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مجلــس  در  کــه  آن چــه  از  پــس  روز  دو 
نماینــده گاِن کشــور در مــورد مقام هــای ارشــد 
امنیتــی اتفــاق افتــاد، اتحادیــۀ اروپــا می گویــد 
کــه فســاد اداری در افغانســتان بایــد از رده های 
بــاالِی حکومتــی آغــاز شــود. بــه گفتــۀ فرانــز 
مایــکل ملیبــن، ســفیر اتحادیــۀ اروپــا در 
ــازات و  ــت از مج ــِگ معافی ــتان، فرهن افغانس
عــدم شــفافیت در دســتگاه عدلــی و قضایــی، 
ــه  ــان ب ــاد اداری همچن ــه فس ــده ک ــبب ش س
ــت  ــر دول ــل در براب ــن معض ــوان اصلی تری عن

ــد.  ــته باش ــرار داش ــتان ق افغانس
آقــای ملیبــن می گویــد کــه ایجــاد مرکــز عدلی 
ــا  ــارزه ب و قضایــی، گامِ مهمــی در راســتای مب
ــده  ــن پدی ــا ای ــارزه ب ــی مب ــت؛ ول ــاد اس فس
ــای  ــه مقام ه ــود ک ــد ب ــی اثربخــش خواه زمان
ــورد  ــایی و م ــاد، شناس ــه فس ــوده ب ــد آل ارش
ــد  ــن می گوی ــد. او همچنی ــرار گیرن ــرد ق پیگ
ــی  ــای عدل ــان نهاده ــی می ــدم هماهنگ ــه ع ک
ــت  ــده  اس ــبب ش ــتان س ــی در افغانس و قضای
ــا فســاد نتیجــۀ مطلــوب در پــی  کــه مبــارزه ب

ــد.  ــته باش نداش
ــن در  ــۀ چی ــه تجرب ــاره ب ــا اش ــن ب ــای ملیب آق
دهــۀ 1990 میــادی، می گویــد کــه ایــن 
تجربــه در مــورد افغانســتان نیــز می توانــد 
ــۀ  ــد. در ده ــته باش ــت داش ــی و موثری کارآی
ــدت  ــه به ش ــن ک ــور چی ــادی، کش 1990 می
ــارزۀ جـــدی  ــرد، مب ــج می ب از فســاد اداری رن
ــرای  ــا اج ــرد و ب ــاز ک ــده آغ ــن پدی ــا ای را ب
ــوده  ــۀ آل ــای بلندپای ــورد مقام ه ــت در م عدال
ــل  ــزان قاب ــه می ــه ب ــد ک ــق ش ــاد، موف ــه فس ب

ــد.  ــش ده ــده را کاه ــن پدی ــی ای توجه
همــان  اروپــا،  اتحادیــۀ  ســفیر  ســخنان 
ــی  ــۀ جهان ــه جامع ــِد معروفی ســت ک ترجیع بن
ــو  ــه این س ــال ب ــتان از ده س ــورد افغانس در م
ــاِن  ــت. از زم ــرده اس ــاد ک ــواره آن را فری هم
ــال  ــه ح ــا ب ــرزی ت ــای ک ــت داری آق حکوم
جامعــۀ جهانــی مهم تریــن خواســِت خــود 
ــت.  ــه اس ــاد گفت ــا فس ــارزه ب ــت را مب از دول
وجــود  بــا  کــه  این جاســت  جالــب  امــا 
خواســت های مکــرر و مبتنــی بــر برخــی 
ــاد  ــا فس ــدی ب ــارزۀ ج ــوز مب ــدارها، هن هش

ــدل  ــل تب ــک اص ــه ی ــتان، ب اداری در افغانس
ــت.  ــده اس نش

همیــن چنــد روز پیــش، یــک بــارِ دیگــر 
مشــخص شــد کــه فســاد چه قــدر دامنــۀ 
ــی  ــتان دارد. وقت ــترده در افغانس ــیع و گس وس
مقام هــای ارشــد امنیتــی بــرای اســتیضاح 
ــه مجلــس نماینــده گان فــرا خوانــده شــدند،  ب
ــال  ــه احتم ــه ب ــد ک ــان می بردن بســیاری ها گم
ــدی از  ــوال های ج ــا س ــراد ب ــن اف ــوی ای ق
ســوی نماینــده گان روبــه رو خواهنــد شــد 
کــه حتــا زمینه ســاز ســلب صاحیت شــان 
نیــز خواهــد گشــت. امــا دیدیــم کــه مجلــس 
از  به شــدت  آن  از  پیــش  کــه  نماینــده گان 
کارنامــۀ مســووالن امنیتــی در رســانه ها انتقــاد 
داشــت، نــه تنهــا مقام هــای امنیتــی را در برابــِر 
ــا رای  ــل ب ــداد، ب ــرار ن ــادی ق ــوال های بنی س
اکثریــت ســمت های آن هــا را بــرای یــک بــارِ 

ــرد.  ــض ک ــا تفوی ــه آن ه ــر ب دیگ
امــور  ناظــران  و  تحلیل گــران  از  بســیاری 
وضعیــت  بــه  توجــه  بــا  افغانســتان  در 
ــده گان  ــان نماین ــد کــه می ــاد دارن مجلــس اعتق
واپســین  در  امنیتــی  ارشــد  مقام هــای  و 
ــی کان  ــتیضاح، معامله ی ــم اس ــات مراس لحظ
صــورت گرفــت کــه موجــب بقــای آن هــا در 
سمت های شــان گردیــد. آیــا ایــن معاملــه 
هیــچ رابطه یــی بــا فســـاد مالــی و اداری نــدارد 
ــی از  ــه یک ــه ک ــده گان آن گون ــس نماین و مجل
ــاس  ــر اس ــد، ب ــی ش ــای اداری آن مدع اعض
منافــع ملــی چنیــن تصمیمــی را اتخــاذ کــرده 

ــت؟ اس
ــن پرســش منفــی  ــه ای ــدون شــک پاســخ ب  ب
اســت و بــه هیچ وجــه نمی تــوان پذیرفــت 
ــای  ــان اعض ــی چن ــد امنیت ــای ارش ــه مقام ه ک
حقایــق  و  فکت هــا  ارایــۀ  بــا  را  مجلــس 
ــن  ــتیضاِح ای ــا از اس ــه آن ه ــد ک ــاب کردن مج
مقام هــا ابــراز پشــیمانی کننــد. بــه دنبــال ایــن 
حادثــه، بســیاری از شــهروندان کشــور در 
ــِف  ــا، از موق ــازی و گردهمایی ه ــای مج فض
ــی  ــد. برخ ــاد کردن ــده گان انتق ــس نماین مجل
از شــهروندان کابــل بــا برپایــی تظاهــراِت 
ــه  ــور ب ــان کش ــر پارلم ــز در براب اعتراض آمی

ــه  ــه رای ب ــرادی ک ــن از آن اف ــورِت نمادی ص
ــلب  ــد، س ــی داده بودن ــای امنیت ــای مقام ه ابق

ــد.  ــت کردن صاحی
ایــن نشــان می دهــد کــه خواســِت شــهرونداِن 
کشــور کــه هــر روز قربانــی تروریســم و 
افراط گرایــی انــد، در تصمیــم اعضــای مجلــس 
بازتــاب نیافتــه اســت. وقتــی مجلــس آیینــه دار 
ــرد  ــا ک ــوان ادع ــت، می ت ــهروندان نیس رای ش
ــوده شــده اســت.  ــه فســاد آل کــه ایــن نهــاد ب
همــان فســادی کــه حکومــت خــود را متعهــد 
بــه مبــارزه بــا آن می دانــد و بــه جامعــۀ 
جهانــی بــه عنــوان تمویل کننــدۀ مالــی کشــور 
ــا کســی در  قــول داده کــه در هیــچ ســطحی ب

ــرد.   ــد ک ــدارا نخواه ــن خصــوص م ای
در همیــن حــال، پرســـِش بزرگ تــر ایــن 
ــع  ــغ گــزاف از کــدام مناب اســت کــه ایــن مبال
تأمیــن می شــوند کــه ابقــای موقعیت هــای 

فراهــم می ســازند؟ را  مقام هــای دولتــی 
 بــر پایــۀ برخــی اطاعــات، ریاســت جمهوری 
کشــور حــدود پنجــاه میلیــون افغانــی را بــرای 
بســتِن دهــاِن اعضــای پارلمــان اختصــاص داده 
ــری  ــند متعب ــوز س ــورد هن ــن م ــت. در ای اس
از  برخــی رســانه ها  ولــی  نــدارد،  وجــود 
نام شــان گرفتــه  منابعــی کــه نخواســته اند 
شــود، پرداخــِت ایــن مبلــغ را تأییــد کرده انــد. 
ــوان  ــه می ت ــوال، چگون ــن اوضــاع و اح ــا ای ب
بــه اقدام هــای دولــت و به ویــژه حکومــت 
ــان  ــا فســاد اطمین ــارزه ب ــر مب افغانســتان در ام
داشــت؟... شــاید حکومــت وحــدت ملــی در 
ــک  ــی کوچ ــاد مال ــۀ فس ــد قضی ــری چن پی گی
گام هایــی را برداشــته باشــد؛ ولــی ایــن گام هــا 
ــور  ــاد در کش ــترده گی فس ــه گس ــه ب ــا توج ب
حتــا تــکاِن کوچکــی نیــز در بنــای رفیــع فســاد 

ــد.  ــاد نمی کن ــی ایج اداری و مال
این جــا از واقعــۀ مجلــس نماینــده گان بــه 
ــار  ــی در کن ــاد شــد، ول ــازه ی ــۀ ت ــوان نمون عن
ــه  ــت ک ــخن نگف ــی س ــوان از آن های آن نمی ت
در طــول شــانزده ســال گذشــته میلیون هــا 
دالــر را حیف ومیــل کردنــد، بــدون آن کــه 
ــاال  ــن ح ــد. همی ــرو بیاورن ــه اب ــم ب ــا خ حت
یکــی از ســفرای کشــور بــرای رســیده گی 
بــه پرونــدۀ شــوهرش کــه بــه اتهــام اختــاس 
زندانــی شــده، روزهاســت کــه وظیفــه را در آن 
ــه افغانســتان برگشــته  کشــور تــرک کــرده و ب
و بــر اســاس اطاعــات، در نهادهــای عدلــی و 

ــی رود.  ــن م ــاال و پایی ــی ب قضای
ایــن چگونــه حکومــت داری و مبــارزه بــا 
ــه  ــد ک ــی نمی گوی ــرا کس ــت؟ چ ــاد اس فس
بــه کارهــای مهــِم  بانــوی گرامــی شــما 
این جــا  در  مــا  برســید،  ســفارت داری تان 
تــاش می کنیــم کــه عدالــت را در مــورد 
مگــر  کنیــم.  اعمــال  محترم تــان  شــوهر 
کــه  اجراییــه  رییــس  و  رییس جمهــوری 
ــن  ــد، از ای ــور می دانن ــه کارۀ کش ــود را هم خ

انــد؟  بی اطــاع  وضعیــت 
داســتان فســـاد در افغانســتان چنیــن اســت کــه 
در همه جــا هســت و در هیچ جــا هــم نیســت!
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ــده اند  ــی ش ــه یی مدع ــار نقش ــا انتش ــی ب ــان به تازه گ طالب
کــه بســیاری از مناطــِق افغانســتان را تحــِت کنتــرل و نفــوذ 
خــود دارنــد. ایــن نقشــه کــه در بســیاری از وب ســایت های 
خبــری منتشــر شــده اســت، نشــان می دهــد کــه طالبــان در 
نقــاِط زیــادی از افغانســتان حضــورِ نظامــی دارنــد. امــا ایــن 
ــان به شــدت از طــرِف دولــت رد شــده اســت.  ادعــای طالب
نقشـــۀ طالبــان درحالــی از مناطــِق وســیِع درحــاِل درگیــری 
ــِو  ــاه ن ــت در م ــرار اس ــه ق ــد ک ــر می ده ــت خب ــا دول ب
میــادی نشســتی در مســکو بــرای صلــِح افغانســتان برگــزار 
شــود. ایــن نشســت کــه از همیــن حــاال بــا واکنــش امریــکا 
تاش هایی ســت  سلســله  یــک  شــامِل  شــده،  مواجــه 
ــز  ــه می ــان را ب ــا طالب ــه ت ــه راه انداخت ــراً ب ــیه اخی ــه روس ک
گفت وگوهــای صـــلح بکشــاند؛ تاشــی کــه آگاهــان آن را 

دانســته اند.  بی نتیجــه 
ــاختن و  ــه س ــان ب ــرایطی، طالب ــن ش ــک در چنی ــدون ش ب
ــان  ــان دادِن خودش ــزرگ نش ــرای ب ــزاف ب ــاِی گ پرداختن ه
ــن  ــه همی ــت ب ــم درس ــده ه ــا ش ــۀ ادع ــد و نقش می پردازن

هــدف نشــر شــده اســت. 
گروه هــای  ویژه گــی  از  امتیازخواهــی،  و  بزرگ نمایــی 
ــی  ــتی و شورش ــای تروریس ــا گروه ه ــا ی ــِف دولت ه مخال
اســت و از ایــن منظــر، ایــن نقشــه و ادعــا نمی توانــد 
ــه را  ــن نقش ــر، ُکِل ای ــرف دیگ ــد. از ط ــول باش ــل قب قاب
ــکار کــرد؛ زیــرا طالبــان  هــم نمی شــود نادیــده گرفــت و ان
همیــن اکنــون در بخش هــای قابــل توجهــی حضــور دارنــد 
ــًا در مناطــق  ــان تقریب ــت و طالب ــان دول ــگ می و ســاحۀ جن
زیــادی از شــرق تــا غــرب و از جنــوب تــا شــمال پراکنــده 
ــه  ــت ک ــای آن نیس ــه معن ــی ب ــن پراکنده گ ــا ای ــت. ام اس
طالبــان طبــق ادعــاِی خودشــان بــر ُکِل ایــن مناطــق مســلط 

 اســتند.  
ــاِن  ــت به س ــته اس ــوز نتوانس ــت تاهن ــال، دول ــن ح در همی
طالبــان دســت بــه انتشــارِ نقشــه  یی بزنــد کــه نشــان بدهــد 
ــا  ــد و ب ــور دارن ــور حض ــاحاِت کش ــدام س ــان در ک طالب
ــی از  ــۀ ارقام ــا ارای ــان ب ــد. طالب ــی می جنگن ــای دولت نیروه
ــاِش  ــق، در ت ــر مناط ــروه ب ــن گ ــوذِ ای ــرل و نف ــزان کنت می
ــِت  ــد موقعی ــد و می خواهن ــه ان ــاِن عام ــر اذه تأثیرگــذاری ب
ــر  ــته، چندین براب ــال های گذش ــه س ــبت ب ــان را نس خودش
ــان،  ــای طالب ــورد ادع ــۀ م ــاِس نقش ــر اس ــد. ب ــان بدهن نش

ــرل دارد.  ــور را در کنت ــِف کش ــر از نص ــت کمت دول
امــا نشــر گــزارِش طالبــان کــه مدعــِی زیــر کنتــرل یــا نفــوذ 
ــرد  ــی صــورت می گی داشــتن 349 ولســوالی اســت، در حال
ــرل  ــی از کنت ــیگار در گزارش ــل ادارۀ س ــاه قب ــد م ــه چن ک
ــان در 116  ــری آن ــوالی و درگی ــی ودو ولس ــر س ــان ب طالب

ــود.  ــه کــرده ب ولســوالی دیگــر گــزارش ارای
ــر  ــان و نش ــای طالب ــان ادع ــه می ــد ک ــان می ده ــن نش ای
ــود دارد و  ــی وج ــاف و نزدیکی های ــیگار، اخت ــزارش س گ
ــاحات را  ــی س ــتی برخ ــت به راس ــه دول ــد ک ــت می کن ثاب
ــان گذاشــته اســت. ــار طالب طــی ســال های گذشــته در اختی
ــد نشــان دهــد چــه  ــه بای ــت اســت ک ــن دول ــا حــاال ای  ام

ــان دارد!  ــۀ طالب ــم زدن نقش ــرای بره ــه یی ب نقشـ
ــراق  ــه اغ ــن نقش ــان در ای ــه طالب ــکی نیســت ک ــن ش در ای
کــرده انــد و ســاحاِت زیــادی را زیــر نفــوذ و کنتــرِل 
ــان  ــاِی طالب ــِف ادع ــًا نص ــا منطق ــد؛ ام ــان داده ان ــود نش خ
ــن  ــرار داد. بنابرای ــی ق ــه و بررس ــوردِ ماحظ ــوان م را می ت
نیــاز اســت کــه دولــت در چنیــن شــرایطی به شــدت تــاش 
کنـــد کــه نقشــۀ طالبــان را بــه گونــۀ حقیقــی تغییــر بدهــد 
و در ســاِل پیــِش رو موفقیت هــای بزرگــی را در برابــِر 
ــم  ــردم رق ــِش م ــدۀ آرام ــتی و برهم زنن ــای تروریس گروه ه

ــد. زن
 امــا چنانــی کــه پیداســت، ادعــای طالبــان صرفــًا بــا انــکار 
ــی  ــِش خاص ــچ اراده و جه ــود و هی ــه می ش ــت مواج دول
ــان  ــرل طالب ــه در کنت ــی ک ــت گیرِی مناطق ــاره به دس در دوب
اســت، صــورت نمی گیــرد. هنــوز دولــت بــه سیاســِت مهــار 
جنــِگ فرسایشــی و مبــارزه و ســرکوِب قاطــِع طالبــان روی 
نیــاورده اســت و تــا زمانــی کــه ایــن سیاســت عملــی نشــود 
و راهبــرد محاصــره و ســرکوب روی دســت گرفتــه نشــود، 
از  بزرگ تــر  و  واقعی تــر  نقشــه هایی  می تواننــد  طالبــان 

ایــن را هــم ترســیم کننـــد!  
 

نقشـۀ دولت 
برای برهم زدِن نقشۀ طالبان چیست؟
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باشــنده گان والیت هــای فــراه، غــور، نیمــروز، بادغیــس و 
هــرات از مقامــات امنیتــی مرکــز می خواهنــد کــه در قبــال 
امنیــت ایــن والیت هــا ســهل انگاری نکننــد، ورنــه برخــی 
ــای  ــت گروه ه ــه دس ــا ب ــن والیت ه ــوالی های ای از ولس

مخالــف مســلح دولــت ســقوط خواهــد کــرد.
امنیت نیم بند فراه در تهدید است

ــا  ــه ب ــه والیت هــای غــرب کشــور اســت ک ــراه از جمل ف
ــف  ــای مخال ــوی گروه ه ــی از س ــد امنیت ــترین تهدی بیش
مســلح دولــت مواجــه اســت. ایــن والیــت در ســال 
گذشــته تــا مــرز ســقوط پیــش رفتــه و اکنــون نیــز شــماری 
ــرار دارد.  ــان ق ــت در ادارۀ طالب ــن والی از ولســوالی های ای
ــال  ــه س ــد در صورتی ک ــار می دارن ــراه اظه ــنده گان ف باش
ــورت  ــدی ص ــه ج ــت توج ــن والی ــت ای ــه امنی ــد ب جدی
ــه حمــات  ــت ب ــف مســلح دول ــای مخال ــرد، گروه ه نگی
ــه  خودشــان تشــدید بخشــیده و امنیــت ایــن والیــت را ب

ــود.  ــد نم ــد خواهن شــدت تهدی
ــدگان در  ــس نماین ــراه در مجل ــدۀ ف ــی، نماین ــرا ایوب حمی
ــته  ــال گذش ــه در س ــد ک ــدگار می گوی ــا مان ــت ب صحب
ــت  ــوالی ها را تح ــام ولس ــت تم ــف دول ــای مخال نیروه
ادارۀ خــود قــرار داده و تــا مرکــز ایــن والیــت پیــش آمــده 
ــوال ســال گذشــته  ــه من ــی ب ــد و اگــر وضعیــت امنیت بودن
دنبــال شــود، والیــت فــراه امســال قطعــًا بــه طــور جــدی 

ــد خواهــد شــد.  تهدی
ــای  ــۀ نیروه ــزه و روحی ــه انگی ــی در حالی ک ــم ایوب خان
امنیتــی را می ســتاید و آنــان را در امــر تأمیــن امنیــت 
والیــت فــراه توانــا می خوانــد، امــا کمیــت نیــرو در 
ــت  ــد: والی ــد. وی  می گوی ــراه را بســنده نمی دان ــت ف والی
ــور  ــزرگ کش ــت ب ــومین والی ــی س ــاظ اراض ــراه از لح ف
ــرای تامیــن امنیــت ایــن والیــت نیــروی  اســت و طبعــًا ب

ــت.  ــتر الزم اس بیش
وی افــزود: »بــا آنهــم مــن فکــر می کنــم کــه ایــن نیروهــا 
ــات  ــوند و امکان ــز ش ــت تجهی ــورت درس ــه ص ــر ب اگ
ــه  ــد ک ــند، می توانن ــته باش ــار داش ــوب در اختی ــی خ نظام
ــازۀ  ــان اج ــرای طالب ــد و ب ــع نماین ــد را دف ــوع تهدی هرن

ــد.« ــروی ندهن پیش
ــدید  ــا تش ــه بدامنی ه ــزود: در صورتی ک ــی اف ــرا ایوب حمی
یابــد، مــردم والیــت فــراه دوبــاره بــه والیت هــای 

ــد.  ــد ش ــی آواره خواهن ــورهای اروپای ــوار و کش همج
احمدشــاه فطــرت، فعــال جامعــۀ مدنــی والیــت فــراه  نیــز 
ــد و  ــوب نمی خوان ــت را خ ــن والی ــی ای ــت امنیت وضعی
مخالــف  نیروهــای  زمســتانی  تحــرکات   « می گویــد: 
و  »پشــت رود«  »باالبلــوک«،  ولســوالی های  در  دولــت 
ــال  ــک س ــه ی ــت ک ــن اس ــدۀ ای ــان دهن ــفید« نش »خاک س

ــد.  ــش رو باش ــی پی خطرناک
آقــای فطــرت می افزایــد کــه نیروهــای امنیتــی ایــن 
والیــت بــه ویــژه پولیــس، از تجهیــزات و تعلیمــات کافــی 
برخــوردار نیســتند کــه مقامــات مرکــزی بایــد در قســمت 

ــد.  ــتر نماین ــاش بیش ــان ت ــازی آن ظرفیت س
فطــرت کمیــت نیروهــای امنیتــی والیــت فــراه را بســنده 
نمی خوانــد. وی می گویــد: » بــا توجــه بــه وضعیــت 
ولســوالی های »بکــواه« »گلســتان« بــه نیــروی بیشــتر نیــاز 
دارد کــه متاســفانه وجــود نــدارد و مــا فقــط یــک »لــوای 
اردو« داریــم کــه یــک قســمت آن هــم در والیــت نیمــروز  

اســت«.
مقام هــای شــورای والیتــی فــراه نیــز امنیــت والیــت فــراه 

ــد.  ــی نمی کنن ــش رو خــوب پیش بین را در ســال پی

جمیلــه امینــی، رییــس شــورای والیتــی فــراه بــه مانــدگار 
ــد،  ــه نکن ــس و اردو توج ــه پلی ــزی ب ــت: اگردولتمرک گف

ــود.  ــر از ســال گذشــته خواهــد ب امنیــت بدت
ــز و کمیــت و  ــز از تجهی ــراه نی ــی ف رییــس شــورای والیت
ــد و  ــاد می کن ــت انتق ــن والی ــی ای ــای امنیت ــت نیروه کیفی
ــد  ــه ح ــی ب ــروی امنیت ــراه نی ــت ف ــه در والی ــد ک می گوی
ــود دارد،  ــه وج ــم ک ــماری ه ــدارد و ش ــود ن ــی وج کاف

ــتند. ــوردار نیس ــات الزم را برخ ــزات و تعلیم تجهی
»پس از کندز غور سقوط خواهد کرد«

ــور  ــت غ ــراه والی ــرق ف ــوتر و در ش ــر آن س چندکیلومت
ــت  ــا امنی ــی ب ــینۀ خوب ــه پیش ــی ک ــت دارد. والیت موقعی
ــد  ــت بلن ــن والی ــا از ای ــز دود انامنی ه ــون نی ــدارد و اکن ن

می شــود.
در حالی کــه چندیــن ولســوالی والیــت غــور در ادارۀ 
ــور،  ــی غ ــورای والیت ــس ش ــا ریی ــرار دارد، ام ــان ق طالب
وضعیــت امنیتــی ایــن والیــت را در ســال پیــش رو خــوب 

می کنــد.  پیش بینــی  قناعت بخــش  و 
ــه  ــورا در حالیک ــن ش ــس ای ــان، ریی ــق احس ــل الح فض
انگیــزۀ نیروهــای امنیتــی غــور را در دفــاع از ایــن والیــت 
در  غــور   « می افزایــد:  می خوانــد،  بــاال«  »فوق العــاده 
ــود و  ــی برخــوردار خواهــد ب ــده از امنیــت خوب ســال آین
نیروهــای امنیتــی توانایــی تامیــن امینــت و دفــع تحــرکات 

ــت«. ــد داش ــمن را خواهن ــای دش و تهدیده
آقــای احســان در حال کــه کمیــت نیروهــای امنیتــی غــور 
ــزی  ــت مرک ــم حکوم ــد و آن را ظل ــنده نمی خوان را بس
ــت  ــت امنی ــه وضعی ــد: در صورتیک ــا می گوی ــد، ام می دان
ــتفاده از  ــا اس ــت ب ــن والی ــردم ای ــود، م ــم ش ــور وخی غ
ســاح های دســت  داشتۀ شــان از ایــن والیــت دفــاع 

ــود. ــد نم خواهن
امــا شــماری از شــهروندان والیــت غــور، دیــدگاه خــاف 
آقــای احســان دارنــد. آنــان می گوینــد در صورتی کــه 
ــد، پــس از  ــه امنیــت غــور توجــه جــدی نکن حکومــت ب
کنــدز، غــور دومیــن والیتــی خواهــد بــود کــه بــه دســت 

ــد. ــان می افت ــروه طالب گ
ضیــا رفــاه شــهروند غــور اظهــار مــی دارد کــه طالبــان در 
زمســتان ســال  گذشــته از لحــاظ نیــرو و ابزارهــای جنگــی 
ــاه  ــای رف ــد. آق ــزرگ آماده گــی گرفته ان ــگ ب ــک جن ــه ی ب
ــاد  ــت را انتق ــف دول ــای مخال ــا گروه ه ــگ ب رویکــرد جن
ــف  ــه در ص ــان ک ــی از اقارب م ــد: »یک ــد و می گوی می کن
ــد  ــت می کن ــت حکای ــور اس ــت غ ــی والی ــای امنیت نیروه
کــه در ســال گذشــته هنگامی کــه آنــان بــا نیروهــای 
مخالفــان  حتــا  و  می شــدند  مقابــل  دولــت  مخالــف 
ــا  ــه آنه ــد، ب ــرار می دادن ــت ق ــتانۀ شکس ــت را در آس دول
ــا  ــف ب ــای مخال ــد و نیروه ــینی داده می ش ــر عقب نش ام
اســتفاده از ایــن فرصــت دوبــاره قــوت می گرفتنــد و 

ــد.« ــود میاورن ــت ادارۀ خ ــی را تح مناطق
در همیــن حــال، محمدنظیــر نصــرت فعــال جامعــۀ مدنــی 
ــت  ــن والی ــی ای ــت امنیت ــه وضعی ــد ک ــز می گوی ــور نی غ
ــورای  ــس ش ــه ریی ــود ک ــی می ش ــه پیش بین ــاف آنچ خ

والیتــی گفتــه اســت. 
آقــای نصــرت در حالیکــه کمیــت نیروهــای امنیتــی را در 
ــا توجــه بــه افزایــش  غــور بســنده نمی دانــد، می افزایــد: ب
ــور،  ــت غ ــت در والی ــف دول ــای مخال ــرکات نیروه تح
ــال  ــت در س ــن والی ــت ای ــه امنی ــود ک ــی می ش پیش بین

ــرار خواهــد گرفــت. ــد شــدید ق ــد دچــار تهدی جدی

خاش رود نیمروز؛ پاتوق طالبان!
ــن  ــه در ای ــت ک ــومین والیتی  س ــوان س ــه عن ــروز ب نیم
گــزارش مانــدگار بــه آن پرداختــه شــده اســت. باشــنده گان 
والیــت نیمــروز می گوینــد کــه در بخشــی از مناطــق ایــن 
والیــت اثــری از دولــت وجــود نــدارد و ایــن والیــت النــۀ 

ــت.  ــن اس ــای هراس افگ ــرای گروه ه ــی ب امن
اجمــل نیمــروزی عضــو جامعــۀ مدنــی نیمــروز می گویــد 
ــه شــکل  ــان ب ــروز طالب ــت نیم ــق والی ــر مناط ــه در اکث ک
از  هراســی  هیــچ  و  می نماینــد  گشــت وگذار  آزادانــه 

ــد.  ــی ندارن ــای امنیت ــا نیروه ــت و ی دول
ــد: مرکــز نیمــروز نســبتًا امنیــت  ــان می افزای اجمــل هم چن
ــان قــرار  ــراً در ادارۀ طالب ــی دارد، امــا ولســوالی ها اکث خوب
دارد و یاهــم در آن جنــگ نیروهــای امنیتــی و طالبــان 

ــان دارد. ــرای تصــرف ولســوالی جری ب
بریالــی از باشــندگان والیــت نیمــروز نیــز وضعیــت امنیتــی 
ایــن والیــت را در ســال پیــش رو خــوب پیش بینــی 

نمی کنــد.
ــن  ــرزی بی ــه م ــان« )منطق ــد: در »بندکمال خ وی می گوی
ایــران، پاکســتان و افغانســتان( ایــن والیــت طالبــان 
ــا  ــم و گاه ب ــن ه ــتانی گاه بی ــی و افغانس ــتانی، ایران پاکس

نیروهــای امنیتــی درگیــر می شــوند. 
ــک« از  ــار برج ــور« و »چه ــی، »چخان س ــۀ بریال ــه گفت ب
ولســوالی های والیــت نیمــروز اســتند کــه میــان نیروهــای 

ــود.  ــدل می ش ــان رد و ب ــی و طالب امنیت
 »خــاش رود« والســوالی ای کــه باشــنده گان نیمــروز بــه آن 
ــه نشســت ها،  ــد ک ــی می گوی ــد. بریال ــان می نامن ــۀ طالب الن
فیصله هــا و محکمه هــای صحرایــی توســط طالبــان در 

ــزار می شــود. ــن ولســوالی برگ ای
بادغیس؛ کمیت نیرو یا ضعف مدیریتی؟

ــت  ــرب، ســراغ والی ــزارش از حــوزۀ غ ــن گ ــۀ ای در ادام
بادغیــس می رویــم؛ والیتــی کــه بــه بــاور یکــی از 
نماینــده گان شــورای والیتــی والیــت امنــی خواهــد بــود. 
ــس در  ــی بادغی ــدۀ شــورای والیت ــی، نماین ــاءگل حبیب ضی
صحبــت بــا مانــدگار بــا ابــراز اطمینــان از بهبــود وضعیــت 
ــی در  ــای امنیت ــه نیروه ــد ک ــت، می گوی ــن والی ــی ای امنیت
ــن  ــس را تأمی ــت بادغی ــت والی ــه  امنی ــتند ک ــاش هس ت

نماینــد کــه موفــق خواهنــد بــود. 
خانــم حبیبــی می افزایــد کــه هرچنــد نیــروی کافــی 
امنیتــی در والیــت بادغیــس وجــود نــدارد، امــا اگــر دولت 
مرکــزی در قســمت ابــزار جنگــی آنــان را تجهیــز نماینــد، 
هیــچ نگرانــی ای از تهدیــد امنیتــی بــرای شــهروندان 

ــت.  ــد داش ــود نخواه ــس وج ــت بادغی والی
امــا این ســو، باشــنده گان والیــت بادغیــس، بیشــترین 
دلیــل ناامنی هــا در ایــن والیــت را مدیریــت ضعیــف 

امنیتــی می خواننــد. مســووالن 
عبدالصبــور صبــوری، منشــی شــورای مردمــی بادغیــس در 
ــل می گویــد کــه مدیریــت محلــی در والیــت  والیــت کاب

ــس قناعت بخــش نیســت. بادغی
ــایل  ــه مس ــس، ب ــی بادغی ــد: اداره محل ــوری می افزای صب
ــد و  ــنایی ندارن ــق دشــمن آش ــط و مناط ــی و محی اجتماع
ــت  ــن والی ــه در ای ــم و باتجرب ــان کارفه ــت فرمانده بایس

ــته شــوند. گماش
ضیاءالحــق فیروزکوهــی فعــال جامعــۀ مدنــی بادغیــس نیــز 

وضعیــت امنیــت ایــن والیــت را در ســال پیــش رو وخیــم 
پیش بینــی می کنــد.

از  کــه  دارد  گزارش هایــی وجــود  کــه  می گویــد  وی 
طریــق مــرز ترکمنســتان بــه والیــت بادغیــس ســاح وارد 

ــد.  ــز نموده ان ــف را تجهی ــای مخال ــده و نیروه ش
آقــای فیروزکوهــی بــا آن کــه نیــروی امنیتی در ایــن والیت 
ــی در  ــت امنیت ــه مدیری ــد ک ــا می گوی ــد ام ــی می دان را کاف
ایــن والیــت ضعیــف اســت و مســووالن امنیتــی طوری کــه 

بایــد امنیــت ایــن والیــت را مدیریــت نمی کننــد. 
هرات و جنگ های میان خودی طالبان

ــه  ــت ک ــی اس ــه والیت های ــز از جمل ــرات نی ــت ه والی
و  دولــت  مخالفــان  جنــگ  شــاهد  آن  ولســوالی های 
نیروهــای امنیتــی اســت؛ امــا نســبت بــه دیگــر والیت هــای 

ــرار دارد.  ــری ق ــرایط بهت ــی در ش غرب
ــد کــه  ــن ولســوالی هــرات حضــور دارن ــان در چندی طالب
شــنیدند از ولســوالی هایی اســت کــه حضــور ایــن گــروه 

ــد.  ــترده می بین ــودش گس ــت را در خ ــف دول مخال
ــت  ــن والی ــز ای ــا مرک ــه ب ــرات ک ــیندند ه ــوالی ش ولس
فاصلــۀ زیــادی دارد، گاه گاهــی بــا خبرهــای از جنگ هــای 
ــان  ــای می ــا جنگ ه ــی و حت ــای امنیت ــا نیروه ــان ب طالب

ــود.  ــاز می ش ــان خبرس ــودی طالب خ
ــرگ ماعمــر،  بــا دو شــاخه شــدن طالبــان پــس از م
ــه  ــود ک ــوالی یی ب ــن ولس ــرات اولی ــنیدند ه ــوالی ش ولس
ــرد و ســبب کشــته  ــاز ک ــروه  را خبرس ــن گ ــات ای اختاف
ــا  ــا ب ــد و ام ــرف ش ــن از دو ط ــا ت ــدن ده ــی  ش و زخم
ــون  ــده و اکن ــگ ش ــا کم رن ــن درگیری ه ــان ای ــرور زم م
ــی در  ــای امنیت ــاخه و نیروه ــان از دو ش ــای طالب گروه ه
ولســوالی شــیندند والیــت هــرات تاکنــون خبرهــای داغــی 

ــته اســت.  ــال نداش ــه دنب را ب
ــای  ــور گروه ه ــد، حض ــرات هرچن ــت ه ــهروندان والی ش
ــد،  ــگ می خوانن ــت کم رن ــن والی ــت را در ای ــف دول مخال
ــز  ــی در مرک ــرقت و آدم ربای ــل و س ــرور و قت ــن ت ــا ای ام
ــک  ــه ی ــو ب ــه اینس ــی ب ــه از مدت ــت ک ــت اس ــن والی ای

ــدل گشــته اســت.  ــی جــدی مب نگران
مسووالن پولیس غرب: امنیت نگران کننده نیست

ــه در  ــد ک ــور می گوین ــرب کش ــی غ ــووالن امنیت ــا مس ام
ــا  ــرای عملیات ه ــا اج ــته ب ــال گذش ــتان س ــل زمس فص
و برنامه هــای بــزرگ ضربــات ســنگینی بــه نیروهــای 
ــلح  ــف مس ــای مخال ــده  و نیروه ــت وارد ش ــف دول مخال
توانایــی مقابلــه بــا نیروهــای امنیتــی زون غــرب را ندارنــد. 
پولیــس  فرماندهــی  احمــدی، ســخنگوی  عبدالــروف 
غــرب کشــور در صحبــت بــا مانــدگار گفــت:  بــا 
ضربــات ســنگینی کــه در فصــل زمســتان ســال گذشــته بــه 
نیروهــای مخالــف دولــت وارد شــده، برنامه هــای بهــاری 
ــی  ــا آماده گ ــزود: »م ــت. وی اف ــورده اس ــم خ ــان بره آن
داریــم کــه در هــر ســاحه ای کــه دشــمن دســت بــه ناامنــی 

ــم.« ــکن بدهی ــواب دندان ش ــد، ج بزن
آقــای احمــدی از شــروع عملیات هــای جدیــد علیــه 
ــر  ــز خب ــده نی ــال آین ــار س ــت در به ــان مســلح دول مخالف

می دهــد. 
ســخنگوی فرماندهــی پولیــس غــرب کشــور در حالی کــه 
ــا  ــدارد، ام ــد ن ــی  شــهروندان غــرب کشــور تردی در نگران
ــای  ــا پ ــی حاضــر هســتند ت ــه نیروهــای امنیت ــد ک می گوی
جــان از ملــت خــود دفــاع نماینــد و هیــچ جــای نگرانی ای 
وجــود نــدارد.  وی افــزود: »مــردم فقــط همــکاری نماینــد 
ــردم،  ــا همــکاری م ــم ب ــا حاضری ــی، م ــای امنیت ــا نیروه ب
عملیــات را اجــرا کنیــم و گروه هــای مخالــف را شکســت 

بدهیــم«.
ــرو در  ــود نی ــه کمب ــز در حالیک ــدی نی ــروف احم عبدال
امــا  می کنــد،  تاییــد  را  کشــور  غربــی  والیت هــای 
ــات  ــن والی ــی در ای ــای امنیت ــت نیروه ــد: مدیری می گوی
ــرو  ــمار نی ــن ش ــت و ای ــده اس ــنجیده ش ــگ و س هماهن
ــم نیســت.  ــت ک ــف دول ــای مخال ــرای شکســت گروه ه ب
ــم دســت  ــردم خــود می خواه ــزود: »از م ــان اف وی در پای
ــند«. ــران نباش ــد و نگ ــی بدهن ــای امنیت ــت نیروه ــه دس ب
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محمــد ناصــر صدیقــی  ـ كارشــناس مســایل 
ســعه یی تو

تاریـخ روابـط میـان افغانسـتان و هندوسـتان از نگاه 
زمانـی، طویل  و دامـِن ارتباطاِت سیاسـی، اقتصادی 
و فرهنگی میاِن این دو کشـور بسـا گسـترده اسـت. 
هرچنـد کـه وسـعِت روابـط میـان ایـن دو دوسـِت 
نوشـته  یـک  در  نمی تـوان  را  طبیعـی  به اصطـاح 
گنجانـد، امـا تـاش خواهـد گردیـد کـه منافـِع هـر 
دو کشـور را در پیونـد بـه ارتباطات شـان برشـمرده 
و این کـه افغانسـتان طی سـالیاِن پسـین از همسـویی 
با هند چه دسـتاوردهای سـودمندی داشـته اسـت را 

مـورد سـنجش قـرار دهیم. 
فرضیـۀ نخسـت این اسـت که خـاف اکثـر باورها، 
دیدگاه هـا و آن چنـان کـه تصـور می شـود، روابـط 
افغانسـتان و هنـد آزمـوِن زمـان را سـپری ننمـوده 
اسـت. برای روشـنِی بیشـتر ایـن موضوع؛ بـه این که 
آیا هر دو کشـور در شـرایط دشـوار کنارهم ایسـتاده 
در  بـدون  ـ  دومـی  کشـور  منافـع  تأمیـن  بـرای  و 
نظرداشـت منافـع خـودی و یـا انعطاف پذیـری در 
یـا  معیارهـای منافـع خـودی ـ تـاش ورزیده انـد 
خیـر، بحـث خواهیـم کـرد. فرضیـۀ دوم این اسـت 
کـه کمک هـای هند به افغانسـتان هرچنـد صادقانه و 
سـخاوتمندانه تلقـی می گـردد و در ظاهـر نیـز چنین 
واقع بینانـه  اقـدامِ  یـک  حقیقـت  در  امـا  می نمایـد، 
برای گسـترش و پیشـبرد منافع راهبردِی هندوسـتان 
بوده و نه تنها که برای افغانسـتان چاره سـاز نیسـت، 
بلکـه در میان مـدت و درازمـدت بـرای افغانسـتان 

نیـز می باشـد.  مشکل سـاز 
در ایـن بخش، رویکرد سیاسـت خارجی افغانسـتان 
و هندوسـتان و میـزان دسـت یافتن به اهـداف منافع 
پرتـو روابـط سیاسـی،  را در  ملـِی هـر دو کشـور 
اقتصـادی و فرهنگی شـان بـا یکدیگـر، بـه بررسـی 

می گیریـم. 
1- رویکرد هند نسبت به افغانستان

برداشـت ها و اغلـب بـاورِ تعـداد کثیـری از مـردم 
افغانسـتان ایـن اسـت کـه هنـد "دوسـت طبیعـی"ِ 
هـر  تحـت  را  مـا  کشـورِ  و  بـوده  افغانسـتانی ها 
شـرایطی یـاری کرده اسـت. ایـن باورها طـی چهار 
دهـۀ پسـین بیشـتر شـکل گرفتـه و بـه ویـژه هنگام 
تیره گـی روابـط بـا پاکسـتان بـه دالیـل گونه گـون 
قوت و شـدت یافته اسـت. امـا هندوسـتان ظاهراً به 
ایـن بـاور که افغانسـتان دوسـِت طبیعی اش اسـت و 
افغانسـتانی ها را بایـد تحـت هر شـرایطی حمایت و 
یاری برسـاند، نبوده اسـت و رویکرد خود نسـبت به 
افغانسـتان را بـر مبنای اصـوِل واقعیت گرایـی تنظیم، 
و روابـط خـود بـا افغانسـتانی ها را فقـط در پرتـو 
منافـع ملـی اش تعریـف کـرده اسـت. بایـد همین جا 
ذکـر شـود کـه چنیـن رویکـردی از جانب هنـد و یا 
هـر کشـور دیگـری در ذاِت خـود نادرسـت نیسـت 
و در جهـان واقعـی روابـط میـان کشـورها پُرواضح 

اسـت که بـر اسـاس منافع ملـی تعریـف می گردد و 
منـوط به دسـت یافتن به اهداف مشـترک اسـت. اما 
در ایـن امر، افغانسـتان همواره سیاسـت خارجی اش 
آلـوده بـه احساسـات بـوده و "دوسـت طبیعی"اش 
به جـای راهنمایی درسـت، خاموشـِی تاکتیکی پیشـه 

اسـت. کرده 
هنـد در طول تاریخ طعمۀ لشکرکشـی های سـاطین 
و شـاهاِن افغـان از جملـه سـلطان محمـود غزنـوی 
و احمدشـاه درانـی )ابدالـی( بـوده و آثار نوشـتاری 
تاریـخ هنـد نـه تنها کـه از آن ها بـه نیکی نـام نبرده، 
بلکـه آن هـا را اغلـب "راهـزن" و "چپاولگـر" نیـز 
خطـاب کـرده اسـت. اگـر افغانسـتانی ها ویرانگـری 
دور  بـه  نسـپرده اند،  فراموشـی  بـه  را  چنگیزخـان 
از انتظـار اسـت کـه هندی هـا چنیـن نیک اندیشـی 
هنـد  بپرورنـد.  سـینه  در  را  افغان هـا  بـه  نسـبت 
همـواره از عکس العمل هـای متقابـل، در زمان هایـی 
کـه افغانسـتان بـه آن نیاز داشـته، خـودداری ورزیده 
اسـت. به طـور مثـال: بازگیـری آزادی افغانسـتان از 
هنـد برتانیـوی جنبش های آزادی خواهانـه در هند را 
نیرو بخشـید و زمینـۀ تماس فعالیـن آزادی هند را با 
حامیـان بیرونی شـان از نزدیـک فراهم سـاخت؛ ولی 
هندی هـا هنـگام آزادی شـان نـه تنها کـه از ادعای – 
هرچنـد احساسـاتی – افغان هـا بـر مناطـق آن سـوی 
خـط دیورنـد حمایت نکردنـد، بلکـه در ابتدا تاش 
کردنـد کـه ایـن مناطق را جـزو قلمرو خود بسـازند. 
سـوالی که در همه پرسـی سـال 1947 از مردم مناطق 
قبایلـی و پشتون نشـین مطـرح گردیـده بـود این بود 
کـه آیـا می خواهنـد بـا هنـد یک جـا شـوند و یـا بـا 
پاکسـتان. امـا هنگامی کـه ایـن تاش هنـد غیرعملی 
بـا  مشـورت  و  همسـویی  به جـای  گردیـد،  ثابـت 
افغانسـتان، بـا ادغـام آن مناطـق بـه خـاک پاکسـتان 

کرد.  موافقـت 
افـزون بـر ایـن، در آن زمـان که کشـور تازه تأسـیس 
ملـل  سـازمان  در  عضویـت  درخواسـت  پاکسـتان، 
را اعـام نمـود، افغانسـتان بنابـر ناخوشـنودی خـود 

از ادغـام مناطـق آن سـوی خـط دیورنـد بـه خـاک 
پاکسـتان، بـا عضویـت پاکسـتان در سـازمان ملـل 
مخالفـت کرد، اما هند از موقف افغانسـتان پشـتیبانی 
ننمـود و نـه تنهـا کـه افغانسـتان را از عواقـب چنین 
ادعـای بی اسـاس آگاه نسـاخت، بلکـه افغانسـتان را 
بیشـتر تحریـک نمـود و از او بـه عنـوان ابزار فشـار 
بـاالی پاکسـتان اسـتفاده کـرد تـا بتوانـد اقدامـات 
پاکسـتان در کشـمیر را تافـی کنـد. حتـا امـروز نیز 
هنـد از ادعای افغانسـتان باالی مناطـق آن طرف خط 
دیورنـد در هیـچ ایسـتگاه بین المللی رسـمًا حمایت 
سـرحد  را  دیورنـد  خـط  خـود  و  اسـت  نکـرده 
بین المللـی میـان افغانسـتان و پاکسـتان می پنـدارد. 
ایـن در حالی سـت کـه هنـد در نقشـه های سیاسـی، 
تمـام خـاک کشـمیر را در محـدودۀ  قلمـرو خـود 
نشـان می دهـد. اگـر هنـد دوسـت واقعـی افغان هـا 
اسـت، پس همان طور که در نقشـۀ سیاسـی، کشـمیر 
را از خـود محسـوب می کنـد، بایـد مناطـق آن طرِف 

خـط دیورنـد را جـزو خـاک افغانسـتان بپنـدارد. 
قابـل یادآوری سـت کـه هندی هـا خـان عبدالغفـار 
خـان ـ مشـهور به باچا خان ـ کسـی که دوشـادوش 
رهبـران کنگـرۀ ملـی هنـد بـرای آزادی از برتانیـای 
از  لحظـات  آخریـن  در  نیـز  را  کـرد  مبـارزه  کبیـر 
پشـت خنجـر زدنـد. هنگامی کـه باچـا خـان بـه آن 
پـی بـرد کـه رهبـران کنگرۀ ملـی هند مناطـق قبایلی 
را شـامل قلمـرو هنـد نمی کننـد، وی تاش هایـش 
بـرای پشتونسـتان آزاد را آغـاز کـرد، ولـی هندی ها 
کـه سـرگرم آزادی خـود بودند، وفاداری به دوسـت 
باچـا خـان را فرامـوش نمـوده  و هم سـنگِر خـود 
و بازهـم بـدون مشـورت بـا باچـا خـان بـا ادغـام 
مناطـق تحـت نفـوذ وی به پاکسـتان در خفا موافقت 
کردنـد. باچـا خـان در اوج ناامیـدی اش از رهبـران 
کنگـرۀ ملـی هنـد، نامه یـی بـه صـدر اعظـم هنـد 
جواهـرالل نهـرو می نویسـد و نامـه اش را بـا جملـۀ 
"مـا را بـه گرگ هـا واگذاشـتید" آغـاز  می کنـد. اما 
هنـد بازهـم به خاطـر اعمال فشـار بـاالی پاکسـتان، 

پشـتون های  و  بلـوچ  جدایی طلـب  جنبش هـای  از 
ادامـه داد. قوم محـور 

مزیـد بـر ایـن، هند هنگام اشـغال افغانسـتان توسـط 
قشـون سـرخ شـوروی در سـال 1979 میـادی، از 
حفـظ  را  سـابق  شـوروی  بـا  روابطـش  یک طـرف 
کـرد و ایـن اقـدام آن هـا را تقبیـح نکـرد و از طـرف 
دیگـر بـا ائتـاف ضد شـوروی بـه رهبـری امریکا و 
عربسـتان سـعودی همسـو گردید و به مجاهدینی که 
علیـه نیروهـای شـوروی در افغانسـتان می جنگیدند، 
اسـلحه و خدمـات صحـی فراهـم نمـود. در عیـن 
حـال، هنـد از اقدامـات ضـد پاکسـتانی دولت مردان 
افغـان بـه ویـژه اقدامـات داوود خـان و داکتر نجیب 
همچنـان حمایـت می کـرد. ایـن بیان گر آن اسـت که 
هنـد همیشـه روابط خـود با افغانسـتان را بر اسـاس 
اصـول واقعیت گرایـی و گسـترش و پیشـبرد اهداف 
منافـع ملـِی خـود تعریـف و تنظیـم کـرده اسـت و 
بـر خاف بـاور مـردم افغانسـتان، از خود فـداکاری 
نشـان نـداده و افغانسـتانی ها را "دوسـت طبیعـی" 

تلقـی نکرده اسـت. 
واقعیـت امـر ایـن اسـت کـه کمک هـای ملکـی و 
نظامـی هنـد بـه افغانسـتان، بـه آن هـا ایـن اجـازه را 
بـه  کـم،  هزینـۀ  بـا  و  کوتاه مـدت  در  کـه  می دهـد 
متقابـل وارد  پاکسـتان در کشـمیر ضربـۀ  اقدامـات 
کنـد و همچنیـن اهـداِف درازمـدِت خـود در منطقه 
و جهـان را ـ از جملـه دسترسـی بـه منابـع طبیعـی 
آسـیای میانـه، رقابـت تجـاری بـا چیـن و راه یافتن 
بـه عضویِت دایمـی در شـورای امنیِت سـازمان ملل 

ـ نیـز دنبـال کنـد. 
2-"دوست طبیعی" یا دوسِت ناشی  

دولـت افغانسـتان در چهارم ماه جنوری سـال 1950 
پیمـان دوسـتی )Treaty of Friendship ( را بـا 
جمهـوری هنـد امضـا کـرد. ایـن پیمـان کـه بـه قلم 
صدراعظـم هنـد جواهرالل نهرو و سـفیر افغانسـتان 
نجیـب اهلل در دهلـی تأییـد گردید، در ابتـدا به روابط 
صمیمانـه بین دو کشـور اشـاره داشـت و بـر تحکیم 
دوسـتی و صلـِح دایمی میـان هند و افغانسـتان تأکید 
می ورزیـد. در ادامـه در ایـن پیمان، بیشـتر به کلیات 
روابـط دیپلوماتیـک میـان دو کشـور پرداخته شـد و 
از گسـترش دادوسـتد تجـاری )در زمینـۀ زراعـت و 

صنعـت(  و فرهنگـی یادآوری شـد. 
آن چـه کـه حایـز اهمیـت اسـت، زمـان عقـد ایـن 
پیمـان می باشـد؛ بـا امضـای ایـن پیمـان هنـد چنـد 
هـدِف عمـده را در آن زمان به دسـت آورد. نخسـت 
این که هند با نشـان دادن دسـت دوسـتی، افغانسـتان 
را بیشـتر بـه طـرِف خود جلـب توانسـت و در واقع 
پاکسـتان  دشـمِن  را  افغانسـتان  سیاسـت،  زبـان  در 
سـاخت. دوم این کـه هنـد بـا یـک رویکـرد نـرم و 
متعـارف در دیپلوماسـی، بـار مامت آمیـز واگـذاری 
مناطق آن سـوی خط دیورند به پاکسـتان را از دوِش 
خود سـبک کرد. در گام سـوم، هند که نمی توانسـت 
بـا رویـای جهان بینـی خود بـه نقض حقوق بشـر در 
کشـمیر ادامـه دهـد، با ترغیب افغانسـتان بـه مداخله 
در  پاکسـتان  اقدامـات  پاکسـتان،  داخلـی  امـور  در 
کشـمیر را بـه گونۀ نیابتـی تافی کرد. برخـی از این 
اقدامـات، بـا حمایـت البییسـت های هنـد همچنـان 
ادامـه دارد. نفوذ هند در سیاسـت خارجی افغانسـتان 
مثـل فیـل در یک اتاق حاضر و محسـوس اسـت، اما 
البییسـت های هنـد از آن ابـا می ورزنـد. در نهایـت، 
ایـن پیمـان راه را بـرای قـرارداد مشـارکت راهبردی 
میـان افغانسـتان و هنـد کـه در چهـارم اکتوبـر سـال 

2011 میـادی بـه امضـا رسـید، بـاز نمود. 
عـاوه بـر ایـن، قـرارداد مشـارکت راهبـردی، قـرار 
اهمیـت  بـه  دیپلوماتیـک،  روابـط  متعـارف  اصـول 
روابـط چندوجهـی میـان افغانسـتان و هنـد پرداخته 
و بـه گسـترش منافـع به اصطـاح مشـترک در نتیجۀ 
ایـن قـرارداد تأکیـد ورزیـده اسـت. ماننـد قـرارداد 
پیمان دوسـتی، قـرارداد مشـارکت راهبـردی چندین 
اهـداف منطقه یـی و جهانـی هنـد را تأمیـن می کنـد.

البتـه قابـل یـادآوری اسـت کـه زمان بندی عقـد این 
قـرارداد بازهم بسـیار زیرکانه سـنجش شـده اسـت. 
هنـد همـواره تـاش کـرده کـه بـه امریـکا نزدیـک 
شـده و از قربـت بـه آن، سـود اقتصـادی و سیاسـی 
به دسـت آورد. سـرمایه گذاری ایاالت متحـده به ویژه 
مثال هـای  جملـه  از  هنـد،  هسـته یی  تأسیسـات  در 
عمـدۀ آن می باشـد. در مـاه می سـال 2011 میادی، 
نیروهـای دریایـی ایـاالت متحـده در یـک عملیـات 
مخفیانـه بـر ابیت آباد پاکسـتان حمله کردند و اسـامه 

بـن الدن را بـه قتل رسـاندند. 

هند 
و آزموِن دوستی 

با افغانستان

ACKU
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اشـاره: فاضل نظری یکی از غزل سرایاِن نام آشناِی ایران 
کرده  دعوت  کابل  به  را  او  افغانستان  فرهنگیاِن  است. 
دو  و  کابل  دانشگاه  در  خواندن  شعر  از  پس  او  بودند. 
به  بود،  یافته  اختصاص  او  شعرهای  به  که  دیگر  برنامۀ 
ایران برگشت. یک روز پیش از برگشتش، برای انجامِ یک 
گفت و گوی اختصاصی، به دیدارش رفتم. اینک متِن کامِل 

این گفت و گو را می خوانید.
***

در تاجیکستان حاال خط عوض شده. من آن جا به دوستانم 
و شاعراِن آن جا گفتم: »یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم 
نیست«، واقعًا متوجه نمی شدند یعنی چه. می دانیـد چرا؟... 
و  رحیم  بفهمند  که  نیست  خط  این  دیگر  خط شان  چون 
رجیم یعنی چه. آن نقطه را نمی بینند دیگر. به همین میزان، 
این قطع ارتباط، آن ها را بیگانه کرده با گذشتۀشان. حاال اگر 
مثًا کسی بیاید و برای آن ها ادبیاِت گذشته را به خط شان 

بنویسد، آن وقت می توانند بفهمند. 
زبان  است.  ملی  ثروِت  که شعر یک  باشد  باید حواس مان 
فارسی یک دارایی است. ما در طوِل قرن ها به این زبان فکر 
بنابراین  کرده ایم. این زبان هویِت ما را تشکیل داده است. 
جدا  پیوندها  آن  از  نمی تواند  کاسیک  شعر  می گویم  من 
باشـد. اصًا امکان پذیر نیست. نام خانواده گِی شعر امروز، 

آن شعرهای گذشتۀ ماست. 
گفتنی یی  چه  پارسی  زبان  حوزۀ  نوگامِ  شاعران  برای 

دارید؟
من اهل توصیه کردن نیستم، به خودم توصیه می کنم. من به 
خودم می گویم که اوالً شعر، زبان عاطفه و احساس است. 
زباِن اندیشه و فکرهاِی آدم است. پس هم آدم باید مواظِب 
یعنی  فکرهایش.  مواظب  هم  و  باشد  احساسش  و  عاطفه 
هم باید فکرهایش را رشد بدهد، تأملش را زیاد کند و هم 
سکوتش را زیاد نماید. ببینید پیغمبر برای تفکر در خلوت 
می گویند  ما  به  روزگار  این  در  حاال  می رفت.  حرا  غار  به 
خوب  تنهایی  واقعًا  اما  نباشید،  تنها  نیست،  خوب  تنهایی 
است. سکوت خیلی خوب است. اکثر پیامبرها شبان بودند 
می کردند.  پیدا  تأمل  فرصِت  آن ها  که  است  همین  برای  و 
فکر کردن گرفته  و  تأمل  از شما سکوت گرفته شود،  اگر 
کتاب خواندن، یک ضبط  با  موقع  آن  نهایت،  در  می شود. 
را  صداها  و  کرده اید  عکس برداری  فقط  می شوید.  صوت 
ضبط. اما اگر فکر کنید، تأمل کنید، اندیشه کنیـد؛ این ها را 
خودی می کنید، مال خودتان می سازید، یعنی آن بخش هایش 
که درست تر است می پذیرید و بخش های دیگر را خودتان 
می سازید و رشد می دهید. شما ببینید وقتی دسِت یک نانوا 

داخل تنور می رود، اولین بار می سوزد ولی بعد آهسته آهسته، 
یعنی می رود  نمی سوزد.  نانوا شد، دستش  وقتی دیگر یک 
این  شما.  به  می دهد  و  می آورد  بیرون  را  نان  تنور،  داخل 
یعنی دستش نسبت به آتش بی تفاوت شده. اما شاعِر امروز 
نباید نسبت به پدیده های پیرامونش بی تفاوت شود. باید مثل 
آن دسِت نانوا نشود. باید حساس باشد و مواظِب زیبایی ها 

باشد و خسته نشود! 
ما کارمان شاید این باشد که یک شمع را روشن نگه داریم 
تا فرق نور و تاریکی را نشان بدهیم. ما شاید نتوانیم عالم را 
روشن کنیم اما با روشن نگه داشتن یک شمع، می  گوییم که 
تاریکی با ظلمت فرق دارد. تا فرق روشنایی و ظلمت عیان 

شود/ یک دم به قدر هالۀ شب تاب نور باش! 
این که می گویند آقا بروید مطالعه کنید، نمی دانم بروید شعر 
دیگران را بخوانید یا حفظ کنید، من این ها را می گویم خوب 
زیادی  راه های  نیست.  شعر  به  رسیدن  راه  تنها  ولی  است 
یکی اش  برسد.  معنی  عالِم  به  بتواند  آدم  آن که  برای  است 
که به نظرم از همه مهم تر است این که: بداند آن چیزی که 
می نویسد، لطف خداست. یعنی به خودش نسبت ندهد. اگر 
هر چقدر بهتر شد، بدانید که لطِف خدا در حِق شما بیشتر 
شده است. اگر مردم دوستت داشتند، بدانید که خدا بازهم 

دارد به تو محبت می کند. 
برق  و  است  سیم  مثل  شاعر  و  نویسنده  که  بدانید  را  این 
تولید  نور  خودش  که  کند  فکر  سیم  این  اگر  خدا،  لطف 
می کند، آن برق قطع می شود و بعد می بینی این سیم به هیچ 
کاری نمی آید. بازهم می گویم یعنی آدم باید رابطۀ خودش 
در  نباید  چیزهایی  یک  کند.  درست  خدا  با  و  عالم  با  را 
در  االن  که  داریم  برود. یک ضرب المثل  از دست  درونش 
ایران ساخته شده، می گویند »مواظب خوبی های تان باشید«، 

یعنی خوبی ها مواظبت می خواهد! 
غزل نِو ایران و افغانستان چه تفاوتی با هم دارند؟

ما در ایران نمی توانیم حتا بگوییم غزل نو چگونه است. غزل 
نو در ایران خودش شکل های مختلفی دارد. ما در ایران پنج 
تا ده شکل شعر را می توانیم پیدا بکنیم که هر کدام مدعی اند 
می کنند.  پرچم داری  این ها  را  ایران  امروزِ  و  نو  غزل  که 
هرکدام هم اسمی روی آن گذاشته اند. بعضی از این نام ها 
هم نام های برساخته و تقلبی اند و هیچ ربطی به آن چیزی 
ندارد که آن ها ارایه می کنند. بعضی از این ها را هم بعضی از 
منتقدین ساخته اند. برخی از منتقدین فقط در حِد کارمندان 
یا کارگراِن ادبیات اند، یعنی این ها کاری به واقعیِت ادبیات 
بیشتر  نمی کنند،  تولید  ادبیات  این  در  این ها چیزی  ندارند. 
برای گذراِن معیشت شان  چیزهایی را با خط کش اندازه گیری 
می کنند که بعد برای شاعراِن دیگر آدرس غلط می شود. مثًا 
زیبایی هایی را کشف می کنند که از آن زیباتر خیلی چیزهاِی 

آن  در  دیگر 
شعر  ساختن  برای  می کنند  فکر  شاعران  بعد  است.  شعر 

زیبایی مثل این، باید سراغ آن رفت. 
شکل  همین  از  مختلفی  شکل های  ایران  در  می گویم  من 
غزِل نو است که نمی شود مقایسه اش کرد. اما اگر بخواهیم 
کًا مقایسه کنیم، در حوزۀ درون مایه متفاوت اند. یعنی در 
شاعران  از  مخصوصًا  خواندم،  که  را  شعرهایی  افغانستان 
جوان، دیدم که یکی حاال همان درد وطن، مشکل ناامنی ها 
از  جنس  یک  به  پرداختن  یکی،  و  دادن هاست  شهید  و 
عاشقانه ها که در ایران دیگر خریدار ندارد؛ مثًا یک عشق 
بی پرده، یک عشق صریح، یک عشق رکیک، یک گزارِش 

رفتار تن و بدِن آدم ها. 
امروز وقتی سینما وجود دارد و همۀ این ها را به شکل های 
با  را  کلمات  بیایید  شما  چرا  می دهد،  نمایش  دیگری 
این همه زیبایی و قداست، آلودۀ یک گزارِش واقعیت کنید؟ 
یک  و  بیان  شعر  نیست.  واقعیت  گزارِش  شعر  درحالی که 
روایت از دوردست است. شعر نمی گوید این جا مثًا دو نفر 
این جا دو زنده گی جریان دارد.  بلکه می گوید  آدم هستند، 
نگاه می کند. شعر یک  آیندۀ شما  و  به گذشته  که  می بینید 
هواپیماست که از باال روایت می کند، نه یک ذره بین که دارد 
جزییات را می بیند. من فکر می کنم این هم در شعِر بعضی 
از دوستاِن جواِن کابل وجود دارد. فکر می کنم این محصول 
سن و سال است، یا این که بعضی از جریان های غلط ایران 
ایران هم مخاطب  این جا آمده. جریان هایی که در خود  به 
خیلی  اجتماعی  شبکه های  در  جریان ها  آن  چون  ندارند. 
فعال اند، ممکن است بعضی از شاعراِن جواِن ما در کابل 
تصور کرده باشند که برای محبوب بودن و مقبول بودن، باید 
این راه را رفت. می دانید که شبکه های اجتماعی یا فضای 
اینترنت را می گوییم فضای مجازی، یعنی فضای غیرواقعی. 
واقعًا  آیا  که  نیست  معلوم  می زنند،  که الیک  آدم هایی  این 

واقعًا  یا  خوانده اند  را  شعر 
وقت ها  خیلی  دارند.  دوست 
یک دادوستد است؛ من الیک 
می کنم تا شما هم الیک کنید. 
یا  نیست،  واقعی  واقعًا  پس 
از  درست  نمونۀ  یک  اصًا 
نمی شود  اصًا  نیست.  جامعه 
در  را ضرب  این ها  که  گفت 
جامعه.  می شوند  کنی،  هزار 
اند.  دیگری  جامعۀ  این ها  نه، 
جامعۀ  با  دارند  فرق  اصًا 
ایران،  در  بروید  شما  واقعی. 
نگاه کنید مثًا آن هایی که در 

کتاب های شان  که  هنگامی  فعال اند،  خیلی  مجازی  فضای 
از  پس  نمی خرد.  را  کتاب ها  این  هیچ کس  می شود،  منتشر 
عاشقانه های  یعنی  است.  تفاوت ها همین  از  یکی  من،  نظر 
این  معتقدم  من  است.  تنی  ـ  نه  همه  ـ  بعضًا  دوستان  این 
عاشقانه ها باید عفیف باشد تا در شعر، مخاطب بتواند این 
را به هرکسی تعمیم بدهد. شعر این طوری است. مثل شعر 
حافظ، یعنی ببینید حتا اگر می گوید "چهارده ساله بتی دارم" 
ما نمی گوییم قطعًا این یک معشوِق چهارده ساله بوده. یعنی 
هنوز ما آن را می توانیم یک اندازه باالتر ببینیم. مثل نور که 
خورشید.  از  می تواند  هم  باشد،  شمع  یک  از  می تواند  هم 
این را هم عرض کردم که بعضی از شاعران عزیِز کابل به 
فورم یا همان شکِل شعر توجه می کنند. یعنی من ابر بودم، 
آسمان شدم، دریا شدم، دریا بودم، خانه شدم... خوب بعد 
وقتی  می آفریند.  قشنگ  خیلی  سینما  امروز  را  این ها  چه؟! 
نویسنده گان دیگر این ها را می نوشتند، سینما به این قدرت 
نرسیده بود که بتواند با جلوه های ویژه یک چنین چیزهایی 
خلق کند. اما امروز این کار را می کند. واقعًا این ها جای شعر 
توجه  فورم  به  اما خیلی ها  است،  نیست. شعر حوزۀ خیال 
می کنند که به نظرم شعر جای معناست تا شکل. باید به معنا 
توجه کرد تا آدم وقتی شعر را می خواند، بتواند با شما همراه 
شود و با شعر شما زنده گی کند. اگر شعر شما غمگین است، 
با شما غمگین شود و بگوید این حرِف من است و بتواند این 
حرف را برای دوستش بگوید. اگر شما یک عاشقانه برای 
برای  را  عاشقانه  آن  بتوانم  من  باید  می گویید،  معشوق تان 
معشوقم بخوانم. آن وقت می توان شعر نامیدش. آن وقت ما 
به شعر نزدیک شده ایم. یعنی شعر شد زباِن مردم. شعر وارد 
زبان مردم شد و مردم آن را پذیرفتند و پس نزدند. در غیر 
محافل  و  شعر  محفل های  در  که  همانی  می شود  شعر  آن، 
خودمانی باید به آن بارک اهلل گفتن ها و آفرین ها قناعت کند 
و این گیاهی که می تواند به آسمان سر بلند کند، می شود یک 
گیاه ُگل خانه یی در یک محیط کوچک. ممکن است خیلی 

زیبا باشد، ولی بازهم گل خانه یی است! 
از  در شعرهای تان  می کردید،  زنده گی  افغانستان  در  اگر 

چه حرف می زدید؟
شما یک نفر را تصور کنید که یک بیماری سخت گرفته و 
آن بیماری روی پوستش تأثیر گذاشته، روی صدایش تأثیر 
گذاشته، روی بینایی اش تأثیر گذاشته، و روی راه رفتنش نیز 
تأثیر گذاشته. بعد شما باشید، از  کدام دردها می گویید؟ از 
درد  از  می گویید،  درد چشمش  از  می  گویید،  پوستش  درد 
پایش می گویید یا از آن بیماری و مرضی که عامِل همۀ این 

دردهاست می گویید؟
این ها  چون  می گذشتم؛  دردها  این  همۀ  از  بودم،  اگر  من 
یعنی  هسته.  سراِغ  می رفتم  اند.  پوسته  این ها  اند،  صورت 
را  دردها  ریشۀ  و  عمق  باید  دارد،  دردی  اگر  امروز  شاعِر 
فریاد بزند. البته شاعر همیشه هم نباید دردها را فریاد بزند، 
گفتم  نشود  فراموش  کند.  یادآوری  را  زیبایی ها  باید  گاهی 
واقعًا  که  چیزی  دارد.  نگه  روشن  باید  را  شمع  آن  شاعر 
تأسف برانگیز است و همه هم قبولش می کنیـد، یعنی وقتی 
به شما می گویم می پذیرید و ممکن است بازهم کسی حاضر 
نباشد دست از این نگاهش بردارد، قوم گرایی افسارگسیخته  

است این جا. 
این خط ها را سیاست کشیده، ما که نباید باورش کنیم. در 
ایران بدترین خط ها در جاهایی افتاده که سرزمین ها دو تکه 
 شده اند؛ مثًا در سیستان، یک سیستان رفته به پاکستان و یک 
باالتر،  با اسم مشابهش  ایران. آذربایجان،  سیستان مانده در 
ما  جغرافیایِی  مرزهای  که  است  درست  است.  کشور  یک 
مرزهای  به جز  هم  دیگری  مرزهاِی  ما  اما  است،  این گونه 

جغرافیایی داریم. مگر انسانیت یک مرز نیست؟ 
در مصاحبه های تان شعر هم می خوانید؟

من در ایران اول این که کمتر فرصت پیدا می کنم به جلساِت 
شعر بروم و تقریبًا نمی روم. یعنی واقعًا به دالیلی نمی رسم. 
ولی اگر هم بروم، نهایتًا دو بیت یا سه بیت می خوانم و تمام. 
اصًا شعر خواندن برایم کار سختی است. یعنی من می گویم: 
خوب من شعر را منتشر کردم، شما بروید بخوانیدش دیگر. 

برای چه من بیایم جلوی میکروفون و همان را اجرا کنم؟ 
بخوانم.  چه  می آیم،  این جا  وقتی  بودم  نکرده  فکر  اصًا 
بار  دو  یعنی  بخوانم.  شعر  داشتم  دوست  واقعًا  این جا  اما 
این طوری شد که گفتم این را به عنوان آخرین شعر می خوانم 
دوست  خودم  خواندم.  را  دیگر  شعِر  یک  دوباره  باز  ولی 
داشتم بخوانم. به شوخی به دوستانم گفتم حاال از شما انتقام 
از  می گیرم، چون خیلی وقت است که کسی شعرهای مرا 
زباِن خودم نمی شنود. همین حاال در حافظه چیزی ندارم اما 
از یک غزل را می خوانم که  بیاید، دو ـ سه بیت  یادم  اگر 
حاال بی مناسبت با حرف های قبلی مان هم نمی تواند باشد.  

نسبت عشق به من نسبت جان است به تن
تو بگو، من به تو مشتاق ترم، یا تو به من؟

زنده ام بی تو همین قدر که دارم نفسی
در جدایی نتوان گفت به جز آه سخن

بعد از این در دل من شوق رهایی هم نیست
این هم از عاقبِت از قفس آزاد شدن
باز با گریه به آغوش تو برمی گردم

چون غریبی که خودش را برساند به وطن
تو اگر یوسِف خود را نشناسی عجب است

ای که بینا شده چشِم تو به یک پیراهن.

ممنون از این که فرصت گذاشتید.
ممنون شما هم! 

  گفت وگویی با فاضل نظری، شاعِر ایرانی
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شعر گزارِش واقعیت 
نیست. شعر بیان 
و یک روایت از 
دوردست است. شعر 
نمی گوید این جا مثالً 
دو نفر آدم هستند، 
بلکه می گوید این جا 
دو زنده گی جریان 
دارد. می بینید كه به 
گذشته و آیندة شما 
نگاه می كند. شعر یک 
هواپیماست كه از 
باال روایت می كند، نه 
یک ذره بین كه دارد 
جزییات را می بیند. 
من فکر می كنم 
این هم در شعِر 
بعضی از دوستاِن 
جواِن كابل وجود 
دارد. فکر می كنم 
این محصول سن و 
سال است، یا این كه 
بعضی از جریان های 
غلط ایران به این جا 
آمده. جریان هایی 
كه در خود ایران 
هم مخاطب ندارند. 
چون آن جریان ها در 
شبکه های اجتماعی 
خیلی فعال اند، 
ممکن است بعضی 
از شاعراِن جواِن 
ما در كابل تصور 
كرده باشند كه 
برای محبوب بودن 
و مقبول بودن، باید 
این راه را رفت

ACKU



راضیه سادات منگل، عضو مجلس نماینده گان ادعا دارد که 
پسر وزیر دفاع وی را تهدید به مرگ کرده و خائن و وطن 

فروش خطاب نموده است.
خانم سادات گفت: "بعد از اینکه وزیر دفاع از سوی مجلس 
استیضاح شده و رای اعتماد گرفت، پسرش من را تهدید به 
مرگ کرده و می گوید که چرا در مجلس وزیر را بی کفایت 

خواندی، تو وطن فروش هستی، تو خائین هستی."
بانو سادات افزود: من منحیث یک وکیل با دالیلی که دارم 
حق دارم که ابراز نظر کنم، باز هم می گویم که وزیر دفاع 
بی کفایت است، اما فرزندش چه حق دارد که من را تهدید 

به مرگ می کند.
این عضو مجلس اسنادی را به اعضا و رییس مجلس داد که 

گویای تهدید فرزند وزیر دفاع علیه اش بود.
اعضای  تهدید  گفت:  مجلس  رییس  ابراهیمی  عبدالرووف 
قابل  وجه  هیچ  به  و  است  افغانستان  مردم  تهدید  مجلس 

قبول نیست.
رییس مجلس افزود به این موضوع از راه حقوقی و قانونی 

رسیدگی خواهد شد.

انتخابات  هرزودتر  که  از حکومت خواست  مجلس  رییس 
پارلمانی را برگزار کند.

کمال ناصر اصولی نماینده دیگر مجلس در این ارتباط گفت: 
“فرزند وزیر دفاع چه حق دارد که مثل سگ دیوانه بیاید یک 

وکیل را تهدید به مرگ کند”.
اصولی می گوید: “فرزند وزیر دفاع در شفاخانه چهار بستر 
با یک امضای خود پنجاه  داکتر است و من اسناد دارم که 

هزار دالر رشوه گرفته است”.
خانم ریحانه آزاد عضو مجلس گفت: حکومت پارلمان فعلی 
را به گرو گرفته است و خواست قانونی مردم از طریق این 

پارلمان عملی نمی شود.
را  انتخابات  عاجل  هرچه  حکومت  باید  گفت:  آزاد  بانو 
بیاید و ممثل واقعی  تا نمایندگان واقعی مردم  برگزار کنند 

خواست مردم در مجلس باشند.
این عضو مجلس می گوید: من از استیضاح وزرای سکتور 
امنیتی و دادن رای اعتماد به آن ها شرم دارم و دیگر آبروی 

نزد مردم نداریم.
کور  و  کر  را  خود  ما  می گوید:  دوست  بشر  رمضان  داکتر 

ساخته و منافع ملی را معامله کردیم.
و  تبدیل  ترفع،  امر  وکا  که  همین  می گوید:  دوست  بشر 

پروژه را می گیرند، خاف قانون بوده و معامله است.
بشر دوست باور دارد هر تصمیم که به اساس قوم، سمت 
و مذهب باشد خیانت است که از سوی وکا صورت می 

گیرد.
محمد عارف رحمانی می گوید: از منظر شریعت و قانون هر 
کسی که به وزرای دفاع، داخله و رییس عمومی امنیت ملی 

رای اعتماد داده است پاسخگوی خون شهدا است.

وی به وزاری سکتور امنیتی هشدار می دهد که اگر امنیت را 
تامین نکنند باز یک اقلیت 51 نفری می تواند دوباره شما را 

به استیضاح بکشاند.
ناهید فرید عضو دیگر مجلس نمایندگان می گوید: استیضاح 
که  بود  اشتباه  یک  مجلس  سوی  از  امنیتی  سکتور  وزرای 

دیدگاه مردم را نسبت به وکا منفی ساخته است.
خانم فرید گفت: »اینجا منافع شخصی و قومی مطرح است 

نه منافع ملی«.
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اگــر عربســتان ســعودی بــرای مــردم مســلماِن 
ــای  ــر مبن ــامی ب ــتاِن اس ــِر افغانس ــد و فقی نیازمن
ــا  ــتان ی ــود، بیمارس ــامی خ ــۀ اس ــوت و وجیب اخ
ــِد آب  ــرق و س ــد ب ــد، بن ــار نمی کنـ ــفاخانه اعم ش
ــی را  ــه و کارخانه ی ــچ فابریک ــۀ هی ــازد، هزین نمی س
ــه  ــاِت جاری ــه صدق ــل را ک ــردازد، ســرک و پُ نمی پ
ــتان و  ــد، باغس ــازی نمی کن ــازی و بازس اســت نوس
ــر از خــاک و مســتعد  ــای پُ تاکســتانی را در زمین ه
کِشــت و ثمــر در افغانســتان نمی پرورانــد، چاه هــای 
آب غــرض آبیــاری دشــت های المــزروع بــرای 
ــِن  ــِر کشــور هم دی ــد و فقی ــرادراِن مســلماِن نیازمن ب
خــود حفــر نمی کنــد، در جهــت انکشــاف و توســعۀ 
ــراِن  ــم همچــون کاف ــم از ک اقتصــادی افغانســتان ک
ــا  ــی از صده ــول و ثروت ــی، پ ــی و امریکای اروپای
ملیــارد دالــر نفتــی بــه مصــرف نمی رســاند امـــا در 
ــان دینــی و عالمــان اســامی در  ــر اســام، طالب براب
ــد و اشــتیاق  ــا احســاس مســوولیت می کن کشــورِ م
بــه کمــک دارد؛ مســـلماً این احســاس و مســوولیت 
بــا اعمــار دانشــگاه اســامِی پنجصــد میلیــون دالــری 

ــود! ــن نمی ش ــار تأمی در ننگره
ــون  ــن ســرمایه گذاری پنجصــد میلی ــا ای عربســتان ب
ــوار  ــامی در ج ــگاه اس ــار دانش ــرای اعم ــری ب دال
ــز  ــه مرک ــور ک ــی آن کش ــق قبایل ــتان و مناط پاکس
افراط گرایــی دینــی، تروریســم و قاچــاق مــواد 
مخــدر اســت، چــه چیــزی را در ســر می پرورانــد و 
چــه اهدافــی را دنبــال می کنــد؟ حتــا اگــر عربســتان 
در صــدد رقابــت و مقابلــه بــا سیاســِت نظــام حاکــم 
والیــت فقیــه ایــران در افغانســتان باشــد و پنجصــد 
ــامی  ــگاه اس ــار دانش ــت اعم ــر در جه ــون دال میلی
ــمرده  ــران ش ــا ته ــازی ب ــن ب ــۀ ای ــار هزین ننگره
ــف و  ــازی کثی ــک ب ــازی، ی ــن ب ــا ای ــه تنه شــود؛ ن
مجرمانــه در زمیــن افغانســتان اســت؛ بلکــه تبعــات 
ــرد و  ــز می گی ــان بازیگــران را نی و فرجــام آن، گریب

ــی َدَرد. م
ایــن بــازی کثیــف کــه در ظاهــر بــا نــام کمــک بــه 
افغانســتاِن مجــروح و مصیبــت زده و مرهمــی بــرای 
ــع  ــود، در واق ــام می ش ــور انج ــن کش ــای ای زخم ه
ــوز از آن خــون  ــه هن ــر زخم هایی ســت ک ــی ب نمک
ــی و  ــم دین ــود عال ــه کمب ــتان ب ــد. افغانس می چک
کمبــود مدرســه و دانشــگاه اســامی نــه تنهــا مواجــه 
ــی و  ــان دین ــداد عالم ــس تع ــه برعک ــت، بلک نیس
مــدارس دینــی در ایــن کشــورِ مســلمان بســیار زیــاد 
و بســیار زیــاد اســت. بنــا بــر ایــن کثــرِت بیــش از 
حــِد ضــرورت اســت کــه شــمار زیــاد عالمــان دینِی 
ایــن کشــور در ســطوح مختلــف ـ از مــا تــا مولوی 
و قــاریـ  در پیونــد بــه درس و تحصیــل دینــی خود 
ــذر  ــن رهگ ــد و از ای ــتغال و کاری ندارن ــچ اش هی
هیــچ معــاش و درآمــدی بــرای نیازمندی هــای 
ــر  ــاوه ب ــد. ع ــت نمی آورن ــود به دس ــِی خ زنده گ
ــک  ــی ی ــی کاری و بی معاشــِی عالمــان دین ــه ب این ک
مشــکل جــدی بــرای معیشــِت آن هاســت، آن هــا بــا 
ــه احســاِس  ــه در جامع ــتغال و وظیف ــدم اش ــن ع ای

ســرخورده گی و حقــارت می کننــد. 
ــتر  ــیار بیش ــتان بس ــز در افغانس ــی نی ــدارس دین م
از حــِد مــورد نیــاز ســت. نــه تنهــا شــهرها و 
ــمی و  ــِی رس ــدد دین ــدارس متع ــات، م ــز والی مراک
ــد،  ــامی دارن ــگاه های اس ــا دانش ــمی و حت غیررس
بلکــه در روســتاها و مناطــق روســتایی کشــور 
صدهــا و هــزاران مدرســۀ دینــی وجــود دارد. 
امــان اهلل ایمــان ســخنگوی وزارت معــارف در ســال 
ــکا  ــا صــدای امری ــه ب 1392 خورشــیدی در مصاحب
تعــداد مــدارس دینــی )رســمی و غیررســمی( را در 
ــان  ــه اع ــزار مدرس ــیزده ه ــش از س ــتان بی افغانس
ــی وزارت  ــخنگوی فعل ــرداد س ــب مه ــرد. مجی ک
ــی رســمی  ــدارس دین معــارف افغانســتان، شــمار م
ــارف، 1048 مدرســه  ــا ثبت شــده را در وزارت مع ی

ــزار  ــش از یک ه ــدارس غیررســمی را بی و شــمار م
می گویــد. قطــع نظــر از تفــاوت آمــار، نکتــۀ 
ــی در  ــن اســت کــه هــزاران مدرســۀ دین روشــن ای
ــۀ رســمی و غیررســمی وجــود  ــه گون افغانســتان ب
ــن  ــب در ای ــزار طال ــد ه ــش از دوص ــه بی دارد ک
ــل  ــم و تحصی ــمی تعلی ــمی و غیررس ــدارس رس م
می کننــد. بــه همین گونــه، شــمار مســاجد و امامــان 
مســاجد در افغانســتان بــه ده هــا هــزار مســجد و امام 
ــن  ــمار ای ــاف ش ــج و اوق ــه وزارت ح ــد ک می رس
ــزار و  ــت ه ــش از یک صدوبیس ــه بی ــاجد را ب مس
ــد.  ــن می کن ــؤذن تخمی ــام و م ــزار ام دوصدوچهل ه
ــی در  ــم دین ــزاران عال ــه ه ــت ک ــن در حالی س ای

ــد.  ــجدی را ندارن ــت مس ــتا، امام ــهر و روس ش
ــی  ــزول وح ــرزمین ن ــعودی ـ س ــتان س ــر عربس اگ
و ســرزمین ظهــور اســام و بــه عنــوان کشــور 
ــد  ــش از ص ــاالنه بی ــه س ــت دار ـ ک ــد و نف ثروتمن
ــی آورد،  ــت م ــت به دس ــروت نف ــر از ث ــارد دال میلی
در برابــر اســام و بــرادراِن مســلماِن خــود در 
ــوزی دارد،  ــوولیت و دل س ــاس مس ــتان احس افغانس
شایســته اســت بــه جــای اعمــار دانشــگاه اســامی 
ــی از  ــار، بخش ــری در ننگره ــون دال ــد میلی پنجص
ــارف، وزارت  ــاالنه در وزارت مع ــۀ س ــن بودج تأمی
حــج و اوقــاف و وزارت تحصیــات عالــی را بــرای 
مســاجد و مــدارس و عالمــان دینــی افغانســتان 
ــرادر  ــول ب ــا، پ ــن وزارت خانه ه ــود. ای ــل ش متقب
مســلمان عربســتان ســعودی خــود را این گونــه 

ــد:  ــه کنن هزین
1- تمــام مســاجد افغانســتان بــا امامــاِن ایــن 
ــاق و  ــن قش ــا دورافتاده تری ــهرها ت ــاجد از ش مس
ــود  ــت می ش ــاف ثب ــده، در وزارت حــج و اوق دهک
و امامــان مســاجد همچــون مأمــوران دولــت، معــاش 

ــد. ــت کنن ــوار دریاف ــوق ماه ــا حق و ی
2- تمــام مــدارس دینــی افغانســتان در وزارت 
معــارف ثبــت و رســمی می شــود. وزارت معــارف، 
نصــاب درســی ایــن مــدارس را تنظیــم و هزینــۀ آن 

ــد. ــن می کن ــری تأمی ــب عص ــون مکات را همچ
3- وزارت حــج و اوقــاف، قانــون و مکانیســم 
تعییــن امامــان مســاجد و اعمــار مســاجد را تدویــن 
ــاند. ــذاری می رس ــع قانون گ ــِب مراج ــه تصوی و ب
ــره  ــه وزارِت متذک ــن س ــتان و ای ــت افغانس 4- دول
متعهــد می شــوند کــه صــورت مصــرِف پــول مــورد 
کمــِک عربســتان را در ایــن مــوارد با شــفافیت نشــان 
می دهنــد و دولــت عربســتان در توافــق رســمی 
دوجانبــه تعهــد کنــد کــه در نظــام درســی مــدارس 
دینــی، تنظیــم امــور مســاجد و برنامــۀ وعــظ و تبلیغ 
امامــان مســاجد و عالمــان دینــی هیچ گونــه نقــش و 

ــد.   ــته باش ــی نمی داش دخالت
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د ناټــو رسمنــي وايــي، ناټــو تــړون او متحــدان يــې افغانســتان 

کــې د ســولې او پخالينــې د هغــې پروســې مالتــړ کــوي چــې د 

افغانانــو پــه رهــرۍ پرمــخ بوتلــل يش.

ينــس ســټولټنرګ پــرون بروکســل کــې د ناټــو او روســيې د شــورا 

ــې  ــه څرګندون ــس ت ــوه کنفران ــه دې اړه ي ــته پ ــډې وروس ــه غون ل

وکــړې:

ــدار  ــوو او طرف ــړ ک ــې مالت ــې د پروس ــولې او پخالين ــوږ د س "م

يــې يــو، خــو دا پروســه بايــد د افغانانــو پــه مــرۍ او د افغانانــو 

پــه مالکيــت پرمــخ بوتلــل يش. کــه دا د افغانانــو پــه رهــرۍ او 

ــړ کــوو چــې  ــو مالت مالکيــت پروســه وه، مــوږ د داســې اقدامات

پــه افغانســتان کــې د ســوله ييــز حــل ســبب کېــږي، خــو افغانــان 

بايــد پــه خپلــه دا پروســه رهــري کــړي. دا د ناټــو کليــدي پيغــام 

دى."

ــرۍ  ــه ره ــو پ ــې د افغانان ــال ک ــې ح ــه داس ــي پ ــو رسمن د ناټ

د ســولې د پروســې مالتــړ اعالنــوي چــې افغــان حکومــت تېــر 

ــالمي  ــه حزب اس ــرۍ ل ــه م ــار پ ــن حکمتي ــزکال د ګلبدي ملري

ــړه. ــليک ک ــه الس ــولې موافق رسه د س

ينــس ســټولټنرګ دا خــره پــرون د ناټــو او روســيې د شــورا تــر 

غونــډې وروســته وکــړه.

پــه پــام کــې ده چــې مســکو دوه اوونــۍ وروســته د افغانســتان د 

ســولې پــه تــړاو د يــوه ســيمه ييــز کنفرانــس کوربــه وي.

ــه ګــډون د  ــس کــې د افغانســتان پ ــه دغــه کنفران ــږي پ ــل کې وي

١٢ هېوادونــو اســتازو تــه د ګــډون بلنــه ورکــړل شــوې ده، خــو 

پــه دې غونــډه کــې بــه د ناټــو کــوم غــړى هېــواد برخــه ونلــري.

ــه  ــيې پ ــې روس ــي وو چ ــو وي ــله والو طالبان ــم وس ــه ه ــه څ ک

ــاوري  ــه ورکــړې، خــو کومــې ب دې کنفرانــس کــې د ګــډون بلن

ــه کــړ. ــد ن ــې دغــه خــر رســًا تائي رسچين

د ناټــو رسمنــي ينــس ســټولتنرګ وويــل چــې د ناټــو او روســيې 

ــي  ــر امنيت ــتان پ ــې د افغانس ــې ي ــډه ک ــۍ غون ــه پرون ــورا پ د ش

چلينجونــو هــم مترکــز وکــړ:

"مــوږ پــه افغانســتان کــې لــه چلينجونــو پــر ډک امنيتــي وضعيــت 

ــان  ــې د افغ ــه ده چ ــه ګټ ــو پ ــوږ د ټول ــړ. دا زم ــث وک ــم بح ه

ځواکونــو مرســته وکــړو، څــو خپــل امــن ټينــګ کــړي. دا هغــه 

ــور متحــدان کــوي،  ــو او زمــوږ ن ــې ناټ کار دى چــې دا مهــال ي

دوى افغــان ځواکونــه روزي، مــايل مرســته يــې کــوي او دا ډېــره 

مهمــه دهچــې ټــول اړخونــه د افغانانــو پــه مالکيــت د پخالينــې 

د هڅــو مالتــړ وکــړي."

پــه افغانســتان کــې د ناټــو جنګــي ماموريــت پــه ٢٠١٤میــالدي 

کال کــې پايتــه ورســېد.

دا مهــال افغانســتان کــې شــاو خــوا ١٣زره بهــرين رستېــري دېــره 

ــه  ــو پ ــان ځواکون ــان دي؛ دوى افغ ــې امريکاي ــرى ي ــې ډې دي چ

روزنــه او ســال مشــوره کــې همــکاري کــوي.

مرهِم زخم یا نمِک زخم؟

عضو مجلس:

پسـر وزیر دفاع به مـرگ تهدیدم کرد

ناټو: 

د سولې د هغه پروسې مالتړ کوو 

چې د افغانانو په رهربۍ پرمخ ځي

محمد اكرام اندیشمند
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ورزش

ــل  ــازمان مل ــکا در س ــدۀ امری ــارات نماین ــه اظه ــی ب ــناتور روس ــک س ی
ــان داد. ــش نش واکن

ــدۀ  ــارات نماین ــه اظه ــش ب ــی در واکن ــناتور روس ــکوف، س ــی پس الکس
ــار  ــری بش ــر کناره گی ــکا دیگ ــه امری ــت ک ــل گف ــازمان مل ــنگتن در س واش

اســد را در اولویت هــای خــود قــرار نمی دهــد.
ــه  او افــزود: اظهــارات نماینــدۀ امریــکا در ســازمان ملــل یعنــی اعتــراف ب
قــدرت بشــار اســد و مخالفــت بــا سیاســت های شکســت خــوردۀ اوبامــا.
ــور  ــا، رییس جمه ــاراک اوبام ــرد: ب ــان ک ــی خاطرنش ــناتور روس ــن س ای
ســابق امریــکا در ســال 2012 میــادی گفــت کــه روزهــای اســد، بــه ســر 

رســیده اســت.
ــنگتن  ــه واش ــت ک ــل گف ــازمان مل ــکا در س ــدۀ امری ــی، نماین ــی هایل نیک
دیگــر بــر ســرنگونی بشــار اســد رییس جمهــور ســوریه تمرکــز نمی کنــد. 
ــه  ــان دادن ب ــرای پای ــی ب ــن راه ــال یافت ــه دنب ــنگتن ب ــه واش ــزود ک او اف

ــوریه اســت. ــگ در س جن
پیــش از ایــن، »رکــس تیلرســون«، وزیــر امــور خارجــۀ امریــکا گفتــه بــود 
کــه آینــدۀ بشــار اســد، رییس جمهــور ســوریه را مــردم ایــن کشــور تعییــن 

خواهنــد کــرد.
او در نشســت مشــترک خبــری بــا مولــود چــاووش اوغلــو، همتــای 
ترکیه یــی در انقــره گفــت: بــر شکســت دادن داعــش و همــکاری بــا ترکیــه 
در ایــن بــاره تأکیــد داریــم. بیــن امریــکا و ترکیــه دربــارۀ مقابلــه بــا داعــش 

توافــق نظــر وجــود دارد.

ــی  ــای جنوب ــابق کوری ــور س ــت رییس جمه ــری از بازداش ــانه های خب رس
خبــر دادنــد.

پــارک گــون هــه، رییس جمهــور ســابق کوریــای جنوبــی در پــی رســوایی 
فســاد و سوءاســتفاده از قــدرت، بازداشــت شــد.

ــام  ــه اته ــه، را ب ــون ه ــارک گ ــت پ ــم بازداش ــئول حک ــزی س دادگاه مرک
ــی صــادر  ــرار دولت ــدرت و افشــای اس ــتفاده از ق ــوه، سوءاس ــت رش دریاف

ــود. ــرده ب ک
دادگاه قانــون اساســی کوریــای جنوبــی، پــارک گئــون هائــه، رییس جمهــور 
ــی  ــی و مال ــاد سیاس ــدۀ فس ــارکت در پرون ــام مش ــه اته ــور را ب ــن کش ای

برکنــار کــرد.
او ســومین رییس جمهــوری اســت کــه در حــال انجــام تحقیقــات قضایــی، 
ــوه  ــت رش ــام دریاف ــه اته ــی ک ــود. در صورت ــد ب ــت خواه ــت بازداش تح
ــی  ــای جنوب ــزرگ کوری ــرکت های ب ــد ش ــران ارش ــارک از مدی ــط پ توس

ــد شــد. ــس محکــوم خواه ــه 10 ســال حب ــات شــود، او ب ــد و اثب تایی
ــه  ــت ک ــی اس ــای جنوب ــب کوری ــور منتخ ــتین رییس جمه ــارک، نخس پ

مجبــور بــه کناره گیــری از قــدرت می شــود.
ــارک گون هــه، متهــم شــده اســت  چــوی سن ســیل، از دوســتان نزدیــک پ
ــاب  ــارک، در انتص ــم پ ــر خان ــود در دفت ــت خ ــتفاده از موقعی ــا اس ــه ب ک
مشــاوران رییس جمهــوری اعمــال نفــوذ و هم چنیــن بــه نفــع یــک 
ــت. ــرده اس ــی ک ــتفاده مال ــود سوء اس ــا خ ــط ب ــی مرتب ــۀ غیرانتفاع موسس

ــم  ــۀ مه ــور در منطق ــا حض ــیه ب ــش روس ــان ارت ــی از فرمانده هیأت
ــج  ــد و نتای »وزیرســتان شــمالی« در شــمال شــرق پاکســتان، از رون
ــد. ــدن کردن ــن کشــور دی ــش ای ــای ضــد تروریســتی ارت عملیات ه
ســخنگوی ارتــش پاکســتان اعــام کــرد کــه جنــرال ســرگیی 
اســراکوف، معــاون ســتاد عمومــی ارتــش روســیه در راس هیأتــی از 
ــه دعــوت ارتــش پاکســتان از مناطــق  فرماندهــان عالی رتبــۀ روس ب

ــرده اســت. ــدن ک وزیرســتان شــمالی دی
نماینــده گان روســیه در ایــن ســفر بــا رونــد اجــرا و پیشــبرد 
ــاوه  ــدند. ع ــنا ش ــتان آش ــتی در پاکس ــد تروریس ــای ض عملیات ه
بــر ایــن، گــزارش کاملــی از عملیات هــای عمرانــی و بازســازی کــه 
در ایــن مناطــق در حــال اجراســت نیــز بــه نماینــده گان روســیه داده 

شــده اســت.
ــه  ــفر ب ــن س ــا در ای ــرد: م ــح ک ــتان تصری ــش پاکس ــخنگوی ارت س
نماینــده گان روســیه نشــان دادیــم کــه چگونــه تروریســت ها از هــر 

ــده اند. ــازی ش ــد پاک س ــه بوده ان ــی ک ــژاد و رنگ ن
ــت  ــاد امنی ــرای ایج ــتان ب ــای پاکس ــز تاش ه ــراکوف نی ــرال اس جن
ــانی های  ــت رس ــه خدم ــتود و آن را نتیج ــه را س ــات در منطق و ثب

ــن کشــور دانســت. ارتــش ای
ــر  ــی ب ــاکام گذاشــتن نقشــۀ مبن ــرای ن ــاش اســت ب پاکســتان در ت
ــورهای  ــا کش ــود ب ــاط خ ــه، ارتب ــتان در منطق ــدن پاکس ــا مان تنه

ــد. ــتحکم کن ــایه را مس همس
ــن  ــدور اقتصــادی چی ــی شــدن کری ــس از اجرای ــه و پ ــن زمین در ای
و پاکســتان، تاش هایــی از ســوی اســام آباد بــرای وارد کــردن 

ــت. ــروژه صــورت گرف ــن پ ــه ای مســکو ب
ــزار  ــز برگ ــای مشــترکی نی ــش دو کشــور ســال گذشــته مانوره ارت

ــد. کــرده بودن

ــران  ــز ای ــس روی می ــی تنی ــدرس بین الملل ــبی، م ــف اهلل نس ــل لط جمی
ــس  ــری و تدری ــوزش مربیگ ــی، 2 کاس آم ــیون جهان ــوت فدراس ــا دع ب

ملی پوشــان افغانســتان را برگــزار کــرد.
ــف اهلل  ــل لط ــتان، جمی ــان کردس ــی ادارۀ کل ورزش و جوان ــط عموم رواب
ــاری  ــال ج ــل س ــران اوای ــز ای ــس روی می ــی تنی ــدرس بین الملل نســبی، م
بــرای تشــکیل کاس آمــوزش مربیگــری و تدریــس ملی پوشــان افغانســتان 

بــه کشــور اعــزام شــده اســت.
لطــف اهلل نســبی، ســرمربی تیــم ملــی ایــران بــه مــدت 8 روز بــه افغانســتان 
اعــزام شــده و آمــوزش کاس مربیگــری ســطح بین المللــی و ملی پوشــان 

بخــش مــردان و زنــان ایــن تیــم را بــر عهــده داشــته اســت.
ــور 17  ــا حض ــدت کاس ITTF_PTT L1 را ب ــن م ــبی در ای ــای نس آق
ــن  ــای نوی ــه، روش ه ــرد و در ادام ــزار ک ــتانی برگ ــان افغانس ــر از مربی نف

ــوزش داد. ــور آم ــوش کش ــکار ملی پ ــه 12 ورزش ــز را ب ــس روی می تنی
او ملی پــوش ســابق تنیــس روی میــز ایــران در مــرداد ســال 94 بــه عنــوان 

مــدرس بین المللــی از ســوی فدراســیون جهانــی)ITTF( انتخــاب شــد.
ایــن مربــی کردســتانی از ســال 94 ســرمربیگری تیــم ملــی ایــران را عهده دار 
اســت و در المپیــک 2016 ریــو نیــز تیــم ایــران را هدایــت و همراهــی کــرد. 
جمیــل لطــف اهلل نســبی مســلط بــر زبــان انگلیســی اســت و بــه عنــوان تنهــا 

مــدرس بین المللــی فدراســیون تنیــس روی میــز ایــران بــه شــمار مــی رود.

ــا  ــهمیه یی فیف ــنهاد 16 س ــا از پیش ــس یوف ــن، ریی ــاندر چرفی الکس
ــرد. ــی ک ــراز خوش حال ــی 2026 اب ــا در جام جهان ــارۀ اروپ ــرای ق ب

ــخ،  ــود در زوری ــران خ ــتۀ مدی ــت روز گذش ــان نشس ــا در پای فیف
جهــت  قاره یــی  کنفدراســیون های  پیشــنهادی  ســهیمه های 
جام جهانــی 2016 را اعــام کــرد کــه بــه اروپــا 16 ســهمیه 

اختصــاص یافــت.
ــا  ــال اروپ ــۀ فوتب ــس اتحادی ــن، ریی ــاندر چرفی ــان، الکس ــن می در ای
ــارۀ 16 ســهمیۀ پیشــنهادی فیفــا بــه شــبکۀ آر اســپورت  )یوفــا( درب
ــران  ــۀ مدی ــا در جلس ــنهادی فیف ــهمیۀ پیش ــا از س ــت: م ــیه گف روس
خوش حــال  بســیار   2026 جام جهانــی  بــرای  کنفدراســیو ن ها 
هســتیم. معتقدیــم کــه ایــن ســهیمۀ عادالنــه اســت و اروپــا 

دارد. را  آن  شایســته گی 
ــهیمه  ــتیم 16 س ــدوار هس ــرد: امی ــان ک ــه خاطرنش ــن در ادام چرفی
اروپــا در نشســت روز نهــم مــاه مــی ســال جــاری کــه در بحریــن 

ــی برســد. ــب نهای ــه تصوی ــزار خواهــد شــد ب برگ
ــا )9  ــم(، آفریف ــا )16 تی ــا، اروپ ــنهادی فیف ــهمیه های پیش ــق س طب
ــی )6  ــکای جنوب ــم(، امری ــکاکاف )6 تی ــم(، کون ــیا )8 تی ــم(، آس تی
ــت.  ــد داش ــی 2026 خواهن ــم( در جام جهان ــیه )1 تی ــم( اقیانوس تی
ــان  ــی می ــت 6 جانبه ی ــزاری تورنمن ــا برگ ــز ب ــده نی ــم باقی مان 2 تی
ــور  ــم کش ــا و تی ــر از اروپ ــه غی ــف ب ــای مختل ــده گان قاره ه نماین
ــم  ــد شــد. فیفــا در  نشســت بحریــن تصمی ــان انتخــاب خواهن میزب
نهایــی را دربــارۀ ســهیمه کنفدراســیون های قاره یــی را اتخــاذ 
خواهــد کــرد. جام جهانــی 2026 میــادی بــرای اولین بــار بــا 

ــود. ــزار می ش ــی برگ ــروه 3 تیم ــم و 16 گ ــرکت 48 تی ش
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فرهنگ و نقش معنابخش آن
ــات  ــی، از مقوم ــروه اجتماع ــوم و گ ــر ق ــگ ه فرهن
اصلــی هویــت آن قــوم و گــروه بــه حســاب می آیــد. 
اگــر فرهنــگ قومــی در معــرض تهدیــد باشــد، در واقــع هویــت آن 
ــگ،  ــش فرهن ــن نق ــاید مهم تری ــده اســت. ش ــره افتی ــه مخاط ــوم ب ق
ــادار،  ــی معن ــت. زنده گ ــای آن اس ــی اعض ــه زنده گ ــیدن ب معنابخش
زنده گیــی اســت کــه معطــوف بــه غایــت باشــد و آن غایــت بتوانــد 

ــد. ــده باش ــش و انگیزانن ــی الهام بخ ــدر کاف ــه ق ب
امــا فــرد در طــول زنده گــی خــود بــا شــمار نامحــدود از اهــداف و 
غایــات روبــه رو اســت و ناگزیــر بایــد دســت بــه گزینــش بزنــد. امــا 
انتخــاب از میــان ایــن مجموعــۀ نامحــدود، کار ســخت و بــه غایــت 
ــتابد  ــاری او می ش ــه ی ــگ ب ــه فرهن ــت ک ــت. این جاس ــواری اس دش
ــود،  ــی خ ــام ارزش ــای نظ ــر مبن ــرد را ب ــش روی ف ــای پی و گزینه ه
محــدود می ســازد و از دشــواری فراینــد انتخــاب می کاهــد. امــا هــر 
ــتِ کم  ــت دس ــد. آن غای ــا نمی بخش ــرد معن ــی ف ــه زنده گ ــی ب غایت
ــد.  ــده باش ــش و برانگیزانن ــد، الهام بخ ــرد ارزش من ــر ف ــد از نظ بای
زنده گــی معنــادار، نهایتــًا زنده گیــی اســت کــه حــول غایــت 

ــود. ــده می ش ــه آفری ــد خاقان ارزش من

روح اهلل یوسف زاده

رییــس علمــای کابــل در برنامه یــی پیرامــون حــل 
ــن از  ــت و م ــخن ها گف ــوروز، سـ ــِت ن ــا حرم ی
ــن پرســش ها را  ــدام ای ــون آن را شــنیدم و م تلویزی

در ذهــن مــرور کــردم:
ـ اگــر ایــن آقــا رییــس علمـــای پایتخــت اســت، پــس رییــس 

جهــاِی کابــل چــه کســی خواهــد بــود؟
ـ وقتــی ذهــن و زبــاِن رییــس علمــای پایتخــت این قــدر 
بســته و الکــن باشــد، پــس ذهــن و زبــاِن رییــس علمــاِی یــک 
والیــت و ولســوالِی دوردســت چـــقدر خشــک و خاک خــورده 

ــود؟ خواهــد ب
ــم  ــرای تحری ــا ب ــِس علم ــاب ریی ــه جن ــی ک ــن دقایق ـ در همی
نــوروز بــه مغــِز مبــارک فشـــار  آوردنــد، علــم و تکنالــوژی در 
دنیــاِی کفــر بــا چــه شــتابی بــه حرکــت ادامــه داد و بــه کجـــا 
رســید و جنــاب رییــس و امثــال و اتباعهـــم چقــدر از آن دور 

شــدند؟
ــاعد  ــک تصـ ــی را دســت کم در ی ــن دوری و پس مان ــر ای ـ اگ
حســابی - نــه تصاعــد هندســی و نجومــی - دنبــال کنیــم، کدام 

معجــزه و دمِ مســـیحایی قــادر بــه جبــراِن آن خواهــد بــود؟
###

یادداشـــت: رییــس علمــای کابــل بــا ابتدایی تریــن 
ــا از  ــن روایت ه ــِی نازل تری ــل و روخوان ــات و دالی جم
ــرد.  ــام ک ــرام« اع ــوروز را »حـ ــل از ن ــذ، تجلی روی کاغ
البتــه در ایــن میــان، تپــق و کژحرفــی نیز فــراوان داشـــت.

دستگیر روشنیالی

افغانســتان از لحــاظ قومــی، مذهبــی، فرهنگــی، زبانــی 
پلورالســتیک  اســت و  پلورالســتیک  یــک جامعــۀ 
قومــی،  چندگانه گــی  موجودیــت  مانــد.  خواهنــد 
ــا  ــورد ب ــت. برخ ــرورت اس ــک ض ــود ی ــی و... خ ــی، مذهب فرهنگ
ــاد  ــز ایج ــی ج ــۀ قوم ــای کهن ــب دیواره ــدرت از عق ــت و ق سیاس
ــد. ــده نمی توان ــری ش ــزی دیگ ــه چی ــی و فاجع ــاوری اجتماع بی ب

شفیق اهلل شفیق

ــرام و  ــث ح ــد، بح ــال جدی ــاز س ــاله در آغ همه س
حــال نــوروز پیــش می آیــد، از ایــن روی اســت کــه 
ــرای  ــی ب ــود و کس ــه می ش ــا گرفت ــب فرصت ه اغل
ــا  ــودکان و خانواده ه ــل ک ــوزش و تحصی ــب آم ــویق و ترغی تش
ــه  ــد ک ــان می ده ــی نش ــای جهان ــه آماره ــردازد. درحالی ک نمی پ
ــرار  ــان ق ــواد جه ــور بی س ــان ده کش ــم در می ــتان هنوزه افغانس

دارد.
کاش عالمــان دیــن در منابــر مســاجد بــرای مــردم اعــام بدارنــد 
کــه پیامبــر بــزرگ اســام فرموده انــد: فراگیــری علــم بــرای زن و 
ــع آمــوزش کــودکان  ــرد مســلمان فــرض اســت. کســانی که مان م
از علــم و دانــش می شــوند، در حقیقــت خــاف  مســلمان 
ــه  ــی رود ک ــع م ــه توق ــد. همین گون ــل می کنن ــر عم ــم پیامب ُحک
ــد  ــد چن ــل در آغــاز ســال جدی ــوام، حداق ــۀ اق نســل تحصیل یافت
ــواد  ــت س ــرای اهمی ــد و ب ــام کنن ــس اع ــان آتش ب روزی بین ش
ــازی  ــی را در باسوادس ــای آموزش ــند و نهاد ه ــل بنویس و تحصی

ــد. شــهروندان کمــک کنن

فیـسبـوک نـــامــه

ACKU



هارون مجیدی
روز  به  که  نشستی  در  مدنی  جامعۀ  فعاالن  از  شماری 
دفتر شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق  پنج شنبۀ هفتۀ گذشته در 
شدن  تک کرسی  که  گفتند  بود،  شده  برگزار  افغانستان  بشر 
شرایط  در  و  می سازد  قومی  را  جامعه  انتخاباتی  حوزه های 

فعلی به مصلحت نیست.
اهمال کاری  از  تا  خواستند  ملی  وحدت  حکومت  از  آنان 
به زودی  و  برداشته  دست  انتخابات  برگزاری  به  نسبت 

انتخابات پارلمانی را راه اندازی کند.
که طرح تک کرسی شدن حوزه های  مدنی می گویند  فعاالن 
ارایه  انتخابات  مستقل  کمیسیون  سوی  از  که  انتخاباتی 
گردیده است، مشارکت سیاسی زنان، روشن فکران و آموزش 

دیده گان را به خطر انداخته و به تفرقۀ قومی در کشور دامن 
می زند.

ایجاد حکومت  تفاهم نامۀ سیاسی  بنیاد  بر  آنان می گویند که 
وحدت ملی، مسووالن باید در آغازین روزهای شکل گیری 
می گرفتند،  روی  دست  انتخاباتی  اصاحات  حکومت، 
می گردید،  راه اندازی  مشخص  زمان  در  پارلمانی  انتخاباِت 
پارلمان مشروع و جدید شروع به کار می کرد، اما تا هنوز این 

مأمول اجرایی نشده است.
فعاالن جامعۀ مدنی به این باور اند که اکنون، مدت زیادی از 
موعد قانونی پارلمان کشور گذشته است و حکومت وحدت 
پارلمانی  انتخابات  راه اندازی  برای  الزم  ارادۀ  هنوزهم  ملی 
جدید،  مسایل  طرِح  با  هرازگاهی،  و  نداده  نشان  خود  از 

و  جدید  پارلمان  شکل گیری  راه  فرا  را  بزرگی  چالش های 
مشروع شکل می دهد.

نیز خواست که موقف خود را  از جامعۀ جهانی  این شبکه 
نسبت به تمویل انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها در 

سال جاری روشن سازد.
باقی سمندر، فعال جامعۀ مدنی در این نشست گفت که زیر 
نام تک کرسی شدن حوزه های انتخاباتی، به سیاست "تفرقه 

بیانداز و حکومت کن" در کشور دامن زده می شود.
حوزه های  سازی  تک کرسی  طرح  سمندر:  آقای  باور  به 
انتخاباتی، جامعه را عمًا قومی می سازد و هرگز به نفع مردم 

افغانستان نیست.
تقنینی  نهاد  حاضر،  حال  در  که  داشت  بیان  سمندر  آقای 
مسأله  این  و  است  مواجه  مشروعیت  فقدان  با  افغانستان 

بحران ها را در کشور تشدید کرده است.
این فعال جامعۀ مدنی بیان داشت: "هیچ کاری جز راه اندازی 
در  کنونی  بحران  راه حل  دموکراتیک،  و  شفاف  انتخابات 
انتخابات  برگزاری  با  باید  حکومت  و  نیست  افغانستان 
پارلمانی در سال جاری ثبات را در کشور استحکام بخشیده 

و به چالش های فعلی خاتمه دهد.
گفت  مدنی  جامعۀ  دیگر  عضو  سپهر،  زهرا  هم،  سویی  از 
که تک کرسی شدن حوزه های انتخاباتی زنان را از مشارکت 

سیاسی در پارلمان کشور محروم خواهد ساخت.
انتخابات و سران حکومت خواست  بانو سپهر از کمیسیون 
که با طرح های خاف منافع مردم زنان از مشارکت در قوۀ 

مقننه محروم نسازند.
اهمال کاری حکومت  داشت:  اظهار  مدنی  جامعۀ  عضو  این 
نسبت به برگزاری انتخابات پارلمانی در دوسال گذشته، مردم 
را به آینده بی باور ساخته است. این نهاد باید برای آرزومند 
ساختن مردم به آیندۀ روشن نسبت به برگزاری انتخابات از 

خود ارادۀ جدی نشان دهد.
میان  معامله گری  زمینۀ  وجود  که  کرد  تصریح  سپهر  زهرا 
حکومت و پارلمان مردم را به نهاد تقنینی کشور نیز بی باور 

انتخابات  برگزاری  با  باید  ملی  وحدت  حکومت  ساخته. 
پارلمانی مشروعیت را به این نهاد بازگرداند.

انتخابات  مستقل  کمیسیون  ارشد  مقام  یک  این،  با  هم زمان 
گفته است که در حال بررسی استفاده از فناوری دیجیتالی در 

انتخابات پارلمانی است.
گفته  انتخابات  مستقل  کمیسیون  دبیر  وریماچ،  امام محمد 
است که قرار است سیستم انتخابات کامپیوتری شود. به گفتۀ 
او، براساس این سیستم، ثبت نام رأی دهنده گان و رأی گیری 
رأی گیری،  هم چنین  و  شد  خواهد  بیومتریک  صورت  به 

شمارش و ثبت آرا کامپیوتری خواهد شد.
آقای وریماچ افزود: "این تکنولوژی به ما کمک می کند که 
انتخابات را در زمان بسیار کم و به صورت بهتر و با سرعت 

و مصونیت برگزار کنیم."
که  افزود  انتخابات  مستقل  کمیسیون  دبیرخانه  رییس 
حکومت،  رهبران  با  هدف  این  تحقق  دربارۀ  گفت وگوها 

حامیان مالی بین المللی و کشورهای کمک کننده ادامه دارد.
آقای وریماچ هم چنان گفت که استفادۀ نوعیت تکنولوژی و 

اجرایی کردن آن ممکن است زمان گیر باشد.
متحد  ملل  سازمان  نماینده گی  دفتر  یا  یوناما  حال،  این  در 
انتخابات  برگزاری  برای  هم کاری ها  به  نسبت  افغانستان  در 

پارلمانی و شوراهای ولسوالی اظهار خوش بینی می کند.
یوناما با نشر اعامیه یی می گوید که همکاری قوی بین دولت 
بین المللی  جامعۀ  و  افغانستان  انتخاباتی  نهادهای  افغانستان، 
و  پارلمانی  شفاف  و  اعتبار  با  انتخابات  برگزاری  برای 
شوراهای ولسوالی، موجب تشویق و ترغیب هیأت سازمان 

ملل متحد در افغانستان شده است.
پرنیا داال کاردیل، سرپرست یوناما پس از جلسه یی در مورد 
برگزاری  به  نیاز  همه  ما  که  گفته است  افغانستان  انتخابات 
انتخابات متفاوت را درک می کنیم تا اعتماد به روند انتخابات 

احیا گردد.
رییس  غنی،  اشرف  محمد  پیش،  ماه  چند  که  است  گفتنی 
مدنی،  جامعۀ  نهادهای  فشار  تحت  ملی،  وحدت  حکومت 
را  فرمانی  بین المللی،  ساختارهای  و  رسانه ها  شهروندان، 
صادر کرد که بر بنیاد آن، کمیسیون انتخابات، می بایست پیش 
شورای  انتخاباتی  تقویِم  خورشیدی،   1396 بهار  رسیدن  از 
ملی را تنظیم و اعام می کرد، اما تا هنوز از سرنوشت تقویم 

انتخابات خبری نیست.
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مسووالن در وزارت دفاع ملی کشور با رد ادعای طالبان مبنی بر این که 34 ولسوالی 
به دست آنان قرار دارد، می گویند که تنها مرکز هشت ولسوالی به دست طالبان 

است.
دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی با بیان این  مطلب در گفت وگو با روزنامۀ 
ماندگار گفت که واحدهای اداری در 34 والیت فعال است، والی حضور دارد و 
پروژه های انکشافی جریان دارند، شاهراه تمام والیات بi روی ترافیک باز است.

آقای وزیری ادعای طالبان مبنی به حضور آنان در 34 ولسوالی  و نفوذ آنان در 
اما گفت که مرکز هشت ولسوالی تحت کنترل  349 ولسوالی دیگر را رد کرده، 

طالبان قرار دارد.
این درحالی است که گروه طالبان با انتشار نقشۀ افغانستان ادعا کرده اند که 349 
ولسوالی تحت کنترل و یا نفوذ این گروه قرار دارد. در این گزارش آمده است که 
34 ولسوالی تحت کنترل طالبان قرار دارد و 167 ولسوالی دیگر از 40 تا 99 درصد 

در اختیار این گروه است.
اما، آقای وزیری ادعای طالبان را دور از واقعیت خوانده می گوید: نقشه یی که از 
طرف گروه طالبان مبنی بر حضور و نفوذشان در بیش از 300 ولسوالی  انتشار یافته 

کاذبانه است.
او گفت که به اساس این ادعای گروه طالبان، احساس می شود که دولت افغانستان، 
دروغ  این  اما  است؛  طالبان  گروه  به  مربوط  مقامات  همه  و  وزرا  رییس جمهور، 

محض است. 
آقای وزیری گفت که طالبان با پخش این نقشه باالی خود پرسه زده و به ریش 
خود خندیده اند، او تأکید افزود: " شما ببنید که گروه طالبان در هیچ والیتی مرکز 
کنار  در  که  هستند  دیگر  تروریستی  گروه  "چندین  که  حالی  در  ندارند".  بزرگ 
جاده ها ماین  گذاری می کنند و برخی از حمات چریکی را انجام داده کودکان و 

زنان را شهید می سازند".
سخنگوی وزارت دفاع گفت: در جنگ های چریکی گروه های تروریستی با حمله 
بر یک ولسوالی یا کشته می شوند یا دوباره آنجا را ترک می کنند و این به معنای 

تصرف آن ساحه نیست. 
او گفت که در والیات غزنی، زابل، بدخشان، سرپل و هلمند مرکز هشت ولسوالی  

به دست طالبان قرار دارد.
از سویی هم، کارشناسان این گزارش طالبان را محافظه کارانه خوانده؛ اما می گویند 
که این گزارش یک تصویر واقعی از وضعیت امنیتی افغانستان نشان می دهد که در 

بسیاری از مناطق آن جنگ جویان گروه طالبان حضور دارند.
 فتح اهلل قیصاری عضو کمیسیون امور دفاعی مجلس نماینده گان ادعای انتشار یافته 
از طرف گروه طالبان متناقض دانسته می گوید که ادعای گروه طالبان مبنی بر تسلط 
داشتن بر 34 ولسوالی و نفوذ داشتن بر بیش 300 ولسوالی می تواند راست و هم 

دروغ باشد. 

آقای قیصاری با متهم کردن طالبان به کشتار افراد ملکی گفت که طالبان سوار با 
نیروهای  که  وقتی  اما  می دهند؛  قرار  هدف  را  ملکی  مردم  خود  موترسایکل های 
دولتی به ساحه می رسند از ساحه فرار می کنند، این نشان می دهد ساحه تحت نفوذ 

آنان قرار دارد.
با  جنگ  در  طالبان  که  دارد  باور  نماینده گان  مجلس  دفاعی  کمیسیون  عضو  این 
پاسگاهای  برخی  باالی  به شکل چریکی  اما  نیروهای دولتی شکست خورده اند؛ 

نیروهای امنیتی در ولسوالی ها حمله ور می شوند.
آقای قیصاری خاطر نشان کرد که پاکستان و روسیه برای گروه تروریستی طالبان 

خرچ  به  امنیت  تأمین  برای  را  خود  تاش   افغانستان  دولت  اما،  می کند.  کمک 
می دهد، ولی مشکات وجود دارد که نیازمند حمایت بیشتر جامعه جهانی است.

در  )سیگار(  افغانستان  بازسازی  امور  در  امریکا  ویژه  بازرسی  ادارۀ  این  از  پیش 
گزارش سه ماهه خود اعام کرده بود که دولت افغانستان در جنگ های سال جاری 

میادی 2٫2 درصد بیشتر نسبت به گذشته، حاکمیت خود را از دست داده است.
افغانستان، 258 شهرستان  ولسوالی  از مجموع 407  که  بود  گفته  گزارش سیگار 
تحت کنترل دولت افغانستان، 33 ولسوالی تحت کنترل مخالفان مسلح و در 116 

ولسوالی نیز درگیری جریان دارد.

وزارت دفاع با رد ادعای طالبان:

مرکز هشت ولسوالی به دست طالبان است

فعاالن مدنی:

تک کرسی سازی حوزه های انتخاباتی جامعه را قومی می سازد

ابوبکر صدیق
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