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ــس  ــنبه در مجل ــه در روز دوش ــه ک ــا آن چ آی
نماینــده گان اتفــاق افتـــاد، دور از انتظــار بود و 
یــا می شــد از قبــل چنیــن نتیجه یــی را انتظــار 
مقام هــای  توضیحــاِت  ایــن  آیــا  داشــت؟ 
امنیتــی بــود کــه ســبب شــد آن هــا دوبــاره در 
ــای  ــا بازی ه ــوند و ی ــا ش ــان ابق سمت های ش
دیگــری در پشـــِت پــرده جریــان داشــت کــه 

ــد؟ ــی انجامی ــن نتیجه ی ــه چنی ب
 بحــث ایــن نیســت کــه چرا پــس از اســتیضاح 
ــی  ــس عموم ــه و ریی ــاع و داخل ــراِن دف وزی
امنیــت ملــی بــه اتهــام غفلــت در انجــام 
ــورد  ــخص در م ــورت مش ــه ص ــف و ب وظای
ــس  ــل، مجل ــتر کاب ــفاخانۀ 400 بسـ ــۀ ش حادث
ــه آن هــا رای اعتمــاد  ــاره ب نماینــده گان دوب
ــا  ــه آی ــت ک ــی این جاس ــث اصل ــل بح داد؛ ب
ــۀ خــود  ــه وظیف ــده گان ب ــس نماین ــًا مجل واقع
ــرد  ــر کارک ــده ب ــاد نظارت کنن ــوان نه ــه عن ب

ــر؟  ــا خیـ ــرده اســت و ی حکومــت عمــل ک
برخی هــا حتــا در مجلــس نماینــده گان، نتیجــۀ 
نشســِت روز دوشــنبه را دور از انتظــار دانســته 
و بــه شــدت بــه آن اعتــراض کــرده انــد. 
لطیــف پــدرام یکــی از نماینــده گان در مجلــس 
بــه صــورِت واضــح اعــام کــرد کــه مجلــس 
ــۀ  ــی، معامل ــد امنیت ــام ارش ــه مق ــورد س در م

ــت. ــورت داده اس ــزی را ص افتضاح آمی
 پرســش این جاســـت کــه منظــور آقــای پــدرام 

می توانــد  چــه  افتضاح آمیــز"  "معاملــۀ  از 
ــه شــماری  ــن اســت ک ــا منظــور ای باشــد؟ آی
از اعضـــای مجلــس پــول گرفتــه انــد و یــا بــا 
ارگ ریاســت جمهــوری در ایــن خصــوص بــه 

ــد؟  ــده ان ــوا ش ــی هم ن ــل سیاس دالی
این کــه رییــس جمهــور غنــی موافــق  در 
نبــوده،  امنیتــی  مقام هــای  اســتیضاح  بــه 
بحث هــای زیــادی مطـــرح شــده و گفتــه 
می شــود کــه او بــه صــورِت مشــخص در 
ــت  ــس صحب ــاون اوِل مجل ــا مع ــورد ب ــن م ای
کــرده بــوده اســت. یکــی دیگــر از نماینــده گان 
مجلــس در صفحــۀ فیســبوِک خــود نوشــته کــه 
دیگــر بــه هیــچ مقــام و نهـــادی در افغانســـتان 
امیــد نــدارد، چــون بــه گفتــۀ او همــه غــرق در 

فســـاد اداری و مالــی انــد. 
نتیجــه  می تــوان  چنیــن  ســخنان  ایــن  از 
گرفــت کــه گویــا شــماری از نماینــده گان 
از ســوی مقام هــای امنیتــِی کشــور تطمیــع 
ــتان  ــأله در افغانس ــن مسـ ــًا ای ــد. یقین ــده ان ش
تازه گــی نــدارد و بارهــا در گذشــته و در 
ــاِی  ــرف و حدیث ه ــی، ح ــن فرصت های چنی
ــورد پرداخــِت رشــوه از ســوی  ــی در م فراوان
مجلــس  اعضــای  بــه  کشــور  مقام هــای 

ــت.  ــده اس ــرح ش ــده گان مط نماین
ــده گان  نتیجــۀ برنامــۀ اســتیضاِح مجلــس نماین
در روز دوشــنبه، یــک بــار دیگــر پــرده از 
وضعیــِت اســف بارِ سیاســی در افغانســتان 
بــه  چگونــه  کــه  داد  نشــان  و  برداشــت 
ــیاه را  ــور س ــن کش ــوان در ای ــاده گی می ت س
ســفید و ســفید را ســـیاه کــرد. وقتــی رییــس 
جمهــوری هشـــدار می دهــد کــه در صــورِت 
رد صاحیــِت برخــی از مقام هــا شــورا را 
ــزی  ــه چی ــوان ب ــا می ت ــرد، آی ــد ک ــو خواه لغ

ــت؟   ــور دل بس ــن کش ــش در ای امیدبخ
اصلــی  مشـــکل  کــه  می رســد  نظــر  بــه 
افغانســتان در جــاِی دیگــری اســت و آن 
ــور  ــن کش ــازی در ای ــۀ دولت س ــه برنام این ک
بــه بن بســت انجامیــده اســت. در گذشــته 
بحــث بــر ســِر ایــن بــود کــه در توســعۀ یــک 
ــادی و  ــعۀ اقتص ــک از توس ــه کدام ی ــور ب کش
سیاســی حــِق تقــدم داد تــا جامعــه را از دچــار 
ــید،  ــود و بحــران نجــات بخشـ ــه رک شــدن ب
ــه  ــت ک ــن اس ــِر ای ــر س ــث ب ــروز بح ــا ام ام
ــت  ــعه کفای ــِل توس ــن دو عام ــط همی ــا فق آی
ــاح و  ــوی ف ــه س ــوری ب ــا کش ــد ت می کننـ

ــر؟  ــا خی ــردارد و ی ــدم ب ــت ق امنی
و  سیاســی  توســعۀ  کنــار  در  برخی هــا 
اقتصـــادی، تأکیــد دارنــد کــه بایــد بــه توســعۀ 
ــوان از  ــا بت ــود ت ــه ش ــه توج ــی جامع فرهنگ
ایــن طریــق شــرایط را بــرای توســعۀ سیاســی 

ــۀ  ــه گفت ــرد. ب ــم ک ــور فراه ــادِی کش و اقتص
ایــن اندیشــمندان، جامعــۀ دچــار بحــران 
ــعۀ  ــتعد توس ــچ صــورت مس ــه هی ــی ب فرهنگ

سیاســی و اقتصــادی بــوده نمی توانــد. 
اندیشـــمندان  از  برخــی  همیــن حــال،  در 
مثــل  در جوامعــی  کــه  می ورزنــد  تأکیــد 
حکومت هــای  آن هــا  در  کــه  افغانســتان 
ــاش  ــه در ت ــد ک ــه ان ــری شــکل گرفت حداکث
انحصــار قــدرت و نفــوذ در فضــای خصوصــی 
انــد، توســعۀ سیاســی بایــد مقـــدم بــر توســعۀ 
ــه  ــون ب ــود. چ ــه ش ــر گرفت ــادی در نظ اقتص
ــا  ــن کشــورها حت ــن اندیشــمندان، ای ــۀ ای گفت
اگــر اقدام هایــی هــم بــرای توســعۀ اقتصــادِی 
ــود  ــل نب ــه دلی ــا ب ــد، ام ــورت دهن ــود ص خ
ســاختارهای شــفاف و قانون مــدار سیاســی، بــه 
زودی امکانــات بــه دســت آوردۀ مالــی را نیــز 

ــد داد.  ــت خواهن ــاد از دس ــۀ فس در چرخ
ــه  ــه ک ــًا آن چ ــه واقع ــد ک ــد دی ــون بای اکنـ
باعــث ایجــاد صحنه هایــی چــون فضــای 
ــده گان در کشــور  روز دوشــنبۀ مجـــلس نماین
می شــود، بــه کدام یــک از عوامــل توســعه 

ــت. ــته اس وابس
ــتان  ــکل افغانس ــه مش ــد ک ــر می رس ــه نظ  ب
بــه دلیــل همــان تمرکــِز بیــش از حــِد قــدرت 
سیاســی در یــک نهــاد، بیشــتر فرهنگــی و 
ــا  ــی. ت ــادی و امنیت ــا اقتص ــت ت ــی اس سیاس
ــای  ــر چالش ه ــد ب ــت نتوان ــه دول ــی ک زمان
ــور  ــی کش ــی و سیاس ــعۀ فرهنگ ــراراهِ توس ف
پیـــروز شــود، هیــچ توســعۀ اقتصادی یــی نیــز 
ــد. شــانزده ســال گذشــته  ــی نخواهــد آم در پ
نشــان داد کــه در نبــود توســعۀ سیاســی و 
پول هــای  به ســاده گی  چگونــه  فرهنگــی، 
کشــور  اقتصـــادی  چرخــۀ  از  کمک شــده 

بیــرون ســاخته می شــوند. 
ــه کــه  ــی، همان گون ــن اوضــاع و احوال در چنی
ــه کارکــرد شــورای  هیــچ امیـــدی نمی تــوان ب
ملــی بســت، بــه هیــچ نهــاد و ســاختارِ دیگری 
نیــز امیـــدی بــرای ایجــاد ثبــات و امنیــت باقی 
ــه  ــوری ب ــس جمه ــاید ریی ــت. ش ــده اس نمان
ــلب  ــدم س ــان ع ــه، خواه ــًا موج ــل کام دالی
صاحیــت مقام هــای امنیتــی کشــور شــده 
ــکار  ــوان ان ــال نمی ت ــن ح ــی در عی ــد؛ ول باش
کــرد کــه مداخلــۀ او و ســقوط شــماری 
و  فســـاد  باتــاق  در  مجلــس  اعضــای  از 
معامله گــری نیــز بــه هیــچ صــورت پذیرفتنــی 
ــز  ــا هرگ ــن ســازوکارهایی، م ــا چنی نیســت. ب
بــه کشــوری بــا ثبــات و امــن نخواهیــم 
رســـید؛ چــون همــواره شــانِس تبدیــل شــدِن 
کشــور از وضعیــِت بــد بــه بدتــر وجــود دارد.
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آیا به مجلس نماینده گان 
امیـدی هست؟

 

با  خود  مرزِ  که  گرفته اند  تصمیم  پاکستانی ها  به تازه گی 
افغانستان را سیم کشی کنند و آن را مسدود بسازند. اما دولت 
این  با  به شدت  قبایل  و  اقوام  وزارت  آدرِس  از  افغانستان 
مسأله مخالفت کرده است. نهادهای دیگِر سیاسِی دولت نیز 

به نحوی در این باره واکنش نشان داده اند. 
دولت افغانستان به شکل رسمی، مرز دیورند را نمی پذیرد 
همۀ  درحالی که  می کند؛  قلمداد  تحمیلی  امِر  یک  را  آن  و 
نهادهای بین المللی، خط دیورند را به عنوان مرزِ بین المللِی 

افغانستان و پاکستان به رسمیت شناخته اند.  
به  افغانستان از گذشته ها  موضع گیری های این چنینِی دولت 
این  طرف، همواره بهانه یی برای مداخات و دست درازی های 
پاکستان بوده و اخیراً این مسأله، سبِب تقویِت تروریسم نیز 
شده است. مسلمًا به رسمیت نشناختِن مرز میاِن دو کشور 
امور آن کشور  اراضی همسایه، خود مداخله در  بر  ادعا  و 
افغانستان،  به  نسبت  را  پاکستان  همواره  که  چیزی  است؛ 
پاکستان در  اگرچه مداخاِت  بخیل و حساس کرده است. 
استیامحور در عمِق  اشغال گرانه و  به تدریج اصِل  ما،  امور 
از  چندانی  نگرانِی  کشور  این  دیگر  و  یافته  استراتژیکش 
ناحیۀ دیورند ندارد؛ اما بازهم نپذیرفتِن خط دیورند از جانب 
افغانستان یا اعتراف به آن، تیِغ مداخاِت پاکستان را تیزتر 

کرده و می کنـد. 
دیورند  معضلۀ  و  گرفت  شکل  پاکستان  که   1947 سال  از 
گرفته  سامان  کشور  این  با  افغانستان  مخالفِت  شد،  خلق 
یافته  ادامه  ما  کشورِ  در  پاکستان  مداخاِت  آن،  متعاقِب  و 
به  ما  برای  عقب مانده گی  و  جنگ  جز  چیزی  روند  این  و 
ارمغان نیاورده است. این همه درحالی ست که تمامِ قراین و 
شواهد نشان می دهند که پشتون های آن طرِف مرز، خودشان 
را پاکستانی می دانند تا افغان یا افغانستانی، و فقط یک حلقۀ 
کوچک برای سودجویی و امتیازگیری از هر دو کشور، شعار 
معضل  این  بنابراین،  می کنند.  تکرار  را  بزرگ  پشتونستاِن 
تاریخی، عمری شصت وچند ساله دارد که در سی سال اخیر، 
ابعاد تازه تری یافته است. ولی به هر رو، منطق افغانستان در  
مواجهه با این معضل، بسیار ضعیف و دردسرساز بوده است.

جمله  از  افغانستان  جهادِی  رهبران  از  برخی  گذشته،  در 
بگذارند  کنار  را  دیورند  بحِث  که  داشتند  تاش  حکمتیار 
پاکستان  کنفدریشنی ضمیمۀ  نظامِ  قالِب  در  را  افغانستان  و 
بسازند و این گونه دامنۀ جهاد را به آسیای میانه بکشانند. این 
آرمان اگرچه به شکست مواجه شد، اما پاکستان همچنان به 
افغانستان  توسعۀ تسلِط سیاسی، نظامی و جغرافیایی اش بر 
نگرانی های  و  دیورند  بحِث  از  فراتر  این گونه  و  داده  ادامه 

مرتبط با آن، خود را به جلو رانده است. 
افغانستان  ادعای  بین الملل،  قوانین  تاریخی و  اسناد  بنیاد  بر 
دربارۀ دیورند پوچ و باطل است و این بیهوده گی را مدعیان، 
بیشتر از هر کِس دیگر می دانند؛ اما از آن جایی که این ادعا 
برای  و  آورد  شور  به  را  قوم گرایانه  ذهنیت های  می تواند 
برخی  دیگر تبدیل به تجارت خانه شود، هنوز در میان برخی 
افغانستان  حلقاِت پشتون  خریدار دارد و قربانِی آن را تمامِ 

می پردازد.
تاریخی،  مستنداِت  به  اتکا  با  باید  ملی  وحدِت  دولت 
داعیۀ  تلِخ  تجارِب  نیز  و  بین الملل  نظام  واقعیت های 
بین دو  به عنوان مرز رسمی  را  دیورند  پشتونستان خواهی، 
کند و  اعتراف  آن،  بر صحِت  بشناسد و  به رسمیت  کشور 
مرزی اش حصار  در خط  که  بدهد  را  این حق  پاکستان  به 
یا سیِم خاردار بکشد و همچنین با کمال میل، از برنامه های 
کند.  استقبال  قبایلی اش  مناطق  بر  پاکستان  امنیتِی حکومت 
کشورمان  امور  در  مداخله  بهانه های  می تواند  رویکرد،  این 
را از پاکستان بگیرد و عدمِ صداقِت این کشور در رابطه با 

افغانستان را به نمایش بگذارد.  
مسلمًا پاکستان در ادعاِی خود مبنی بر بستِن مرز صداقت 
ندارد؛ این کشور نمی خواهد با کشیدِن دیوارهای سیمی بر 
با  فقط  که  کانی شود  برنامه های  مانِع  دیورند،  مرز  امتداد 
افغانستان  دولت  می پذیرد.  تحقق  طویل  مرزِ  این  بودِن  باز 
می تواند با عقانیِت سیاسی، دورنگِی پاکستان را رونما سازد. 

افغانسـتان باید به رسمیِت 
خط دیورند اعتراف کنـد

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1993   چها  ر شنبه       9حمل  /   فر و  رد  ين          y    1396   30 جما د ی الثا نی   y 1438   29ما ر چ    2017

.مشکل افغانستان به 
دلیل همان تمرکِز بیش 
از حِد قدرت سیاسی در 

یک نهاد، بیشتر فرهنگی و 
سیاسی است تا اقتصادی و 
امنیتی. تا زمانی که دولت 
نتواند بر چالش های فراراِه 
توسعۀ فرهنگی و سیاسی 
کشور پیـروز شود، هیچ 

توسعۀ اقتصادی یی نیز در 
پی نخواهد آمد. شانزده سال 
گذشته نشان داد که در نبود 
توسعۀ سیاسی و فرهنگی، 
چگونه به ساده گی پول های 

کمک شده از چرخۀ اقتصـادی 
کشور بیرون ساخته می شوند. 

در چنین اوضاع و احوالی، 
همان گونه که هیچ امیـدی 
نمی توان به کارکرد شورای 
ملی بست، به هیچ نهاد و 
ساختاِر دیگری نیز امیـدی 

ACKUنمانده است   .برای ایجاد ثبات و امنیت باقی 



مسـوول بیجـا شـدگان داخلـی وزارت مهاجران و برگشـت 
کننـدگان می گویـد کـه در سـال جاری شـمار بیجاشـده گان 

داخلـی رو بـه افزایش اسـت.
او گفـت کـه بدامنی، فقـر و حـوادث طبیعی باعـث افزایش 
رونـد بیجاشـده گان داخلی در کشـور شـده و والیـات ناامن 

بیشـترین آمار بیجاشـده گان داخلـی را دارند.
در همیـن حـال، سـازمان ملـل متحـد روز دو شـنبه گزارش 
داده کـه از مـاه جنـوری سـال ۲017 میـادی بـه ایـن سـو 
بیـش از 47000 شـهروند افغانسـتان به دلیـل منازعه در این 
کشـور از خانه های شـان بیجا شـده اند.آن سـازمان فهرسـت 
بیجاشـده گان ۲۲ والیـت افغانسـتان را ثبـت کـرده اسـت و 
شـماری زیـادی از بیجاشـده گان در والیـات کنـدز و بغان 
مسـلحانه  درگیری هـای  والیـات  آن  در  زیـرا  می باشـند، 

صـورت می گیـرد.
بـر اسـاس منابـع موثـق، خانواده هایی کـه از لحـاظ مالی در 
وضعیـت خـوب قـرار دارنـد، از تـرس اینکه مبـادا در فصل 
بهـار مـورد حمات تهاجـی گروهداعش قرار بگیرند، شـهر 

کنـدز را تـرک می کنند.
بـر اسـاس تـازه تریـن ارقـام ملـل متحـد، در سـال ۲01۶ 
میـادی، بیـش از ۶۶0 هـزار غیـر نظامیـاز خانه هـای شـان 
بیجـا شـده اند و ایـن رقم 40 در صـد افزایش را در مقایسـه 

بـا سـال ۲01۵ میـادی نشـان می دهـد.
وزارت  داخلـی  شـد ه گان  بیجـا  رییـس  صبـار  خـدا  مهـر 
مهاجـران و برگشـت کننـده گان در گفت وگـو بـا روزنامـۀ 
مانـدگار می گویـد: بدامنی، حـوادث طبیعی و فقر در سـطح 
ولسـوالی ها باعـث شـده تـا رونـد بیجـا شـدگان داخلـی 

افزایـش یابـد.
آقـای صبـار افـزود: در سـه ماه اول سـال ۲017 بیـش از 40 
هـزار خانـواده بیجـا شـده اندکه بیشـتر رقـم آنـان از والیات 

ناامـن هلمنـد، ننگرهـار و فاریاب بوده اسـت.
بـه گفتـۀ او، بـا در نظر داشـت، افزایـش ارقام بیجا شـدگان 
داخلـی، وزارت مهاجران و برگشـت کنندگان، روی مکانیزم 
رسـان  کمـک  نهادهـای  بـا  شـدگان  بیجـا  بـه  رسـیدگی 
چالش هـای  بـه  رسـیدگی  بـرای  می کنـد.  کار  بین المللـی 

مهاجـرت  در سـال ۲017 نهادهای بین المللـی در هماهنگی 
بـا دولـت افغانسـتان ۵۵0 میلیـون دالـر فراخـوان داده انـد. 

عالـی  شـورای  این کـه  رغـم  بـه  می گویـد  صبـار  آقـای 
مهاجـرت تحـت ریاسـت رییـس حکومـت وحـدت ملـی 
وزیـران  شـورای  در  اختصاصـی  کمیتـه  یـک  کارمی کنـد، 
تحـت ریاسـت رییـس اجرایـی حکومـت وحدت ملـی نیز 
ایجـاد شـده و تـاش می شـود تـا از طریـق کمیتـه اجرایـی 
مذکـور، بحـث مهاجـرت بـه یکـی از سیاسـت های عمـدۀ 

کشـور تبدیـل شـود.
بـه  کننـدگان،  برگشـت  مهاجـران و  او گفـت کـه وزارت 
شـمول دفتـر کمیشـنر سـازمان ملـل در امـور مهاجـران، بـا 
بیـش از 10 نهـاد کمـک رسـان تفاهم نامـه  امضـا کـرده تـا 
درصـورت افزایـش بیجـا شـدگان داخلـی همـکاری کننـد.
آقـای صبـار خاطر نشـان کـرد کـه در والیات هـرات، بلخ . 
ننگرهـار رونـد امتحانـی دریافت راه حل  برای برگشـت بیجا 
شـدگان داخلـی راه اندازی شـده و بـرای سـاخت خانه های 
مسـکونی کـه آسـیب دیده انـد، رایزنی هـا بـا وزارت شـهر 

سـازی جریان دارد.
تدابیر جدی به برگشت کنندگان

رییـس بیجاشـده گان داخلـی وزارت مهاجـران و برگشـت 
کننـدگان بـا اشـاره بـه برگشـت مهاجـران به شـکل اجباری 
از کشـورهای اروپایـی و آسـیایی گفت کـه وزارت مهاجران 
و برگشـت کننـدگان افغانسـتان مخالـف اخـراج مهاجران به 

شـکل کتله یـی و اجباری اسـت.
آقـای صبـار بـا بیـان این کـه تدابیـر جـدی توزیـع زمین و 
ایجاد کاربرای برگشـت کنندگان در نظر گرفته شـده اسـت. 
گفـت: اخـراج مهاجران به شـکل کتله یی و اجبـاری مخالف 

مـواد کنوانسـیون رسـیده گی بـه وضیعـت پناهنـدگان سـال 
است.  19۵1

از سـویی هـم، در گـزارش کمیشـنری عالـی ملـل متحد در 
امـور پناهنـدگان کـه تحت نام افغانسـتان و بحران برگشـت 
کنندگان نشـر شـده، آمده اسـت که در ربع اول سـال ۲017 
میـادی، مجموعـا 99۲۸ مهاجـر از پاکسـتان بـه افغانسـتان 
برگشـت کرده انـد و ایـن رقـم سـه در صـد افزایـش را در 
مقایسـه بـا عیـن مـدت زمـان سـال ۲01۶ را نشـان می دهد.
در فصـل اول سـال ۲01۶ میـادی مجموعـا 9۳۳۵ تـن از 

مهاجـران از پاکسـتان بـه افغانسـتان عـودت کردبودنـد.
امـا در یـک مـاه گذشـته شـماری مهاجرانـی بـدون اسـناد 
از پاکسـتان بـه افغانسـتان عـودت کرده انـد بـه طـور قابـل 
ماحظه یـی کاهـش یافتـه اسـت، زیـرا مرزهـای تورخـم و 
سـپین بولـدک به دالیـل امنیتی و تشـنج میان کابل و اسـام 

آبـاد مسـدود بود.
بـر اسـاس گـزارش کمیشـنری عالـی ملـل متحـد در امـور 
پناهنـدگان بیـن تاریـخ 1۲ الـی 1۸ مـارچ فقـط ۲۳مهاجراز 

پاکسـتان بـه افغانسـتان برگشـته اند. 
بـر اسـاس ایـن اعامیـه، برنامـه برگشـت دواطلبانـه ایـن 
سـازمان کـه در مـاه دسـامبر به دلیـل فصل زمسـتان متوقف 
شـده بـود، بـه تاریـخ اول مـاه اپریـل از سـر گرفتـه خواهد 

. شد
امـا، ایـن سـازمان مقدار کمک هـای مالی را بـرای هر مهاجر 
افغانسـتانی کـه در پاکسـتان ثبـت شـده اسـت و دو بـاره به 
کشـور شـان عـودت مـی کننـد از 400 دالـر بـه ۲00کاهش 
تمویـل  بـا سـایر  از مشـوره  پـس  کار  ایـن  و  اسـت  داده 

کننـدگان صـورت گرفته اسـت.

مســووالن در وزارت دفــاع ملــی از برکنــاری بیــش از هزار 
کارمنــد ایــن وزارت در ماه هــای پســین ســخن می زننــد.

آنــان کــه دیــروز در یــک نشســت خبــری صحبــت 
ــفاخانۀ چهارصــد  ــه ش ــه ب ــه حمل ــد ب ــد، در پیون می کردن
ــرح و  ــور ط ــرون از کش ــه در بی ــن حمل ــد: ای ــتر گفتن بس
ــور  ــل کش ــانی که در داخ ــود و کس ــده ب ــازماندهی ش س
ــت  ــز بازداش ــد نی ــرده بودن ــکاری ک ــتان هم ــا تروریس ب

شــده اند.
ــی  ــاع مل ــاون وزارت دف ــال، مع ــن ه ــرال هال الدی جن
در امــور کشــف و اســتخبارات اســتراتیژیک در ایــن 
ــده در  ــان آم ــه می ــات ب ــر اصاح ــاره ب ــا اش ــت ب نشس
ــه  ــک ب ــادی نزدی ــال ۲01۶می ــت:در س ــن وزارت گف ای
ــاد از  ــل فس ــه دلی ــی ب ــش مل ــوبان ارت ــر از منس 1400 نف

گردیده انــد. برکنــار  مسوولیت های شــان 
گذشــته  ســال  کــه  افــزود  هم چنــان  هــال  آقــای 
کمیســیونی بــرای بررســی مبــارزه بــا سوءاســتفاده و فســاد 
ــی  ــیون جاهای ــن کمیس ــد و ای ــاد کرده ان ــش ایج در ارت
ــای  ــمول بخش ه ــه ش ــود را ب ــاد ب ــه فس ــروض ب ــه مع ک

ــت. ــرده اس ــی ک ــی ارزیاب تدارکات
ــته،  ــال گذش ــی، در س ــاع مل ــاون وزارت دف ــۀ مع ــه گفت ب
1۳94 تــن از منســوبان ارتــش ملــی از پست های شــان 
ــا  ــد و ب ــران جدی ــان، افس ــای آن ــد و به ج ــار گردیدن برکن
ــار  تعهــد گماشــته شــده اند کــه از جملــۀ ایــن افــراد برکن
شــده، 94۶ تــن افســر، ۲۳0 متحمــل و محاســب، ۲09 تــن 
عامــان عقــد پیمان هــا، ۲9 تــن عامــان کارگاه هــا و ۳07 

ــد. ــتیکی بوده ان ــای لوژیس ــوط بخش ه ــر مرب ــن دیگ ت
ــر  ــد ب ــا تأکی ــی ب ــاع مل ــۀ وزارت دف ــام بلندپای ــن مق ای
نفــر،   141 شــامل  اداری  فســاد  پرونــدۀ   11۳ این کــه 
ــاد  ــا فس ــارزه ب ــی مب ــی و قضای ــه ادارۀ عدل ــی و ب بررس
اداری ســپرده شــده اســت، خاطرنشــان ســاخت: ارادۀ 
قاطــع وجــود دارد کــه وزارت دفــاع ملــی بــه یــک محــور 
ــود.  ــدل ش ــی مب ــش قوم ــاد و گرای ــاری از فس ــی و ع مل
از ســویی هــم، مــا پــس از ایــن، هــر ســه مــاه گزارشــی 
در خصــوص مبــارزه بــا فســاد بــه نشــر خواهیــم رســاند.

سرنخ های چهارصد بستر
ــردار  ــفاخانۀ س ــه ش ــه ب ــه حمل ــد ب ــرنخ هایی در پیون س
داوود خــان بــه دســت آمــده کــه نشــان می دهــد، 
حملــه بــه ایــن شــفاخانۀ در خــارج از کشــور طراحــی و 

ســازمان دهی شــده بــود.
ــرا  ــی اج ــراد داخل ــه اف ــه این ک ــاره ب ــا اش ــال ب ــای ه آق
کننــدۀ ایــن حملــه بازداشــت شــده اند، افــزود: کمره هــای 
امنیتــی شــفاخانه بــرای شناســایی چهره هــا و طــرز رفتــار 

ــک  ــات کم ــه تحقیق ــوده و ب ــر ب ــیار موث ــان بس مهاجم
بیشــتر کــرده اســت.

ــار  ــه آم ــه این ک ــاره ب ــا اش ــی ب ــاع مل ــاون وزارت دف مع
ــه زودی  ــح کرد:ب ــود، تصری ــن ب ــه ۵0 ت ــن حمل ــات ای تلف
ــا  ــل شــده و ب ــه تکمی ــن حادث ــون ای ــق پیرام ــد تحقی رون

ــردد. ــریک می گ ــردم افغانســتان ش م
ــر  ــرال فقی ــان داشــت: "جن ــال اذع ــن ه ــای هال الدی آق
ــه غفلــت  ــده قــول اردوی ۲1۵ کــه متهــم ب محمــد، فرمان
ــی از  ــربازان و بعض ــۀ س ــتفاده از اعاش ــی، سوءاس وظیفه ی

تــدارکات ایــن قــول اردو بــود محاکمــه شــده اســت".
در عیــن حــال، غام ســخی احمــدزی، معــاون وزارت دفاع 
ملــی در امــور تأمینــات لوژیســتیکی و تکنالــوژی در ایــن 
نشســت گفــت: مــا بــرای تــدام حمایــت جامعــۀ جهانــی 
میکانیســمی را بــه وجــود آورده ایــم تــا کمک هــای مالــی 
جامعــۀ جهانــی بــه ارتــش ملــی کشــور ادامــه داشــته باشــد 
ــری و  ــۀ تحویل گی ــفافیت در پروس ــال، ش ــن ح و در عی

ــز وجــود داشــته باشــد. مصــرف ایــن پول هــا نی
آقــای احمــدزی افــزود کــه رونــد تدارکاتــی وزارت دفــاع 
در هم آهنگــی کامــل بــا دونرهــای بین المللــی قــرار 
ــن  ــر از شــفافیت پروســه مطمی ــی کــه دون ــا زمان دارد و ت
ــا  ــی م ــد تدارکان ــه رون ــان« را ب ــۀ حمایتی ش ــردد، »نام نگ

نمی ســپارند.
ایــن مقــام وزارت دفــاع ملــی بــه مــردم افغانســتان 
ــاع  ــی وزارت دف ــۀ تدارکات ــه پروس ــد ک ــان می ده اطمین
ملــی »کامــًا شــفاف« اســت. او می گویــد: "مــن بــه 
خداونــد و وطــن تعهــِد خدمــت ســپرده ام. بــه تمــام مــردم 
ــود  ــفافیت خ ــه ش ــم، ب ــان می گوی ــان بین الملی م و حامی
افتخــار می کنــم. پولــی را کــه ملــت بــه مــا اطمینــان کــرده 
و ســپرده اســت، بــا تمــام تــوان از آن حفاظــت و در جــای 

ــانیم." ــرف می رس ــه مص ــت ب درس
اکمــاالت  بــه  پیونــد  ملــی در  معــاون وزارت دفــاع 
ــال جاری،  ــت: س ــار داش ــد اظه ــال جدی ــتیکی س لوژیس
یــک ســال خــوب بــه ارتــش ملــی خواهــد بــود. تنهــا در 
یــک مــورد اگــر بگویــم، بیــش از 1۳۸0 عــراده زره پــوش 
ــای  ــه جزتام ه ــی ب ــای بین الملل ــوی دونره ــوی از س هام
ــود  ــن خ ــه ای ــده ک ــپرده ش ــور س ــش کش ــف ارت مختل
نشــان گر آماده گــی مــا بــرای ســال جــدی می باشــد.

او بــا اشــاره بــه این کــه ارتــش بــه لحــاظ داشــتن مهامــات 
و تجهیــزات نظامــی نیــز امســال در وضعیــت بهتــری قــرار 
دارد، خاطرنشــان ســاخت: ویژه گــی خوبــی کــه در رونــد 
ــود دارد،  ــی وج ــاع مل ــه یی وزارت دف ــای اعاش قرارداده
تشــوق و ترغیــب اســتفاده از محصــوالت داخلــی در 

ــوی  ــود، در مین ــن وج ــا ای ــه ب ــت ک ــا اس ــای م قرارداده
ســربازان نیــز تغییــرات مثبــت بــه وجــود آمــده اســت.

ادامــۀ ســخنانش هم چنــان  در  احمــدزی  غام ســخی 
ــرا  ــان و مب ــان قهرم ــن موضــوع اشــاره کــرد کــه آن ــه ای ب
از نقــص نیســتند. او تصریــح کــرد: "مــا چالش هــا و 
محدودیت هایــی داریــم کــه در پــی برطــرف کــردن 
و اصــاح آن هســتیم، هیــچ گاه نمی خواهیــم خــود را 

ــم." ــی کنی ــاد معرف ــدآل نه ــدان ای کارمن
در ســویی دیگــر، دولــت وزیــری، ســخنگوی وزارت 
دفــاع ملــی در ایــن نشســت گفــت کــه در هفتــۀ گذشــته 
بیــش از 100 عملیــات در برابــر گروه هــای مســلح در 
ــه در نتیجــۀ آن،  ــم ک ــاظ مختلــف کشــور انجــام داده ای نق
شــمار زیــادی از تجهیــزات ایــن گروه هــای یــا بــه دســت 

ــد. ــب گردی ــا تخری ــده و ی ــت افتی دول
آقــای وزیــری افــزود کــه در هفتــۀ گذشــته، دشــمن تلفات 
ــتاوردهای  ــد و دس ــل ش ــانی را متقب ــی و انس ــنگین مال س
ــوده  ــان بســیار چشــم گیر ب ــل آن ــی در مقاب نیروهــای امنیت

اســت.
ــه گــزارِش "عقب نشــینی  ســخنگوی وزارت دفــاع ملــی ب
ــد"  ــت هلمن ــنگین والی ــوالی س ــی از ولس ــای امنیت نیروه
نیــز پاســخ گفــت و بــا اشــاره بــه این کــه وزارت دفــاع بــه 
قصــد تصمیــم گرفــت تــا جزوتــام لــوای دوم قــول اردوی 
۲1۵ میونــد را از داخــل شــهر ســنگین بــه حومــۀ آن شــهر 
مســتقر کنــد، اظهــار داشــت: "ولســوالی ســنگین را مــا رها 
ــنگین  ــهر س ــز ش ــا در مرک ــام م ــر جزوت ــم. اگ نکرده ای
ــد و  ــیب می دی ــردم آس ــت، م ــتقرار می یاف ــان اس هم چن
ــوولیت  ــا مس ــا ب ــد. م ــیب می دی ــان آس ــارت و کارش تج
ــمن  ــت دش ــه دس ــی ب ــر و مرم ــک موت ــه ی ــم ک می گوی
نیفتــاده اســت. وســایط و تجهیزاتــی کــه قابــل اســتفاده را 

از بیــن بردیــم."

ــر جــان  ــارات اخی ــه اظه ــی ب ــاع مل ســخنگوی وزارت دف
ــرای  ــکا ب ــدۀ امری ــاالت متح ــژه ای ــازرس وی ــپکو، ب س
افغانســتان اشــاره کــرده و خاطرنشــان ســاخت: فســاد در 
ــا  ــم ت ــاش داری ــا ت ــا م ــم، ام ــاع را می پذیری وزارت دف
فســاد را از وزارت دفــاع از بیــن ببریــم. مبــارزه بــا فســاد 
ــه  ــن زمین ــی در ای ــای ابتدای ــک روز نیســت و کاره کار ی

ــته شــده اســت. برداش
بــه بــاور آقــای وزیــری: "خبرهایــی کــه در رســانه ها مبنــی 
بــر فاســدبودن و بی ســوادبودن همــۀ جنــراالن وزارت 
ــه  ــد ب ــا نبای ــه نشــر می رســد، درســت نیســت. م ــاع ب دف
مبلغــان تروریســتان بــدل شــویم. جنــگ افغانســتان بســیار 
پیچیــده اســت. جنــگ افغانســتان بــا طالبــان نــه، بلکــه بــا 
ــاح  ــد، س ــات دارن ــتان امکان ــت. تروریس ــم اس تروریس

ــوند." ــداوی می ش ــد و ت دارن
ــی  ــی در حال ــاع مل ــای وزارت دف ــارات مقام ه ــن اظه ای
ســوپکو،  جــان  تازه گــی  بــه  کــه  می گــردد  مطــرح 
بــازرس ویــژه امریــکا بــرای افغانســتان در یــک گزارشــی 
ــی  ــی نیروهــای امنیت از فســاد گســترده در ســطوح مدیریت

ــرده اســت. ــاد ک ــور انتق کش
ــران  ــان و مدی ــه فرمانده ــت ک ــه اس ــپکو گفت ــای س آق
غــذای  پــول  از  حتــا  افغانســتان  امنیتــی  نهادهــای 
ــی  ــربازان خیال ــاش س ــز مع ــد و نی ــان می دزدن سربازان ش

را بــه جیــب می زننــد.
ــف  ــکا، فســاد اداری و صع ــژۀ امری ــازرس وی ــۀ ب ــه گفت ب
ــل اساســی  ــی افغانســتان دو عام ــای امنیت ــی نیروه مدیریت
هراس افگنــی  بــا  جنــگ  در  نیروهــای  ایــن  ناکامــی 

می باشــد.
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ــع شــده  ــن شــکم واق ــس در قســمت راســت و پایی آپاندی
ــیت«  ــس، »آپاندیس ــت آپاندی ــا عفون ــاب ی ــه الته ــت. ب اس
گفتــه می شــود. مردهــا دو برابــِر زن هــا بــه التهــاب 
ــت آپاندیــس در کــودکان  ــا می شــوند. عفون ــس مبت آپاندی
کمتــر اســت، امــا پاره گــی آن خطرناک تــر اســت. در 
صــورت تشــخیص دیرهنــگام التهــاب و عفونــت آپاندیــس، 

عــوارض آن رفته رفتــه، بیشــتر و بیشــتر می شــود.
ــه  ــر آن ب ــِر دیگ ــت و س ــته اس ــر بس ــک س ــس از ی آپاندی
رودۀ بــزرگ ختــم می شــود. اگرچــه ممکــن اســت مــوادی 
کــه از رودۀ بــزرگ عبــور می کننــد، وارد آپاندیــس شــوند، 
امــا بــرای مــوادی کــه وارد آن می شــوند، هیــچ راه گریــزی 

وجــود نــدارد.

انسداد دهانۀ آپاندیس 
چــون ایــن زایــده یک طرفــه اســت و یــک دهانــۀ بــاز دارد، 
اگــر بــه علــت وجــود مدفــوع یــا مــواد زایــد دیگــر ایــن 
مجــرا بســته شــود، رشــد میکروب هــا باعــث ایجــاد عفونت 
در آپاندیــس می شــوند. اگــر ایــن عفونــت برطــرف نشــود، 
ــت در  ــده و عفون ــاره ش ــس پ ــۀ آپاندی ــن اســت کیس ممک

محوطــۀ شــکم پخــش شــود.
ــد در  ــت و می توان ــاک اس ــس، خطرن ــدن آپاندی ــاره ش پ
صــورت عــدم درمــان بــه موقــع، بــا یــک عفونــت شــدید 

ــرگ شــود. ــه م در شــکم منجــر ب
درد ناشــی از آپاندیســیت در شــکم و از نواحــی نــاف، 
ــه  ــی ب ــود و در حرکت ــروع می ش ــدک ش ــورت ان ــه ص ب
ســمت راســت شــکم بــه ســوی قســمت های زیریــن و تــا 
نزدیکــی جلــِو کشــالۀ ران مــی رود. در ایــن زمــان مشــخصًا 
می تــوان مــکان دقیــق و پـُـردرد آن را روی زایــدۀ آپاندیــس 

حــس کــرد.
ــس  ــا تنف ــن و حت ــس، راه رفت ــه، لم ــرفه، عطس ــا س درد ب

بدتــر می شــود.
ــب  ــوع، اســتفراغ، ت ــا ته ــراد ممکــن اســت ب در برخــی اف
ــراه شــود. ــده هم ــع گاز مع ــی در دف ــا ناتوان ــف و حت خفی
در صــورت مراجعــۀ دیرهنــگام بــه پزشــک و عــدم انجــام 
ــی  ــا پاره گ ــت ب ــن اس ــا ممک ــرد مبت ــل، ف ــات عاج اقدام
ــه  ــموم ب ــا، ورود س ــت در احش ــترش عفون ــس، گس آپاندی
ــب شــدید،  ــدن و در نتیجــه ت خــون و پخــش ســریع در ب
گیچــی و ســردرد، کاهــش و از دســت رفتــِن هوشــیاری و 

ــه رو شــود. در نهایــت مــرگ روب
از هنــگام آغــاز درد ناشــی از آپاندیســیت در منطقــۀ نــاف، چهــار پنــج ســاعت 
وقــت داریــد کــه بــه پزشــک مراجعــه کــرده، از التهــاب یــا عفونــت آپاندیــس 

مطمیــن شــوید. و آن را درمــان کنیــد.
ــه دو  ــب، ب ــا ملته ــی ی ــس عفون ــردن آپاندی ــارج ک ــا خ ــان آپاندیســیت، ب درم

ــود. ــام می ش ــاز انج ــی ب ــا جراح ــکوپی ی ــیوۀ الپاراس ش
ــباهت  ــه ســبب وجــود ش ــان )ب ــس در زن ــت آپاندی ــان عفون تشــخیص و درم
ــه ســبب وجــود الیه هــای  ــه( و افــراد چــاق )ب ــا بیماری هــای زنان عایــم آن ب
زیــاد چربــی( ســخت تر اســت. اگــر جــزو ایــن افــراد هســتید، بیشــتر احتیــاط 

ــه دردهــای شــکمی ســریع تر مشــکوک شــوید. ــد و ب کنی
ــدارد و  ــود ن ــیت وج ــان آپاندیس ــرای درم ــزی ب ــا پرهی ــی ی ــچ راه داروی هی
ــان  ــر درم ــرد. اگ ــورت گی ــی ص ــل و جراح ــورت عاج ــه ص ــد ب ــات بای اقدام
هرچــه زودتــر انجــام شــود، خطــراِت آن کمتــر اســت و بهبــودی پــس از عمــل، 

می آیــد. به دســت  راحت تــر  و  ســریع تر 
البتــه بایــد گفــت ۲0 تــا ۳0 درصــد افــرادی کــه عملیــات آپاندیــس می شــوند، 
ــت.  ــوده اس ــالم ب ــان س ــه آپاندیس ش ــود ک ــخص می ش ــاه مش ــج م ــد از پن بع
علــت تشــخیص نادرســت آپاندیســیت نیــز شــباهِت آن بــا مشــکات دیگــری 

ــت. ــر آن اس ــای روده و نظی ــون عفونت ه چ
امــکان تشــخیص آپاندیســیت در کــودکان زیــر ســه ســال، در زنــان و مردانــی 
ــه  ــت ک ــن عل ــه ای ــاردار ب ــان ب ــد و در زن ــن دارن ــال س ــش از ۶0 س ــه بی ک
ــراه  ــتری هم ــراِت بیش ــا خط ــوده و ب ــکل تر ب ــد، مش ــی دارن ــای گوناگون درده

اســت.
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ــن  ــبوک ای ــراِن فیس ــتان و کارب ــی از دوس یک
ــرا  ــه: »چ ــت ک ــرده اس ــرح ک ــش را مط پرس
ــو  ــرب، از نات ــا غ ــه ت ــرق گرفت ــان از ش جهـ
گرفتــه تــا ورشــو و از شــش همســایه گرفتــه 
افغانســتان  در  منطقه یــی  بازیگــراِن  تــا 
بــه دنبــال پشــتون ها انــد و یــا تنهــا بــا 
ــوند؟  ــه ش ــد وارد معامل ــتون ها می خواهن پش

ــت؟« ــه چیس ــن معادل ــر در ای ــل موث عام
اگــر بــه ایــن پرســش بــا واقع گرایــی و 
نــگاهِ درســت تر و منطقی تــر پاســخ ارایــه 
شــود، بهتــر اســت کــه به جــای معاملــه، 
ــه  ــرد. معامل ــه کار ب ــه را ب ــل و رابط واژۀ تعام
ــده،  ــی و زنن ــارِ منف ــا ب ــا ب ــاید در این ج ش
مفهــومِ توهین آمیــزی در برابــر یــک قــومِ 
کان و مهــِم منطقــه یعنــی پشــتون ها کــه 
در افغانســتان و پاکســتان قــرار دارنــد، تلقــی 
ــه  ــد ب ــه می توان ــه معامل ــد ک ــودـ هرچن ش
ــت  ــل را در جه ــومِ تعام ــان مفه ــوی هم نح

ــد.  ــاده کن ــرف اف ــِع دو ط ــداف و مناف اه
ــا تعامــل، چیــزی نیســت  ــه و ی مســلمًا معامل
ــت،  ــوم دانس ــک ق ــه ی ــر ب ــه آن را منحص ک
ــوزۀ  ــتان و در ح ــی در افغانس ــر قوم ــه ه بلک
جغرافیایــی ایــن منطقــه و هــر منطقــۀ دیگــِر 
ــس  ــا و برعک ــا خارجی ه ــد ب ــان می توان جه
تعامــل  و  معاملــه  آن هــا،  بــا  خارجی هــا 
ــم  ــال، برمی گردی ــر ح ــه ه ــد. ب ــته باش داش
بــه ایــن پرســش کــه: چــرا پشــتون ها و 
ــای  ــا گروه ه ــی و ی ــۀ سیاس ــت تر جامع درس
سیاســی و ســران و رهبــران قبایــل پشــتون در 
ــوص  ــا به خص ــا خارجی ه ــه ب ــل و رابط تعام
ــی،  ــی و بین الملل ــدر منطقه ی ــورهای مقت کش
ــرار  ــه ق ــورد توج ــر م ــوام دیگ ــتر از اق بیش
ــرا  ــت، چ ــول آن دوس ــه ق ــا ب ــد؟ و ی دارن
ــو  ــرب، از نات ــا غ ــه ت ــرق گرفت ــان از ش جه

گرفتــه تــا ورشــو و از شــش همســایه گرفتــه 
تــا بازیگــران منطقه یــی در افغانســتان بــه 
ــا  ــا ب ــد تنه ــد و می خواهن ــال پشــتون ها ان دنب

پشــتون ها وارد معاملــه شــوند؟
ــکات  ــن ن ــاال را در ای ــِش ب ــه پرس ــخ ب  پاس

بایــد جســت وجو کــرد: 
-1 موقعیــت جامعــه و قبایــل پشــتون از نظــر 
ــداف و  ــی در مســیر اه ــی و جغرافیای اجتماع
ــوده اســت. در  ــع قدرت هــای خارجــی ب مناف
پایــان ســدۀ 1۸ میــادی و ســدۀ 19 و ۲0 
کــه دو قــدرت اســتعماری و توســعه طلب 
ــر ســِر  ــا ب ــزاری و بریتانی ــی؛ روســیۀ ت اروپای
ــد  ــای هن ــد و دری ــبه قارۀ هن ــر ش ــلط ب تس
وارد بــازی و رقابــت شــدند، رابطــه و تعامــِل 
ــازی  ــا پشــتون ها در ایــن رقابــت و ب آن هــا ب
ــدام  ــود. هرک ــر ب ــم و اجتناب ناپذی ــیار مه بس
تــاش می کردنــد کــه در ایــن رقابــت و 
ــارِ  ــتون را در کن ــل پش ــه و قبای ــازی، جامع ب
ــداِف  ــت و اه ــت از سیاس ــود و در حمای خ
ــل را در مســیر  خــود بکشــانند و طــرف مقاب
ــه  ــداً ک ــد. بع ــرار دهن ــت ق ــف و شکس ضع
ایــن رقابــت و بــازی میــان روســیۀ بلشــویکی 
یــا همــان اتحــاد شــوروی سوسیالیســتی 
ــری  ــه رهب ــی ب ــرمایه داری غرب ــوک س ــا بل ب
و  یافــت  ادامــه  امریــکا  متحــده  ایــاالت 
سیاســت های  جانشــیِن  امریــکا  واقــع  در 
ــر  ــای کبی ــعه طلبانۀ بریتانی ــتعماری و توس اس
شــد، بازهــم پشــتون ها در محــور توجــه 
ــاب  ــه کت ــت. ب ــرار گرف ــدرت ق ــر دو ابرق ه
ــا  ــد ت ــه کنی ــتالینگ" مراجع ــی اس ــرد افغان "نب
آن جــا  در  را  روایت هایــی  و  حکایت هــا 
بیابیـــد. جانــب داری شــوروی به خصــوص در 
دهــۀ پنجــاه و شــصت ســدۀ بیســتم از دولــت 
ســلطنتی افغانســتان بــر ســر منازعــۀ دیورنــد 
ــورد  ــکو در م ــاد مس ــتان و دادوفری ــا پاکس ب
حــق تعییــن سرنوشــِت پشــتون ها و بلوچ هــا 
ــازی و  ــِت ب ــن سیاس ــه همی ــتان، ب در پاکس
رقابــت روس هــا و غربی هــا برمی گشــت. 
مســلم بــود کــه غربی هــا نیــز در جهــت 
ــه و  ــازی، رابط ــن ب ــا در ای ــِت روس ه شکس
ــه  ــورد توج ــتون م ــۀ پش ــا جامع ــل را ب تعام

ــد.  ــرار دهن ق
 -۲ انگلیس هــا پــس از تأســیس کمپنــی هنــد 
ــری  ــت باب ــرنگونی دول ــپس س ــرقی و س ش

ــمال غرب  ــبه قاره، در ش ــر ش ــلط ب ــد و تس هن
ــا افغانســتان،  ــبه قاره و در همســایه گی آن ب ش
ــد.  ــه رو بودن ــل پشــتون روب ــا جامعــه و قبای ب
رابطــه و تعامــل بــا ایــن جامعــه بــرای 
ــا روســیۀ  ــزرگ ب ــازی ب ــا چــه در ب انگلیس ه
ــه  ــویکی، و چ ــیۀ بلش ــپس روس ــزاری و س ت
در ســلطه بــر شــبه قارۀ هنــد، اولویــت و 
اهمیــت داشــت. بــه سیاســت انگلیس هــا 
پــس از شــاه زمان پســر تیمورشــاه نــگاه 
کنیـــد کــه چگونــه حتــا تــا ســلطنت نادرخــان 
کوشــید کــه ایــن ســاطین و امیــران پشــتون 
ــته  ــود داش ــتاِن خ ــوذ و در دس ــت نف را تح
ایــن  بــه  رســیدن  در  انگلیس هــا  باشــد. 
هــدف دو بــار بــه افغانســتان لشــکر کشــیدند 
و جنگیدنــد و بــا محمدنادرخــان نیــز در 
رســیدن بــه ســلطنت افغانســتان، کمــک مالــی 

ــد.  ــلیحاتی کردن و تس
و  اســتعمار  دوران  در  انگلیس هــا   ۳-  
به خصــوص پــس از نفــوذ و تســلط بــر 
ــد ـ کــه نفــوذ و ســلطۀ سیاســی  شــبه قارۀ هن
بــر افغانســتان را در بــازی بــا روس هــا مــورد 
توجــه قــرار دادند و بخشــی از استراتیژی شــان 
را در سیاســت اســتعماری منطقــه و بــازی 
ــوان  ــه عن ــتان را ب ــاختند ـ افغانس ــزرگ س ب
ــد.  ــی می کردن ــتون تلق ــًا پش ــوری عمدت کش
ــِت  ــدگاه و سیاس ــای دی ــه مبن ــی ک ــن تلق ای
آن هــا را پیوســته و مــداوم در ســلطنت و 
محمدزایــی  و  ســدوزایی  ســران  امــارت 
تشــکیل مــی داد، می تــوان از نظــر و بــاورِ 
ــه  ــا ک ــأت بریتانی ــس هی ــرال الفنســتن ریی جن
در اکتوبــر 1۸0۸ بــه دربــار شــاه شــجاع 
رفــت، دریافــت کــه در کتــاب "ســلطنت 
ــان  ــام خراس ــود. او ن ــس می ش ــل" منعک کاب
را بــر جغرافیایــی کــه حــاال افغانســتان اســت، 
ــط  ــه توس ــی ک ــد: »نام ــرد و می نویس نمی پذی
ــاق  ــور اط ــام کش ــر تم ــرزمین ب ــاکنان س س
می شــود، خراســان اســت. امــا واضــح اســت 
کــه بــه کار بــردن ایــن نــام درســت نیســت؛ از 
ــان در محــدودۀ  یک ســو تمــام ســرزمین افغان
ــر  ــوی دیگ ــت و از س ــل نیس ــان داخ خراس
ــاکن  ــان س ــت، افغان ــم آن ایال ــش مه در بخ

ــتند.«  نیس
و  هنــد  شــبه قارۀ  اســتقال  از  پــس   4-  
ــه  ــتان ک ــد و پاکس شــکل گیری دو کشــور هن
ــتان  ــد و پاکس ــان هن ــت می ــت و خصوم رقاب
ــرای  ــل پشــتون ب آغــاز یافــت، جامعــه و قبای
آن هــا اهمیتــی حتــا بیشــتر از روس هــا و 
در جهــت  هندوســتان  یافــت.  انگلیس هــا 
ــل  ــه و تعام ــتان، رابط ــر پاکس ــه زدن ب ضرب
بــا پشــتون ها را در پاکســتان و افغانســتان 
ــتان  ــد. پاکس ــرار  داد و می ده ــه ق ــورد توج م
نیــز در مقابلــه بــا هنــد، همیــن سیاســت 
ــت  ــتان حمای ــه پاکس ــد. البت ــال می کن را دنب
در  را  پشــتون ها  حاکمیــِت  و  پشــتون ها  از 
افغانســتان در جهت جلوگیری از ناسیونالیســم 
ــه  ــتان ک ــتون پاکس ــۀ پش ــۀ جامع جدایی طلبان
نفــوس آن دوبرابــر نفــوس افغانســتان اســت، 
بیشــتر از هنــد در ســر خــط سیاســِت خارجی 
خــود قــرار می دهــد. پاکســتان می پنــدارد 
از  پشــتون ها  انــزوای  و  محرومیــت  کــه 
ایــن  افغانســتان،  در  حاکمیــت  رهبــری 
ــتان  ــد و پاکس ــت می کن ــم را تقوی ناسیونالیس

را در معــرض تجزیــه قــرار می دهــد. 
 -۵ مســلم اســت کــه جامعــۀ سیاســی پشــتون 
و ســران قبایــِل ایــن جامعــه در جهــت اهداف 
ــه و  ــته، رابط ــه و پیوس ــود همیش ــِع خ و مناف
ــا  ــه آن ه ــی ک ــع خارجی ی ــا مناب ــل را ب تعام
ــاند،  ــاری رس ــع ی ــداف و مناف ــن اه را در ای
ــدار سیاســی،  ــد. اقت ــرا می دهن مــورد توجــه ق
یکــی از مهم تریــن ابعــاد آن اهــداف و منافــع 
اســت کــه متضمــن منافــع دیگــِر حیــات نیــز 
ــای سیاســت و در تعامــات  می باشــد. در دنی
اجتماعــی بشــری، این گونــه رابطــه و تعامــل، 
ــه  ــته و دارد و محــدود ب ــته وجــود داش پیوس
ــی،  ــاِص اتینک ــروه خ ــک گ ــوم و ی ــک ق ی

ــژادی هــم نیســت.  ــی و ن ــی، مذهب زبان

چــــر ا 
پشتون ها این قدر مهم اند؟

ACKU



غزل ســرایاِن  از  یکــی  نظــری  فاضــل  اشـــاره: 
ــتان او را  ــاِن افغانس ــت. فرهنگی ــران اس ــناِی ای نام آش
ــعر  ــس از ش ــد. او پ ــرده بودن ــوت ک ــل دع ــه کاب ب
ــه  ــر ک ــۀ دیگ ــل و دو برنام ــدن در دانشــگاه کاب خوان
ــران  ــه ای ــود، ب ــه ب ــاص یافت ــعرهای او اختص ــه ش ب
برگشــت. یــک روز پیــش از برگشــتش، بــرای انجــامِ 
ــم.  ــدارش رفت ــه دی ــی، ب ــوی اختصاص ــک گفت و گ ی
ــد. ــو را می خوانی ــن گفت و گ ــِل ای ــِن کام ــک مت این

***

آقـای نظـری، کمـی دربـارۀ سـفر تـان بـه افغانسـتان 
بگوییـد.

یـک سـفِر متفـاوت بـود و کًا بـا تصـورِ من فرق داشـت. 
آن چیـزی کـه مـن از افغانسـتان می دیـدم، در واقـع چیزی 
بـود کـه از پنجـرۀ رسـانه ها و دوربین هـا روایت شـده بود. 
خـوب نمی گویـم دروغ بـود، امـا همـۀ حقیقـت را نگفتن، 
جـزِو دروغ گفتـن اسـت؛ یعنـی هیچ وقـت بهار بـاغ بابر را 
هیچ کسـی از افغانسـتان نشـان نـداد، یـا برف دلنشـینش را 
کـه مـن رفتم دیـدم. واقعـًا زیبـا بـود به خصـوص وقتی از 
پله هـا رفتـم بـاال یـا وقتـی برمی گشـتم، پرچـم افغانسـتان 
هـم داشـت در بـاد تـکان می خـورد. و حـاال نمایـی هم از 

شـهر بـود، واقعـًا صحنۀ زیبایـی بود. 
می گویـم هیچ کـس ایـن افغانسـتان را این طـور ندیـده بود، 
حداقـل از همیـن زاویـه ندیده بود. خوب رسـانه ها بیشـتر 
خبرهـای بـد را خبـر می داننـد، اصـًا خبـِر کشـتن اسـت، 
بـه دنیـا آمـدن نیسـت. خبـر مجـروح شـدن اسـت، سـالم 
شـدن و بهبـود یافتن نیسـت. از دید رسـانه این هـا خبر اند. 
درحالی کـه یـک نگاهِ شـاعرانه، ُگل کردِن یک ُگل را شـاید 
خیلـی مهم تـر از پژمـرده شـدِن یـک ُگل ببینـد. خاصـه 
می گویـم خیلـی فـرق داشـت بـا آن چـه فکـر می کـردم و 
متصـور بـود برایـم. البته افغانسـتان بـرای مـن از این حیث 
هـم دلیلـی بـود احسـاِس غربـت نکنـم این کـه: خیلـی از 
برگشـته اند  االن  و  بودنـد  ایـران  قبـًا  کـه  مـن  دوسـتاِن 
افغانسـتان و بـرای مـن هـم خیلـی محترم اند کـه می توانند 
در افغانسـتان نباشـند؛ حتـا ممکن اسـت خانواده های شـان 
هـم یک جـاِی دیگـر باشـند، ولی خودشـان در افغانسـتان 
زنده گـی می کننـد. یـک احسـاس غـرورِ وطنـی دارنـد این 
آدم هایـی کـه االن هسـتند و در ایـن خطرها و این شـرایط. 
مـن اصـًا احسـاس غربـت نمی کـردم این جـا کـه بـودم، 

مـوردش  در  بعـداً  می شـود  کـه  دارم  دالیلـی  هـم  حـاال 
صحبـت کنیـم. خاصـه بـا آن چـه که فکـر می کـردم، فرق 
داشـت. حـوزۀ روابـط عاطفـِی آدم ها هـم خیلـی صمیمانه 
بـود؛ آدم هایـی کـه مـن دیـدم، نه تنهـا در جلسـات کـه در 
خیابـان. یعنـی اینـان کنـارِ گلوله زنده گـی می کننـد و برای 
آن ُگل فـرق نمی کنـد کـه کنار یـک ترکش گل کنـد یا کنار 
یـک گِل دیگـر. بـرای مـن زیبا بـود نزدیکی شـان بـه خودِ 
مـا و این کـه الزم نبـود از یـک زبـاِن دیگـر اسـتفاده کنم. با 
همـان زبانـی کـه فکر می کنـم و تصمیـم می گیرم، بـا همان 

زبـان هـم حـرف می زنـم این جـا. 
فکـر می کنـم بـه یکـی از والیت هـای دیگـِر ایـران رفته ام. 
انـگار یـک جایی هسـتم که چشـم هایم را بسـته ام و به یک 
جـاِی دیگـر از وطـِن خـودم رفته ام کـه نمی دانم کجاسـت. 
امـا خـوب یک مقـدار فضای امنیتـی، اسـلحه و این ها برای 
مـن عجیـب بـود. یعنـی ندیده بـودم و فکـر نمی کـردم در 
سـطح شـهر همین طـوری باشـد، این قـدر الزم باشـد. ولی 
خـوب در ایـن شـرایط بـه نظر مـن، بیشـتر از این هـم الزم 

اسـت تا جـاِن مردم عزیـِز افغانسـتان در امـان بماند. 

برگـزاری برنامه هـای فرهنگـی در ایـران و افغانسـتان 
اند؟ متفـاوت  چقـدر 

در شـکل خیلـی فـرق ندارنـد، این کـه مثًا از یکـی دعوت 
کننـد شـعر بخوانـد و یـا در مورد این شـعرها حـرف بزند. 
امـا زاویـۀ نـگاهِ شـاعران بـا همدیگر متفـاوت اسـت. البته 
در ایـران هـم یـک جریـاِن مشـابه وجـود نـدارد. در ایـران 
جریان هـای متفـاوت وجـود دارنـد ولـی آن جریانـی کـه 
بیشـتر در ایـن سـال ها در ایـران غلبه داشـته، »نیوکاسـیک 
یا شـعر نوسـنتی« اسـت. یعنی این جریان بیشـتر به چشـم 
می آیـد و بیشـتر مخاطـب دارد. در ایـران گونه هـای دیگـِر 
شـعری هـم هسـتند، آن هـا هـم دارند بـه حیات شـان ادامه 
می دهنـد. ولـی ایـن چیزی کـه من دیـدم، حاال همـان غلبه 
و توجـه بیشـتر کاسـیکی که بیـن شاعران شـان می دیدم و 
بعـد شعرشناسـی، خیلـی خـوب بـود. مخاطبانـی کـه آمده 
بودنـد، معلـوم بـود کـه اهـِل شـعر و اهـِل کلمه انـد و یک 
مخاطـِب معمولـی نیسـتند؛ یعنـی مخاطـِب حرفه یـی انـد. 
یعنـی همیـن انتظار هم می رود. سـرمایۀ ما اسـلحه و گلوله 
و طـا و نفـت و چیزهای دیگر نیسـت؛ سـرمایۀ ما فرهنِگ 
مـا و آن چیزی سـت کـه در طـول همـۀ ایـن سـال ها به آن 
بالیدیـم و بـه آن افتخـار کرده ایـم. حـاال این ها را هـی از ما 

و  گرفته انـد 
بـه جایـش چیزهـای دیگری دادنـد. ما را سـرگرمِ چیزهای 
دیگـری دارنـد می کننـد. مـن بـه نظـرم، االن ادبیـات یـک 
فرصـت اسـت بـرای مـردم افغانسـتان. پرداختن بـه ادبیات 
و پرداختـن بـه شـعر، بـه نظـرم یـک فضیلـت به حسـاب 
می آیـد. بازهـم مـن می گویـم خیلی تفـاوت ندارند. شـاید 
در مثـًا دیِد شـاعرانه متفاوت باشـند؛ خوب مثـًا در ایران 
شـعرهایی در مـورد دفـاع مقـدس می گویند، شـعرهایی اند 
کـه قـدرت چندانـی ندارنـد، به خاطـر این کـه مـردم درگیِر 
چیـز دیگـری بودنـد. در واقـع و اصل شـان روایـِت مثـًا 
دردی کـه می کشـیدند بـوده، ولی بعـد از آن آهسته آهسـته 
در آرامـش بعـد از جنـگ، در ایـن سـی سـاِل از جنـگ 
گذشـته، بـه موضوعـاِت دیگر هم پرداخته شـده اسـت؛ به 
موضوعـاِت معرفتـی، اندیشـه و فلسـفه. در کنـار غزل دارد 
ایـن حرف هـا عام تـر می شـود. در ایـران می تـوان گفـت 
تقریبـًا بی سـواد نداریـم. خـوب جامعـۀ ایـران طـِی ایـن 
سـال ها تغییـر کـرده، از آن شـکِل عوامانـه و مثـًا قبیله یـِی 
گذشـتۀ خـودش خـارج شـده. خـوب طبیعتـًا مخاطب در 

ایـران نیـز متفاوت شـده اسـت.  
یـک روز در ایـران کتاب هـای شـعر مثـًا هـزار تـا بیشـتر 
نمی توانسـت چـاپ شـود. مثـِل االِن کابـل، پـول می دادنـد 
تـا ایـن ناشـر برای شـان کتـاب را چـاپ کند. ولـی حاال ما 
در ایـران نشـرهای تخصصـی داریـم. انتشـاراتی داریـم که 
این هـا را بـه شـکل تخصصـی نشـر می کننـد. چنـد نشـر 
تخصصـی داریم، هر سـال در نمایشـگاه کتاب، شـاید بیش 
از سـیصد ـ چهارصـد عنوان کتاب شـعر تـازه ـ نه آن هایی 
کـه تجدیـد چاپ شـدند ـ انتشـار پیـدا می کنند. شـعر تازه 
دارنـد.  مشــتری  بازهـم  این هـا  و همـۀ  منتشـر می شـود 
حداقـل دو چـاپ، گاهی بیشـتر تا ده چـاپ. بعضی اوقات 
ایـن کتاب هـا می تواننـد مخاطـب پیـدا کننـد، درحالی کـه 
این همـه رسـانه های دیگـر هـم اسـت. می تواننـد از طریـق 
فیسـبوک و نمی دانـم تلگـرام و انسـتاگرام و جاهـای دیگر 
شعرهای شـان را بـه اشـتراک بگذارنـد و در وب سـایت ها 
منتشـر کننـد. امـا کتـاب، هنـوز زنده گـی اش را در ایـران 
ادامـه می دهـد و فکـر می کنـم این جـا هـم ممکـن اسـت 
ایـن اتفـاق بیفتد. اگر شـاعران کارِ خود را جـدی بگیرند و 
مطالعـه و تاش شـان را افزایـش بدهند، به نظـرم می توانند 
همیـن مسـیر را طـی کننـد و ایـن، یـک سرنوشـِت قطعـی 

باشـد بـرای شـاعران و مـردم نازنیِن افغانسـتان.

در کابل از شما چقدر استقبال کردند؟
برایـم خیلـی جالـب بـود. یعنـی یکـی از چیزهایـی کـه 
افغانسـتان  مـورد  در  نگاهـم  و  داد  تغییـر  را  مـن  تصـور 
مـن  درحالی کـه  بـود.  اسـتقبال  همیـن  کـرد،  مثبت تـر  را 
دوسـتاِن افغانسـتانِی خوبـی داشـتم و واقعـًا افغانسـتان را 
دوسـت داشـتم، ولـی آن احسـاس ناامنی یـی کـه رسـانه ها 
می دادنـد، باعـث می شـد کـه من یـک مقـدار نگران شـوم. 
مثبت تـر کـرد.  را  نگاهـم  واقعـًا  اسـتقباِل مـردم  ایـن  امـا 
یـک  در  نفـر  یـک  کـه  نباشـد  فضیلتـی  شـاید  می گویـم 
جـای امـن و شـرایط کامـًا آسـوده بـه شـعر و شـاعری و 
ادبیـات بپـردازد. یعنـی آن ُگلـی کـه می تواند کنـارِ گلوله ها 
بشـکفد، ُگلـی زیباتـر و سـتودنی تر اسـت. ایـن اسـتقباِل 
مـردم مـرا شـگفت زده کـرد. اصـًا انتظـار چنین اسـتقبالی 
را نداشـتم. اسـتقباِل فعـال، نمی دانـم چطـور بگویـم. مثـًا 
وقتـی شـما یک بیـِت خـاص می خوانیـد و همه نسـبت به 
آن بیـِت خـاص عکس العمـل نشـان می دهنـد، یعنـی همـه 
آن بیـت را به خوبـی فهمیده انـد. یعنـی مخاطـب، مخاطـِب 
تحصیل کـرده یـا مخاطب، مخاطِب شـعرخوان و شـعردانی 
اسـت و بـرای مـن خیلـی جالـب بـود. بعـد، مهربانـی و 

مردمـان! مهمان نـوازی 
دوسـتانی کـه قبـًا آمـده بودند کابـل، با من صحبـت کرده 
بودنـد. وقتـی مـن بـرای رفتن بـه کابـل دودل شـدم، آن ها 
بـه مـن می گفتنـد بـرو آن جـا تـا ببینـی چقـدر مهربانـی 
وجـود دارد، چقـدر ایـن آدم هـا صمیمـی انـد، و تـازه مـن 
می دانـم حـاال کابل این اسـت. بقیۀ شـهرها هم عیـِن همین 
شـهر اسـت. مزارشـریف هم همین طـوری اسـت. خیلی از 
شـهرهای دیگـر مثـل ایـران، همه مهمان نـواز انـد و بعضی 

جاهـا فوق العـاده مهمان نـواز انـد.

ادبیـات کالسـیک در غـزل نـو  کاربـرد اصطالحـات 
باشـد؟ جـذاب  می توانـد  چقـدر 

مـن بـا چنـد تـا سـوال از شـما، بـه پرسـش تان جـواب 
می دهـم. بـه نظـر شـما مـا می توانیـم خودمـان بـا توجه به 
داشـته های قدیمـی خودمـان، دوربیـن فیلم بـرداری اختراع 
کنیـم یـا بسـازیم؟!... نـه، مـا بایـد برویـم از روی دسـِت 
غربی هـا نـگاه کنیـم کـه آنـان چطـور می سـازند تـا مـا هم 
بسـازیم. اگـر بخواهیـم تیاتر را توسـعه بدهیم چـه کار باید 
کنیـم؟!... بـاز بایـد برویـم ببینیم آنـان چـه کار می کنند تا ما 
هـم همـان کار را کنیـم. امـا این فاجعه اسـت اگـر بخواهیم 
شـعر بگوییـم و برویـم نـگاه کنیـم روی دسـت غربی هـا، 
ببینیـم آنـان چطـور شـعر می گوینـد در زبـاِن خودشـان و 
برویـم در زبـاِن خودمـان از آنـان کاپـی کنیـم. ایـن یـک 
فرهنگ مـان چهره هـای  در  مـا  اسـت. درحالی کـه  فاجعـه 
درخشـانی مثـِل حافظ و سـعدی و موالنا و عطـار را داریم. 
این هـا همـه چهره هـای شـاخِص ادبیـاِت مـا هسـتند که از 
زبـان مـا برآمدنـد، از جـان و دِل مـا برآمدنـد، از بیـن ایـن 
فرهنـگ بیـرون آمدنـد. این دیگـر خیلی جفاسـت و خیلی 
سـتم اسـت کـه مـا برویـم از روی دسـِت غربی هـا ایـن را 
بررسـی کنیـم و دوبـاره بخواهیـم بســازیم. پـس ادبیـات 
کاسـیک؛ داشـتۀ ما، دارایی ما، ثروت ما اسـت. چه کسـی 

بـه ثروتـش پشـت می کنـد؟ 
در ایـران هـم ایـن نگاه هـا وجـود دارد. منتقدینـی هسـتند 
کـه نقـد می کننـد کـه نبایـد از ایـن کلمـات اسـتفاده کنیم، 
نبایـد از ایـن مفاهیـم اسـتفاده کنیـم، فرزنـد زمـان خودت 
بـاش و... . امـا فرزنـد زمـاِن خود بـودن به این معنی اسـت 
کـه حرف هـای روزگارِ خـودت را بزنـی، نـه این کـه فقـط 
از کلماتـی کـه در روزگار شـما خلـق شـده، اسـتفاده کنی. 
مثـًا کلمـۀ مثل خورشـید کـه قبًا خلق شـده را مـن دیگر 
اسـتفاده نکنـم، چـون این کلمـۀ زماِن دیگـران بـوده!؟... نه 
ابـداً، خورشـید هم کلمـۀ روزگارِ من اسـت! مسـلمًا اگر ما 
پیوندمـان را بـا کلماتـی کـه در زبـان عامه بـه کار نمی روند 
قطـع کنیـم، پُلـی کـه بیـن مـا و گذشـتۀ مان اسـت را قطـع 
کرده ایـم. مـن اگـر می گویـم: بیـش از آن شـوق کـه مـن با 
لـب "سـاغر" دارد/ لـب "سـاقی" بـه دعاگویـی من مشـتاق 
اسـت، ایـن سـاغر یـک پیالـه یـا یـک کاسـه نیسـت. ایـن 
سـاقی کسـی نیسـت که برای شـما شـراب می ریزد. پشـِت 
ایـن کلمـات یک گذشـتۀ فرهنگی وجـود دارد. مـن معتقد 
هسـتم شـعر کاسـیک یعنی اصًا شـعر امروز. شـعر امروز 
یعنـی شـعر سـپید. مـا بایـد ریشـه ها را قطـع نکنیـم. ایـن 
درخـت اگـر می خواهد پُربهــار باشـد، نباید از ریشـه قطع 
شـود. کسـانی که به ریشـۀ این درخـت می زنند، خودشـان 
روی ایـن درخـت نایسـتاده اند و ایـن مـا هسـتیم کـه روی 
ایـن درخـت ایسـتاده ایم. ایـن درخـت تنومند و شـکوه منِد 
زبـان پارسـی اسـت و مـا نباید به ریشـۀ این درخـت بزنیم. 
اگـر بـه زمیـن بیفتـد، ماییـم که بـه زمیـن افتادیـم، فرهنِگ 

ما بـه زمیـن افتاده! 
در تاجیکسـتان حـاال خـط عـوض شـده. مـن آن جـا بـه 
دوسـتانم و شـاعراِن آن جـا گفتـم: »یـک نقطـه بیـش فـرق 
رحیـم و رجیم نیسـت«، واقعـًا متوجه نمی شـدند یعنی چه. 
می دانیــد چـرا؟... چـون خط شـان دیگـر ایـن خط نیسـت 
کـه بفهمنـد رحیـم و رجیم یعنی چـه. آن نقطـه را نمی بینند 
دیگـر. بـه همیـن میـزان، این قطـع ارتبـاط، آن هـا را بیگانه 
کـرده بـا گذشتۀشـان. حـاال اگر مثـًا  کسـی بیایـد و برای 
آن هـا ادبیـات گذشـته را بـه خط شـان بنویسـد، آن وقـت 

می تواننـد بفهمنـد. 
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استقبالی را نداشتم. 
استقباِل فعال، 
نمی دانم چطور 
بگويم. مثالً وقتی 
شما يک بیِت خاص 
می خوانید و همه 
نسبت به آن بیِت 
خاص عکس العمل 
نشان می دهند، 
يعنی همه آن بیت را 
به خوبی فهمیده اند. 
يعنی مخاطب، مخاطِب 
تحصیل كرده يا 
مخاطب، مخاطِب 
شعرخوان و شعردانی 
است و برای من 
خیلی جالب بود. 
بعد، مهربانی و 
مهمان نوازی مردمان!
دوستانی كه قبالً 
آمده بودند كابل، 
با من صحبت كرده 
بودند. وقتی من برای 
رفتن به كابل دودل 
شدم، آن ها به من 
می گفتند برو آن جا تا 
ببینی چقدر مهربانی 
وجود دارد، چقدر اين 
آدم ها صمیمی اند، 
و تازه من می دانم 
حاال كابل اين است. 
بقیۀ شهرها هم عیِن 
همین شهر است. 
مزارشريف هم 
همین طوری است. 
خیلی از شهرهای 
ديگر مثل ايران، 
همه مهمان نواز اند و 
بعضی جاها فوق العاده 
مهمان نواز اند

ACKU
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ــد،  ــاب ریاســت جمهــوری می گوی هیــأت حقیقت ی
علــت درگیــری 10 روز پیــش میــان هــواداران 
حــزب جنبــش و جمعیــت در فاریــاب یــک رویــداد 

ــی. ــه سیاس ــت ن جنایی س
ــوردی،  ــر ترانســپورت وهوان ــاش، وزی محمــداهلل بت
ــر اقتصــاد و دو جنــرال بلنــد  عبدالســتار مــراد، وزی
ــای  ــه از اعض ــاع و داخل ــای دف ــۀ  از وزارت ه پای
ــی  ــرای بررس ــش ب ــۀ پی ــه هفت ــد ک ــأت ان ــن هی ای
رفتــه  فاریــاب  بــه  رویــداد  ایــن  چه گونه گــی 
بودنــد و دیــروز در نشســت خبری یــی در ایــن 

والیــت یافته های شــان را ارایــه کردنــد.

ــای  ــا اعض ــدار ب ــان دی ــد، در جری ــان می گوین آن
ــاالن  ــپیدان، فع ــورای موی س ــی، ش ــورای والیت ش
مدنــی، اعضــای حقــوق بشــر و شــماری  از بــزرگان 
ــی ۲۸  ــه درگیری ی ــد ک ــت دریافتن ــن والی ــوم ای ق
ــول  ــۀ دمق ــیدی در منطق ــار خورش ــال پ ــوت س ح
ــته و 10  ــن کش ــه در نتیجــۀ آن 4 ت ــه ک ــهر میمن ش
ــداد جنایی ســت و ریشــه  ــک روی زخمــی شــدند ی
گذشــته  ســال های  خانواده گــی  دشــمن های  در 

دارد.
ــوردی  ــپورت وهوان ــر ترانس ــاش، وزی ــداهلل بت محم
دارد  عهــده  بــه  را  هیــأت  ایــن  رهبــری  کــه 

ــاد  ــر بنی ــد ب ــداد بای ــن روی ــان ای ــد، عام می گوی
قانــون مجــازات شــوند.

از  جلوگیــری  کــه  می افزایــد  بتــاش  آقــای 
ــر مســؤول در شــهر  ــراد مســلح غی گشــت وگذار اف
ــان،  ــه روستاهای ش ــراد ب ــن اف ــت ای ــه، بازگش میمن
ــار  ــان  ولســوالی های الم ــد می ــدن راه رفت وآم بازش
ــخ و  ــان از بل ــی از عام ــت یک ــار، بازداش و قیص
انتقالــش بــه کابــل و زیــر پیگــرد قــرار دادن برخــی 
ــان  ــه طالب ــه ب ــداد ک ــن روی ــان ای ــر از عام دیگ
هیــأت  ایــن  فیصله هــای  دیگــر  از  پیوســته اند 

ــت. اس
عبدالســتار مــراد، وزیــر اقتصــاد و عضــو دیگــر ایــن 
ــن  ــرای تأمی ــا ب ــد ت ــت می خواه ــأت از حکوم هی
ــری  ــه ۵00 نف ــک قطع ــاب ی ــت در فاری ــر امنی بهت

ــد. ارتــش ملــی را ایجــاد کن
آقــای مــراد می گویــد، بایــد تمامــی تجهیــزات 
ــزد افــراد مســلح  ــی از ن ــایط نظامــی دولت و وس

غیرمســؤول در ایــن والیــت گــردآوری شــود.
ــان  ــش می ــه پی ــم هفت ــری یک ونی ــۀ درگی درنتیج
هــواداران حــزب جنبــش و جمعیــت در ناحیــۀ 
ــه شــمول پســر  اول شــهر میمنــه مرکــز فاریــاب، ب
ــوالی  ــس ولس ــده پولی ــاری، فرمان ــن قیص نظام الدی
قیصــار ۲ تــن از حــزب جنبــش و ۲ تــن از حــزب 
ــس  ــمول ۸ پولی ــه ش ــن ب ــته و 10 ت ــت کش جمعی

ــدند. ــی ش زخم
ــه ولســوالی های  ــون ب ــن درگیری هــای اکن ــۀ ای دامن

پشــتونکوت و المــار فاریــاب کشــیده شــده اســت.

در  افغــان  کلمــه  گنجانیــدن  کــه  حالــی  در 
شناســنامه هــای برقــی توســط رییــس جمهــور،  بــا 
ــس  ــت، مجل ــده اس ــه ش ــی مواج ــای منف واکنش ه
ــت.  ــنامه هاس ــن شناس ــع ای ــتار توزی ــنا خواس س
ــد  ــه رون ــد ک ــت می خواه ــنا از حکوم ــس س مجل
ــور  ــه منظ ــی را ب ــنامه های الکترونیک ــع شناس توزی
اســتفاده در انتخابــات آینــده پارلمانــی کشــور 

ــد. ــاز کن ــر آغ ــه زودت هرچ
ســناتوران در مجلــس ســنا تأکیــد دارنــد که اســتفاده 
در  الکترونیکــی  شناســنامه های  از  شــهروندان 
انتخابــات بــر شــفافیت ایــن رونــد ملــی می افزایــد 

ــد. ــری می کن ــب جلوگی و از تقل
مجلــس  دوم  معــاون  محمــد آصــف صدیقــی 
ــع  ــت بایــد رونــد توزی ــه حکوم ــت ک ســنا گف
شناســنامه های الکترونیکــی را آغــاز کــرده و تاربــخ 

انتخابــات پارلمانــی را مشــخص کنــد.
آقــای صدیقــی افــزود کــه اســتفاده از شناســنامه های 
ــت  ــات پارلمــان بســیار اهمی الکترونیکــی در انتخاب
ــه نســبت  ــردم ب ــاره م ــاد دوب ــد اعتم دارد و می توان

بــه انتخابــات زنــده کنــد.
او همچنیــن یــاد آور شــد کــه توزیــع شناســنامه های 
الکترونیکــی می توانــد در تأمیــن امنیــت کشــور 
ــت  ــه دول ــز ب ــوس کشــور نی ــق نف ــماری دقی سرش

ــاری رســاند. ی
ــد  ــناتوران می گوین ــی از س ــال، برخ ــن ح در همی
کــه بــا وجــود وعــده کمیســیون انتخابــات مبنــی بــر 
اعــام تاریــخ برگــزاری انتخابــات پارلمانــی تاهنــوز 
هیــچ اقدامــی در ایــن راســتا صــورت نگرفته اســت.
محــی الدیــن منصــف گفــت: "حکومــت بایــد زمینه 
را بــرای برگــزاری انتخابــات فراهــم کنــد؛ متأســفانه 
تاهنــوز چگونگــی اســتفاده از کارت رای دهــی و یــا 

شناســنامه هــای الکترونیکــی در انتخابــات مشــخص 
ــه  ــت گفت ــران حکوم ــه رهب ــا وجودیک ــت و ب نیس
انــد کــه رونــد توزیــع شناســنامه هــای الکترونیکــی 
ــن  ــٌا در ای ــوز عم ــی تاهن ــد؛ ول ــی کنن ــاز م را آغ

راســتا گام بــر نداشــته انــد".
ــن  ــز در ای ــری دیگــر عضــو مجلــس نی ــی اکب گال
ــد  ــده، بای ــق وع ــت مطاب ــه حکوم ــت ک ــورد گف م
ــزار  ــال برگ ــان امس ــی را در جری ــات پارلمان انتخاب
کنــد و در ایــن خصــوص ابتــدا بایــد رونــد توزیــع 
شناســنامه هــای الکترونیکــی را آغــاز کنــد تــا مــردم 

ــاره اعتمــاد کننــد. ــات دوب ــد انتخاب ــه رون ب
خانــم اکبــری افــزود کــه رهبــران حکومــت وحدت 
ملــی وعــده داده انــد کــه مــردم افغانســتان در 

ــی  ــای الکترونیک ــنامه ه ــده از شناس ــات آین انتخاب
ــن تعهــدات خــود  ــه ای ــد ب ــد و بای اســتفاده خواهن

ــد. ــل کنن عم
و  انتخابــات  کمیســیون  می گوینــد  ســناتوران 
حکومــت در راســتای تســهیل رونــد برگــزاری 
انتخابــات بــه کنــدی کار می کننــد و اگــر برنامه هــای 
ــده  ــق وع ــد طب ــند نمی توان ــریع نبخش ــود را تس خ
انتخابــات پارلمانــی را در ســال جــاری هــم برگــزار 

ــد. کنن
ــه  ــت ک ــرده اس ــام ک ــت اع ــن، حکوم ــش از ای پی
موانــع قانونــی بــر ســر راه توزیــع شناســنامه هــای 
ــد  ــن رون ــزودی ای ــده و ب ــده ش ــی برچی الکترونیک
ــا اســتفاده از آن در  ــردم ب ــا م ــاز خواهــد شــد ت آغ
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د امریــکا متحــده ایاالتــو د اوږد مهــال لپــاره د افغانســتان رسه د 

ســوداګرۍ او ترانزیــټ پــه برخــه کــې د همکاریــو ژمنــه وکــړه.

د امریــکا متحــده ایــاالت افغانســتان رسه د ســوداګرۍ او ترانزیټ 

پــه برخــه کــې د همکاریــو تــر څنــګ د دواړو هېوادونــو تــر منځ د 

ســوداګریزې راکــړې ورکــړې د پراختیــا خــره هــم کوي.

د جنګځپلــو هېوادونــو لپــاره د ســوداګرۍ پــه برخــه کــې د 

امریکاځانګــړي اســتازي مایــکل دیلینــي د ســې شــنبې پــه ورځ 

ــې  ــل چ ــال ووی ــر مه ــتې پ ــري ناس ــوې خ ــې د ي ــل ک ــه کاب پ

کابــل ته یــې د راتــګ هــدف دا دی چــې د افغانســتان خلکــو تــه 

ډاډ ورکــړي چــې امریــکا پــه افغانســتان کــې اقتصــادي ودې او د 

ــن دی. ــه ژم ــوداګرۍپراختیا ت س

نومــوړی وايــي، د افغانســتان د ســوداګرۍ پــه برخــه کــې يــو لــړ 

ــت  ــان حکوم ــې د افغ ــاره به ی ــواري لپ ــې د ه ــته چ ــتونزې ش س

رسه پــه ګــډه کار کــوي.

ښاغلی دیلیني زیاتوي:

ــې د  ــاره دی چ ــې د دې لپ ــل ک ــه کاب ــور پ ــا حض ــۍ زم "دا اوون

خپــل حکومــت له خــوا د افغانســتان خلکــو تــه ډاډ ورکــړم چــې 

ــر  ــا ت ــادي ودې او پراختی ــو او د اقتص ــه دوی رسه والړی ــوږ ل م

ــه ژمــن یــو." ــد ښــه وايل ت ــواد د خلکــو د ژون څنــګ د دغــه هې

ښــاغيل دیلینــي وویــل، دوی بــه هڅــه وکــړي چې پــه افغانســتان 

کــې د ســوداګرۍ د ودې او پرمختــګ لپــاره د ظرفیتونــو پــه 

ــه  ــانتیاوو د رامنځت ــې د اس ــه ک ــه برخ ــې پ ــو او د پانګون لوړول

ــړي. ــاره کار وک ــو لپ کول

ــه  ــو ل ــده ایاالت ــکا متح ــې د امری ــې ده چ ــال ک ــې ح ــه داس دا پ

ــې  ــه د کرن ــو لک ــو برخ ــا بېل ــه بې ــې پ ــو راهیس ــرو۱۶ کلون تې

ــاد  ــه اقتص ــتان پ ــائل او د افغانس ــايل مس ــې، م ــا، پانګون پراختی

ــر  ــو بیلیونډال ــه برخــه کــې شــااوخوا ي ــډې پ کــې د ښــځو د ون

ــړې. ــته ک مرس

د  رسه  افغانســتان  د  راهیســې  کال   ۲۰۰۴ لــه  هېــواد  دغــه 

ســوداګریزې راکــړې ورکــړې او ګــډو همکاريــو لپــاره د ټیفــا يــا 

د ســوداګرۍ او پانګونــې د چــوکاټ پــه نــوم يــو تــړون الســلیک 

ــړی دی. ک

د دغــه تــړون لــه مخــې دواړه هېوادونــه بــه د ســوداګرۍ د ودې او 

پراختیــا پــه برخــه کــې د يــو بــل رسه دوامــداره همــکارۍ کــوي 

او هغــه ســتونزې او خنډونــه چــې پــه دې برخــه کــې موجــود وي 

د حــل لپــاره به یــې اقدامــات کــوي.

د ســوداګرۍ او ترانزیــټ پــه برخــه کــې د امریــکا له خــوا د 

همکاریــو تــازه ژمنــې هــم د ټیفــا يــا د ســوداګرۍ د پانګونــې د 

ــه دي. ــه برخېڅخ ــوکاټ ل چ

ــو  ــوداګرۍ او صنایع ــتان د س ــې د افغانس ــت ک ــه وخ ــه ورت پ

وزارت مســؤلین د ســوداګرۍ او ترانزیــټ پــه برخــه کــې د امریکا 

د متحــده ایاالتــو مرســتو او همکاریــو تــه هیله منــد دي او پــه دې 

برخــه کــې د دغــه هېــواد مرســتې مهمــې او اغېزمنېګڼــي.

د دغــه وزارت مرســتیال قربــان حقجــو وايــي، هڅــه بــه وکــړي 

چــې د امریــکا د متحــده ایاالتــو پــه همــکارۍ رسه د افغانســتان 

ســوداګري بنســټیزه او معیــاري کــړي تــر څــو وتوانېــږي چــې پــه 

ښــه توګــه د نــړۍ لــه هېوادونــو رسه راکــړه ورکــړه ولــري.

نوموړي زیاته کړه:

"پــه دې برخــه کــې هــم د امریــکا د متحــده ایاالتــو رسه همــکاري 

لــرو چــې د افغانســتان ســوداګري معیــاري او بنســټیزه کــړو چــې 

زمــوږ صــادرات د مارکېــټ د غوښــتنو رسه ســم لکــه د اروپــا او 

امریــکا پــه شــان امــاده او صــادر يش."

دیادونــې ده چــې پــه ۲۰۱۶ میــادي کال کــې د افغانســتان 

ــه  ــرو پ ــځ د ۹۴۷ میلیونهډال ــر من ــو ت ــده ایاالت ــکا د متح او امری

ــډه په کــې  ــره ون ارزښــت ســوداګریزه راکــړه ورکــړه شــوې چېډې

ــکا وه. د امری

هیأت حقیقت یاب:

درگیری های افـراد جمعیت 
و جنـبش در فـاریاب سیاسـی نیست

امریکا له افغانستان رسه 
د سوداګریزو ستونزو 

هواري لپاره ګډ کار کوي

مجلس سنا به حکومت:

ACKUپروسۀ توزیع شناسنامه های الکترونیکی را آغاز کنید
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ورزش

ــرای  ــت پرده ب ــای پش ــی تاش ه ــه برخ ــبت ب ــه نس ــور ترکی رییس جمه
ــه، مشــابه طــرح ســایکس پیکــو ُهشــدار داد. تقســیم منطق

ــت:  ــتانبول گف ــان در اس ــش جوان ــک همای ــان در ی ــب اردوغ ــب طی رج
ــا  ــش ب ــال پی ــد س ــه ص ــورهای منطق ــان کش ــای می ــه مرزه ــه ک همان گون
خون ریــزی و فتنــه و جنــگ ترســیم شــد، امــروز هــم شــاهد تاش هــای 

ــتیم. ــتی هس ــبکه های تروریس ــتفاده از ش ــابه بااس مش
ــته  ــای بس ــت دره ــف" پش ــای کثی ــود "توطیه ه ــه وج ــان ب ــای اردوغ آق
مشــابه توافــق محرمانــۀ ســایکس پیکــو اشــاره کــرد و گفــت: بایــد جوانــان 
نســبت بــه ایــن توطیه هــا و تاش هــای ســازمان های تروریســتی و 
ــیار  ــد هوش ــدس می دارن ــه کشــتار انســان ها را مق ــان ک ــای آن ایدئولوژی ه

باشــند.
اردوغــان در ادامــه گفــت: مــا بایــد نســلی آزاد در انتخــاب گرایــش 
ــا  ــا نســلی ب ــادل نظــر بســازیم. م ــه و بحــث و تب ــق مطالع فکــری از طری
ــه  ــم. همان طــور برخــی ذهــن و خردشــان را ب ــکار متحجــر نمی خواهی اف
پنســیلوانیا اجــاره داده انــد )در اشــاره بــه حامیــان فتــح اهلل گولــن، روحانــی 

ــکا اســت(. ــه ســاکن پنســیلوانیای امری ــه ک ــت ترکی ــف دول مخال
ــارۀ  ــی در ق ــتی و بیگانه هراس ــش نژادپرس ــه افزای ــارۀ آنچ ــان درب اردوغ
پیر)اروپــا( توصیــف کــرد، نیــز گفــت: مــا امــروز شــاهد نقــض مفاهیمــی 
ــن  ــا ای ــوند و حت ــوب می ش ــا محس ــای واال در اروپ ــه ارزش ه ــتیم ک هس

ــوند. ــض می ش ــان آن نق ــوی داعی ــا از س ارزش ه
ــد  ــش ش ــار تن ــوالی دچ ــای 1۵ ج ــس از کودت ــا پ ــه و اروپ ــط ترکی رواب
ــی  ــای تبلیغات ــزاری کمپین ه ــا برگ ــا ب ــران اروپ ــت رهب ــان مخالف و از زم
همه پرســی اصاحــات قانــون اساســی ترکیــه بــه شــدت تیــره شــده اســت.

سفیر پاکستان در واشنگتن در واکنش به ادعای حمایت این کشور از شبکۀ 
حقانی اعام کرد که این گروه تروریستی دوست و نمایندۀ ما نیست.

نه  حقانی  شبکۀ  که  گفت  امریکا  در  پاکستان  سفیر  چهودری،  احمد  اعزاز 
دوست ماست و نه نمایندۀ ما، در حقیقت اصًا دوست نداریم این گروه علیه 

امریکا یا افغانستان عملیات انجام دهد.
تأخیر  به  طریق  از  هند  که  کرد  تصریح  واشنگتن  در  خبری  نشست  در  او 
انداختن روند مذاکرات با پاکستان، درحال تقویت گروه های تروریستی است.
چوهدری اظهار داشت که ما در پی دوستی با تمامی کشورها حتا هند هستیم، 
ولی تا زمانی که آنان برای مذاکره آماده نباشند، ارتباط میان دو کشور پیشرفتی 

نخواهد داشت.
کابل  تیره شده است و دولت  نیز  پاکستان  و  افغانستان  چندی است روابط 
از جمله شبکۀ  این کشور  مدعی است برخی گروه های ضد دولت مرکزی 

حقانی در پاکستان تغذیه می شوند.

درحالی که بیش از 1۲0 کشور جهان از طرحی برای منع کامل ساح های 
الزام آور باشد، حمایت کرده اند، امریکا  اتمی به طوری که از لحاظ حقوقی 

می گوید که منع جهانی ساح های اتمی امری »واقع بینانه« نیست.
حدود 40 کشور مجهز به ساح های اتمی از جمله امریکا، انگلیس و فرانسه 
هسته یی  ساح های  ممنوعیت  برای  ملل  سازمان  مذاکرات  در  شرکت  از 

خودداری کرده اند.
نیکی هیلی، نمایندۀ امریکا در سازمان ملل، می گوید که "برای حفظ امنیت 
ملی، به ساح های هسته یی نیاز است"، چون به گفتۀ او، "بازیگران بدی" در 

صحنۀ بین المللی حضور دارند که "قابل اعتماد نیستند."
او به خبرنگاران گفت: "بزرگ ترین آرزوی من برای خانواده ام، جهان عاری 
از ساح های هسته یی است، اما باید واقع بین باشیم. آیا کسی هست باور کند 

که کوریای شمالی با ممنوعیت ساح های هسته یی موافقت خواهد کرد؟"
که  بوده  موشکی  و  اتمی  فناوری  آزمایش  مشغول  اخیراً  شمالی  کوریای 
سازمان  کنفرانس  است.  چین  جمله  از  جهانی  جامعۀ  ُهشدارهای  علی رغم 
ملل برای به مذاکره گذاشتن یک پیمان الزام آور منع ساح های اتمی در ماه 

اکتبر اعام شد.
پیمان منع ساح  به  امریکا در آن زمان  انگلیس، فرانسه، اسرائیل، روسیه و 

اتمی رأی منفی دادند، درحالی که موضع چین، هند و پاکستان ممتنع بود.
نمی توانیم صادقانه  ساعت  این  در  و  روز  این  در  گفت:  دیروز  هیلی  خانم 
بد  بازیگران  به  که  درحالی  کنیم،  مردم خود حفاظت  از  قادریم  که  بگوییم 
جهان اجازه داشتن این ساح ها را می دهیم و آن دسته از ما که به درستی 

تاش می کنیم تا از صلح و امنیت حفاظت کنیم، آن ها را نداشته باشیم.
گسترش  منع  پیمان  به  هم چنان  امریکا  و  انگلیس  مثل  غایب  کشورهای 
ساح های اتمی متعهد هستند، پیمانی که در سال 1970 اجرا شد و هدف آن 

جلوگیری از گسترش ساح ها و فناوری اتمی است.
ایرلند،  اتریش،  مارگو والستروم، وزیر خارجۀ سویدن که کشورش در کنار 
مکزیک، برزیل و آفریقای جنوبی پیشتاز درخواست ها برای منع کامل و گام 
دارد  انتظار  گفت،  این گونه ساح هاست  کامل"  "در جهت حذف  برداشتن 

"این روند وقت زیادی ببرد."
او هفتۀ پیش در سازمان ملل گفت: "ساده انگار نباشیم. اما این مسأله خیلی مهم 
است، به ویژه در این روزها که شاهد باالگرفتن شعارها و شاهد قدرت نمایی و 

تهدید استفاده از ساح های هسته یی هستیم."

ــوپ طــا را در ســال ۲01۶ کســب  ــن ت ــه چهارمی ــدو ک کریســتیانو رونال
ــر درآمدتریــن بازیکــن ســال ۲01۶ و ۲017 معرفــی شــده اســت. کــرد، پُ

رونالــدو، ســتارۀ تیــم ملــی پرتــگال و باشــگاه رئال مادریــد بــا درآمــد ۸7.۵ 
میلیــون یورویــی، پـُـر درآمدتریــن بازیکــن در حــال حاضــر جهــان شــد کــه 

بــا اختــاف زیــاد از رقیبــان اش پیشــی گرفــت.
ــه  ــل مســی، نیمــار و گــرت بیــل هســتند کــه ب ــن بازیکــن لیون ــان ای رقیب
ترتیــب درآمــدی 7۶.۵، ۵۵.۵ و 41 میلیــون یــورو مقــام دوم، ســوم و 

ــد. ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــال ۲01۶ ب ــارم را در س چه
ــی  ــل ماحظه ی ــد قاب ــز درآم ــال نی ــتاره گان فوتب ــری از س ــماری دیگ ش
دارنــد کــه در میــان آنــان تیاگــو ســیلوا 14.4 میلیــون یــور، رادامــل فالکائــو 
1۳.۶ میلیــون یــورو، آنخــل دی ماریــا 1۲.۶ میلیــون یــورو، مارکــو وراتــی 
11.۸ میلیــون یــورو و ادینســون کاوانــی 10.۲ میلیــون یــورو در جمــع پــر 

درآمدتریــن بازیکنــان فوتبــال معرفــی شــدند.
ــوده  ــال اش ب ــال در دروران فوتب ــن س ــدو بهتری ــرای رونال ــال ۲01۶ ب س
ــت  ــه ثب ــود ب ــی خ ــادی را در کارنامه ی ــی زی ــردی و تیم ــه افتخــارات ف ک

ــانده اســت. رس
ــوپ  ــارش ت ــورو ۲01۶ و در کن ــام ی ــا و ج ــان اروپ ــگ قهرمان ــب لی کس
ــام  ــوان از افتخــارات کلیــدی ایــن بازیکــن ن طــای ســال گذشــته را می ت

بــرد.
ــازی  ــن ب ــورو ۲01۶ مصــدوم شــد، چندی ــال ی ــازی فین ــدو کــه در ب رونال
ایــن فصــل را از دســت داد و بــه همیــن دلیــل درخشــش کــه ســال گذشــته 
ــرار  ــی اش ق ــی اصل ــوز در فرم ــا هن ــد نتوانســته ت داشــت، در فصــل جدی

گیــرد.

ــا 4  ــک داور، ۲ ت ــه کم ــن ب ــل توهی ــه دلی ــن ب ــی آرژانتی ــم مل ــان تی کاپیت
ــد. ــد ش ــروم خواه ــم مح ــن تی ــی ای ــه از همراه جلس

ــا انتشــار بیانیه یــی در ســایت رســمی  فدراســیون جهانــی فوتبــال )فیفــا( ب
خــود اعــام کــرد کــه در حــال بررســی رفتــار لیونــل مســی در دیــدار تیــم 
ملــی آرژانتیــن برابــر شــیلی در مرحلــۀ انتخابــی جــام جهانــی ۲01۸ اســت. 
طبــق ایــن بیانیــه، فــوق ســتارۀ بارســلونا بــه دلیــل توهیــن بــه کمــک داور 
ــا 4 جلســه از همراهــی آلبی سلســته  ــازی موردنظــر ممکــن اســت از ۲ ت ب

محــروم شــود.
در گــزارش اولیــۀ ســاندرو ریچــی، داور برزیلــی دیــدار تیم هــای آرژانتیــن 
ــده،  ــرون آم ــی بی ــان مس ــه از ده ــنام هایی ک ــه دش ــاره یی ب ــیلی اش و ش
نشــده اســت، امــا در گــزارش تکمیلــی او احتمــاالً بــه ایــن مــوارد اشــاره 

ــو گــران تمــام شــود. ــرای لئ ــد ب خواهــد شــد کــه ایــن می توان
مســی در پایــان بــازی بــا شــیلی کــه بــه برتــری یــک بــر صفــر آلبی سلســته 
ــه کمــک داور و اســتفاده از الفــاظ نامناســب،  انجامیــد، ضمــن اعتــراض ب

حاضــر بــه دســت دادن بــا او نشــد.
بــا ایــن شــرایط، انتظــار مــی رود مســی بــازی بامــداد امــروز )چهارشــنبه(  
تیــم ملــی آرژانتیــن مقابــل بولیــوی را از دســت بدهــد و اگــر بــه هــر دلیلــی 
ایــن اتفــاق نیفتــد، او بــازی بعــدی ایــن تیــم مقابــل اروگوئــه را از دســت 

خواهــد داد.
ــوم  ــاز در رده س ــا ۲۲ امتی ــر ب ــال حاض ــا در ح ــاگردان ادواردو بائوس ش
جــدول رده بنــدی مرحلــۀ انتخابــی جــام جهانــی ۲01۸ در منطقــه امریــکای 
ــه  ــدول ب ــن ج ــه در ای ــل و اروگوئ ــای برزی ــد. تیم ه ــرار دارن ــی ق جنوب

ــتند. ــای اول و دوم هس ــا ۳0 و ۲۳ در مکان ه ــب ب ترتی

ُهشدار اردوغان نسبت 
به توطیه ها برای تقسیم منطقه

سفیر پاکستان در امریکا:

»شبکۀ حقانی« دوست و نمایندۀ پاکستان نیست

امریکا:

ممنوعیت کامل سالح های هسته یی 
واقع بینانه نیست

رونالدو پُر درآمدترین بازیکن 

سال 2016 و 2017

مسـی 2 تا 4 
جلسه محـروم می شود

تابش فروغ

ســران فتنــه و فســاد را از خانــۀ ملــت بیــرون بایــد 
کشید

ــی  ــارت و دزدی، کوه ــه دری، غ ــگ، درب 40 ســال جن
ــی  ــر آن ــا گذاشــته اســت. تغیی ــر شــانه های نســل  م از دشــواری را ب
ــای  ــب وعده ه ــه فری ــر. ن ــه میس ــت، ن ــن هس ــه ممک ــز ن همه چی
بــزرگ را بخوریــم، نــه وعده هــای بــزرگ بدهیــم. کوچک تریــن کار 
موثــر، انســانی و شــهروندی بــرای اکنــون الــی برگــزاری انتخابــات 
پارلمانــی ایــن اســت کــه از خانواده های مــان، از مردمــان محلۀمــان، 
از همســایه گان مان و از دوســتان و وابســته گان مان بخواهیــم کــه 
دیگــر بــه یــک جماعــت دزد، بــه پــاس یــک خــوراک نــان، بــه پــاس 
قــوم، منطقــه و محــل دوبــاره رأی ندهنــد. ایــن کار فقــط یــک تعهــد 
ــه  ــد. ن ــداری می خواه ــه ارزش م ــوف ب ــهروندی معط ــی و ش اخاق

ــه زور. ــد ن ــر می خواه دال
آدم  دل ســوز ترین  و  پاک تریــن  باســوادترین،  جوان تریــن،  بــه 
ــی  ــهروندی و اجتماع ــرار داد ش ــک ق ــه ی ــد ب ــه پایبن ــان ک والیت  ت
مبــارزه بــا فســاد اســت، رأی بدهیــد. نماینــدۀ  مــردم نبایــد غارت گــر 
ــی از  ــد. نماینده گ ــت باش ــور حکوم ــریک دزدی و چ ــی و ش دارای
مــردم یعنــی پاســخ دهی بــه مــردم و دادخواهــی بــرای حــق 
ــده گان  ــۀ رأی دهن ــه هم ــم ب ــن مه ــم ای ــاالً فه ــردم. احتم ــروع م مش
میســر نیســت، امــا خوش بختانــه در چنــد شــهر بــزرگ کشــور کــه 
ــت.  ــن نیس ــن کاری ناممک ــم، چنی ــغ را داری ــکان تبلی ــت و ام فرص
مبــارزه بــا فســاد و تولیــد آگاهــی بــرای انتخــاب بهتــر بایــد کار دوم 
هــر شــهروند مــا شــود. مــا می توانیــم معلــم باشــیم، مأمــور باشــیم 
ــد  ــار آن، بای ــیم؛ در کن ــته باش ــام داش ــر شــغل دیگــری در نظ ــا ه ی
جســارت گفتــن از بی عدالتــی و جــرأت ایســتادن در برابــر فســاد و 
دزدی را داشــته باشــیم. بیش تــر از دو انتخــاب نداریــم، یــا آگاهانــه 
ــاج  ــواری ب ــت و خ ــا ذل ــر ب ــۀ عم ــا هم ــم، ی ــووالنه کار کنی و مس

ــه و فســاد. ــه ســران فتن ــم ب بدهی
ایتاف مبارزه با فساد
منشور مبارزه با فساد

علی اكبر جمشیدی

داستان غم انگیز کمپ صمد »ارزگان«
کمـپ نظامـی صمـد در ده کیلومتـری شـهر ترینکـوت 
قـرار داشـت و از جملـۀ سـه کمـپ نظامـی بـود کـه تا 
آخریـن روز سـال 1۳9۵ سـقوط نکـرده بـود؛ دوتـای دیگـر در بهـار 
1۳9۵ سـقوط کـرده بـود. کمـپ صمـد در وسـط طالبـان موقعیـت 
داشـت، بنـًا بـه گفتـۀ شـاهدان، سـربازان مسـتقر در این کمـپ نظامی 
هفتـۀ یک بـار از طریـق هـوای اکمـاالت می شـده؛ ایـن مرکـز نظامی، 
مطابـق برنامـه توسـط یـگ تولـی نفـر بـا تشـکیل حداقـل »1۲0« نفر 
اداره می شـد، در عمـل، امـا تعـداد پرسـنل در ایـن کمـپ، ۲۳ نفـر 

بودند.
جمعـه شـب ۲۸/1۲/1۳9۵ اولیـن حملـۀ تهاجمی طالبان بـاالی کمپ 
صمـد صـورت گرفـت که بـا مقاومت شـدید محافظان کمـپ روبه رو 
شـده و طالبـان ضربـۀ محکمـی خوردنـد و دو نفـر از سـربازان کمپ 
هـم زخمـی شـد که حال یکی شـان وخیم بـود، قومندان کمـپ به طور 
مرتـب بـا مسـووالن لوای ارزگان و قـل اردوی قندهـار در تماس بود، 
وضعیـت را تشـریح و تقاضـای انتقال زخمییان، کمـک، مهمات و غذا 
را می کردنـد. پـس از یـگ شـبانه روز، طیـاره به داخل کمپ نشسـت 
کـرده مقـدار هشـتصد دانـه مرمـی ده شـکه، کاشـینکوف و پیـکا بـه 
سـربازان تحویـل و هـردو زخمی را انتقـال می دهد، ولی نـه از نیروی 
کمکـی و نـه از غـذا، خبـری نمی شـود، شـب بعـد هـم جنـگ ادامـه 
می یابـد، امـا سـربازان داخـل کمـپ هم چنـان در مضیقـۀ مهمـات و 
غـذا به سـر می بـرد و تماس هـای پی هم شـان بـا مقامـات، فقط پاسـخ 

در حـد گـپ را می یابـد و در عمـل بی نتیجـه می مانـد.
یکشـنبه شـب، ۳0 حـوت 1۳9۵ بـا تاریگ شـدن هوا، طالبـان می داند 
کـه هیـج کمکـی بـه کمـپ نرسـیده و حتـا آب و نان هـم نـدارد، لذا 
سـاعت هفـت شـام بشـتر از یک هـزار نفـر بـاالی کمـپ ارتـش ملی 
»صمـد« حملـۀ خـود را آغـاز کردنـد. در جریـان درگیـری شـدید؛ 
قمنـدان کمـپ هرچـه تاش کـرد  و من هـم مرتب با مسـووالن قول 
اردوی قندهـار در تمـاس شـدیم تـا طیـاره روان کنـد، مهمـات روان 
کنـد و کماندوهـا را به کمک شـان بفرسـتد، امـا هیج نتیجه نـداد، هیج 
مسـوولی احسـاس مسـوولیت نکرد و هیـج قومندانی حاضر نشـد دل 

از خـواب شـرین بکند.
سـرانجام زمانـی که آخرین مرمی های سـربازان خاص شـد، سـاعت 
یـک شـب، کمـپ به دسـت طالبـان افتـاد و مدافعـان کمـپ همه گـی 
بـه شـهادت رسـیدند و بدین سـان یـگ کمـپ مهـم نظامـی بـه اثـر 
بی توجهـی مطلـق مسـووالن قـول اردوی قندهـار و به خاطـر نداشـتن 
مرمـی و غذا، سـقوط و تعـداد ۲1 نفر از بهترین سـربازان اردو شـهید 
شـد، امـا هیج کـس خبر نشـد و هیج رسـانه یی خبـرش را نشـر نکرد، 
انـگار هیـج اتفاقـی نیفتاده؛ در هرکشـوری اگـر یگ چنیـن حادثه رخ 
مـی داد، وزیـر دفاعش اسـتعفا و قومندان قـول اردو و لوای مربوطه اش 
بـه دادگاه نظامـی معرفـی می شـد؛ امـا در کشـور مـن نه تنهـا این طـور 

نشـد؛ بلکـه از طـرف نماینـده گان مـردم برای آنـان پاداش داده شـد.
نـوت: مـن از شـروع حملـۀ طالبـان بـا قومندان ایـن کمـپ در تماس 

بـودم تـا کشته)شـهید( شـد؛ یعنـی از قـول کسـی روایـت نمی کنم.

فیـسبـوک نـــامــه
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0حشمت رادفر
مسـووالن ارشـد امنیتـی کشـور در سـمت های شـان ابقـا 
شـدند، سـیلی از دیدگاه هـای انتقـادی شـهروندان بسـوی 
اعضـای پارلمـان و ایـن مسـووالن سـرازیر شـده اسـت؛ اما 
تحلیـل محتـوای سـخنان آنـان در جلسـه اسـتیضاح پارلمان 
بـه یـک واقعیـت مسـلم اشـاره دارد و آن این کـه مشـکل 
اصلـی و بنیـادی این کشـور افزایش سرسـام آور چالش های 
امنیتـی اسـت، نـه اینکـه بـازی سیاسـت در میـدان نسـبتٌا 
مسـاعد کابـل، یـا شـمال کشـور کی هـا در وضعیـت برتـر 
بازی هایـی  بازنـدۀ قایـم موشـک  قـرار میگیرنـد و کی هـا 
می شـوند کـه آنطرف تـر بـرای وقت کشـی، خلق مشـغولیت 
بـه سیاسـیون بیـکار و انحـراف اذهان عامۀ مـا از چالش های 

اصلـی ایـن مملکـت، طراحـی می شـود.
این کـه برغـم تقویـت ماشـین جنگـی نیروهـای دفاعـی و 
تبعیض آمیـز،  برخوردهـای  ناکارگـی،  مـا، ضعـف،  امنیتـی 
گزینشـی، سـلیقه یی و سیاسی مسـووالن، در پیوند با مسایل 
کان و چا لش هـای اساسـی ماشـین خدماتـی و اداری نظـام 
را از رأس تـا قاعـده بـا فرسـایش سـاختاری روبـرو کـرده 
و گفتمـان وحـدت ملـی در کشـور مـا را بـا چالش کشـیده 
اسـت، بایـد در زمـرۀ اصلی تریـن مسـایل روی میـز رهبران 

دولـت وحـدت ملـی قـرار بگیرد.
بخش هـای  در  بی ثباتـی  و  امنـی  نـا  گسـترۀ  حالی کـه  در 
جنوبـی کشـور بـه دروازه هـای کان شـهرها را رسـیده و 
نیروهـای امنیتـی ما بـه قیمت جان شـان در برابـر گروه های 
تروریسـتی میجنگنـد؛ اماسـوگمندانه بایـد اذعان داشـت که 
افـکار عمومـی کشـور مـا از رهبران سیاسـی گرفته تـا مردم 
عـادی بیشـتر از پرداختـن به مسـایل اصلی و حیاتی کشـور 
مشـغول صف آرایی هـا و بگـو مگوهـای سیاسـی در زمیـن 

امـن و زمینه های نسـبتن مسـاعد شـمال کشـور اسـت.
چهـارده سـال باج دهـی به طالبـان و تفکر طالبانی از سـوی 
حکومـت بسـیاری از فرصت هـا و زمینه هـای موجـود برای 
بـرای  شورشـی  جریان هـای  دیگـر  و  طالبـان  وادارسـازی 
مذاکـره و پیوسـتن به پروسـه صلح را از کـف مردم و دولت 
افغانسـتان ربـوده و اکنـون وضعیتـی را ایجـاد کـرده کـه نه 
تنهـا پاکسـتان بلکـه دیگـر کشـور هـای منطقه نیـز در صدد 
اسـتفاده از دسـته هـای افـراط گـرای سـاکن در دو سـوی 
دیورنـد بـه عنوان ابـزار سیاسـت خارجی خویـش در بازی 

جنـگ و صلـح افغانسـتان بـر آمده اند. 
اکنـون  ملـی  وحـدت  حکومـت  رهبـری  این کـه  به رغـم 
تعریـف واضـح و روشـنی از دوسـت و دشـمن ارایـه کرده 
اسـت، کوچکتریـن کاری بـرای از میـان برداشـتن زمینه های 
صـورت  کشـور  در  طالبانـی  تفکـر  پـرورش  اجتماعـی 
نمی گیـرد. نفوذگـذاری طالبـان در کارزار پیچیـده و چنـد 
بعـدی جنـگ روانـی- تبلیغاتـی در مناطق نا امنکشـور یکی 

از دالیـل افزایـش تلفـات نیـرو هـای دفاعـی و امنیتـی مـا 
و فرسایشـی شـدن هرچـه بیشـتر منازعـه جاری در کشـور 

اسـت کـه کمتـر بـه آن پرداختـه می شـود. 
سـخنان رییـس عمومـی امنیـت ملـی در نشسـت اسـتیضاح 
پارلمان در کنار این که به ناهوشـمندی دسـتگاه اسـتخباراتی 
و نبـود هـم آهنگـی میـان سـه رکـن قـوای مسـلح کشـور 
اذعـان مـی دارد، بـه مسـاله مهـم دیگـری نیـز اشـاره دارد 
کـه بـا ذهنیـت اجتماعـی متشـتت و پراگنده، گسـترش روز 
افـزون دامنـۀ تبعیـض، برتـری طلبـی تبـاری و منطقه یـی و 
نهادینه سـازی هرچـه بیشـتر عصبیت هـای قومـی، مذهبی و 
ایدیولوژیـک در رونـد حکومـت داری و ارایـه خدمـات به 
شـهروندان، نمی تـوان و نبایـد از نیـرو های دفاعـی و امنیتی 
کشـور توقـع داشـت کـه بـدون هیـچ آسـیب و لغزشـی در 
دفـاع از ایـن خـاک و ارزش هـا و دسـتاوردهای یکنیم دهه 

گذشـته کامیـاب و پیـروز بـدر آیند. 
در حالی کـه نیمـی از کشـور در آتـش نـا امنـی و بیثباتـی 
می سـوزد، سـربازگیری طالبان و دیگر دسـته های تروریستی 
از روسـتاییان نـادار و نـا آگاه مـا بطـرز سرسـام آوری ادامـه 
دارد، افـکار عمومـی مـا مشـغول رویکرد هـا و کرنش های 
سیاسـی و منفعـت آمیـزی اسـت کـه الاقـل در حـال حاضر 
تاثیـر چندانـی روی مناسـبات قـدرت در سـطح بـزرگ آن 

داشـت. نخواهد 
بـه تعبیـر دیگـر ثبات سیاسـی و امنیـت پایتخت اینبـار نه از 
شـمال و نـه در نتیجۀ ضعیف یا قوی شـدن ایـن یا آن بازیگر 
سیاسـی در شـمال کشـور فـرو نخواهـد ریخت، بلکـه کابل 

را اینبـار آتـش زیر خاکسـتری می سـوزاند که از جنوب سـر 
بـرآورده و اکنـون در تمامـی بخش هـای افغانسـتان حضـور 
خزنـده و براندازنـدۀ آن احسـاس می شـود.افراطیت مسـلح 
و طالبانیـزم مهارگسـیخته یی کـه پیشـمرگان و جاده صـاف 
کن هـای جوخه هـای تـرور و دهشـت آفرینی سـازمان های 

منطقه اند.  اسـتخباراتی 
ایـن درسـت اسـت کـه حضـور نیروهـای خارجـی تقریبن 
بـرای همـۀ ما ایـن اعتماد بنفـس را القـا کرده که فروپاشـی 
نظـام و فروریـزی شـیرازۀ قـدرت در کابـل الاقـل در حـال 
حاضـر متصـور نیسـت، امـا آنچـه مسـلم اسـت اینکـه اگـر 
تـاش طاقت فرسـای نیـروی دفاعی و امنیتی مـا به صورت 
شـبانه روزی ادامـه نداشـته باشـد و هـر روز در پـای بیـرق 
سـه رنـگ ایـن کشـور کـه از خونخـواه تریـن بیـرق هـای 
دنیاسـت، نقـد جـان نگزارنـد، نه نظـم نیمبنـد کنونـی دوام 
خواهـد یافـت و نـه زمینـه یـی بـرای ایـن همـه چانـه زنی 
و بگـو مگـو هـای منفعـت آمیـز و حتـا ارزشـمدار سیاسـی 

باقـی خواهـد ماند. 
ماننـد  گـزار  حـال  در  و  متکثـر  پویـا،  جامعـه  یـک  در 
افغانسـتان، اختافـات و ایتاف هـا، صـف آرایـی هـا و راه 
انـدازی بازی های سیاسـی یـک امر معمول و پذیرفته شـده 
اسـت، امـا یـاد مـان باشـد کـه سـیل خـون جوانـان پلنگی 
پـوش ایـن سـرزمین برای حراسـت از این خـاک همه روزه 
بسـوی خانه هـای مـردم ما و از چشـم هـای مـادران داغدار 
و نوعروسـان نگـون بخـت ایـن سـرزمین جاریسـت و این 
در  افغانسـتان  دوام حضـور  بـرای  کـه  سنگینیسـت  بهـای 

جغرافیـای سیاسـی جهـان می پردازیـم. 
تطبیـق توافـق نامـه سیاسـی از طریـق برگـزاری انتخابـات 
لویـه جرگـه  فراخوانـی  و  پارلمانـی و شـوراهای والیتـی 
تعدیـل قانـون اساسـی و تغییـر نظـام، نقشـۀ راه مشـروع و 
مـدون کار حکومـت وحـدت ملی اند کـه به منظور پیشـبرد 
گفتمـان وحـدت ملی و تامیـن ثبات سیاسـی در کوتاه مدت 
و میـان مـدت، عملـی شـود. امـا همپـای ایـن رونـد و حتـا 
مهـم تـر از آن، برنـده شـدن سـربازان مـا در میـدان هـای 
جنـگ و شکسـت طالبـان و دیگـر گـروه هـای تروریسـتی 
در برابـر نیـرو هـای دفاعـی و امنیتـی کشـور مـا در بهـار و 

امسـال است.  تابسـتان 
در وضعیـت کنونـی کـه سیاسـیون مـا مشـغول زد و بنـد 
قومـی، سـمتی،  اختافـات  گروهی انـد،  و  هـای شـخصی 
زبانـی و نـژادی، موریانـه وار بجـان انـدام واره هـای نیـم 
تفکـر  اسـت،  افتـاده  ایـن کشـور  ملـی در  جـان وحـدت 
طالبانـی و ذهنیـت هـای تندروانـه در شـهر و روسـتا زمینـه 
هـای سـربازگیری طالبـان و دیگـر دسـته هـای شورشـی را 
فراهـم میکنـد، پـول نـان سـربازان مـا در میدان هـای جنگ 
در جیـب فسـاد پیشـه گان و شـبکه های مافیایـی می ریـزد، 
مـردم در بخش هایـی از کشـور بـه هر دلیلی - به شورشـیان 
پناهـگاه هـای امـن فراهم می کننـد، مـرز ۲700 کیلومتری ما 
با پاکسـتان همچنان بروی آمد و شـد دسـته های تروریسـتی 
بـاز اسـت و... فایـق آمدن بـر چالش هـای امنیتی و سیاسـی 

فزاینـده در کشـور مـا دشـوار بـه نظـر می رسـد. 
در ایـن کـه سـربازان مـا بـا روحیـه بلنـد در برابـر طالبان و 
دیگـر دسـته های شورشـی میجنگنـد و گروه هـای شورشـی 
تـوان براندازی نظـام را ندارند، اندک تریـن تردیدی نمیتوان 
داشـت، امـا پایـان یافتن جنگ و خشـونت و پیـروزی ما در 
ایـن کارزار پیچیـده و چنـد بعـدی در گام نخسـت نیازمنـد 
بسـیج ملـی در برابـر طالبـان و تفکـر طالبانـی و ذهنیـت ها 

خشـونت آمیز آنان اسـت. 
افـکار عامـه مـا بـه جـای اینکـه همیشـه مشـغول بازی های 
تقویـت  و  خلـق  مسـیر  در  باشـد،  سیاسـی  تهـی  میـان 
مولفه هـای ثبـات، آگاهـی، همپذیـری و وحـدت ملـی بـه 
معنـای واقعـی کلمـه سـمت و سـو داده شـود. وضعیـت 
حکومـت داری و ارایـه خدمـات و برنامـه های توسـعه یی 
بهبـود یابـد، اخاقیـات اجتماعی کـه تسـامح و همپذیری را 

تقویـت میکنـد بیشـتر از پیـش تشـویق و ترویـج گـردد.
آگاهی هـای مدنـی و شـهروندی بـه روسـتاها و مناطـق دور 
دسـت راه پیـدا کنـد تـا از یکطـرف زمینه های سـربازگیری 
طالبـان و دیگـر جریان هـای تروریسـتی از سـاکنان مناطـق 
روسـتایی و دوردسـت کشـور محـدود شـود و از جانـب 
دیگـر بـا حمایـت ابزارمنـد و معنـا دار مـردم از نیـرو هـای 
دفاعـی و امنیتـی مـان سرچشـمه هـای روانـی و اجتماعـی 
شورشـگری در افغانسـتان بـه خشـکی بگرایـد کـه در ایـن 
صـورت دسـت کشـورهایی که ازیـن گـروه های خون آشـام 
بـه عنـوان ابزار سیاسـیت خارجـی خویش اسـتفاده می کنند 
نیـز از سـر ما و سـرزمین خسـته از جنگ مان کوتـاه خواهد 
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شـورای ملـی برمبنـای مـاده هشـتادویکم قانـون اساسـی، 
عالی تریـن ارگان تقنینـی و مظهِر اراده مردم بـوده و از قاطبِه 
ملـت نماینده گـی می کنـد. شـورای ملـی، بـه ویـژه مجلـس 
از  مالـی،  و  تقنینـی  صاحیت هـای  کنـارِ  در  نماینـده گان، 
صاحیـت نظارتـی نیز برخـوردار می باشـد. ایـن صاحیِت 
سیاسـِی  مسـوولیت  از  ناشـی  بیشـتر  نماینـده گان  مجلـس 
حکومـت در برابـر پارلمـان بوده و بـا میکانیزم هـای خاصی 
اجـرا می شـوند. از جمله می تـوان تفسـیمات اداری، تصدیق 
معاهـدات بین المللـی، رای اعتمـاد، اسـتجواب، اسـتیضاح و 
در نهایـت، رای عـدم اعتمـاد را نـام بُـرد. در کنـارِ همۀ این 
صاحیت هـا، بـه گونـۀ مختصـر در مـورد صاحیـِت رای 
اعتمـاد و رای عـدم اعتمـاد مجلـس نماینـده گان، اشـارات 

زیـر را مهـم می پنداریـم:
برخـی از نهادهـای مهـم در افغانسـتان، مشـروعیت خود را 
از رأی مـردم بـه گونـۀ مسـتقیم کسـب می کننـد. امـا برخی 
در  نماینـده گان  اینجـا، مجلـس  در  غیرمسـتقیم.  گونـۀ  بـه 
مشـروعیت بخشـی از طریـق رای اعتمـاد "بـه گونـۀ غیـر 
مسـتقیم" بـه اعضـای نهادهـای مهـم دیگـر، نقـش خیلـی 
برازنده یـی را بـازی می کنـد. از اینـرو، اعضـای دادگاه عالی، 
اعضـای کمیسـیون نظـارت بر تطبیـق قانون اساسـی، رییس 
امنیـت ملـی، لـوی سـارنوال... مشروعیت شـان را از مجلس 
نماینـده گان دریافـت می کننـد، چـون ایـن نهـاد "مجلـس 

نماینـده گان" مظهـِر اراده مـردم اسـت. امـا ایـن بـه هیـچ 
روی، بـه معنـای این نیسـت که هماننـد وزرا، اینهـا "ذوات 
تذکریافتـه" نیـز توسـط مجلـس نماینـده گان سـلب اعتمـاد 
می شـوند. زیـرا مـورد سـلب اعتمـاد، جـز در حاالتـی کـه 
در قانـون اساسـی )مـاده 91( تصریح شـده، به مـوارد دیگر 

قابـل تعمیم نیسـت.
مجلـس نماینـده گان بر مبنای ماده 91 و 9۲ قانون اساسـی از 
صاحیت اسـتیضاح برخوردار اسـت. صاحیت اسـتیضاح، 
را نبایـد بـا رای عـدم اعتمـاد اشـتباه گرفت. چـون، آن گونه 
که رای عدم اعتماد بخشـی از اسـتیضاح اسـت؛ رای اعتماد 

نیز بخشـی از اسـتیضاح است.
اتهـام فسـاد بـر مجلـس نماینـده گان بـدون دالیـل موجـه 
نهادهـای  و  دموکراسـی  زوال  بـه  بیشـتر  محکمه پسـند،  و 

می انجامـد. دموکراتیـک 
از  معنـای حمایـت  بـه  ملـی،  الغـای شـورای  یـا  و  نبـود 

اسـت؛ اجراییـه  قـوه  شـدِن  اسـتبدادی 
اعتمـاد(  - تعامـل میـان قـوا را )در قضیـه ای اخیـِر رای 
درعـوِض برخـورد میـان قـوه هـای دولـت، بایـد بـه دیـدۀ 

نیـک بنگریـم.

در فرجـام، اصاحـات گسـترده و بنیـادی در هـر سـه قـوهِ 
دولـت نیـاز اسـت، اما ایـن امر را نمی شـود بـا کلی گرایی و 
تعمیـم فسـاد بر همـه، اجرایی سـاخت. در عوض، کوشـش 

مـدارک  بـا  و  شـود  شناسـی  فاسـد  تـا چهره هـای  گـردد 
محکمه پسـند، از مجـرای قانونی آن، اجـراآت الزم صورت 
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