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نخسـتین آزمایشـگاه کنتـرل کیفیـت زعفران 
در هـرات گشـایش یافـت. مسـؤوالن محلی 
کار  بـه  آغـاز  بـا  کـه  می گوینـد  هـرات  در 
از  افغانسـتان  زعفـران  آزمایشـگاه  ایـن 
آفـات نگهـداری شـده و بـا کیفیـت بهتـر به 

می شـود. عرضـه  جهانـی  بازارهـای 
بیشـراحمد احمـدی، مدیـر عمومـی ترویـج 
از  پـس  می گویـد،  هـرات  زراعـت  ادارۀ 
این جـا  تمامـی شـرکت ها در  ایـن زعفـران 
آزمایـش کیفیت شـده و بعد اجـازۀ فروش و 

می شـود. داده  آن  صـادرات 
آزمایشـگاه  ایـن  احمـدی  آقـای  گفتـۀ  بـه 

دارد. را  آزمایـش  نـوع   18 ظرفیـت 
آزمایشـگاه  ایـن  می افزایـد،  احمـدی  آقـای 
بـا هزینـۀ 50 هـزار دالـر آمریـکای از بودجۀ 
وزارت زراعـت سـاخته شـده کـه در کنـار 

آزمایـش کیفیـت، امراض و آفـات زعفران را 
نیـز تشـخیص می کنـد. در مزرعه هـا 

هـرات  والـی  رحیمـی،  محمدآصـف 
افتتـاح ایـن آزمایشـگاه در کنـار  می گویـد، 
کشـورها  از  برخـی  سوءاسـتفادۀ  از  این کـه 
جلوگیـری می کنـد، اعتماد بازارهـای جهانی 
را نیز نسـبت بـه زعفـران افغانسـتان افزایش 

می دهـد.
بـه گفتۀ آقـای رحیمی، زعفران افغانسـتان در 

سـطح جهان بهترین است.
والـی هـرات می افزاید که برخی از کشـورها 
نـام  بـه  را  زعفران شـان  تـا  انـد  تـاش  در 
افغانسـتان وارد بازارهـای جهانـی کنند. آقای 
رحیمـی بـرای جلوگیـری از واردات زعفران 
افغانسـتان  بـه  بی کیفیـت کشـورهای دیگـر 

تأکیـد می کنـد.
آزمایشـگاه کنتـرل کیفیـت زعفـران در حالی 
 50 روان  سـال  در  کـه  می یابـد  گشـایش 
درصـد بهای زعفران در مقایسـه با سـال های 
پیـش به علت زعفـران بی کیفیت کشـورهای 

همسـایه کاهـش یافته اسـت.

نخستـین آزمایشگـاه کنترل کیفـیِت زعـفران 
در هـرات گشایـش یـافت
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وزیــر زراعــت، آبیــاری و مالــداری کشــور 
ــزار  ــش از 23 ه ــون بی ــه تاکن ــد ک می گوی
ــتان  ــه افغانس ــد ب ــی هن ــدم کمک ــن گن تُ

رســیده اســت.
اولیــن محمولــه گنــدم کمکــی کشــور 
دوســت هندوســتان روز شــنبه )23 جــدی( 

ــل رســید. ــه کاب ب
و  زراعــت  درانــی وزیــر  نصیراحمــد   
آبیــاری در ایــن مراســم گفــت کــه از میــان 
ــرار  ــد ق ــه هن ــی ک ــن گندم ــزار تُ 110 ه
اســت بــه افغانســتان کمــک کنــد، تاکنــون 
60 هــزار تــن آن بــه بنــدر چابهــار رســیده 

اســت.
آقــای درانــی افــزود: »از ایــن میــان حــدود 
ــک  ــه ی ــن ک ــک ت ــزار و 750 متری 23 ه
هــزار و هشــتاد کانتینــر را شــامل می شــود 
ــه والیــت نیمــروز رســیده  از ایــن بنــدر ب
و در گــدام هــای اســتراتیژیک ذخیــره 

ســازی شــده اســت«.
ــش از 17  ــان بی ــن می ــه وی از ای ــه گفت ب
ــی،  ــه والیت هــای غزن ــدم ب ــن گن ــزار تُ ه
ننگرهــار، هــرات لغمــان، قندهــار، هلمنــد 
و ســیلوی مرکــزی کابــل انتقــال داده شــده 

اســت.
آقــای درانــی تصریــح کــرد کــه ایــن 
محمولــه هــای کمکــی گنــدم کــه در 
ــات کشــور  گــدام هــای اســتراتیژیک والی
ــه  ــرای رســیدگی ب ذخیــره ســازی شــده ب
آســیب دیــدگان جنــگ، حــوادث طبیعی و 
متــوازن ســازی نــرخ غلــه جــات دربــازار 

ــد. ــد ش ــه خواه ــه کار گرفت ــور ب کش
ــه  ــاخت ک ــان س ــر نش ــه خاط وی در ادام
مالــداری  و  وآبیــاری  زراعــت  وزارت 
برنامــه دارد تــا 7 ســال آینــده کشــور را از 
نظــر تولیــد غلــه جــات بــه خــود کفایــی 

ــاند. برس

رسیدن نخستین محمولۀ 

گندم کمکی هند به کابل
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ایـاالت متحـدۀ امریـکا تصمیـم گرفتـه اسـت کـه 
افزایـش  افغانسـتان  در  را  خـود  نظامیـاِن  شـمار 
دهـد. هرچنـد تـا هنـوز معلـوم نیسـت کـه چـه 
خواهـد  افغانسـتان  وارد  تازه نفـس  سـربازِ  تعـداد 
شـد ولـی بـه نظـر می رسـد کـه بـه دو دلیـل کاخ 
سـفید تصمیـم بـه افزایـش سـربازاِن خـود گرفتـه 
اسـت: نخسـت موضوعـی کـه می تواند بـه افزایش 
سـربازان امریـکا در افغانسـتان منجـر شـده باشـد، 
شایعاتی سـت کـه مبنـی بـر شکسـِت ایـن کشـور 
در جنـگ افغانسـتان روی زبان هـا افتـاده اسـت. به 
نظـر می رسـد کـه افزون بـر تعـدادی از کشــورها 
مثـل روسـیه، پاکسـتان و ایـران حاال در میـان مردم 
افغانسـتان هـم با تأثیرپذیـری از برخـی جریان های 
مخالـف امریـکا، ایـن شـایبه تقویـت پذیرفتـه کـه 
ایـن کشـور در مأموریـِت خود شکسـت  خـورده و 
دیگـر حرفـی بـرای گفتـن و حتـا مانـدن در خاک 

افغانسـتان نـدارد. 
فرامـوش نبایـد کـرد کـه افـکار عمومـی در میـان 
جامعـۀ جهانـی نیـز بـه سـود امریـکا و متحدانـش 
موضـوع  کـه  می خواهنـد  نیـز  آن هـا  و  نبـوده 
افغانسـتان دیگـر به عنـوان اولویِت کشورهای شـان 

مطـرح نباشـد. 
دلیـل دوم امـا می توانـد ایـن باشـد کـه فشـارهای 
امریـکا بـر پاکسـتان، باعـث به وجـود آمدِن فشـار 
بـر خـودِ ایـن کشـور شـده و بـرای دفـع این گونـه 
نظامـی  و  روانـی  فشـارهای  شـامل  کـه  فشـارها 
اسـت، حـاال بـا افزایـش سـربازاِن خـود می خواهد 
امـا موضـوع  مهـار سـازد.  تـا حـدودی  را  آن هـا 
اصلـی این جاسـت کـه بـا افزایـش سـربازاِن خـود 
امریـکا چقـدر می توانـد بـه هدف هایـی کـه تعیین 
کـرده، دسـت پیـدا کنــد؟ آیـا افزایش سـربازان به 
افزایـش جنـگ در افغانسـتان منجـر نخواهد شـد؟ 
چـه ضمانتـی وجـود دارد کـه امریـکا در راســتای 
مبـارزه بـا تروریسـم این بـار موفقیتـی را کـه دولت 

آورد؟ به دسـت  می بـرد،  انتظـار  افغانسـتان 
ایـن سـوال ها واقعـًا در وضعیت فعلی بدون پاسـخ 
انـد و امریکایی هـا خـود نیـز بـه گونـۀ واضـح از 

آن چـه کـه در آینـده رقـم خواهـد خـورد، تصـور 
روشـنی ندارنـد. یـک بـار امریـکا پـس از حوادث 
یـازده سـپتمبر چنین اشـتباه محاسـباتی را انجام داد 
و اگـر ایـن بـار بازهـم در محاسـباِت خـود دچـار 
نظـر می رسـد کـه دیگـر هیـچ  بـه  اشـتباه شـود، 
پیروزی یـی در جنـگ با تروریسـم نخواهد داشـت. 
برخـی تحلیل گـران بـه این نظـر اند کـه هدف های 
امریـکا در منطقـه چنان گســترده و چندالیه اسـت 
کـه به سـاده گی نمی تـوان فهـِم دقیقـی از آن هـا بـه 
دسـت آورد و بـه همیـن دلیـل آن چـه را کـه مـا به 
از  عنـوان شکسـت محسـوب می کنیـم، در اصـل 
منظـر منافـع امریـکا برای شـان پیــروزی بـوده و 
آن چـه را کـه مـا پیـروزی می دانیـم، در حقیقـت 

شکسـِت آن هـا بـه شـمار رفته اسـت. 
تـا حـدودی  تحلیـل  ایـن  کـه  می رسـد  نظـر  بـه 
درسـت باشـد ولـی بـا آن هـم نمی تـوان از کنـار 
را  آن چـه  هـر  و  کـرد  عبـور  واقعیت هـا  برخـی 
و  رویدادهـا  کـردن  ردیـف  بـا  می توانیـم  کـه 
آوریـم،  به دسـت  وضعیـت  معنـای  از  اتفاق هـا 
ناشـی از سوءبرداشـت های خـود بشـماریم. چنیـن 
کوچک انگاری هـا سـبب می شـود کـه مـا همیشـه 
شـویم.  اشـتباه  دچـار  واقعیت هـا  تحلیـل  در 
استراتژیسـت های قدرت هـای بـزرگ بـدون شـک 
بـه دلیـل در اختیار داشـتن اطاعاِت به روز شـده و 
دسـِت اول می تواننـد بهتـر از دیگـران وضعیـت را 
تحلیـل کننـد، ولـی ایـن بدان معنا نیسـت کـه آن ها 

نمی شـوند. اشـتباه  دچـار  هرگـز 
در  بـزرگ  قدرت هـای  کـه  داده  نشـان  تاریـخ   
را  بزرگـی  اشـتباه های  چنـان  خـود  محاسـباِت 
مرتکـب شـده اند کـه بـه خلـِق فاجعـه انجامیـده 
اسـت. مگـر کسـی می توانـد امـروز بـاور کنـد کـه 
اشـتباه  بـا ویتنـام دچـار  امریـکا در جنـِگ خـود 
محاسـباتی نشـده بـود و آن گونـه کـه برنامه ریـزی 

کـرده بـود، ایـن جنـگ پیـش رفـت؟
 بـدون شـک امریـکا در جنـگ بـا ویتنـام دچـار 
اشـتباه های کاِن محاسـباتی شـد و نتوانسـت هیـچ 
پیروزی یـی در ایـن جنـگ فاجعه بـار نصیـِب خود 

سـازد. در جنـگ افغانسـتان هـم امریـکا در برخـی 
مـوارد دچـار چنیـن اشـتباه های محاسـباتی شـده 
اسـت. امریـکا فکـر می کرد کـه در ظرِف دو تا سـه 
سـال پیـروزی کامِل خـود را در مبارزه با تروریسـم 
کـه  می بینیـم  ولـی حـاال  گرفـت  جشـن خواهـد 
در ایـن عرصـه نـه تنهـا کـه موفقیـِت آن چنانـی را 
به دسـت نیـاورده کـه حتـا برخـی رقبای آن شـیپور 

می نوازنـد.  را  شکسـتش 
امریـکا بـه صـورِت دقیق نتوانسـت کـه هدف های 
پاکسـتان را تشـخیص دهـد و در مـورد مخالفـان 
مسـلِح افغانسـتان نیز برنامۀ کارا و موثری نداشـت. 
بـه یـک معنـا امریـکا فقـط بـرای آرام کـردِن افکار 
عمومـی شـهروندانش، پـس از حمله هـای مدهـش 
یـازده سـپتمبر، به افغانسـتان بـه یک باره گی و بدون 
برنامـه هجـوم آورد. رییس جمهوری وقـِت امریکا 
در همـان سـال ها توانسـت یـک مقـدار بـرای خود 
و کشـورش به عنـواِن یک ابرقدرت آبـروداری کند 
و لطمه یـی را کـه در اثـر حـوادِث یـازده سـپتمبر 
بـه حیثیـت و اعتبـارِ ایـن کشـور وارد شـده بـود تا 
حـدودی جبـران کنـد؛ ولـی ادامـۀ کار بـه دالیـِل 

فـراوان نتوانسـت بـه سـود امریکا تمام شـود.
 امریـکا نیاز داشـت با برنامه ریزی دقیق و متناسـب 
بـا شـرایط منطقـه و افغانسـتان عمل کنـد و تنها به 
امـا دیدیـم کـه  نباشـد.  غـرور و قدرتـش متکـی 
چنیـن نشـد و غـرور و قـدرِت امریـکا بـه معضـل 
کانـی حـاال هـم برای خـودش و هـم بـرای مردم 
افغانسـتان کـه قربانی جنگ و تروریسـم اند، تبدیل 

است.  شـده 
اکنـون هـم با افزایش شـمار نظامیـاِن امریکایی قرار 
نیسـت کـه در میـدان جنـگ اتفـاِق فوق العاده یـی 
بـه  سـربازان،  افزایـش  زیـرا  بگیـرد.  صـورت 
ده هـا  و  داعـش  و  طالبـان  جنگ جویـاِن  افزایـش 
گـروه جنگ طلـِب دیگـر کـه در پاکسـتان تمویل و 
تجهیـز می شـوند، می انجامـد. بـه نظـر می رسـد که 
امریـکا می بایـد بـرای رفـِع مشـکاتش در منطقه و 
به ویـژه افغانسـتان، بزرگ تـر و عمیق تر بیندیشـد و 

کنــد.  چاره جویی 
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کابـل  در  صلـح  جـواِن  سـفیراِن  گـروه  گذشـته،  پنجشـنبۀ 
افغانسـتان را  اعـام کردنـد کـه در نظـر دارنـد پیـام صلـِح 
رکاب زنـان بـه چندین کشـور  برسـانند. این گروه کـه جواناِن 
ورزشـکارِ افغانسـتانی انـد، رکاب زنـان بـه چهارراهی مسـعود 
بـزرگ رسـیدند و در آن جـا بـا برافراشـتن پرچـم افغانسـتان، 
سـازمان ملل و پرچم هشـت کشـوری کـه قرار اسـت از آن ها 
رکاب زنـان عبـور کنند، برنامۀشـان را افتتاح کردنـد. این گروه 
از ورزشـکاران دوچرخه سـوار، بـا افراشـتِن ایـن پرچم هـا در 
چهارراهـی مسـعود بـزرگ خواسـتند چهرۀ جنگ بـرای صلح 
را بـه نمایـش بگذارنـد. ایـن حرکـِت نمادیـن که بـه حمایِت 
مالـی یونامـا صورت گرفته اسـت، نشـانگِر آن اسـت که نسـل 
جدیـد، بیشـتر از هـر چیـزی بـه صلـح می اندیشـند و از هـر 
اقدامـی بـرای دسـت  یافتـن بـه چنین ارزشـی دریـغ نخواهند 

. د کر
دو  کشـوری،  هـر  بـه  رسـیدن  بـا  دوچرخه سـواران  ایـن 
ورزشـکارِ دیگـر را بـا خـود همراه می سـازند و بـه رکاب زنی 
ادامـه می دهنـد تـا پیــامِ مـردم افغانسـتان را به جهانیـان اباغ 
کننـد. چنیـن کارزارهایـی بـرای صلـح می تواننـد نـگاهِ جهان 
را بیـش از پیـش بـه کشـوری معطـوف کننـد که به صلـح نیاز 
دارد و بایسـتی ایـن مـردمِ مسـتحق، بـه صلـح دسـت یابنـد. 

بسـیاری ها می گوینـد که دسـت یافتن بـه صلح در افغانسـتان، 
رویایـی بیـش نیسـت؛ امـا ایـن تاش هـا می تواننـد به مراتـب 
موثرتـر از تاش  هـای بی ثمـری باشـند کـه طی سـال ها دولِت 
افغانسـتان زیـر نـامِ تاش هـای صلح خواهانـه انجـام داده و 
صدهـا میلیـون دالـر را نیـز بـه مصـرف رسـانده اسـت. برای 
دسـت یافتن بـه صلـح، در قدم نخسـت، به فرهنگ سـازی نیاز 
اسـت و اگر این فرهنگ در افغانسـتان شـکل بگیرد، صلح نیز 
محقـق خواهد شـد. اما متأسـفانه اکنـون ذهِن مردم افغانسـتان 
بـه جنـگ خـو کـرده اسـت و فقـط بـا کارهـای فرهنگـی و 
ذهنیت سـاز می تـوان اذهـاِن خوکـرده بـه جنـگ را بـه صلـح 
و دوسـتی سـوق داد و بسـترهای اسـتفادۀ ابـزارِی جنگ طلبان 
سـال ها  ایـن  طـی  افغانسـتان  دولـت  برچیـد.  را  جوانـان  از 
بـه فرهنگ سـازی بی توجـه بـوده و بدتـر این کـه حلقـات و 
گروه هایـی در مرکـز و حاشـیۀ آن، بـه هواخواهـی از فرهنـِگ 
جنـگ و خصومـت، بیـش از پیـش در جامعـه فعـال شـده اند.

مردم افغانسـتان هم اکنون با سیاسـِت تفرقه  بیــنداز و حکومت 
کـِن رسـمی مواجـه انـد. بـا چنین سیاسـتی ابـداً کبوتـِر صلح 
در آسـمان افغانسـتان بال نمی گشـاید. از جانب دیگـر، درایِت 
سیاسـِی دولـت نیـز در زمینـۀ صلـح طـی ایـن سـال ها بسـیار 
ضعیـف و نزدیـک بـه صفر بـوده اسـت؛ ورنه بـا این همه پول 
و امکاناتـی کـه به شـورای نام نهادِ صلح سـرازیر شـد، می شـد 
را  فراوانـی  ریشـه منِد  و  فرهنگـی  برنامه هـای صلح خواهانـۀ 

طراحـی و موفقانـه بـه منصۀ اجرا گذاشـت. 
اکنـون ورزش کاراِن جـواِن کشـور بـرای جبـراِن ایـن کم کاری 
و بی توجهـی پـا بـه رکاب شـده اند و می خواهنـد طـی یـک 
سـفِر نمادیـن نیـاز افغانسـتان بـه صلـح را بـه جهانیـان مطرح 
کننـد. شایسـته اسـت کـه ایـن حرکـِت مدنـی مـورد حمایِت 
دولـت و مـردم افغانسـتان هـم قـرار بگیـرد. افتتاح ایـن برنامه 
از چهارراهـی مسـعود بـزرگ نیز به معنای آن اسـت که نسـل 
جـواِن افغانسـتان درک کـرده کـه چـه کسـانی بـرای صلح در 
کشـور تـاش کرده انـد و حتا در ایـن راه جـان داده اند و حاال 
هـم می داننـد کـه چـه کسـانی بـرای جنـگ تـاش می کنند و 

هـر روز بـذر نفـاق می افشـانند.  
بـدون شـک صلـح موهبتـی بـزرگ اسـت کـه بـدون صداقت 
و فـداکاری و قبـوِل رنـج و زحمـت به دسـت نمی آیـد. دولت 
کمتریـن  عناصـر،  ایـن  از  بـودن  تهـی  دلیـِل  بـه  افغانسـتان 
موفقیت در دسـت یابی به صلح هم نداشـته اسـت. شـعارها و 
حرکت هـاِی مردم فریبانه یـی کـه فقـط مصارِف گـزاِف مالی را 
در پـی داشـته، نه تنهـا صلـح را قریـب و دسـت یاب نسـاخته، 
بلکـه آن را در هیـأِت ابـزاری بـرای بازی هـا و حرکت هـای 

سـیاهِ سیاسـی، بیـش از پیـش بعیـد و نایاب سـاخته اسـت. 
بـا این اوصاف، اگـر مردم افغانسـتان همانند دوچرخه سـواراِن 
جـوان، با آگاهـی و درایِت کامل هرکدام به طریقی پا در رکاِب 
صلـح نگذارنـد، دولـت افغانسـتان و جامعـۀ جهانـی، صلح را 
بـه خانه هـاِی ایـن سـرزمین سـوغات آورده نمی تواننـد. مردم 
می تواننـد بـا تأکید بـر پیوندها و اشـتراکاِت بی شـمار و پرهیز 
از اختافـات جزیـی و موردی، اوالً صلـح را در فرهنِگ بومِی 
خـود نهادینـه بسـازند و ثانیًا بـه سیاسـت هاِی احیانـًا حمایتِی 

دولـت و جامعـۀ جهانـی نیز سمت وسـو دهند.
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برخـی از اسـتادان دانشـگاه و آگاه در واکنـش 
بـه تصویـری از پرویـز مشـرف رییس جمهـور 
پیشـین پاکسـتان و یکـی از حامیـان طالبان، در 
منـزل سـید حامـد گیانـی، می گوینـد: وجـود 
ایـن تصویـر نهایت وابسـتگی اسـتخباراتی این 

فـرد را نشـان می دهـد.
آنـان می گوینـد کـه پرویـز مشـرف جنایت کار 
و قاتـل هزارهـا شـهروند افغانسـتان اسـت و با 
حمایت هـای بی دریع خود از گروه تروریسـتی 
طالبـان سـبب بی ثباتی کشـور و قتل عـام مردم 

شـده است.
دو روز پیـش حامـد گیانـی فرزنـد ارشـد پیر 
سـید احمـد گیانـی، رهبر حـزب مخـاذ ملی، 
در یـک برنامـۀ تلویزون خصوصـی طلوع نیوز 
بـه ایـن پرشـس مجـری برنامـه مواجه شـد که 
چـرا تصویر پرویز مشـرف در منزل شماسـت؟ 
او گفـت: این موضوع شـخصی اسـت. اما پس 
از نشـر ایـن گفت وگـو شـمار زیـادی بـه آن 
انگشـت انتقـاد بلنـد کـرده و آقـای گیانـی را 

نوکـر پاکسـتان خطـاب کردند.
امـا، این بحـث از دید آگاهان نظامی و سیاسـی 
ا سـت. جعفـر کوهسـتانی  قابـل درنـگ  نیـز 
اسـتاد دانشـگاه بـا اشـاره بـه وجـود تصویـر 
پرویـز مشـرف رییس جمهور پیشـین پاکسـتان 
و یکـی از حامیـان گروه طالبـان در منزل حامد 
گیانـی، در گفـت و گـو بـا روزنامـۀ مانـدگار 
می گویـد: آقـای مشـرف نـه رهبر و شـخصیت 
جهانـی ا سـت ، نـه مختـرع و نـه هـم پیشـوای 
و  انسـان ها  خاین تریـن   از  یکـی  او  مذهبـی  . 
قاتل  هزارها انسـان بیگناه در افغانسـتان اسـت. 
چنیـن  وجـود  می گویـد:  کوهسـتانی  آقـای 
تصویـری نشـان گر وابسـتگی استخباراتی سـت 
کـه آقـای گیانی مشـرف را به عنوان پیشـوای 
خـود قبـول کرده و بـه ارزش های ملـی تمکین 
نمی کنـد و یـا ناشـی از عاقمندی شـخصی او 

ست.  ا
آقـای کوهسـتانی تأکیـد می کنـد کـه وقتی یک 
رهبـر سیاسـی کـه مدعـی قـدرت و رهبری در 
از خانواده هـای  بـه یکـی  افغانسـتان اسـت و 

سیاسـی ارتبـاط دارد، تصویری یکـی از رهبران 
کشـور بیگانـه را که چهـرۀ  دشـمنی  او در برابر 
مـردم افغانسـتان آشـکار اسـت، در منـزل خود 
نگهـداری می کنـد، این بحث نمایانگر دشـمنی 

آشـکار او با مردم افغانسـتان اسـت. 
تصاویـر  کـه  دارد  بـاور  دانشـگاه  اسـتاد  ایـن 
از  نشـانی  گیانـی  حامـد  منـزل  در  مشـرف 
وابسـتگی و زبونی سـت و آشـکار می سـازد که 
برخی هـا حتـا در خانـۀ خـود نیـز اسـتقالیت 

ندارنـد. 
بـه گفتۀ او، چنین شـخصیت های در افغانسـتان 
زیاد هسـتند و بیشترشـان وابسـته  به کشورهای 
بیرونی انـد، امـا او می گویـد کـه در افغانسـتان 

مـورد  مردمـی  و  ملـی  شـخصیت های  بیشـتر 
حقـارت قـرار می گیرنـد. امـا ایـن افـراد کـه 
هیـچ  بیگانه انـد  دادۀ  پـرورش  »چوچه هـای« 

مانـع برایشـان وجود نـدارد.
کـه  ایـن  بـه  اشـاره  بـا  کوهسـتانی  آقـای 
خانـوادۀ گیانـی یکـی از خانواده های سیاسـی 
اسـاس  بـه  حتـا  برخی هـا  و  افغانسـتان  در 
نسـبت های قبیله یـی و دینـی نیـز بـرای آنـان 
حرمـت قایل انـد، گفـت:  بیگانـه  پرسـتی های 
آقـای گیانـی نشـان می دهد کـه او تنها حضور 
فزیکـی در افغانسـتان دارد، امـا اصـل اندیشـه 
اختیـار  در  کشـور  ایـن  از  بیـرون  فکـرش  و 
اسـت.  اسـتخباراتی  سـازمان های  و  بیگتانه هـا 

او گفـت: ایـن کار سـبب پویایی مردم می شـود 
و  قبیله یـی  ونشـان های  نـام  بـه  دیگـر  کـه 
زیـرا  نکننـد،  تمکیـن  گروهـی  هـر  پیشـوایی 
بـه گفتـۀ او، سـر ایـن افـراد یک جـای اسـت، 
در  نیـز  و سیاست  شـان  دیگـر  تن شـان جـای  

پهلـوی دیگـری قـرار دارد.
حامـد گیانـی فرزنـد ارشـد پیـر سـید احمـد 
گیانـی، رهبـر حـزب مخـاذ ملی مربـوط یکی 
گـه  اسـت  کشـور  سیاسـی  خانواده هـای  از 
پیـش از ایـن نیـز سـخنان جنجالـی در رابطـه 
بـه حضور رهبـران گـروه طالبان در افغانسـتان 
گفتـه بـود که سـبب واکنش هـای تنـد نهادهای 

سیاسـی و امنیتـی شـده بـود. 

هم چنان، جنـرال عتیق اهلل امرخیل آگاه مسـایل 
نظامـی، بـا اشـاره بـه شـعر اقبـال الهـوری که 
گفتـه اسـت: »خـدا آن ملتی را سـروری داد که 
تقدیـرش به دسـت خویـش بنویشـت -  به آن 
ملـت سـر و کاری نـدارد کـه دهقانـش بـرای 
دیگـران کشـت«، می گویـد: پرویـز مشـرف به 
عنـوان دشـمن مردم افغانسـتان اسـت و کسـی 
دشـمن را دوسـت دارد بیشـتر غرق شده است. 
آقـای امرخیـل بـاور دارد کـه وجـود عکـس 
عـاوه   بـر  گیانـی  آقـای  منـزل  در  مشـرف 
این کـه بیگانـه  پرسـتی آقـای گیانـی آشـکار 
می سـازد. کاهـش محبـت او را نسـبت به وطن 

و ارزش هـای ملـی نیـز نشـان می دهـد.
به گفتۀ او، در افغانسـتان شـخصیت های زیادی 
وجـود دارد کـه بـرای آزادی، خدمـت به وطن 
سـر سـپرده اند، اما در این وقت یکی از رهبران 
سیاسـی تصویـر یک جنایـت کار و قاتل هزارها 
شـهروند افغانسـتان را در خانۀ خـود نگهداری 
می کنـد. او گفـت: بـرای این چنیـن افـراد» حتا 
کار  ایـن  زیـرا  نمی شـود،  دریافـت  الزم  نـام 

نهایـت برده گـی  انسـان را نشـان می دهد«. 
بیشـتر سیاسـیون  نظامـی می گویـد:  آگاه  ایـن 
اسـتخبارات  سـازمان  دامـن   در  افغانسـتان 
غیـر  در  یافته انـد.  پـرورش   )isi( پاکسـتان 
صـورت اگـر رهبـران ایـن چنیـن نمی بودنـد، 
امـروز افغانسـتان کشـور مترقی در جهـان بود. 
امـا چنـد تـن از رهبران مـردم را به نام و نشـان 
کشـور  در  بدبختی هـا  سـبب  و  کردنـد  اغـوا 
شـده اند کـه امـروز به نام رهبـر دیگـران افتخار 

می کننـد. 
پرویـز مشـرف   « امـر خیـل می گویـد:  آقـای 
بـرای مـا افتخـار نیسـت، بـرای پاکسـتانی های 

قابـل افتخـار اسـت، مـا پاکسـتانی نیسـتیم«. 
او افـزود کـه آقای گیانـی که یکـی از رهبران 
سیاسـی خـود را فکـر می کنـد بـا نشـان دادن 
عاقمنـدی بـه قاتـل مـردم افغانسـتان همـه را 

شـگفت زده کـرده اسـت. 
 

موترهـای فرمـان راسـته یـا »یک کلی دسـِت پاکسـتان« 
در سـال های اخیـر بـه یـک معضـل بـرای شـهروندان 
و حکومـت تبدیـل شـده اسـت. در حالـی که براسـاس 
قوانیـن ترافیکـی کشـور، تـردد موترهـای دارای فرمـان 
راسـت، غیـر قانونـی اسـت، اما در سـاِل 1391، شـورای 
وزیران فیصله کرد تا به موترهای دسـت پاکسـتان اسـناد 
موقـت پنـج سـاله توزیـع شـود کـه چنیـن شـد و مدت 
اعتبـار آن هـم اوایـل ماه ثور سـال 1395 به پایان رسـید. 
بربنیـاد فیصلـۀ شـورای وزیـران، پـس از سـپری شـدن 
مدت پنج سـال، می بایسـت تمام موترهای فرمان راسـته 
یا یک کلید دسـِت پاکسـتان جمع آوری و بـه پرزه تبدیل 
شـوند، اما چنین نشـد و روند واردات این موترها بعد از 
این فیصلۀ شـورای وزیران، سـرعت بیشـتر نیز گرفت و 
ده هـا هـزار موتر یـک کلید به صـورت غیر قانونـی وارد 

افغانسـتان شد.
بیشـتر سـبب  فرمـان راسـته  افغانسـتان، موترهـای  در 
حادثـات ترافیکی می شـوند، زیـرا با درنظرداشـت قانون 
ترافیـک، در افغانسـتان از موترهـای »اشـترینگ چپـه« 
اسـتفاده می شـود و سـاحۀ دید برای موترهای »اشترینگ 

راسـته« کمتر می باشـد. گفته می شـود که تمـام موترهای 
یـک کلید دسـت پاکسـتان سـرقت شـده و وارد کشـور 
می شـوند، بیشـتر کسـانی از این موترها اسـتفاده می کنند 

کـه یـا زورمنـد انـد یا هـم کارمنـد دولت.
مشـکل دیگری کـه این موترها بـه وجود آورده اسـت و 
می توانـد در آینـده نیز سـبب نگرانـی باشـد، ارزان بودن 
ایـن موترها اسـت. این موترها از آنجایـی که غیر قانونی 
وارد شـده انـد و مالـکان آن هیـچ نـوع پولـی بابت ثبت 
آن در اداره هـای حکومتـی نپرداختـه انـد، می تواننـد بـه 
قیمـت ارزان آن را وارد بـازار کننـد. این کار سـبب شـده 
بسـیاری ها بـا پول کمتـر صاحـب موتر شـوند. هم چنان 
کـه  شـود  سـبب  می توانـد  موترهـا  ایـن  بـودن  ارزان 
گروه هـای تروریسـتی و قاچاق براِن انسـان و مواد مخدر 
بـه سـاده گی از آن ها بـرای اهـداف تروریسـتی و جنایی 

خـود اسـتفاده ببرند!
بـه هر رو، این نخسـتین بار نیسـت که حکومـت اقدام به 
جمع آوری موترهای ایشـترنگ راسـته می کند، در جریان 
چنـد سـاِل گذشـته، بارها مقام هـای حکومتی دسـتور به 
جمـع آوری این موترها داده اسـت، اما هـر بار از تطبیق و 

اجرایـی سـاختن این احـکام عاجز مانده 
اسـت. حاال هـم کاری با جمـع آوری آن 
نـدارم، امـا سـرِ سـخنم بـا حکومـت و 
کسـانی کـه در ایـن زمینـه مسـوول اند، 

است.
مسـووالن در وزارت داخلـه، گارنیزیـون 
کابـل، ریاسـت ترافیک کابـل و نهادهای 
مسـوول بایـد جمـع آوری موترهـای غیـر قانونـی را از 
وارد  موترهـا  ایـن  کـه  مکان هایـی  و  موترفروشـی ها 
می شـوند، آغـاز کننـد. ایـن خیلـی بی انصافـی بـه نظـر 
می آیـد کـه موترفروشـی های در شـهر و والیـات آزادانه 
دسـت به فروش موترهای غیرقانونی بزننـد، اما نیروهای 
امنیتـی بعـداً ایـن وسـایط را از نـزد کسـانی کـه در بدل 
پـول آن را خریـداری کـرده انـد، بگیـرد و توقـف دهـد. 
اینـکار مـردم را نسـبت بـه نیروهـای امنیتـی و حکومت 
عقده منـد می سـازد. نهادهـای مسـوول اگر نشـانی موتر 
فروشـی هایی را کـه موترهـای غیرقانونـی را بـه فـروش 
می رسـانند، نـدارد کـه -قطعـاً دارند- می توانند سـری به 
شـبکۀ اجتماعی فیسـبوک بزنند و ببینند کـه ده ها صفحه 
بـرای فـروش چنیـن موترهـا بـا نـام، آدرس و شـمارۀ 

تماس فروشـنده و موترفروشـی سـاخته شـده اسـت.
موترهـای فرمـان راسـته بـه حـدی در شـهر بی نظمی و 
بی بندوبـاری را بـه وجود آورده اسـت که گفته می شـود، 
صاحبـان ایـن موترهـا زمانـی کـه شـخصی را بـه موتـر 
می زننـد، از تـرِس این کـه مبـادا شـخص مـرده باشـد، 

موتـر را در محـل حادثـه رهـا کـرده فـرار می کننـد؛ زیرا 
آنـان می داننـد کـه پولیـس و ترافیـک قادر به دسـتگیری 
مالـک موتر نیسـت، چون موتر اسـناد ندارد و ثبـت ادارۀ 
ترافیـک یا نهـاد دیگری نیسـت. چنین بی نظمـی را فقط 
موترهـای ارزان قیمـت و غیـر قانونی می توانـد به وجود 

بیاورد.
در کنـار ایـن، چنانـی کـه در بـاال گفتـه آمد، بسـیاری از 
ایـن موترهـا نـزد افـراد زورمنـد و کارمنـدان دولتـی نیز 
اسـت کـه بـا ایـن وجـود، رونـد جمـع آوری آن سـبب 
نیروهـای  میـان  در  فسـاد  و  بی عدالتـی  نوعـی  اشـاعۀ 
امنیتـی نسـبت بـه شـهروندان هم شـده اسـت. آنانی که 
زورمنـد انـد و یا کارمنـِد دولتی، بـه راحتـی می توانند از 
جمع آوری موترهای شـان جلوگیری کنند، اما بسـیاری از 
شـهروندانی که نـه زور دارند و نه کارمنِد دولت هسـتند، 
یـا باید برای جلوگیری از جمع آوری وسایط  شـان رشـوه 
بدهنـد، یـا به قـول عام، از موترشـان »دسـت بشـویند«.

گفتـه می شـود کـه در مـوارد بسـیار، حتـا زورمنـدان و 
پـول داران، توانسـته انـد در بـدل رشـوه، موترهای شـان 
را از شـهرک پولیـس - جایـی کـه موترهای غیـر قانونی 
و یـا موترهایـی کـه حادثـه می کننـد به آنجـا انتقـال داده 
می شـود- بیـرون کننـد. به هـر حـال، شـهروندان انتظار 
دارنـد حکومـت هرچه زودتـر سرنوشـت موترهای یک 
کلیـد و فرمـان راسـته را مشـخص کـرده و بـه فسـاد، 
بی بندوبـاری و بی عدالتـی در شـهرها و والیـات پایـان 

دهد. 

برخی شهروندان و آگاهان، در رابطه به وجود تصویر پرویز مشرف در منزل حامد گیالنی:

پرویز مشرف قاتل هزارها شهروند افغانستان است

موترهای فرمان راسته 
و تداوم بی عدالتی، فساد 
و بی نظمی

ابوبکر صدیق

ACKUروح اهلل بهزاد



سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2185 یک   شنبه     24 جد   ی  /   د  ی     y    1396   27 جما د ی اال و ل    y 1439  14 جنو  ر ی    42018 www.mandegardaily.com

◄نویسنده: نیکوالس َكر
◄برگردان: جمیل شیرزاد

◄نشرشده در مجلۀ اتالنتیک، شماره جوالی/اگست 2008
در فلـم سـفر فضایـی بـه کارگردانـی سـتانلی کیوبریک که در سـال 2001 سـاخته شـده 
اسـت، یـک صحنـه اسـت کـه در آن سـفینۀ فضایـی کـه توسـط یـک برنامـۀ کمپیوتری 
رهنمایـی می شـود بـرای کاراکتِر محـوری، خطـر بزرگی ایجـاد می کند و قهرمـان، چارۀ 
کار را در قطـع حسـگرها، رابط هـای هـوش مصنوعـی کمپیوتـر و اختـال برنامه هـای 
کمپیوتـر می بینـد و در میـان تضرع هـای ایـن اَبَرکمپیوتـر، او بـه ایـن کار اقـدام می کنـد 
درحالی کـه کمپیوتـر پیوسـته تکـرار می کنـد: »ایـن کار را نکن، مـن دارم زواِل هوشـم را 

احسـاس می کنـم!«
ایـن زواِل هـوش را مـن نیـز احسـاس می کنـم. طی چند سـال پسـین پیوسـته احسـاس 
می کنـم کسـی یـا چیـزی دارد بافت هـای مغزم را مغشـوش می کنـد. بـرای توصیف این 
حالـت، زوال واژه یـی درسـت نخواهـد بـود، اما تـا جایی که مـن می توانـم بگویم ذهنم 
دسـتخوش تغییـر می شـود. در گذشـته، غـرق شـدن در یک کتـاب یا یک مقالـۀ طوالنی 
برایـم آسـان بـود؛ ذهنم بـا روایـِت کتاب یا تسلسـل مواضـع و اسـتدالل های موجود در 
متـن، درگیـر می شـد و سـاعت ها را در ادامـۀ دامنه هـای پیـچ درپیـچ نثـِر کتاب هـا راه 
می رفتـم. امـا حـاال دیگـر چنـان امـری به نـدرت اتفـاق می افتـد. حـاال پـس از خوانـدن 
دو یـا سـه صفحـۀ یـک کتـاب تمرکـِز ذهنـم به هـم می خـورد و یـا بـی اراده کار می کند. 
بی قـرار می شـوم، سررشـتۀ روایـت و یـا اصـِل اسـتدالِل متـن، از کفـم در مـی رود و بـه 
جسـت وجوی کارِ دیگـری می پـردازم. احسـاس می کنم گویـا تمام مـدِت مطالعه، تاِش 
مـن ایـن اسـت کـه ذهِن سـرکش و متمردِ خـود را بار بـار به متن بـاز برگردانـم. مطالعۀ 
ژرف کـه روزگاری برایـم بسـیار طبیعـی بـود، حـاال به یـک نـزاِع تمام عیار تبدیل شـده 

است. 
فکـر کنـم عامـِل ایـن تمرکزگریـزی را به خوبـی می شناسـم. بـرای بیشـتر از یـک دهـه، 
گاهـی  و  ویب گـردی  بـرای جسـت وجو،  انترنـت  در  را  خـود  وقـِت  بیشـترین  مـن 
افـزودن معلومـات بـه پایـگاه معلوماتـی انترنت، سـپری کـرده ام. به حیث یک نویسـنده، 
وب سـایت های انترنتـی هدیـۀ الهـی بـرای مـن بودنـد. پژوهش هایی کـه انجـام آن ها در 
گذشـته نیازمنـِد روزهـا مانـدن در میـان انبوه کتاب هـای کتابخانه هـا بود، امـروزه به مدد 
انترنـت طـی چنـد دقیقـه انجـام می شـود. چنـد دقیقـه جسـت وجو در جسـت وجوگِر 
گـوگل و چنـد بـار کلیـک کـردن بـاالی لینک هـا را دربـر می  گرفت تـا بتوانـم اطاعات 
بیـاورم. حتـا  بـه دسـت  بـودم،  بـه دنبال شـان  نقـِل قول هـای مفیـدی را کـه  تـازه و 
اطاعـاِت  می زنـم،  سـر  مختلـف  ویب سـایت  های  بـه  حتمـا  نمی کنـم،  کار  وقتی کـه 
ویب سـایت های مختلـف را می خوانـم، ایمیـل می نویسـم، سـرخِط نوشـته های وباگ ها 
را مـرور می کنـم، ویدیـو تماشـا می کنـم، نسـخه های صوتـی برنامه هـا را می شـنوم و یـا 
هـم از لینکـی بـه لینِک دیگر مـی روم، حتا پانویس های پسـند شـده را نیز مـرور می کنم. 
افـزون بـر این هـا، تبلیغـاِت زیـادی خواسـته نخواسـته در انترنـت حضورِ قاطـع دارند و 

سـایت هایی نیـز وجـود دارنـد کـه بایـد دیده شـوند.
انترنـت بـرای مـن و دیگـر اسـتفاده کنندگان، بـه یـک واسـطۀ جهانی یـا مجرایـی تبدیل 
شـده اسـت کـه اکثـر معلومـات ذهـِن ما اعـم از دیـداری و شـنیداری از طریـق آن ارایه 
می شـود. فایده هـای زیـادی در دسترسـی آنـی بـه ایـن منبـع غنـِی معلومـات مترتـب 
اسـت کـه ایـن فایده هـا بـه صـورِت گسـترده بیـان شـده اسـت و از ایـن نعمـِت بزرگ 
به صـورت مناسـب نیـز تقدیـر شـده اسـت. کایـو تامسـن در یـک نوشـته اش بـه نـامِ 
»حافظـۀ شـگفت انگیز سـیلیکان«، گـوگل را موهبتـی برای اندیشـیدن می خوانـد اما این 
موهبـت رایـگان عرضـه نمی شـود. طوری که مارشـال مک لوهـان نظریه پرداز رسـانه، در 
دهـۀ شـصِت سـدۀ گذشـته گفته بـود: »رسـانه ها، کانال های منفعـل برای ارایـۀ معلومات 
نیسـتند، بـل رسـانه ها مـواد فکری ارایـه می کنند امـا در کنـارِ آن فرایند اندیشـیدن را نیز 
دسـتخوش تغییـر می کننـد.« کاری کـه انترنـت بـرای ذهـِن می کند این اسـت کـه تمرکز 
و ژرف اندیشـی  را تکه تکـه می کنـد. حـاال ذهـِن من سـعی می کنـد اطاعـات را به همان 
گونه یـی کـه انترنـت عرضـه می کند دریافـت کند؛ ازیـن رو عاشـِق عبور سـریع تکه های 
اطاعاتـی هسـتم. یـک زمانـی من ماننـد یک شـناگر ماهری کـه ذخیرۀ اکسـیجن باخود 
حمـل می کنـد، در میـان امـواج واژه هـا شـنا می کـردم امـا حـاال بیشـتر به کسـی می مانم 
کـه روی سـطح آب بـه کمـک ابزارهـای ابتدایـی و قبـول زحمـت خـود را بـه سـمِت 

مطلـوب می کشـاند.

بخش نخسـت

تاریـخ جریان های سیاسـی و تشـکل احـزاب در 
افغانسـتان، از حـدود یـک قـرن پیـش همـراه بـا 
حرکت هـای تحول خواهانـۀ سـیدجمال الدین در 
کشـور آغاز و تا کنون مسـیر پُرنشـیب وفراز ولی 

بـدون نتیجۀ مطلـوب را پیموده اسـت. 
در طـول پنـج دهۀ اخیـر، این حـرکات پُررنگ تر 
و  متعـدد  احـزاب  کـه  باعـث گردیـده  و  شـده 
متنـوع بـا اندیشـه های مختلـِف چپـی و راسـتی 
عـرض انـدام کننـد. در حـال حاضـر بـر اسـاس 
آمـار وزارت عدلیـۀ کشـور، حـدود یک صد و ده 
حـزب ثبـِت سیاسـی و به صـورت رسـمی ثبـت 

ایـن وزارت اسـتند.
در ایـن نوشـته تـاش می کنـم بـه گونـۀ موجـز 
بـر چندوچـوِن احزاب سیاسـی در کشـور درنگ 

. کنم
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موضـوع جغرافیـای کشـور را بایـد از دو منظـر 
جـدی تلقی کرد: نخسـت، موقعیـت جیوپولیتکی 
و اسـتراتیژیک در قلـب آسـیا کـه همیشـه مـورد 
توجـه قدرت هـا بـوده؛ و دوم، اراضـی داخلـی 
نبـود  و  صعب العبـور  و  کوهسـتانی  اغلـب  و 
کـه  ترانسـپورتی  امکانـاِت  و  راه هـا  و  جـاده 
بتوانـد مـردم را بیشـتر بـه هـم پیونـد داده و در 
شـناخت همدیگرشـان کمـک کنـد و در نتیجـه 
سـبب شـود که باشـنده گاِن یـک منطقه بـا منطقۀ 
دیگـر تمـاس داشـته و همفکری هایی در مسـایل 
اجتماعـی و سیاسـی میان شـان بـه میـان آیـد. به 
گونـۀ مثـال، خیلـی از هراتی هـا بـا ویژه گی هـای 
مـردمِ والیاِت همجـوار مثل بادغیس، غـور، فراه، 
فاریـاب و یـا نیمـروز که بـه فاصله هـای دو و یا 
از آن هـا زنده گـی می کننـد،  سـه صد کیلومتـری 
آشـنایی ندارنـد. حـاال چنیـن وضعیتـی را تعمیم 
دهیـد بـه والیت هایـی کـه  فاصله هـای زیادتری 
از هـم دارنـد؛ مثـًا والیت های جنوبی و شـمالی 

. ر کشو
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در طـول تاریـخ معاصـر به خصـوص پنـج دهـۀ 
اخیـر، متأسـفانه رهبـری کـه تمـام خصوصیـاِت 
یک فرد کاریزماتیک و ملی را داشـته باشـد و در 
رأس یـک حـزب سیاسـی قدرتمنـد قـرار گیرد، 
در کشـور ظهـور نکـرده اسـت. هرچنـد برخـی 
از  از احـزاب سیاسـی و رهبـراِن آن هـا برخـی 
ویژه گی هـای رهبـری را داشـته اند ولی متأسـفانه 
این مـورد نیز نتوانسـته به ظهور حـزب پُرقدرِت 

سراسـری در کشـور منجر شـود.
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 افغانسـتان یـک کشـور کثیرالقومـی اسـت یعنی 
این کـه اقـوام مختلقـی در آن زنده گـی می کننـد. 
شـاید ایـن ویژه گی منحصر به کشـور افغانسـتان 
را  رنگارنگی یـی  حتـم  به طـور  ولـی  نباشـد 
از  بُعـد قومـی دارد، بسـیاری  از  افغانسـتان  کـه 
کشـورها فاقـد آن انـد. این موضـوع از یک طرف 
می توانـد امتیازهایـی بـه این کشـور ببخشـد ولی 
از سـوی دیگـر می توانـد سـبب سـوءتفاهم ها 
و مشـکاتی شـود کـه سـاده ترین آن، عـدم 
اقـوام خواهـد بـود.  ایـن  اعتمـاد در میـان 

جامعـۀ  متأسـفانه 

افغانسـتان هـر دو موضـوع را تجربه کـرده و این 
مسـأله عمدتـًا به ظهـور احزابی با منـش قومی و 

زبانـی کمـک کرده اسـت.
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ایـن اصـل نیـز از عمده تریـن مشـکات احزاب 
سیاسـی در افغانسـتان بـه حسـاب می آیـد و بـه 
جـرأت می تـوان گفـت که اکثـر احزاب سیاسـی 
در حـول منافـِع خـود باقـی مانده اند و بـه همین 

دلیـل مـردم کمتر بـه آن هـا بـاور کرده اند. 
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ایـن اسـت کـه در طـول  انکارناپذیـر  واقعیـت 
نزدیـک  و  دور  کشـورهای  اخیـر،  سـال  چهـل 
نه تنهـا بـر اکثریـت رهبـران و احـزاب سیاسـِی 
مـا اشـراف داشـته اند، بـل در برخـی مـوارد در 
تأسـیس خیلـی از احـزاب نیـز تأثیرگـذار بوده و 
حتـا آن هـا را تمویـل کرده انـد. مقولـۀ مشـهوری 
اسـت کـه وقتـی یـک خارجـی برایـت کمکـی 
می کنـد، انتظـار داشـته بـاش کـه کاغـذی بایـد 
برایـش امضـا کنی. از این جاسـت که اسـتقالیِت 
خیلـی از احـزاب زیـر سـوال بـوده و جـز نام و 
منافـع شـخصی رهبر و چنـد نفر محـدود دیگر، 
هیـچ موثریتـی بـرای مـردم و کشـور نداشـته و 
نخواهنـد داشـت. نمونـۀ زندۀ آن حـزب "تحول 
و رفـاه افغانسـتان" بـه رهبری داکتر اشـرف غنی 

باشـد.  می توانـد 
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و  غیرمعیـاری  عملکردهـای  از  دیگـر  یکـی 
افغانسـتان  در  سیاسـی  احـزاب  خودمحورانـۀ 
ایـن  اسـاس نامه های  و  اصـول  تمـام  برخـاف 
حـزب، ایجـاد عنعنـۀ حاکمیت شـاهی در داخل 
احـزاب سیاسـی بـوده اسـت. رهبـری برخـی از 
احـزاب سیاسـی کشـور به گونـۀ میراثـی از یک 
فـرد بـه فـرد دیگـر منتقل شـده و این مسـأله نیز 
بـه فرهنـگ حزب سـازی در کشـور صدمـه وارد 

اسـت.  کرده 
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تعـداد زیـادی از افراد بـا اسـتفاده از فرصت های 
نظـام دموکراسـی حاکـم در کشـور، بـه هـدِف 
مطـرح شـدن خـود و متکـی بـر منافع شـخصی، 
اقـدام بـه تأسـیس حـزب کرده انـد و بـه عنـوان 
دفترشـان  آدرس  گاه  حتـا  بی امـت  پیامبـراِن 
مشـخص نبـوده و مـردم حتـا متوجـه حضـور 
آن هـا در جامعـه نشـده اند. ایـن گونـه احـزاب 
سیاسـی در زمـان انتخابات، ناگهـان از الک انزوا 
بیـرون شـده و بـه البی گری های سیاسـی دسـت 

زده اند.
در نتیجـه بایـد ناگزیـر بپذیریـم کـه در فراینـد 
تحـول و گـذار قـرار داریـم و ایـن مسـأله نیـز 
هماننـد ده هـا معضـِل دیگر کـه ناشـی از عوامل 
نامشـروع  مداخـات  به خصـوص  فوق الذکـر 
کشـورهای منطقـه و جهـان اسـت ـ بر شـانه های 
زخمـی ملـت اضافه شـده و یگانه راه حـل، بیدار 
و  از خودفروخته گـی  پرهیـز  وجدان هـا،  شـدِن 
نهادینه شـدِن عشـق به مردم و منافع ملی اسـت. 
توسـط  محـور  قطـِب  دو  ایجـاد  و  انسـجام 
بـه  کوچـک  احـزاب  تـا  بزرگ تـر،  احـزاِب 
روحیـۀ  شـود،  جـذب  خـود  همسـوی  قطـب 
ازخودگـذری می طلبـد. چنیـن کاری نـه تنهـا به 
نفـع مـردم، بلکـه بـه نفِع هویـت و موقعیـِت هر 
حـزب در تمـام ابعـاد قـدرت و مبـارزۀ سیاسـی 
خواهـد بـود. متأسـفانه امـا بـا در نظرداشـت 
سیاسـِت تفرقه افگنـی حاکـم در کشـور، 
عملـی شـدن این طرح دشـوار بـه نظر 

می رسـد.

            سیداسماعیل رحیمی ایثار

آیا         گوگل     سبب ُکند    ذهنی
می شود؟

ACKU



از این کـه محققـاِن غـرب هـر 20 ـ30 سـالي یک بـار، مکتبـي 
هنـري ـ فکـري را، انقابـي مي نامنـد، مـا تقصیـري نداریـم! 
شـاید مقایسـۀ آن مکتب با جریان فکري پیشـین ـ یا شـرایط 
قبیـل  ایـن  موجـب  اغلـب  حاکـم،  زوال  بـه  رو  ارتجاعـي 
قضاوت هـا مي شـود. واژۀ التیـن ناتورالیسـم گرچـه به معني 
»طبیعت گرایـي« اسـت، ولـي در تاریـخ ادبیـات بـه روش 
انتقـاد از عواقب صنعتي شـدِن سـرمایه داري غـرب در طول 

قـرن نوزدهم اسـت. 
بـود  یـک جهان بینـي  فلسـفي،  ناتورالیسـم)طبیعت گرایي( 
کـه دلیـل هـر چیـزي را در طبیعـت مي جسـت و نـه در 

دیگر. جایـي 
از جملـه موضوعات مـورد توجه ناتورالیسـم ادبي امروزه، 
نتایـج صنعتـي شـدن اقتصـاد، فقـر در شـهرهاي صنعتـي، 
زوال ارزش هـاي اخاقـي، انتقـاد از بـورژوازي، اشـاره به 
روباه صفتـي اخاقـي سـرمایه داران و بي خیالـي آنـان در 
مقابـل افتضاحـات و مشـکات ایجاد شـدۀ نظـام نام برده 

ست. ا
بیشـتر مورخـان ادبـي، آن را جریانـي هنـري ـ اسـتتیک 
بـه شـمار مي آورنـد،  اروپـا  قـرن 19 در  نیمـۀ دوم  در 
گرچـه شـیلر و نیچـه در پایـان قـرن 18 و اوایـل قـرن 
هـم  گروهـي  کرده انـد.  یـاد  )مفهـوم(  ایـن  از  نیـز   19
مکتـب ناتورالیسـم را آغـاز ادبیات مدرن غرب به شـمار 
مي آورند. ناتورالیسـم ریشـه در مکتب »ریالیسـم« دارد و 
ده هـا سـال زیر پوشـش آن به طـور مخفي به سـر مي برد، 
گرچـه نخسـتین مرحلـۀ انقـاب ادبـي غرب به حسـاب 

مي آیـد.
ناتورالیسـم در فرانسـه بـا کمـک پوزیویتیسـم زوال در 
رمـان 20 جلـدي )روگـو مارکوارت؟( شـروع شـد، ولي 
نظریه پـرداز ناتورالیسـم، دو بـرادر بـه نام »گنکـورت« به 
شـمار مي آیند. در آثار تولسـتوي، داستایوسکي، موپاساد، 
ناتورالیسـتي)طبیعت گرایي(  نیـز خصوصیـات  ایبسـن  و 
مشـاهده مي شـود. ناتورالیسـم یـا مکتـب طبیعت گرایـي، 
وظیفـۀ هنـر را، واقع گرایـي آن مي دانسـت. مسـوولیت 
از  انقابـي،  تجددخواهـي  خواسـته هاي  و  اجتماعـي 
نشـانه هاي نماینـدگان ادبـي آن بـود. طبیعت گرایـي زیـر 
تأثیـر جنبـش کارگـري نوپا بـه مخالفت و مبـارزه با زوال 
هنـري بـورژوازي و افشـاي فقر شـهرهاي صنعتي شـده، 

پرداخت.
مدرنیتـۀ ادبي، ناتورالیسـم را انقاب ادبي دانسـت و ادیبي 
بنـام )آ.هلـز(، مدعـي شـد که هنـر تمایـل دارد تـا دوباره 
طبیعـت گـردد؛ هنـر یعنـي طبیعـت و واقعیت شـدن. امیل 
زوال، هنـر را بخشـي از طبیعـت بـا کمک شـور و حرارت 
انسـاني، دانسـت. گرچه هر نویسـنده طبیعت گرایي، سـبک 
و معنـي خاصـي بـراي مکتـب ناتورالیسـم پیشـنهاد نمـود، 
ولـي همـۀ آنـان در مبـارزه بـا »ایده آلیسـم« وحـدت نظـر 

داشتند.
بـدون زوال احتمـاالً مفهـوم دوران سـاز! ناتورالیسـم به وجود 
کـه  همان طـور  آن؛  مانیفسـت  نظریه پـرداز  ولـي  نمي آمـد، 
در بـاال اشـاره شـد، دو بـرادر بنـام گونکـورت هسـتند. از 
نظـر فلسـفي، مکتـب طبیعت گرایي ریشـه در: علـوم تجري، 
فلسـفۀ پوزیویتسـم کنـت، اناتومـي و زیست شناسـي برنـارد، 
تیـوري تکامـل دارویـن آموزش هـاي ارثـي ماده گـرا، نظریـه 
محیـط و فرهنـگ تاینـه، آثـار دیـدرو و بالـزاک، و نقـد ادبـي 
مسـایل اجتماعـي در آثار مارکـس و انگلـس، دارد. زوال خالق 
زیبایي شناسـي طبیعت گرایانـه، گفتـه بـود کـه هنـر، تجربـه و 

آزمایشـي اسـت ادبي؛ بـا روش هاي علـوم طبیعي. و نویسـنده 
فقـط بـا کمک سـلیقۀ خـود، قـدرت انتخـاب را دارد.

گرچـه ناتورالیسـت ها بارهـا کوشـیدند تـا از نظـر سیاسـي 
متحـد  غربـي  دموکرات هـاي  سوسـیال  بـا  مبارزاتـي،  و 
آنـان را فلسـفۀ همـدردي  شـوند، مارکسیسـت ها نظـرات 
ُخرده بورژوانـه دانسـته کـه بـا تأکیـد وابسـتگي سرنوشـت 
انسـان بـه محیـط اطـراف، اشـاره یي بـه روابـط اجتماعي، 
فقـر و ضعف هـاي سـرمایه داري نمي کننـد، چون کوشـش 
نظـري ناتورالیسـم هنـري، روي پوزیویتیسـم شـخصي و 
ایده آلیسـتي بـود. گرچـه آنـان جانـب دار طبقـۀ کارگـر و 
رنجبـران در گنـداب فقـر هسـتند، ولي به کشـف روابط 
نایـل  همدیگـر  بـا  تاریخـي  و  اجتماعـي  موضوعـات 
نیامدنـد. آنـان طبقـۀ کارگـر را توده یـي مظلـوم و رنجبر 

دانسـته و نـه طبقه یـي مبـارز و امیـدوار. 
غیـر از کارگـران، در آثار ناتورالیسـتي، توجـه زیادي به: 
طردشـدگان، حاشیه نشـینان اجتماعي، بیمـاران، فواحش 
و رواني هـا، مي شـود. بـا وجـود ایـن همـه انتقـادات، 
ناتورالیسـم، مکتبـي اسـت واقع گرایانـه و داراي عناصر 
آثـار  انگلـس،  ادبـي  نقدهـاي  در  اجتماعـي.  انتقـاد 
داسـتاني زوال، یـک جـام جهان نمـاي روایتـي هسـتند 
کـه بـه شـرایط: اقتصـادي، سیاسـي، اجتماعـي، دیني، 
فرهنگـي و زندگـي روزمـرۀ انسـان هاي زمـان خـود 

مي پردازنـد. 
پاره یـي از منتقدان ادبي، روش ناتورالیسـتي را گزارش 
ادبـي دانسـته. آنان کوشـیدند تـا در تیاتر، نمایشـنامه ها 
را فقـط بـا کمـک افـراد محـدودي روي صحنـه ببرند 
و در شـعر بـا سـنت قدیمي، قطـع رابطه کننـد. ادبیات 
کارگـري ناتورالیسـتي توجـه خاصي بـه زبـان عامیانۀ 
غیردسـتوري و لهجۀ اقشـار داشت، و آسـیب هاي فني 
و صنعتي در شـهرهاي بزرگ مـورد انتقاد قرار گرفتند. 
نویسـنده یي بـه نـام )آ.هلـز( مي گفـت کـه زبـان تیاتر 
بایـد زبـان زندگي باشـد. مهم تریـن آثار ناتورالیسـتي، 
شـاهکارهاي ریالیسـم انتقـادي نیـز بـه شـمار مي آیند. 
رمـان »کارگـران ریسـندگي« هاپتمـن در آلمـان، یکـي 
از آثـار فرامـوش نشـدني مکتـب طبیعت گرایـي شـده 
بـا  مي تواننـد  مي کردنـد  فکـر  ناتورالیسـت ها  اسـت. 
کمـک هنر، طبیعـت و جامعـه را دقیقًا منعکـس نمایند. 
مکاتـب:  در  مخالفانـي  بعدهـا  طبیعت گرایـي  مکتـب 
نـو، و دکادنـس،  امپرسیونیسـم، سمبولیسـم، رمانتیـک 
یافـت. بعضـي از نویسـندگان امریکایـي ماننـد: کرانـه، 
درایـزر، نوریـس، شـروود آندرسـن و جـک لنـدن، یـا 
خـود کارگـر بودنـد و تجربۀ شـخصي با فقر و عشـق به 
زندگـي رنجبران داشـتند و یـا از محیطي کارگري ریشـه 
گرفتـه و در آغـاز قرن بیسـت، آثـار کارگـري در رابطه با 

سـرمایه داري امریـکا از خـود به جـا گذاشـتند.
ناتورالیسـت ها به جـاي سـلیقۀ خیال پردازي وایده آلیسـتي: 
آنهـا  مي دادنـد.  اهمیـت  واقعیـت  و  تجربـه  عقـل،  بـه 
مي گفتنـد کـه حتا ارزش هـا، درس هاي اخاقي، و اسـتتیک 
هنـريـ  ادبـي، ریشـه در طبیعـت، تجربـه، مـاده و آزمایش 
کـه  بـود  فلسـفي  جهان بینـي  یـک  طبیعت گرایـي،  دارنـد. 
مي خواسـت بطـور مکانیکـي!، همـه چیـز را با کمـک توجه 

بـه طبیعـت و علـوم تجربـي شـرح دهد. 
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آتوسا سلطان زاده

اتفاقاتـي رخ مي دهـد و آدم هـا هـر روزه چیزهایـي مي بیننـد کـه دل شـان مي خواهـد  در زنده گـي همـواره 
مي توانسـتند آن را بنویسـند و معمـوالً بسـیاري از افـراد در ذهن شـان مي نویسـند یـا خیـال مي کننـد کـه دارنـد 
مي نویسـند، امـا همیـن کـه پشـت میـز مي نشـینند تـا بنویسـند، درمي یابند کـه نمي تواننـد. یک پیکرتـراش کوه 

سـنگ را دسـتمایه کار خـود مي کنـد، امـا نویسـنده بـا هیـچ مواجـه اسـت، یعنـي با کاغذ سـفید. 
بنابریـن، نوشـتن داسـتان و رمـان کار سـاده یي نیسـت. این کـه تـو همـه بافته هـاي ذهنیـات را با خود به پشـت 
میـز بیـاوري سـاده اسـت، امـا چه گونـه آن را بر کاغذ منتقـل کني، سـختي کار آغاز مي شـود. یک کاغذ سـفید، 
یـک پنجـره کـه بتـوان تخیـل را پـرواز داد، یـک مقـدار عاقـه، اندوختـن تجربـه زندگـي، خوانـدن کتاب هاي 
داسـتان و نمونه هـاي درجـه یک ادبیات پارسـی و جهان، شـرایط الزم نویسـنده شـدن اسـت، اما کافي نیسـت. 

نویسـنده 100 صفحـه مي خوانـد و یـک صفحه مي نویسـد. 
مـا آثـار آنتـوان چخـوف را مي خوانیـم کـه ببینیـم چه کار کـرده که ما نکنیـم و آثـار "همینگـوي" را مي خوانیم 
کـه ببینیـم چـه کار نکـرده تـا مـا انجام دهیـم. نویسـنده نیاز بـه تربیت کـردن ذهنـش دارد؛ براي داسـتان دیدن 
همـه چیـز. یـک داسـتان نویس بـه گونه یـی چارچوب ذهنـش را بـراي سـاختار داسـتان تربیت مي کنـد که حتا 
رویاهایـش هـم سـاختار داسـتاني پیـدا کنـد. امـا چه گونه مي تـوان یک موضـوع خوب بـراي یک داسـتان پیدا 

کرد؟ 
ایـن پرسشی سـت کـه همـواره در ذهـن داسـتان نویس جـوان مطـرح مي شـود، هیـچ پاسـخي مناسـب تر از این 
پرسـش دوبـاره نیسـت کـه: داسـتان خـوب را چگونـه بایـد نوشـت؛ زیـرا موضـوع بـد وجـود نـدارد، اگـر به 
اطـراف خـود نـگاه کنیـد، روزنامه هـا را ورق بزنیـد، در همـه اتفاقـات و حـوادث و اخبـار حتمًا دسـتمایه هایي 

بـراي یـک داسـتان خوب وجـود دارد. 
امـا آیـا هـر داسـتاني که نوشـته شـد، مي توانـد در ایـن هیاهوي تولیـد، خـودي از خود نشـان بدهد و شـانه به 

شـانۀ آثـار هنري بـزرگ، بایسـتد؟ بله، موضـوع بد وجـود ندارد. 
فقـط داسـتان خـوب وجـود دارد و داسـتان بـد در درازي زمان وجـود خود را خـود انکار مي کند. مثـًا چه قدر 

فیلـم دیده ایـد کـه بعدهـا وقتـي به عکسـي از آن فیلـم برمي خوریم، یادمان نیسـت کـه موضوع فیلـم چه بود. 
چه قـدر فیلم هـاي هالیـوودي دیده ایـم بـا هنرپیشـه هاي معـروف! چه قـدر کتاب هـاي جنجالـي خوانده ایـم کـه 
زمانـي بعـد هیـچ چیـزي از آن در ذهن مـان نمانده و برعکس چه کسـي مي توانـد »گربه در بـاران« همینگوي را 
از یـاد ببـرد؟ یـا چه طـور ممکن اسـت »بیگانه« کامو فراموش شـود و »ژرمینـال« امیـل زوال و »رگتایم« دکتروف 

و »ناتور دشـت« سالینجر؟ 
هیـچ کتـاب یـا فیلـم و بـه طـور کلـي هیـچ اثري بـه صـرف تبلیغـات و جنجـال برپـا نمي مانـد، هنر بـا کمک 
عصـاي زیربغـل جـز چنـد قـدم بیشـتر نمي توانـد راه بـرود، هنـر بایـد بـر پاهاي خـودش بایسـتد. مـا تصمیم 
مي گیریـم داسـتان خوب بنویسـیم، داسـتاني که بهتـرش را کسـي نتواند بنویسـد؛ یعني خودمان طوری داسـتان 

را بنویسـیم کـه بهتریـن نـوع و نمونۀ روایت آن داسـتان باشـد. 
ایـن کار سـاده نیسـت، امـا دشـوار هم نیسـت وگرنه چخـوف، هدایـت، ماالمود، همینگـوي، سـالینجر، بکت و 
خـوان رولفـو وجـود نداشـتند. فقـط بایـد از جـا بلند شـویم و خود را بـراي کاري بـزرگ و هیجان انگیـز آماده 

 . کنیم

داستان	کوتاه	
ادبیـات در قالب هـا و ُفرم هـاي مختلفـي ارایـه مي شـود: داسـتان، رمـان، نمایشـنامه، فلمنامـه، انکـدوت، حکایت، 

افسـانه، شـعر و متن هـاي دیگـر. مـن در ایـن برنامـه بیشـتر درباره سـاختار داسـتان حـرف مي زنم. 
اگـر سـاختار رمـان را یـک بـاغ تصـور کنیم کـه معمـوالً با بیـل شـکلش مي دهند، داسـتان کوتـاه یک باغچه اسـت 
کـه بـا دسـت مرتـب مي شـود. مـن ترجیـح مي دهـم البته رمـان را هم با دسـت بنویسـم. هرچنـد که این، کاري سـت 
کشـنده، امـا خـار دل را دسـت مي کنـد. داسـتان کوتـاه مثـل باغچه با دسـت مرتـب مي شـود و در یک نظر در چشـم 
مي نشـیند. صفـدر تقـي زاده، مترجـم و داستان شـناس معاصـر، دربـارۀ داسـتان کوتـاه چنین مي نویسـد: »داسـتان کوتاه 
انعطاف پذیرتریـن نـوع ادبیـات داسـتاني اسـت. داسـتان ممکـن اسـت مجموعه یـي از چنـد حادثـه یـا تک گویـي یـا 

توصیفـي سـاده از واقعه یـي بدون شـخصیت باشـد. 
»کوتـاه« بـودن آن هـم مي توانـد چیـزي بیـن یـک صفحه تـا 10 هـزار کلمـه را در برگیرد، امـا از ویژه گي هاي مشـخص 

داسـتان کوتـاه ایـن اسـت کـه پـس از خواندن به علـت بیان حـاالت انسـاني و اجتماعـي، بلند »جلـوه« کند. 
داسـتان کوتـاه کـه در اوایـل قـرن نوزدهـم، یتیمـي بي نام و نشـان بود بـه صـورت متداول تریـن و مردم پسـندترین قالب 
ادبیـات داسـتاني وارد قرن بیسـتم شـد. یکـي از دالیل آن عاوه بر تحـوالت صنعتي و اجتماعي و فرهنگـي، رواج فراوان 

نشـریه و مجلـه در قرن بیسـتم بود. 
ایـن نشـریه ها بـه سـبب خـوي سـرعت طلب خواننـدگان خـود بـه متـون کوتـاه و تصاویـر بسـیار و مطالبي کـه حوصلۀ 
خواننـدگان را سـر نبـرد، نیـاز وافـر داشـتند. بدیـن ترتیـب، داسـتان کوتـاه خوانندگان فـراوان یافـت و نیاز بـدان موجب 
افزایـش کیفیـت شـد و رفتـه رفته به مرحله تکامل رسـید و سـرانجام به صورت شـاخه ادبـي و هنري مسـتقلي با امکانات 

ACKUبیانـي موثـر از حاالت بـرون و درون انسـان درآمد.«



در  امریکایـی  ارشـد  جنرال هـای  از  یکـی 
تمـاس تلفنـی بـا فرمانـده ارتـش پاکسـتان 
تاکیـد کـرد کـه امریـکا بـرای نقـش اسـام 
آبـاد در جنـگ با تـرور ارزش بسـیاری قائل 
اسـت و تشـنج اخیر در روابط دوجانبه میان 

ایـن دو کشـور موقتـی اسـت.
به گـزارش خبرگـزاری فرانسـه، دفتر روابط 
عمومـی ارتـش پاکسـتان در بیانیـه ای اعام 
باجـوا، رییـس  کـرد: جنـرال قمـر جاویـد 
سـتادکل ارتـش پاکسـتان طـی هفته گذشـته 
دو تمـاس تلفنـی از جنـرال جـوزف ووتل، 
فرمانـده نیروهـای مرکزی امریـکا و یکی از 
سـناتورهای ناشـناس امریکایـی داشـته کـه 
دربـاره همـکاری امنیتـی میـان واشـنگتن و 

اسـام آبـاد صحبـت کردند.
در ایـن بیانیـه آمـده اسـت: جنـرال ووتـل 
بـه جنـرال باجـوا اطمینـان داد که واشـنگتن 
هیـچ اقدام یک جانبـه ای در داخل پاکسـتان 
در نظـر نـدارد. جنـرال ووتـل بـا اشـاره بـه 
احتمـال حمات پهپـادی بین مـرزی امریکا 
و دیگـر عملیـات نظامـی ایـن کشـور کـه 
دیگـر  شـبه نظامیان  و  طالبـان  شـبه نظامیان 
گروه هـا را در خـارج از ایـن منطقـه مـرزی 
ارتـش  فرمانـده  بـه  می دهـد  قـرار  هـدف 
پاکسـتان اطمینـان داد کـه هیـچ گونـه اقدام 
یـک جانبـه در داخل پاکسـتان در نظر گرفته 

است. نشـده 
اسـت: جنـرال  آمـده  بیانیـه  ایـن  ادامـه  در 
تشـنج  کـه  کـرده  تاکیـد  همچنیـن  ووتـل 
کنونـی بـه وجـود آمـده در روابـط امریـکا- 
پاکسـتان بـه دنبـال توئیـت دونالـد ترامـپ، 
آبـاد  اسـام  از  کـه  امریـکا  رییس جمهـور 
بـه خاطـر عـدم تـاش کافـی در مبـارزه بـا 

تروریسـم انتقـاد کـرده و ایـن کشـور را بـه 
»شـیادی و دروغگویـی« متهـم کـرد و کمک 
مالـی بـه ایـن کشـور را بـه حالـت تعلیـق 

اسـت. امـری موقتـی  درآورد، 
در پاسـخ جنـرال باجـوا بـه جنـرال ووتـل 
گفـت کـه بـه خاطـر ایـن بیانیه هـای امریکا 
پاکسـتان احسـاس می کننـد کـه  ملـت  کل 
مـورد خیانـت قـرار گرفته انـد امـا تاکید کرد 
که پاکسـتان بـه حمایـت از تاش های صلح 
وجـود  بـه  وضعیـت  علی رغـم  منطقـه  در 

آمـده ادامـه خواهـد داد.
جنـرال باجوا افـزود: پاکسـتان به دنبـال لغو 
امریـکا  جانـب  از  بودجـه  محدودیت هـای 
نیسـت امـا انتظـار دارد کـه به مشـارکت ها، 
چندیـن  همکاری هـای  و  فداکاری هـا 
احتـرام  تروریسـم  بـا  مبـارزه  در  دهـه اش 

گذاشـته شـود.
تعلیـق کمـک امریـکا به پاکسـتان چنـد روز 
پـس از آن اعـام شـد کـه ترامـپ در تاریخ 
اول جنـوری در توئیتـی گفـت: امریـکا طی 
15 سـال گذشـته با حماقت تمام 33 میلیارد 
دالـر کمـک مالی بـه پاکسـتان ارائه کـرده و 
احمـق  و  حیلـه  دروغ،   جـز  چیـزی  هیـچ 
دریافـت  آمرییایـی  رهبـران  کـردن  فـرض 

اسـت. نکرده 
ایـن در حالـی اسـت که در ایـن بیانیه روابط 
عمومـی ارتـش پاکسـتان هیچگونـه اشـاره 
نشـده  ترامـپ  توئیـت  ایـن  بـه  مسـتقیمی 

. ست ا
جنـرال باجـوا در جریـان ایـن تمـاس تلفنی 
گفـت: پاکسـتان بـه خاطـر منافع ملـی حتی 
بـدون حمایـت مالـی امریکا  بـه تاش های 
صادقانـه خـود در مبـارزه با تروریسـم ادامه 

داد. خواهد 
جنـرال ووتـل در جریـان این تمـاس تلفنی 
در  پاکسـتان  نقـش  بـرای  امریـکا  گفـت: 
بسـیاری  ارزش  تـرور  بـا  جنـگ  راسـتای 
تشـنج  کـه  مـی رود  انتظـار  و  اسـت  قائـل 
کنونـی میـان ایـن دو کشـور موقتـی باشـد. 
امریـکا هیچگونـه اقـدام یک جانبـه ای را در 
داخـل پاکسـتان در نظـر نـدارد و تنهـا بـه 
دنبـال همـکاری بـرای مقابله با اتبـاع افغانی 
اسـت کـه از خاک پاکسـتان علیه افغانسـتان 

می کننـد. اسـتفاده 
در ادامـه ایـن بیانیـه  آمـده اسـت: پاکسـتان 
بـه شـدت از نـزاع بـر سـر قـدرت در ایـن 
منطقـه رنـج بـرده اسـت. پاکسـتان کامـا از 
فعالیـت  درخصـوص  امریـکا  نگرانی هـای 
ایـن کشـور آگاه اسـت و  افغـان در  اتبـاع 
تاکنـون اقدامـات متعـددی را بـرای از بیـن 
داده  انجـام  تروریسـتی  پناهگاه هـای  بـردن 

اسـت.
بیانیـه جنـرال باجـوا تاکیـد  براسـاس ایـن 
یکجانبـه  صـورت  بـه  پاکسـتان  کـه  کـرد 

کنتـرل مـرزی اش را تقویـت کـرده امـا اگـر 
افغانسـتان واقعـا احسـاس می کنـد که تحت 
تاثیـر پاکسـتان قـرار گرفتـه بایـد هماننـد ما 
اولویـت  در  را  دوجانبـه  مـرزی  مدیریـت 
اصلـی خود قـرار دهـد. صلح در افغانسـتان 
تنهـا راه بـرای رسـیدن بـه صلـح و ثبـات 

پایـدار در ایـن منطقـه اسـت.
از  کـه  کردنـد  موافقـت  جنـرال  دو  هـر 

بـرد. خواهنـد  سـود  موثـر  مشـارکت 
در همیـن حـال فرماندهـی مرکـزی ارتـش 
امریـکا بـه محتـوای ایـن مکالمـه اشـاره ای 
نکـرد امـا گفـت ارتـش امریـکا بـا ارتـش 
پاکسـتان ارتبـاط خـود را ادامـه خواهـد داد 
که شـامل تمـاس تلفنـی مجدد میـان جنرال 

ووتـل و جنـرال باجـوا می باشـد.
جـان تومـاس، سـخنگوی فرمانـده مرکـزی 
امریـکا گفـت: مـا بـه درک متقابـل منافـع و 
نگرانی هـا کـه بایـد آنها را مدنظر قـرار دهیم 
و تحقـق آنهـا منجـر بـه نتایج موثر می شـود 

قائلیم. ارزش بسـیاری 
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رییـس اداره ملـی حفاظت از محیط زیسـت 
افغانسـتان گفـت: هرچنـد در حـال حاضـر، 
بـه  نسـبت  هـوا  آلودگـی  نظـر  از  کابـل 
شـهرهای اسـام آباد، کراچـی و دهلـی نـو، 
در وضعیـت بهتـری قرار دارد؛ اما این شـهر 

نهمیـن شـهر آلوده  آسـیا اسـت.
رییـس اداره ملـی حفاظت از محیط زیسـت 
افغانسـتان می گویـد کـه هرچنـد در حـال 
حاضـر، کابـل از نظـر آلودگی هوا نسـبت به 
شـهرهای اسـام آباد، کراچـی و دهلـی نـو، 
در وضعیـت بهتـری قرار دارد؛ اما این شـهر 

نهمین شـهر آلوده  آسـیا اسـت.
در پـی افزایـش بیـش از حد آلودگـی هوای 
کابـل، مجلـس  نماینـدگان، روز شـنبه )16 
حفاظـت  ملـی  اداره  سرپرسـت  جـدی( 
کمیسـیون  رییـس  و  زیسـت  محیـط  از 
بـرای  را  هـوا  آلودگـی  از  جلوگیـری 

فراخوانـد. پاسـخ گویی 
شـهرهای  در  هـوا  وضعیـت  نماینـدگان، 
بـزرگ کشـور به ویـژه کابـل را نگران کننـده 

خوانـده و تاکیـد کردنـد کـه آلودگـی هـوا 
هماننـد انتحـاری و انفجـار، کشـنده بـوده و 

می گیـرد. را  شـهروندان  جـان 
نماینـدگان همچنیـن از کـم کاری اداره ملـی 
بـر  و  انتقـاد  زیسـت  محیـط  از  حفاظـت 
کـه  مراکـزی  کـردن  مسـدود  و  شناسـایی 

بیشـترین آلودگـی را در سـطح شـهر ایجـاد 
کردنـد. تأکیـد  می کننـد، 

اداره  سرپرسـت  ملکیـار،  غام محمـد 
ملـی حفاظـت از محیـط زیسـت و رییـس 
در  هـوا  آلودگـی  از  جلوگیـری  کمیسـیون 
پاسـخ به انتقـاد نمایندگان مجلـس گفت که 
ایـن اداره، اقداماتـی را در راسـتای کاهـش 
آلودگـی هـوا و جلوگیری از آلودگی بیشـتر 

انجـام داده اسـت.
کـه  کـرد  خاطرنشـان  امـا  ملکیـار  آقـای 
هیـچ وجـه  بـه  اقدامـات صـورت گرفتـه، 

نیسـت. کننـده  قانـع  اداره  ایـن  بـرای 
بـه گفتـه  او، اقدامـات انجـام شـده باعـث 
 ۴50 بـه   1500 از  هـوا  آلودگـی  تـا  شـده 
میلـی مایکـرون کاهـش یابد؛ اما آنهـا از این 

کاهـش نیـز راضـی نیسـتند.
آقـای ملکیـار تأکیـد کـرد کـه بایـد تدابیـر 
بیشـتری سـنجیده و اقداماتـی جـدی روی 
هـوای  آلودگـی  کـه  شـود  گرفتـه  دسـت 

یابـد. کاهـش  ایـن  از  بیش تـر  پایتخـت 

محیـط  از  حفاظـت  ملـی  اداره  سرپرسـت 
زیسـت در ادامـه افـزود که برخـی نهادهای 
دیگـر مرتبـط بـا حفاظـت از محیط زیسـت 
نیـز طرح هایـی را بـرای جلوگیـری بیـش از 

حـد آلودگـی هـوا تهیـه کـرده اند.
او امـا تاکیـد کـرد کـه آنـان سـعی دارنـد تا 

ایـن طرح هـا را بـه گونـه ای عملـی کنند که 
بـه شـهروندان کوچک تریـن زیـان اقتصادی 

نشود. وارد 
ملکیـار با بیـان  اینکه بـرای حمام های شـهر 
نیـز فیلترهـای مـد نظـر گرفته شـده تـا دود 
حاصـل از سـوخت مـواد فسـیلی را تصفیـه 
کنـد، گفـت کـه نبـود بـرق ایـن طـرح را با 

مشـکل مواجـه کرده اسـت.
محیـط  از  حفاظـت  ملـی  اداره  سرپرسـت 
زیسـت، بـا اظهـار نگرانـی از فعالیـت کوره 
هـای آجـر پزی گفـت: اکنون بیشـتر از 300 
کـوره آجرپـزی در سـاحه ده سـبز فعالیـت 
زمیـن  هکتـار  یـک  داش  هـر  کـه  دارنـد 
کشـاورزی را تخریـب کرده و عـاوه بر آن، 
مصـارف آب ایـن داش هـا نیـز بسـیار زیـاد 
اسـت کـه زیان هایـی را بـه محیـط زیسـت 

می زننـد.
درختـان،  بی رویـه  قطـع  از  ملکیـار  آقـای 
تبدیـل زمین هـای کشـاورزی بـه سـاحات 
تجـاری و گـدام و تردد بیش از حد وسـایط 
کـرد  نگرانـی  اظهـار  استهاک شـده،  نقلیـه 
و گفـت کـه ایـن عوامـل بیشـترین تاثیـر را 
روی تخریـب محیـط زیسـت و آلودگی هوا 

دارند.
ملکیـار همچنیـن بـا تاکیـد بـر اینکـه بایـد 
بـه ازای هـر یـک نفـر 5 متـر مربـع فضـای 
سـبز در شـهر داشـته باشـیم گفـت کـه امـا 
کشـتزارها  و  باغ هـا  افـزون  روز  تخریـب 
باعـث تخریـب محیط زیسـت شـده اسـت.
بـه گفتـه  وی، تخریـب محیـط زیسـت بـه 
خصـوص درختـان، باعـث شـده تـا کربون 
دای اکسـاید که توسـط وسـایط نقلیـه تولید 
می شـود، تصفیـه نشـود و هـوای شـهرها به 

صـورت سرسـام آوری آلـوده گـردد.
محیـط  از  حفاظـت  ملـی  اداره  سرپرسـت 
مجلـس   سـوی  از  حالـی  در  زیسـت 
همه سـاله  کـه  شـد  اسـتجواب  نماینـدگان 
در فصـل زمسـتان، هـوای پایتخـت بیش  از 
حـد آلوده شـده و شـهروندان را بـه امراض 

می سـازد. مبتـا  مختلـف 
پیـش  چنـدی  نیـز  عامـه  صحـت  وزارت 
از  بیـش  سـاالنه  کـه  بـود  داده  گـزارش 
آلودگـی  دلیـل  بـه  کشـور  در  نفـر   3000
هـوا جـان  می دهنـد و هـزاران تـن دیگـر به 

می شـوند. دچـار  تنفسـی  بیماری هـای 
از سـوی دیگـر، آلودگـی هـوا عامـل 30 تـا 
35 درصـد بیماری هـا در کشـور خوانده می 

. شود

کابل 
نهمین 

شهر آ لوده 
آسیا است

امریکا: تشنج در  روابط با پاکستان موقتی است

 به ما خیانت کردند
پاکستان:

»سفیران جوان صلح«، راهکار 

قهرمان ملی را دنبال می کنند

گــروه »ســفیران جــوان صلــح« در تــاش آگاه ســازی جهــان از خطــر 
ادامــۀ جنــگ در افغانســتان هســتند. 

ایــن گــروه می خواهنــد کــه بــا رکاب زدن بــه هشــت کشــور، خواســتار 
صلــح در جهان شــوند.

ایــن گــروه کــه متشــکل از جوانــان کشــور اســت، روی برنامــۀ نمادیــن 
ــۀ  ــتین برنام ــم نخس ــن تی ــد. ای ــدت کار می کنن ــی و درازم بین الملل
خــود را روز پنج شــنبه بــا رکاب زدن 30 دختــر بــا نــام »قــدم گذاشــتن 

در راه صلــح« آغــاز کردنــد.
ایــن رکاب زنــی کــه در کابــل افتتــاح شــد، از چهارراهــی هنگــرا آغــاز 
ــتان،  ــم افغانس ــتن پرچ ــا برافراش ــعود ب ــهید مس ــی ش و در چهارراه
پرچــم ســازمان ملــل و پرچم هــای هشــت کشــوری کــه ایــن گــروه 

از آن هــا عبــور خواهــد کــرد، بــه پایــان رســید.
ایــن رکاب زنــی در حالــی بــا افراشــتن پرچم هــای برخــی از کشــورها 
ــه  ــد ک ــاز گردی ــی«، آغ ــان مل ــعود قهرم ــهید مس ــی ش در »چهارراه
ــرای  ــاه ب ــح و رف ــز یکــی از طــرف داران صل شــهید مســعود خــود نی
ــارزه  ــال ها مب ــان س ــن آرم ــق ای ــرای تحق ــود و ب ــتان ب ــردم افغانس م

ــه  شــهادت رســید. ــن راه ب ــت در ای ــرد و  در نهای ک
ــا راه  ــی تنه ــای سیاس ــه و مذاکره ه ــه منازع ــد ک ــروه می گوی ــن گ ای
حــل بــرای رســیدن بــه آرمــان دیرینــه   مــردم افغانســتان یعنــی صلــح 
ــتان،  ــت افغانس ــتیبانی از دول ــرای پش ــد ب ــا می خواهن ــت و آن ه نیس
ــا بسترســازی های اجتماعــی،  ــدار ب ــه صلــح پای ــه منظــور رســیدن ب ب
ــدار را در  ــح پای ــا هــم صل ــط ب فرهنگــی و اقتصــادی به صــورت مرتب

ســایۀ   جامعه یــی توســعه یافته کار کننــد.
ــن  ــی ای ــح، هــدف اصل ــه گــروه ســفیران جــوان صل ــر اســاس بیانی ب
ــی  ــکار عموم ــیج اف ــدار و بس ــح پای ــرورت صل ــر ض ــد ب ــروه تأکی گ
ــد صلــح در افغانســتان و  ــرای پشــتیبانی از فراین داخلــی و خارجــی ب
بــه دنبــال آن آگاه ســازی افــکار عمومــی جهانــی از خطــر ادامــۀ جنــگ 
ــه کشــورهای  ــن گــروه ب ــان اعضــای ای در افغانســتان اســت و هم چن
ــی شــدن جنــگ در  ــد کــرد کــه طوالن ــد خواهن منطقــه و جهــان تأکی

ــه چالــش کشــیدن صلــح جهانــی خواهــد شــد. افغانســتان باعــث ب
ــح«  ــی طــرح »ســفیران جــوان صل ــی، مســوول اجرای علی اصغــر کمال
ــی  ــن رکاب زن ــد، در ای ــا ریخته ان ــه آن ه ــر اســاس طرحــی ک گفــت ب
کــه در افغانســتان و هشــت کشــور دیگــر اجــرا خواهــد شــد، ســفیران 
جــوان صلــح از فاصلــۀ ۴00 کیلومتــری پایتخــت هرکشــور تــا خــود 
پایتخــت رکاب خواهنــد زد تــا بــه جهانیــان بگوینــد کــه ادامــۀ جنــگ 

در افغانســتان، بــه ضــرر تمــام دنیــا خواهــد بــود.
ــت در  ــروه، نخس ــن گ ــای ای ــۀ اعض ــی، هم ــای کمال ــۀ آق ــه گفت ب
افغانســتان بــرای یــک آمــوزش پانــزده روزه دعــوت می شــوند و پــس 
از آن، در جریــان رکاب زنی شــان بــه هشــت کشــور، در هــر کشــور بــه 
مــدت پنــج روز توقــف خواهنــد داشــت، دو روز صــرف آماده گــی و 
ســه روز بــرای برگــزاری ایــن رکاب زنــی اختصــاص داده شــده اســت.
ــت  ــه فعالی ــه صــورت رضاکاران ــه اعضــای گــروه ب ــه می شــود ک گفت
ــه  ــا ب ــور ها را یونام ــن کش ــه ای ــی ب ــفر هوای ــۀ س ــا هزین ــد، ام می کنن

عهــده گرفتــه اســت.
ــح،  ــوان صل ــفیران ج ــروه س ــذار گ ــرا، بنیان گ ــوم زه ــۀ کلث ــه گفت ب
ــدد  ــاد متع ــه ابع ــگ نیســت، بلک ــدان جن ــای فق ــه معن ــا ب ــح تنه »صل
ــروه  ــه گ ــی دارد ک ــی و سیاس ــادی، فرهنگ ــی، اقتص ــی، اجتماع روان
ــرای تحقــق  ــه منظــور نهادینه کــردن و بسترســازی ب ســفیران جــوان ب
ــدت  ــه طوالنی م ــه روی برنام ــد ک ــاش دارن ــتان ت ــح در افغانس صل

ــد. کار کنن
خانــم زهــرا گفــت: ایــن برنامــۀ گــروه ســفیران جــوان صلــح چهــار 
بخــش دارد و رکاب زنــی در کشــور قزاقســتان بخــش بعــدی خواهــد 
بــود کــه چهــار نفــر یعنــی دو آقــا و دو خانــم از افغانســتان حرکــت 
ــای  ــت، اعض ــه اس ــور فرانس ــه کش ــان ک ــان سفرش ــا پای ــد و ت می کنن
ــون  ــید، چ ــد رس ــن خواه ــه 20 ت ــح ب ــوان صل ــفیران ج ــروه س گ
ــم  ــن تی ــه ای ــر ب ــذرد، دو نف ــروه می گ ــن گ ــه ای ــوری ک ــر کش از ه
ــن گــروه از افغانســتان حرکــت  ــزود: »ای ــوم زهــرا اف ــد. کلث می پیوندن
ــاروس،  ــد و از تاجیکســتان، ازبیکســتان، قزاقســتان، روســیه، ب می کن
ــک  ــردن ی ــا صادرک ــته و در کشــور فرانســه ب ــد گذش ــی و پولن جرمن

ــان خواهــد داد.« ــن پای ــی نمادی ــن رکاب زن ــه ای ــه، ب بیانی
بنیان گــذار گــروه ســفیران جــوان صلــح تصریــح کــرد کــه ایــن گــروه 
پــس از رکاب زنــی نمادین شــان، روی ایجــاد یــک پایــگاه بین المللــی 
صلــح در افغانســتان بــه فعالیــت آغــاز می کننــد و 20 ســفیر بــرای 25 

ســال روی ایــن پایــگاه کار می کننــد.
طــرح ایــن برنامــه در اول جنــوری 2016 بــه نهاد هــای ملــی و 
ــی مــورد  ــود و ایــن طــرح پــس از ارزیاب بین المللــی پیشــنهاد شــده ب
اســتقبال قــرار گرفــت و بــه تاریــخ 11 جنــوری 2018 نخســتین برنامــه 

عملــی آن اجــرا شــد.
آمنــه امیــد، یکــی از اشــتراک کننده گان ایــن رکاب زنــی نمادیــن گفــت 
ــه  ــوی ب ــه نح ــه ب ــن برنام ــا در ای ــۀ خانم ه ــتراک رضاکاران ــه اش ک
معنــای بــه تصویــر کشــیدن توانایــی زنــان در تحقــق صلــح اســت و 
ــن  ــتای تأمی ــی در راس ــای اساس ــی از کاره ــنبه یک ــۀ روز پنج ش برنام
ــام را  ــن پی ــا ای ــه آن ه ــد برنام ــم امی ــول خان ــه ق ــد. ب ــح می باش صل
ــرای  ــان ب ــا و رکاب زدن ش ــا دوچرخه ه ــًا ب ــان عم ــه زن ــاند ک می رس
ــد. ــه می گوین ــونت ن ــگ و خش ــه جن ــد و ب ــح کار می کنن ــدن صل آم
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داکتــر  مرکــز،  و  شــمال  میــان  کشــمکش ها  اوج  در 
نجیــب اهلل دیــداری داشــت بــا فعــاالن حزبــی شــهر کابــل. 
ــه  ــی وزارت خارج ــر زمین ــاالر زی ــان ت ــدار هم ــل دی مح
ــه  ــزی ب ــد و تی ــخنان تن ــود و س ــمگین ب ــدار خش ــن دی ــود. او در ای ب
ــوای او در آن ســخنرانی  ــان آورد. حــال و ه ــه زب ــمالی ها« ب نشــانی »ش
ــتی  ــِی آش ــک مدع ــارِی ی ــل و برده ب ــا تحم ــود ت ــات ب ــتر احساس بیش
ــان  ــا مخالف ــا ب ــه نه تنه ــتی و مصالح ــه آش ــب ب ــی. نجی ــۀ مل و مصالح
ــه  ــت. او ب ــاز داش ــز نی ــا نی ــا خودی ه ــه ب ــت، بلک ــرون از حاکمی در ب
ــدار، او  ــط آن دی ــید. در وس ــم نرس ــی ه ــه دوم ــت و ب ــی نپرداخ اول
ــد. از  ــه تنفــس و تفریــح فراخوان خــودش همــه شــرکت کننــده گان را ب
هیــأت اجراییــه تنهــا مــن او را در آن دیــدار همراهــی می کــردم. هنــگام 
تفریــح در اتــاق کوچکــی کــه پهلــوی تــاالر بــود، باهــم نشســتیم. پــس 
از چنــد لحظــه خاموشــی، آهســته و آرام برایــش گفتــم کــه درســت نبــود 
ــکل  ــم مش ــه نمی توانی ــد. این گون ــان ش ــا نمای ــما این ج ــم ش ــه خش ک
ــود  ــر می ش ــه بهت ــردم ک ــنهاد ک ــش پیش ــم و برای ــده را حــل کنی پیش آم
ــا خــود گرفتــه بــه مــزار  تــا چنــد تــن از رهبــری حــزب و دولــت را ب
ســفر کنیــد و بــا مســوالن آن دیــار آش آشــتی بخوریــد، یــک بخشــی از 
ــای کار  ــود و زمینه ه ــدورت ش ــع ک ــا رف ــد ت ــان بپذیری پیشنهاد های ش
ــا آنــان دو بــاره آمــاده گــردد. پــس از ســکوت کوتــاه برایــم  مشــترک ب
ــه! تــا جنــرال اَســک را روی سینه های شــان ننشــانم، نمی مانــم! گفــت: ن

یاسر محسنی

تکرار سناریوی هرات در بلخ؟!
ــرای انتقــال امیــر اســماعیل  اوایــل حکومت ســازی، ب
خــان بــه مرکــز، برایــش أمــان اهلل زیرکوهــی را علــم 
کردنــد. بــه مــرور گردن کشــی کــرد تــا جایــی کــه پســر اســماعیل 
خــان در حملــه بــه شــهر هــرات کشــته شــد. امیــر اســماعیل خــان 
ــر مشــغول شــد)!(  ــوان وزی ــه عن ــل ب ــرای ده ســال در کاب ــم ب ه
آیــا ایــن ســناریو بــا اندکــی تغییــر در بلــخ نیــز در حــال اجرایــی 
شــدن اســت؟ آیــا عطامحمــد نــور تــا انتقــال دقیــق پکیــج ناامنــی 

در بلــخ نیــاز هســت و بعــد انتقالــش ســاده خواهــد بــود؟

یاسین صمیم

فاتحــۀ	کمیســیون	و	انتخابــات	را	از	همیــن	حــاال	بایــد	
خوانــد!

همــۀ مــا بــا کارنامــۀ زازی وطن دوســت در پارلمــان 
آشــناییم. در طــول ایــن مــدت، زازی جــز توهیــن و تحقیــر اقــوام، دامــن 
زدن بــه تعصبــات قومــی و زبانــی و گذشــته از آن، توطیــه و باج گیــری 
ــته  ــش نگذاش ــه نمای ــود ب ــری از خ ــرد بهت ــتان، عملک ــردم افعانس ــه م ب
ــام را  ــیون نیک ن ــه کمیس ــد ک ــیون ببیری ــه کمیس ــار او را ب ــت. این ب اس
ــن  ــر چنی ــر بســازد! در عجــب ام از سیاســت مدارانی کــه در براب نیک نام ت
ــون نفــوس  ــان ســی ملی ــی در می ــد! یعن ــات ناشایســت، دم نمی زنن تعیین
ــام را  ــدل و نیک ن ــک شــخص مســلکی، معت ــًا نتوانســتند ی کشــور واقع
بــه انــدازۀ زازی وطن دوســت پیــدا کننــد و یــا اجنــدای پنهانــی دیگــری 

در کار اســت؟

كریم پاكزاد

حساب	گری	ماکیاولی:
ایــن آدم{اشــرف غنــی} بــه همــه بــه ویــژه بــه زنــان 
توهیــن می کنــد؛ چــون همــه را بی شــعور و بــه 
ــر  ــن دیگ ــدارد. ای ــردم »خ...« می پن ــۀ م ــل عامیان ــۀ ضرب المث گفت
پیشــنهاد کــدام شــرکت تبلیغاتــی و پــرو پاگنــد امریکایــی نیســت، 
از فکــر خــود او تــراوش کــرده. بایــد متفکــر درجــه دوم جهــان 
ــان آورد.  ــر زب ــت را ب ــد واقعی ــای ض ــن حرف ه ــا چنی ــود ت ب
ــردم  ــت م ــه اکثری ــانس دارد ک ــی ش ــرف غن ــه؟ اش ــد چ می دانی
ــته اســت  ــه نوش ــه و چ ــه گفت ــد او چ ــواد اســت و نمی دانن بی س
ــرا  ــت، زی ــردم اس ــی م ــت، بدبخت ــی اس ــانس غن ــر ش ــن اگ و ای
ــن  ــه چنی ــکان این ک ــتند، ام ــی می داش ــواد و آگاه ــردم س ــر م اگ
شــخصی بــا تقلــب یــا بی تقلــب، روی شــان حکومــت کنــد کمتــر 

می بــود. 
ــتعداد ارگ  ــا اس ــه ســخنگوی ب ــم ک ــد بیبین ــم می خواه ــی دل خیل
ــاع  ــه و دف ــیر، توجی ــه را تفس ــراً ابلهان ــخن ظاه ــن س ــه ای چگون
ــی مــن ایــن اســت کــه ایــن آدم خیلــی زیــرک و  ــد. ارزیاب می کن
ــی را فقــط از او انتظــار  ــن فکــر ماکیاول باهــوش اســت. واقعــًا ای
ــا را در  ــع »رِگ خــواب« مرد ه ــن حــرف او در واق ــا ای داشــت: ب
ــه  ــتان ب ــای افغانس ــه مرد ه ــد ک ــی می گوی ــرد. ک ــت می گی دس
آزادی و حداقــل احتــرام زن هــا پایبنــد نیســت. زن ســتیزی اصــًا 
در فرهنــگ مــا نیســت. بــه ایــن ترتیــب، »دل مرد هــا را بــه دســت 
بگیــر«. زن هــا کــه مجبورانــد بماننــد شــوهر، پــدر و بــرادر بــزرگ 
خــود پــای صندوق هــای انتخاباتــی برونــد و رأی بدهنــد. بــا ایــن 
حســاب گری »شــیطانی« آیــا اشــرف غنــی تصمیــم دارد کــه ایــن 

ــز انتخــاب شــود؟ ــق برگه هــای رأی تمی ــًا از طری ــه واقع دفع

پافشاری قطر برای میزبانی در لیگ قهرمانان آسیا؛

عربستان و امارات تهدید 
به کناره گیری کردند

فیـسبـوک نـــامــه

دو کشــور عربســتان و امــارات، کنفدراســیون فوتبــال آســیا را تهدیــد به 
کناره گیــری از مســابقات لیــگ قهرمانــان آســیا کردنــد. نماینــده گان دو 
ــال  ــا هیــأت منتخــب کنفدراســیون فوتب کشــور امــارات و عربســتان ب
ــد و  ــه ریاســت پارافــول پاتــل هنــدی ماقــات کردن آســیا )AFC( ب
ــا  ــازی ب ــر ب ــی ب ــم خــود مبن ــه از تصمی ــد ک ــام کردن ــار دیگــر اع ب
ــرد.  ــد ک ــینی نخواهن ــرف عقب نش ــی بی ط ــر در زمین ــده گان قط نماین
نماینــده گان عربســتان و امــارات همچنیــن AFC را تهدیــد کردنــد، در 
صورتــی کــه بــه خواســته آن هــا توجهــی نشــود، از رقابت هــای فصــل 

جدیــد لیــگ قهرمانــان آســیا 2018 کنــار خواهنــد کشــید.
محمــد خلفــان الرمیثــی، مدیــر ُکل ادارۀ ورزش امــارات در ایــن 
ــا  ــت: م ــه« گف ــی الریاضی ــی »ابوظب ــبکۀ تلویزیون ــه ش ــوص ب خص
ــه  ــود ک ــن ب ــم و آن ای ــأت AFC دادی ــه هی ــان را ب ــن پیام م مهم تری
حاضــر بــه بــازی در قطــر نخواهیــم بــود و بــا وجــود اهمیــت موفقیت 
امــارات در لیــگ قهرمانــان آســیا، کســی نمی توانــد مــا را مجبــور بــه 
ــن  ــا ای ــگاه های م ــد. باش ــم کن ــا نمی خواهی ــه م ــی ک ــازی در جای ب
ــی  ــا در زمین ــد کــرد، ام ــازی خواهن ــان آســیا ب فصــل در لیــگ قهرمان
ــرف بــازی  بی طــرف. 99 درصــد نماینــده گان مــا در زمینــی بی ط
ــم  ــی خواهی ــیا خداحافظ ــورت از آس ــر این ص ــرد، در غی ــد ک خواهن

کــرد.
عــادل عــزت، رییــس فدراســیون فوتبــال عربســتان هــم در ایــن بــاره 
ــال  ــیون فوتب ــی کنفدراس ــأت اعزام ــاع هی ــه اط ــا ب ــار داشــت: م اظه
آســیا رســاندیم کــه بــرای مــا مســجل اســت کــه باشــگاه های 
عربســتانی در قطــر بــازی نخواهنــد کــرد و نمی خواهیــم امنیــت 
بازیکنــان و هواداران مــان را بــه خطــر بیندازیــم. مــا منتظــر تصمیمــی 
ــن  ــه در ای ــاه فوری ــی AFC در م ــه اجرای ــه کمیت ــود ک ــم ب خواهی
ــازی در  ــه ب ــه اصــرار ب ــن کمیت ــر ای ــت و اگ ــد گرف خصــوص خواه
ــود کــه 6 تیــم  ــا خواهــد ب ــه قطــر داشــته باشــد، ایــن بدیــن معن خان
اماراتــی و عربســتانی از لیــگ قهرمانــان کنــار خواهنــد کشــید و ایــن 

ــود.   ــد ب ــک شکســت خواه ــیا ی ــال آس ــرای فوتب ب
کمیتــه اجــرای کنفدراســیون فوتبــال آســیا در تاریــخ 28 نوامبــر 2017 
ــازی  ــرای ب ــا درخواســت امــارات و عربســتان ب ــا ب تصمیــم گرفــت ت
بــا نماینــده گان قطــر در زمینــی بی طــرف مخالفــت کنــد. بــراول پاتــل، 
ــت:  ــوص گف ــن خص ــر در ای ــه قط ــی AFC ب ــأت اعزام ــس هی رئی
هــدف از ســفر مــا بــه اینجــا بنــا بــه شــرایط سیاســی منطقــه بــوده و 
نیــاز بــه مشــاهدات نزدیــک خــود مــا داشــت. هــدف AFC از ایــن 
کار ایــن اســت کــه ببینیــم آیــا باشــگاه های موردنظــر بایــد بــه خانــه 

رقبــای خــود برونــد یــا خیــر.
منصــور االنصــاری، دبیــرکل اتحادیــۀ فوتبــال قطــر نیــز بــا اشــاره بــه 
پافشــاری ایــن کشــور بــرای میزبانــی از تیم هــای عربســتانی و اماراتــی 
ــرای  ــنبه پذی ــا روز پنجش ــت: م ــار داش ــیا اظه ــان آس ــگ قهرمان در لی
ــد از  ــور بازدی ــط AFC مأم ــه توس ــم ک ــی ورزش بودی ــأت امنیت هی
دوحــه شــده بودنــد و مــا بــه آنهــا نشــان دادیــم کــه همــه چیــز مهیــای 

ــتیم. ــان هس ــای میهم ــی از تیم ه پذیرای
او ادامــه داد: در جریــان ایــن بازدیــد و ماقــات بــه ایــن هیــأت تأکیــد 
ــرد.  ــتباه نمی گی ــت اش ــا سیاس ــر ورزش را ب ــور قط ــه کش ــم ک کردی
ــت  ــه قطــر پیشــتاز امنی ــم ک ــن موضــوع اشــاره کردی ــه ای ــن ب همچنی
ورزشــی اســت و در هــر ورزشــگاه  مرکــز امنیتــی برپــا کــرده اســت.

سی میلیون نفر گروگان یک نفر!
عزیز آریانفر

سـراپا  اساسـِی ضدملـی،  قانـون  کاسـتی های  و  نارسـایی ها  بـه  بنـا  دردمندانـه 
متناقـض، ناکارآمـد و تحریـف شـدۀ کنونـی، کشـور وارد بحران عمیـق فاجعه بار 
سیاسـی، مشـروعیتی، امنیتـی، اجتماعـی و هویتی شـده و در آسـتانۀ فروپاشـی و 
ازهم گسـیخته گی قـرار گرفتـه اسـت. سـال های سـال اسـت کـه داد می زنـم باید 
هرچـه زودتـر خـود را از چنـگ ایـن قانـون بی سـروته و دسـت وپاگیر نجـات 
دهیـم. سال هاسـت فریـاد می کشـم که بایسـته اسـت احاد مـردم یک پارچـه فریاد 
برآرنـد و ارگ را وادار بـه گماشـتن کمیسـیون ویرایـش و تعدیل قانون اساسـی، 
برگـزاری لویـه جرگه و اصاح سـاختار نظام بسـازند، اما کجاسـت گوش شـنوا؟
امـروز آنچـه را کـه در پانزده سـال گذشـتۀ خـود کاشـته ایم، درو می کنیـم. پانزده 
باندهـای هیوالیـی کـرزی و  برابـر کژروی هـای  سـال غفلـت و خاموشـی در 
احمـدزی. چـون همـه مقـدرات خود را به دسـت یک نفـر سـپرده ایم، آن هم آدم 
دست نشـانده و گوش به فرمـان بیگانـه گان و او هـم در برابـر هیچ کسـی و مرجعی 
پاسـخگو و مسـوول نیسـت و هیچ گونـه مکانیسـم های مهـار قـدرت و هم وجود 
نـدارد، هـر چـه دل تنگـش خواسـت، می کنـد و مـا هم چاره یـی جز ایـن نداریم 

کـه از دور نظـاره کنیم و بسـوزیم و بسـازیم.
اکنـون برنامه هـای بسـیار خطرنـاک و بنیادبرانـداز هـم در بُعـد خارجـی و هم در 
بُعـد داخلـی، روی میز ارگ و در دسـِت پیاده سـاختن اسـت که می تواند شـیرازۀ 
کشـور را از هـم بـدرد. خـوب، این هـا را در چنـد سـال گذشـته هر شـب و روز 
تکـرار کـرده ام. راه حل چیسـت؟  بـرای برون رفـت از بحران، بایـد بی درنگ چند 

کار انجام شـود.
1- بایـد سـازش نامۀ حکومـت وحـدت ملـی بی چون و چرا تطبیق شـود. بایسـته 
اسـت تـا همـه مـردم یک پارچـه و همنـوا فریـاد برآورنـد و ارگ را وادار بـه 
عملـی سـاختن همه بندهای سـازش نامه سـازند. اکنـون در کشـور انحصارگرایی 
و تبارگرایـی افراطـی و سـمت گرایی بیـداد می کنـد. بایـد ایـن فرمـول درهـم 
و  بـرادری  اجتماعـی،  دادگـری  برابـری،  سـوی  بـه  بایـد  شـود.  شکسـتانده 
هم دیگرپذیـری، هم سـویی و هم گرایـی پیـش برویم، نـه افتراق و انشـقاق. اکنون 
وضعیـت به گونه یی شـده اسـت کـه شوونیسـم تباری بیـداد می کنـد. در چهارده 
والیـت پشـتوزبان همـه والیـان، ولسـواالن، عاقـه داران، شـهرداران، فرماندهـان 
نظامـی، امنیتـی و انتظامـی همـه بااسـتثنا پشـتون تبار هسـتند. یعنـی تبارگرایـی 

مطلـق و لگام گسـیخته فرمان فرمـا اسـت.
گذشـته از این هـا، احمـدزی و بانـد مافیایـی او متشـکل بـر اتمـر، اسـتانکزی و 
اکلیـل بـا همه نیـرو در تاش اند تا این فرمول را سراسـری بسـازند و در والیات 
شـمال هـم عملـی کنند. در همین راسـتا، شـمار بسـیاری از والیـان، قوماندان های 
نظامـی، پولیـس و امنیـت از جمـع پشـتون ها و بیشـتر غلزاییـان گماشـته شـده 
انـد و می شـوند. در گام نخسـت در والیـات کلیدی یـی چـون هـرات و بلـخ و 
کنـدز. حـذف و کنـار زدن سیسـتماتیک نماینـده گان سـایر اقـوام بـه شـدت در 
دسـت پیـاده شـدن اسـت. همین گونه بخش اعظـم سـفیران کلیدی ماننـد امریکا، 
روسـیه، چیـن و... همـه پشـتون انـد )بیشـتر غلزایـی( و بی چـون و چـرا ایـن 
رفتـار ناشایسـت و ناسـختۀ تنگ نگرانـه، شـیرازۀ هم گرایـی و هم بسـته گی ملـی 
را ازهم گسـیخته و تـار و پـود آن را می شـاراند. بـا توجـه بـه این کـه هنـوز ملت 
نشـده ایم، دردمندانـه فرمـول دیگـری جـز تقسـیم فیزیکی قـدرت، وجـود ندارد 
و وحـدت ملـی در گـرو مشـارکت عادالنـۀ اقوام در حاکمیت اسـت. بایـد تعادل 
و تـوازن تبـاری جـدا رعایـت شـود، در غیر آن، کشـور به سـوی فروپاشـی پیش 
خواهد رفت و این تنهاوتنها به سـود دشـمنان و در گام نخسـت، پاکسـتان اسـت.
بایـد از غنـی پرسـیده شـود کـه چـرا بـرای مثـال یـک هـزاره یـا یـک شـیعۀ 
قندهـاری نمی توانـد والـی قندهـار یـا یـک ازبیـک والـی ننگرهـار شـود؟ و چرا 
پیوسـته تـاش دارد تـا در والیات کلیدی شـمال هـم والیان، قوماندان هـای فرقه، 
قوماندان هـای پولیـس و رییسـان امنیـت را از جمـع پشـتون ها، آن هـم غلزاییـان 
بگمارد؟ فشـردۀ سـخن، شـیرازۀ کشـور به سـرعت رو به گسـیختن اسـت. برای 
رهایـی از ایـن حالـت، اشـرف غنـی احمـدزی بایـد بی درنـگ بانـد شوونیسـتی 
اتمـر، اکلیـل، اسـتانکزی، خپلـواک و تنـی چند از تنـدروان قومی کـه او را به این 
بی راهـه کشـانده و گسـیل داشـته انـد، به خـارج بفرسـتد تـا بحـران بی اعتمادی 
ملـی تـا اندازه یـی کم رنـگ شـود و زمینـه بـرای مشـارکت فراگیـر و وفـاق ملی 

فراهـم گـردد و بسـتر همـواری فـراراه هم پیونـدی ملـی پهن شـود.
2- همان گونـه کـه بارهـا گفتـه ام، بایـد بی درنـگ کمیسـیون ویرایـش و تدویـن 
قانـون اساسـی نو گماشـته شـود. نمی دانم چرا پارلمـان، جامعۀ مدنـی و اصحاب 
رسـانه و روشـن فکران در زمینـه خامـوش انـد و تـا کنـون نتوانسـته انـد در یک 
صـف واحـد بـه گونـۀ پیگیـر و سـامان مند عمـل کنند. روشـن اسـت کـه پس از 
پایـان کار کمیسـیون، مسـوده یـا پیش نویـس قانـون اساسـی نـو در دسـترس عام 
گذاشـته شـود و سـپس لویـه جرگۀ فوق العـاده ویرایـش قانون اساسـی و اصاح 
سـاختار نظـام برگـزار گردد. باید شـعار ویرایش قانون اساسـی و سـاختار نظام به 
یـک پـروژۀ سراسـری ملی مبـدل و در رأس آن، اولویت های کشـور قـرار گیرد و 
همـه اقتـدار ملـی برای نیل به آن بسـیج شـود. اگر مـردم نتواننـد ارگ را وادار به 
انجـام ایـن دو کارِ تأخیرناپذیـر کنند، سـال ها اسـیر و برده خواهنـد ماند و روزی 

خواهـد رسـید کـه دیگر بسـیار دیر خواهـد بود.
و  تفرقه افکنـی  بـرای  احمـدزی  غنـی  اشـرف  کـه  را  دیگـری  بحـران   -3
انتخابـات و کوبیـدن حریفـان و  بازارچاق کنـی و سـربازگیری بـرای خـود در 
ایجـاد پایـگاه اجتماعـی دامن زده اسـت، بحـران مصنوعی توزیع شـناس نامه های 
تابعیـت اسـت. هـدف روشـن اسـت: دامـن زدن بـه تنفـر تبـاری و برانگیختـن 
احساسـات قومـی و جلـب و جـذب جوانان پشـتون )بیشـتر غلزاییان( به سـوی 
لگام گسـیخته و  اولتراناسیونالیسـِم  بـه  دامـن زدن  کـه  اسـت  خـودش. روشـن 
فتنه انگیزی هـا بـرای سـامت و آینـدۀ کشـور بسـیار خطرنـاک اسـت و آن را بـه 
سـوی فروپاشـی و ازهم گسـیختگی پیـش می بـرد. همان گونـه کـه بارها نوشـته ام 
و ُهشـدار داده ام، پشتونیسـم افراطی، تاجیکیسـم، ازبیکیسـم و هزاره ایسـم افراطی 
را می زایـد. بـرای حـل ایـن بحـران، تنهـا فارمـوِل پذیـرا ایـن اسـت کـه در این 

شـناس نامه ها چنیـن نوشـته شـود:
جمهوری اسامی افغانستان

وزارت داخله
تذکره تابعیت

نام:
نام پدر:

محل تولد:
آدرس کنونی:
آدرس دایمی:

و جدا از درج زبان و تبار و ملیت و دین پرهیز شود.
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این صفحه توسط  جریان آجندای ملی حمایت می شود.

Excellencies and Dear friends,
Afghanistan is passing a very diffi-
cult time. We hope our people will 
make 2018 a year of relative peace 
and stability. In this regard, what is 
most important, to bring some sort 
of internal balances as well as a bal-
ance amongst various outside play-
ers. We can only survive through bal-
ances. That’s why we have launched 
the idea and program of «National 
Consensus». Consensus amongst 
our people, the countries in the re-
gion and extra regional countries. 
We hope with the help of our friends, 
we would be able to keep Afghani-
stan away from becoming the center 
of regional rivalries.

Discussion with diplomats
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