران  نـزد  از  ایرانـی 

نیمـروز در جنـوب افغانسـتان شـده اند.
بـا اینکـه ایـن مقـام ایرانـی ادعـا کـرده کـه 
سـربازان سـپاه پاسـداران پنج اختطاف گر را 
نیـز از والیـت نیمـروز دسـتگیر و بـه ایـران 
خارجـی  اتبـاع  همـه  کـه  انـد  داده  انتقـال 
می باشـند؛ اما قاسـم خـدری معـاون نیمروز 
گفت، تمام سـرحد مشـترک والیـت نیمروز 
با کشـور ایـران ، دارای دیـوار و کانال فرش 
ایـن  از  عبـور  و  می باشـد  مایـن  از  شـده 

سـرحد غیرممکـن اسـت.
آقـای خـدری افـزود »مـا ۲۳۶ کیلومتـر مرز 
مشـترک داریـم کـه اکثر آنهـا دیوارکشـی و 
تـردد  و  اسـت  ماین گـذاری  و  کانال کشـی 
اصـا ممکـن نیسـت و اگـر چنیـن می بـود، 
اروپـا  قصـد  بـه  می خواهنـد  کـه  مردمـی 
برونـد چـرا به پاکسـتان می روند و از مسـیر 
چابهـار می رونـد؟ اگـر کسـی هم ایـن ادعا 
را می کنـد، دروغ اسـت و از طریـق مرزهای 
ما حتـی یک فیصد هـم امکان پذیر نیسـت«.
والیـت نیمـروز در جنوب غرب افغانسـتان، 
۲۳۶ کیلومتـر مرز مشـترک با ایـران دارد که 
در گذشـته نیـز مقام هـای محلـی این والیت 
ایـن منطقـه  ایـران در  از مداخـات  بارهـا 

بودند. زده  سـخن 
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سـال ۲۰1۷ سـال خوبـی بـرای دنیا نبود. سـالی که 
دنیـا شـاهد درگیری هـا و رویارویی های سیاسـی و 
نظامـی زیادی بود. سـالی که دونالدترامـپ در میان 
موجـی از نابـاوری و بهـت مـردم امریکا بـر اریکه 
قـدرت سیاسـی ایـن کشـور نشسـت و بـا برنامه ها 
و سـخنانش جهـان را به حیرت واداشـت. در سـال 
۲۰1۷ بـا اهمیـت تریـن مسـاله بـرای جهـان همین 
سـفید  کاخ  بـه  ترامـپ  آقـای  راه یافتـن  موضـوع 
بـود. همـه می خواسـتند بداننـد کـه ایـن بـازرگان 
سیاسـت مدار چه نقشـی را می خواهد در مناسـبات 
جهانـی بـازی کنـد. بسـیاری ها نگران از ایـن بودند 
کـه برنامه هـای رییس  جمهـوری تـازه امریـکا یـک 
بـار دیگـر جهـان را وارد دور تـازۀ از اختاف هـا 
و رو در رویی هـای مسـلحانه سـازد. هرچنـد طـی 
سـال گذشـته چندیـن بـار چنیـن شـایبۀ بـه وجود 
آمـد ولـی بـه محـض این کـه مسـایل می رفـت که 
بـه نقطـه جـوش نزدیـک شـود، بـه نحـوی جلـو 
فاجعـه گرفتـه می شـد. امریکا بـا روسـیه مهم ترین 
رقیـب سیاسـی و نظامـی خـود طـی سـال گذشـته 
بارهـا وارد تنش هـای لفظـی شـد؛ ولـی بـه زودی 
مـوج ایـن تنش هـا کـه بـر سـر مسـایل مختلـف 
جهـان بـه وجود آمـده بود، فرونشسـت و دو طرف 
ظاهـرا الزم دیدنـد کـه بـه اختاف هـای شـان زیاد 
دامـن نزننـد. کوریـای شـمالی در سـال ۲۰1۷ از پر 
جنجالـی تریـن کشـورهای جهـان بایـد نـام بگیرد؛ 
زیـرا این کشـور با برنامه های هسـته یی خـود واقعًا 
رییس جمهـوری تـازۀ امریـکا را عصبانـی سـاخت، 
بـه گونه یـی کـه هـر دو طـرف چندیـن بـار به یک 
دیگـر حمله هـای لفظـی داشـتند و از یـک دیگـر با 
کلمـات زشـتی انتقاد کردنـد. آقای ترامـپ در یکی 
از سـخنرانی های خود در سـازمان ملل متحد کار را 
به جـای رسـاند که عمـا از حذف کوریای شـمالی 
سـخن گفـت. چیـزی کـه سـبب انتقادهـای زیادی 
در سـطح بین المللـی شـد و وجهـه ایـن کشـور را 
لطمـه زد. بحث سـوریه نیـز هم چون زخم ناسـور 
از سـال های پیشـین در سـال ۲۰1۷ نیـز داغ بـود و 

وارد سـال ۲۰18 شـد. در ایـن سـال چیـزی که در 
رابطـه بـه سـوریه اتفـاق افتـاد ایـن بود کـه حداقل 
پـای یکـی از مهم تریـن بازی گـران از صحنه نظامی 
این کشـور بیرون شـد. روسـیه در هفته هـای پایانی 
سـال ۲۰1۷ بـا اعـام این کـه ماموریتـش را در این 
کشـور موفقانـه بـه پایان رسـانده، نظامیـان اش را از 
ایـن کشـور بیـرون سـاخت. روسـیه مدعـی اسـت 
کـه ماموریـت ایـن کشـور در جنگ سـوریه کمک 
بـه نظامیـان سـوری در مقابلـه بـا گـروه خافـت 
اسـامی یـا داعـش بـوده اسـت. والدیمیـر پوتیـن 
کـه خـود در یـک سـفر غیرمترقبـه به سـوریه پایان 
ماموریـت نظامـی ایـن کشـور را در سـوریه اعـام 
کـرد گفت کـه داعـش دیگر خطـری برای سـوریه 
و دیگـر کشـورهای نزدیـک بـه آن نخواهـد بـود. 
موضـوع مهـم دیگر در سـال ۲۰1۷ انتقال سـفارت 
نارضایتـی  بـا  کـه  بـود  بیت المقـدس  بـه  امریـکا 
اکثریـت مسـلمانان جهـان رو بـه رو شـد. امریـکا 
بـا انتقـال سـفارت خود به نخسـتین قبلۀ مسـلمانان 
بـه گونـۀ این شـهر را بـه عنـوان پایتخت اسـراییل 

بـه رسـمیت شـناخت. ترکیه کـه زمانـی از متحدان 
بسـیار نزدیـک امریـکا در منطقه بود بـه این حرکت 
امریـکا واکنـش تنـد نشـان داد و در راس ایتافـی 
از کشـور هـای اسـامی قـرار گرفـت کـه خواهان 
برگشـت دوبـاره سـفارت امریکا به شـهر تـل ایوو 
انـد. رویارویـی هـای لفظـی امریـکا با ایـران که در 
زمـان زمـام داری بـارک اوبامـا رییـس جمهـوری 
پیشـین این کشـور تا حـدودی با امضـای توافقنامه 
برجـام بـه آرامـش رسـیده بـود، یـک بـار دیگر در 
سـال ۲۰1۷ از سـرگرفته شـد. آقـای ترامـپ برجام 
را داغ ننـگ بـر جبیـن امریـکا عنـوان کـرد و گفت 
کـه بـه شـدت از امضـای چنیـن توافقنامۀ بـا ایران 
احسـاس ناراحتـی مـی کند. ایـران نیز در پاسـخ به 
ناراحتـی هـای امریـکا اعام کـرد که حاضر اسـت 
توافقنامـه برجـام را آتـش بزنـد. نسـل کشـی در 
روهنگیـا از دیگـر خاطـره هـای تلـخ سـال ۲۰1۷ 
بایـد محسـوب شـود. در ایـن سـال نظامیـان برمـا 
بـر مناطـق مسـلمان نشـین روهنگیـا در این کشـور 
حملـه کـرده و فاجعه بزرگـی را به وجـود آوردند. 
بـه  را  فاجعـه روهنگیـا  توانـد  نمـی  بشـر  تاریـخ 
آسـانی به فراموشـی بسـپارد. این فاجعه نیز دسـت 
کمـی از دو جنـگ جهانـی در قـرن گذشـته نـدارد.  
افغانسـتان نیـز در سـال ۲۰1۷ روزهـای خوبـی را 
پشـت سرنگذشـتاند. در ایـن سـال رویـداد هـای 
خونینـی اتفاق افتاد و مشـکات سیاسـی خطرناکی 
رقـم خـورد. دولـت وحـدت ملـی در ایـن سـال 
بـا ناکامـی هـای فروانـی در عرصـه هـای مختلـف 
سیاسـی، امنیتـی و اقتصـادی رو به رو شـد. هرچند 
سـران ایـن حکومـت مدعی انـد که در سـال ۲۰1۷ 
دسـتاورد هـای خوبی داشـته انـد امـا واقعیت های 
کشـور چنیـن ادعـای را ثابـت نمی سـازند. حداقل 
چندیـن جنـاح سیاسـی در برابـر دولـت وحـدت 
کردنـد  اعـام  را  خـود  نارضایتـی  درون  از  ملـی 

کـه مـی توانـد ضربـه سـختی بـر مشـروعیت ایـن 
دولـت باشـد. در همین حـال روند رو به گسـترش 
ناامنـی هـا نیز مشـکل تازۀ برای کشـور خلـق کرد. 
حمـات برنامـه ریـزی شـدۀ داعـش در این سـال 
آمار بسـیاری باالیـی از قربانیان غیرنظامی را نشـان 
مـی دهـد. در گذشـته اگـر گروه هـای مثـل طالبان 
بیشـتر حمات شـان متوجـه نظامیان بـود اما گروه 
داعـش جنگـی را در افغانسـتان آغـاز کـرده کـه به 
را  مذهبـی  و  دینـی  مراکـز  نظامـی،  مراکـز  جـای 
نشـانه مـی گیـرد. حمـات داعـش در سـال ۲۰1۷ 
از جنگـی تـازه در افغانسـتان خبر می دهـد که اگر 
بـه موقع جلـو آن گرفته نشـود، وارد مراحل بسـیار 
خطرناکـی خواهد شـد. براسـاس سـنت چینایی ها 
هـر سـال بـه نـام یـک حیـوان شـناخته مـی شـود. 
سـال ۲۰1۷ بـه بـاور چینایی ها سـال خـروس بود 
کـه بـه دوراندیشـی و متانت شـهره اسـت، اما دیده 
شـد کـه سـال خـروس سـال خوبـی بـرای جهـان 
نبـود. حـاال که جهان وارد سـال سـگ شـده اسـت 
ببنیـم کـه چـه روزهـای در انتظـار آن خواهـد بود.
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احمدعمران

 سال تلخـی های
خروس

 

در ایـن روزهـا بحـث صلـح در افغاسـتان، قـرار اسـت کـه از 
اصـدار  هـدف  بـه  جاکارتـا  و  کابـل  در  کنفرانس هایـی  طریـق 
فتواهایـی در مـورد جنـگ افغانسـتان پـی گرفتـه شـود. شـورای 
برنامـه  کنفرانس هـای  کمـک  بـه  کـه  دارد  بـاور  صلـح  عالـی 
ریزی شـده در کابـل و جاکارتـا، فتواهـای در مـورد جنـگ جاری 
در افغانسـتان صـادر می شـود و ایـن فتواهـا مشـروعیت جنـگ را 
از طالبـان و داعشـیان می گیـرد. امیـدواری شـورای عالـی صلـح 
ایـن اسـت که سـازمان های اسـامی اندونیزیا، عربسـتان سـعودی 
و دیگـر کشـورهای عربـی، می تواننـد در نهایـت  جنـگ جـاری 
در افغانسـتان را فاقـد مشـروعیت شـرعی نشـان بدهنـد. اگرچـه 
افغانسـتان بـه حمایـت جهان اسـام و نیـاز دارد و ممکـن فتوایی 
کـه از طریـق نشسـت های علمـی و اسـامی عالم اسـام در مورد 
جنـگ افغانسـتان صادر شـود بتوانـد در کاهـش ناامنی ها و کاهش 
سـربازگیری های گروه هـای جنگـی تاثیـر بگـذارد؛ امـا خـود این 
مسـأله با دوچالش بسـیار اساسـی مواجه اسـت. یکـی اینکه هنوز 
مشـخص نیسـت کـه اندونیزیـا بتواند چنین دسـت آوردی داشـته 
باشـد و کشـورهای اسـامی همه در حمایت از دولت افغانسـتان 
قـرار بگیرنـد و علیـه طالبان فتـوا بدهنـد. نقظۀ دوم این اسـت که 
چنیـن فتواهایـی بارهـا صادر شـده اسـت و اصا منطـق جنگ در 
افغانسـتان بـه خصـوص گروه هایی مثـل طالبان و داعشـیان قبل از 
این که اسـامی باشـد، بیشـتر اسـتخباراتی اسـت و به همین دلیل 
اگـر فتوایـی در کابـل و جاکارتـا هم صادر شـود در برابـر فتوایی 
قـرر می گیـرد کـه در اسـام آباد صـادر می شـود. چنانکـه تجربـۀ 
گذشـته همـه همیـن بـوده اسـت. امـا مهم تـر از همـه اصـل روند 
صلحـی کـه دولت افغانسـتان مدعی آن اسـت با مشـکاتی مواجه 
اسـت و مهم تـر آز آن ایـن کـه دولـت آقـای غنـی به سـان دولت 
آقـای کـرزی هنـوز خـود اراده یـی بـرای دسـت یافتن بـه صلح و 
پایـان طالـب و داعـش نـدارد. دولت وقتـی علمای دینـی را برای 
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 باشـد، روی دیگـر سـکه عملکردهایی 
اسـت کـه ایـن دولـت در حمایـت از برنامه هـای خـود صـورت 
می دهـد. متاسـفانه در ایـن عرصه دولـت افغانسـتان موفقانه عمل 
نکـرده اسـت. عملکـرد دولـت افغانسـتان چنـان نبـوده کـه بتواند 
فضـای اعتمـاد را چنـان گسـترش بخشـد کـه مخالفـان مسـلح 
باشـند.  از گفت وگـو و گذاشـتن سـاح نداشـته  چاره یـی غیـر 
مخالفـان مسـلح حتـا در ایـن پانزده سـال یـک بـار هـم راضـی به 
مذاکـره بـا دولـت نشـده اند. آیـا کسـی دلیـل چنیـن موضعـی را 
سـراغ کـرده اسـت؟ آیا مخالفان مسـلح بـه حقانیت راه شـان باور 
دارنـد و یـا ایـن کـه دولـت افغانسـتان را ناتـوان در مبـارزه علیـه 
خـود می یابنـد؟ بـه نظـر می رسـد مخالفـان مسـلح بیشـتر از ایـن 
کـه بـه حقانیـت راه خـود بـاور داشـته باشـند، ضعـف دولـت و 
سیاسـت آن وسـیلۀ ادامـۀ جنـگ شـان شـده اسـت. وقتـی معاون 
اول ریاسـت جمهـوری بـه هربهانـۀ بـه تبعیـد مجبـور می شـود، 
وقتـی والـی یـک والیـت دولـت را بـه ناکارآمـدی و توطیـه علیه 
موتلفانـش متهـم می سـازد، وقتـی نماینـده گان پارلمـان در یـک 
والیـت جمـع می شـوند و دولـت را به دسیسـه علیه منافـع علیای 
کشـور متهـم می کنند، بدون شـک تاثیـرآن در یک حـوزۀ کوچک 
باقـی نمی مانـد و سـبب می شـود کـه کل برنامه هـای دولـت زیـر 
سـوال بـرود. مخالفـان مسـلح بـا انتبـاه از چنیـن وضعیتـی نتیجه 
می گیرنـد کـه دولـت افغانسـتان چنـان دولـت ضعیـف، ناتـوان، 
سـطحی گـرا، قـوم گـرا و بی برنامـه اسـت کـه نمی توانـد معـاون 
اول ریاسـت جمهوری خـود را در داخل کشـور تحمـل کند، برای 
عـدم شـرکت یـک والـی در یک نشسـت توطیـه می چینـد و مانع 
پـرواز او می شـود، بـرای حـذف دیگـران از قـدرت برنامـۀ قـوم 
گرایانـه تـدارک می بینـد و بـه روی شـهروندانی کـه آمـده انـد به 
صـورت مسـالمت آمیـز حـق خواهـی کننـد، تفنـگ می کشـد، آیا 
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 تان چـه می کنیـد که با 
مخالفـان مسـلح تـان بکنیـد؟ بـا توجه این مسـایل می تـوان گفت 
کـه گام نخسـت بـرای تامین صلـح، ایجاد بسـتری قابـل اعتماد و 
پذیریـش در داخـل نظـام اسـت. اگر چنین بسـتری نباشـد، بدون 
شـک هیـچ گـروه و دسـتۀ حاضـر به گذاشـتن سـاح و پیوسـتن 
بـه رونـد صلـح نخواهـد شـد. دولـت افغانسـتان در مهم تریـن 
وعده هـای خـود بـه شـهروندان در زمینـۀ تامیـن عدالـت، تـوازن 
قـدرت، مشـارکت عمومی در سیاسـت گذاری ها و اعتماد سـازی 
چنـان نـاکام بـوده کـه امـروز مـرز میـان دولـت و شـهروندان بـه 
حفـره غیرقابـل تصـور تبدیـل شـده اسـت. مـردم افغانسـتان از 
اقدام هـای دولـت چنـان خسـته و ناامیـد انـد کـه حتـا برنامه های 
اقتصـادی رییس جمهـوری نیـز دیگـر نمی توانند حمایـت آن ها را 
جلـب کننـد. در چنین شـرایطی برگزاری نشسـت های سـه جانبه 
و چهارجانبـه و گردهمایی هایـی بـا شـرکت علمـا و دیگر اقشـار 

جامعـه فقـط می توانـد آب در هـاون کوبیـدن باشـد و بـس.

نشست جاکارتا تجربۀ ناکام 
برای صلح افغانستان

 والدیمیر پوتین که خود در یک سفر غیرمترقبه به سوریه پایان ماموریت نظامی 
این کشور را در سوریه اعالم کرد گفت که داعش دیگر خطری برای سوریه و دیگر 
کشورهای نزدیک به آن نخواهد بود. موضوع مهم دیگر در سال 2017 انتقال سفارت 
امریکا به بیت المقدس بود که با نارضایتی اکثریت مسلمانان جهان رو به رو شد. امریکا 
با انتقال سفارت خود به نخستین قبلۀ مسلمانان به گونۀ این شهر را به عنوان پایتخت 
اسراییل به رسمیت شناخت. ترکیه که زمانی از متحدان بسیار نزدیک امریکا در منطقه 
بود به این حرکت امریکا واکنش تند نشان داد و در راس ایتالفی از کشور های اسالمی 
قرار گرفت که خواهان برگشت دوباره سفارت امریکا به شهر تل ایوو اند. رویارویی های 
لفظی امریکا با ایران که در زمان زمام داری بارک اوباما رییس جمهوری پیشین این 
کشور تا حدودی با امضای توافقنامه برجام به آرامش رسیده بود، یک بار دیگر در سال 
2017 از سرگرفته شد. آقای ترامپ برجام را داغ ننگ بر جبین امریکا عنوان کرد و گفت 
که به شدت از امضای چنین توافقنامۀ با ایران احساس ناراحتی می کند. ایران نیز در 
پاسخ به ناراحتی های امریکا اعالم کرد که حاضر است توافقنامه برجام را آتش بزند
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در روزهـا اخیر شـماری از شـهرهای افغانسـتان بـار دیگر 
گـواه رویدادهـای بـزرگ هراس افگنانه بود. روز پنج شـنبۀ 
هفتـه گذشـته یـک انتحارکننـده خـودش را در یـک مرکز 
فرهنگـی در کابل منفجر سـاخت و ده ها تن از شـهروندان 
را بـه شـهادت رسـانید. دو روز پیش نیز یـک حمله کنندۀ 
انتحاری در یک مراسـم خاکسـپاری در والیـت جال آباد، 
پانزده تن را شـهید سـاخت. مسـوولیت انفجار نخسـت را 
داعـش و مسـوولیت انفجـار دوم را هـم گـروه طالبـان به 
عهـده گرفتنـد. در آخریـن مـورد هـم، دیـروز گزارش هـا 
حاکـی از ایـن بـود کـه از یک حملـۀ انفجاری به قـرارگاه 

وزارت داخلـه جلوگیری شـد.
ایـن حمـات در حالـی طرح ریـزی و اجرایی می شـود که 
در جریـان هفتـۀ گذشـته، وزارت دفاع ملی اعـام کرد که 
بـا حملـه بـه مواضـع داعـش، ایـن گـروه را از افغانسـتان 
گروه هـای  سـایر  و  طالبـان  پناهگاه هـای  و  انـد  رانـده 

تروریسـتی را مـورد حملـه قـرار داده اند.
گذشـته از این کـه حکومـت و نهادهـای امنیتـی از دادن 
پاسـخ بـه مـردم بارهـا و بارهـا طفـره رفتـه انـد و تنهـا به 
تقبـح حمـات بـا پخـش اعامیه هـا اکتفـا کـرده انـد، اما 
را  یکبـار دیگـر پرسـش های جدیـی  ایـن سـه رویـداد، 
در اذهـان مـردم زنـده کـرد، این کـه داعـش از کجـا بـه 
افغانسـتان آمـده اسـت؟ آیـا داعـِش سـوریه و عـراق بـه 
افغانسـتان آمـده اسـت؟ آیـا نیروهای داعش همـان نیروی 
طالبـان اسـت کـه تنهـا بیرق بـدل کـرده انـد؟ حکومت با 

کـدام گـروه صلح می کنـد؟ آیا طالبـان یک گـروه واحد و 
مشـخص اسـت؟ و ده هـا پرسـش دیگـر.

در میـدان پاسـخ بـه ایـن پرسـش ها، می تـوان دو دسـته 
بـه مشـاهده نشسـت. دسـتۀ نخسـت  را  تحلیل گـران  از 
تحلیل گـران سیاسـِی غیـر حکومتـی. ایـن دسـته را بـاور 
بـه این اسـت که داعـش، در واقع همـان نیروهـای طالبان 
اسـت کـه بـه قـول عـام، »تنهـا پرچـم« بـدل کـرده و نـام 
خـود را داعـش مانـده انـد. بـه بـاور آنـان، داعـش یـک 
پـروژۀ امریکایی-پاکسـتانی اسـت کـه بعـد از مـرگ مـا 
محمـد عمـر، از بقایـای گـروه طالبـان ایجـاد شـد و در 

واقع در راسـتای منافع این دو کشـور و در مسـیر گذشـته 
کـه  می خواهنـد  هم چنـان  دسـته  ایـن  می گذارنـد.  قـدم 
میـان گروه هـای مسـلح مخالفـاِن نظـام در کشـور تفکیک 
صـورت نگیـرد و بی هیـچ دلیـل سـرکوب شـوند، هرچند 

نیروهـای ایـن گـروه باشـنده گان افغانسـتان باشـند.
اینـان مسـیر طوالنـی، دشـوارگذر و پُـر پیچ و خِم سـوریه 
و عـراق تـا افغانسـتان و کنترل مرزهای کشـورهایی که در 
امتـداد آن قـرار گرفته اند را یکی از دالیلـی عنوان می کنند 
کـه نظریـۀ »متواری شـدن داعشـیاِن عـراق و سـوریه بعد 
افغانسـتان« را  بـه  برابـر داعـش  ائتـاف در  از حمـات 
باطـل می سـازد. دسـتۀ نخسـت هم چنـان پروسـۀ صلـِح 
افغانسـتان را گنـگ، مبهـم و پُر از تناقـض می خوانند. آنان 
تأکیـد دارنـد کـه حکومت طـرح مشـخص و مدونی برای 
گفت وگـو بـا طالبـان نـدارد، زیـرا طالبـان بعـد از مـرگ 

مامحمـد عمـر، بـه شـاخه های متعددی تقسـیم شـده اند 
و معلـوم نیسـت، حکومـت با کدام یک از این شـاخه وارد 
گفت وگـو و مذاکـره می شـود؟ این کـه مشـخص نیسـت، 
کـدام یـک از ایـن شـاخه ها آمـادۀ گفت وگـو و پیوسـتن 
بـه حکومـت اسـت؟ بـه بـاور ایـن دسـته از تحلیل گران، 
ممکـن آن عـده از نیروهـای طالبـان کـه بـه دلیل نداشـتن 
نقـش برجسـته در درون سـازمان و یـا هـر دلیـل دیگری، 
از سـازمان بیـزار شـده باشـند، وارد گفت وگـو با حکومت 
شـوند و اعضـای برجسـتۀ این گـروه هم چنان بـه مواضع 
خـود اسـتوار باقـی بمانند کـه در چنین وضعیتـی، صلح و 

تأمیـن امنیـت یـک امر غیـر قابـل تحقق خواهـد بود.
در سـوی دیگر، دسـتۀ دوم کسـانی اند که بیشـتر یا وابسته 
بـه حکومـت انـد و یـا هـم گرایـش بـه حکومـت دارنـد. 
تحلیل گـران،  از  دسـته  ایـن  و جهت گیری هـای  مواضـع 
مقام هـای  اظهـارات  و  سیاسـت ها  بـه  متمایـل  بیشـتر 
حکومتـی اسـت. آنـان بـه ایـن بـاور انـد که گـروه داعش 
در کشـور بسـیار اندک اسـت و این عده هم در حال فرار 
از افغانسـتان. بـه بـاور اینان، طالبـان یک »واقعیـت جامعه 
سیاسـی« افغانسـتان هسـتند و باید در هر صورتی در برابر 
آنـان از مـدار و تسـاهل کار گرفتـه شـود. ایـن دسـته کـه 
بیشـتر گـروه طالبـان را هـدف قـرار می دهند، بـاور دارند 
کـه طالبـان »بـرادران ناراضـی« و »مخالفـان سیاسـی« اند، 
بایـد در دولـت بـرای آنان موقـف و کرسـی در نظر گرفته 
شـود و نیـز در قانـون اساسـی تغییراتـی بـه دسـتور آنـان 
وارد شـود. امـا در یک قسـمت این دو دسـته بـا هم اتفاق 
نظـر دارنـد و آن این کـه گروه های مسـلح در افغانسـتان از 
سـوی کشـورهای خارجـی حمایـت می شـوند و اهـداف 
ایـن گروه هـا نیـز در راسـتای تأمیـن منافـع کشـورهای 

خارجـی و بـه ضرر افغانسـتان اسـت.
در ایـن میـان، امـا قـدر مسـلم ایـن اسـت کـه یک دسـتۀ 
دیگـر بـه نـام شـهروندان و باشـنده گان افغانسـتان نیـز در 
این جـا وجـود دارد. مـردم باتوجـه یـا بی توجه بـه تحلیل 
ایـن دو طیـف، خواهان و تشـنۀ صلـح اند و تأمیـن امنیت 
انـد. بـرای باشـنده گان کشـور هیـچ چیـزی مهم تـر از این 
نیسـت کـه امنیـت جـان، مـال و روان شـان تأمین شـود تا 
بتواننـد بـه کارهـای روزمرۀشـان رسـیده گی کننـد. آنـان 
بـه  تـا  در پروسـه های ملـی و سیاسـی سـهم می گیرنـد 
مهـم  مـردم  بـرای  شـود.  رسـیده گی  نیازمندی های شـان 
ایـن اسـت کـه حکومـِت پاسـخ گو داشـته باشـند تـا ایـن 
حکومـت دیدگاه هـا و نظریات شـان در در امـور سیاسـی 
و ملـی در نظـر بگیـرد و لحـاظ کنـد. ایـن روزهـا کـه 
سـروصداهایی مبنـی بر بسـته شـدن دفتـر طالبـان در قطر 
و بـاز شـدن دفتـر جدیـد بـرای ایـن گـروه در کابـل بلند 
شـده اسـت و نیـز حکومـت اعـام کـرده کـه حمـات 
هوایـی و تهاجمـی را در برابـر مواضـع گروه هـای مسـلح 
به ویـژه داعشـیان و طالبـان آغـاز می کند، خوب اسـت بار 
دیگـر تأکیـد شـود که از گذشـته بایـد آموخت و بـه آینده 
آگاهانـه قـدم برداشـت. حکومـت بایـد جـداً پناهگاه های 
گروه هـای مسـلح مخالـف حکومـت را آماج قـرار دهد و 
بـدون تفکیـِک خودی و غیـر خودی میان ایـن آدم خوران؛ 

آنـان را به سـزای اعمالشـان برسـاند. 

پـروان  والیـت  فندقسـتان  قریـه  باشـنده های 
می گوینـد کـه طالبـان تـاش دارنـد تـا ایـن قریه 

را دوبـاره تصـرف کننـد.
آنـان در تمـاس بـه روزنامـۀ مانـدگار می گوینـد 
کـه بـا آنکـه در رابطه بـه تأمیـن امنیت ایـن قریه  
دولـت وعـده کـرده بـود، امـا تأکیـد می کننـد که 

هیـچ تعهـد تـا هنـوز عملی نشـده اسـت. 
بـه بـاور آنـان، از ریاسـت اجرایـی تـا فرماندهی 
والیـت پـروان وعـده سـپردند کـه در رابطـه بـه 
تأمیـن امنیـت ایـن قریـه  توجهـی جـدی کننـد، 

امـا عملی نشـد.
ناییب الدیـن اکرامـی، فعال مدنی قریه  فندقسـتان 
والیـت پـروان می گویـد: مـردم قریه  فندقسـتان، 
اندیشـه های ضد طالبانی دارند و این سـبب شـده 
اسـت کـه در  طـول چنـد سـال  طالبـان نتوانند به 
ایـن سـاحه نفـوذ کنند. امـا بنا بـه دلیـل موقیعت 
اسـتراتیژیک ایـن قریـه  که بـرای طالبـان اهمیت 
بـا  طالبـان  گـروه  روان  سـال  داشـت،  خـاص 
تاش هـای جـدی ایـن قریـه  را بـرای چنـد روز 

کردند. تصـرف 
آقـای اکرامـی می افزاید کـه طالبان در سـال روان 
بـا تاش هـای جـدی کـه از چنـد والیـت لشـکر 
جمـع آوری کـرده بودنـد بـا 8۰۰ تـن بـاالی این 
قریـه  هجـوم بردنـد و نیروهای امنیتی با نداشـتن 
جنگ افـزار و افـراد کافـی مواجه شـدند، در نتیجه 

طالبـان این قریـه  را تصـرف کردند. 
بـه گفتـۀ او، نیروهـای امنیتـی و خیـزش مردمـی 
در ایـن قریـه  بـه ۳۰۰ تـن می رسـند کـه در برابر 

هجـوم 8۰۰ نفری گـروه طالبان ناچیـز بودند.  اما 
پـس از تصـرف فندقسـتان مـردم ایـن سـاحه در 
هماهنگـی با نیروهـای امنیتی دوبـاره طالبان را از 

سـاحه بیـرون کردند. 
او گفـت: پـس از بیـرون راند طالبان از فندقسـتان 

دولـت در راسـتا تأمیـن امنیـت سـاحات آسـیپ 
ایـن  امـا  کرده بـود،  تعهـد  قریـه   ایـن  پذیـری 
وعده هـا عملـی نشـد و در حـال حاضـر احتمـال 

هجـوم دوبـارۀ طالبـان بـه ایـن سـاحه مـی رود. 
هجـوم  در  کـه  می کنـد  تصریـح  اکرامـی  آقـای 

پیشـین طالبـان بـه ایـن قریـه  ۴هـزار تـن بیجـا 
شـد ند، امـا اگـر اکنون ایـن اتفاق دوبـاره صورت 
گیـرد، امـکان یـک فاجعـۀ انسـانی وجـود دارد. 
او بـا تأکیـد بـر این کـه مـردم قریـه  فندقسـتان 
هسـتند،  مواجـه   امنیتـی  جـدی  چالش هـای  بـه 
گفـت: کسـانی در ایـن قریـه  در برابـر طالبـان 
مبـارره می کننـد،» خون شـان بـه کـف دست شـان 
اسـت«، امـا هیـچ توجهـی در ایـن مـورد صورت 

نمی گیـرد. 
والـی  و  امنیتـی  مسـووالن  اکرامـی،  بـاور  بـه 
در  و  ندارنـد  توجهـی  هیـچ  فاجعـۀ  چنیـن  بـه 
صحبت هـای کـه بـا فرمانده امنیـه پـروان و والی 
پـروان صـورت گرفته  اسـت فقط وعـده کرده اند 

و بـس!
او گفـت: نیروهـای امنیتی در قریه  فندقسـتان در 
یـک سـاحه تمرکـز دارنـد، اما در سـاحۀ آسـیب 

پذیـر هیچ پاسـگاه پولیـس وجود نـدارد. 
بـزرگان  از  یکـی  اهلل  صبغـت  داکتـر  هم چنـان، 
قومـی بـا اشـاره بـه چالش هـای امنیتـی در قریـه  
فندقسـتان، می گویـد: قریه  فندقسـتان از دو نقطه 
آسـیب  پذیر اسـت، سـاحه موسـوم به »سـر دره« 
و »حاجـت گاه«، امـا نیروهـای امنیتـی تنهـا یـک 
پاسـگاه دارنـد کـه در بلندتریـن سـاحۀ ایـن قریه  

قـرار دارد. 
طالبـان همیشـه  این کـه  بیـان  بـا  آقـای صبغـت 
از ایـن دو سـاحه اسـتفاده کـرده وارد ایـن قریـه  
می شـوند، گفـت: در بهـار سـال پیـش رو امـکان 
دارد طالبـان دوبـاره ایـن قریـه  را تصـرف کننـد، 
امـا افـزود که حکومـت باید یـک پاسـگاه بزرگ 

امنیتـی را در سـاحۀ آسـیب پذیر ایـن قریـه  ایجاد 
کننـد تـا از هجوم گروه هـای تروریسـتی جلوگیر 

 . د شو
دوبـارۀ  سـقوط  از  جلوگیـر  به خاطـر  گفـت:  او 
فندقسـتان بـا مقامات مختلـف صحبـت کرده اند، 
تـا  گرفتـه  پـروان  والیتـی  شـورای  رییـس  از   (
رییـس اجرایـی حکومـت وحدت ملـی(، اما هیچ 
نتیجه یـی را در پی نداشـت و همـه وعده ها عملی 
نشـدند. مردم فندقسـتان هر لحظه احسـاس خطر 
دارنـد و شـمار زیاد شـان آواره شـده   و بـه سـایر 

قریـه  ها پـروان متـواری  شـده اند. 
او گفت: در حال حاضر که زمسـتان اسـت، گروه 
طالبـان گه گاهـی به برخی از سـاحات فندقسـتان 
می کننـد،  اجـرا  نیـز  را  »مانور هـای«  و  می آینـد 
امـا کمیـت نیروهـای امنیتـی در این قریـه  ناچیز 
اسـت، نمی تواننـد در برابر آنـان اسـتاده گی کنند. 
پاسـگاه های نیروهـای امنیتی نیز در سـاحات دور 
دسـت قـرار دارنـد و طالبـان از راه هـای چریکی 

بـه راحتـی می تواننـد وارد ایـن قریه  شـوند. 
ایـن بزرگـی قومـی می گوید کـه مردم فندقسـتان 
تأمیـن  بـرای  کـه  می خواهنـد  حکومـت  از 
سـقوط  از  تـا  کننـد  جـدی  تـاش  امنیت شـان 

شـود. جلوگیـری  والیـت  ایـن  دوبـارۀ 
ایـن در حالـی اسـت کـه سـه مـاه پیـش قریـه 
فندقسـتان والیـت پروان به دسـت طالبان سـقوط 
کـرد کـه در نتیجه شـمار زیـاد از باشـنده های این 
قریـه  بیجـا شـده و با چالش هـای زیـادی مواجه 

شـده بودند.

هنوز »دشمن« را نشناخته ایم

هشدار باشنده گان فندقستاِن غوربند 
از سقوط دوبارۀ این منطقه به دست طالبان

وزارت مالیــۀ افغانســتان اعــام کــرد کــه در جریــان 
ســال ۲۰1۷ میــادی، میــزان عوایــد ایــن کشــور بــه 

1۷۰ میلیــارد افغانــی افزایــش یافتــه اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه افغانســتان در ســال ۲۰1۶ 
میــادی، 1۶۵ میلیــارد افغانــی عوایــد داشــته اســت. 
وزارت  ســخنگو  عبدالرحیــم زی،  حمیــد  اجمــل 
مالیــه افغانســتان روز دوشــنبه در یــک نشســت 
ــش  ــادی را در بخ ــال ۲۰1۷ می ــت: س ــری گف خب
جمــع آوری عوایــد، تجــارت و رشــد اقتصــادی، 

ســالی پردســت آورد بــرای افغانســتان خوانــد.
او گفــت: »مــا توانســتیم کــه در ســال ۲۰1۷ میــادی 
یــا ســال مالــی 1۳۹۶، گــراف عوایــد را نزدیــک بــه 
1۷۰ میلیــارد برســانیم، ایــن مهمتریــن مســأله اســت«.
ــم  ــش اعظ ــه، بخ ــای وزارت مالی ــۀ مقام ه ــه گفت ب
ایــن عوایــد، از بخــش جمــع آوری مالیــات بــه دســت 

آمــده اســت.
ــتان  ــت: افغانس ــان گف ــم زی، همچن ــای عبدالرحی آق
در ســال ۲۰1۷ میــادی ۲.۷ درصــد رشــد اقتصــادی 
ــادی 1.۳  ــم در ســال ۲۰1۵ می ــن رق ــه ای داشــت ک

ــود. درصــد ب
ــان  ــتان در جری ــن وزارت، افغانس ــار ای ــاد آم ــر بنی ب
ایــن ســال ۶۷ درصــد بودجــه انکشــافی را مصــرف 
کــرده اســت؛ در حالــی کــه ایــن رقــم در ســال 1۳۹۵ 

ــید. ــد می رس ــه ۵۴ درص ــیدی، ب خورش
بــه بــاور ایــن وزارت، مصــرف ۶۷ درصــدی بودجــه 
ــد  ــادرات، روی رش ــزان ص ــش می ــافی و افزای انکش
اقتصــادی افغانســتان تأثیــرات مثبــت داشــته اســت.

ســخنگوی وزارت مالیــۀ افغانســتان تأکیــد کــرد، 
حکومــت در نظــر دارد کــه ایــن کشــور در ســال های 
ــور  ــک کش ــه ی ــی ب ــور واردات ــک کش ــده از ی آین

ــردد. ــدل گ ــی مب صادرات
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محمد اكرام اندیشمند
بخش  پنجم 

صـرف نظـر از اینکـه چـه رقابت و کشمکشـی 
ودولـت  ارتـش  اطاعاتـی  دسـتگاه  دو  میـان 
شـوروی یعنـی کی.جی.بـی و جی.آر.یو بر سـر 
افغانسـتان و جـود داشـت و قطـع نظـر از ایـن 
امـر که چـه کسـانی در داخـل دسـتگاه رهبری 
شـوروی دیـدگاه مثبـت و یـا منفـی درمـورد 
حفیظـاهلل امیـن داشـتند، امیـن در وفـاداری بـه 
شـوروی صـادق بـود. علی رغـم نشـانه هایی از 
پارادوکـس و تناقضـی که در تمایل شـدید امین 
بـه برقـراری مناسـبات بـا امریـکا و پاکسـتان و 
چگونه گـی روابطـش بـا شـوروی در ایـن دوره 
بـه مشـاهده میرسـد، او در صـدد بـازی کـردن 
بـا شـوروی ها نبـود. برخـاف، این شـوروی ها 
بودنـد کـه بـا امیـن بـازی کردنـد. اگـر ژنـرال 
گورولـف نماینـدۀ سـازمان اسـتخبارات نظامی 
سـبکدوش  وظیفـه اش  از  کابـل  در  شـوروی 
بـه مسـکو  پالوفسـکی  ژنـرال  اگـر  گردیـد و 
احضـار شـد، اجنت هـا و نماینـده گان جانشـین 
آنهـا در کابـل هیچگاه از نیات و تصامیم مسـکو 
بـه گوش امین چیـزی نگفتند. مسـلماً آنها امین 
را در دوسـتی و اعتمـاد بـه شـوروی امیـد وار 
می کردنـد و او را بـه تـداوم کمک هـای بـه قول 
امیـن »بی حـد و حصر« خـود اطمینـان میدادند.
از  پیـش  روزهـای  بـه  را  خـود  نـگاه  هـرگاه 
حاکمیـت صـد روزۀ امیـن در طـول رهبـری 
تره کـی و مـا قبـل آن ببریم و کـم و کیف اعتماد 
و وفـاداری امین را به شـوروی بررسـی کنیم، به 
هیـچ نقطه یـی از سـوء ظـن و خصومـت  امین 
نسـبت بـه شـوروی بـر نمی خوریـم. حتـی در 
منازعـۀ خونین و آشـتی ناجویانۀ حفیظ اهلل امین 
بـا جنـاح پرچم که با سـتیزه جویی و خشـونت 
بـه راندن ایـن جناح از قـدرت و سـرکوبی آنها 
پرداخـت، نشـانه هـای اعتمـاد و وفـاداری بـه 
شـوروی مشـهود بـود. امین علی رغـم قتل صد 
هـا تن اعضـای جناح پرچـم، از قتـل رهبران و 
بلنـد پایگان جناح مذکور خـود داری کرد. او در 
حالی که سـلطان علی کشـتمند فرد شـماره دوم 
جنـاح پرچـم ، جنـرال محمـد رفیـع از رهبران 
نظامـی ایـن جنـاح را بـا شـاهپور احمـد زی به 
اتهـام کودتـا زندانـی نمود، امـا از میـان آنها تنها 
شـاهپور احمـد زی را بـه کشـتار گاه فرسـتاد. 
سـعد اهلل احمـدزی پسـر موصوف مـی گوید:» 
وقتـی من بـه حیـث پسـرش جویـای احوالش 
شـده از عزیـز اگسـا پرسـیدم کـه سـلطان علی 
کشـتمند و جنـرال رفیع در عین زمـان و به عین 
توطئـه همـراه پـدرم یکجـا زندانـی گردیدند و 
جـرم هـر دو نفـر باآلخـره از اعدام به ۲۰ سـال 
حبـس تخفیف یافت، چرا ایـن تخفیف به جرم 
پـدرم داده نشـد؟عزیز اگسـا در جـواب گفـت: 
پدر شـما شـاهپور احمـدزی مصئونیـت حزبی 

نداشت.»)۳۶(
اگـر وفـاداری و انقیـاد امین به شـوروی در میان 
نمـی بـود، مصئونیـت حزبـی رهبـران زندانـی 
پرچـم مانـع قتل آنهـا از سـوی امین نمی شـد. 
اعتمـاد امیـن بـه شـوروی هـا در حدی بـود که 
پـس از عـودت تـره کـی از«هاوانـا« کـه جنـگ 
قـدرت میـان او وتـره کـی بـه نقطـۀ غیـر قابل 
بـر گشـت رسـیده بـود و در رفتـن بـه مقـر تره 
کـی احسـاس خطـر میکـرد، با تکیـه بـه اعتمادِ 
بـه قول خـودش »رفیقان شـوروی« بدیـدار تره 

رفت: کـی 
»وقتیکـه نورمحمـد تـره کـی در تیلفـون بـه او 
اطمینـان میدهـد کـه رفقـای شـوروی آمـده و 
خواهـش دارنـد که شـما بیائید و گویـا پوزانف 
امنیـت امیـن را تضمیـن مـی نمایـد بـا وجـود 
اینکـه اسـد اهلل امیـن بـرادر زاده و دامـاد امیـن 
جـدی پافشـاری میکـرد کـه بـه هیـچ صـورت 
بایـد نرویـد؟ ولـی امین بعـد از تمـاس تیلفونی 
بـا ترون سـریاور نورمحمد تره کـی تصمیم می 
گیـرد که چون رفقای شـوروی موجـود اند باید 

بـرود.»)۳۷(  حتماً 
امیـن در دورۀ یکصـد  نیـز حفیـظ اهلل  بعـداً   
روز حاکمیـت خـود هیـچ نشـان و شـواهدی 
را آشـکار نسـاخت کـه داللـت به بـی اعتمادی 
داشـته  هـا  بـه شـوروی  او  وفـاداری  عـدم  و 
باشـد. عبدالقـدوس غوربنـدی از وزیـران کابینۀ 
امیـن در حالـی کـه بـه خصوصیات قـوی ملی 
حفیـظ اهلل امیـن تأکیـد میکند، بـدون اشـاره به 
دیـدگاه و موقـف امین در برابر دخالت و سـلطۀ 
ایـن  بـدون توضیـح  افـزون روس هـا و  روز 
خصوصیـت قـوی ملـی موصـوف از ناگـواری 
و ناگزیـری امیـن و خصلـت ذاتی توطئـه گرانۀ 

شـوروی هـا سـخن میگوید:
»امیـن در مجمـوع از خصوصیـات قـوی ملـی 

برخـوردار بود. ولی مشـکات فـراوان در پیش 
روی داشـت. رژیـم بـه کمـک هـای انحصاری 
نظامی و اقتصادی)شـوروی(اتکا داشـت. حزب 
بـه جنبـش انقابـی جهانـی پابنـدی داشـت و 
توهمـات آیدلوژیـک یـاران و همراهانـش نقطۀ 
ضعـف و پاشـنۀ آشـیل وی را تشـکیل میـداد. 
او در جسـتجوی راه هایـی بـود تـا خـود را از 
دام توطئـه کی.جی.بـی فـارغ و خـارج سـازد و 
از شـک و تردیـدی کـه نسـبت بـه حسـن نیت 
شـورویها داشـت نتیجـه گیـری الزم نمایـد و 
درفکـر آلترنتیـف هـای مسـاعد بـود کـه زمـان 
برایـش مجـال نـداد. در عیـن حـال شـوروی 
هـا کـه در وجـود امین موقعیـت آینده خـود را 
متزلـزل و نـا مطمئـن یافتند چـون دلیلـی برای 
رویایی مستقیم نداشـتند بتأسی از خصلت ذاتی 
توطئـه گرایانـۀ خود دسـت به دسیسـه زدند. در 
ظاهر پیشـنهاد مساعدتهای سـخاوتمندانه وسیع 
نظامـی و اقتصـادی را نمـوده و در باطـن پـان 
محیانـه و تـوأم با مسـاعی عوامـل داخلی خود 

را قـدم بـه قـدم تطبیق نمودنـد....
از  کابـل  در  شـوروی  جدیـد  سـفیر  تابییـف 
مضاعف شـدن مسـاعدتها سـخن میگفـت و از 
اجـراآت شـعار هـا و بصـورت عمـوم از تغییـر 
سیاسـی تمجیـد و تعریـف میکرد. امـا در باطن 
پـان سـقوط امین به سـرعت در آسـتانۀ تطبیق 

بـود.«)۳8(
روز  آخریـن  در  کـه  امیـن  مخابـرات  وزیـر 
حاکمیـت امیـن غـرض وداع با وزیـر مخابرات 
شـوروی عـازم فـرودگاه کابل بود در  پاسـخ به 
پرسـش یکـی از همراهـان خـود کـه ایـن همه 
عسـاکر شـوروی متواتـر از هـوا فرود مـی آیند 
چـه خبـر اسـت، گفت:»غـم نخـور! این هـا به 
موجـب یـک موافقـت نامـۀ کمـک بـا مـا آمده 
انـد و خواهـی دید که به زودی دمـار از روز گار 

ضـد انقابیـون بـر خواهنـد آورد.«)۳۹(
حفیـظ اهلل امیـن بـه بـرادر خـود عبـداهلل امیـن 
در والیـات شـمال افغانسـتان از ورود نیـروی 
هـای شـوروی بـر مبنـای توافقـات دو جانبـه 
اطمینـان داد. عبـداهلل امیـن بـه اطاع او رسـانید 
پـل  آمـو  دریـای  بـاالی  هـا  که:»شـوروی 
های)پانتونـی( به کار انداخته و قطعات موتر دار 
و زرهـدار را از بـاالی آن عبـور داده و بـه طرف 
کابـل روان انـد. و همچنان به میـدان هوایی مزار 
شـریف قطعاتـی از راه هـوا بـه زمین نشسـته و 
ادارۀ آنجا را بدسـت گرفتـه اند. امین در جوابش 
گفـت: مطمئـن بـاش حرفی نیسـت این قـوا به 
موجـب یـک موافقتنامـۀ کمکـی کـه در بین ما 

امضـاء شـده اسـت به طـرف کابل و بگـرام می 
آینـد و به مـا تجهیـزات میرسـانند.«)۴۰(

امیـن نـه تنهـا بـه بـرادر خـود عبـداهلل امیـن از 
کمـک نظامی شـوروی اطمینـان داد بلکـه او را 
مؤظف سـاخت تـا با قـوای شـوروی همکاری 
کنـد. شـوروی ها سـپس همکاری عبـداهلل امین 

را تاییـد کردند:
»دگروال )سـرهنگ( ابرتاس کاسـیناس« مشـاور 
روسـی سـرفرمانده سـتاد عالـی یا لوی درسـتیز 
از  یعقـوب،  ژنـرال  افغانسـتان،  دفـاع  وزارت 
همـکاری عـام وتـام عبـداهلل امیـن در صفحات 
شـمال بـرای گـذر قـوا از مـرز یـاد آور مـی 

شـود.«)۴1(
ژنـرال محمدیعقوب لوی درسـتیز)رئیس سـتاد 
مشـترک ارتـش( دسـتور همـکاری بـا قـوای 
شـوروی را از حفیـظ اهلل امیـن در یافـت داشـته 
بـود:» وقتـی »تابییـف« سـفیر شـوروی بـه امین 
اطـاع داد کـه بیـروی سیاسـی تصمیـم گرفتـه 
اسـت افغانسـتان را کمک نماید، در پی آن امین 
بـه سـتر درسـتیز هدایـت داد تـا از قـوای اتحاد 
شـوروی در هرجایـی که ممکن اسـت حمایت 

آورنـد.«)۴۲(  بعمل 
از اظهـارت وزیران کابینۀ امیـن و فرمانده ارتش 
او کامـًا آشـکار اسـت کـه امیـن تـا آخـر بـه 
شـوروی در وفـاداری مطلـق و اعتمـاد کامل به 
سـر میبـرد و بـه نزدیـک تریـن رفیقان مسـئول 
و شـریک حاکمیـت خـود نـه تنهـا سـخنی از 
بـی اعتمـادی بـه شـوروی نگفـت بلکه آنهـا را 
از کمـک شـوروی هـا اطمینـان داد. روس هـا 
در دورۀ حاکمیـت امیـن نیـز کـه در یـک بازی 
برنامـۀ سـرنگونی  گام  بـه  گام  او  بـا  ماهرانـه 
حکومتـش را طـرح و عملـی میکردنـد، از بـی 
اعتمـادی و کار شـکنی او سـخنی نگفتـه انـد. 
ژنـرال لیاخفسـکی از اعتماد امیـن در دورۀ زمام 

داری او بـه شـوروی هـا مـی نویسـد:
»امیـن نه تنها خود را بدسـت خـود در محاصرۀ 
بـا  بلکـه  افگنـد،  شـوروی  نظامـی  مشـاوران 
نماینـدگان بلنـد پایـۀ کی.جی.بـی، وزارت دفاع 
شـوروی در ارگانهای مربوط افغانسـتان مشـوره 
میکـرد و کامـًا بـه آنهـا اعتمـاد داشـت. تنها به 
پزشـکان روسـی مراجعه میکـرد و در فرجام به 

سـپاهیان ما امید بسـته بـود.«)۴۳(
ژنـرال گرومـوف آخریـن قومانـدان نیروهـای 
شـوروی در افغانسـتان نیـز از دسـتور امیـن بـه 
ارتش غرض همکاری با قوای شـوروی سـخن 
مـی گوید:»حفیظ اهلل امین به سـتاد کل نیروهای 
مسـلح افغانسـتان دسـتور داد تـا بـا سـپاهیان 

شـوروی از هیـچ گونـه همـکاری دریغ نشـود. 
بامـداد ۲۵ دسـمبر 1۹۷۹ فرمانـده سـپاه چهلـم، 
سرلشـکر توخارنیـف، دوبـار با سـر لشـکر بابه 
جان رئیس ادارۀ عملیاتی سـتاد نیروهای مسـلح 
افغانسـتان و عبداهلل امین بـرادر بزرگ حفیظ اهلل 
امیـن در شـهر کندز در شـمال افغانسـتان دیدار 

کردند.«)۴۴( 

شکل گیری تجاوز: 
بـازی با امین و اتخاذ سیاسـت دوگانه از سـوی 
مسـکو در مـورد او از نخسـتین فیصلـه هـای 
رهبران حزب کمونیسـت شـوروی و نخسـتین 
گام در فرآینـد شـکل گیری تجاوز بـود. برژنف 
و کاسـگین در فردای زمـام داری و زعامت امین 
)1۷سـپتمیر( به او پیام تبریکی فرستادند. آنها در 
ایـن پیام به تـداوم روابـط برادرانه بـا جمهوری 
دمکراتیـک افغانسـتان بر مبنای معاهدۀ دوسـتی 
تأکیـد کردند. اعضای رهبری حزب کمونیسـت 
شـوروی علـی رغـم نارضایتی و خشـم برژنف 
رهبـر حـزب مذکور، به ادامۀ کمـک و همکاری 
بـا امیـن توافـق کردنـد تا پـان سـرنگونی او را 
از نزدیـک و بـه آسـانی عملـی سـازند. ژنـرال 
الکسـاندر لیاخفسـکی از یاد داشـتها و تصاویب 
سـری حـزب کمونیسـت در این مـورد که پس 
از فروپاشـی شـوروی علنی گردید، می نویسـد:

»بعـداً در یـاد داشـتهای کمیتـۀ مرکـزی حـزب 
کمونیسـت اتحـاد شـوروی واضح شـد کـه کار 
پیگیـر بـا امیـن و در مجموع بـا رهبـران کنونی 
حـزب دمکراتیک خلـق افغانسـتان را ادامه داده 
و بهانـه در دسـت امیـن ندهیـم کـه فکـر کنـد 
مـا بـه او اعتمـاد نداریـم و نمـی خواهیـم بـا او 
سـرو کار داشـته باشـیم. از تماس با امیـن برای 
پـرده بـرداری از امیـال نهایـی وی بایـد بهـره 

گرفـت.«)۴۵(
اعـزام هیئـات مختلـف بـه ویـژه هیئـت هـای 
امنیتی و نظامی از سـوی مسـکو بـه کابل جهت 
بررسـی اوضـاع  و گفتگـوی مـداوم بـا امیـن 
بـر سـر کمـک هـای شـوروی گسـترش یافت. 
هنـوز هیئـت بلند پایۀ ارتش شـوروی بریاسـت 
ژنـرال ایـوان جـی. پافلوفسـکی معـاون وزارت 
دفـاع و فرمانـده نیروهـای زمینـی شـوروی کـه 
در روزهـای پایانـی رهبـری تره کـی وارد کابل 
شـده بـود در کابـل به سـر میبردکه یـک هیئت 
بلنـد رتبـۀ دیگـر شـوروی بـا عضویـت ژنـرال 
ویکتـور. اس.پاپوتیـن معیـن اول وزارت داخله 
در ۲8 نومبـر 1۹۷۹ وارد کابـل گردیـد. ریاسـت 
هیئـت رادر واقـع یـک تـن از ژنـراالن کی.جی.

بـی  بـه عهـده داشـت کـه درموردنام و مقـام او 
اظهاراتـی صـورت نگرفـت. مطبوعـات کابل از 
جملـه روزنامـۀ کابـل تایمز اهداف سـفر هیئت 
مذکـور را بـه افغانسـتان«همکاری دوجانبـه و 

سـایر مسـایل ذیعاقه« وانمودکردنـد.)۴۶( 
در حالـی کـه رفـت و آمد هیئت های شـوروی 
متشـکل از ارگانهـای مختلـف دولـت شـوری 
بـه کابـل در طـول حاکمیـت صـد روزۀ امیـن 
ادامـه یافـت، بصـورت رسـمی در رسـانه های  
گروهـی دوطـرف از ایـن رفـت و برگشـت ها 
خبـر وگزارشـی منتشـر نمـی گردیـد. از میـان 
تمـام بازدید کننده گان مختلف شـوروی تنها از 
ژنـرال پاپوتین بصورت رسـمی و علنی نام برده 
شـد. فقیـر محمـد فقیـر وزیـر داخلـه در کابینۀ 
امیـن از پاپوتیـن بـا گرمـی پذیرایـی و میزبانـی 
کـرد. پاپوتیـن در دوم دسـمبر با حفیـظ اهلل امین 
ماقات بعمل آورد و سـپس در سـیزدهم دسمبر 
بـه مسـکو برگشـت. دو تـن ازچهره هـای مهم 
کـه از حـزب کمونیسـت شـوروی بـی سـرو 
صـدا تـا اوایـل دسـمبر 1۹۷۹ دو بـار بـه کابـل 
سـفر کردنـد، »پانومـاروف« رئیـس روابـط بین 
المللـی حـزب کمونیسـت شـوروی و معاونش 
»کاریـن بروتینتـس« بودنـد:»در اوایـل دسـمبر 
1۹۷۹ پامانـاروف در مـورد افغانسـتان کمیتـۀ را 
تحـت ریاسـت بروتینتـس کـه دو بـار بـه کابل 
رفتـه بود، تشـکیل کـرد. بتاریخ هژدهم دسـمبر 
مشـاور برژنـف در پالیسـی خارجی »الکسـاندر 
اگنتوف« از بروتنینتس خواسـت کـه راپور خود 

را بـدون معطلی بیشـتر تسـلیم نمایـد.«)۴۷(
بررسـی اوضـاع و ارایـۀ گـزارش بـه رهبـران 
شـوروی و آمـاده سـاختن امیـن جهـت توافـق 
وظایـف  از  شـوروی  هـای  نیـرو  پذیـرش  و 
هیئـت هایی بـود که بـه پایتخت افغانسـتان می 
آمدنـد و بـا امیـن و مقامـات دولـت او گفتگـو 
پیشـین  مبحـث  در  کـه  همانگونـه  میکردنـد. 
بررسـی مناسـبات امین با شـوروی و چگونگی 
اعتمـاد او بـه شـوروی ها تذکـر رفـت، امین به 
آسـانی و بـدون ایجـاد هیـچ مانع و مشـکلی به 
تمایـات و خواسـت های هیئت های شـوروی 
پاسـخ مثبـت گفـت.  تیم ژنـرال پاپوتیـن توافق 
امیـن را غرض ورود نیروهای محدود شـوروی 
صدیـق  محمـد  کـرد.  حاصـل  افغانسـتان  بـه 
فرهنـگ مؤلـف افغانسـتان در پنـج قـرن اخیـر 
مـی نویسـد:»ژنرال پاپوتیـن در مذاکـره بـا امین 
مؤفـق شـد اجازۀ جابجا شـدن دسـتجات معین 
نیـروی شـوروی را در بگـرام، سـالنگ و میـدان 
هوایـی کابـل حاصـل کنـد، امـا امیـن بـه ورود 
نیـروی شـوروی بـه گونـه ای که اومیخواسـت 
یعنـی بصـورت نامحـدود و غیـر مقیـد راضـی 
نشـد. چنانچـه یـک روز پیـش از سـقوطش به 
یک نفـر خبر نگار غرب گفت:«دولت شـوروی 
از مطالبۀ پایگاه در افغانسـتان منصرف شـده، اما 
نیـروی نظامـی آن برای کمـک بـه او )امین( در 
خاموش سـاختن آتش بغاوت به افغانسـتان می 

آیـد««)۴8(
آنچـی کـه بـرای شـوروی هـا اهمیت داشـت، 
نیروهـای  ورود  بـه  امیـن  رضایـت  و  توافـق 
نظامـی شـوروی و اعتمـاد امیـن به ایـن نیروها 
بـود. ورود ایـن نیروهای هر چند معـدود، راه را 
بـرای سـرنگونی حکومـت امین همـوار میکرد. 
اگـر امین توافـق بـه ورود نیروهای شـوروی را 
مشـروط بـه معدودیـت ایـن نیـرو ها سـاخت، 
آیـا اصـول و میکانیزمـی را در نظـارت بـه ایـن 
معدودیـت وضـع کـرد؟ او بـه ارتـش و حتـی 
برادرش در قندوز دسـتورهمکاری و اسـتقبال از 
نیروهـای شـوروی را صـادر کرد نـه هدایت باز 

رسـی کـم وکیف ایـن نیروهـارا.
نکتۀ قابل تذکر در  بررسـی هیئت های شوروی 
و تهیـۀ گـزارش از سـوی آنهـا برای زمـام داران 
شـوری، تفـاوت و اختـاف نظـر آنهـا در اعزام 
نیـرو بـه افغانسـتان اسـت. از این اختـاف نظر 
در مباحث پیشـین سـخن رفت که بـرای برخی 
از محققیـن و تحلیـل گـران، ریشـه هـای آن به 
مبـارزۀ درونـی قـدرت میـان رهبـران شـوروی 
و دو دسـتگاه جاسوسـی دولتـی و ارتش)کـی.

جی.بـی و جی.آر.یـو( بـه عنـوان دسـتگاه های 
ایـن  میگـردد.  بـر  شـوروی  حاکمیـت  مهـم  
اختـاف در اغفـال و تحمیـق حفیـظ اهلل امیـن 
در اعتمـاد و وفـاداری بـه شـوروی نفش مهمی 
ایفـا کـرد، کـه بـه آن نیـز اشـاره شـد. امـا علی 
رغـم تفـاوت گـزارش هیئت هـا درمـورد اعزام 
نیـرو به افغانسـتان، رهبران شـوروی در مسـکو 
تصمیـم بـه اعـزام قـوا و در واقع تجـاوز نظامی 
گرفتنـد. پرسـش این اسـت کـه آیا ایـن تصمیم 
یک اقدام دسـته جمعی زمام داران شـوروی بود 
یـا برژنـف به تنهایـی فرمان حمله به افغانسـتان 

را صـادر کرد؟ 

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



پیشـینٔه  افغانسـتان  در  داستان سـرایی  و  قصـه 
دراز و پُـر فـراز و نشـیبی دارد که بدون شـک 
یکـی از میراث هـای ارزش منـد ایـن سـرزمین 

کهـن و باسـتانی به شـمار مـی رود.
براسـاس آنچـه کـه در متـون کهـن مـا دیـده 
می شـود، پیشـینٔه داستان سـرایی بـه دوره هـای 

پیـش از اسـام بـر می گـردد.
به نـام  گروهـی  دوْر  گذشـته های  در 
جمـع  خودشـان  دور  را  مـردم  »قصه گویـان« 
می کردنـد و بـرای آنـان قصـه می گفتنـد کـه 
ایـن سـنت تقریبـًا تـا کنـون در ایـن سـرزمین 

دارد. ادامـه 
و  داسـتان  اسـتادان  و  صاحب نظـران 
بخـش  دو  بـه  را  افغانسـتان  داستان نویسـی 

کرده انـد: تقسـیم 
۱ دیروز:

ایـن بخـش ادبیـات داسـتانی مـا کـه بیشـتر 
شـفاهی اسـت بـا زنده گـی عینـی، واقعیت هـا 
و ُرخ دادهـای اجتماعـی هیچ پیونـد و ارتباطی 
بـی  و  زمانـی  بـی  در  آن  حـوادث  و  نـدارد 
تشـکیل  عناصـر  و  می گـذرد  اتفـاق  مکانـی 
دهنـدٔه آن در فـرا واقعیـِت محض غرق اسـت 
هسـتند.  اسـاطیری  افسـانه های  بیشترشـان  و 
ایـن گونـٔه از ادبیـات ما بـا نام هـای: حکایت، 
و  می شـود  شـناخته  متـل  و  افسـانه  قصـه، 
کاربـرد آن در گذشـته بیشـتر بـرای سـرگرم 
کـردن سـاطین و درباریـان و سـپری کـردن 
شـب های زمسـتان آنهـا بـوده و هیـچ پیوندی 
به جـای  و  نـدارد  زنده گی شـان  و  مـردم  بـا 
سـخن گفتـن از اصغـر و اکبر و احمـد از جن 
وپـری، سـیمرغ، کـوه قاف، دیـو و پری حرف 

)1( می کنـد.  و حدیـث 
۲ امروز:

بـا واقعیت هـای  امـروز مـا  ادبیـات داسـتانی 
زنده گـی اجتماعـی در پیونـد بـوده، بـه بیـان 
اجتماعـی  زنده گـی  بازسـازی  و  بازآفرینـی 
می پـردازد و بیانگـر ارزش هایی چـون عدالت، 

می باشـد. و…،  عشـق  آزادی، 
بـه طـوری که »داسـتان معاصـْر آیینه یی اسـت 
و  سیاسـی  و  اجتماعـی  تحـوالت  سـیر  کـه 
فرهنگـی یـک جامعـه را می تـوان درآن دیـد. 

)۲(
کـه  اسـت  ایـن  بـر  سـعی  نوشـتار  ایـن  در 
افغانسـتان،  داسـتانی  ادبیـات  وضعیـت 
بـه  مـدرن،  داسـتان  پیدایـش  زمینه هـای 
خصـوص رمـان، مـورد بررسـی قـرار گیـرد.
اولیـن کسـی کـه داسـتان بـه مفهوم امـروزی، 
یعنـی داسـتان بلند و کوتاه، به سـبک و شـیؤه 
غربـی را در افغانسـتان معرفـی کـرد محمـود 
طـرزی بـود. بنا به گفتـٔه دکتور اسـدهلل حبیب: 
»محمودطـرزی دربـارٔه ارزش اجتماعـی رمان، 
مقاله هـای پراکنده یی در سـراج االخبـار دربارٔه 
اهمیـت و رواج قصه نویسـی در دنیـای غـرب 
نوشـت و نویسـنده گان مـا را بـه قصه نویسـی 

عاقه منـد سـاخت«)۳(
طـرزی بـا ترجمه کـردن »فاجعه هـای پاریس« 
پسـنِد  مـردم  داسـتان های  از  نمونـه  چنـد  و 
اروپایـی، نقـش مهمـی در شـکل گیری رمـان 
همیـن  کـرد.  ایفـا  مـدرن  داستان نویسـی  و 
طـور ترجمـۀ چنـد اثـر دیگـر مانند: »شـکوفٔه 
سـیب« ترجمـه شـده توسـط رشـید لطیفـی، 
»دختـر روسـتایی« ترجمـۀ سـید قاسـم رشـتیا 
و امثـال این هـا: برای رشـد داستان نویسـی در 

افغانسـتان نقـش داشـت.
همـان طـوری کـه داستان نویسـی در اروپـا بـا 
رمـان شـروع شـد، در افغانسـتان نیـز بـا پنـج 
رمـان در زمـان سـلطنت امـان اهلل خان شـروع 
شـد و ایـن در واقـع اولیـن گام هایـی بـود که 
در زمینـۀ داستان نویسـی بـه صـورت جـدی 

شد. برداشـته 
اگـر رمـان چـاپ شـده در افغانسـتان را معیار 
قرار دهیم، تاریخ داستان نویسـی در افغانسـتان 
بـه سـال 1۲۹8 بـر می گـردد کـه از آن زمان تا 
حـاال، فـراز و فرودهـای بسـیاری را در پیونـد 
بـا تغییـر نظام هـای سیاسـی و اجتماعـی طـی 

کرده اسـت.
منتشـر  افغانسـتان  در  کـه  داسـتانی  نخسـتین 
اکبـر« کـه  به نـام »جهـاد  شـد، رمانـی اسـت 
نویسـندۀ آن مولوی محمدحسـین اسـت. نشر 
ایـن رمـان از شـمارٔه سـوم سـال اول ماهنامـٔه 
»معـرف معـارف« کـه برابـر بـا مـاه آذر سـال 
1۲۹8 ه – خ می شـود و در شـماره های پیاپـِی 
ایـن مجلـه تـا پایـان سـال سـوم یعنـی سـال 

1۳۰۰ ه – خ ادامـه پیـدا می کنـد.
افنـدی  عبدالقـادر  نوشـتۀ  عبـرت«  »تصویـر 
درسـال 1۳۰1 ه – خ و »نـدای طلبـٔه معـارف« 
نوشـتٔه غـام محی الدین انیس در سـال 1۳۰۲ 
ه – خ، »جشـن اسـتقال در بلیویـا«، نوشـتٔه 

مرتضـی احمدزایـی، اصـًا ایـن داسـتان بـه 
زبـان  بـه  تئاتـری  نمایش نامـۀ  یـک  شـکل 
انگلیسـی نوشـته شـده اسـت کـه بعـداً غـام 
را  آن  تصـرف،  و  دخـل  کمـی  بـا  نبی خـان، 
بـه فارسـی دری ترجمـه کرده اسـت و شـکل 
داسـتانی بـه خـود گرفته و در سـال 1۳۰۶ ه – 
خ در جریـدٔه امـان افغان منتشـر شـده اسـت.

چـاپ رمـان »جهـاد اکبـر« برابـر می شـود بـا 
انتشـار رمـاِن »یکی بـود یکی نبـود« اثر جال 
آل احمـد؛ امـا ادبیـات داسـتانی در ایـران بـه 
شـکوفایی رسـید و متأسـفانه فضـای آشـفتۀ 
سیاسـی و دگرگونی هـای قدرت در افغانسـتان 
تأثیـر  مـا  سـرزمین  ادبیـات  بـر  شـدت  بـه 
گذاشـت؛ همچنـان مشـکات چاپ و انتشـارِ 
کتـاب، یکـی از مشـکات و موانـع پیشـرفت 
ادبیـات داسـتانی افغانسـتان بود: داسـتان ها در 
از  یکـی  ایـن  و  می شـدند  چـاپ  پاورقی هـا 

مشـکات بـزرگ آن دوره بـود.
یکـی دیگـر از عواملـی کـه باعث شـد ادبیات 
داسـتانی در آن دوره رشـد نکنـد، عـدم نقـد 
معیاری داسـتان بود؛ چون در آن زمان داسـتان 
در افغانسـتان نوپـا بـود و نیـاز بـه پـرورش و 
تغذیـه داشـت و نقـد می توانسـت خاهایـش 
را پُـر کنـد کـه متأسـفانه اصًا وجود نداشـت.

ایـن دوره بـه تعبیـر »محمد حسـین محمدی« 
افغانسـتان،  در  داسـتان  فرهنـگ  کتـاب  در 
آغازیـن جوشـش های داسـتان و رمان نویسـی 
در افغانسـتان بـود کـه بایـد توجه بیشـتری به 
آن می شـد تـا به تکامـل و بالنده گی می رسـید.
محمدحسـین محمدی تاریخ داسـتان نویسـی 
را در کتابـش بـه شـش دورٔه جداگانـه تقسـیم 

اسـت: کرده 
خورشـیدی(:   1۳۰8 تـا   1۲۹8( اول:  دورۀ 

جوشـش ها آغازیـن 
دورۀ دوم: )1۳۰8 تا 1۳۲8(: سیاه مشق ها

و  جسـتجو   :)1۳۴۲ تـا   1۳۲8( سـوم:  دورۀ 
کاوش

دورۀ چهـارم: )1۳۴۲ تـا 1۳۵۷(: رئالیسـم یـا 

رشـد و شـکوفایی
داسـتان های   :)1۳۷1 تـا   1۳۵۷( پنجـم:  دورۀ 

سـرخ یـا رئالیسـم سوسیالیسـتی
دورۀ ششـم: )1۳۷1 تـا 1۳8۴(: داستان نویسـی 

مهاجرت در 
بخـش اول: )1۳۷1 تـا 1۳8۴(: داستان نویسـِی 

مهاجـران در پاکسـتان و دیگر کشـورها
بخـش دوم: )1۳۷1 تـا 1۳8۴(: داستان نویسـی 

مهاجـران در ایران
محمـدی  محمدحسـین  کـه  همان طـوری 
شـش  بـه  افغانسـتان  در  را  داستان نویسـی 
مرحلـه تقسـیم کـرده و مرحلـٔه سـوم )1۳۲8 
و  جسـتجو  دورٔه  عنـوان  بـه  را   )1۳۴۲ تـا 
داستان نویسـی  اسـت،  کـرده  یـاد  کاوش 
و  سیاسـی  دگرگونی هـای  از  دوره  ایـن  در 

فرهنگـی ایـن دهـه: ماننـد اعـام دموکراسـِی 
شـاه محمودخـان، دومیـن صدر اعظـم محمد 
ظاهرشـاه اولیـن فعالیت های احزاب سیاسـی، 
انتشـار یافتن چند نشـریۀ غیر دولتی، تأسـیس 
دانشـکدٔه ادبیات دانشـگاه کابل )1۳۲۳ ش( و 
تأسـیس انجمن دایـره المعارف آریانـا )1۳۲۷ 
ش( و همچنـان افزایش شـمار افراد باسـواد و 
خواننـده گان بالقـؤه آثـار ادبـی، تأثیـر پذیرفته 
بـه  را  داستان نویسـان  عوامـْل  همیـن  اسـت؛ 
ایجـاد سـاختار جدیـد و شـیؤه بیانـی متفاوتی 
خـاص  نوآوری هـای  و  داسـتانی  ادبیـات  در 
وادار می کردنـد و حتـا ایجـاد چنیـن فضـای 
جدیـدی، بـر شـاعران تأثیـر گذاشـت و آنهـا 
را وادار بـه سـرودن شـعر در قالـب شـعر نـو 

سـاختند.
داسـتانی  ادبیـات  گونه هـای  از  اسـتفاده 
و  داستان نویسـان  شـاعران،  بـرای  نیـز  اروپـا 
پژوهشـگرانی کـه به خارج سـفر کـرده بودند 
و در ایـن دوره بـه داستان نویسـی پرداختنـد، 
ایـن  و  می رفـت  شـمار  بـه  بزرگـی  کمـک 
بـه  کـه  داسـتانی یی شـد  آثـار  تولیـد  باعـث 
مـدرن  داسـتان  اسـلوب های  و  چارچوب هـا 

خیلـی نزدیـک بـود.
چنان کـه سـال های پیدایـی داسـتان کوتـاه را 
در افغانسـتان، سـال های دهـه بیسـت گفته اند. 
بـه  بلنـد،  داسـتان های  نوشـتن  دهـۀ  درایـن 
صـورت پاورقـی نشـریات، از رونـق افتـاد و 
گرایـش بـه نوشـتن داسـتان کوتـاه بیشترشـد. 
ایـن داسـتان ها درنشـریه هایی چـون عرفـان، 
غیردولتـی  نشـریه های  و  انیـس  اصـاح، 
نـدای خلـق، وطـن، انـگار و ولـس بـه چـاپ 

)۴( می رسـیدند.« 
در ایـن دورۀ داستان نویسـاِن مـا کمتـر به رمان 
عاقـه نشـان دادند و بیشـتر بـه داسـتان کوتاه 
ایـن  در  مـا  نویسـنده گان  اشـتیاق  پرداختنـد. 
دروه بـه داسـتان کوتـاه دالیـل خاصـی دارد؛ 
از جملـه عـدم دسترسـی نویسـنده گان مـا بـه 
داسـتان های بلنـد و همچنیـن عـدم اسـتقبال 

مـردم از ایـن گونـٔه ادبـی، اسـتقبال نشـریات 
دوره  آن  در  کوتـاه:  داسـتان  از  رونامه هـا  و 
نشـریه ها سـتون خاصی برای داسـتان داشـتند 
و فقـط از داسـتان کوتـاه اسـتقبال می کردند، و 
همچنیـن بی حوصله گـی هنری بـرای کم رنگ 
بـودن رمـان در آن دوره بی تأثیـر نبوده اسـت.
بیسـت و سـی، نسـل دیگـری  از دهـٔه  بعـد 
از نویسـنده گان پـا بـه عرصـۀ داسـتان نگاری 
از  یکـی  داسـتانی  ادبیـات  می گذارنـد: 
فعالیت هـای سیاسـی، فرهنگـی، اجتماعـی و 
مطبوعاتـی بـرای ایـن نسـل جـوان بـه شـمار 
داستان نویسـی  کار  بـه  متعهدتـر  و  می آیـد 

می پردازنـد.
اکـرم  باختـری،  روسـتا  چـون  نویسـنده گانی 
عثمـان، اسـداهلل حبیـب، کریـم میثـاق، حسـن 

قیسـم، اعظم رهنورد زریاب، سـپوژمی زریاب 
و دیگـران ظهـور می کننـد. ترجمـٔه رمان هـای 
فرانسـوی، انگلیسـی و روسـی وارد افغانستان 
بالـزاک،  غربـی:  ازنویسـنده گانی  می شـود. 
ویکتورهوگـو، مـو پاسـان، دیکنز، جـک لندن، 
همینگـوی و بعضـی از آثار روسـی که توسـط 
بـه  کشـور  آن  درمجـات  ایرانـی  مترجمیـن 
چـاپ می رسـید وارد افغانسـتان می شـد. امـا 
آثارپوشـکین و  بـه خصـوص،  آثـار روسـی، 
مطبوعـات  در  ویژه یـی  ازجایـگاه  تولسـتوی 
افغانسـتان برخورداراسـت؛ زیرا آشنایی بعضی 
ازنویسـنده گان افغانسـتان با زبان روسـی، مثل 
دکتـور نورزایـی، معتمـد شـینواری و دیگران: 
باعـث گردیـد تـا آثـار ادبـِی روسـیه ازطریـق 

ترجمـۀ آنهـا بـه افغانسـتان وارد گـردد.« )۵(
داسـتان هایی کـه درایـن دوره نویسـنده گان ما 
لحـاظ  از  هـم  کـه  داسـتان هایی اند  نوشـتند، 
نثرنویسـی داسـتانی و  از نظـر  زبانـی و هـم 
قابـل  صحنه سـازی  و  تخیـل  جهـت  از  هـم 
توجه انـد. در آغـاز سـال های پنجـاه، بـا چاپ 
گرایـش  و  داسـتانی  مسـتقل  مجموعه هـای 
مسـایل  بـه  داستان نویسـان  بیشـتر  هرچـه 
بـه  توجـه  همچنـان  و  فلسـفی  و  سیاسـی 
مضامیـن زنده گی شـهری در داسـتان نویسـی 

مـا رونـق داشـت.
 بـه عنـوان نمونـه، از داسـتان هایی کـه در این 
برهـٔه زمانی بـه چـاپ رسـیده اند از: مجموعٔه 
داسـتان »سـه مـزدور« )1۳۴۶( و داسـتان بلند 
»سـپید انـدام« )1۳۴۴( از اسـداهلل حبیـب »بچه 
یتیـم« )1۳۵۲( از محمـد امـان وارسـته، رمـان 
فلسـفی عرفانی »اژده های خـودی« )1۳۵۲( از 
سـید شـمس الدین مجـروح، مجموعٔه »شـکوه 
عشـق« )1۳۴۶( و داسـتان بلنـد »مـأ محمـد 
جـان«1۳۵۹ از ظریف صدیقـی »زمرد خونین« 
»لبخنـد مـادر« )1۳۵۲(  و »ملـودی دریاچـه« 
1۳۵۴  و »هفـت قصـه« )1۳۵1( از کریم میثاق 

را می تـوان نـام بـرد.«)۶(
درایـن سـال ها برخاف گذشـته، داسـتان های 

نـدارد.  بـازار  تاریخـی  و  اسـطوره یی 
آرمان گرایـِی گروه هـای مختلـف سیاسـی نیـز 
سـبب می شـود تـا داسـتان به سـمت سیاسـی 
ایـن  در  دهـد.  تغییـر جهـت  آرمان گرایـی  و 
دهـه، داسـتان از جایـگاه بـا اهمیـت فرهنگـی 
از  پـس  امـا  اسـت.  برخـوردار  اجتماعـی  و 
کودتـای محمـد داوود خـان در سـال )1۳۵۲ 
ش( و پـس از آن بـا کودتـای گروه هـای چپ 
وابسـته به شـوروی در اردیبهشت )1۳۵۷ ش( 
ادبیـات، فرهنگ و بـه دنبال آن داستان نویسـی 
بـا فشـارهای تحمیلـی از رشـد طبیعـِی خـود 
بازمانـد. پـس از کودتـا )1۳۵۷ش( دو گرایش 
بیشـتریافت؛  نمـودی  افغانسـتان  ادبیـات  در 
ریالیسـم ]….[ که مـورد تأییـد حکومت بود. 
از سـوی بسـیاری از نویسـنده گان پذیرفتـه و 

پس ازتشـکیل اتحادیۀ نویسـنده گان جمهوری 
بـا  کـه    )1۳۵۹( در  افغانسـتان  دموکراتیـک 
پشـتبانی حکومـت انجـام شـد بیشـتر رونـق 
گرفـت. در آثار نویسـنده گان پیـرو این جریان، 
پرداخت هـای  و  آرمان گرایانـه  گرایش هـای 

شـعاری بسـیار رایج شـد.
نویسـنده گانی چـون اسـداهلل حبیـب نویسـندٔه 
داسـتان نیمـه بلنـد، داس هـا و دسـت ها )کابل 
1۳۶۲( مجموعـۀ گـذرگاه آتـش )کابل 1۳۶۲( 
و چنـد اثـر دیگر…ببرک ارغنـد روزنامه نگار، 
نمایش نامه نویـس و رمان نویسـی کـه از 1۳۵۲ 
مطبوعـات  در  را  کوتاهـش  داسـتان های  ش 
حـق  و  خـدا  حـق  نویسـندٔه  و  کـرد  چـاپ 
همسـایه )کابـل 1۳۶۲ ش( مجموعـه داسـتان 
ش(   1۳۶۳ )کابـل  سـرخ  دفترچـٔه  کوتـاه 
شـراب، دشـت الوان )کابـل 1۳۶۵ ش( و چند 
مجموعـٔه داسـتان دیگـر از نویسـنده گان برتـر 

ایـن گـروه در شـمار انـد.« )۷(
را   1۳۵۷ اردیبهشـت  از  پـس  سـال های 
می تـوان سـال های اوج آرمان گرایـی در میـان 
نویسـنده گان نامید که دراین دوره نویسنده گان 
در  اجتماعـی  سیاسـی،  تحـوالت  اثـر  بـر 
می شـدند؛  تقسـیم  بخـش  دو  بـه  افغانسـتان 
اول نویسـنده گانی کـه از افغانسـتان مهاجـرت 
بـه  افغانسـتان  مرزهـای  از  بیـرون  و  کردنـد 
فعالیت هـای نویسنده گی شـان ادامـه دادنـد، و 
دوم نویسـنده گانی کـه در داخـل کشـور باقـی 

ماندنـد.
نویسـنده گانی کـه در داخـل کشـور زندگـی 
می کردنـد نیـز بـه دو گروه تقسـیم می شـدند:
1 – گروهـی کـه به نفع رژیـم حاکم و به دفاع 
ازحقـوق کارگـر، دهقـان و طبقـۀ زحمتکـش 
شـیوۀ  بـه  داسـتان هایی  و  می زدنـد  قلـم 
رئالیسـم بـه پشـتبانی از رژیـم می نوشـتند؛ که 
ایـن گـروه نویسـنده گان با ایدئولـوژی خاصی 
در داستان های شـان بـه طبقـات پاییـن جامعـه 
داستان هایشـان  قهرمانـان  و  داشـتند  توجـه 
انتخـاب  زحمتکـش  طبقـات  ازمیـان  نیـز  را 
می کردنـد: کـه این شـیؤه نویسـنده گی بیشـتر 
مـورد توجـه رژیـم حاکـم بـود کـه آنـان بـا 
شـعارهای آرمان گرایانـه حزبـی بـا بیانیه هـای 
ایدئولوژیکـی ادبیـات را بـرای تحکیم اهداف 
آرمانـی خـود اسـتعمال می کردنـد. و بیشـتربه 
آثـار روسـی توجـه داشـتند و در چارچـوب 
تشـویق  روسـی  ادبیـات  نـوع  از  رئالیسـم 
می شـدند؛ که بـه همیـن منظور دراین سـال ها 
بیـن  مشـترک  هنـری  و  ادبـی  جشـنواره های 
درکابـل، مسـکو و  افغانسـتانی ها و روس هـا 
یا تاشـکند و دوشـنبه برگـزار گردیـد؛ جوانان 
بـه  دولـت،  تشـویق  و  بـا حمایـت  بسـیاری 
ادبیـات و هنـر و ازجملـه بـه داستان نویسـی 

)8( آوردنـد.  روی 
داخـل  نویسـنده گان  از  دیگـری  جمعیـت 
کشـور، کسـانی بودنـد کـه از دولـت و رژیـم 
حاکم وقِت افغانسـتان دل خوشـی نداشـتند و 
بیشـتر آثـاری هم کـه ایـن نویسـنده گان تولید 
کرده انـد نمادیـن و پیچیده اسـت و در این آثار 
بیشـتر یـأس، ناکامـی و شکسـت بازتـاب پیدا 
کـرده و ایـن گـروه از نویسـنده گان کشـور در 
داستان های شـان بیشـتر بـه واقعیت گریـزی و 
گرایـش بـه جریان هـای روانی و داسـتان هایی 
توجـه  می کنـد  انـزوا  دچـار  را  انسـان  کـه 

داشـتند )۹(
از نویسـنده گانی کـه بعـد از 1۳۵۷در عرصـٔه 
داستان نویسـی در داخـل کشـور قلـم زده انـد، 
شـایق،  »سـالم  بـرد:  نـام  این هـا  از  می تـوان 
ظریـف صدیقی، اسـداهلل حبیب، اکـرم عثمان، 
آریانـا،  نظـری  میثـاق،  کریـم  ارغنـد،  ببـرک 
قدیرحبیـب،  قادرمـرادی،  فخـری،  حسـین 
نائـل،  دسـتگیر  افتخـار،  عالـم  ارغنـد،  قدیـر 
حسـینی،  نعمـت  مأمـون،  رازق  حامیـز، 
پرویـن پـژواک، حمیـرا رأفـت، حیـدر یگانه، 
صبـوراهلل سیاه سـنگ، ذبیح اهلل پیمـان، نجیب اهلل 
سـاکب، سام قشـاقی، ببرک احسـاس، مریم 
خوش بیـن،  یحیـی  آگاه،  نجـا  محبـوب، 
فروغـی،  سیداسـماعیل  شـریف،  شـریفه 
تورپیکـی قیـوم، عبیـداهلل محـک، حمیدصمـد 
زی، ناصـر رهیـاب، مخلـص زاده، احمـد علی 
درانـی، رشـید لطیفـی، عثمان صدقی، سـلطان 
احمـدزی، سـید قاسـم رشـتیا، شـفیع رهگذر، 
نکهـت سـعیدی، عبدالرحمـان پـژواک، سـید 
فقیرعلـوی، رقیـه ابوبکـر، واسـع لطیفـی، عبد 
الحـق والـه، سـراج الدین وهـاج، سـید عبداهلل 
قـدری پـور، سـید حبیـب اهلل بهجـت، محمـد 
موسـی، عزیزحسـام، صدیـق رهپـو، فاریابـی، 

واحـد نظـری و…. )1۰(
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ضعیت  داستان و
افغانستان در  رمان نویسی  و 
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کمیسـیون مسـتقل انتخابات پس از 
نشـر مطالبـی در مـورد موجودیـت 
مشـکات در سیسـتم انتخاباتی این 
 کشـور از سـوی برخی نشـریه های 
خارجـی می گویـد، ایـن کمیسـیون 
آوردن  بـه  حکومـت  رهبـری  و 
اصاحـات متعهـد بـوده و در ایـن 
برداشـته  را  مهـم  گام هـای  راسـتا 

. ست ا
گاجـان عبدالبدیـع صیاد کمیشـنر 
مسـتقل  کمیسـیون  سـخنگوی  و 
رادیـو  بـه  دوشـنبه  روز  انتخابـات 

گفـت: آزادی 
»رهبـری جدیـد کمیسـیون کارهای 
زیـادی را انجـام داده در تشـکیات 
داخلـی اصاحات بـه میان آمده، در 
اسـتخدام کارمندان جدیـد نوآوری 
ایجـاد شـده، طـرح کوچک سـازی 
حوزه هـا بـه حکومت ارائـه گردیده 
و ارزیابـی مراکـز کـه قبـًا مراکـز 
خیالـی و یا هـم در خانه هـای افراد 
زورمند وجود داشـت به تأسیسـات 
ایـن  و  یافـت  انتقـال  حکومتـی 

انـد  اصاحـات  نمونه هـای  همـه 
مـا بـه ایـن را ادامـه می دهیـم و بـه 
برگـزاری انتخابـات شـفاف متعهـد 
مـورد  کاندیـد  مـردم  تـا  هسـتیم 

عاقـه خـود را در آینـده ببیننـد.«
ایـن  از  حالـی  در  صیـاد  آقـای 
پیشـرفت ها یـاد آوری می کنـد کـه 
نشـریه دیپلومـات چـاپ امریکا در 
آخریـن نشـریه خود نوشـته اسـت 
در  مشـکات  شـدن  طوالنـی  کـه 
راه  افغانسـتان  انتخابـات  سیسـتم 
سـاخته  همـوار  بی ثباتـی  بـرای  را 
تضعیـف  را  کنونـی  حکومـت  و 

نموده اسـت.
مقالـه اش  در  دیپلومـات  نشـریه 
تحقیقـی  گـزارش  بـه  اشـاره  بـا 
مرکـز تحقیـق و ارزیابی افغانسـتان 
مثبـت  فضـای  کـه  نوشته اسـت 
انتخاباتـی  سیسـتم  در  رقابتـی 
این کشـور وجـود نـدارد و بـه گفته 
چنیـن  در  انتخابـات  برگـزاری  آن 
افزایـش  را  بی ثباتـی  وضعیـت 

داد. خواهـد 

افزایـش  ایـن نگرانی هـا در حالـی 
یافتـه کـه 1۶ سـرطان سـال 1۳۹۷ 
حکومـت  سـوی  از  خورشـیدی 
افغانسـتان بعنـوان زمـان برگـزاری 
انتخابات ولسـی جرگه و شوراهای 

شده اسـت. تعییـن  ولسـوالی 
سـپین غر  جانـداد  حـال،  عیـن  در 
رییـس شـبکه نهادهای مدنـی برای 
انتخابـات بـا اشـاره بـه چالش های 
اصاحـات  برابـر  در  موجـود 
انتخاباتـی، اصاحات در کمیسـیون 
ناقـص  را  انتخابـات  مسـتقل 

نـد. ا می خو
وی می گوید:

»اصاحاتی کـه الزمـی بـود صورت 
نگرفـت، بطور مثال پروسـه انتخاب 
کمیشـنران را شـاهد بودیـم کـه از 
سـوی یک کمیتـه جعلـی حکومتی 
تعییـن  حکومـت  نفـوس  تحـت 
ظرفیـت  این کـه  به جـای  شـدند 
بی طـرف  یاهـم  و  باشـند  داشـته 

باشـند.«
حـاال بیشـتر از 1۰ مـاه می گـذرد، 
امـا کمیسـیون در بخـش تخنیکـی 
پیشـرفت کـرده و نـه هـم حکومت 
بـا  سیاسـی،  اجمـاع  تشـکیل  در 
سیاسـیون هیـچ نوع مشـوره نشـده 
انتقـاد  زیـر  را  پروسـه  آنـان  و 

» نـد. گرفته ا
اگـر  سـپین غر  آقـای  گفتـه  بـه 
در  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون 
برنامه هـای  تخنیکـی  بخش هـای 
از  دور  بـه  و  بی طرفانـه  را  خـود 
نبـرد  بپیـش  حکومـت  مداخلـه 
آن  مقابـل  در  مـردم  بی اعتمـادی 
انجـام  کارهـای  و  یافتـه  افزایـش 
نخواهـد  مطلـوب  نتیجـه  شـده 

داشـت.

نزدیـک بـه ۵۰ درصـد مکتب هـای ننگرهـار سـاختمان، 
دیـوار احاطـه و آب آشـامیدنی ندارنـد.

سیدعیسـا سـادات، سرپرست ریاسـت معارف این والیت 
دیـروز در یـک نشسـت خبـری می گوید کـه از میان ۹۰۳ 
مکتـب ایـن والیـت، ۴۰۵ مکتـب فاقـد سـاختمان، دیوار 

احاطـه و آب آشـامیدنی اند.
آنـان  می افزایـد،  ننگرهـار  معـارف  ریاسـت  سرپرسـت 
ایـن مشـکل را بـا وزارت آمـوزش و پـرورش در میـان 
گذاشـته اند، امـا تاکنـون توجهـی بـه ایـن مشـکل نشـده 
اسـت. بـه گفتـۀ آقـای سـادات، درِ 1۲ مکتـب دیگـر بـه 
دانش آمـوزان  روی  بـه  والیـت  ایـن  در  ناامنی هـا  دلیـل 

ند. بسـته ا
آقـای سـادات می گویـد، آنـان با همـکاری بـزرگان قومی 
تـاش می کنند که  در سـال آموزشـی آینده ایـن مکتب ها 

را دو بـاره بـه روی دانش آمـوزان باز کنند.
بر اسـاس آمار مسـؤوالن ریاسـت معـارف ننگرهـار، آنان 
در سـال روان خورشـیدی ۴۶۴ مکتب را در ولسوالی های 

این والیـت ایجـاد کرده اند.
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عثمانی ابقا شد

»مطیع و چاپلـوس نیستـم«

کمیسیون انتخابات:

50 درصد مکتب های ننگرهار به اصالحات متعهد هستیم
ساختمان و آب آشامیدنی ندارند

دوګړودثبتاواحوالومرکزياداره:

د بـرېښنـایـي 

تذکـرو وېش وځنـډېد

وزیـر انـرژی و آب در جلسـۀ اسـتیضاحیۀ مجلـس 
گفـت که فاسـد، چاپلـوس و مطیع نیسـت و همواره 
در جلسـات کابینـه پیشـنهادات و انتقـادات خـود را 
داشـته و برای ماندن در این پسـت چاپلوسـی کسـی 

را نکرده اسـت. 
انجنیرعلی احمـد عثمانـی وزیر انـرژی و آب به دلیل 
آنچـه کـم کاری، مصـرف کمتـر از ۶۰ درصـد بودجه 
وزارت انـرژی و آب و نیـز کـم کاری در شـماری 
از پروژه هـای سـاخت بندهـا کـه از سـوی برخـی 
نماینـده گان مجلـس عنوان شـده بود، روز گذشـته از 

سـوی ایـن مجلس  اسـتیضاح شـد.
نماینـدگان می گویند: عثمانی نتوانسـته اسـت از پس 
بسـیاری از پروژه های انکشـافی برآیـد و بودجۀ این 

وزارت را  هدر داده اسـت.
و امـا او توانسـت بـا ابـراز دالیـل و شـواهد، قناعت 
نماینـده گان مجلـس را فراهـم و موفـق شـد تـا از 
اسـتیضاح جـان بـه سـامت بـرده و بـا کسـب 1۲۲ 

رای اعتمـاد ابقـاء شـده و بـه عنـوان وزیـر انـرژی و 
آب باقـی بمانـد.

وزیـر انـرژی و آب در جلسـه اسـتیضاح گفت که او 
موفـق شـده تـا نظـارت از تطبیـق پـروژه  هـای، بند 
کمال خـان، بنـد بخش آباد، دهـن دره، بنـد پلخمری، 
بنـد شـورآبک، پـروژه تحقیقاتـی جال آبـاد، نیروگاه 

تولیـد بـرق مـزار و ........ را انجـام دهد.
عثمانـی همچنـان گفـت کـه قبـل از آمـدن مـن بـه 
ایـن وزارت، پروژه هـای بـزرگ از طـرف کمپین های 
بـه  آن  مصـرف  سـاالنه  کـه  بین المللـی  بـزرگ 
میلیون هـا دالـر می رسـد، قرارداد شـده بـود و از این 
قراردادهـا، سـاالنه میلیون هـا دالر به ایـن کمپین های 
بـزرگ پرداخت می شـد و مشـاورین بیـش از ۲۰۰۰ 
دالـر معـاش داشـتند، امـا وقتـی کـه مـن آمـدم، این 
قراردادهـا بـه پایـان رسـید و مختصصیـن از داخـل 
کشـور را اسـتخدام کردیـم و بـه نحـوه از ظرفیـت 

کردیم. اسـتفاده  داخلـی 

امـا شـماری از نماینـده گان مردم در مجلس بـا انتقاد 
شـدید از وزیـر انـرژی و آب، او را بـه کـم کاری 
متهـم کـرده وافزودنـد کـه در حـال حاضـر بیـش از 
۶1 درصـد کارمنـدان این وزارت زیر سـند لیسـانس 

وظیفـه انجـام می دهنـد.
نماینـده گان مـردم در شـورای ملـی تاکیـد کردند که 
وزارت انـرژی و آب نزدیـک بـه 1۲۰ کارمنـد غیـر 
قانونـی را کـه به نوعی بـا وزیر و معـاون وی ارتباط 
داشـته، اسـتخدام نموده کـه معاش برخـی از آن ها به 

هفـت هـزار دالر می رسـد.
از سـوی دیگـر برخـی از وکیـان گفته اند کـه آقای 
عثمانی درسـاخت بندها در کشـور کم کاری نموده و 
پروژه هـای انکشـافی و زیربنایـی را بـه شـکل کامـل 

نتوانسته اسـت. تطبیق 
امـا وزیر انـرژی و آب گفت که این وزارت توانسـته 
کـه ۶۴ درصـد بودجـۀ  خـود را مصـرف نمایـد و 

اسـتخدام کارمنـدان غیـر قانونـی را نیـز رد کرد.
علـی احمـد عثمانـی، امـا پذیرفـت کـه ایـن وزارت 
نتوانسـته بـه شـکل کامـل پروژه هـای زیربنایـی را 
تطبیـق نماینـد و دلیـل  آ ن را نیـز مشـکات امنیتـی، 
مداخله هـای زورمندان، پروسـۀ تدارکات و نرسـیدن 

بودجـۀ در وقـت معیـن آن عنـوان کـرد.
وی می گویـد کـه حلقه هـای خاصـی می خواهنـد که 
در  بندهـا  مثـل ساخت وسـاز  زیربنایـی  پروژه هـای 
کشـور صورت نگیـرد، امـا تاکید می کند کـه وزارت 
انـرژی بـا وجـود همه مشـکات، پروژه هـای زیادی 
را تطبیـق نمـوده کـه حتـا در برخـی از مـوارد باعث 

سـروصدای کشـورهای همسـایۀ ما گردیده اسـت.
پارلمـان پـس از شـنیدن پاسـخ های آقـای عثمانی به 
سـوال های نماینـده گان، بـه او صندوق رای گذاشـت 
کـه درنتیجۀ وی با کسـب 1۲۴ رای تاییـد و ۳۲ رای 
رد بـه عنـوان وزیـر در وزارت انـرژی و آب باقـی 

ند. بما
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د افغانسـتان د وګـړو د ثبـت او احوالـو مرکـزي اداره وايـي، دوی 

د تذکـرو د وېـش لپـاره بشـپړ چمتووالـی لـري، خو ولسـمرش یې 

بایـد د وېـش دقیقـه نېټـه ورمعلومـه کړي.

د  اداره وايـي،  او احوالـو مرکـزي  ثبـت  د  افغانسـتان د وګـړو  د 

برېښـنايي تذکـرو وېـش د ولسـمرش د بوختیاوو له املـه ځڼډېدلی 

دی.

ټـاکل شـوې وه چـې د برېښـنايي تذکرو وېـش د دوشـنبې په ورځ 

د جـدي پـه ۱۱ مـه رسـًا پیل يش، خو د یـادې ادارې د مسـؤلینو 

پـه وینـا، یادو مـواردو ته په پـام رسه، د دغـو تذکرو د وېـش دقیقه 

نېټـه به افغـان ولسـمرش معلوموي.

د افغانسـتان د وګـړو د ثبـت او احوالو د مرکـزي ادارې ویاند روح 

اللـه احمـدزي د دوشـنبې پـه ورځ »د ۱۳۹۶ کال د مرغمې په ۱۱ 

مـه« ازادي راډیـو تـه وویل، دوی لـه هره اړخه د دغـو تذکرو وېش 

تـه چمتووالی لري.

ښاغيل احمدزي وویل:

»لـه تخنیکـي او فنـي اړخـه مـوږ بشـپړ چمتووالـی لرو چـې دغه 

لـړۍ پیـل کـړو، ولسـمرش تـه منتظـر یـوو چـې د دوی د دفـر له 

خـوا مـوږ تـه مشـخصه ورځ وټـاکل يش.«

د افغانسـتان پـه جمهوري ریاسـت کـې هم یوه رسچینـه دا مني او 

وايـي چـې دغه نېټـه به ډېـر ژر اعالن يش.

د افغانسـتان د وګـړو د ثبت او احوالو د مرکـزي ادارې د معلوماتو 

لـه مخـې، افغـان ولسـمرش محمـد ارشف غنـي بـه لومړنـی کس 

وي چـې د افغانسـتان برېښـنايي تذکـره تر السـه کوي.

دغـه اداره وايـي، د برېښـنايي تذکـرو وېـش څلـور پړاونـه لـري، 

لیکنـه،  نـوم  هویـت،  د  تثبیـت  راټولـول،  معلوماتـو  هویتـي  د 

بایومټریـک کـول او د وېـش نېټه اعالنـول او څلورم هـم د تذکرې 

چـاپ او وېـش چـې ټـول دغـه پړاونـه بـه لـه ۱۰ ورځـو زیـات 

وخـت ونیـي.

د یـادې ادارې د مسـؤلینو د څرګندونـو لـه مخې، د دغـو تذکرو د 

وېـش لپـاره پنځه مرکزونـه موجود دي، خـو په لومړیـو کې یوازې 

یو مرکـز فعالېږي.

د معلوماتـو لـه مخـې، د تذکـرو ویـش بـه لـه کابلـه پیلېـږي او تر 

راتلونکـو شـپږو میاشـتو پـورې بـه، دغـه لـړۍ تـر لویـو والیتونو 

وغځېږي. هـم 

پـه افغانسـتان کې د برېښـنايي تذکـرو د وېش موضوع پـه تېرو څو 

کلونـو کـې د ولـي جرګې او حکومـت تر منځ تـر ټولو جنجايل 

موضـوع وه چـې پـه دې ورسـتیو کـې د ميل شـورا ګـډې کمېتې 

د وګـړو د ثبـت او احوالـو د قانـون پـه تـړاو، د ولسـمرش د تقینـي 

قرمـان پـه تأيیـد رسه ورتـه د وېش الر هـواره کړه.

پـه ورتـه وخت کـې د سـیايس او حقوقـي چـارو یو شـمېر افغان 

کارپوهـان د انتخاباتـو پـه شـفافیت کـې د برېښـنايي تذکـرو پـه 

راتلونکـو  تـر  چـې  ده  پـکاره  وايـي،  او  کـوي  ټینـګار  اهمیـت 

انتخاباتـو پـورې دغـه تذکـرې پـه لویو ښـارونو کې ووېشـل يش.

 د چارو کارپوه کبیر رنجرب وایي:

»کـه دوی کوښـښ وکـړي چـې پـه لویو ښـارونو کـې لکـه کابل، 

هـرات، کندهـار او مـزار کـې چې ګـڼ میشـتې دي، تـر راتلونکو 

انتخاباتـو پـورې برېښـنايي تذکرې ووېـي، د انتخاباتـو یوه برخه 

بـه شـفافه او سـتونزې به راکمـې کړي.«

د افغانسـتان د وګـړو د ثبـت او احوالو د مرکـزي اداري ویاند روح 

اللـه احمـدزی وايـي، د برېښـنايي تذکـرو د وېـش په برخـه کې به 

دوی دې مسـئلې تـه ډېـر دقیـق وي چـې کـوم بهرنـی دغـه تذکره 

ترالسـه نـه کړي.

ښـاغيل احمـدزي دغـه خـربه په داسـې حال کـې کوي چـې د یو 

شـمېر راپورونـو لـه مخـې، ځینـو بهرنیانو د افغانسـتان برېښـنايي 

پاسـپورټونه هم تر السـه کـړي وو چې بیا د سـفر پر مهـال پېژندل 

شـوي او د دغـه چـارې د مخنیـوي پـه هـدف موضـوع لـه افغان 

حکومـت رسه رشیکه شـوې وه.

ناجیه نوری 
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ورزش
عبدالرووف انعامی

)اوغــان(  را  پشــتون  قــوم  مــا  قشــاق های  در 
ــت  ــاید هش ــه ش ــت ک ــادم هس ــًا ی ــد. دقیق می گوین
ســال داشــتم یــک روز وقــِت نمــاز عصــر بــود، پــدرم 
ــا  ــان کبک ه ــت: از هم ــادرم گف ــه م ــه شــد و خطــاب ب وارد خان
ــی.  ــت: بل ــادرم گف ــود( م ــاد ب ــدرم صی ــون پ ــده )چ ــی مان هیچ
ــت؟  ــان کی س ــید: مهم ــادرم پرس ــده. م ــان آم ــت: مهم ــدرم گف پ
پــدرم گفــت: کریــم اوغــان. کاکایــم گفــت: کریــم اوغــان در ایــن 
وقــت بــرای چــه آمــده باشــد؟ پــدرم گفــت: »آمــده شــرین بویــه 
ــان  ــک مردن ش ــا ی ــرد: »ای اوغان ه ــه ک ــرد« و اضاف می خره/می خ
ــی  ــه کوه ــک بوت ــه ی ــه )ریش ــاز بوی ــه ب ــل ک ــد، مث را نمی فهمن
اســت( قیمــت شــده اســت.« ناگهــان در ذهنــم پرســش خلــق شــد 
ــت؟  ــان کی س ــیدم اوغ ــدرم پرس ــد؟ از پ ــی باش ــش ک ــه اوغان ک
ــه  ــوم اســت ک ــک ق ــام ی ــه. گفــت: »ن ــم: ن ــی گفت گفــت: نمی دان
فعــًا پاچاهــی مــا و شــما همــی داود خــان از همیــن قــوم اســت 
ــم  ــپ می زنی ــی گ ــتیم و تاجیک ــک هس ــوم تاجی ــما از ق ــا ش و م
ــان  ــد، لکــن تاجیکــی بســیار زب ــی گــپ می زنن ــه اوغان ــا ب اون ه
آســان اســت. زیــادی اوغان هــا هــم تاجیکــی را یــاد دارنــد، ولــی 

ــم.« ــاد نداری ــی را ی ــا و شــما اوغان م
در همیــن یــک گفت وگــوی کوتــا چندیــن بــار واژۀ »اوغــان« رد و 
بــدل شــد و یک بــار هــم از واژۀ »پشــتون« و »پشــتون ها« اســتفاده 
نشــد. همیــن حــاال هــم در میــان مــردم دهــات والیــت بدخشــان 
معمــوالً قــوم پشــتون را »اوغــان« و »اوغان هــا« خطــاب می کننــد، 
ــان«  ــا »افغ ــان« ی ــا »اوغ ــه م ــس چگون ــه پشــتون و پشــتون ها. پ ن
شــویم کــه معرفــی کننــدۀ حقیقــت و هویتــی کــه از پــدر و مــادرم 
یــاد گرفتــم، نبــوده باشــد؟ مــا در برابــر هیــچ قــوم در افغانســتان 
ــم  ــرام داری ــوام کشــور جــداً احت ــه همــه اق ــم و ب ــارزه نمی کنی مب
ــا از  ــد، تنه ــان دارن ــم خودش ــه زع ــه ب ــی ک ــارات تاریخ و افتخ
ــا خواهــش  ــا تنه ــد شــوند، ام ــا بیشــتر بهره من خودشــان باشــد ت
ــان  ــوع زبان م ــه: در موض ــت ک ــن اس ــان ای ــن از ایش ــدی م ج
پیــش روی مــا خــط نکشــند و بعــد خواهــان عبــور مــا از بعضــی 
ــد  ــا دارن ــر ادع ــه. اگ ــم ن خطــوط شــوند و از برخــی دیگــری ه
ــت  ــک مل ــد و ی ــارزه می کنن ــق مب ــی از این طری ــا ملی گرای ــه ب ک
ــد  ــری دارن ــازند، راه دیگ ــتان می س ــوام افغانس ــه اق ــد از هم واح
کــه عبــارت از عمــل کــردن اســت، نــه هویت ســتزی. بداننــد کــه 
ــیطان  ــه ش ــد ک ــده اند و می دانن ــیار ش ــم ُهش ــر ه ــای دیگ ملیت ه

ــد.  ــدار نمی کن ــاز بی ــان را در نم انس
ــر  ــای دیگ ــا ملت ه ــم: آی ــرح می کن ــک پرســش را مط ــر ی در آخ
ــیدند و  ــی رس ــات اجتماع ــه ثب ــتزی ب ــان از راه هویت س در جه
ــای  ــی در دنی ــت؛ تمدن ــح اس ــا؟ واض ــرش هویت ه ــا از راه پذی ی
بشــریت افتخــار آفریــده اســت کــه هویت هــا را کمــاکان در قــدم 
ــدن  ــال، در تم ــور مث ــه ط ــت. ب ــرده اس ــه ک ــه و تقوی اول پذیرفت
ــم  ــو ه ــد: »ادع ــم می فرمای ــد، قرآن کری ــت کنی ــی دق ــام وقت اس
ــا  ــام پدران شــان بخــوان و ی ــه ن آلباءهــم«)ای پیغمبــر؛ ایشــان را ب
ــا را  ــه هویت ه ــزاری ب ــودش ارج گ ــت خ ــن آی ــزن(. ای ــدا ب ص
نشــان می دهــد. بــه همیــن دلیــل پیغمبــر اســام )ص( ســلمان را 
بــا پســوند فارســی و بــال و صهیــب و ابــوذر و... را با پســوندهای 
ــن عمــل ســبب  ــی و قبیله یی شــان پذیرفــت و ای ــی و زبان منطقه ی
ــل  ــوام و قبای ــن اق ــا از ای ــه حت ــد ک ــی نش ــی و قوم گرای بی عدالت
متنــوع، پیغمبــر اســام )ص( نه تنهــا ملــت، بلکــه امــت ســاخت.

مجیب مهرداد

خبـر برکنـاری مـن از سـمت سـخنگویی وزارت معـارف 
صحـت نـدارد، هـر زمانی کـه رسـمن از این سـمت برکنار 

شـدم یـا کنـار رفتـم دوسـتان را در جریـان می گـذارم.
پسـت هـای حکومتـی پسـت هـای دایمـی نیسـتند، شـاید عـده ای بـه 
دالیلـی، بیشـتر بماننـد و عـده ای بـه دالیـل دیگـر کمتر. من اکنـون عضو 
گـروه بازنگـری نصـاب تعلیمی هسـتم و در این بخش احسـاس مفیدیت 
بیشـتر مـی کنـم، کتـاب های معـارف افغانسـتان به لحـاظ زبانی نارسـایی 
هـای زیـادی دارند. بدون شـک کتـاب هایی که بر اسـاس کارهـای گروه 
بازنگـری نصـاب تعلیمـی افغانسـتان در نوبـت دیگـر چاپ می شـوند به 
مراتـب بـا زبانـی پاکتـر وبی نقـص تر چـاپ خواهند شـد و ایـن بهترین 
کار ممکـن بـرای معـارف افغانسـتان اسـت. فعلـن مـن و همکارانم روی 
زبـان کتـاب هـای فارسـی دری کار می کنیـم و من مجموعه ایـن کارها و 
تغییراتـی را کـه در سـطح زبـان و مفـردات آمـده اند بـا دوسـتان از طریق 
نشـر مقالـه در میـان خواهـم گذاشـت. چیزی که مسـلم اسـت این اسـت 
کـه مـن درجایـی کـه نیـاز بـه دفـاع از حقـوق فرهنگـی و سیاسـی مردم 
مـا پیـش آمـده اسـت هرگـز سـکوت نکـرده ام و در چارچـوب رعایـت 
اخـاق وظیفـه ام حـرف هایـم را زده ام، دوسـتان نیـک می داننـد که من 
سـخنگوی یکـی از نهادهـای ایـن حکومـت بـوده ام و بـه حکـم اخـاق 
وظیفـه، مکلـف بـه دفاع از اقدامات اداره ام بوده ام، اگر قرار باشـد سـتمی 
بـر مـا و مـردم ما بـرود شـک نکنید که سـاکت نمـی مانیـم. از حمایت و 
نگرانی دوسـتان سـپاس گزارم. مهم این اسـت که نسـل ما در هر بخشـی 
از حکومـت یـا بیـرون از آن اگـر بـه خدمت گزاری گماشـته می شـوند با 
پاکـی وسـربلندی از عهـده آن بـه در آینـد. سـعادتی باالتر از این نیسـت.

عدم دسترسی فیفا به مدیر سابق 
آزمایشگاه دوپینگ مسکو

مـورینیـو خواهـان 
جـذب فـوری گـریزمـان شد

فلیپ سیمنس به عنوان سرمربی 
جدید تیم کریکت کشور انتخاب شد

فیـسبـوک نـــامــه

فیفـا تـاش کرد تا با مدیر سـابق آزمایشـگاه دوپینگ WADA در مسـکو 
جهـت بررسـی دوپینـگ بازیکنـان تیـم ملی فوتبـال روسـیه ارتبـاط برقرار 

. کند
فدراسـیون جهانـی فوتبـال )فیفـا( تـاش کـرد تـا بـا گریگـور رادچنکووا، 
 )WADA( مدیر سـابق آزمایشـگاه  آژانـس بین المللی ضددوپینگ مسـکو

در شـهر مسـکو ارتبـاط برقـرار کند، امـا او در دسـترس نبود.
پیـش از جیـم والـدن، وکیـل رادچنکـووا گفتـه بود کـه موکلـش اطاعاتی 
دربـارۀ دوپینـگ ده ها ورزشـکار روسـی از جملـه تعـدادی از بازیکنان تیم 
ملـی فوتبـال ایـن کشـور کـه در تیم کنونـی نیـز بـازی می کننـد، دارد. این 
آزمایش هـا در سـال های ۲۰1۲ تـا ۲۰1۵ میـادی انجام شـده و در آن زمان 
رادچنکـووا مدیر آزمایشـگاه WADA در مسـکو بوده اسـت. در این میان 
فیفـا در مـاه نوامبـر سـعی کـرد تـا بـا رادچنکـووا ارتبـاط برقـرار کنـد، اما 

WADA اعـام کـرد که او در دسـترس نیسـت!
فیفـا هم اکنـون منتظـر نتایج بررسـی دوبـارۀ آزمایش های دوپینـگ بازیکنان 
فوتبـال روسـیه اسـت کـه بـه احتمال فـراوان تـا پایان مـاه جنـوری ۲۰18 
میـادی اعـام خواهـد شـد. فیفـا روز ۲۷ مـاه دسـامبر اعام کـرده بود که 
اطاعـات قانع کنند ه یـی دربـارۀ نقـض قوانیـن ضددوپینگ توسـط بازیکنان 
فوتبـال روسـیه دریافـت نکرده اسـت. فدراسـیون فوتبـال روسـیه نیز اعام 
کـرد کـه قصـد شـروع تحقیقـات داخلـی دربـارۀ ایـن پرونـده و دوپینـگ 

سـال های ۲۰1۲ تـا سـال ۲۰1۵ میـادی را دارد.

سـرمربی پرتغالـی شـیاطین سـرخ خواهـان بـه خدمـت گرفتـن مهاجـم 
فرانسـوی روخی بانکـو در نقـل و انتقـاالت زمسـتانی جـاری شـد. ژوزه 
مورینیـو کـه اکنـون دو نیـروی خـط حملـه اش یعنـی زالتـان ابراهیموویچ 
و روملـو لوکاکـو را بـه دلیـل مصدومیـت در اختیـار نـدارد، در فکـر اصافه 

کـردن یـک نیـروی تهاجمـی بـه ترکیـب تیمش اسـت.
نشـریۀ »دیلـی اسـتار« انگلیس در این ارتبـاط گزارش داد کـه ژوزه مورینیو 
نیـاز بـه تقویـت فـوری خـط حملـه تیمـش را دارد، از ایـن رو از مسـئوالن 
انتقـاالت  و  نقـل  پنجـره  تـا در همیـن  منچسـتریونایتد خواسـته  باشـگاه 

زمسـتانی بـه فکـر جـذب آنتـوان گریزمان باشـند.
منچسـتریونایتد در نظـر دارد تـا بـا پیشـنهاد دسـتمزد هفته گـی ۳۰۰ هـزار 
پونـدی گریزمـان را از اتلتیکـو مادریـد بـه خدمـت بگیـرد، ایـن در حالـی 
اسـت کـه بارسـلونا هـم نسـبت بـه جـذب ایـن بازیکـن عاقه مند اسـت.

بـه گفتـۀ مورینیـو، زالتـان بـه مدت یک مـاه بـه دور از میادیـن خواهد بود 
و لوکاکـو دو بـازی بعدی شـیاطین سـرخ را از دسـت خواهد داد.

فلیــپ ســیمنس بــه عنــوان ســرمربی جدیــد تیــم کریکــت کشــور 
انتخــاب شــد. او پیــش از ایــن بــه عنــوان مربــی تیم هــای کریکــت 

ــد کار کــرده اســت. ــوی، ویســت اندیز و ایرلن زمباب
مســووالن بــورد کریکــت کشــور در یــک نشســت خبــری در کابــل 
ایــن خبــر را اعــام کردنــد. ایــن در حالــی اســت کــه قــرار اســت 
ــادی در  ــال ۲۰18 می ــروری س ــاه فب ــور در م ــت کش ــم کریک تی
ــه مصــاف تیــم ملــی کریکــت زمبابــوی  امــارات متحــدۀ عــرب، ب

بــرود.
شــفیق ســتانکزی، رییــس اجرایــی بــورد کریکــت کشــور می گویــد 
ــال ۲۰1۹  ــی س ــر جام جهان ــا آخ ــور ت ــت کش ــورد کریک ــه ب ک

ــرارداد بســته اســت. ــه ق ــا تجرب ــی ب ــن مرب ــا ای ــادی، ب می
ــور  ــت کش ــورد کریک ــت ب ــرار اس ــه ق ــزود ک ــتانکزی اف ــای س آق
ــج  ــاخت پن ــور کار س ــج زون کش ــادی، در پن ــده می ــال آین در س

ــد. ــاز کن ــت را آغ ــی کریک ــج اکادم ــگاه و پن ورزش

روان شناسی چهره و چشم 
تروریستان پیش از حمله انتحاری!

دكتر محمد ناصر محقق
چنـد نکتـۀ مهـم و قابـل توجـه نگه بانـان، نیروهـای امنیتـی مسـاجد و تکایا و 

کسـانی کـه مسوولیت شـان بازرسـی بدنـی افـراد و »تاشـی« آنان اسـت:
1- معمـوالً انتحـار کننـده گان بـه گونه یـی انتخـاب می شـوند کـه همچهـره و 
ظاهِر شـبیه با افراد محل داشـته باشـند تا شناسـایی آن توسـط نیروهای امنیتی 
دشـوار شـود. مثـًا شـاهدان عینـی گفته انـد کـه انتحـار کننـدۀ مرکـز تبیـان و 
خبرگـزاری آوا چهـرۀ شـبیه مردمـان هـزاره داشـته اسـت. همچنیـن شـاهدان 
عینـی گفته انـد کـه انتحـار کننـدۀ مسـجد امـام زمـان )پـل خشـک( نیـز ظاهر 
و چهـرۀ شـبیه بـه نمازگـزاران هزاره داشـته اسـت و سـبب گمراهـی و فریب 

بازرسـان و تاشـی کننده گان مسـجد شـده اسـت.
۲- چهره و چشـمان افراد انتحار کننده معموالً دارای مشـخصات روان شـناختی 

است: ذیل 
* صورت شان عرق کرده و رنگ پریده است.

* بیش از حد الزم پلک می زنند.
انقباض هـای  و  لـرزه  رعشـه،  دچـار  پلک های شـان  ناخـودآگاه  و  مکـرراً   *

می شـود. خفیـف 
* ابروهای های شان چین خورده و پریشان است.

* پیشانی شان چین دار است و عصبانی به نظر می رسند.
* مردمـک چشـم )سـیاهی چشـم( آنـان در نـور عـادی بیـش از حـد معمول 
بـزرگ و بـاز به نظر می رسـد. معمـوالً اضطراب، تـرس و اسـتفاده از بعضی از 

مـواد مخـدر، مردمـک چشـم را گشـاد می کند.
* معمـوالً افـراد انتحـار کننـده بـه یـک نقطـه خیـره می شـوند و از ارتبـاط 

چشـمی بـا دیگـران پرهیـز دارنـد.
* دارای لکنت زبان و صدای تغییر یافته و احساساتی هستند.

* تنفس های سریع و سطحی )و گاه عمیق( دارند.
* اگـر نبض شـان را بگیریـد یـا دسـت روی قلب شـان بگذاریـد، نبـض باال و 

ضربـان قلب بـاال دارند.
* اگـر دست شـان را بگیریـد، معمـوالً کـف دست شـان گـرم و عـرق کـرده 

می باشـد.
لـذا اولیـن وظیفـۀ مسـووالن امنیتی، بازرسـی چهره و چشـم افراد اسـت و در 
صـورت دیـده شـدن یـک یـا چنـد عامـت بـاال، بایـد افـراد مذکور بـا دقت 
بیش تـر و پرسـش های زیادتـر بازرسـی شـوند و پیـش از اجازۀ ورود، توسـط 

مسـووالن ارشـد امنیتی مجدداً بازرسـی و بازپرسـی شـوند.
۳- انتحـار کننـده معموالً به جای اسـتفاده از واسـکت انتحاری، مـواد انفجاری 
را پیشـاپیش در داخـل محـل مـورد نظـر جابه جـا می کند تـا در بازرسـی بدنی 
افشـا نشـود؛ آنـان پـس از گـذر از دروازۀ امنیتـی، بـه سـراغ مـواد انفجـاری 
می رونـد؛ لـذا الزم اسـت کـه نیروهـای امنیتـی مسـاجد و تکایـا پیـش از آغاز 
بازرسـی بدنـی افـراد، به بازرسـی دقیق زوایای پنهان و آشـکار محـل بپردازند. 
تشـناب ها، پشـت بـام، زیرزمین، داخـل کتاب ها، قفسـه های کتـاب، المار ی ها، 
صنـدوق امانـات و صدقـات، منبـر و اسـتیج خطابـه، راهروهـا، ُگدام هـا، محل 
داخـل  آشـپزخانه،  کفش کن هـا،  کفش داری هـا،  باطله دانی هـا،  مـواد،  ذخیـره 
یـک  اسـاس  بـر  و  منظـم  صـورت  بـه  را  همه چیـز  و  دیگ هـا  و  ظـروف 
»چک لسـت« کتبـی، بازرسـی کننـد و از امن بـودن محل اطمینـان دقیق حاصل 
کننـد، آن گاه اجـازه دهنـد کـه افـراد )پـس از بازرسـی دقیـق( وارد مسـجد و 

تکیه خانـه شـوند.
۴- انتحـار کننـده معمـوالً بـرای انتقـال مـواد انفجـاری بـه داخـل مسـجد، از 
شـخص دیگـری اسـتفاده می کنـد کـه معمـوالً آن شـخص اغفـال شـده و یـا 
تهدیـد شـده و تحت فشـار قـرار گرفته اسـت )و یا آنکه تطمیع شـده اسـت(؛ 
تـا مـواد انفجـاری را بـه داخل مسـجد جابه جـا کند، لذا الزم اسـت کـه تمامی 
افـراد، بـدون اسـتثنا، بـا دقـت، خون سـردی و هشـیاری کامـل بازرسـی بدنی 
شـوند. نظامی هـا در بازرسـی بدنـی افـراد و بـرای پیشـگیری از نفـوذ دشـمن 

همیشـه از یـک اصـل پیـروی می کنند:
* همه بازرسی شوند، حتا پدر، برادر، دوست و رییس تان!

اشـتباه  همـان  دقیقـًا  افـراد،  بازرسـی  در  اسـتثنا  و  امتیـاز  تخفیـف،  دادن 
جبران ناپذیـری اسـت کـه دشـمن منتظـر آن و در کمیـن آن اسـت. هیچ کس را 
بـدون بازرسـی اجازۀ ورود به مسـجد و محل مـورد نظرتان ندهیـد، با بزرگان 
و مـا امـام محـل پیـش از پیش بـه توافق برسـید که مانع بازرسـی بدنی شـما 
نشـوند و از نظـام امنیتـی شـما حمایت کنند. این مسـأله بار روانـی مثبت برای 
همـه و بـار روانـی منفـی در برابـر دشـمن بی رحـم و مـکار دارد و می داند که 
هیچ کـس از بازرسـی شـما در امـان نیسـت، لذا ضریـب امنیت تان بـاال می رود.

۵- در بازرسی ها هرگز از افراد ذیل استفاده نکنید:
* افراد آموزش ندیده 

* افـراد دارای فسـاد اخاقـی و قانون شـکن؛ زیـرا بـه راحتـی می تواننـد بـا 
دشـمن معاملـه کننـد.

* افـراد پُفـی و حـّراف کـه زیـاد ادعـا دارند و حـرف می زننـد؛ زیـرا حتا اگر 
نخواهنـد، بازهـم ناخواسـته اسـرار مهـم شـما را نزد دشـمن افشـا می کنند.

* افـراد کنجـکاو و فضـول کـه خصیصـۀ فضولـی آنـان سـبب افشـای اسـرار 
امنیتـی شـما نـزد دشـمن خواهد شـد.

۶- بـه مـردم یـاد دهیـد کـه نسـبت بـه چهارطـرف خویـش آگاه، حسـاس و 
هشـیار باشـند و از سـر بـه زیـری، بی تفاوتـی و غفلـت در مجالـس و مجامـع 
پرهیـز کننـد، قانـون »بـه مـن چـه« را فرامـوش کننـد ، مواظـب اشـیا، افـراد و 
حـرکات مشـکوک باشـند و بـه موقـع اقـدام کننـد و اطـاع دهنـد و آماده گی 

ذهنـی و روانـی خویـش را در برابـر همیشـه و بـا خون سـردی حفـظ کننـد.
آمـوزش  امـراض،  از  پیشـگیری  راه  بهتریـن  پزشـکی،  و  طبابـت  در   -۷
همه گانـی اسـت. همیـن قانـوِن سـاده در پیشـگیری از تهدیدهـای امنیتـی نیـز 
فوق العـاده اثرگـذار اسـت. مهارت هـا و معلومـات امنیتی تـان را افزایـش دهید 
و آموخته های تـان را بـه مـردم آمـوزش دهیـد. خطـرات و تهدیدهـای امنیتـی 
و ویژه گی هـای آن را بشناسـید و بـه مـردم یـاد دهیـد و از آنـان در تأمیـن 
امنیـت خودشـان کمک بگیرید. مشـارکت آحاد مـردم در تأمین خانه، مسـجد، 
محـل کار و محـل زنده گی شـان را جـدی بگیریـد و آن را یـک اصـل و یـک 
مسـوولیت فـرض کنیـد. اگـر موفق بـه جلـب مشـارکت آگاهانه و مسـووالنۀ 
مـردم در تأمیـن امنیت شـدید، آنگاه مطمین باشـید که از دسـت دشـمن مکار، 

حیله گـر، بی رحـم و مجهـز، کار چندانـی سـاخته نیسـت.
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ارقامـی کـه در ۲۰1۷ بـر اخبـار جهان سـیطره 
بیت کویـن  تـا  گرفتـه  عمـر  طـول  از  یافتنـد، 
پناهجویـان،  تعـداد  و  پاسـتیک  کاربـرد  و 

بزرگتـر  شـدند. و  بزرگتـر  همینطـور 
عـددی  تـورم  گاردیـن،  روزنامـه  نوشـته  بـه 
بـه وفـور در ۲۰1۷ دیـده شـد و ارقامـی کـه 
مطالـب خبـری را در خـود احاطه کـرده بودند 
بزرگتـر و بزرگتر شـدند. بسـیاری از این اعداد 
خواندنشـان هـم سـخت اسـت. در ادامـه بـه 

می اندازیـم. نگاهـی  بزرگتریـن عددهـا 
۳۰,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ کیلووات

بـرق مصرفـی شـبکه بیت کویـن ۳۰ تریلیـون 
و 1۴۰ میلیـارد کیلـووات سـاعت بـوده اسـت؛ 
بدیـن معنـا که بـرق مصرفـی ایـن ارز اینترنتی 
اسـت.  شـده  بیشـتر  ایرلنـد  بـرق  مصـرف  از 
ایـن آمـار همچنیـن بدیـن معناسـت که شـبکه 
مذکـور پنج برابر بیشـتر از برق تولیدی توسـط 
مصـرف  اروپـا  در  بـادی  مزرعـه  بزرگتریـن 

است. داشـته 
۱,۰۰۰,۰۰۰ بطری پالستیکی

تحقیقـات مـاه جـون گاردیـن نشـان می دهـد، 
این شـمار بطری های پاسـتیکی فروخته شـده 
در سراسـر جهـان در هـر دقیقـه اسـت. در کل 
سـال حـدود نیـم تریلیـون بطـری در سراسـر 
پـر  بـه جـای  اگـر  فروختـه می شـود.  جهـان 

کـردن آنهـا بـا نوشـیدنی ها بخواهیم آنهـا را در 
امتـداد یکدیگـر قرار بدهیم، بیـش از نصف راه 

تـا خورشـید را پیمودیم.
۱۶,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پیام

اسـت  تریلیـون  نیـم  و  رقـم حـدود 1۶  ایـن 
در  امسـال  کـه  اسـت  پیام هایـی  حـدود  و 
براسـاس  اسـت.  شـده  ارسـال  فیس بـوک 
محاسـبات خـود فیس بـوک، هـر دقیقـه ۳1.۲۵ 

می شـود. ارسـال  پیـام  میلیـون 
۱۲۱ سال

سـن پیرتریـن مـرد جهـان اسـت کـه اکتبـر بـا 
گاردیـن مصاحبـه کـرد. نـام »دان سـلینو« در 
کتـاب رکوردهـای گینـس ثبـت نشـده اسـت 
چـون او گواهـی تولـدش را در ۹۹ سـالگی در 

جریـان آتش سـوزی خانـه از دسـت داد.  
۱۰۰ مایل

متوسـط  بـه طـور  کـه  اسـت  اسـت  مسـافتی 
در  را  تافـردی  میکشـد  طـول  راننـده  یـک 
آمریـکا بکشـد. همچنیـن ایـن شـمار مایل های 
خودروهـای خودران تسـا تا مه امسـال اسـت 
کـه بـدون راننـده هدایـت شـده اند. همـان ماه، 

جاشـوآ بـراون اولیـن راننـده تسـا شـد که در 
یـک خـودروی خـودران کشـته شـد.

 ۲۷۵ میلیون انسان
شـهری  مناطـق  در  سـاکن  انسـان های  شـمار 
اسـت کـه سـرانجام بـر اثـر گـرم شـدن زمیـن 
و بـه راه افتـادن سـیل کشـته می شـوند. این امر 
چندیـن دهـه زمـان می بـرد و مـا هـم قطعـا به 
چندیـن دهه زمان نیـاز داریم چـون نمی توانیم 
در عـرض یک شـب این همـه آدم را به مناطق 

بیاوریم. شـهری 
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد بار روشن تر

هنگامـی کـه یـک جفـت سـتاره نوترونـی در 
فـاش  یـک  شـدند،  مشـاهده  جـاری  سـال 
روشـن تر از یـک میلیارد خورشـید ایجـاد کرد. 
ایـن همچنیـن بسـیاری از پدیده هـای نجومـی 
دیگـر را ایجـاد کرد، امـا یک میلیارد خورشـید 
سـاده ترین چیـزی اسـت می تـوان درک شـود.

۳.۴ درصد نفوذ
افـراد  بانفوذتریـن  و  قدرتمندتریـن  سـهم 
بریتانیایـی کـه از سیاهپوسـت ها و گروه هـای 

اقلیت هـای قومـی هسـتند. ایـن آمـار اصـا با 
جمعیـت بریتانیـا تناسـبی نـدارد چـرا کـه این 
تشـکیل  را  جامعـه  ایـن  درصـد   1۳ گروه هـا 

می دهنـد.
 ۶۵.۶ میلیون انسان

شـمار  ایـن  جدیـد،  آمارهـای  براسـاس 
انسـان هایی اسـت که بـه اجبار از خانه هایشـان 
افـراد  و  پناهجویـان  اگـر  شـدند.  آواره 
بی خانمـان می توانسـتند تشـکیل کشـور دهند، 

بیسـت و یکمین کشـور بـزرگ روی کره زمین 
می شـدند کـه تعدادشـان از جمعیـت بریتانیـا، 

ایتالیـا بیشـتر می شـد.  یـا  فرانسـه و 
۰ نفر

تعـداد زنانـی اسـت کـه امسـال جایـزه نوبل به 
دسـت آوردنـد. خود مـردان هم بـه این ضعف 
اذعـان دارنـد. ژاک دوبوشـه، یکـی از برندگان 
نوبـل بـه خبرنگاران گفـت: علم توسـط مردان 

برای زنان سـاخته شـده اسـت.

پاتریک كاكبرن - ایندیپندنت

بیشـتر سـال گذشـته را مـن بـرای پوشـش اخبار 
موصـل در عـراق و رقـه در سـوریه گذرانـدم که 
در نهایـت در ایـن دو شـهر داعـش بـا شکسـت 
قطعـی بـه پایـان رسـید. ایـن اتفاقـات مهمتریـن 
اتفـاق در خاورمیانه در سـال ۲۰1۷ بود. مردم در 
حـال حاضر فرامـوش کردن اقدامات وحشـتناک 
خافـت داعـش زمانـی که در اوج قـدرت بود را 

کرده اند. آغـاز 
چنـدان زمانـی از این اتفاقات نگذشـته اسـت که 
امیـران ایـن خافـت در نواحـی غـرب عـراق و 
شـرق سـوریه به انـدازه وسـعت بریتانیـا حضور 
از چنـد  تروریسـت های داعـش هـر  داشـتند و 
گاهـی بـا انجـام اقدامات تروریسـتی از منچسـتر 
گرفتـه تـا کابـل و از برلیـن تـا صحـرای سـینا 

اخبـار را بـه خـود اختصـاص می دادنـد.
داعـش هنـوز می تواند غیرنظامیـان را مورد حمله 
قـرار دهـد. اتفاقـات رخ داده در صحرای سـینا و 
افغانسـتان در چنـد هفتـه گذشـته ایـن مسـاله را 
نشـان می دهـد امـا دیگـر داعش از چنیـن قدرتی 
برخـوردار نیسـت که بتوانـد یک دولـت مرکزی 

بـرای خود ایجـاد کند.
همچنیـن شکسـت داعـش دیگـر تاثیـرات مثبتی 
نیـز برجـای گذاشـته اسـت. ایـن اتفـاق می تواند 

نشـانه ای بـرای پایـان یافتن جنگ های سلسـله ای 
در عـراق باشـد کـه از سـال ۲۰۰۳، زمانـی کـه 
آمریـکا و انگلیـس صـدام حسـین را سـرنگون 
کردنـد، درگیـر آن بـوده اسـت.  سـوریه نیـز از 
سـال ۲۰11 با شـروع تظاهرات علیه بشـار اسـد، 
رئیس جمهـور سـوریه درگیـر سلسـله جنگ های 
داخلـی شـده اسـت. بیشـتر جنگ هایـی کـه در 
عـراق و سـوریه اتفـاق افتاده اسـت - جنگ هایی 
میـان گروه های شـیعه و سـنی، اعـراب و کردها، 
دیکتاتـوری،  مقابـل  مـردم  عربسـتان،  و  ایـران 
آمریـکا در برابـر طیـف گسـترده ای از مخالفـان- 
جنگ هایـی هسـتند کـه پایـان آرامـی بـرای آنهـا 
برنـدگان و  امـا کـم کـم  نیسـت.  قابـل تصـور 
بازنـدگان ایـن جنگ هـا کـه بـرای دهه هـا منطقه  
پدیـدار شـدن  در حـال  داد  را شـکل خواهنـد 
برخاسـتن  و  ظهـور  دربـاره  هشـدارها  هسـتند. 
دوبـاره داعـش و القاعـده یا تبدیل دوبـاره آنها به 
فرم هـای مرگبار جدیـد، عمق تغییراتـی را که در 
چنـد سـال گذشـته روی داد، تحت الشـعاع قـرار 
نخواهـد داد. امـروز دیگـر افراط گرایـان حمایت 
عوامـل  سـنی ها،  همفکـری  خـود،  منطقـه ای 
را  چشـمگیر  پیروزی هـا  و  پیش بینـی  غیرقابـل 
از دسـت داده انـد و دشـمنان آنهـا از آنچـه قبـا 
دوبـاره  برخاسـتن  شـده اند.  قوی تـر  بوده انـد، 

داعـش دیگـر عمـا غیـر ممکن اسـت.

کـه  را  خوشـحالی ای  آن  داعـش  شکسـت  امـا 
هـم  آن  علـت  برنینگیخـت.  می رفـت،  انتظـار 
شـاید ایـن باشـد کـه مـردم هنـوز کامـا متقاعد 
نشـده اند کـه ایـن مـار واقعا مـرده اسـت و هنوز 
نگراننـد که داعـش می توانـد هنوز تعـداد زیادی 
را بکشـد. مـن در مـاه اکتبـر و نوامبـر در بغـداد 
بـودم. در ایـن ماه هـا اتفـاق خاصـی رخ نـداد. 
حـاال ایـن شـرایط را بـا کشـته شـدن و شـکنجه 
اوج  مـاه در  تنهـا در یـک  نفـر  از ۳۰۰۰  بیـش 
جنگهـای مذهبـی در سـال های ۲۰۰۶ تـا ۲۰۰۷ 
بدن هـای  برخـی  ماه هـا  آن  در  کنیـد.  مقایسـه 
خـود را خالکوبـی می کردنـد تـا حداقـل اجسـاد 
متاشی شـان قابل تشـخیص باشـد! همین 18 ماه 
پیـش بـود که انفجـار یـک کامیون بمـب گذاری 
شـده در منطقـه کـراده بغـداد دسـت کـم باعـث 
کشـته شـدن ۳۲۳ نفـر شـد و بـه همیـن خاطـر 
اسـت کـه بغدادی ها تمایـل چندانی بـه برگزاری 

ندارند. شـادی 
بـا ایـن وجـود شـانس خوبـی اسـت کـه دوره 
جنگ هـا و شـرایط اضطـراری که عـراق را برای 
۴۰ سـال گذشـته نابـود کرده اند، پایـان یابد. بعید 
اسـت کـه شـبه نظامی گـری بومـی و داخلـی از 
سـوی دولتهـای خارجـی تقویـت شـود. فراتـر 
از مرزهـا هـم روابـط ایـران و حـوزه مدیترانه از 
طریـق عـراق، سـوریه و لبنـان بـه سـمت ثبـات 

مـی رود. پیش 
امـروز حوزه جدید بی ثباتی در خاورمیانه بیشـتر 
در شـبه جزیـره عرب اسـت کـه در سـال ۲۰1۷ 
تنش هـا در ایـن منطقـه به سـرعت افزایش یافت. 
در حـال حاضـر جنـگ بـه بن بسـت رسـیده در 
یمـن، اکنـون خونبارتریـن و ظالمانه تریـن جنگ 
در منطقه اسـت. هشـت میلیون تـن از مردم یمن 
بـه دلیـل محاصره عربسـتان سـعودی، بـا قحطی 
مواجـه هسـتند.  هـم چنین بیـش از یـک میلیون 
نفـر در معـرض ابتا به وبا هسـتند کـه بزرگترین 

شـیوع یـک بیمـاری در تاریخ معاصر اسـت.
اکنـون بیشـتر بـی ثباتـی در شـبه جزیـره اعراب 
و  خارجـی  فعـال  بیـش  سیاسـتهای  از  ناشـی 
داخلی شـاهزاده بن سـلمان اسـت. این سیاسـتها 
عربسـتان سـعودی را که زمانی به شـدت محتاط 
و محافظـه کار بـود، بـه یک مهره غیـر قابل پیش 
بینـی در منطقـه تبدیـل کـرده اسـت. برخـی از 
اقدامات وی مانند بازداشـت و اسـتعفای اجباری 
سـعد حریـری، نخسـت وزیـر لبنـان شـاید یـک 
اپـرای خنـده دار باشـد امـا برخـی کارهـای دیگر 

پیامدهـای جدی تـری دارنـد.
بـه  مـی  مـاه  در  ترامـپ  پرزیدنـت  زمانیکـه 
عربسـتان سـعودی سـفر کـرد، محمد بن سـلمان 
بـه طور حتـم فکـر می کرد کـه بادهـای تغییرات 
بـه نفـع وی در حـال وزیدن اسـت. امـا چیزهای 
کمـی به دسـت آورد: ترامپ، سـعودیهای میزبان 
را بـا سـرزنش اینکـه تمـام مشـکات خاورمیانه 
ناشـی از ایـران اسـت، خشـنود کـرد، امـا بخـش 
اعظـم سیاسـت ضـد ایرانی آمریـکا تنهـا در حد 
لفاظی اسـت. مهمترین ابتکار عربسـتان سـعودی 
در خلیج فـارس تحریـم قطـر بـود کـه ایـن اقدام 
پادشـاهی عربسـتان  بـرای  نیـز دسـتاورد کمـی 
و امـارات متحـده عربـی بـه همـراه داشـت. در 
واقـع ایـن کشـورها بـا ایـن اقـدام خـود قطـر را 
بـه سـمت ترکیـه و ایران سـوق دادنـد. در همین 
راسـتا ایـن اتفاقات باعث شـد که تبـادالت لفظی 
متحـده  امـارات  و  ترکیـه  میـان  خشـمگینانه ای 
عربـی رد و بـدل شـود. رجـب طیـب اردوغـان، 
بـه  توئیتـر  در  پیامـی  در  ترکیـه  رئیس جمهـور 
وزیـر امـور خارجـه امـارات اعـام کـرد: زمانی 
کـه نیـاکان مـن از مدینـه دفـاع می کردنـد »تـوی 
گسـتاخ کجا بودی؟« در آن سـوی دریای سـرخ، 
نیـز سـودان بـه دنبـال خـروج نیروهای خـود از 
یمـن اسـت، سـودان در طـول ایـن مـدت تعداد 
باالیـی از نیروهـای زمینـی ائتـاف سـعودی را 

تامیـن کرده اسـت.
بـه طـور کلی آمریکا و اروپای غربی، با عربسـتان 
سـعودی بـه عنوان یـک هژمـون منطقـه ای رفتار 

می کننـد. انگیـزه آنها  منافعشـان اسـت زیـرا آنها 
می خواهنـد کـه تسـلیحات خـود را به پادشـاهی 
کشـور  ایـن  خلیج فـارس  متحـدان  و  عربسـتان 
بفروشـند امـا اتفاقـات رخ داده در شـبه جزیـره 
عـرب در طـول یکسـال گذشـته ایـن حقیقـت 
کلـی را دربـاره کشـورهای نفت خیـز نشـان داد: 
پـول آنها ممکن اسـت باعث شـود که قدرتشـان 
افزایـش یابـد و نفوذشـان را تـا حـد مشـخصی 
گسـترش دهـد امـا ظرفیـت عملـی آنهـا بیش از 
آنچـه کـه آنهـا تصـور می کننـد محـدود اسـت. 
عربسـتان سـعودی، قطـر، امـارات متحـده عربی، 
عـراق و حتی کردسـتان عراق تنهـا مناطقی دارای 

هسـتند.  نفت 
تاریـخ اخیـر ایـن کشـورها نشـان می دهـد کـه 
یـک قانـون کلـی بر ایـن کشـورها حاکم اسـت: 
مالکیـت درآمدهـا و منابـع بـزرگ نفـت و گاز 
و یـا هرگونـه منابـع طبیعـی دیگـر ماننـد منابـع 
معدنـی تنهـا بـه غـرور و خـود تخریبـی منجـر 
شـده اسـت. زمانـی کـه بـه پادشـاه ادریـس لیبی 
در دهـه 1۹۶۰ گفتـه شـد که »شـرکت های نفتی، 
نفـت را در کشـورش کشـف کرده انـد جواب داد 
مـن آرزو می کنـم کـه مـردم مـن آب پیـدا کننـد 
زیـرا آب، مـردم را کاری می کنـد امـا نفـت آنهـا 
را رویاپـرداز«. ایـن نقـل قـول  تاحـدودی در این 
بـاره صـدق می کنـد زیـرا تمـام اتفاقاتـی کـه در 
خاورمیانـه و شـمال آفریقـا در طـول نیـم قـرن 
را  حقیقـت  ایـن  اسـت  افتـاده  اتفـاق  گذشـته 
آشـکار می کنـد. پـول نفـت می تواند باعث شـود 
کـه برخـی چیزها را به دسـت آورد مثـا می توان 
تسـلیحات مدرن بـا هزینه گزاف خریـداری کرد 
امـا نمی تـوان جنگ هـا را پیـروز شـد؛ همانگونه 
کـه ما اکنـون وضعیت یمـن را می بینیـم. می توان 
متحدانـی را خریـد امـا تنهـا زمانـی که پـول آنها 
بـه پایـان برسـد توجـه و وفـاداری آنهـا نیـز بـه 

پایـان خواهد رسـید.
کـه  اسـت  ایـن   ۲۰18 بـرای  خـوب  خبـر 
جنگ هـای وحشـیانه در عـراق و سـوریه احتماال 
بـه پایـان برسـد. نـه تنهـا عراقی هـا و سـوری ها 
بلکـه همسـایگان آنها از این مسـاله نفـع خواهند 
بـرد. هـر آنچـه کـه در منطقـه رخ دهـد، تبعاتـی 
بـرای باقـی ایـن کـره خاکـی بـه همـراه خواهـد 
داشـت، همانگونـه کـه درحملـه عـراق در سـال 
۲۰۰۳، القاعـده را بـه یک جنبش گسـترده تبدیل 
کـرد و در نهایـت بـه ظهـور داعـش منجـر شـد.

بـه هـر حال هـر اتفـاق بدی کـه در سـال ۲۰1۷ 
افتـاد، تنهـا نابودی خافت داعش، آن را به سـال 

خوبـی تبدیـل می کند.«

ارقام عجیب و غریب 20۱7

خبر خوب برای خاورمیانه در 20۱۸

ACKU


	Button 2: 
	Button 3: 


