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رییس جمهور غنی:

وریستان می خواهند بدخشان را تر
مرکز تروریسم بین المللی بسازند

2

 افغانستان و ایران
در مسیر مشترک همکاری

خصوص  به  منطقه  کشور های  تمام  برای  داعش  پدیده ای 
کشور می توانند با  افغانستان و ایران یک تهدید جدی است. هر دو 
همکاری های مشترک در برابر این پدیده مقابله کنند. استفاده ابزاری 
کشور های  کنون  ا ندارد.  آورد  دست  کشوری  هیچ  برای  تروریزم  از 
رویکرد  می سوزند.  ترور  آتش  شعله های  در  خود  تروریسم  حامی 
را  خود  سیاسی  اثرات  غربی  کشور های  با  تعامل  در  ایران  حکومت 

درمنطقه به همراه دارد. 2

 ACKU



زنگ اول


موج تازه اى از وحشى گرى در كشور ما راه افتاده 
كه  كرد  اعالم  غنى  هم  رييس جمهور  ديروز  است. 
است.  ابوبكرالبغدادى  گروه  كشتارها  اين  پشت 
تاريخى  اماكن  و  زيارت ها  انفجار  سربريدن ها، 
موج  مشخصه هاى  فرقه گرايانه،  كشتارهاى  و 
معروف  زيارت  يك  به  ديروز  است.  وحشت  جديد 
انتحارى  تروريست  و  كردند  حمله  جالل آباد  در 
شهر  اين  در  جمعيت  ميان  در  را  خودش  ديگر 
حادثه  اين  در  كشور  شهروند  ده ها  كرد.  منفجر 
تروريستى كشته و زخمى شدند. همه جان باختگان 
است  روشن  بودند.  بى گناه  انسان هاى  زخمى ها،  و 
مردم  كشتار  اجازه  دين،  از  خوانشى  نوع  هيچ  كه 
بى گناه را نمى دهد. در بدوى ترين جوامع بشرى هم 
مدنظر  غيرنظاميان  جان  از  حفاظت  براى  اصولى 
كوردل  و  عقده اى  پيروان  براى  اما  مى شود،  گرفته 
روز  دو  است.  هدف  زنده جانى  هر  ابوبكرالبغدادى 
پيش، در اجرستان غزنى چهار شهروند را سر بريدند. 
افغانستان  ارتش  قهرمان   سربازان  بدخشان  در 
سفاك  گروه  تروريست هاى  كردند.  قصابى  را  
كردن  منفجر  سربريدن،  كه  بدانند  ابوبكرالبغدادى، 
مردم  روحيه  فرقه اى،  كشتارهاى  و  تاريخى  اماكن 
بزرگان  خوانش  نمى سازند.  ضعيف  را  افغانستان 
تاريخ فرهنگ خراسان و افغانستان كنونى از اسالم، 
البغدادى زمين تا آسمان متفاوت  با خوانش ابوبكر 
ادبيات، فرقه هاى گوناگون مذهبى و  است. تصوف، 
اين  فرهنگ  مهم  جنبه هاى  تمدن ساز،  عناصر  ديگر 
هيچ وجه  به  خطه  اين  مى سازد.  را  باستانى  خطه 
سماع  و  رقص  نمى شود.  تهى  پربارش  فرهنگ  از 
صوفيان در خانقاه ها و بانگ اذان در مساجد ما در 
كنار هم وجود خواهد داشت. هيچ گروهى نمى تواند 
با استفاده از زور، پيشينه فرهنگى ما را از ما بگيرد. 
شد،  نخواهند  موفق  گروه  ابوبكرالبغدادى  حاميان 
افغانستان  جنگ فرقه اى را به شهرها و روستا هاى 
بكشانند. مردم افغانستان در برابر اين موج وحشت 
ايستادگى خواهند كرد. اما سران دولت بايد متوجه 
اجرايى  رييس  و  رييس جمهور  باشند.  وظايف شان 
بايد در مورد موج جديد وحشت، به مردم افغانستان 
معلومات دهند. همه مردم افغانستان مى دانند كه موج 
را  موج  اين  است.  وارداتى  پديده اى  وحشت،  جديد 
حلقات  اين  آورده اند.  افغانستان  به  بيرونى  حلقات 
اهدافى دارند و تروريست هاى شيفته ابوبكرالبغدادى، 
افزاراند. رييس جمهور و ديگر سران حكومت وحدت 
ملى بايد در مورد حاميان بيرونى موج تازه وحشت 
اين  دهند.  معلومات  افغانستان  مردم  به  ترور،  و 
كه  بگويد  و  بيايد  رييس جمهور  كه  نيست  كافى 
تروريست هاى خارجى مى خواهند شرق بدخشان را 
به پايگاه شان بدل سازند. رييس جمهور بايد توضيح 
بدهد كه اين موج تازه وحشت كه از زابل شروع شد 
و سر از بدخشان و جالل آباد برآورد، توسط كى ها 
مردم  چيست.  آن  طراحان  اهداف  و  شده  طراحى 
حق  اين  بشناسند.  را  خود  دشمن  بايد  افغانستان 
مردم افغانستان است. رييس جمهور، رييس اجرايى 
باشند.  نكته  اين  متوجه  بايد  دولت،  سران  ديگر  و 
عالوه بر اين، سران حكومت بايد برنامه جامع دفاعى 
براى مقابله با موج تازه وحشت و ترور تدوين كنند. 
افغانستان  مردم  به  بايد  هم  مورد  اين  در  حكومت 
امنيت  براى  كه  بگويد  بايد  حكومت  دهد.  معلومات 
از  حراست  گروگان گيرى،  از  جلوگيرى  شاهراه ها، 
چه  دوردست  روستا هاى  از  دفاع  و  تاريخى  اماكن 
وظيفه  هم  افغانستان  سياستمداران  دارد.  برنامه 
دارند كه بسيج اجتماعى گسترده در برابر موج تازه 
وحشت وترور به وجود بياورند. بايد عرصه بر موج 
جديد وحشت و ترور چنان تنگ شود كه ديگر نتواند 
افغانستان منتظراند  ادامه دهد. مردم  به حيات خود 
كه دولتمردان و سياستمداران شان، در مقابله با موج 
جديد وحشت و ترور، چه ابتكارى به خرچ مى دهند.

موج تازه اى از وحشت و ترور

2 يك شنبه 30 حمل 1394     سال نهم    شماره مسلسل 2114

رييس جمهور غنى امروز در راس يك هيات 
بلند پايه به تهران رفت. آقاى غنى در روز مراسم 
اول  حلقه  در  را  همسايه  كشور هاى   تحليف، 
اهميت روابط  بر  و  داده  قرار  سياست خارجى 
اسالمى  كرد. جمهورى  تاكيد  اين كشور ها  با 
ايران در 14 سال گذشته در سياست اعالمى از 
روند موجود حمايت كرده است. اما نسبت به 
با مالحظه  افغانستان  حضور متحدين حكومت 
جمهور  رييس  بود  قرار  است.  كرده  برخورد 
غنى در ماه حوت به ايران سفر داشته باشد، اما 
اين سفر بنا به داليلى لغو شد. ايران و افغانستان 
همكارى  تواند  مى  مختلف  صه هاى  عر  در 
در  خوبى  تجربه هاى  از  ايران  باشند.  داشته 
است.  خوردار  بر  مخدر  مواد  با  مبارزه  بخش 
اين كشور مى تواند تجربه هاى خود با افغانستان 
را شريك نموده و در بخش مبارزه با قاچاق نيز 
همكارى در سر حد دو كشورداشته باشند. بندر 
براى  مشترك  بستر هاى  از  يكى  ايران  بهار  چا 
همكارى هاى اقتصادى ميان دوكشور به شمار 
بندر  اين  به  تا  دارد،  عالقه  افغانستان  رود.  مى 
دسترسى داشته باشد. ايران نيز در تالش است، 
تا فرصت هاى مناسبى را براى تاجران افغان در 
اين بخش فراهم كنند. همكارى هاى اقتصادى 
بخش هاى  در  كشور  دو  تا  مى شود،  سبب 
باشند.  نيز  همكارى هاى مشترك داشته  ديگر 
اخير  دهه هاى  در  ايران  اسالمى  جمهورى 
اكنون  است.  بوده  مهاجر  هزار  صدها   ميزبان 
قانونمند  انتظار مى رود كه هر دو كشور روى 
يابند.  دست  تفاهم  به  ايران  در  افغان ها  شدن 
كتلوى  اخراج  به  اقدام  ايران  موارد  برخى  در 
را  زيادى  مشكالت  امر  اين  كه  كرده  افغان ها 
براى مهاجران وحكومت به همراه داشته است. 
جمهورى اسالمى ايران  وافغانستان مى تواند با 
قانونمند  شدن كارگران افغان در ايران از رفت 
وامد هاى غير قانونى در مرز هاى دو كشور جلو 
با تهديد  گيرى كند. ايران و افغانستان  اكنون 
افراط گرايى  مواجه اند.  پديده اى داعش براى 
تمام كشور هاى منطقه به خصوص افغانستان و 
ايران يك تهديد جدى است. هر دو كشور مى 
اين  برابر  در  مشترك  همكارى هاى  با  توانند 
تروريزم  از  ابزارى  استفاده  كنند.  مقابله  پديده 
اكنون  ندارد.  آورد  دست  كشورى  هيچ  براى 
شعله هاى  در  تروريسم خود  حامى  كشور هاى 
آتش ترور مى سوزند. رويكرد حكومت ايران 
در تعامل با كشور هاى غربى اثرات سياسى خود 
را درمنطقه به همراه دارد. اكنون ايران و امريكا 
تفاهم  اين  مى باشند.  تفاهم  به  رسيدن  مزر  در 
بدون شك ايران و امريكا را در مساله افغانستان 
و  ايران  داد.  خواهد  قرار  مشترك  مسير  در 
متفاوت  گاه  ديد  يمن  موضع  در  افغانستان 
تا دو  اين ديد گاه سبب نخواهد شد  اما  دارد. 
دو  و  منطقه اى   همكارى هاى  از  كشور دست 
عرصه هاى  در  وايران  افغانستان  بردارند.  جانبه 
خوبى  ظرفيت هاى  از   نيز  وآموزشى  فرهنگى 
فرهنگى  اشتراك  بر خور دارند.  براى همكارى 
بخش  اين  در  تا  مى كند   ايجاب  زبانى  و 

گام هاى موثر و جدى ترى بر داشته شود.

رييس جمهور غنى:
تروريستان مى خواهند بدخشان را مركز تروريسم بين المللى بسازند

افزايش  دنبال  به  كابل:  8صبح، 
سنگين  تلفات  مورد  در  اعتراض ها 
جمهور  رييس  بدخشان،  در  ارتش 
سفر  بدخشان  به  گذشته  روز  غنى 
اصالحات  كه  نمود  وعده  و  كرد 
اين  محلى  حكومت  در  را  بنيادى 

واليت به وجود خواهد آورد. 
يك  راس  در  جمهورى  رييس 
رفت  بدخشان  به  حكومتى  هيات 
اين  در  بدامنى  عامل  يك  گفت  و 
او  است.  جرمى  ثروت  واليت 
عامل  غيرمسوول  مسلح  افراد  افزود 
ديگر ناامنى در اين واليت است كه 
غنى  مى برند.  سر  و  مى كنند  تهديد 
افزود كه رقابت هاى داخلى موجب 
وضعيت  اين  از  ها  بيگانه  تا  شده 

سوء استفاده كنند.
نمايندگان  از  برخى  اين  از  پيش 

پارلمان در بدخشان متهم به تقويت 
بدخشان  بودند.  شده  مسلح  افراد 
داراى معادن سنگ هاى قيمتى است 
گران بها  سنگ هاى  معادنى كه  و 
برسر  زورمندان  تا  دارد، سبب شده 
رقابت  باهم  معادن  اين  بر  تسلط 
به  نيز  رقابت ها  اين  نتيجه  كنند. 

ناامنى هاى بدخشان افزوده است.
از  ما  «تصوير  گفت:  غنى  آقاى 
آسياى  كه  است  اين  بدخشان 
را  غربى  و  مركزى  جنوبى،  شرقى، 
تروريستان  تصوير  كند.  باهم وصل 
اين است كه از بدخشان يك پايگاه 
تروريسم بين المللى شود.» افغانستان 
طريق  از  تا  دارند  تصميم  چين  و 
از  ميانه  آسياى  كشورهاى  گذرگاه 
شود  وصل  چين  به  افغانستان  طريق 
آسيايى  كشورهاى  بين  تجارت  و 

گسترش يابد. 
كه  گفت  افغانستان  جمهور  رييس 
دولت  سقوط  باعث  سربريدن  اين 
چنين  برابر  در  افغان ها  و  نمى شود 
غنى  نمى كنند.  خم  سر  عملكردها 
مى خواهند  تروريستان  كه  افزود 
او  كنند.  تضعيف  را  مردم  روحيه 
مى كنم  مردم صدا  همه  «سر  گفت: 
ايستاد  واحد  صف  يك  در  كه 
جهاد  و  بيايند  مردم  همه  شوند. 
ملى را شروع كنند. بدون اين مردم 

مى خواهند ما را تباه كنند.»
براساس  كه  حاليست  در  اين 
اظهارات مقام هاى واليت بدخشان، 
با  وردوج  و  جرم  ولسوالى هاى 
است  روبرو  امنيتى  بلند  تهديدهاى 
اين  امنيت  به  كه  درصورتى  و 
تروريستان  نشود،  توجه  ولسوالى ها 
انجام  نيز  سنگين ترى  حمالت 
سال هاى  در  طالبان  داد.  خواهند 
نيروهاى  بر  بار  چند  نيز  گذشته 

امنيتى در وردوج حمله كرده اند. 
طالبان  كه  گفته اند  محلى  مقام هاى 
پايگاه  بدخشان  در  تا  دارند  تصميم 
بسازند زيرا اين واليت به پاكستان و 
كشورهاى آسياى مركزى راه دارد 
مرور  و  عبور  مسير  طريق  اين  از  و 
تروريستان از پاكستان به كشورهاى 

آسياى مركزى را فراهم كنند. 

انترفاكس اظهارات حنيف اتمر را نادرست نشر كرده است

 افغانستان و ايران
 در مسير مشترك همكارى

جمهورى  رياست  كابل:  8صبح، 
گفته  اى  اعالميه  نشر  با  افغانستان 
روسى  خبرگزارى  كه  است 
اتمر  حنيف  سخنان  انترفاكس، 
به  را  افغانستان  ملى  امنيت  مشاور 

صورت نادرست نشر كرده است.  
انترفاكس از قول حنيف اتمر مشاور 
به  اخيرا  كه  افغانستان  ملى  امنيت 
«از  است:  نوشته  كرد،  سفر  مسكو 
سياست  ابزار  حيث  به  تروريسم 
و  گيرد  مى  صورت  استفاده  دولتى 
كه  تواند  نمى  شده  محو  زمانى  تا 
اياالت متحده از تروريستان حمايت 

مى كند.
افغانستان در  ملى  امنيت  اما شوراى 
آقاى  كه  است  گفته  اعالميه  اين 
اظهاراتى  چنين  گاهى  هيچ  اتمر 

آمده  اعالميه  در  است.  نكرده 
ملى  امنيت  شوراى  «دفتر  است: 
افغانستان اين گزارش اژانس خبرى 
به شدت رد مى كند.  را  انترفاكس 
رييس جمهورى  ملى  امنيت  مشاور 
چنين  هيچگاه  افغانستان  اسالمى 
جريان  در  نه  نداشته،  اظهاراتى 
بين  امنيت  كنفرانس  چهارمين 
المللى در مسكو، نه جايى ديگرى، 
نه در ضمن سخنرانى هاى عامه و نه 

در مجالس خصوصى.»
آمده  جمهورى  رياست  اعالميه  در 
اين  كه  است  تاسف  «جاى  است: 
درست  نا  شكل  به  واضح  اظهارت 
قربانى  از  افغانستان  شدند.  نقل 
مقابله  در  متحده  اياالت  كه  هايى 
با تروريسم، در حمايت از بازسازى 

كشور جنگ زده ما و مبارزه ما عليه 
قلبا  اند  متحمل شده  افگنى  دهشت 
دانى  قدر  اين  كند.  مى  قدردانى 
دوجانبه  امنيتى  موافقتنامه  عقد  در 
اياالت  و  افغانستان  بين   (BSA)

متحده امريكا تجسم يافته است»
اتمر  آقاى  كه  است  گفته  اعالميه 
بين  امنيت  كنفرانس  چهارمين  در 
المللى در مسكو هنگام بر شمارى 
منطقه  تروريسم در  عوامل كليدى 
و جهان به حمايت دوامدار دولت 
ها از تروريسم به مثابه ابزار سياست 
خارجى و امنيت داخلى و جرايم به 
شمول صنعت مواد مخدر يادآورى 

كرده است.

اعدام سه نفر توسط طالبان در غزنى

گروه طالبان در حومه شهر غزنى سه 
عام  در محضر  قتل،  اتهام  به  را  مرد 

اعدام كرده است.
منابع محلى گفته اند كه طالبان چندى 
پيش اين سه نفر را به اتهام قتل يك 
داكتر زن و شوهر او دستگير كرده 
شنبه  روز  آنها  اعدام  و حكم  بودند 

صبح اجرا شد.
ذبيح اهللا مجاهد كه خود را سخنگوى 
در  مى كند،  معرفى  طالبان  گروه 
تماس تليفونى به بى بى سى گفته كه 
اين سه نفر براساس حكم دادگاه اين 
نزديكان  سوى  از  و  محكوم  گروه 
«قصاص»  گلوله  شليك  با  مقتوالن 

شدند.
او افزود كه تالش شد كه بازماندگان 
اين متهمان را «عفو» كنند،  مقتوالن 

اما آنها خواستار «قصاص» بودند.
والى  معاون  احمدى،  اما محمدعلى 
اعدام  با  طالبان  كه  گفته  غزنى، 
غزنى،  شهر  حومه  در  نفر  سه  اين 

خواستند كه حضور خود را در آن 
جا به نمايش بگذارند.

كار  اين  با  طالبان  او،  گفته  به 
مى خواهند كه در ميان مردم فضاى 
تا  كنند  حاكم  را  ارعاب»  و  «ترس 

خود بتوانند بر آن ها مسلط شوند.
معاون والى غزنى مى گويد كه اعدام 
اين سه نفر در غزنى بيانگر «ضعف» 
نيز  واليت  اين  در  قضايى  نهادهاى 
است كه به گفته او، هنوز اين نهادها 
پرونده هايى  چنين  به  نيستند  قادر 

رسيدگى كنند.

خبر اعدام اين سه نفر در حالى منتشر 
مى شود كه طالبان چهار نفر ديگر را 
نيز روز جمعه در ولسوالى اجرستان 

واليت غزنى كشتند.
آن ها  كه  بود  شده  گفته  خبرها  در 

سربريده شده اند.
كه  گفتند  غزنى  در  محلى  منابع 
غيرنظامى  ساكنان  از  نفر  چهار  اين 
چندى  كه  بودند  مالستان  ولسوالى 
شده  ربوده  طالبان  سوى  از  پيش 

بودند.

 حامد
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دیگ های خالی به صدا درآمد

سخاوت مجلس نمایندگان

گرفتند شانزده نامزدوزیر رای تایید 
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گسترش   به  اعتراض  در  کشور  شهروندان  از  شماری 
والیت  در  امنیتی  نیروهای  بی رحمانه  قتل  ناامنی ها، 
بدخشان و هم چنین بی توجهی دولت در قبال سرنوشت 
یک  در  زابل،  والیت  در  شده  ربوده  مسافر  سی ویک 

حرکت نمادین دیگ های خالی را به صدا درآوردند.
نزدیکی  در  انسانی  زنجیر  تشکیل  با  شهروندان  این 
ساختمان پارلمان، دیگ های خالی را به صدا درآوردند. 
تن  ده ها  به  تعدادشان  که  شهروندان  این  هم چنین 
سکوت  به  اعتراض  در  را  خود  گوش های  می رسید، 
مسافر  سی ویک  سرنوشت  قبال  در  حکومت  استراتژیک 
ربوده شده بسته و شعارهایی »دیگ ملت، مغز  دولت، هر 
خود  با  کن«  رها  را  مسافر   31 کن،  حیا  غ  و  ع  خالی؛  دو 

حمل می کردند.
جدی  توجه  خواستار  قطع نامه ای  در  معترض  شهروندان 
دولت در قبال مشخص شدن سرنوشت سی ویک مسافر 
ربوده شده هزاره در والیت زابل شده و هم چنین از دولت 
بدخشان  والیت  قربانیان  خانواده های  به  تا  خواستند 
حمایت مادی الزم انجام بدهد. این معترضان در قطع نامه 
به  نسبت  گاه  آ جوانان  از  تعدادی  »ما  می گویند:  خود 
نسبت  حکومت  بی تفاوتی  کشور،  فعلی  نابه سامانی های 
شهادت  شده،  ربوده  شهروند  سی ویک  سرنوشت  به 
امنیتی،  امنیتی در بدخشان و وضعیت آشفته ی  نیروهای 
تشکیل  را  انسانی  زنجیره ی  و  آمده  صحنه  به  اقتصادی 
زنگ  تا  درآوردیم  صدا  به  را  خالی  دیگ های  و  دادیم 
خطری باشد برگوش های ناشنوای سران حکومت وحدت 

ملی و نماینده های مردم.«

بی پیشینه  اقدام  یک  در  کشور  نمایندگان  مجلس 
رای  حکومت  پیشنهادی  نامزدوزیر  شانزده  به  دیروز 

تایید داد.
نمایندگان  مجلس  رییس  ابراهیمی،  عبدالرووف 
غیر  به  که  گفت  نامزدوزیران  به  رای دهی  پایان  در 
شده  کامل  حکومت  کابینه  کثریت  ا دفاع  وزارت  از 
است. در نشست روز شنبه مجلس نمایندگان پس از 
که در آن به ترک تابعیت  ارسال نامه ی وزارت خارجه 
و فرهنگ  نامزد وزارت اطالعات  باری جهانی  دومی 
اشاره شده بود، مجلس نمایندگان به وی اجازه داد تا 
کند. کاری شان را به نمایندگان مجلس ارایه  برنامه ی 

گرفتن  که با  گفت  باری جهانی به نمایندگان مجلس 
توسعه  بخش  در  مجلس  نمایندگان  تاییدی  رای 
فرهنگی،  آبده های  رسانه های همگانی، ساخت وساز 
فعالیت های  به  بیشتر  نظارت  ترجمانان،  بورد  ایجاد 
و  پخش  افغانستان،  زبان های  متوازن  رشد  فرهنگی، 

نشر آثار تاریخی تالش می کند.
از  نمایندگان 239 عضو  روز شنبه مجلس  نشست  در 
بر  که  داشتند  حضور  نمایندگان  مجلس  اعضای  کل 
بنیاد اصول وظایف داخلی نامزدوزیران رای »50+1« یا 

120 عضو را برای تاییدی شان نیاز داشتنند.
با این حال، در نتیجه ی رای دهی نمایندگان مجلس، 
رای  توانستند  حکومت  پیشنهادی  نامزد های  تمامی 

هم چنین فاطمه محمدی یک تن از معترضان نیز می گوید 
که بی توجهی دولت در قبال سرنوشت سی ویک شهروند 
کشور، آنان را واداشت  گسترش  ناامنی ها در  ربوده شده و 
تا با به صدا در آوردن دیگ های خالی، رهبران حکومت 
او  نمایند.  کشور  فعلی  وضعیت  متوجه  را  ملی  وحدت 
گفت:  «ما با به صدا در آوردن دیگ های خالی، خواستیم 
که رهبران حکومت وحدت ملی را متوجه وضعیت فعلی 

کشور نماییم.«
کنون  تا می گوید  نیز  معترض  شهروند  دیگر  فیض احمد 

اعتماد بگیرند.
علی احمد عثمانی با 168 رای تایید، 36 رد، 29 سفید 

و 5 باطل وزیر انرژی و آب؛ 
 25 رد،   27 تایید،  رای   161 با  بلخی  حنیف  اسداهلل 

سفید و 24 باطل وزیر معارف؛
و 4  رد، 15 سفید  تایید،28  رای  با 192  اسداهلل ضمیر 

باطل، وزیر زراعت و آبیاری؛
کسب 170 رای تایید، 39 رد، 24 سفید  همایون رسا با 
با  مهمند،  فریده  صنایع؛  و  تجارت  وزیر  باطل   5 و 

سی ویک  سرنوشت  تعیین  مورد  در  زیادی  اعتراض های 
توسط  کشور  در  ناامنی ها  گسترش  و  ربوده شده  مسافر 
دولت  اما  گرفته  صورت  مردم  و  مدنی  جامعه  نهادهای 
است.  نکرده  اوضاع  بهبود  برای  اقدامی  هیچ  کنون  تا
که آنان این بار خواستند تا با به صدا در آوردن  گفت  او 
دیگ های خالی، دولت را متوجه مسوولیت هایش نمایند. 
و  نمی فهمد  حکومت  را  مردم  »زبان  گفت:   فیض احمد 
کار بگیریم؛ زبانی که  که از یک زبان دیگر  امروز خواستیم 
وضعیت  امروز  شود.  بلند  خالی  دیگ های  صدای  با 

کسب 184 رای تایید، 31 رد، 18 سفید و 5 باطل وزیر 
تحصیالت عالی؛ 

 35 رد،   66 تایید،  رای   120 کسب  با  جهانی  باری 
سفید و 6 باطل، وزیر اطالعات و فرهنگ؛ 

کسب 202 رای تایید، 18 رد، 10  سید سعادت نادری با 
سفید و 4 باطل، وزیر امور شهرسازی؛ 

رد، 21  تایید،42  رای  کسب 169  با  اوریاخیل  نسرین 
کار و امور اجتماعی؛  سفید و 5 باطل وزیر 

کسب 131 رای تایید، 70 رد، 28 سفید و  دلبر نظری با 

خالی  مردم  دیگ های  و  است  خراب  مردم  اقتصادی 
که  می دادند  وعده  که  عبداهلل  و  غنی  جناب  است. 
کجاست؟ امروز  یک نان مردم دو نان می شود، اما حاال 

شهروندان افغانستان واقعا به ستوه آمده اند.«
سکوت ننگین

شهروندان  از  شماری  و  نو  نسل  شبکه  همین حال،  در 
کنفرانس خبری از بی توجهی دولت  مسوول نیز، در یک 
قتل  و  زابل  والیت  در  شده  ربوده  شهروندان  قبال  در 
بی رحمانه چهار نفر از باشندگان ولسوالی مالستان توسط 
طالبان در ولسوالی اجرستان والیت غزنی، دولت را متهم 

کردند. به »سکوت ننگین« 
که نزدیک به یک  چهار تن از باشندگان ولسوالی مالستان 
گروگان  هفته پیش توسط طالبان در ولسوالی اجرستان به 
به  فجیعی  به شکل  گذشته  جمعه  روز  بودند،  شده  گرفته 
گوسفند به  گاو و  قتل رسیدند. این چهار نفر برای خرید 

ولسوالی اجرستان رفته بودند.
شمار  به  کشور  ولسوالی های  امن ترین  جمله  از  مالستان 
که در نزدیکی مالستان قرار  می رود اما ولسوالی اجرستان 

دارد، این ولسوالی را مورد تهدید ناامنی قرار داده است.
دیروزی  خبری  کنفرانس  در  نو  نسل  شبکه  این حال،  با 
پنجه  به  را  قتل ها  این  عامالن  تا  خواست  دولت  از  خود 
ولسوالی های  در  را  امنیتی  نیروهای  تعداد  و  سپرده  قانون 
دولت  از  شبکه  این  هم چنین  دهد.  افزایش  آسیب پذیر 
ربوده شده  مسافران  سرنوشت  قبال  در  تا  خواست 
را در  این مسافران  و خانواده های  نماید  برخورد  صادقانه 
این  دهد.  قرار  خویش  اقدامات  تمامی  جزییات  جریان 
»در  می گوید:  خود  اعالمیه  از  بخشی  در  اجتماعی  نهاد 
صورتی که دولت توانایی تامین امنیت را نداشته باشد باید 
کشور  موضوع را رسما با مردم در میان بگذارد تا شهروندان 

خود اقدام به تامین امنیت خویش نمایند.«
ربوده  مسافران  بی سرنوشتی  و  ناامنی ها  افزایش  پی  در 
از  کنون  تا مدنی  جامعه  فعاالن  و  کشور  شهروندان  شده، 
متوجه  برای  مختلفی  روش های  و  نمادین  حرکت های 
گرفته اند،  کار  کشور  ساختن دولت در قبال اوضاع فعلی 
کنون این اعتراض ها نتوانسته است سکوت دولت را  اما تا

بشکند.

9 باطل وزیر امور زنان؛ 
کسب 168 رای تایید، 38 رد، 8 باطل  محمود بلیغ با 

و 23 باطل، وزیر فواید عامه؛
کسب 155 رای تایید، 60 رد و 23  سالمت عظیمی با 

سفید، وزیر مبارزه با مواد مخدر؛
کسب 176 رای تایید، 32 رد، 25  محمداهلل بتاش با 

سفید و 6 باطل، وزیر ترانسپورت؛
رد، 30  تایید، 65  رای  کسب 138  با  انور  عبدالبصیر 

سفید و 5 باطل، وزیر عدلیه؛ 
 13 رد،   28 تایید،  رای   188 کسب  با  منگل  گالب 

سفید و 8 باطل، وزیر سرحدات، اقوام و قبایل؛ 
کسب152 رای تایید،53 رد، 28  عبدالرزاق وحیدی با 
سفید و 5 باطل، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 
رد، 29  تایید،51  رای   152 کسب  با  مراد  عبدالستار  و 

سفید و 6 باطل وزیر اقتصاد انتخاب شدند.
کابینه،  معرفی  نخست  مرحله  در  نمایندگان  مجلس 
و  داد  تایید  رای  کابینه  عضو   25 کل  از  تن   9 به  تنها 
نامزدوزیر  تا شانزد  گزیر شد  نا در مرحله دوم حکومت 
نمایندگان  مجلس  به  تایید  رای  گرفتن  برای  را  دیگر 

کند. معرفی 
با آن که انتقاد هایی از معرفی نشدن نامزد وزارت دفاع 
اظهارتی  اما  است،  شده  مطرح  نمایندگان  مجلس  به 
پیژندوال،  عبداهلل  جنرال  است  قرار  که  دارد  وجود 
به عنوان نامزد وزارت دفاع به مجلس نمایندگان معرفی 

شود.

 ظفرشاه رویی
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هرچند زمزمه هایی در مورد معامالت پشت پرده و اقناع وکال توسط نامزدوزرا یا حامیان شان 
در محافل سیاسی و اجتماعی مطرح است، اما سوال اساسی این است که این چنین رای 

اعتماد دادن آیا روند شایسته ساالری را خدشه دار نمی کند. در دور اول حضور نامزدوزیران 
برای کسب کرسی های وزارت های حکومت در ماه دلو سال گذشته، یک تعداد از نامزدوزرا که 

به معنی واقعی شایسته کسب کرسی وزارت بودند از سوی مجلس رد صالحیت شدند.

موج تازه داعشی شدن و افراشتن پرچم های سیاه، به هیچ وجه محصول یک 

تعامل خودجوش در مناطق بحران زده افغانستان نیست. همه می دانند که 

ونی این موج را طراحی و به مناطق بحران زده افغانستان وارد کرده اند.  حلقات بیر

ی  گزارش هایی از مناطق دوردست خوگیانی ننگرهار حاکی است که به تازگی شمار

از جنگجویان خارجی به آن جا آمده اند و پرچم سیاه برافراشته اند. این جنگجویان 

ی از جنگجویان محلی را هم اجیر کرده اند. به گمان اغلب شمار
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روزی که مجلسوحشت داعشی
آرای خود را لیالم کرد

کشتار برای خودشان  ابوبکر البغدادی نمی توانند با توسل به 
کنند.  جای پا ایجاد 

به  سیاه،  پرچم های  افراشتن  و  شدن  داعشی  تازه  موج 
مناطق  در  خودجوش  تعامل  یک  محصول  هیچ وجه 
حلقات  که  می دانند  همه  نیست.  افغانستان  بحران زده 
بیرونی این موج را طراحی و به مناطق بحران زده افغانستان 
خوگیانی  دوردست  مناطق  از  گزارش هایی  کرده اند.  وارد 
جنگجویان  از  شماری  تازگی  به  که  است  کی  حا ننگرهار 
این  برافراشته اند.  سیاه  پرچم  و  آمده اند  آن جا  به  خارجی 
محلی  جنگجویان  از  شماری  اغلب  گمان  به  جنگجویان 
که انفجارهای  کرده اند. این احتمال وجود دارد  را هم اجیر 
گروه  حضور  اعالم  نوعی  جالل آباد،  دیروز  تروریستی 
البغدادی در ننگرهار باشد. اما این جنگجویان با این نوع 
اعالم حضور خونین و جنایتکارانه، سند زوال خود را امضا 
گروه ها غیر  که این  کرده اند. این نوع اعالم حضور نشان داد 
گون فرهنگ این  گونا کشتار و اعالم جنگ در برابر مظاهر  از 

دیار، پیام دیگری ندارند. 
گروه البغدادی  رویداد دیروز جالل آباد، نوعی اعالم جنگ 
که قصد  با دولت و مردم افغانستان هم بود. آنان نشان دادند 
مصاف با مردم و دولت افغانستان دارند. برای مقابله با این 
گسترده به وجود  موج جدید، الزم است تا بسیج اجتماعی 
اجتماعی  بسیج  فرهنگی  و  اجتماعی  زمینه های  تمام  آید. 
با  دارد.  وجود  وحشت،  و  ناامنی  جدید  موج  علیه  گسترده 
گروه البغدادی به ننگرهار نفرت عمومی  در برابر  حمله دیروز 
گروه  که  گروه به میان آمده است. نکته دیگر این است  این 
که نماد تصوف شناخته  البغدادی با حمله به یک زیارت 
کرده است.  می شود، عمال با فرهنگ جامعه اعالم دشمنی 

حریم  از  حفاظت  برای  را  جامعه  می توانند  سیاستمداران 
کنند. هدف دیگر  گروه البغدادی بسیج  فرهنگی اش در برابر 
آن  از  فرقه ای است.  راه اندازی جنگ های  البغدادی  گروه 
نداشته،  فرقه ای  جنگ  سابقه  افغانستان،  مردم  که  جایی 
بسیج  فرقه گرایانه  افکار  برابر  در  را  آنان  سادگی  به  می شود 
و  افغانستان  سیاستمداران  مجموع  که  است  آن  وقت  کرد. 
که  گیرند و اجازه ندهند  کار  دولت، مهارت های خود را به 

کند. موج تازه وحشت، زندگی مردم را تباه 

رای  با  نامزدوزیری  بار  این  عمومی   ناباوری  میان  در 
عدم اعتماد روبه رو نشد. 

هرچند با نگاه اجمالی به وضعیت دولت، رای اعتماد 
کابینه مقدار زیادی از نگرانی های عمومی  را رفع  به 
کابینه بخشی از  کرده است و مشخصا بعد از تکمیل 
کیلویی  نابه سامانی ها رفع خواهد شد. ولی نباید رای 
کاری  توانمندی  بررسی  عدم  قیمت  به  نامزدوزرا  به 
که  نامزدوزرا باشد. با این وضعیت نخستین ذهنیتی 
مجلس  عملکرد  بودن  توجیه  غیرقابل  گرفت،  شکل 
نمایندگان است. وکال در دور اول حضور نامزدوزیران 

امر سخت گیری های  در مجلس در ماه دلو، در ظاهر 
زیادی را به نامزدوزیران اعمال داشتند. 

بعضی  هرچند  می شد،  نامزدوزرا  از  که  سوال هایی 
که  می داد  نشان  ولی  بود،  بی مناسبت  و  بی ربط 
به  اعتماد  رای  سادگی  همین  به  نمی خواهند  وکال 
خبری  پروسه  این  از  بار  این  ولی  بیندازند.  صندوق 
نامزدوزرا  از  تعدادی  حضور  وکال  بعضی  حتا  نبود. 
کاری شان را نیز زیادی می دانستند  برای ارایه خطوط 
نامزدوزرا  برنامه های  شنیدن  بدون  می خواستند  و 
برای شان صندوق بگذارند. چنین وضعیتی نمی تواند 
به معنی واقعی جایگاه نظارتی و قانون سازی مجلس 
که مجلس نمایندگان  کند. حاال  را به خوبی تمثیل 
کابینه را به سامان برساند،  می خواست تا هرچه زودتر 
منطق حکم می کرد تا زمانی را نیز به سوال و جواب از 
نامزدوزرا اختصاص دهند تا حداقل در افکار عمومی  
که معیار وزیر شدن معامالت  این مساله شکل نگیرد 
پشت پرده است نه شایستگی نامزدوزرا. به هر صورت 
شکل  بحرانی  وضعیت  به  توجه  با  می رسد  به نظر 
و  ناامنی  افزایش  خصوصا  دولت،  اطراف  در  گرفته 
گروه تروریستی دیگری به نام داعش  گسترش فعالیت 
که حداقل حمله خونین انتحاری دیروز را در والیت 
کنش منفی  کم ترین وا گرفته است،  ننگرهار بر عهده 
نسبت به لیالم رای مجلس نمایندگان شکل بگیرد. 
که به دلیل وضعیت بحرانی  ولی به معنای آن نیست 
که صالحیت شان برای احراز پست  کسانی را  ما حتا 
وزارت با سوال روبه رو است آن هم با رای خیلی باال 

کابینه بفرستیم. به 

جالل آباد دیروز غرق خون شد. تروریست انتحاری خودش 
کرد. تروریست ها آرامگاه  را در میان مردم در مرکز شهر منفجر 
گروه  نشانی  از  شماری  کردند.  منفجر  هم  را  دولکی«  »بابا 
به دوش  را  البغدادی مسوولیت قتل مردم جالل آباد  ابوبکر 
از  را  دیروز جالل آباد جان شان  نفر در حادثه  گرفتند. ده ها 
ننگرهار،  محلی  اداره  سخنگویان  از  یکی  دادند.  دست 
دیروز  رویداد  در  البغدادی  گروه  داشتن  دست  به  نسبت 
که  دارد  وجود  نشانه هایی  اما  کرد،  تردید  ابراز  جالل آباد، 
ابوبکر  ک  سفا گروه  داشتن  دست  می توان  آن،  مبنای  بر 

کرد.  گمانه زنی  البغدادی را در این حادثه تروریستی 
انفجار  چند  جالل آباد،  شهر  در  دیروز  تروریستی  حادثه 
خودش  انتحاری  تروریست  این که  از  پیش  بود.  زنجیره ای 
دیگر  انفجار  دو  حداقل  کند،  منفجر  جمعیت  میان  در  را 
آرامگاه  انفجارها  این  از  یکی  بود.  پیوسته  وقوع  به  شهر  در 
»بابا دولکی« را هدف قرار داد. نفس هدف قرار دادن یک 
البغدادی  گروه  که  می کند  تقویت  را  گمانه  این  زیارت، 
سلفی مسلک  البغدادی،  گروه  دارد.  دست  حادثه  این  در 
تجدد  و  تعقل  تشیع،  تصوف،  با  سلفی مسلک ها  است. 
کالم،  علم  که  می کنند  گمان  غلط  به  دارند.آنان  دشمنی 
تصوف، اقتباس موارد مفید و معقول از فرهنگ های دیگر و 
که  گمان باطل اند  آنان به این  تشیع، بدعت و زاید است. 
و  تعقل  تصوف،  شیفتگان  تمام  ترور،  و  کشتار  با  می توانند 
به همین  آنان  ببرند.  بین  از  را  از اسالم  خوانش های شکیبا 
دلیل یک زیارت معروف را در ننگرهار هدف قرار داده اند. 
کن مهم تاریخی ننگرهار است.  از اما زیارت »بابا دولکی« 
که با  که بابا دولکی، عارفی بود  مردم محل به این باوراند 
نواختن دهل، به رقص و سماع عارفانه می پرداخت. نفس 
که این صوفی، در آن دیار بسیار  این روایت نشان می دهد 
قابل احترام بوده است. این روایت هم چنان نشان می دهد 
که عرفان ریشه عمیق اجتماعی در ننگرهار و مناطق اطراف 
که  پنداراند  این  به  البغدادی، شاید  گروه  پیروان  دارد.  آن 
می توانند با ایجاد وحشت و ترور، باورهای عرفانی مردم آن 
کشتار  که با توسل به  کنند. آنان تصور می کنند  دیار را نابود 
باورهای  اجتماعی سازی  به  موفق  وحشت  و  ترس  ایجاد  و 
گروه  اما همه این پندارها خام است.  قشری شان می شوند. 

مجلس  فلتر  از  دلو  ماه  در  که  نامزدوزرایی  شاید 
رای  برگزاری  از  پس  شوند،  رد  نتوانستند  نمایندگان 
برای  نمایندگان  کیلویی  رای  گرفتن  و  دیروز  اعتماد 
کاش در دور  که  باشند  کرده  آرزو  نامزدوزیر،  شانزده 
از  چنان که  زیرا  می داشتند.  حضور  اعتماد  رای  دوم 
کم ترین ربطی  قراین برآمد، این بار آرای نمایندگان، 
داشت.  نامزدوزیران  کاری  مش  و  برنامه ها  طرح  به 
خطوط  دوم  دور  در  نامزدوزیران  که  روز هایی  در 
خطوط  طرح  برای  زمان  کردند،  مطرح  را  کاری شان 
کوچک ترین  کم بود. پس از آن نیز نمایندگان  بسیار 

کارکرد نامزدوزرا نداشتند و فقط پس از  سوالی در مورد 
کاری نامزدوزرا نفر بعدی  ارایه چند دقیقه ای خطوط 
می شود  احساس  خاطر  همین  به  می خواستند.  را 
وضعیت  جمله  از  متعدد  به دالیل  نمایندگان  که 
کابینه،  تشکیل  بی اندازه  تاخیر  دولت،  نابه سامان 
ناامنی ها، رکود اقتصادی و حتا معطل شدن  افزایش 
از  جهانی  جامعه  غیرمادی  و  مادی  حمایت های 
افغانستان، زودتر خود را از مشکل رها سازند و بدون 
بررسی دقیق توانمندی های وزرا برای آنان رای اعتماد 
که تقریبا  بدهند. به جز نامزدوزیر اطالعات و فرهنگ 
در لبه رد صالحیت شدن قرار داشت و فقط توانست 
بود  رای   120 که  را  اعتماد  رای  برای  نصاب  همان 
اعتماد  رای  بلند  آرای  با  نامزدوزرا  بقیه  کند،  تکمیل 

به دست آوردند. 
پرده  پشت  معامالت  مورد  در  زمزمه هایی  هرچند 
در  حامیان شان  یا  نامزدوزرا  توسط  وکال  اقناع  و 
سوال  اما  است،  مطرح  اجتماعی  و  سیاسی  محافل 
دادن  اعتماد  رای  چنین  این  که  است  این  اساسی 
در  نمی کند.  خدشه دار  را  شایسته ساالری  روند  آیا 
کرسی های  کسب  برای  نامزدوزیران  اول حضور  دور 
یک  گذشته،  سال  دلو  ماه  در  حکومت  وزارت های 
کسب  که به معنی واقعی شایسته  از نامزدوزرا  تعداد 
صالحیت  رد  مجلس  سوی  از  بودند  وزارت  کرسی 
شدند، در آن زمان بحث های زیادی در رسانه ها در 
گرفت،  نقد رد صالحیت نامزدوزیران شایسته شکل 
به همین دلیل انتظار می رفت تا در این دوره نیز یک 
تعداد از نامزدوزرا نتوانند از سد مجلس بگذرند. ولی 
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تاشکنت و یا مسکو اعزام می شدند. عالی ترین کورس 
یا  تاشکنت  در  هم  باز  که  بود  نه ماهه  دوره  مسلکی 
اقتصاد خصوصی  این که  از  مسکو راه اندازی می شد. 
در شهر ها به حالت نیمه سقوط قرار گرفته بود، دولت 
محور تمام فعالیت های اقتصادی در کشور بود. ریاست 
چهار وظیفه اش بیشتر به حفاظت از نهاد های اقتصادی 
بنابر  دولت متمرکز بود. بیشترین کادر های این بخش 
شرایط حاکم در کشور از تحلیل بسیار ابتدایی مسایل 
اقتصادی عاجز بودند. آنها به هر معامله تجارتی به دیده 
فعالیت های  شک می دیدند و کارشکنی و بطی سازی 
و  سرمایه دار  از  انتقام  دست آورد،  از  نوعی  اقتصادی 

خدمت به دولت تلقی می شد. 
در همسایگی افغانستان نهاد های استخباراتی همه دارای 
و  تثبیت  را  اقتصادی  سبوتاژ  تنها  نه  که  بخش هایی اند 
برضد آن اقدام می کنند بلکه از دید اقتصادی توانایی ها 
این  نیز می سنجند.  را  و ضعف های حریف و همکار  
نهاد های  در  تاریخ  پهنای  در  تنها  نه  توانایی  نوع 
استخباراتی افغانستان بلکه در سطح کل دولت وجود 
نداشته است. ریاست چهارم در تمام نهاد های اقتصادی 
آریانا،  شرکت  ترانسپورتی،  تصدی های  مانند  دولتی 
وزارت تجارت، وزارت مالیه، سیلو ها، معادن و دیگر 
تشکیل  را  مدیریت هایی  اقتصاد،  با  مرتبط  بخش های 
به  موارد  از  بسیاری  در  مدیریت ها  این  تشکیل  داد. 
بیشتر  واقع شود، خود سبب رکود  ممد  این که  جای 

فعالیت های اقتصادی شد. 
که  را  اشتباهاتی  نتوانست  کارمل  ببرک  حکومت 
نورمحمد تره کی و حفیظ اهلل امین مرتکب شده بودند، 
آمد که شکست  وقتی در صحنه  جبران کند. کارمل 
غرب،  دنیای  بود.  شده  ناممکن  نظامی  مجاهدین  
عربستان سعودی و پاکستان تصمیم استراتژیک مبنی بر 
حمایه از مجاهدین را اتخاذ کرده بودند و کشور عمال 
وارد یک بحران عمیق شده بود. یکی از کار هایی که 
خاد در بخش جلوگیری از فرار مغز ها و فرار سرمایه ها 
از شهر های بزرگ انجام داد، این بود که خرید و فروش 
جایداد را مشروط به منظوری ریاست چهارم ساخت. 
هر گاه کسی جایدادش را می فروخت، باید  قباله را بعد 
از اقرار و طی مراحل ابتدایی در محکمه برای منظوری 
به ریاست چهارم امنیت ملی ارجاع می کرد. به استثنای 
اسناد جایداد  قباله ها و  بزرگ  از شهر های  بخش هایی 
تصمیم  این  است.  عرفی  کشور  بخش های  اکثر  در 
خاد هیچ نوع تاثیر بر معامالت غیررسمی  که بیشترین 
راه  اما  نداشت،  شکل  می داد  کشور  در  را  معامالت 
فساد و رشوه ستانی را برای تعدادی باز کرده بود. بعد 
از انجام معامله فروش، خاد تصمیم می گرفت که بایع 
چه مقدار پول خویش را برای چند سال باید در بانک 
ضمانت بگذارد تا دولت مطمین شود که این سرمایه 
یک جا با صاحب جایداد فرار نمی کند. به اساس اسناد 
و  خرید  گاهی  است،  شده  انجام  که  مصاحبه هایی  و 
فروش و طی مراحل اسناد یک معامله تا هشت ماه نیز 
نمی دانستند که در  معامله  و طرفین  درازا می کشید  به 
نهایت خاد این معامله را منظور خواهد کرد یا نه. مانند 
امروز در خرید و فروش جایداد قیمت اصلی را نه تنها 
به خاطر گریز از مالیه بلکه کم ساختن تضمین خاد کم 
ریاست چهارم  مداخله  بخش  این  در  می کردند.  ثبت 
هیچ تاثیر به سزایی در کم ساختن فرار سرمایه نداشت. 
قشر متوسط افغانستان با فروش داشته های خویش پا به 

فرار گذاشتند. 

ایجاد  مشکل دیگری را که خاد در قسمت جایداد ها 
کرده بود، قانون تامین بود. به زعم خاد هر ضدانقالب 
که در شهر های بزرگ خانه و جایداد می داشتند، باید 
اصطالح  به  یا  و  می گرفت  قرار  دولت  تامین  تحت 
اقتصادی  مهلک  ضربه  قانون  این  می شد.  ضبط  عام 
محمدزایی،  عشیره  داوودخان،  دولت  نخبگان  بر 
خان هایی که با مجاهدین ایستاده شده بودند وارد کرد. 
از خدمت  این جایداد ها  ببرک کارمل  به زعم دولت 
مالکان و اشراف مرتجع خارج شده و در خدمت خلق 
قرار گرفت اما حکومت غافل از آن بود که رکود در 
دادوستد اقتصادی و تجارتی ملت را هرچه بیشتر وادار 
به معامالت غیررسمی ، ثبت ناشده و خارج از قانون و 
تسلط دولت ساخته بود. سیاست غلط و اشتباه خاد در 
اقتصادی منشا در عدم درک مشاورین روسی  مسایل 
از عمق جامعه افغانستان داشت. آنها همان روشی را در 
افغانستان اختیار کرده بودند که قبال در اروپای شرقی 
این  در  تاریخ  پهنای  در  اقتصادی  دادوستد  داشتند. 
اعتبار  و  اعتماد  بر  استوار  کشور غیررسمی ، شفاهی و 
بین طرفین بوده و مردم مداخله دولت را در معامالت 

کوچک بیشتر مزاحمت تلقی کرده اند تا سهولت. 
طی صحبت با یکی از مدیران چهارم در والیت تخار 
در سال 2007، دریافتم که او چند سال یک دوسیه را 
به هدایت مرکز در ارتباط به معدن نمک تخار که در 
منطقه نمک آب است ایجاد کرده بود. خنده آور بود. 
ارزش نمکی که در همه آن سال ها از معدن استخراج 
شده بود، کم تر از معاش و مصارفی بود که مدیر برای 
دریافت فعالیت معدن برای به اصطالح منابع اطالعاتی 

خود تادیه کرده بود. 
ببرک  در سال های حکمرانی  نسبی  قانونیت  به  توسل 
باعث شده  امین  و  تره کی  دوره  به  مقایسه  در  کارمل 
و  فریب خاد  راه های  مردم  و  دولتی  مامورین  که  بود 
را  آنها  کشفی  توانایی های  و  قابلیت ها  از  زدن  دور 
فرماندهان  با  راننده ها  ترانسپورت  سکتور  در  دریابند. 
را  دولتی  اموال  بودند.  کرده  ایجاد  رابطه  مجاهدین 
و  می رساندند  فروش  به  کابل  به  رسیدن  راه های  در 
بعدش یک خط از قوماندان مجاهدین با خود به کابل 
می آوردند که گویا مال توسط مجاهدین مصادره شده 
عباره  به  یا  فساد  این  ندارد.  تقصیر  راننده هم کدام  و 
مجاهدین  با  دولتی  ترانسپورت  سکتور  رابطه  دیگر 
ضربه بسیار بزرگ و شدید بر پیکر اقتصاد دولتی آن 
زمان وارد کرده بود. مجاهدین بدون این که ریاست 
بهتر  بدانند  اقتصادی را  یا سبوتاژ  باشند،  چهارم داشته 

عمل می کردند. 
به  کشور  خارج  از  جنس  کردن  وارد  برای  تجار 
مراوده  و  تماس  بود  زیر کنترول دولت  شهر هایی که 
خویش را با شرکت ها و کشور های خارجی از مجرای 
بانک های دولت و زیر نظر خاد انجام می دادند. این امر 
باعث رکود شدید در واردات و به خصوص صادرات 
ناچیز افغانستان شده بود. اسعار و ارز خارجی در اختیار 
جانب  از  شدت  به  پول  انتقال  و  داشت  قرار  دولت 

دولت کنترول می شد.
خاد  مخفی  سرمایه  با  تجارتی   شرکت های  ایجاد   
یکی دیگر از کار هایی بود که انجام شد ولی با تزلزل 
از  تعدادی  گردید.  مفقود  سرمایه ها  دولت  پایه های 
اوپراتیفی  سرمایه های  این  از  بودند  توانسته  مقامات 
دوستان،  برای  تجارتی  شرکت های  ایجاد  به  دست 
اعضای خانواده و عزیزان خود بزنند. به بهانه نفوذیابی 
در مناطق قبایلی و تشویق قبایل افریدی و شینوار به ضد 
دولت پاکستان، با نظارت خاد، شرکت های واردات و 
صادرات به تجار این مردم در کابل و ننگرهار ایجاد 
گردیده بود. روس ها در سال 1989 و 1990 بخش های 
و  دادند  انتقال  مسکو  به  خود  با  را  اسناد  از  زیادی 
اوپراتیفی و مالی خویش را  خاد در سال 1991 اسناد 
مقدار  چه  که  نشد  معلوم  رو  این  از  کشید.  آتش  به 
به  اختیار شرکت های  در  یا شوروی  افغانستان  سرمایه 
اصطالح زیر پوشش قرار داشت. هدف از این نوشته ها 
بررسی استخبارات به عنوان یک نهاد و یک روند در 
کشور است، ور نه شماری از میلیونر هایی را که هنوز 
به  سرمایه شان  که  بگیرم  نام  می توانستم  صحنه اند  در 
سال های تعلق شان به خاد بر می گردد. داکتر نجیب اهلل 
خود در زر اندوزی علنی و مخفی حد اقل تا جایی که 
شفافیت  این  ولی  نداشت،  دست  کرده ام  تحقیق  من 
شامل حال شمار دیگر کادر های رهبری خاد نمی شود.

ادامه دارد 
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فعالیت داشتند  ریاست های والیتی در حد مدیریت ها 
و با گسترش تشکیالت خاد و وخامت اوضاع، تبدیل 
با  مبارزه  بخش  در  اما  شدند.  والیتی  ریاست های  به 
از همان آغاز خاد ریاست مشخصی  اقتصادی  سبوتاژ 
بود،  مواجه  آن  به  خاد  که  مشکلی  کرد.  تاسیس  را 
تدوین  یعنی  است؛  مانده  باقی  حل ناشده  نیز  امروز 
باشد،  معیار  تعهد  آن  در  تنها  نه  که  سیاست کادری 
نجیب اهلل  داکتر  باشد.  داشته  جایگاه  نیز  علمیت  بلکه 
جوان  کادر های  به  خاد،  صفوف  پرسازی  به خاطر 
این  اتکا داشت و  افغانستان   حزب دموکراتیک خلق 
را  امین  و  تره کی  اشتباه  نباید  بود که حزب  در حالی 
حفظ  خلق  جناح  با  باید  موازنه  یعنی  می کرد.  تکرار 
می شد. تالش صورت گرفت که این موازنه حفظ شود 
ولی تحقیقات نشان می دهد که در سطح کل خدمات 
پرچمی ها  تفکر  و  سلطه  زیر  )خاد(  دولتی  اطالعات 

قرار داشت. 
کادر های جوان و عملیاتی خاد  که به آنها کارمندان 
تعلیمات  سطح  سه  در  می شد  خطاب  اوپراتیفی 
سال های  در  خاد  در  شمولیت  معیار  اما  می دیدند. 
کاپی  خاد  در  مسلکی  تعلیمات  بود.  حزبی  تعهد  اول 
استخبارات  و  جنگ  تاریخ  بود.  کی جی بی  از  شده 
خشن،  توانا،  سازمان  یک  عنوان  به  کی جی بی  از 
تازه  که  آن هایی  می کند.  یاد  با انگیزه  و  مخفی کار 
تحت  را  سه ماهه ای  دوره  می شدند،  جذب  خاد  در 
بعد  می کردند.  سپری  رهبری  ابتدایی  حلقه  عنوان 
به  کادرها  این  از  ارگان شماری  در  مدتی خدمت  از 
به  بود  شش ماهه  که  رهبری  متوسط  تعلیمات  دوره 

کادر های جوان و 
عملیاتی خاد  که 

به آنها کارمندان 
اوپراتیفی خطاب 

می شد در سه 
سطح تعلیمات 

می دیدند. اما معیار 
شمولیت در خاد 
در سال های اول 
تعهد حزبی بود. 
تعلیمات مسلکی 

در خاد کاپی 
شده از کی جی بی 
بود. تاریخ جنگ 
و استخبارات از 

کی جی بی به عنوان 
یک سازمان توانا، 

خشن، مخفی کار 
و با انگیزه یاد 

می کند. 

روش اقدام خاد در بخش مبارزه با سبوتاژ 
اقتصادی 

معنی  و  اصطالح  با  افغانستان  خاد،  ایجاد  از  قبل  تا 
سبوتاژ اقتصادی آشنا نبود.  تثبیت ستون پنجم دشمن 
در داخل حکومت ببرک کارمل، یکی از عمده ترین 
مسایلی بود که باید خاد به آن می پرداخت، و سبوتاژ 
که  پیچیده ای  جرم های  دیگر  عبارت  به  یا  اقتصادی 
می توانست رفاه عامه را تهدید کند و دارایی های عامه 
را صدمه برساند، مشمول این بخش می شد. اما محاصره 
بر  مجاهدین  حمالت  گسترش  شهر ها،  روزافزون 
خطوط مواصالتی و ناامن شدن دهکده های افغانستان 
بخش مبارزه با سبوتاژ اقتصادی را، به یک اداره کشف 
دزدی و فساد در داخل دولت تقلیل داده بود. من در 
در  که  شخصیت هایی  به  پرداختن  از  قبلی  بخش های 
نمی خواهم  زیرا  ورزیدم؛  ابا  بودند  خاد  ادارات  راس 
اما  بچرخد.  اشخاص  محور  در  تحلیل ها  محتوای 
این  در  که  خاد  چهارم  اداره  رییس  فرین،  باقر  آقای 
ابتدای تاسیس و ظهور خاد  استقامت کار می کرد، از 
در  افغانستان  دموکراتیک  حزب  حکومت  سقوط  تا 
موضوع  این  ماند.  باقی  وظیفه خویش  در   1992 سال 
بین  در  نفوذیابی  و  جنگ  مسایل  که  می دهد  نشان 
گروه های مجاهدین نسبت به هر کار دیگر برای خاد 
اولویت داشت. باقر فرین از والیت بلخ بود و خارج از 

تشکیالت خاد کسی با نام او آشنایی نداشت. 
وقتی خاد تاسیس و جانشین »اگسا« شد،  داکتر نجیب 
روسی،  مشاورین  رهنمایی های  و  همکاری  به  اتکا  با 
اول،  سال  دو  یکی  در  نهاد.  بنا  را  خاد  تشکیالت 

 قسمت دهم 

 امراهلل صالح 
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 دای چوبانی

ما که نمی دانیم مالک انتقال یک جنس 
شواهد  از  چیست.  بریتانیا  موزیم  به 
یک  صاحب  اگر  که  می آید  بر  چنین 
جنس ضعف شدید مدیریتی در مسایل 
آن  انتقال  احتمال  باشد،  داشته  کشوری 
جنس به موزیم بریتانیا خیلی زیاد است. 
چند  تا  که  نیست  شکی  حساب  این  با 
سرشانه ای  چادر  دیدن  برای  دیگر  سال 
ورزشی  لباس  رییس جمهور،  آقای 
معاون اول رییس جمهور، جانماز معاون 
رییس  آبی  دریشی  رییس جمهور،  دوم 
اول  معاون  »الرشود«  کتاب  اجراییه، 
دوم  معاون  لندکروزر  و  اجراییه  رییس 
تکت  بریتا  موزیم  در  اجراییه  رییس 
دیدن  برای  که  می رود  احتمال  بخریم. 
اجناس مربوط به مشاورین رییس جمهور 
فعلی  و  قبلی  کابینه  وزرای  اکثر  و 
باشیم  نداشته  تکت  خریداری  به  نیاز 
بازدید  که  می داند  بریتانیا  موزیم  چون 
هیچ  ارزش  کم  اجناس  برای  کنندگان 

وقت پول نمی دهند. 
نیست  انصاف  ولی  نمی دانم  که  را  بقیه 
یک  فقط  فعلی  رییس جمهور  از  اگر 
چادر آن جا گذاشته شود. ایشان به تنهایی 
اجناس  تمام  صاحبان  اندازه  به  خود 
آسیب  افغانستان  به  بریتانیا  موزیم  فعلی 
را  بند کشور  نیمه  امنیت  است.  رسانیده 
کیو«  اچ  »جی  از  بازدید  در یک  ایشان 
اسالم آباد به قمار زد، تمام انرژی و پول 
انتخاباتی  جنجال های  مصرف  را  دولت 
کرد، لگام سیاست خارجی کشور را به 
الدن  بن  اسامه  حامی  کشورهای  دست 
درصد  هفتادوپنج  و  سپرد  مالعمر  و 
کارمندان دولت را در وظایف قبلی شان 
مسیری  کرد.  مقرر  سرپرست  حیث  به 
سال  هشت  درطول  نژاد  احمدی  که  را 
در  ما  رییس جمهور  ایران طی کرد،  در 
جلوتر  آن  از  کیلومتر  بیست  ماه  هشت 
تصمیم  بریتانیا  موزیم  اگر  حتی  رفت. 
رییس جمهور  داروندار  تمام  که  بگیرد 
اعتراض  ما  بدهد،  انتقال  موزیم  به  را 
مردم  درصد  نودوپنج  کرد.  خواهیم 
انتقال  خواستار  حاضر  درحال  افغانستان 
بریتانیا  موزیم  به  رییس جمهور  شخص 
به  ایشان  از  جنسی  هیچ  چون  هستند، 
خراب  از  نمی تواند  خودش  اندازه 

کاری هایش نمایندگی کند. 

عاجل به موزیم بریتانیا
 ببرید
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به  کردند«  برپا  جان ورکان  و  آدمی زاده گکان  که 
تاریخ،  فلسفه،  تلفیق  و  استفاده  نوع  این  دیگری.  نوع 
با ادبیات در رمان به خصوص  اسطوره و بومی گرایی 
در حوزه زبان فارسی افغانستان خودش ستودنی است 
و ما را با نویسنده ای روبه رو می سازد که آگاهی کامل 
آن  عهده ی  از  خوبی  به  می تواند  و  دارد  موضوع  از 
بیرون شود. از سوی دیگر، قدرت زبان و روان بودن 
نثر هم توانسته در ارتباط برقرار کردن با مخاطب نقش 
خوبی داشته باشد. به گونه نمونه زمانی که ما را با خود 
با کوچه های کهنه کابل می برد و با استاد قاسم و ستار 
کاهگلی  خانه های  و  خاکی  کهنه،  جاده های  و  جو 
رو به رو می سازد در واقع ما را با یک تصویر شفاف آن 

زمان همراه می سازد.
این  از  ما  برداشت  و  اما آن گونه که گفتم، سنجش   
سبک همیشه همراه بوده با معیارهایی که ما از ادبیات 
یا غرب در نظر داریم.  امریکای التین  یا  جهان شمول 
این موضوع باعث می شود تا در حق یک رمان خوب 
که در این محدوده ی جغرافیایی نگاشته می شود، دید 

نسبتا غیرمنصفانه ای داشته باشیم.  
ادبیات جهان  با  امروز آشنا  توقع دیگری که مخاطب 
سبک  یک  با  ارایه  یا  و  ساختارشکنی ها  همان  دارد، 
در  ما  که  می کنیم  فراموش  گاهی  اما  است.  خاص 
این،  از  گذشته  و  داریم  قرار  جهان  ادبیات  کجای 
داستان نویسی  حوزه  در  اگر  هم  خاصی  کارکردهای 
اندازه ای که  به  گاه  هیچ  فارسی صورت گرفته،  زبان 
است.  نشده  پذیرفته  پذیرفته ایم،  را  جهان  ادبیات  ما 
صادق  دولت آبادی،  محمود  کارهای  آن  بارز  نمونه 
هدایت و... هست. این برخورد دوگانه در قبال ادبیات 
این  انگلیسی  به زبان  افغانستان  نویسنده های  با نگارش 

نکته را روشن تر ساخته است.
شیوایی  و  اسطوره ای  و  فلسفی  درون مایه های  با  رمان 
بسازد  وادار  را  مخاطب  می تواند  راحتی  به  زبان خود 
تا از پی گفته های آمیخته با خرد دختر شاه پریان روان 
دختر  از  گفتار  نوع  این  انتقال  سیر چگونگی  و  شود، 
را  مخاطب  نحوی  به  هم  شش پر  کاکه  به  پریان  شاه 
خوش  دل  چی  به  عمر  »یک  می دهد:  قرار  مخاطب 
دل  بزرگ،  دروغ های  به  دروغ ها...  به  بودیم...  کرده 
کتاب  برگ های  آخرین  از  جمله  این  بودیم!«  بسته 
»کاکه شش پر و دختر شاه پریان« است. جمالتی از این 
ساخته  جذاب تر  را  اثر  این  درون مایه  رمان  در  دست 
این  اما  باشد،  همراه  اندرزهایی  با  رمان  شاید  است. 
اندرزها زمانی که با خرد یک جا می شود، درون مایه ی 
کتاب را با شیوه ای که نویسنده همراه ساخته محکم تر 
می سازد. مشخص است که رهنورد زریاب با این کتاب 
دوباره همان تاریخ، اسطوره و فلسفه را همراه می سازد؛ 
کاری که پیش از این در کتاب »چارگرد قال گشتم« 
را  قصه  و  رمان  درون مایه  که  کاری  بود؛  داده  انجام 

این جا  باز هم  اما  از یک روایت ساده می سازد.  فراتر 
سخن به گونه ای دیگر است، همان گونه که اسطوره ها 
را یک جا می سازد، خرافات را بیرون می ریزد، به شاهِ 
امیر حمزه ی صاحب قرآن و آن  به  نقش بند می خندد، 
لندهور می خندد، به تاریخ می خندد و به سیاست های 
با  می گیرد،  خرده  خان  حبیب اهلل  و  عبدالرحمان خان 
را  خرافات  خرد  با  می سازد،  روبه رو  را  تاریخ  خرد 
دختر  پِر  رنگ های  با  را  اسطوره ها  می سازد،  روبه رو 
گونه  به  که  رنگ هایی  می سازد.  یک جا  پریان  شاه 
را  او  و  می شود  پراگنده  مخاطب  طرف  چهار  زنده 
احاطه می کند. قدرت تصویرسازی و روان بودن زبان، 
مخاطب را در البه الی این رنگ ها گم می کند؛ در واقع 
مخاطب روبه رو می شود با همان چیزی که جادوگونه 
جادویی  ریالیسم  که  می کند  تعریف  را  واقعیتی 
می نامیم. و وقتی از این رنگ ها بیرون می شویم، چقدر 
خوب با گفته های هراکلیتوس و سقرات حکیم رو به رو 
می شویم. سخنی که گاهی خود نویسنده را همان گونه 
می گوید:  هراکلیتوس  می سازد،  ما مجسم  پیش چشم 
»ما نمی توانیم دوبار پا در آب رودخانه ای گذاریم...« 
همین گونه که زندگی شبیه رودی ما را با خود می برد، 
وقتی  بگذاریم،  پا  رودخانه  این  در  نمی توانیم  دوباره 
در این جریان زندگی می افتیم همانند غریقی شناکنان 
پیش پا می رویم. تاویل از متنی که بار دیگر حکیمانه 
از زبان هراکلیتوس جاری می شود ما را از نکته دیگری 
بار  وقتی،  که  این  برای   ...  « می زند:  پیوند  زندگی  با 
رود خانه می گذاریم، آب رودخانه،  در آب  پا  دوم، 
آن آب گذشته نیست و ما هم آن کسی نیستیم که بار 
تغییر کرده  پا در رودخانه گذاشت. هم رودخانه  اول 
است و هم ما دگرگون شده ایم.« از نکته ای که بودا با 
کارما و نیچه با بازگشت ابدی پیوند می زند. این گونه 
روایت از هستی و زندگی و انسان در آغاز کتاب هم 
به چشم می خورد وقتی دختر شاه پریان طلسم سلیمان 
»طلسم  می گوید:  حکیمانه  داده  نسبت  خرافات  با  را 
که  چیزی  آن  یا  هستی...  که  چیزی  آن  یعنی  هستی، 
بازگشت،  و  هستی  معمای  هستی!«  می کنی  تصور 
سوار  شش  از  که  گونه  همان  نبودن  و  بودن  موضوع 
می رسد.  میراث  سارتر  به  تا  کگارد  از  سرنوشت 
موجودیت فلسفه به خصوص هستی گرایی در هر رمان 
ره نورد زریاب تلفیق می شود با هستی که ما امروزه آن 
را تجربه می کنیم. نمونه بیشتر این مثال رمان »شورشی 
که آدمی زاده گکان و جان ورکان برپا کردند« هست؛ 
قرائت  و  هستی  بحث  آن  شخصیت های  که  رمانی 
مذهبی  و  خرافی  برداشت های  از  را جدا  آن  امروزی 
نوع  وجودی  هستی  یا  هستی گرایی  بحث  می سازد. 
است  بحث هایی  موارد  آن  از  »اگزیستنسیال«  سارتر 
تا  گرفته  فلسفه  این  فیلسوفان  از  را  خود  تاثیر  که 
همین ها  شبیه  را  زیادی  حکیمان  که  مواردی  همه 
از  کشانده،  از جهان  به گوشه ای  هستی  دار  و  درگیر 
همان  است.  انداخته  بیرون  فکر  روشنایی  به  تاریکی 
و  تاریکی  از  وقتی  هم  پریان  شاه  دختر  که  چیزی 
می زند.  مثال  را  هستی  و  اندیشه  می گوید،  روشنایی 
بیدار می کند  اندیشه ای که کاکه شش پر را هم  همان 
با  که  شش پری  کاکه  می سازد.  اندیشیدن  به  وادار  و 
آغاز اندیشه مرگ خرافات را رقم می زند و گله آمیز 
و  دارد  برایش  دیگری  دنیای  که  نقش بندی  شاه  از 
مفهوم دیگری برایش دارد هیچ می شود: »آن حضرت 
کاری  هیچ  کرد...  نمی تواند  کاری  هم،  نفش بند  شاه 
مردمان  می توانست کرد...  اگر کاری  نمی تواند کرد! 
ما  ولی  می بودند...  تن درست  و  توان گر  همه،  بخارا، 
دیدیم... دیدیم که شهر بخارا پُر از مردمان ژنده پوش 
و بیمار بود... پُر از ژنده پوش و بیمار. ما را ببین که هی 

می گفتیم: یا شاه نقش بند!«  
نویسنده باز هم می خواهد با تلفیق عناصر غیرارادی 
به نحو بومی آن و با استفاده از نوع اسطوره و افسانه 
به داستان جنبه محکم تری از ریالیسم جادویی بدهد. 
تبدیل شدن کاکه شش پر به دختر شاه پریان در یک 
مادرش  توسط  آن  پذیرفته شدن  و  غیرمعمول  فضای 
گونه  آن  رمان  پایان  تا  بکند  خوبی  کمک  توانسته 
گونه  آن  برسد؛  نظر  به  ملموس تر  شده  ترسیم  که 
که وقتی آن را به پایان می رسانیم،  ما را با این گفته 
بزرگی یک  نویسنده ی  ناباکوف همراه می سازد: هر 

فریب دهنده ی بزرگ است.

به نظر باختین، رمان از این رو مورد توجه منتقدان قرار 
گونه ی  به  را  آن  نمی توان  شعر،  برخالف  که  گرفت 
قطعی تعریف کرد. گفته های باختین هرچند در باره ی 
شعر هم به گونه ي کامل صدق نمی کند، اما مشخص 
دارد.  جایگاه دگری  در جهان  رمان  امروزه  که  است 
است  این  گواه  خود  رمان نویسی  و  رمان  به  پرداختن 
که آفرینشگر و مخاطب هردو امروزه با رمان برخورد 
نظریه های  سال ها  طول  در  رمان  دارند.  جدی تری 
داشته  همراه  به  روایت  و  ساختار  قبال  در  را  متفاوتی 
است. آنچه که در یک رمان مورد بررسی قرار می گیرد، 
گذشته از موضوع ساختار که مخاطب امروزه بیش تر 
روی آن تاکید دارد و می خواهد آن را دگرگون ببیند، 
درون مایه و محتوا و چگونگی پردازش به آن نیز است. 
از  استفاده  تا در کنار چگونگی  ما رمان را می خوانیم 
موضوع  و  محتوا  فهم  دنبال  خاص،  سبک  و  ساختار 
آن نیز باشیم. به گونه ای که اگر با سبک نتوانیم ارضا 
شویم، درون مایه های رمان به گونه ای باشند که بتوانند 
با مخاطب رابطه برقرار کنند. حاال این که نمی توان آن 
که  این  به  برمی گردد  کرد،  تعریف  قطعی  طور  به  را 
دیدگاه خود ما در قبال یک اثر چی است و در واقع در 

یک رمان در پی چی می گردیم. 
این  در  نتوانسته ایم  ما  سال ها،  این  در  دیگر،  سوی  از 
قلم  توجه  بیشتر  باشیم؛  داشته  زیادی  کارهای  عرصه 
از سوی  و  است  به سمت شعر  افغانستان  در  به دستان 
دیگر، همین کم کاری در عرصه ي رمان به نحوی این 
قالب را به حاشیه رانده حاال چی برسد به این که ما با 
یک رمان جهان پذیر و برابر با معیارهایی که از ادبیات 
غرب سنجیده شده و به نحوی ما را ارضا ساخته رو به رو 

شویم.
این تعریف باختین ـ که به طور قطعی نمی توان رمان را 
تعریف کردـ   به گونه ای می تواند دریچه ای را به سوی 
نقد یک رمان باز کند، تا آن گونه که می خواهیم به آن 
و  شش پر  »کاکه   رمان  درباره ي  من  دیدگاه  بپردازیم. 
دختر شاه پریان« هم برخاسته از نوعیت همین تعریف 

است. 
چهارمین  پریان«،  شاه  دختر  و  شش پر  »کاکه  رمان 
»گلنار  از  پس  که  رمانی  است،  زریاب  ره نورد  رمان 
برای  دیگری  تالش  گشتم«  قال  »چارگرد  و  آیینه«  و 
استفاده از ریالیسم جادویی است. هرچند خیلی ها این 
می توان  را  زریاب  ره نورد  کارهای  که  نمی پذیرند  را 
این  نیست که  اما چنین هم  دانست؛  نام، هم سو  این  با 
باشند.  سبک  این  الزمه ي  عناصر  از  خالی  رمان ها 
و  فلسفه  درهم آمیزی  و  مدرنیته  و  بومی گرایی  تلفیقی 
اسطوره و تاریخ رنگ و بوی این سبک را در رمان ها 
به اندازه ای چشم گیر ساخته. این کار در دو رمان پیشتر 
ره نورد زریاب هم صورت گرفته به خصوص در رمان 
»چارگرد قال گشتم« با قدرت بیشتر و در رمان »شورشی 

نگاهی به رماِن »کاکه شش پر 
و دخترشاه پریان«

 آرین آرون
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جهادی  فرماندهان  از  اسماعیل  محمد  هرات:  8صبح، 
و  بیست  در  آب،  و  انرژی  پیشین  وزیر  و  کشور  غرب  در 
سومین سال روز تصرف هرات به دست مجاهدین از رهبران 
کنار  که اختالفات خود را  حکومت وحدت ملی خواست 
افغانستان  در  سوم  تحمیلی  جنگ  آغاز  از  او  بگذارند. 
هشدار داد و از مردم خواست تا در برابر حمالت داعش و 

سربریدن های شان سکوت نکنند.
که برای مقابله با داعش باید  گفت  وزیر پیشین انرژی و آب 
گروه های سیاسی در افغانستان دست به دست  مردم و همه 

هم بدهند.
کید  تا جالل آباد  در  دیروز  انتحاری  حمله  به  اشاره  با  او 
مردم  دشمنان  تی،  حمال چنین  برابر  در  سکوت  که  کرد 

کرد. افغانستان را جسورتر خواهد 
ضیا  احمد  حضورداشت  با  شنبه  روز  را  مطلب  این  وی 
بخش  در  ملی  وحدت  حکومت  خاص  نماینده  مسعود، 
حکومتداری خوب و هزاران تن از هوادارانش بیان داشت.
که افغانستان  کرد  کید  آقای اسماعیل خان یک بار دیگر تا
کرد  کید  در آستانه جنگ تحمیلی سوم قرار دارد، اما او تا
که در صدد راه اندازی  گروه های نوظهوری  که مجاهدین به 

جنگ تازه ای در افغانستان هستند، پاسخ خواهند داد.
در  افغانستان  پولیس  و  ارتش  که  گفت  جهادی  رهبر  این 
آستانه شدت جنگ ها در تابستان، به حمایت بی پیشینه 
همیشه  از  بیش  باید  مردم  و  دارند  نیاز  افغانستان  مردم 

حامی نیروهای امنیتی افغانستان باشند.
چشم  به   ۹۴ تابستان  در  جنگ ها  این  اوج  وی،  گفته  به 
بزرگ،  دسیسه  این  با  مقابله  راه  تنها  و  خورد  خواهد 
هشیاری حکومت وحدت ملی و یاری خواستن از »بزرگان 

افغانستان« می باشد.
که  می خواهیم  ملی  وحدت  حکومت  از  »ما  افزود:  وی   
کنار بگذارند و با ناجیان این سرزمین مشوره  اختالفات را 
حال  در  که  را  سومی  تحمیلی  جنگ  و  بکنند  صادقانه 
که  نگذارند  و  بسازند  خنثی  نطفه  در  است  شکل گیری 

گردند.« یک بار دیگر مردم ما آواره 
که در  که آنان مسوولیت دارند  کرد  کید   این رهبر جهادی تا
گروه های هراس افگن مانند داعش و طالب ایستادگی  برابر 

کنند. و از مردم دفاع 
تی  که به حاشیه راندن مجاهدین، مشکال کرد  کید  وی تا
به  است.  آورده  وجود  به  افغانستان  در  حکومتداری  در 
رسیدگی  وضعیت  این  به  گر  ا اسماعیل  محمد  آقای  گفته 

کشور به آسانی حل نخواهد شد. نشود، مشکالت در 
باید  موازی  حکومت های  از  مسعود:  احمدضیا 

جلوگیری شود
نماینده  مسعود،  ضیا  احمد  هم چنان  مراسم  این  در 
به  اشاره  با  خوب  حکومتداری  امور  در  رییس جمهور 

 13 ک  اشترا با  کابل  شهر  فوتبال  برتر  لیگ  رقابت های 
کابل آغاز شد. تیم برتر فوتبال 

و  فیروزی  تیم های  رقابت ها  این  افتتاحیه  بازی  در 
که در نهایت تیم فیروزی،  امرخیل به مصاف هم رفتند 
خود  رقیب  سد  از  گول  یک  با  قهرمانی  عنوان  مداقع 

گذشت. 
گول مغلوب  در دیگر دیدار برگزار شده نیز اردو با یک 

تیم میوند شد. 

جام  عنوان  تحت  کابل  فایت  یونی  رزمی کاران 
شهیدان بدخشان به رقابت پرداختند. 

که به میزبانی ورزشگاه دانشگاه  در این مسابقات 
می گردید،  برگزار  ربانی  برهان الدین  استاد 
ورزشکاران هفت والیت در سه رده سنی نونهاالن، 

کرده بودند. ک  نوجوانان و جوانان اشترا

گل  هشتمین دور مسابقات قهرمانی تکواندو تحت نام جام 
سرخ به پایان رسید. 

در  می گردد  برگزار  شریف  مزار  در  هرسال  که  مسابقات  این 
سال جاری نیز با رقابت ورزشکاران هشت رده وزنی برگزار 

شد. 
صبور  اول،  وزن  در  احساس  کاظم  محمد  پیکارها  این  در 
و  سوم  وزن  در  حیدری  محمود  دوم،  وزن  در  هوتکیان 
ترتیب  به  نعیم  و  اشرف  داود،  ،محمد  نجیم  احمداهلل، 

قهرمان وزن های چهارم تا هشتم شدند.
گرفت،  در بخش تیمی مبتکران بلخ در جایگاه نخست قرار 

کرد. منیر احمد دوم شد و هوتکیان نیز به مقام سوم بسنده 
این مسابقات از سوی آمریت تکواندو در بلخ با هماهنگی 
و  بدنی  تربیت  ریاست  در  شده  تایید  تکواندو  فدراسیون 
ورزش به منظور رشد استعداد ورزشکاران این والیت برگزار 

شده بود.

اسطوره بسکتبال دنیا، چند روز بعد از تولد 68 سالگی 
خوب  جراحی  از  بعد  را  او  حال  کتران  دا کرد.  جراحی 

کرده اند اعالم 
تاریخ  در  امتیاز  هزار   38 از  بیش  با  که  عبدالجبار  کریم 
در  است،  خارق العاده  رکورد  یک  صاحب   »NBA«

که  گفت  کابینه حکومت  تکمیل شدن بیش از 90 درصد 
سیاسی  رایزنی های  مشغول  گذشته  ماه  شش  طی  دولت 

کردن به وعده ها فرا رسیده است. بوده و حاال زمان عمل 
ملی  وحدت  حکومت  که  گفت  هم چنان  مسعود  آقای 
به  کشور  در  موازی  قدرت های  که  نیست  این  مفهموم  به 
کشور  در  گانه  جدا سیاسی  اقتدار  چندین  و  بیاید  وجود 
امور  در  رییس جمهور  نماینده  گفته  به  بگیرد.  شکل 
معنی  به  ملی  وحدت  حکومت  خوب،  حکومتداری 
گروه ها در ساختار سیاسی است، نه  مشارکت سیاسی همه 

ایجاد حکومت های موازی.
که  یک حکومت قوی و جلوگیری  کرد  کید  آقای مسعود تا
افغانستان  در  ملی  بزرگ  اهداف  از  موازی  اقتدارهای  از 

است.
سیاسی،  رایزنی های  گذشته،  ماه  شش  در  که  گفت  وی 
منفی  اثرات  حکومت؛  مشکالت  و  کابینه  نبودن  تکمیل 
بزرگی در   بخش های چون امنیت و اقتصاد در پی داشته 
کابینه، زمان خدمت گذاری فرا  است، اما حاال با تشکیل 

رسیده است.
که حکومت وحدت ملی حاال باید به تعهدات  گفت  وی 

کند. خود عمل 
فساد  مافیای  دسیسه های  با  حکومت  سنچارکی: 

روبه رو است
اجرایی  رییس  فرهنگی  مشاور  سانچارکی  سیدفاضیل   
ملی  وحدت  حکومت  برابر  در  که  گفت  حکومت 

دسیسه های بزرگی از سوی مافیایی فساد جریان دارد.
وحدت  حکومت  کم  مدت  همین  در  افزود  سانچارکی   
گرفته و مردم تا دو ماه دیگر  کارهای زیادی صورت  ملی، 

گسترده خواهند بود. شاهد تحوالت 
 وی افزود: »حکومت وحدت ملی چهار محور اساسی دارد 
کارکردن روی این چهار  گروه ها در حال  که در حال حاضر 
ثبات  امنیت،  تامین  اساسی  محور  چهار  این  و  محوراند 
شفافیت  تامین  انتخاباتی،  کمیسیون های  سیاسی،اصالح 

و مصالحه ی ملی است.«
کشور در سه هفته  که   این نگرانی ها در حالی مطرح می گردد 
ماین گذاری  و  انتحاری  تهاجمی،  حمالت  شاهد  گذشته 

مخالفان بوده است.  
امریکایی  نیروهای  معاون  موری  جنرال  دیگر،  سوی  از   
در  داعش  گروه  که  است  داده  هشدار  نیز  افغانستان  در 
حال  در  و  می رساند  مصرف  به  هنگفتی  پول  افغانستان 

سربازگیری از بین طالبان است.
29 حمل سالگرد تصرف هرات به دست مجاهدین است. 
23 سال قبل در چنین روزی و تنها یک هفته قبل از تصرف 
سربازان  مجاهدین،  دست  به  ثور  هشتم  تاریخ  در  کابل 

کردند. کتر نجیب اهلل هرات را ترک  حکومت به رهبری دا

با  روزه  همه  کابل  شهر  فوتبال  برتر  لیگ  رقابت های 
انجام دو بازی در غازی استدیوم پی گیری می شود.

کابل و دیگر  برگزاری رقابت های لیگ برتر فوتبال شهر 
داشته  مثبت  تاثیر  کشورمان  فوتبال  برای  کشور  والیات 
برخوردار  باالی  اهمیت  از  نیز  تیم ها  و  بازیکنان  برای  و 
که بازیکنان نخبه همین لیگ های  می باشد، به گونه ای 
والیات و پایتخت برای تیم های ملی و لیگ برتر فوتبال 

افغانستان انتخاب می گردند.

مسووالن برگزاری این پیکارها هدف این مسابقات 
رشد  بدخشان  شهیدان  از  گرامیداشت  برعالوه  را 

کردند.  این رشته ورزشی در افغانستان عنوان 
بزرگ ساالن  مسابقات  است  قرار  حال  همین  در 
یونی فایت نیز تحت همین عنوان هفته آینده برگزار 

گردد.

گزارش  بیمارستانی در نیویورک جراجی شده است. به 
مسائل  دلیل  به  بیمارستان  این  مسئوالن  اسپورت  یورو 

امنیتی تا امروز خبر این جراحی را منتشر نکرده اند.
کتر جراحی عبدالجبار حال او را بعد از  ریچارد شمین دا

کرد. جراحی خوب و پایدار اعالم 
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ایران به غنی سازی 
کرد بدون محدودیت تهدید 

که در  کرده  محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، تهدید 
صورت »انتخاب مسیر رویارویی« و ادامه تحریم ها توسط امریکا 
برنامه غنی سازی خود بدون  کشورش »به  و سازمان ملل متحد، 

هیچ محدودیتی ادامه خواهد داد.«
تا برای دوره ای  کرده است  لوزان موافقت  بر اساس تفاهم  ایران 
سطح  و  دهد  کاهش  را  خود  سانتریفیوژهای  تعداد  زمانی، 

غنی سازی یورانیم را نیز زیر چهار درصد نگاه دارد.
تلویزیون  با  مصاحبه ای  در  ظریف  آقای  فردا،  رادیو  از  نقل  به 
گفته از این که امریکا »صحبت درباره حذف مرحله به  »یورونیوز« 
مرحله تحریم ها را شروع و از عبارت لغو مرحله به مرحله تحریم ها 

کرده است. کرده«، ابراز تاسف  استفاده 
گر شما به بیانیه مشترک }لوزان{  گفت: »ا وزیر امور خارجه ایران 
کلمه مرحله ای را هم  کنید، حتا واژه تعلیق را نمی بینید و  مراجعه 
تمام تحریم های  تمام تحریم ها،  که  نخواهید دید. روشن است 
که ما به توافق برسیم،  اقتصادی و مالی پایان خواهد یافت. روزی 
به شورای امنیت خواهیم رفت و شورای امنیت قطعنامه ای صادر 
به  و  فسخ  قبلی  قطع نامه های  تمام  آن  اساس  بر  که  کرد  خواهد 

تمام تحریم ها پایان داده خواهد شد.«
است،  واضح  کامال  »این  که  کرده  کید  تا ظریف  محمدجواد 
که ما اعالم  مرحله بندی یا تعلیقی وجود نخواهد داشت. توافقی 

کامال روشن است.« کردیم 
آن  برنامه هسته ای  با  مرتبط  تحریم های  تمام  لغو  ایران خواستار 
از روز اول اجرای توافق هسته ای است اما امریکا می گوید چنین 

کار نیست. امری در دستور 
گفت: »ما از همان  کید  وزیر امور خارجه ایران نیز یکبار دیگر با تا
می توانیم  کنیم.  انتخاب  را  کار  مسیر  باید  که  گفتیم  نیز  ابتدا 
همکاری.  برای  راهی  یا  کنیم  انتخاب  را  مقابله  و  برخورد  راه 
گر مسیر رویارویی  کنیم. ا کدام را انتخاب  کمی از هر  نمی توانیم 
امریکا و سازمان ملل متحد به تحریم ها ادامه  کنیم،  انتخاب  را 
می دهند و ایران نیز به برنامه غنی سازی خود ادامه خواهد داد، 

آن هم بدون هیچ محدودیتی.«

کشته شدن عزت ابراهیم الدوری،  والی صالح الدین عراق از 
معاون صدام حسین، در جریان یک عملیات نظامی در این 

والیت خبر داد.
شبکه العربیه، نزدیک به عربستان سعودی و رسانه های عراقی 
که شباهت زیادی با عزت ابراهیم دارد را  تصاویر جسد فردی 

کرده اند. منتشر 
کشته شدن معاون صدام حسین را تایید  منابع مستقل هنوز خبر 

نکرده اند.
که الرشادی، سخنگوی حزب بعث عراق  این در حالی است 
کرده است. کشته شدن عزت ابراهیم الدوری را رد  اخبار درباره 

به  صالح الدین  والی  الجبوری،  راید  فردا،  رادیو  گزارش  به   
در  جمعه  روز  الدوری  ابراهیم  »عزت  است:  گفته  العربیه 
العلم  نزدیکی  در  روستایی  در  و  حمرین  منطقه  در  عملیاتی 

کشته شد.«
وی افزود: »بامداد جمعه اطالعات و اخبار موثقی در خصوص 
که حامل شخصیتی مهم هستند به نیروهای ما رسید.« سه موتر 
»حشد  و  عشایر  نیروهای  که  عملیاتی  در  گزارش،  این  طبق 
شد  حمله  موترها  این  به  داشتند  حضور  آن  در  نیز  الشعبی« 
نیروهای  آن  از  پس  شدند.  کشته  آنها  سرنشینان  از  شماری  و 
جنازه  متوجه  اجساد،  بررسی  جریان  در  عملیات  در  حاضر 

عزت ابراهیم الدوری شدند.
»این  است:  گفته  همچنین  الجبوری  راید  رویترز،  گزارش  به 
علیه  عملیات  در  که  است  کسانی  تمام  برای  بزرگی  پیروزی 
گروه های تروریستی )گروه حکومت اسالمی( حضور دارند. چرا 

گروه بود.« که عزت ابراهیم الدوری مغز متفکر و طراح این 
کشته شدن عزت ابراهیم الدوری  گفته والی صالح الدین،  به 
گروه ها خواهد داشت و باعث ایجاد شکاف  تاثیر زیادی بر این 

در صفوف آنها می شود.
کشته شدن عزت ابراهیم الدوری را منتشر  عراق پیشتر نیز خبر 
حال،  این  با  شدند.  تکذیب  اخبار  این  بعدها  اما  بود،  کرده 
که در این مورد  آزمایش »دی ان  گفته است  والی صالح الدین 

گرفت. ای« صورت خواهد 
عزت ابراهیم الدوری معاون شورای فرماندهی عراق و فرد دوم 
رژیم سرنگون شده صدام حسین بود. وی از زمان حمله امریکا 
حسین  صدام  حکومت  سرنگونی  و   ۲۰۰۳ سال  در  عراق  به 

فراری بود.
سرنگونی  زمان  از  الدوری،  ابراهیم  عزت  رویترز،  گزارش  به 
و  عراق  در  القاعده  حضور  از  بیش  یعنی  صدام  حکومت 
رهبری  به داعش،  موسوم  گروه حکومت اسالمی  گیری  شکل 
گروه های مخالف علیه حکومت تازه در عراق  عملیات نظامی 

را برعهده داشته است.
یاد  نقشبندیه  گروه  رهبر  عنوان  به  الدوری  ابراهیم  عزت  از 

می شود.

کشورهای  بارک اوباما، رییس جمهوری امریکا از 
عرب حاشیه خلیج فارس خواست تا با استفاده 
گروه های درگیر در لیبیا، راهی برای  از نفوذ خود بر 
کشور شمال افریقا بیابند. رفع هرج و مرج در این 

حاشیه  عرب  کشورهای  اوباما،  آقای  گفته  به 
شعله ور  را  لیبیا  در  جنگ  »آتش  فارس،  خلیج 

می سازند.«
که حکومت معمر قذافی سقوط  لیبیا از سال ۲۰۱۱ 

کرد در نا آرامی بسر می برد.
به نقل از بی بی سی، در حال حاضر دو دولت 
این  غرب  و  شرق  در  لیبیا  امور  یک دیگر  رقیب 
نیز  مسلح  گروه های  و  دارند  دست  در  را  کشور 

کنترول می کنند. بخش هایی از آن را 
کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس درباره لیبیا با 
که امارات  یکدیگر اختالف نظر دارند. در حالی 
گروه های  مواضع  گزارش ها  به  بنا  عربی  متحده 
این  با  قطر  می کند  بمباران  را  لیبیا  در  اسالمگرا 

عملیات مخالف است.

حمالت  از  انتقاد  با  لبنان  حزب اهلل  رهبر  نصراهلل  حسن 
گفت ریاض این جنگ  هوایی عربستان سعودی به یمن 
تسلط  اصلی اش  هدف  اما  می کند  معرفی  شیعیان  ضد  را 

بر یمن است.
که سخنانش روز جمعه به شکل زنده  رهبر حزب اهلل لبنان 
با  به »همبستگی  موسوم  گردهمایی  و در محل  بیروت  در 
ملت یمن« پخش می شد، حمالت هوایی به یمن را اقدام 
مشترک عربستان سعودی و امریکا علیه مردم یمن توصیف 

کرد.
گزارش بی بی سی، آقای نصراهلل عملیات »توفان قاطع«  به 

پولیس ضدتروریسم استرالیا می گوید پنج نوجوان 
که قصد داشتند به مراسم بزرگداشت روز انزک  را 

کرده است. کنند، بازداشت  در ملبورن حمله 
گفته است  به نقل از بی بی سی، پولیس استرالیا 
گرفتن از داعش قصد حمله به  این افراد با الهام 
گالیپولی  کشته شدگان جنگ  مراسم بزرگداشت 

در جنگ جهانی اول را داشتند.
بازداشت شدگان ۱۸ و ۱۹ ساله هستند.

از  کشور  چندین  در  بعد  هفته  انزک  روز  مراسم 
جمله استرالیا و نیوزیلند برگزار می شود.

این  بازداشت  عملیات  در  پولیس  مامور  دوصد 

گفته است بحران لیبیا و  رییس جمهوری امریکا 
با  کشور  این  در  تروریستی داعش  گروه  با  مقابله 
»حمالت هواپیمای بدون سرنشین و انجام چند 

عملیات نظامی« قابل حل نیست.
حاشیه  عرب  کشورهای  از  گفت  اوباما  آقای 
داخل  مختلف  گروه های  بر  »که  فارس  خلیج 
گروه ها  این  تا  خواست  خواهد  دارند«  نفوذ  لیبیا 

کنند. را هماهنگ 
موارد  برخی  »در  افزود:  امریکا  جمهوری  رییس 
از  کاستن  جای  به  کشورها  این  که  شده  دیده 
شعله ور  را  جنگ  آتش  لیبیا،  در  درگیری  دامنه 

کرده اند.«
آقای اوباما قرار است در ماه آینده میالدی میزبان 
کویت،  بحرین،  عربی،  متحده  امارات  رهبران 

عربستان سعودی، عمان، و قطر باشد.
وضعیت نا آرام لیبیا در چند سال اخیر باعث شده 
کشور به مبدا حرکت مهاجران غیرقانونی از  تا این 

مسیر دریا به اروپا شود.

 ۲۰۰۶ سال  حمالت  به  را  سعودی  عربستان  رهبری  به 
گفت جنگنده های سعودی  کرد و  اسراییل به لبنان تشبیه 
این  که  توجیه  این  با  می کنند  بمباران  یمن  در  را  مکاتب 

کن پایگاه حوثی هاست. اما
کردن مقام های ریاض به ایجاد  رهبر حزب اهلل لبنان با متهم 
گفت عربستان سعودی از صدها  جنگ فرقه ای در منطقه 
که برداشت بنیادگرایانه و »تکفیری« از اسالم ارایه  مکتبی 
کنونی در یمن را به عنوان  کرده و جنگ  می دهند حمایت 
این  اما  می کند  معرفی  شیعیان  گرفتن  قدرت  با  رویارویی 

جنگ سعودی علیه استقالل طلبی مردم یمن است.
تفکر  با  که  خواست  مسلمان  کشورهای  از  نصراهلل  آقای 
گروه هایی  او  گفته  به  زیرا  کنند  مقابله  وهابی  بنیادگرایانه 
کعبه  که دست پرورده سعودی اند »می خواهند  مثل داعش 

کنند برای آنکه مردم دور آن طواف می کنند.« را تخریب 
ملک   ۱۹۲۶ سال  در  پیشتر  حزب اهلل،  رهبر  گفته  به 
عربستان سعودی  بنیانگذار حکومت  آل سعود  عبدالعزیز 
کشورهای مسلمان و به ویژه مصر و مسلمانان هند  »زیر فشار 
کستان امروز مجبور شد تا از تخریب مقبره پیامبر اسالم  یا پا

کند.« به دست وهابی ها جلوگیری 
با ایجاد یک ایتالف منطقه ای  از سه هفته قبل  عربستان 
فارس،  خلیج  حاشیه  عرب  کشورهای  از  برخی  شامل 
تی هوایی را علیه آنچه مواضع شبه نظامیان حوثی و  حمال

کرده است. متحدان آنها می داند آغاز 
در  که  می گویند  امدادرسان  بین المللی  سازمان های  اما 
کشته یا مجروح  این حمالت صدها شهروند غیرنظامی نیز 

شده اند و یمن با یک فاجعه انسانی مواجه است.

افراد شرکت داشتند.
بازداشت  از  نفر  دو  می گوید  استرالیا  پولیس 
شدگان قصد داشتند با چاقو به نیروهای پولیس 

کنند. در این مراسم حمله 
که بر مبنای شواهد و اطالعات  گفته است  پولیس 
گرفتن از داعش  به دست آمده، این افراد با الهام 

قصد انجام این حمله را داشتند.

معاون صدام به قتل رسید

کرد اوباما برای حل بحران لیبیا درخواست همکاری 

هشدار حزب اهلل به عربستان در مورد جنگ یمن

پنج نفر در استرالیا بازداشت شدند

9th Year    No: 2114  Sunday  19 April, 2015    Price: 20 Afs

Daily
8صبح را در فیسبوک بخوانید

www.facebook.com/ 8am.af
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