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برخـی نمایندگان مجلس بازداشـت اسـتادان 
مـکات افغان- تـرک را غیر قانونـی می دانند؛ 
اقـدام  ایـن  نماینـدگان  امـا رییـس مجلـس 
حکومـت را بـه مصلحـت کشـور می خواند.

مجلـس  رییـس  ابراهیمـی  عبدالـرووف 
نماینـدگان کـه در نشسـت روز شـنبه )25 
در  می کـرد  صحبـت  مجلـس  ایـن  قـوس( 
افغـان-  مکاتـب  اسـتادان  بازداشـت  مـورد 

در  تـرک  افغـان-  مکاتـب   « گفـت:  تـرک، 
افغانسـتان مربـوط بـه جنبـش فتـح اهلل گولن 
بنـًا  مخالـف سیاسـی دولـت ترکیـه اسـت؛ 
دردی کـه مـا از تروریـزم داریـم مناسـبات 

نیـک ترکیـه بـه نفـع کشـور اسـت«.
ترکیـه  دولـت  کـه  افـزود  ابراهیمـی  آقـای 
چندیـن بار هیات فرسـتاده اسـت کـه دولت 
افغانسـتان مسـوولیت مکاتب افغان- ترک را 

بـه دولـت ترکیه بسـپارد.
او تاکیـد کـرد کـه ترکیـه وعـده داده اسـت، 
شـمار مکاتـب افغـان- تـرک را از 15 به 30 
مکتب می رسـاند، اسـتادان را تبدیـل می کند، 
کیفیـت را بـاال می بـرد و نیـز در مقابـل فیس 
کـم، زمینـه تعلیـم دانـش آمـوزان را فراهـم 

می سـازد.
بـه گفته وی، دولـت افغانسـتان نیز مصلحت 

دانسـته و اینکار را انجام داده اسـت.
کـه  کـرد  نشـان  خاطـر  ابراهیمـی  آقـای 
نماینـدگان مجلـس نبایـد بـا تصمیـم دولت 
در رابطـه بـه مکاتب افغـان- تـرک مخالفت 

. کنند
دیگـر  نماینـدگان  برخـی  حـال،  همیـن  در 
مکتـب  ترکـی  اسـتادان  بازداشـت  مجلـس، 
نیروهـای  شـبانه  حملـه  و  تـرک   - افغـان 
امنیـت ملـی به خوابـگاه دانش آمـوزان دختر 
مکاتـب افغـان- تـرک را نکوهـش کردنـد.

دولـت  مخالـف،  نماینـدگان  گفتـه  بـه 
افغانسـتان در راسـتای بازداشـت اتبـاع ترکی 

بـا  توافقنامـه ای  گونـه  هیـچ  افغانسـتان،  در 
دولـت ترکیـه نـدارد تـا بـر مبنـای آن عمـل 

. کند
خوابـگاه  بـر  حملـه  مخالـف  نماینـده گان 
دانـش آمـوزان مکتـب نسـوان افغـان- ترک 
و گرفتـاری 4 اسـتاد ترکـی ایـن مکتـب را 
خـاف فرهنـگ مـردم افغانسـتان و بـه نفـع 

دشـمنان کشـور خواندنـد.
نیروهـای امنیـت ملی هفته گذشـته، 4 اسـتاد 
مکاتـب افغـان تـرک را بازداشـت کردنـد که 
دانـش  خانواده هـای  گسـترده  اعتراضـات 
پـی  در  را  تـرک  افغـان-  مکاتـب  آمـوزان 

داشـت.
خانواده هـای دانـش آمـوزان مکاتـب افغان-

تـرک، این اقـدام نیروهای امنیتـی را نکوهش 
زودتـر  هرچـه  رهایـی  خواسـتار  و  کـرده 

شـدند. ترکی  اسـتادان 
ملـی،  امنیـت  نیروهـای  گفتـه می شـود کـه 
پس از درخواسـت سـفارت ترکیـه در کابل، 

ایـن اقـدام را انجـام داده انـد.

ترکیـه  تمکیـن کنیـم به خـواست  ابراهیمی: 
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منسوباِن گارنیزیون کابل  بدتر از 

مجرمان برخورد می کنند

ناکامــی حکــومت در ترویـــج 

»افغــانی« در والیـــات مـــرزی

هشــدار

 از فاجـعۀ انسانـی در رسپـل

صفحه 6

شـرکت برشـنا، گـزارش تـازه کمیته مسـتقل 
مشـترک نظـارت و ارزیابی مبارزه علیه فسـاد 
ناپدیـد  بـر  مبنـی  )میـک(  افغانسـتان  اداری 
شـدن نزدیک بـه چهار میلیـارد دالر در بخش 

انـرژی افغانسـتان را نادرسـت خواند.
بـه تازگـی میـک گزارشـی را نشـر کـرده که 
میـادی  از سـال 2002  نشـان می دهـد کـه 
بدیـن سـو جامعـه جهانـی، 4 میلیـارد دالـر 
در بخـش انـرژی به دولـت افغانسـتان کمک 

اسـت. کرده 
در گـزارش میـک آمـده کـه شـرکت برشـنا، 
از ایـن مبلـغ کمـک شـده تنهـا 12.5 میلیـارد 
افغانـی )183 میلیـون دالر( را حسـابده اسـت 
و نزدیـک بـه چهار میلیـارد دالـر در این میان 

اسـت. ناپدید 
برشـنا  شـرکت  مسـووالن  حـال  همیـن  در 
می گویـد کـه اسـناد ایـن تحقیق ناقـص بوده 

و یـک جانبـه قضـاوت شـده اسـت.
امـان اهلل غالب رییس عمومی شـرکت برشـنا 
بعـد از چاشـت روز شـنبه ) 25 قـوس ( در 
کـه  گفـت  کابـل  در  خبـری  نشسـت  یـک 
آنـان از هـر نـوع تحقیقـی کـه در راسـتای 
اصاحـات ایـن نهاد باشـد حمایـت نموده و 

در ایـن زمینـه بـا آنـان همـکاری می کننـد.
آقـای غالـب بیـان داشـت کـه ابـراز نظرهای 
آنـان در گـزارش میـک گنجانیده نشـده و نیز 
ایـن گـزارش مشـخص نکـرده که مشـکات 
فسـاد در شـرکت برشـنا از چـه زمانـی بـوده 

ست. ا
برشـنا در  افـزود کـه شـرکت  آقـای غالـب 
کان  پروژه هـای  از  برخـی  تمویـل  زمینـه 
مثـل بنـد سـلما در والیـت هـرات، کجکی و 
چندین پروژه دیگر فقط مسـوولیت تسـلیمی 
آن را داشـته و مسـوولیت تمویـل آن به دوش 
دونرها بوده و مسـووالن شـرکت برشـنا حتی 

از قیمـت پروژه هـا آگاهـی نداشـته انـد.
محمدالیـاس صمـدی، رییـس مالـی و اداری 
کمیتـه  گـزارش  معلومـات  برشـنا  شـرکت 
مسـتقل مشـترک نظـارت و ارزیابـی مبـارزه 
علیـه فسـاد اداری را ناموثـق خوانـده گفـت 
کـه روش تحقیـق ایـن...    ادامـه صفحـه 3

شرکت برق:

گزارش ها دربارۀ ناپدیدشدن 
چهار میلیارد دالر نادرست است

»هیج مقامی توان 
برکناری والی بلخ را ندارد«

یکـی از اعضـای رهبـری جمعیـت اسـامی گفـت: »هیـچ مقامـی بـه شـمول رییس جمهـور و رییـس اجرایـی نمی تواند 
اسـتاد عطـا را بركنـار كنـد و خـود آقـای عطـا تـا كنـون تصمیـم برای كنـار رفتـن از سـمت والیت بلخ نـدارد.«

نماینـده گان جمعیـت اسـامی كـه بـه منظـور قانـع سـاختن اسـتاد عطـا بـه بلـخ رفته انـد، گفته انـد: تصمیـم جمعیـت 
ایـن اسـت كـه ارگ تصمیـم بگیـرد كـه بـا تقابل پیـش می رود یـا آمـاده تفاهم اسـت و اگـر بخواهد زورگویـی كند، 

صفحه 6حـزب جمعیـت آمـاده مقابله اسـت
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والدیمیـر پوتین رییس جمهوری روسـیه در بخشـی 
از سـخنرانی سـاالنۀ خـود بـه موضـوع افغانسـتان 
پرداخـت و از آمـاده گـی هـای ایـن کشـور بـرای 
کمـک بـه مبارزه با تروریسـم جهانی خبـرداد. آقای 
پوتیـن ناآرامـی هـا در شـمال افغانسـتان را نگـران 
کننـده دانسـت و گفـت کـه اگـر امریـکا و روسـیه 
مبـارزه مشـترک با تروریسـم را در افغانسـتان ادامه 
دهنـد، نتیجـه کار بیشـتر از چیـزی خواهـد بود که 
در حـال حاضـر به دسـت آمده اسـت. آقـای پوتین 
مـی گویـد: »در بخش هـای مورد نیاز، مـا با ایاالت 
متحـده امریـکا مـی توانیم کار کنیم و اگـر ما به این 
کار دسـت بیابیـم، ایـن تاش ها بسـیار مؤثـر واقع 
خواهنـد شـد. ما گـواه افزایـش تهدیدهـای هراس 
افگنـی جهانـی در افغانسـتان هسـتیم. مـا مـی بینیم 
کـه بخش هـای زیر ادارۀ گـروه های هـراس افگن 
جهانـی در مـرز های شـمالی افغانسـتان، بـزرگ تر 
مـی شـوند.« بحث مبـارزه با هـراس افکنـی زمانی 
از سـوی روسـیه مطـرح می شـود کـه به تـازه گی 
پیـروزی خـود را در جنـگ سـوریه  ایـن کشـور 
بـا داعـش جشـن گرفـت و عمـا اعـام کـرد کـه 
ریشـه هـای داعـش را در ایـن کشـور از بیـن برده 
اسـت. بـه دنبـال اعـام ایـن پیـروزی آقـای پوتین 
بـه سـوریه سـفر کرد و پایـان ماموریـت جنگی این 
کشـور را به سـربازان روسـی تبریک گفت. پیروزی 
در جنـگ سـوریه علیـه داعش اگـر واقعیت داشـته 
باشـد، آن گونـه که مقام های روسـی مدعی آن اند، 
بدون شـک می توانـد موقعیت باالی این کشـور را 
در تحـوالت منطقه آشـکار کنـد. روسـیه ماموریت 
جنگـی خـود در سـوریه را بـه هـدف کمـک بـه 
بشاراسـد بـرای مانـدن در قدرت، زمانـی آغاز کرد، 
کـه کشـورهای غربـی و بـه ویـژه امریکا یـک صدا 
از رفتـن اسـد از قـدرت سـخن مـی گفتنـد. غربی 
هـا به ایـن نتیجه رسـیده بودند که بشاراسـد اصلی 
تریـن عامـل افزایـش بحران سـوریه اسـت و رفتن 
او از قـدرت بـه ایجـاد دولتـی همـه گیـر و مـورد 
قبـول جنـاح هـای مختلـف منتهـی مـی شـود. اما، 
ورود ناگهانـی روسـیه به جنگ سـوریه معادله کنار 
رفتـن اسـد را به صورت دراماتیکـی تغییر داد. حاال 
حتـا کشـورهای غربـی دیگـر آن نـگاه منتقدانـه به 
اسـد را دنبـال نمـی کننـد و تـاش دارنـد کـه بـه 
گونـۀ آبرومندانه خـود را از مخمصه سـوریه بیرون 
کننـد. شـاید روسـیه نخسـتین کشـوری بـود کـه با 
گـردن افراشـته سـوریه را تـرک کـرد و حـاال مـی 
توانـد بـه رقبـای غربی خود بـا صدای بلنـد بگوید 
کـه مبـارزه بـا گـروه هـای دهشـت افکـن آن گونه 
کـه آن هـا از آن تصویـر مـی کننـد، چنـدان کار 
سـختی هم نیسـت. روسـیه حـاال تجربه سـوریه را 
بـا خـود دارد و بـا همیـن تجربـه در دیگـر میـدان 
هـا نیـز تـاش می کنـد کـه امریـکا رقیـب قدرت 
منـد اش را بـه چالـش بکشـد. آقـای پوتیـن وقتـی 
مـی گویـد کـه مـی توانـد در جنـگ افغانسـتان نیز 

روسـیه بهتـر از امریـکا عمـل کنـد، بـا توجـه بـه 
تجربه سـوریه اسـت. اخیرا کشـورهای ایران، چین 
و روسـیه در یـک نشسـت مشـترک که بـه موضوع 
کـه  اعـام کردنـد  داشـت،  اختصـاص  افغانسـتان 
آمـاده پایـان دادن بـه تنـش هـای داخلی افغانسـتان 
کـه  ایـران، چیـن و روسـیه  هسـتند. سـه کشـور 
بـه صـورت سـنتی رقبـای قـدرت منـد منطقـه یی 
امریـکا بـه شـمار مـی رونـد، از چند سـال بـه این 
سـو تـاش دارنـد کـه جهـان را متقاعد سـازند که 
امریـکا در جنـگ افغانسـتان برنـده نبوده اسـت. به 
گفتـه ایـن کشـورها امریـکا در جنگی کـه عما آن 
را باختـه هـم چنیـن سـعی در نشـان دادن پیروزی 
هـای خود دارد. این کشـورها البته نگـران وضعیت 
خـود بیشـتر از افغانسـتان هسـتند. حضـور امریـکا 
در منطقـه از آغـاز بـرای روسـیه خوش یمـن نبوده 
و احتمـال ایـن کـه جنـگ فعلـی افغانسـتان حـوزه 
کان تـری را احتـوا کند و وارد کشـورهای آسـیای 

میانـه شـود روسـیه و چیـن را نگـران کرده اسـت. 
هرچنـد نگرانی هـای چیـن و روسـیه از یـک نوع و 
رنـگ نیسـتند ولـی در مجموع هـر دو کشـور باور 
دارنـد کـه ادامـه تنـش هـای منطقـه یـی مـی تواند 
منافـع آن هـا را صدمـه بزنـد. امـا دولت افغانسـتان 
تـا بـه حـال برخـورد روشـن بـا مواضـع روسـیه 
نشـان نداده اسـت. مقام های کشـور خواهـان فعال 
بـودن نقـش منطقـه یـی کشـورهای مثل روسـیه و 
چیـن در تامیـن امنیـت افغانسـتان هسـتند ولی می 
خواهنـد کـه ایـن نقـش در محـدوده تـاش هـای 
دیپلوماتیـک و گفتگـو بـا مخالفان برای آماده شـدن 
بـه میـز مذاکـره باقـی بمانـد. دولـت افغانسـتان به 
دلیـل روابـط اسـتراتژیک و امنیتـی کـه بـا امریـکا 
دارد، نمـی خواهـد کـه با کشـورهای رقیـب امریکا 
در بحـث مبـارزه با تروریسـم نزدیک شـود. حنیف 
اتمـر مشـاور امنیت ملی کشـور سـفرهای متعددی 

در  مـی رفـت،  داد کـه گمـان  انجـام  بـه روسـیه 
راسـتای جلـب کمـک هـای تسـلیحاتی روسـیه به 
نیروهـای امنیتـی باشـد، ولـی ظاهـرا ایـن سـفرها 
بـدون نتیجـه بـوده اسـت و روس ها حاضر نشـده 
نیـاز نیروهـای  انـد کـه تسـلیحات نظامـی مـورد 
امنیتـی را در اختیـار دولـت افغانسـتان بگذارند. در 
همیـن حـال وزارت دفـاع افغانسـتان اعـام کـرده 
کـه نیروهـای زمینـی و هوایـی ایـن کشـور پس از 
ایـن بـه هیـچ صـورت از تجهیـزات جنگـی نـوع 
روسـی اسـتفاده نخواهـد کـرد. ایـن تصمیـم مقـام 
هـای امنیتـی واکنش روسـیه را برانگیخته و سـرگی 
الوروف وزیرخارجـه ایـن کشـور روز جمعـه گفته 
اسـت کـه امریـکا از دولـت افغانسـتان خواسـته که 
دیگـر از سـاح هـای نـوع روسـی در جنگ شـان 
را گـروه هـای مخالـف اسـتفاده نکننـد. در صورتی 
کـه چنین ادعای درسـت باشـد، بدون شـک تبعات 
آن در روزهـای آینـده مشـخص خواهـد شـد. از 

یـک طـرف بایـد دیـد کـه امریـکا آیـا حاضـر می 
شـود کـه سـاح هـای کاراتـر در اختیـار نیروهای 
امنیتـی بگـذارد. بـه ویـژه این کـه نیروهـای هوایی 
کشـور هنـوز در وضعیـت آشـفته به سـر مـی برند. 
از جانـب دیگـر ایـن تصمیـم امریـکا مـی توانـد 
بـرای روس هـا نیـز سـنگین تمـام شـود و اگـر به 
ایـن  درسـتی وضعیـت مدیریـت نشـود، احتمـال 
کـه یک بـار دیگـر افغانسـتان بـه میدان کشـمکش 
هـای دو ابرقـدرت تبدیـل شـود، دور از ذهـن نمی 
نمایـد. دولـت مردان کشـور باید نهایـت تدبیر را به 
خـرچ دهنـد کـه خـود را از رقابت های دو کشـور 
روسـیه و امریـکا بـه دور نگـه دارنـد، چـون تجربه 
ایـن رقابـت هـا در گذشـته برای افغانسـتان بسـیار 

تلـخ بوده اسـت.
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احمدعمران

کنـارآمدن روسیـه و امریـکا
 در میـدان افغـانستان

 

ــا هــم رفتــن عطــا  ــدن و ی ــن روزهــا، بحــث مان در ای
محمــد نــور والــی والیــت بلــخ بــار دیگــر بــاال گرفتــه 
اســت. آخریــن گفته هــا در ایــن مــورد ایــن اســت کــه 
جمعیــت اســامی- حزبــی کــه عطــا محمد نــور رییس 
اجرائیــه آن اســت- از آقــای نــور در برابــر تصمیم ارگ 
ــه نظــر  ــا ب ــد. ام ــاری او حمایــت می کن ــه برکن مبنــی ب
قبلــی  اســتعفانامۀ  ریاســت جمهوری  کــه  می رســد 
آقــای نــور را امضــا کــرده اســت؛ امــا بــه دالیلــی هنــوز 
آن را رســانه یی نکــرده اســت. یعنــی ارگ یــک دســت 

آویــز هــم بــرای برکنــار کــردن آقــای نــور دارد. 
ــی  ــی در والیت ــک وال ــدن ی ــا مان ــدن و ی ــا برکنارش ام
امــری بســیار طبیعــی اســت و دولــت می توانــد کــه در 
مــورد مامــوران بلنــد مقــام چنیــن تصامیمــی را اتخــاذ 
ــت  ــا در دول ــت؛ ام ــل کشــمکش نیس ــن قاب ــد و ای کن
ــم  ــاده گی ه ــن س ــه همی ــت ب ــی وضعی ــدت مل وح
نیســت؛ زیــرا ایــن دولــت توســط همیــن شــخصیت ها 
شــکل یافتــه اســت و همین هــا در ســمت و ســو 
دادن سیاســت در افغانســتان نفــش دارنــد و ایــن 
ــد. ــر بوده ان ــات در کشــور موث ــر ثب شــخصیت ها در ام

 مســأله دوم ایــن اســت کــه برخــورد ریاســت جمهوری 
ــرا  ــی اســت. زی ــن مســأله کامــا سیاســی و قوم ــا ای ب
برنامــۀ ارگ حــذف دیگــر گروه هــای قومــی از اریکــۀ 
ــه  ــه ب ــردن آن هاســت ک ــف ک ــم ضعی ــا ه ــدرت و ی ق
ــن  ــورد ای ــد م ــون در چن ــا کن ــف ت ــای مختل بهانه ه

برنامــه عملــی شــده اســت. 
ــت  ــان ریاس ــه می ــیده گی هایی ک ــر، کش ــرف دیگ از ط
اجرائیــه و حامیــان دیــروز آن از جملــه عطــا محمد نور 
ــر  ــای غی ــن اقدام ه ــه چنی ــز ارگ را ب ــان دارد، نی جری
ــی قــوت می  دهــد. امــا قصــه هرچــه کــه باشــد،  اصول
ــه  ــرایطی ک ــور، در ش ــد ن ــا محم ــردن عط ــار ک برکن
ــاز دارد، امــری پســندیده نیســت؛  ــات نی ــه ثب کشــور ب
ــد  ــرای رش ــازی ب ــی، زمینه س ــن اقدام ــا چنی ــرا ب زی
طالــب و داعــش در شــمال بیشــتر می شــود و بــه نظــر 
ــد  ــده ان ــه ش ــخ تعبی ــی در بل ــه ظرفیت های ــد ک می رس
ــور، آن والیــت  کــه می تواننــد در نبــود عطــا محمــد ن
ــی  ــد. وقت ــل کنن ــمال تبدی ــون داعــش در ش ــه کان را ب
ــی  ــاری وال ــر برکن ــت س ــدی در پش ــن تهدی ــه چنی ک
ــی آن  ــدن وال ــدن و نمان ــًا مان ــخ مطــرح باشــد، قطع بل
والیــت اهمیــت پیــدا می کنــد و برکنــاری عطــا محمــد 
نــور را از ســطح یــک برنامــه ســاده اداری دولتــی، بــه 
ــن  ــرا چنی ــرد. زی ــاال می ب ــی ب ــی و امنیت ــطح سیاس س
اقدامــی بــه امنیــت ملــی کشــور هــم رابطــه می گیــرد. 
از جانــب دیگــر، دولــت وحــدت ملــی شــکل یافتــه از 
ــی  ــا یک ــر این ه ــت و اگ ــا و گروه هاس ــن چهره ه همی
پــی دیگــر از قــدرت کنــار زده شــوند، مفهــوم دولــت 
وحــدت ملــی بــه دولــت تــک قومــی کاهــش می بایــد 
ــر  ــرا ه ــد. زی ــوم او باش ــا از ق ــین عط ــه جانش ــو ک ول
کــس دیگــری کــه جانشــین عطــا می شــود از تــوان و 
تعییــن کننده گــی او در امــر سیاســت برخوردار نیســت. 
بنابرایــن ارگ بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کنــد کــه بــا 
ــه  ــار این ک ــخ در کن ــور از بل ــد ن ــا محم ــاری عط برکن
ــران  ــازد و رهب ــتر می س ــی را بیش ــای سیاس اختاف ه
ــرار می دهــد،  ــگا ق ــز در تن ــی را نی ــت وحــدت مل دول
طالــب و داعــش میــدان بازتــری بــرای حضــور در آن 

ــد. ــدا می کنن ــور پی ــمال کش ــت و در کل در ش والی

برکناری عطا محمد نور و 

میدان دادن به داعش در شمال

حضور امریکا در منطقه از آغاز برای روسیه خوش یمن نبوده و احتمال این که 
جنگ فعلی افغانستان حوزه کالن تری را احتوا کند و وارد کشورهای آسیای میانه 
شود روسیه و چین را نگران کرده است. هرچند نگرانی های چین و روسیه از 
یک نوع و رنگ نیستند ولی در مجموع هر دو کشور باور دارند که ادامه تنش 
های منطقه یی می تواند منافع آن ها را صدمه بزند. اما دولت افغانستان تا به حال 
برخورد روشن با مواضع روسیه نشان نداده است. مقام های کشور خواهان فعال 
بودن نقش منطقه یی کشورهای مثل روسیه و چین در تامین امنیت افغانستان 
هستند ولی می خواهند که این نقش در محدوده تالش های دیپلوماتیک و گفتگو 
با مخالفان برای آماده شدن به میز مذاکره باقی بماند. دولت افغانستان به دلیل 
روابط استراتژیک و امنیتی که با امریکا دارد، نمی خواهد که با کشورهای رقیب 
امریکا در بحث مبارزه با تروریسم نزدیک شود. حنیف اتمر مشاور امنیت ملی 
کشور سفرهای متعددی به روسیه انجام داد
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مجلــس  اعضــای  از  شــماری 
نماینــده گان می گوینــد کــه رونــد 
جمــع آوری ســاح ها و موترهــای 
غیــر قانونــی و ســفیدکاری موترهــای 
ــی  ــِب »بی احترام ــیاه موج ــه س شیش
مجلــس  اعضــای  بی عزتــی«  و 

نماینــده گان شــده اســت.
آنــان کــه در نشســت عمومــی دیــروز 
می کردنــد،  صحبــت  قــوس   25
هم چنــان مدعــی انــد کــه درخواســت 
آنــان از حکومــت بــرای توزیــع پلیت 
ــده گان از  ــس نماین ــای مجل ــه اعض ب
ــده  ــی نادی ــای حکومت ــوی مقام ه س

ــه شــده اســت. گرفت
بــه گفتــۀ آنــان، منســوباِن گارنیزیــون 
کابــل هنــگام دور کــردن فلم هــای 
ســیاه از وســایط و بررســی کارت 
ساح شــان، بــا آنــان برخــورد خشــن 

ــد. ــرده ان ــی ک ــر اصول و غی
ــی  ــرار، یک ــم ق ــد عال ــر محم انجنی
دیگــر از اعضــای مجلــس گفــت: 
»اقــدام اخیــر گارنیزیــون کابــل باعــث 
ــی بعضــی وکا شــده اســت«. بی عزت
ــو  ــد جل ــد: بای ــرار می افزای ــای ق آق
موتــر و ســاح گرفتــه شــود، امــا نــه 
بــه ایــن شــکل و نیروهــای امنیتــی در 
کارتــۀ پــروان کابــل بــه شــمول آقــای 
مــن، 15 وکیــل را متوقــف کــرده از آن 
هــم تجــاوز کــرده انــد و نمبــر پلیــت 

و جــواز ســیرمان را پرســیده انــد«.
دیگــر  نیلــی، عضــو  صادقــی زاده 
مجلــس می گویــد کــه »جــای تأســف 
ــا  ــروز م ــرای کســانی کــه دی اســت ب
ــان  ــه دســتور آن ــروز ب ــم، ام رأی دادی

ــرد. ــورت می گی ــن ص ــا توهی ــه م ب
آقــای نیلــی افــزود کــه منســوبان 
ــردن  ــگام دور ک ــل هن ــون کاب گارنیزی
ــه  ــان، ب ــایط آن ــیاه از وس ــای س فلم ه
ــا  ــه ب ــد ک ــورد می کن ــی برخ گونه ی

ــود. ــورد نمی ش ــرم برخ ــک مج ی
در ســوی دیگــر، علــی اکبــر هاشــمی، 
عضــو دیگــر مجلس نیــز گفــت: »اگر 
ــت  ــده گان خصوم ــا نماین ــران ب وزی
شــخصی دارنــد، بهتــر اســت تــا 
آنــان را در جــای دیگــر ایســتاد کننــد، 
ــرک  ــان را در روی س ــه آن ــه این ک ن

بی آبــرو ســازند«.
ــاور اســت  ــن ب ــه ای ــای هاشــمی ب آق
کــه توهیــن بــه نماینــده گان مجلــس، 
ــردم افغانســتان  ــی م ــه تمام ــن ب توهی
خوانــد اســت. بــه گفتــۀ او: ایــن 
ــه  ــه هیچ وج ــون ب ــرد گارنیزی عملک

ــت. ــول نیس ــل قب قاب
انجنیــر صاحــب خــان، نماینــدۀ دیگر 
منســوباِن  کــه  می گویــد  مجلــس 
حرف هــای  از  کابــل  گارنیزیــون 
ــا وجــود دانســتن  رکیــک و زشــت ب
این کــه آنــان عضــو مجلــس انــد 

می کنــد. اســتفاده 
نفیســه عظیمــی، عضــو دیگــر مجلس 
نیــز گفــت: »گارنیزیــون کابــل هنــگام 
از  ســیاه  فلم هــای  کــردن  دور 
وســایط نماینــده گان و بررســی کارت 
ــورد  ــه برخ ــان، دوگان ــاح های آن س
می کننــد و برخــی از آنــان را بــا 
بی مــورد،  حرف هــای  از  اســتفاده 

توهیــن و تحقیــر می کننــد«.
خانــم عظیمــی افــزود کــه برعکس در 

برابــر برخــی از وکا از ادبیات نرم کار 
ــان را  ــا شیشــه های آن ــد و حت می گیرن
ــه  ــرد ک ــد ک ــد. او تأکی ــاک نمی کن پ
ــورد  ــه برخ ــه هیچ وج ــده گان ب نماین

ــد. ــا خــود را نمی پذیرن ــه ب دوگان
در همیــن حــال، برخــی از نماینده گان 
ــتقبال  ــل اس ــون کاب ــدام گارنیزی از اق
ــا  کــرده می گوینــد کــه برخــی وکا ب
حمــل و ســاح، بیــش از حــد چهــره 
ــت  ــهر داده و وحش ــه ش ــی را ب نظام

ایجــاد کــرده انــد.
انجنیــر ذکریــا ذکریــا، عضــو مجلــس 
گفــت کــه حکومــت بــا تطبیــق مــادۀ 
هفتــم قانــون اساســی بهترین اقــدام را 
بــرای آوردن آرامــش دوبــاره بــه شــهر 

روی دســت گرفتــه اســت.
ــی از  ــه برخ ــزود ک ــا اف ــای ذکری آق
و  حــد  از  بیــش  تســلیحات  وکا 
تفنگ هــای بیــش از حــد را بــا خــود 
حمــل می کننــد کــه ســیمای جنگــی 
را بــه شــهر داده اســت. او اضافــه 
کــرد: »ایــن تعــداد نماینــده گان بیــش 
از تروریســتان چهــرۀ شــهر را نظامــی 
ــاخته  ــران س ــردم را نگ ــاخته و م س

ــت«. اس
عبدالــرووف ابراهیمــی، رییس مجلس 
ــت  ــس گف ــدی مجل ــز در جمع بن نی
کــه پارلمــان مکتوبــی را برای بررســی 
ــده گان و دور  ــاح های نماین کارت س
ــایط  ــیاه از وس ــای س ــاختن فلم ه س
آنــان بــه وزارت امــور داخله فرســتاده 
اســت و قــرار اســت ایــن کار تحــت 
نظــر هیــأت خاصــی صــورت گیــرد.

تسلیم شـدن فرمانـده حـزب اسـامی 
به طالبان باعث سـقوط سـنچارک شد
می گوینـد  سـرپل  محلـی  مقام هـای 
کـه قریـه تِبِر ولسـوالی سـنچارک این 
والیـت پس از آن سـقوط کرد که یک 
فرمانـده محلـی حزب اسـامی بـه نام 
رییس کریـم همراه با افـراد زیر امرش 

بـه طالبان پیوسـت. 
ذبیح اهلل امانی سـخنگوی والی سـرپل 
بـه رسـانه ها گفـت کـه رییـس کریـم 
حـزب  بـه  مربـوط  محلـی  فرمانـده 
پـی  در  پیـش  روز  چنـد  اسـامی، 
درگیـری بـا یک فرمانـده محلی دیگر، 
همـراه با شـانزده تـن از افـراد زیر امر 
و وسـایط و تجهیـزات نظامی شـان به 
گـروه طالبـان پیوسـته و ایـن منطقه را 

سـقوط داده اسـت.
رییـس کریـم پیـش از ایـن یکـی از 
ایـن  در  مردمـی  فرماندهـان خیـزش 

منطقـه بـود.
رییس شـورای والیت سـرپل نیز تائید 
می کنـد که یـک فرمانـده محلی حزب 
اسـامی کـه مربـوط بـه خیزش هـای 
مردمـی بـود، طالبان و مخالفین مسـلح 
را بـه ایـن منطقه آورده سـبب سـقوط 
ولسـوالی  در  پرجمعیـت  قریـه  ایـن 

سـنچارک شـده است.
محمدنـور رحمانـی، رییـس شـورای 
تبـر  قریـه  می گویـد  سـرپل  والیتـی 
ولسـوالی سـنچارک این والیت از روز 
دوشـنبه به دسـت گروه طالبان سقوط 
کـرده و تمامـی باشـندگان آواره شـده 

ند. ا

رییـس شـورای والیتـی سـرپل گفت 
کـه درگیـری شـدید میـان نیروهـای 
دولتـی و تروریسـتان جریـان دارد و 
اسـتفاده از اسـلحه های سـنگین، سبب 
تلفات غیـر نظامی در این منطقه شـده 
و تاکنون 50 نفر کشـته و زخمی شـده 

ند. ا
دفـع حملـه طالبان بـر ریاسـت امنیت 

ملی سـرپل
وخامـت  از  والیتـی  شـورای  رییـس 
فعالیـت  افزایـش  و  امنیتـی  اوضـاع 
گروه  هـای تروریسـتی در ایـن والیت 
کـه  افـزود  و  کـرد  نگرانـی  ابـراز 
شـب  جمعـه  تروریسـتی  گروه هـای 
باالی ریاسـت امنیت ملـی این والیت 
نیـز حملـه کردنـد. حمله یـی کـه بـه 
گفتـه او گرچنـد از سـوی نیروهـای 
امنیتی عقب زده شـده اما نشـان دهنده 
افزایـش فعالیت گروه های تروریسـتی 

در ایـن والیـت اسـت.
سـرپل  والیتـی  شـورای  رییـس 
هشـدار می دهـد، اگـر حکومـت بـه 

ایـن  تصفیـۀ  بـر  مبنـی  وعده هایـش 
قریـه از وجـود گروه  های تروریسـتی 
عملـی نکند و برای تصفیـه این منطقه 
نشـود،  راه انـدازی  هوایـی  عملیـات 
ولسـوالی سـنچارک به صـورت کامـل 

سـقوط خواهـد کـرد.
والیتـی  شـورای  رییـس  گفتـه  بـه 
سـرپل، تاکنون هیچ اقـدام عملی برای 
بازپس گیـری قریـۀ تبـر از گروه هـای 
تروریسـتی از سـوی حکومت مرکزی 
روی دسـت گرفتـه نشـده و هیچ یـک 
اسـت.  نگردیـده  عملـی  وعده هـا  از 
بـه گفتـه او، سـقوط سـنچارک سـبب 
ولسـوالی های  مسـیر  شـدن  مسـدود 
بلخـاب و گوسـفندی نیز خواهد شـد.
رییـس شـورای والیتـی سـرپل افزود 
کـه در حال حاضر بیـش از ۷00 عضو 
گروه تروریسـتی طالبـان در منطقه تبر 
دارنـد.  حضـور  سـنچارک  ولسـوالی 
تروریسـتانی کـه از نقـاط مختلف این 
والیـت و حتـی والیت هـای همجـوار 
از جملـه فاریـاب بـه این منطقـه آمده 

ند. ا
طالبـان از خانه هـا بـه حیـث سـنگر 

می کننـد اسـتفاده 
سـخن گوی  امانـی،  اهلل  ذبیـح  امـا 
از  پـس  کـه  می گویـد  سـرپل  والـی 
سـقوط ایـن منطقـه نیروهـای امنیتـی 
بـرای تصفیـه ایـن منطقـه اقـدام کرده 
و درگیـری میـان نیروهـای امنیتـی و 

دارد. جریـان  طالـب  جنگ جویـان 
بـه گفته آقـای امانـی، نیروهای کمکی 
بـرای انجـام عملیات تصفیـوی به این 

منطقـه اعزام شـده امـا به دلیل اسـتفاده 
به عنـوان  مـردم  خانه هـای  ار  طالبـان 
سـنگر، سـبب کندی عملیات شـده و 

دسـت آوردی چندانی نداشـته اسـت.
بـه گفته آقـای امانـی نیروهـای امنیتی 
بـرای تصفیـه محـل از وجـود افـراد 
گـروه طالبان تـاش دارنـد و همزمان 
در تـاش انـد تـا درگیـری بـه افـراد 

ملکی آسـیبی نرسـد.
بـا ایـن همـه رییـس شـورای والیتـی 
حاضـر  حـال  در  می گویـد  سـرپل 
صـورت  بـه  کوهسـتانات  ولسـوالی 
کامل، ولسـوالی سـوزمه قلعـه بیش از 
۷0 درصـد و ولسـوالی صیـاد نیز بیش 
از 80درصـد از تصـرف دولـت خارج 
و زیر تسـلط گروه های دهشـت افگن 

قـرار دارد.
بـه گفتـه او، بر عاوه این ولسـوالی ها، 
منطقـه شـیرآباد کـه بیـش از 13۷ قریه 
در آن وجـود دارد نیـز زیـر تصـرف 
طالبـان اسـت و برخی قریه هـای دیگر 
در مرکز والیت و ولسـوالی سـنچارک 

زیـر تهـدات بلند امنیتـی قـرار دارند.
تکـرار فاجعـه میزراولنـگ در والیـت 

پل سر
کـه  می گوینـد،  محلـی  مقام هـای 
وخیم تـر  تبـر  باشـندگان  وضعیـت 
و  اسـت  میرزاولنـگ  باشـندگان  از 
5000 خانـواده سـاکن ایـن قریـه بـه 
ولسـوال های هم جـوار و مرکـز والیت 
سـرپل مهاجر شـده انـد. مهاجرانی که 
بـه گفتـه او در هـوای سـرد زمسـتانی 
در فضـای بـاز به سـر می برنـد و هیـچ 
محلـی،  سـوی حکومـت  از  کمکـی 
مرکـزی و نهادهـای مددرسـان به آنها 

صـورت نگرفتـه اسـت.
مقام هـای محلـی می گوینـد اگـر به و 
ضعیـت ولسـوالی سـنچارک بـه گونه 
فـوری رسـیدگی نشـود، احتمـال قتل 
ولسـوالی  ایـن  در  نفـر  صدهـا  عـام 

دارد. وجـود 
جنگ جویـان طالبـان و داعـش، بامداد 
از  پـس  اسـد،  چهاردهـم  شـنبه  روز 
تسـلط بر منطقه میـرزا اولنـگ والیت 
سـرپُل، دسـت به کشـتار جمعی زدند 
و ده هـا غیـر نظامـی را در ایـن منطقـه 
تیرباران کردند. منطقه میـرزا اولنگ، از 
مناطـق اسـتراتژیک در ولسـوالی صیاد 
والیت سـرپل اسـت. ایـن منطقه مهم 
و راهبـردی، پـس از چهـل و هشـت 
سـاعت درگیری، بدسـت طالبان افتاد.
روزه؛  دو  درگیری هـای  جریـان  در 
باشـنده های  از  زیـادی  خانواده هـای 
محـل، از  منطقـه فرار کردنـد؛ اما پس 
از مسـدود شـدن دره »میـرزا اولنـگ« 

از سـوی طالبـان، بیشـتر خانواده ها در 
منطقـه گیـر ماندنـد. خانـواده هایی که 
اکثـرن از سـوی مهاجمـان بـه رگبـار 

شـدند. بسته 
مقامـات محلـی سـرپل در آن زمـان 
گـروه  حملـه،  ایـن  در  کـه  گفتنـد، 
طالبـان و داعـش هم دسـت بودنـد و 
ایـن منطقـه را بـا کمـک هم از تسـلط 
مردمـی  و خیـزش  امنیتـی  نیروهـای 

سـاختند. خـارج 
اعضـای این دو گروه پس از تسـلط بر 
منطقـه میرزا ولنـگ والیت سـرپل، بر 
عـاوه به رگبار بسـتن بیشـتر از پنجاه 
غیرنظامـی بشـمول زنـان و کـودکان، 
ده هـا خانـواده بشـمول زن و کودک را 
به گـروگان گرفتنـد و صدهـا خانواده 
دیگـر را از خانه های شـان کوچاندند.
بخـش زیـادی از گروگان هـا نیـز بـا 
پادرمیانـی بـزرگان منطقـه از ایـن دره 
خـارج شـده و بـه مرکـز سـرپل آواره 

. ند شد

اعضای مجلس:

ز  ا بدتر  گارنیزیون کابل   منسوباِن 
مجرمان برخورد می کنند

روح اهلل بهزاد

هشــدار
 از فاجـعۀ انسانـی در سرپـل

گزارش ها دربارۀ ناپدیدشدن...
گزارش نیز غلط است.

صمـدی تاکیـد کـرد که شـرکت برشـنا در افغانسـتان 1.4 میلیون مشـترک دارد امـا کمیته میک تنهـا با 365 نفـر گفتگو کرده 
است.

وی تاکیـد کـرد کـه شـرکت برشـنا همـه سـاله مصارف خود را به اسـاس حسـاب قطعیـه عواید بدسـت آورده و نسـبت به 
آن پاسـخگو است.

هرچنـد شـماری زیـادی از شـهروندان از بهر موجودیت فسـاد در شـرکت برشـنا لب به شـکایت می زنند امـا رییس تفتیش 
ایـن شـرکت می گویـد کـه آنـان در زمینه مبـارزه با فسـاد به گونه جـدی اقدام کرده اسـت.

شـرکت برشـنا مسـوولیت تهیـه بـرق سراسـر افغانسـتان را دارد امـا بـا آنکه سـال های زیـادی از شـکل گیـری آن می گذرد 
امـا هنوزهـم شـماری زیـادی از مناطق افغانسـتان تاریک بوده و حتی شـهرکابل در موسـوم سـردی با پرچوی هـای چندین 

روبروست. برق  سـاعته 
پیـش از ایـن مسـووالن شـرکت برشـنا وعـده داده بـود تـا 15 قـوس سـال جـاری مشـکات پرچـوی بـرق پایتخـت را با 
اسـتفاده از بـرق حرارتـی پایـان خواهنـد داد امـا اکنـون رییـس عمومـی ایـن شـرکت می گویـد کـه آنان تـا زمانـی معرفی 

بودجـه سـال مالـی جدیـد از سـوی وزارت مالیـه ایـن مشـکل را حـل خواهنـد کرد.
وی تاکیـد کـرد کـه قـرار اسـت بـا به کارگیـری تولید برق حرارتی این مشـکل شـود. آقای غالـب گفت کـه در حال حاضر 
آنـان از دو منبـع تولیـد بـرق حرارتـی بـه مـدت 5 تـا 6 سـاعت اسـتفاده می کنند و پـس از معرفی شـدن بودجه سـال مالی 
جدیـد ایـن زمـان بـه 10 الـی 12 سـاعت افزایـش خواهد یافـت.  آقای غالـب بیان داشـت که در حـال حاضر آنان تقسـیم 
اوقـات پرچـوی بـرق شـهرکابل را آمـاده کـرده و تـاش می کنند تا اوقـات پرچوی بـرق را به چهار سـاعت کاهـش دهند.

ACKU
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دسـِت کـم چیـزی که مـن امروزها می شـنوم این اسـت که 
بـر ذهن هـای مـا حملـه شـده اسـت. دایـم گرفتـارِ پیامک 
را بی سـواد  می سـازد.  مـا  ایـن کار  فرسـتادن شـده ایم و 
وباگ هـا مـا را خشـن می سـازند، یوتیـوب مـا را سـطحی 
اتانتیـک  مجلـۀ  جلـد  روی  گذشـته  تابسـتان  می سـازد. 
احمـق  را  مـا  گـوگل  “آیـا  بـود  شـده  مطـرح  پرسشـی 
می سـازد؟” در قسـمتی از محتـوای مجلـه آقـای نیکـوالس 
َکـر اذعـان نموده بـود که انترنـت مغز ما را خـراب می کند، 
حافظـه و اندیشـه های ژرِف مـا را از ما می ربایـد. آقای کر 
ادعـا داشـت کـه ما چـون بـه کمپیوتر اجـازه مـی دهیم که 
درِک مـا از جهـان را نمایندگـی کنـد ایـن عمل خـود همان 
رونـد تبدیـل شـدِن هوِش ما  بـه هوش مصنوعی اسـت که 

در یـک سـطح نـازل تـر نمـود می یابد. 
بـرای مـن دشـوار بود کـه این ادعاهـای جالـب را در عصر 
مدعیـان  ایـن  می رسـد  نظـر  بـه  بگیـرم.  کمپیوتـر جـدی 
عاقمنـدی بیشـتر بـه ترسـانیدن مـردم دارنـد تـا حقیقـت 
گویـی. زبـان شـناس انگلیسـی، دیویـد کریسـتال در کتاِب 
تـازه اش بـه نـامِ پیامـک: دعـوای کان، می نویسـد کـه این 
هشـدارهای ترسـناک در مورد پیامک نویسـی چیزی بیشـتر 
از افسـانه گویی هـای مدرن نیسـت. آقـای کرسـتال دریافته 
اسـت که پیامک نویسـی سـبب نمی شـود کسـی به اشـتباه 
امایـی عـادت کنـد، او می نویسـد، “پیامـک زدن، نـه تنهـا 
سـطِح باسـوادی را بـاال می بََرد بل سـبب می شـود که شـما 

نوشـتن و خوانـدن را بیشـتر تمریـن کنید.” 
مهمتـر از آن، هشـدارهای در مـورد تبـاه کنندگـی انترنـت 
ریشـه در باورهـای نادرسـت از نحـوۀ فعالیـت مغز انسـان 
دارد. مـا از روی عـادت می پنداریـم که مغِز انسـان تافته ای 
جـدا بافتـه از جهان اسـت؛ ما تصـور می کنیم کـه معلومات 
بـه درون حـواس مـا می َچَکـد و بعـد راهِ خود را به سـوی 
مغـز کـه در گوشـه ای افتـاده اسـت، بـاز می کنـد و سـپس 
معلومـات مذکـور بـه یـک تصویر کامـل از حقیقـت تبدیل 
می شـود. و در ایـن صـورت انترنت و آیفون مجـرای ورودِ 
معلومـات بـه مغـز را تخریـب نموده، روند سـرازیر شـدن 
معلومـات بـه مغـز را مختـل و ریشـه های مغـز را پژمـرده 
می سـازد. بـه هـر انـدازه کـه ایـن صـورت بنـدی خـوش 
ریخـت بـه نظر بیاید تاشـی در جهـِت وارونه نشـان دادِن 
پژوهش هـای جدیـد علمـی در بـاب ذهن انسـان، شـمرده 
می شـود. درواقـع، مغـز انسـان نـه تنهـا در تطابـق کامـل با 
جهـان قـرار دارد بل در شـکل دهی جهان و سـاختار وجود 
انسـان نقـِش تعییـن کننـده دارد کـه از آن بـه تعمیـم ذهـن 

تعبییـر مـی کنند. 
مفکـورۀ تعمیـم ذهـن، بـرای نخسـتین بـار در سـال 1998 
از سـوی دو فیلسـوف مطـرح گردیـد درسـت در زمانیکـه 
گـوگل تـازه تولـد شـده بـود. یکـی از آن دو فیلسـوف که 
مفهـوم تعمیـم ذهـن را مطـرح کـرد انـدی کارک بـود که 
حـاال در دانشـگاه ادینبـرگ تدریـس مـی کنـد و دیگـری 
دیویـد چامـرز کـه حـاال در دانشـگاه ملی اسـترلیا مشـغول 
تدریـس اسـت. آنهـا مقالـه ای را زیـِر نـام “ذهـِن تعمیـم 
یافتـه” در مجلـه ای انالیسـیز نشـر نمودنـد کـه در آن یـک 
پرسـش سـاده را مطرح کردند: “مرزی میان ذهن و بقیه ای 
جهـان کجاسـت، در کجـا ذهـن متوقـف می شـود و بقیه ای 
جهـان از کجـا آغاز می شـود؟” بیشـتِر مردم پاسـخ خواهند 
داد کـه “مغـِز انسـان در مـرزِ جمجمـه متوقـف می شـود.” 
ای  مقالـه  اقنـاع خواننـدگان  بـرای  امـا کارک و چامـرز 
خـود راهـی جسـتجو کردنـد و اذعـان داشـتند کـه ذهـن، 
تنهـا محصـول فعالیـت نیورون ها در مغِز انسـان نیسـت که 
در آنسـوی دیواره هـای اسـتخواِن جمجمـه محصـور مانده 
باشـد. مبتنـی بر یافتـه های ایـن دو دانشـمند، فعالیِت ذهن 
از ایـن مرزهـا فراتـر می رود و شـامل فعالیت مغـز به عاوه 

ای بخش هـای محیـط نیـز می شـود.
کارک و چامـرز از خواننـدگان مقالـه ای خـود خواسـتند 
کـه یـک بانـوی بـه نـام پرویـن را تصـور کننـد. پرویـن از 
دوسـت خود می شـنود که یـک نمایشـگاه در موزیم جدید 
هنرهـا برگـزار می شـود. او تصمیـم می گیـرد کـه بـرود و 
ایـن نمایشـگاه را ببینـد. او بـرای لحظـه ای فکـر می کنـد 
و بـه یـاد مـی آورد کـه موزیـم در جـادۀ پنجاه و سـوم قرار 
او در  دارد و پیـاده بـه سـمت موزیـم راه می افتـد. بـاورِ 
مـورد موقیعیـِت موزیـم، درسـت  از آب بـدر می ایـد و او 
در پیداکـردِن موزیـم از روی ذخیـره ای اطاعـات موجـود 
در مغـزش موفـق می شـود. حـاال یک آقـای را تصـور کنید 
کـه جمشـید نـام دارد و مصـاب به بیمـاری الزایمر اسـت. 
حافظـه ای جمشـید خـراب شـده اسـت بناء او بـا خودش 
یـک کتابچـه ای یاد داشـت نگه مـی نمایـد و جزئیات مهم 
را در آن می نویسـد. جمشـید نیـز مانند پرویـن از برگزاری 
نمایشـگاه باخبـر می شـود و مـی خواهـد اشـتراک کنـد اما 
چـون توانای دسترسـی به داده هـای مغِز خـودش را ندارد 
بـه کتابچه یادداشـت هـای خودش رجـوع می کند و آدرس 
موزیـم را می یابـد او نیـز بـه سـوی عبـن هدفی کـه پروین 

رفتـه بود بـه راه مـی افند.  
در دیـدگاه کارک و چامـرز، حافظـه ای مبتنـی بـر مغـز 
پرویـن و حافظـه ای مبتنـی بـر یادداشـت جمشـید اساسـا 
عمـل  طـوری  پرویـن  ذهـن  می شـوند.  شـمرده  یکسـان 
می کنـد کـه به صـورت خـودکار بـه معلومات ذخیره شـده 
در مغـز دسترسـی دارد، و امـا ذهـِن جمشـید معلومـات 
سـخن  بـه  می گیـرد.  یادداشـت  از  را  خـود  نیـازِ  مـورد 
دیگـر یادداشـِت مذکـور، بخشـی از ذهـن تعمیـم یافته ای 
جمشـید اسـت. تفاوتـی نمی کند که جمشـید بیشـتر اوقات 
یادداشـِت خـود را مـی بنـدد. پس از پایـان این نمایشـگاه، 
پرویـن نیـز آن بخـش حافظـه ای خـود در مـورد موزیـم 
جدیـد هنرهـا را می بنـدد یـا دسـِت کـم آنـرا در بخـش 
نگـه نمی کنـد. کارک و  آگاهِ خـودش  حافظـه ای خـود 
چامـرز نتیجـه می گیرنـد کـه اکثـر مـردم به جمشـید شـبیه 
تـر انـد تـا پرویـن؛ ذهن هـای مـا بـه محیـِط زندگـی مـان 

می یابـد.  تعمیـم 
یـازده سـال بعـد، این دعـوی ادامه یافـت و به یـک مناظره 
عصـب  و  روان شناسـان  فیلسـوفان،  میـاِن  خشـم آلود  ای 
شناسـان تبدیل شـده اسـت. شـکی نیسـت که “ذهِن تعمیم 

یافتـه” یـک مفکـورۀ شـگفت انگیـز اسـت. یک دلیـل این 
شـگفتی آن اسـت کـه ذهـن مـا احسـاس می کند کـه ذهن 
پدیـده ای کامـل و خودکفـا اسـت. بـاور طبیعی ما اینسـت 
کـه گونـه ای نمونـه اگـر مـا در یـک جـاده قـدم بزنیـم ما 
بـه صـورت متـداوم، از محیـط ماحـوِل خـود ویدیـو ثبت 
می کنیـم و سـپس بـر مبنـای ایـن ویدیـوی ذهنـی تصمیـم 
می گیریـم کـه بعـد چـه کاری انجـام دهیـم. اما مانند سـایِر 

باورهـای کـه در مـورد خـود داریم ایـن فرایند ثبـت ویدیو 
نیـز یـک توهـم اسـت. آگاهی مـا در ایـن زمینـه، خیلی کم 

ست.  ا
اینکـه تـا چـه اندازه مـا می توانیـم فراموش کار باشـیم یکی 
از موضوعـات جالـب پژوهشـی اسـت که توسـط دو روان 
شـناس بـه نام هـای دانیـل سـیمون از دانشـگاه ایلینویـز و 
کریسـتوفر کبریـس از دانشـگاه هـاروارد اجرا شـده اسـت. 
آنهـا از مردم درخواسـت نمودند که یک ویدیوی شـاگردان 
را تماشـا کنند، دوتیم شـاگردان به صورت پراکنده ایسـتاده 
بودنـد و توب بایسـکتبال را بـه یکدیگـر می انداختند. نیمی 
از ایـن شـاگردان پیراهن سـفید به تن داشـتند و نیمی دیگر 
آنـان پیراهن سـیاه پوشـیده بودنـد. تماشـا کننـدگاِن ویدیو 
توسـط  تـوپ  کـه چندبـار  می کردنـد  توجـه  دقیـق  بایـد 
اعضـای یکـی از تیم هـا بـه دیگـران داده شـده اسـت. در 
جریـاِن بـازی یـک میمـون )بیشـتر یـک شـاگرد در لبـاِس 

شـبیه میمـون(  در میـان صحنـه ای بـازی قدم مـی زد. اکثِر 
تماشـا کننـدگاِن ویدیـو پـس از ختـم بـازی خبـر دادند که 
آنهـا هرگـز میمونـی را ندیدنـد؛ مغـِز آنـان ایـن قسـمِت 
مشـخص را بـه عنـوان یـک مـورد فرعـی و حاشـیه ای از 

میـان بـرده و طـرد کرده اسـت. 
آنچـه کـه در سـِر مـا اتفـاق میافتـد این اسـت که بـه جای 
ایجـاد یـک روبرداشـِت )مثنـی( کامـل از جهـان، زمانیکـه 
چشـم های مـا بـه سـرعت اینسـو و آنسـو مـی رود مغـِز ما 

روی مـوارد کوچـک تمرکـز می کنـد. مـا 
تنهـا معلومـات مـورد نیـاز خـود را در پیونـد بـه ضرورتی 
کـه احسـاس می کنیـم از آنجملـه بیـرون می کشـیم تفاوتی 
نمی کنـد کـه نیـاز آنیـی مـا دسـته بنـدی لباس هـای بیـرون 
شـده از ماشـین لباس شـویی باشـد یا بـاال رفتـن از دامنه ی 

کوه.  یـک 
ذهـِن مـا معلومـاِت بسـیار اندکـی را پـردازش )پروسـس( 
می کنـد. دانـا بـاالرد، یک سـاینس دان در دانشـگاهِ تکزاس، 
انـدک  مقـدارِ  گیـری  انـدازه  بـرای  را  کمپیوتـری  بازیـی 
معلومـات کـه ذهِن آدمی پردازش می کند سـاخته اسـت. او 
بـرای کسـانیکه مـورد آزمایـش قـرار می گرفتند یـک نمونه 
از تکه هـای رنـگ آمیـزی شـده را کـه بـه طـرف راسـِت 
قسـمت فوقانیـی صفحـه ای نمایـش کمپیوتـر قرارداشـتند 
نشـان داد. او از افـراد مـورد آزمایـش خواسـت کـه یـک 
نمونـه ای مشـابه را در قسـمت تحتانـی صفحـه نمایـش به 
طـرف دسـِت چـپ بسـازند. بـرای انجـام ایـن کار، بـازی 
کننـدگان بـا اسـتفاده از َمـوس کمپیوتـر، تکه هـای رنـگ 
آمیـزی شـده را یکـی پـی دیگـر از مجموعـه ای قسـمِت 
بـاالی صفحـه ای نمایـش، می گرفتنـد و پاییـن می آوردند. 
تکه هـای رنـگ  اصلیـی  مـودل  کننـدگان،  بـازی  زمانیکـه 
آمیـزی شـده را نـگاه می کردنـد تـا نمونـه ای جدیـِد خود 
را بسـازند، باالرد، مسـیِر حرکت چشـمهای بـازی کنندگان 
را ثبـت می کـرد. او دریافتـه بـود کـه بـازی کننـدگان قبـل 
از اینکـه تکـه ای را پاییـن بیاورنـد، مـودِل اصلـی را دقیـق 
نـگاه می کننـد و عیـن عمـل پـس از انتقـال هرکـدام تکه ها 
نیـز تکـرار می شـود. تجربـه ای او ثابـت می سـازد کـه در 
هـر نـگاه، بـازی کننـدگان، تنهـا معلومـات مربـوط بـه یک 
بـه  بـارِاول کـه  بـه ذهـن می سـپارند.  را  ای واحـد  تکـه 
مـودل اصلـی نـگاه مـی کننـد، معلومـات مربـوط بـه رنِگ 
یـک تکـه ای خـاص را بـه ذهـن مـی سـپارند و بـارِ دوم، 
معلومـات مربـوط بـه موقیعیـت تکـه ای مـورد نظـر را بـه 
ذهـن می سـپارند. در عـوض بـه ذهن سـپردن یـک تصویِر 
کامـل از مـودل تکه هـای رنـگ آمیـزی شـده، مـردم تکـه 
هـای معلومـات را از ایـن کل مبتنـی بـر نیـازِ آنـی خـود 

بیـرون می کشـند و ثبـت می نماینـد. 

اینکـه تا چـه اندازه مـا می توانیم فراموش کار باشـیم یکی از موضوعات جالب پژوهشـی 
اسـت کـه توسـط دو روان شـناس بـه نام هـای دانیـل سـیمون از دانشـگاه ایلینویـز و 
کریسـتوفر کبریس از دانشـگاه هاروارد اجرا شـده اسـت. آنها از مردم درخواست نمودند 
کـه یـک ویدیوی شـاگردان را تماشـا کنند، دوتیم شـاگردان به صـورت پراکنده ایسـتاده 
بودنـد و تـوب بایسـکتبال را بـه یکدیگـر می انداختنـد. نیمـی از ایـن شـاگردان پیراهـن 
سـفید بـه تن داشـتند و نیمـی دیگر آنان پیراهن سـیاه پوشـیده بودنـد. تماشـا کنندگاِن 
ویدیـو بایـد دقیـق توجـه می کردنـد کـه چندبار تـوپ توسـط اعضـای یکـی از تیم ها به 
دیگـران داده شـده اسـت. در جریـاِن بازی یک میمون )بیشـتر یک شـاگرد در لباِس شـبیه 

میمـون(  در میـان صحنـه ای بازی قـدم می زد

ذهـِن مـا معلوماِت بسـیار اندکـی را پردازش )پروسـس( می کنـد. دانا باالرد، یک سـاینس 
دان در دانشـگاِه تکـزاس، بازیـی کمپیوتـری را بـرای انـدازه گیـری مقداِر انـدک معلومات 
کـه ذهـِن آدمـی پـردازش می کنـد سـاخته اسـت. او بـرای کسـانیکه مـورد آزمایـش قرار 
می گرفتنـد یـک نمونـه از تکه هـای رنـگ آمیـزی شـده را کـه بـه طـرف راسـِت قسـمت 
فوقانیـی صفحـه ای نمایـش کمپیوتـر قرارداشـتند نشـان داد. او از افـراد مـورد آزمایش 
خواسـت کـه یـک نمونه ای مشـابه را در قسـمت تحتانـی صفحـه نمایش به طرف دسـِت 
چـپ بسـازند. برای انجـام این کار، بـازی کنندگان با اسـتفاده از َموس کمپیوتـر، تکه های 
رنـگ آمیـزی شـده را یکـی پـی دیگـر از مجموعـه ای قسـمِت بـاالی صفحـه ای نمایـش، 

می گرفتنـد و پاییـن می آوردنـد

چگونه گوگل ما را 
با هوش تر می سازد؟

نویسنده: كارل زیمر
نشر شده در شماره ماه فبروری سال 2009 در مجله ی دسکوری

برگردان: جمیل شیرزاد
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و  دولت مردان  بین  در  پسین،  سال های  در 
از  آنانی  که  ویژه  به  حاکمان  و  سیاست مداران 
سکوی قدرت بر افتاده اند، تب خاطره نویسی 
باال گرفته و مطالبی را به شکل رساله، کتاب، 
مقاله و مصاحبه به خورد خلق اهلل داده اند که 
و  را شکسته  گه گاهی طلسم سکوت  اگر چه 
رازی را گشوده و اسراری را هویدا کرده اند، 
اما در نوشته های شان جای بحث و تأمل فراوان 

است.
نمونه های مهم خاطره نویسی ها این ها اند:

- کرباس پوشان برهنه پا، حسن شرق.
خلق  دمکراتیک  حزب  زوال  و  ظهور   -

افغانستان، دستگیر پنجشیری.
- یادداشت های سیاسی و رویدادهای تاریخی، 

سلطان علی کشتمند.
- از کنگره تا کنگره، خداداد عرفانی.

- رها در باد، ثریا بها.
- خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر.

- بگذار نفس بکشم، عزیز رویش.
- فرستاده، زلمی خلیل زاد.

- سیاست افغانستان، روایتی از درون، دوکتور 
رنگین دادفر اسپنتا.

- از پادشاهی مطلقه تا سقوط دولت دمکراتیک 
افغانستان، عبدالوکیل.

و باالخره کتاب مورد بحث ما، سال های تغییر 
از آقای محمد ناطقی.

کاستی ها،  از  بعضی  علی رغم  آثار  این  همۀ 
آثاری اند مغتنم و ارزشمند و مواد خام زیادی 
برای تحقیق و تتبع برای آینده گان برجا گذاشته 
یابد  ادامه  فعاالنه  پروسه،  این  امیدواریم  اند. 
تا  دهد  امکان  آیندۀ  نسل  و  نسل حاضر  به  و 
با  تلخ و شیرین خود  پیشینه و رخدادهای  از 
تغییر و اصاح و  انتباه و  خبر گردند و زمینۀ 
پیشرفت را ممکن و میسر سازد. من با مطالعۀ 
بر  آتی  ویژه گی های  به  تغییر،  سال های  کتاب 

خورده ام:
از  را  نویسنده  خاطرات  تغییر،  سال های   -1
تا دوره  یعنی دورۀ ظاهرشاهی  دوران کودکی 
حکومت وحدت ملی و اوایل ریاست جمهوری 
آقای داکتر اشرف غنی یعنی بیش از نیم قرن را 
در بر گرفته که زمان طوالنی است. همین طور، 
پنجاب  ده اخضرات  از  آن  وسعت جغرافیایی 
ایران  و  کابل  تا  و  آغاز  نویسنده  زادگاه  یعنی 
و عراق و لیبیا و بن و آلمان گسترش یافته که 

قلمرو کمی نیست.
راوی  خانواده گی  غم نامۀ  تغییر،  سال های   -2
و  گوشت  با  عمرش  طول  در  پدر  است.  هم 
هزاره جات  حکام  که  کرده  احساس  پوستش 
مسبب  همه  و  اند  بوده  بدتر  دیگری  از  یکی 
حقارت،  ذلت،  ضعف ها،  مصیبت ها،  انواع 
با  و  اند  بوده  هزاره ها  دربه دری  و  پریشانی 
زمین  محلی شان،  چاکران  و  نوکران  هم دستی 
خویش را از دست داده و بای عظیمی را سر 
او نازل کرده اند. مصیبتی که منجر به شکست 
کامل مادی و معنوی خانواده شده و خاطرۀ تلخ 
جنگ صد و چند سال پیش اجدادش را با امیر 
عبدالرحمان خان زنده کرده است. جنگی که به 
بی شماری  مصایب  و  فجایع  و  کامل  شکست 
داده  دست  از  را  ندارشان  و  دار  و  انجامیده 
است. امیری که توانسته بود تمام هزاره جات را 
فتح کند و پس از آن، هزاره جات فراموش شده 
پشت  شکست  و  نمی رسد  دادش  به  کسی  و 
عقب نشینی  ناکامی،  پشت  ناکامی  شکست، 
پشت عقب نشینی. از دست دادن منطقه پشت 
پی  یکی  چراگاه ها  و  مراتع  و  زمین  و  منطقه 
و  من درآوردی  و  سنگین  مالیات های  و  دیگر 
هدر رفتن زحمات شباروزی کشت و آبیاری و 
غله و دانه پامال شتر و بز و گوسفند... سال ها 
بغض فرو خورده در گلوی شکسته و نمی داند 
که چرا حکام و کوچی ها و چاکران محلی شان 

آن چنان هستند و ما چنین.
سراشیبی  در  پدر  زمین،  دادن  دست  از  پس 
درمانده گی هایی  می افتد.  درمانده گی  و  قهقرا 
که امری محتوم و ناگزیر است. طبیعت خشن 
و محصور در طبیعت، حاکمان فاسد و جاهل 
که  خودکامه یی  شاهان  و  امیران  به  وابسته  و 
ندارد  ارزشی  برای شان  ملت  و  ملک  و  وطن 
فرار  و  نفرین  نمی یابد، جز  درستی  پاسخی  و 
و کوچیدن به شهر کابل و چه کاری از دستش 

پوره هست؟
حوادث  رنگینی  بابت  از  تغییر  سال های   -3
ماجراهای  و  است  غنی  بسیار  هم  موضوع  و 
زمان  در  چه  و  صلح  زمان  در  چه  را  زیادی 
قیام، شورش، انقاب، جهاد و مقاومت، در بر 
دارد. عاوه از این ها، نویسنده دوران دربه دری، 
آواره گی، مهاجرت و دورۀ طلبه گی خویش را 
قم و نجف و  در مدارس و حوزه های علمیۀ 
قصه های زندان و خروج از عراق را روشنایی 

الزم بخشیده و به رنگینی کارش افزوده است.
4- راوی بعد از رفتن به ایران و عراق، متوجه 
وضعیت مملکت و به ویژه هزاره ها و شکاف 
سبب  طلبه گی  می شود.  تفاوت ها  و  عمیق 
جامعۀ  درمانده گی های  و  ضعف ها  تا  می شود 
ایران  و  عراق  پیشرفت های  مقابل  در  را  خود 
روز  و  و شب  کند  لمس  خود  وجود  همه  با 
تغییر  اوضاع  تا  کرد  باید  چه  که  بیاندیشد 
ناگوار  اوضاِع  این  از  رفت  بیرون  راه  و  کند 
چرا  است؟  کدام  هزاره ها  اجتماعی  و  سیاسی 
اوضاع  مستبد،  امیر  فتح  و  لشکرکشی  از  پس 
هزاره جات تغییر چندانی نکرده، بهبود نیافته و 
همان طور عقب مانده است؟ او و گروه هشت 
به جوراب  و  اند  طلبه  همه  که  یارانش  نفری 
سفید ها شهره یافته اند، همه گی معتقد می شوند 
امیران  مقابل،  در  و  هزاره ها  عقب مانده گی  که 
حکام،  احجاف  و  ظلم  و  مستبد  ساطین  و 
چاکران و مرتجعاِن محلی و بهره کشی کوچیان، 
در اصل دو روی یک سکه اند. راوی می بیند 
که در آن طرف دنیا چه می گذرد. کشورهایی 
و  ارتباطات  و  آب  نل  و  قطار  و  آهن  راه  که 
صنعت نفت و گاز و انرژی برق و چه چیز ها 
کراچی  و  گادی  حتا  که  هزاره جاتی  و  دارند 

ندارد.

راوی و یارانش ماه ها است سرگردان و حیران 
قید  استند. همه می خواهند  دنبال پرسش ها  به 
و بندی نداشته باشند و می روند به دنبال حل 
است.  انباشته  را  اذهان شان  که  پرسش هایی 
همه به گونۀ جدی موضوع را دنبال می کنند و 
ماه ها پس از این تاطم های روحی، بار نخست 
و  می کنند  تأسیس  را  رسالت  سیار  کتاب خانۀ 
در  می کنند.  ایجاد  را  مستضعفین  گروه  بعد، 

مستضعفین،  گروه  تفکر  حساس،  مقطع  این 
دارد  چپی ها  تفکر  و  رویکرد  با  مشابهت هایی 
که بر طبق آن، حکومات مستبد و دیکتاتوری 
و عمال مرتجع و محلی آنان عامل عقب مانی 
از جانبی،  به ویژه هزاره ها است.  افغانستان و 
گروهِ هشت نفره که همه طلبه بوده و تعلق به 
نسلی داشته و ورودش به دین، از گذرگاه علم 
مراکزی  و  دینی  نوگرایان  با  و  می کرده  عبور 
بودن  نجس  و  روزه  بودن  مفید  برای  حتا  که 
داشته  دالیلی  علمی  و  پزشکی  نظر  از  خون 
تبلیغ  آن  نوگرایی  حوزه های  در  هم چنین  و 
می شده که اگر دستورات دینی درست فهمیده 
و اجرا شوند به ایجاد یک جامعۀ امروزی، آزاد 

و عادالنه و... کمک و یاری می رساند.
ایجاد  و  سیاست  به  آوردن  رو  قصۀ  نویسندۀ 
نصر  سازمان  تشکیل  و  مستضعفین  گروه 
وحدت  حزب  به  پیوستن  و  اتحاد  سپس  و 
داده  توضیح  بیش تر  تاب  و  آب  با  را  اسامی 

است.
با  ماقات  و  ارزگان  در  صلح  و  جنگ   -5
نفس گیر  مذاکراِت  و  ماقات ها  نیلی،  صادقی 
در  اسامی  وحدت  حزب  ایجاد  منظور  به 
و  خطرناک  سفرهای  ایران،  و  افغانستان 
مشکات و چالش هایی که با آن ها بر خورده، 

همه وهمه به درستی و گاه با جزئیات بیان شده 
است.

مزاری  استاد  چگونه  که  می کند  روایت  راوی 
نه تنها شکاف و تفاوت های اجتماعی و سیاسی 
صددِ  در  خودش،  زعم  به  بلکه  می بیند،  را 
چاره سازی هم است. بافاصله پس از جلسات 
می شود.  کار  به  دست  او  خارج،  و  داخل  در 
به  تعلیم  و  درس  فراگیری  برای  را  عده یی 

خارج از کشور می فرستد. مقدمات یک جبهه 
کتاب خانه  می کند.  تدارک  را  مسلح  افراد  و 
تأسیس می کند و دستگاه ابتدایی چاپ و نشر 
به کشور وارد می کند و تاش و انواع خطرها 
را به جان خریدن تا به نوعی جهاد و مقاومت 

را انسجام می بخشد.
نویسنده با ذکر حوادث نظامی و سیاسی دهۀ 
که  را  مسایلی  که  داده  نشان  هفتاد،  و  شصت 
آگاهی های  و  تجربه ها  نمودارِ  می کند،  عنوان 
در  دخیل  بوده  فردی  و  هست  خودش 
تا  و  نظامی  و  ماجراهای سیاسی  و  سیاست ها 
حد زیادی به مسایل پشت پرده ورود و وقوف 
و  گره ها  بخش ها،  این  در  نبشته هایش  داشته، 
به  که  کسانی  و  گشوده  را  زیادی  معماهای 
این  اجتماعی  و  سیاسی  رویدادهای  و  اوضاع 
ماخذ  باشند،  داشته  دلچسپی  هزاره جات  دورۀ 
و منبع خوبی به شمار می آید و می توانند از آن 

حل مطلب کنند.
6- اهمیت دیگر کتاب در آن است که سخنانی 
به آدرس دیگران دارد و آن ها را وامی دارد تا 
حقایق  نتیجه،  در  بگشایند.  را  زبان شان  قفل 
نکنند،  چنین  اگر  و  می گردد  ما  بر  بیشتری 
هر  به  و  می نشیند  کرسی  بر  راوی  ادعاهای 
باب  راوی  جانبی،  از  می کنند.  ضرر  صورت 

تازه یی را گشوده و نشان می دهد که هزاره ها 
و  گذاشته  سر  پشت  را  بی زبانی  مرحلۀ  دیگر 
شیرین  و  تلخ  سرگذشت  که  دارند  را  کسانی 
از  پس  و  کنند  تاریخ  ثبت  را  تبارشان  و  ایل 
را  آنان  نشان  نام و  نیست که  قادر  این، کسی 
از شناس نامه های تاریخ پاک و محو کنند، یا بر 

لب های شان قفل زنند.
و  بهینه  کاربردِ  نویسنده،  دیگر  ویژه گی   -۷
آقای  که  نثری  و  زبان  است.  زبان  از  درست 
ناطقی به کار گرفته، با موضوع می خواند. صاف 
و ساده و روان است. از صنایع و تکلفات ادبی 
و تعقید و ابهام پرهیز می کند. حاشیه نویسی و 
لفاظی  به چشم می خورد.  کمتر  آن  در  اطناب 
و صحنه آرایی از نوع دبیرانه در آن جا ندارد. 
نوشتن  جنون  و  ادبی  تفنن  را  خاطره نویسی 
بخش های  که  است  همین رو  از  و  نمی پندارد 
آغازینش،  فصل های  ویژه  به  کتاب  گوناگون 
خود  دنبال  به  می کند،  گرم  سر  را  خواننده 
می کشاند و مطالب آن دلخواه می نماید. گاه با 
بیان هزل و طنز و فکاهیات سرگرم کننده، به 
شیرینی و حاوت مطالب افزوده است. اغاط 
نگارشی هم جزیی و به حداقل است. نفاست 
و زیبایی چاپ کتاب که جای خودش را دارد 

و نمی توان این ها را دستِ کم گرفت.
در  می خوانیم،  که  را  تغییر  سال های   -۷
می یابیم که نویسنده آدمی است خودساخته و 
اثر ظلم و استبداد  گِل خودرو. کودکی که در 
و  زمین  غاصب،  کوچیان  و  وقت  حاکماِن 
آوارۀ  و  داده  دست  از  را  پدری اش  مایملک 
روزگار  و  گردیده  ناشناخته یی  سرزمین های 
سختی را از سر می گذراند. یک سال تمام در 
کابل کارگری می کند و بنجاره فروشی تا توشۀ 
به  می کند.  مهیا  را  کربا  و  ایران  به  مسافرت 
طلبه گی روی می آورد. عبا و قبا می پوشد و او 
که با گوشت و پوست و روح و روانش زهر 
قد  که  همین  چشیده،  را  بی عدالتی  و  استبداد 
این جا  می یابد.  دست  نیمه سوادی  به  می کشد، 
رخ  فردی  تغییر  نخست  بار  برای  که  است 
می دهد و آن گاه تغییرات سیاسی و اجتماعی، 
از  می توان  را  دیگری  موارد  و  این ها  همه 
به  تغییر  سال های  کتاب  فضایل  و  محسنات 

شمار آورد.
و  آشنایی ها  و  بنگریم  نیک  اگر  جانبی،  از 
حیای  و  حجب  و  اجتماعی  و  فردی  عایق 
مرسوم در جامعه را کنار بگذاریم و فصول و 
بخش های گوناگون کتاب سال های تغییر را از 
موضوعاتی  و  مسایل  بگذرانیم،  انتقاد  پرویزن 
رخ می نمایند که چندان مقنع و رضایت بخش 

آفتابی می سازند  را  نیستند؛ کاستی های چندی 
گذشت  آن ها  کنار  از  آسانی  به  نمی توان  و 
در  نویسنده  مثال،  طور  داد.  بها  کم  آن  به  یا 
ادامه و پرداخت رویدادها و ماجراها، تا حدی 
نگه  را  احتیاط  و  حزم  می کند  عمل  گزینشی 
و جنجالی  مسایل حساس  از طرح  و  می دارد 
ایجاد  قبیل  از  خاطراتی  نویسنده  می ورزد.  ابا 
هسته های نخستین سیاسی و سازمانی و فعالیت 
ائتاف،  شورای  تشکیات  سپیدان،  جوراب 
دسایس  و  توطیه ها  و  رهبری  نمایندۀ  دخالت 
سید مهدی هاشمی را در رتق و فتق امور دفتر 
هولناک  کمین  سیاه،  جمعه  ماجرای  سازمان، 
درگیری های  ایران،  با  مرز  حاشیه  در  کاکری 
شهرستان، قضیه قنبر چرسی و مواردی از این 
قبیل را با آب و تاپ تمام شرح و بسط می دهد.
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ناگفته ها  و  گفته ها 
در »سال های تغییر«
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 سال های تغییر از بابت رنگینی 
حوادث و موضوع هم بسیار غنی 
است و ماجراهای زیادی را چه 
در زمان صلح و چه در زمان 
قیام، شورش، انقالب، جهاد و 
مقاومت، در بر دارد. عالوه از 
این ها، نویسنده دوران دربه دری، 
آواره گی، مهاجرت و دورۀ 
طلبه گی خویش را در مدارس و 
حوزه های علمیۀ قم و نجف و 
قصه های زندان و خروج از عراق 
را روشنایی الزم بخشیده و به 
رنگینی کارش افزوده است.
4- راوی بعد از رفتن به ایران و 
عراق، متوجه وضعیت مملکت و 
به ویژه هزاره ها و شکاف عمیق 
و تفاوت ها می شود. طلبه گی 
سبب می شود تا ضعف ها و 
درمانده گی های جامعۀ خود را در 
مقابل پیشرفت های عراق و ایران 
با همه وجود خود لمس کند و 
شب و روز بیاندیشد که چه باید 
کرد تا اوضاع تغییر کند و راه 
بیرون رفت از این اوضاِع ناگوار 
سیاسی و اجتماعی هزاره ها کدام 
است؟ چرا پس از لشکرکشی و 
فتح امیر مستبد، اوضاع هزاره جات 
تغییر چندانی نکرده، بهبود نیافته 
و همان طور عقب مانده است؟ 
او و گروه هشت نفری یارانش 
که همه طلبه اند و به جوراب 
سفید ها شهره یافته اند، همه گی 
معتقد می شوند که عقب مانده گی 
هزاره ها و در مقابل، امیران و 
سالطین مستبد و ظلم و احجاف 
حکام، چاکران و مرتجعاِن محلی 
و بهره کشی کوچیان، در اصل دو 
روی یک سکه اند. راوی می بیند 
که در آن طرف دنیا چه می گذرد. 
کشورهایی که راه آهن و قطار و 
نل آب و ارتباطات و صنعت نفت 
و گاز و انرژی برق و چه چیز ها 
دارند و هزاره جاتی که حتا گادی و 
کراچی ندارد

حسین فخری///////// بخش نخست
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جمعیـت اسـامی هشـدار داد کـه هیـچ مقامـی به شـمول 
رییس جمهـور و رییـس اجرایی توان برکنـاری عطا محمد 

نـور از سـمت والیت بلـخ را ندارد.
یکـی از اعضـای رهبـری جمعیـت اسـامی گفـت: »هیچ 
رییـس  و  رییس جمهـور  شـمول  بـه  نمی توانـد  مقامـی 
اجرایـی اسـتاد عطـا را برکنـار کنـد و خـود آقـای عطـا تا 
کنـون تصمیـم بـرای کنـار رفتـن از سـمت والیـت بلـخ 

ندارد.«
پس از افزایش فشـارهای کاخ ریاسـت جمهـوری در کنار 
رفتـن عطـا محمد نـور از سـمت والیت، هیأتـی از حزب 
جمعیـت بـه رهبـری صاح الدیـن ربانـی بـه دیـدار آقای 

نـور به بلـخ رفت.
نماینـده گان جمعیـت اسـامی که بـه منظور قانع سـاختن 
اسـتاد عطـا بـه بلـخ رفته انـد، گفته انـد: »تصمیـم جمعیت 
ایـن اسـت کـه ارگ تصمیـم بگیـرد کـه بـا تقابـل پیـش 
مـی رود یـا آمـاده تفاهـم اسـت و اگـر بخواهـد زورگویی 

کنـد، حـزب جمعیـت آمـاده مقابله اسـت.«
اسـامی و عطـا  بنیـاد گزارش هـا حـزب جمعیـت  بـر   
محمـد نـور تصمیـم گرفتـه در صورتی کـه رییـس اجرایی 
از آقـای عطـا حمایـت نکنـد، ایـن حـزب روابـط اش بـا 

عبـداهلل عبـداهلل را قطـع خواهـد کـرد.

فضـل احمـد معنـوی یکـی از افـراد نزدیـک بـه رییـس 
اجرایـی بیـان داشـت: »فشـارهای زیـادی وجـود دارد کـه 
آقـای عطـا را دور کننـد و نـه رییس جمهـور توانسـته تـا 
کنـون کـه وی را برکنـار کنـد و نـه هـم آقـای عطـا آماده 
شـده اسـت. ریاسـت اجرایـی می خواهـد کـه بیـن آنـان 

کند.« تفاهـم 
بـا گـذر هـر روز تنش هـا میـان عطـا محمـد نـور والـی 
بلـخ و کاخ ریاسـت جمهوری بیشـتر گفتـه می شـود؛ پیش 
از ایـن آقـای عطـا فهرسـتی از تقسـیم پسـت های دولتـی 
در صـورت  کـه  بـود  کـرده  ارایـه  رییس جمهـور  بـه  را 
پذیرفته شـدن آن وی آمـاده کنـار رفتـن از قـدرت اسـت؛ 
امـا ایـن خواسـت ها از سـوی ارگ پذیرفتـه نشـده اسـت.
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ناکامی حکومت در ترویج 

»افغانی« در والیات مرزی
کشـور،  مـرزی  والیت هـای  بیشـتر  بـازار  در 
دادوسـتد بـا ارز های خارجی صـورت می گیرد. 
والیت هـای  در  کـه  می گوینـد  منابـع  برخـی 
مـرزی داد و سـتد بـه پـول کشـورهای بیرونی 

صـورت می گیـرد کـه قابـل نگرانـی اسـت.  
اسـنادی کـه بـه روزنامۀ ماندگار رسـیده نشـان 
می دهـد کـه در والیت هـای مـرزی افغانسـتان 
از کلـدار پاکسـتانی و تومان ایرانی بـرای داد و 

سـتد اسـتفاده صـورت می گیرد. 
ایـن در حالی اسـت که شـهروندان والیت های 
جلـوی  کـه  می خواهنـد  حکومـت  از  مـرزی 
اسـتفاده از کلـدار را در ایـن والیت هـا بگیـرد. 
هیـچ  ایـن والیت هـا  در  کـه  آنـان می گوینـد 
فـردی از پـول افغانـی کار نمی گیـرد و همۀ داد 

و سـتد بـا پـول  کلـدار انجـام می شـود. 
فهیـم باشـندۀ والیـت ننگرهـار می گویـد کـه 
در ایـن والیـت هیـچ کسـی پـول افغانـی را 
کلـدار  پـول  بـا  سـتد  و  داد  و  نمی شناسـد 

می گیـرد.  صـورت 
نعیم باشـندۀ دیگـر این والیت مرزی اسـت که 
می گویـد ایـن نشـان دهندۀ ناتوانـی حکومـت 
و بانـک  ملـی افغانسـتان اسـت کـه برنامه یـی 
بـرای ترویـج ارز افغانی در والیت هـای مرزی 

ندارند. 
او می‹ گویـد: » وقتـی بـرای خریـد می رویـم 
همـه می گوینـد کـه کلـدار بدهیـد«، در حالـی 
کشـور مـا پـول مسـتقل دارد، امـا بی برنامه گی 
نهادهـای مسـوول سـبب شـده تا مـردم به پول 

بیگانـه بیشـتر عاقه مند شـوند. 
در همیـن حـال، برخـی از آگاهـان و بازرگانان 
از حکومـت می گوینـد کـه  انتقـاد  بـا  کشـور 
بی برنامه گـی نهادهـای مسـوول سـبب شـده تا 
در والیت هـا از ارز  کشـور های بیرونی اسـتفاده 

   . شود
فریـد باغبـان بـارزگان، می گویـد کـه ایـن غیر 
داشـتن  وجـود  بـا  کـه  اسـت  انصـاف  قابـل 
پـول مسـتقل از پـول کشـورهای بیرونـی در 

شـود.  اسـتفاده  افغانسـتان  والیت هـای 
ایـن در حالـی اسـت کـه در سـه سـال اخیـر 
خارجـی  پـول  برابـر  در  افغانـی  پـول  ارزش 
کاهـش چشـم گیری داشـته اسـت کـه در حال 
حاضـر یـک دالـر امریکایی بـه 68 افغانی و 90 
پـول رسـیده اسـت که نگرانـی  جـدی را ایجاد 

اسـت.  کرده 
افغانسـتان  مرکـزی  بانـک  حـال،  همیـن   در 
پـول  از  اسـتفاده  چالش هـای  کـه  می گویـد 
تومـان و کلدار در والیت های مرزی افغانسـتان 
وجـود دارد و تاش هایـی را بـرای رفـع ایـن 
مشـکل انجـام داده اند که قناعت بخش نیسـت. 

مرکـزی  بانـک  سـخنگوی  عاشـور،  ایمـل 
ایـن  رفـع  بـرای  کـه  می گویـد  افغانسـتان 
چالش هـا نیاز بـه برنامه هـای درازمـدت دارند. 
زیـرا بـه گفتـۀ او، بـا اجبـار نمی تـوان بـه ایـن 

آمـد.  فایـق  چالش هـای 
آقـای عاشـور بـا اشـاره بـه کاهـش ارزش پول 
افغانـی می گویـد کـه این به عرضـه و تقاضا در 

بـازار ارتباط دارد. 
افزایـش  افغانسـتان،  صرافـان  اتحادیـۀ  امـا، 
اسـتفاده از بانک نوت هـای کلـدار پاکسـتانی و 
تومـان ایرانـی را ناشـی از بی برنامه گـی دولـت 

و بانـک  مرکـزی می دانـد.  
شـرین آقـا صافـی رییـس اتحادیـۀ صرافـان، 
بـرای  را  خـود  تاش هـای  مـا  کـه  می گویـد 
بانک نوت هـای  از  اسـتفاده  سـاختن  رایـج 
دادیـم،  انجـام  والیت هـای  تمـام  در  افغانـی 
امـا بـا ایجـاد برنامـۀ بانک نوت هـای منـدرس 
شـده و بانک نوت هـای جدیـد از طـرف بانـک 
مرکـزی مـردم دوبـاره رو بـه اسـتفاده از کلدار 

و تومـان آوردنـد. 
آقـای صافـی بـاور دارد کـه کاهـش و افزایش 
ارزش پـول افغانـی در برابـر پـول خارجـی به 
دسـت بانـک مرکزی اسـت. اگر بانـک مرکزی 
ارز خارجـی را به شـکل وافـر بـه بـازار عرضه 

کنـد، ارزش پـول کشـور بلند مـی رود.
از سـویی هـم، آگاهـان امـور پولی بـاور دارند 
کـه بانک  مرکزی افغانسـتان زمینه های اسـتفاده 
از بانک  نوت های کشـور را نتوانسـته اسـت در 

والیت هـای مرزی کشـور ترویـج کند. 
آنـان بـاور دارنـد کـه بانـک مرکزی افغانسـتان 
فاقـد برنامه هـای ترویـج بانک نوت های کشـور 
اسـت و ایـن کار سـبب کاهـش ارزش پـول  
کشـور در برابـر ارز خارجـی شـده و نیـز در 
والیت هـای مـرزی مـردم بیشـتر به اسـتفاده از 

ارز هـای خارجـی اسـتفاده می پردازنـد.  
کـه  می کننـد  تأکیـد  نیـز  اقتصـادی  آگاهـان 
سیاسـت های بانک  مرکزی افغانسـتان فرسـوده 
شـده اسـت و باید افـراد مسـلکی در رأس این 
نهـاد قـرار گیرنـد و سیاسـت های جدیـد موثر 

بانـک داری را در پیش گیرنـد. 
فقـدان سیاسـت  کـه  سـید مسـعود می گویـد 
پولی موثر سـبب شـده تا ارزش پول افغانسـتان 
از 58 افغانـی بـه 69 افغانـی کاهـش یابـد و در 
یـک سـال بیـش از 110 ملیـارد افغانـی مـردم 

افغانسـتان ضـرر کرده  انـد.
آمارهـای ارایـه شـده نشـان می دهد کـه اکنون 
بیـش از  دوصـد بیسـت پنـج ملیـارد دالـر در 

بازارهـای کشـور در گـردش اسـت. 

سـفیر سـابق پاکسـتان در امریـکا 
کشـورش  ارتـش  کـرد  اعـام 
مسـلح  مخالفـان  از  حمایـت  بـا 
در  ملـی  وحـدت  حکومـت 
می کنـد. آتش افـروزی  افغانسـتان 
منطقـه ای  دفتـر  گـزارش  بـه 
»حسـین  تسـنیم،  خبرگـزاری 
پاکسـتان  سـابق  سـفیر  حقانـی« 

کـرد  اعـام  واشـنگتن  در 
افغانسـتان  در  کشـورش  ارتـش 
در  و  می کنـد  آتش افـروزی 
عیـن حـال نیـز می خواهـد نقـش 

کنـد. ایفـا  را  آتش نشـان 
حقانـی گفـت: امریکا دیـر یا زود 
منطقـه را تـرک خواهد کـرد و در 
آن زمـان می خواهـد دولتـی قوی 

و بـا ثبـات در افغانسـتان حاکـم 
باشـد که هـر روز با خطـر طالبان 

نباشـد. روبرو 
سـابق  ارشـد  دیپلمـات  ایـن 
پاکسـتانی افـزود: ارتش پاکسـتان 
از مخالفـان حمایـت می کنـد، امـا 
بـه امریـکا می گوید کـه در مبارزه 
بـا تروریسـم بـه واشـنگتن کمک 

خواهـد کـرد.
در  نیـز  پیـش  چنـدی  حقانـی 
کـه  کـرد  تصریـح  مصاحبـه ای 
تعریـف سیاسـت  ارتـش  وظیفـه 
نیسـت، بلکـه بایـد از حریـم این 

کنـد. دفـاع  کشـور 
نیـز  پاکسـتان  دولـت  از  وی 
خواسـت تـا بـه جـای اقدامـات 
مـردم  بـا  دوسـتی  بـر  افراطـی 
بـا  روابـط  بهبـود  و  افغانسـتان 
کشـورهای همسـایه تمرکـز کند.

سـفیر سـابق پاکسـتان در امریـکا 
تصریـح کـرد: ارتـش پاکسـتان با 
گروه هـای جهادی ارتبـاط دارد و 
امریـکا بایـد پاکسـتان را به طرفی 
سـوق دهـد که دولـت اسـام آباد 
کشـورهای  و  خـودش  مـردم 

منطقـه را تهدیـد نکنـد.

په جنوب ختیځه حوزه کې د بهرنیو جنګیالیو د 

موجودیت او فعالیت په اړه اندېښنې

»هیج مقامی توان 
برکناری والی بلخ را ندارد«

د ۲۰۳ تنـدر قـول اردو مسـؤلین پـه جنـوب ختیځـه حـوزه کې د 

بهرنیـو جنګیالیـو د موجودیـت او فعالیـت خـره کوي.

د ۲۰۳ تنـدر قـول اردو مسـولین وايـي، د طالبانـو حقاين شـبکې 

او القاعـدې ډلـې ترڅنـګ بهـرين جنګیايل هم په جنـوب خیتځو 

والیتونـو کې ګواښـونه کوي.

د دغـې قـول اردو قوماندان شـعورګل له ازادي راډیـو رسه په مرکه 

کـې ویـي چـې پاکسـتاين، ازبکـي، چیچنیايـي او د ځینـو نـورو 

هېوادونـو جنګیـايل پـه یـادو سـیمو کـې شـته چـې یو شـمېر یې 

نیول شـوي هـم دي.

نوموړی په دې وايي:

اوونـۍ مـو ۱۰ چیچنیايـي  تېـره  لـرو،  اړه سـند  پـه دې  » مـوږ 

جنګیـايل لـه خپلـو کورنیـو رسه پـه لوګـر والیـت کـې ونیـول او 

عـديل او قضايـي بنسـټونو تـه مـو وسـپارل، دغـه شـان اسـناد 

موجـود دي چې پاکسـتاين، ازبک او چیچنیايي جنګیايل شـته او 

مـوږ هغـه نیـويل او دولـت تـه مـو سـپاريل دي. »

د نومـوړي پـه خـره، یـاد جنګیـايل ان کابـل تـه څېرمـه پـه لوګر 

والیـت کـې فعالیـت لري.

افغـان حکومـت هـم تل ویـي چـې افغانسـتان د جګړې پـه ډګر 

کـې لـه شـااوخوا ۲۰ کورنیـو او بهرنیـو ترورېسـتي ډلـو رسه مخ 

دی.

لـه دې وړانـدې په شـال کـې د شـاهین قـول اردو مسـؤلینو هم 

پـه شـال زون کـې د داعـش ډلـې پـه لیکـو کـې د بهرنیـو او پـه 

ځانګـړي ډول، د منځنـۍ اسـیا د اتباعـو پـه اړه ویـي وو.

د جوزجـان د درزاب ولسـوال هـم په دې ورسـتیو کـې ویي چې 

پـه دغـه ولسـوالۍ کـې د دوه ښـځو پـه ګـډون، ۱۲ الجزایري او 

څلـور فرانسـویان لیدل شـوي دي.

داعـش ډلـه، القاعده شـبکه، حقـاين شـبکه، د طالبانـو تحریک، 

د ازبکسـتان اسـامي جنبـش، لشـکر طیبـه، لشـکر جنګـوي او 

چیچنیايـي جنګیـايل هغـه ترورېـي ډلـې دي چې په افغانسـتان 

کـې فعالیـت کوي.

پـه ورتـه وخـت کې د ولـي جرګې د کـورين امنیت د کمېسـیون 

یـو شـمېر غـړي پـه افغانسـتان کـې د بهرنیـو جنګیالیـو د فعالیت 

پراخېـدل د اندېښـنې وړ بـويل او پـر وړانـدې یـې د حکومـت د 

جـدي مبـارزې غوښـتنه کوي.

د دغه کمېسیون غړې شکیبا هاشمي ازادي راډیو ته وویل:

» کـه داعـش او یـا بهـرين جنګیـايل دلتـه حضـور لـري، دا بـل 

بحـث دی، خـو بایـد پولې مـو ټینګې او د دوی د تـګ راتګ مخه 

مـو نیولـی وای چـې لـه بـده مرغـه دغـه کار نه دی شـوی. »

مېرمـن هاشـمي وايي، که په افغانسـتان کـې د بهرنیـو جنګیالیو د 

موجودیـت او فعالیـت مسـئله جدي ونـه نیول يش او پـر وړاندې 

یـې رښـتینې مبارزه ونيش، ښـايي دغه هېـواد د ترورېسـتي ډلو پر 

مرکـز بدل يش.

سفیر سابق پاکستان در واشنگنت:

ارتش پاکستان 
در افغانستان »آتش افروزی« می کند
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ورزش
عبدالشهید ثاقب

غنی کیست؟
در نخســتین روزهــای کشــاکش های ناشــی از تقلــِب 
انتخاباتــی، کســی بــه نــام دکتــر محمــدی کــه بعدهــا 
ــد،  ــار گردی ــپس برکن ــد و س ــور ش ــی رییس جمه ــاور حقوق مش
چنیــن آرزو کــرده بــود: »عبدالرحمانــی بایــد تــا کارهــا به ســامان 
شــود!« اگرچــه بســیاری ها جنــاب دکتــر محمــدی را آدم کم شــانس 
ــت داری  ــای حکوم ــتین روزه ــه در نخس ــد ک ــی می دانن و بدطالع
ــا آن هــم بــه نظــر می رســد کــه آن قــدر  غنــی قربانــی شــد، امــا ب
ــن آرزوی  ــق معروف تری ــاهد تحق ــه ش ــوده ک ــم نب ــیه بخت ه س
ــن  ــان عبدالرحم ــی هم ــد. آری، غن ــش نباش ــود در دورۀ حیات خ

اســت، امــا بــا رویکــرد جدیدتــر.
امیر عبدالرحمان خان چند ویژه گی داشت:

1( در برابر ملت امیر آهنین بود؛
2( در برابر خارجی ها، موم اراده بود؛

ــت  ــیس حکوم ــی و تأس ــوک الطوایف ــا مل ــارزه ب ــام مب ــر ن 3( زی
می کشــت،  می کــرد،  را ســرکوب  تبارهــا  و  اقــوام  مرکــزی، 

حــذف و طــرد می نمــود.
غنی هم کپی مطابق اصل عبدالرحمان خان است:

1( به روی مردم شلیک می کند؛
ــود را  ــدرت خ ــت و ق ــا اس ــردار خارجی ه ــع و فرمان ب 2( مطی

ــد؛ ــی دان ــا م ــون آن ه مدی
ــت  ــیس حکوم ــی و تأس ــا ملوک الطویئف ــارزه ب ــام مب ــر ن 3( زی
ــار و  ــدرت برکن ــمال را از ق ــران ش ــد س ــاش می کن ــزی، ت مرک

ــازد.  ــزوی س من
بــه نظــر می رســد تاریــخ مــا بدرقــم دچــار دور و تسلســل شــده 
اســت. هــر قــدر کــه کوشــش کنیــم از عصــر امیــر عبدالرحمــان 
ــم.  ــر می گردی ــان دوره ب ــه هم ــاره ب ــم، دو ب ــه بگیری ــان فاصل خ
ــان  ــان عبدالرحم ــه او هم ــد ک ــان می ده ــی نش ــی غن روان شناس
اســت، امــا بــا ایــن قــدر تفــاوت کــه هنــوز توانایــی آن را نیافتــه 

تــا قتــل عــام کنــد.

سمیع حامد

قـادر خـان، هنرپیشـۀ هنـدی در یـک مصاحبۀ خـود چیزی 
شـبیه ایـن گفتـه بـود: در کابـل زاده شـده ام... آنجـا محلـۀ 
جاهـان اسـت... زادروز را نمی داننـد. می گوینـد پدر بزرگ 
احمـد شـاملو از کابل ایران رفـت و روش های تازۀ »بودنه بـازی« را ترویج 
کـرد. ریشـۀ تمـام خان های معروف گسـترۀ هنر، به افغانسـتان می رسـد و 
مـا بـه آن هـا ناشـیانه می بالیم. مشـکل در »زمین« نیسـت در »زمینه« اسـت 
و مهم تـر از آن، در تفکـر و تـاش فـردی. مریـم منصـف در کانـادا وزیـر 
می شـود، امـا برخـی از مدعیـان چنـان در قفـس ذهنـی خـود می مانند که 
حتـا در عرصـۀ کاری خـود )بـا همـه امکانات( اثری نداشـته انـد. حتا اگر 
از سـرزمینی کـه بـرای »سـر«ها »زمینـه« نیسـت؛ بیرون شـوید، امـا درگیر 
همـان جوهـا و جریان هـا بمانیـد، مجسـمۀ یادبـودی بیـش نخواهیـد بود. 
کسـانی کـه در وطـن نتواننـد کاری کننـد )اال آن هایـی کـه هیـچ زمینه یـی 
ندارنـد( بیـرون وطـن نیـز فقـط نـق خواهنـد زد. بیـرون شـدن از وطن و 
سـخن گفتـن در بـارۀ نبـود زمینه هـا، فرصت ُکشـی اسـت. حاال کـه زمینه 
داریـد چـه کردیـد؟ شـمار انبوهـی از بـه اصطـاح مغزهای ما کـه عمرها 
پیـش فـرار کـرده بودند، جـز پُر خوری هـا و پُـر گویی های آخـر هفته در 

غـرب چـه کردنـد؟ آن وطـن خراب نیسـت مـا خرابیم!

عبدالرحمان رحمانی

سکوهای تباری
و  سیاسـت مداران  رهبـران،  ُرخ نامه هـای  بـه  بزنیـد  سـری 
حتـی فعالیـن مدنی و روشـنفکران، اکیداً سـر بزنید، فاصله- 
مـا از ملت شـدن و رسـیدن به مقام شـهروندی برای تان مشـخص خواهد 
شـد. اگر فیسـبوک مردم را به بهشـت می رسـاند، رهبران و فرهنگیان تنها 
تبـار و مـردم خـود شـان را در آن بهشـت می خواهند. هیـچ رهبری و هیچ 
روشـنفکری ادعـا نمی کنـد کـه تنهـا بـه قـوم و تبـار خـودش کار می کند، 
امـا ُرخ نامه هـای شـان روی دیگـر سـکه را نشـان می دهنـد. در میـان ده  تا 
نظـر و صدهـا و حتـی هزارهـا پسـند )الیـک( اشـتباهًا یکـی و دوتـا اگر 
از دیگـر اقـوام باشـد دیگـر همـه از قـوم و تبار خود شـان اسـت. احتماالً 
یکـی از دالیلـی کـه فضـا به شـدت قومی شـده و مرزهای حرمـت تباری 
و برابـری شکسـته اسـت همیـن اسـت کـه رهبـران و فرهنگیان از سـوی 
یـک طایفـه و قبیلـه متواتـر تشـویق و ترغیـب می شـوند و این تشـویق و 
ترغیـب طـرز دیـد صاحـب فیسـبوک را به مـرور زمـان تغییر داده اسـت. 
روان شناسـی حکـم می کنـد، بـه همـان انـدازه کـه با یـک پدیده یـا توهم 
و یـا واقعیـت اجتماعـی درگیـر باشـیم، به همان انـدازه روی مـا به تدریج 
تأثیـر می گـذارد. انسـان ها از فضـای اطراف شـان الهـام می گیرنـد، امـا این 
فضـا گاهـی مـال آور می شـود از همیـن رو، گاهـی متوجـه می شـویم که 
حسـرت نظـر مخالـف آن هم از یـک قوم دیگـر چگونه رهبر و روشـنفکر 
را تـکان می دهـد و در میـان ده هـا نظـر از تبـار خودشـان بـه سـراغ همان 
یـک نظـر مخالـف می شـتابند تـا مگـر بتوانند آن شـخص را به خود شـان 
جلـب کننـد. کسـانی که ایـن نوشـته را می خوانیـد، حتمًا لبخنـدی توأم با 
یـأس و نـا امیـدی سـراغ تـان رسـیده اسـت، آری بـرادر، صفحـه رهبر و 
روشـنفکر در افغانسـتان سـکو تباریسـت و ایـن یعنی فاجعه و تـداوم این 

فاجعـه یعنـی تـداوم یأس و نـا امیدی!

رونالدو:
همیشه می خواستم از خودم چیزی 

در فوتبال به یادگار بگذارم و موفق شدم

مسی مانع پیوستن کوتینیو 
به بارسلونا می شود

فیـسبـوک نـــامــه

سـتارۀ پرتغالـی تیـم فوتبـال رئال مادریـد می گویـد کـه توانسـته بـه هـدف 
خـود بـرای بـر جـا گذاشـتن میراثـی مانـدگار در دنیـای فوتبـال برسـد. 
کریسـتیانو رونالـدو در آسـتانۀ بـازی رئال مادریـد برابـر گرمیـو در فینـال 
جام جهانـی باشـگاه ها، مصاحبه یـی بـا سـایت فیفـا انجـام داد و در آن از 

محقـق شـده هـدف همیشـه گی اش گفـت.
رونالـدو کـه امسـال بـرای دومیـن بـار متوالی جایـزۀ بهتریـن بازیکـن فیفا 
را از آن خـود کـرد، اظهـار داشـت: بـرای مـن این کـه بـرای دومیـن سـال 
متوالـی ایـن جایـزه را گرفتم، بی نهایت ارزشـمند اسـت. این جایـزه پاداش 
کارهـای خوبـی اسـت کـه در تیم باشـگاهی و ملـی ام انجام داده ام. همیشـه 
می خواسـتم کـه از خـودم در فوتبـال رد پایـی بـر جـا بگـذارم و حـاال هم 
ایـن کار را انجـام داده ام. مـن بـا جام هایـی کـه کسـب کـردم، در تاریـخ 
فوتبـال فصلـی بـزرگ نوشـتم. مـن هـم ماننـد مسـی نامـزد کسـب جوایز 
انفـرادی بـوده ام. ایـن یـک افتخـار بـزرگ در حرفـه من اسـت، یـک لحظه 
بـاور نکردنـی. من هنـوز برای ادامه دادن بـه دوران بازیگـری ام انگیزه دارم.
مهاجـم پرتغالی کهکشـانی ها دربـارۀ دسـتاوردهایش در رده ملی هم گفت: 
قهرمانـی در یـورو 2016 بـا پرتغـال اوج افتخاراتـم بـود، چیـزی کـه از 
سـال های پیـش بـه دنبالش بودیم و سـرانجام محقق شـد. ایـن اولین عنوان 
قهرمانـی تیـم ملـی پرتغال بـود و به همیـن دلیل بسـیار باورنکردنی اسـت.
رونالـدو دربـارۀ جام جهانـی 2018 و شـانس کشـورش برای کسـب عنوان 
قهرمانـی در آن رقابت هـا نیـز تأکیـد کـرد: روسـیه کشـوری اسـت کـه آن 
را خـوب می شناسـم، چـون چندبـار بـه آنجـا سـفر کـرده ام و یـک بـار در 
آنجـا لیـگ قهرمانـان را بـرده ام. روسـیه برای من کشـور خـوش یمنی بوده 
اگرچـه ایـن موضـوع دربـارۀ پرتغال صـدق نمی کند، چـون مـا در آنجا در 
جـام کنفدراسـیون ها باختیـم بـا ایـن وجـود در کل مـا در آن رقابت هـا هم 
عملکـرد خوبـی داشـتیم و بازی هـای خوبی انجـام دادیم. پرتغـال وضعیت 

خوبـی دارد و مـا یـک بـار دیگـر به جـام جهانـی صعـود کرده ایم.
دارنـده 5 تـوپ طـای فیفا و فرانـس فوتبـال، در پایان دربـارۀ اهدافش در 
سـال های باقی مانـده از دوران بازیگـری خـود عنـوان کرد: من هنـوز انگیزه 
دارم چـون از کارهایـی کـه انجـام می دهـم لـذت می بـرم. مـن از فوتبـال 
بـازی کـردن لـذت می بـرم و بـاز هـم می خواهـم لذت ببـرم اما چیـزی که 
بیـش از همـه بـه مـن انگیـزه می دهد این اسـت کـه مـردم را بـا بازی هایم 

شـاد کنم.

فوق سـتارۀ آرژانتینـی بارسـلونا سـد راه هافبـک برزیلـی لیورپـول بـرای 
پیوسـتن بـه جمـع آبی واناری هـا اسـت. در حالـی کـه روزنامـۀ کاتالونیایی 
»مونـدو دپورتیـوو« نزدیـک به باشـگاه بارسـلونا خبـر داده کـه نماینده گان 
ایـن باشـگاه در مـورد جذب فیلیپـه کوتینیو بـا نماینده گان باشـگاه لیورپول 
در حـال مذاکره هسـتند و یکی از اعضای باشـگاه بارسـلونا کـه نامش فاش 
نشـده اعـام کـرده کـه لیورپـول بـرای فـروش کوتینیـو 12۷ میلیـون پوند 
)145 میلیـون یـورو( می خواهـد، اکنون یک نشـریه اسـپانیایی خبر می دهد 

کـه انتقـال ایـن هافبـک برزیلی بـه نوکمـپ عملی نخواهد شـد.
هفته نامۀ »دون بالون« در گزارشـی مدعی شـد که مسـی از درخواسـت 12۷ 
میلیـون پونـدی لیورپـول بـرای فـروش کوتینیـو مطلع شـده و از ایـن رو از 
مسـووالن باشـگاه بارسـلونا خواسـته تـا به جای ایـن بازیکن سـراغ خاویر 
پاسـتوره، هافبـک آرژانتینـی پاری سـن ژرمن برونـد. مسـی بـر ایـن بـاور 
اسـت که پاسـتوره گزینه مناسـبی برای جانشـینی کوتینیو در لیسـت خرید 
اسـت و بـه مراتـب گزینـه ارزانتری نسـبت به کوتینیو محسـوب می شـود.

»پانی پت«، نامی موحش 
برای هندیان

بابـر طـی بیسـت سـاِل اول حکمرواییـاش در کابـل، توانسـت نواحـی شـمال 
غـرب هنـد را متصـرف گـردد. در ایـن زمـان، سـلطان ابراهیـم بـن سـلطان 
سـکندر بـن سـلطان بهلول لـودی حاکم دهلـی بود؛ به قـول خود بابـر، فلمرو 
حکمروایـی سـلطان ابراهیـم »از بهیره تا بیهار« امتداد داشـت. بهیـره نام دره یی 
اسـت در پنجـاب غربـی کـه رودبـارِ جـاری در آن بـه آب ِسـند می ریـزد. از 
آن سـو وقتـی از مسـیر ایـن رودخانه رو به شـرق برویم، به پانی پت می رسـیم. 
امـا بیهـار کـه همـواره والیتـی بـوده با نعمـت، مجاری وسـطی رودهـای گنگا 

و جمنـا را احتـوا می کنـد.
بابـر در سـوقیات پنجمـش کـه در سـال 932هـق پیش آمـد، به کمـک تعدادی 
از امـرای افغـان کـه از سـلطان ابراهیـم لودی)بـه سـبب بـد رفتاری هایش( رو 
گردانیـده بودنـد، آهنگ تسـخیر دهلـی کرد. سـلطان در پانی پت بـا بابر مقابل 
گردیـد. جنـگ عظیمـی بر پا گشـت، جم غفیری از هر دو سـو بـه خاک هاک 
افتادنـد، امـا بنـا بـه قـول مشـهور »از کـم کـم، از بیـش بیـش«، تلفـات جانب 
سـلطان ابراهیـم بی شـمار بـود؛ خودِ سـلطان نیز در ایـن معرکه شـجاعانه جان 
باخـت، و دوره ِی حکمروایـی هشـتاد سـاله ی سلسـله ِی لودی)932-855هق( 

رسـید. پایان  به 
شکسـت افغان هـا در ایـن جنـگ، مصایـب اجتماعی بسـیاری به وجـود آورد؛ 
از همـه اول تـر سـبب جابه جایی هـای فراوانـی گردیـد؛ موج هـای عظیمـی از 
مهاجرت هـا را بـه دنبـال داشـت. کاروان هـای طویلی از دهلی و اطـراف آن، به 
غـرب بـه جانـب »روه«)افغانسـتان تاریخـی( رو نهادنـد؛ همین گونـه قافله های 
کثیـری افغانـان و همیاران شـان را بـه جانـب بیهار و بنـگال برد، تا مگر از شـّر 
اذیـت کارداران و لشـکریان مغـول در امـان بماننـد. ایـن کاروان هـا، یـا حامـل 
خانواده هـای سـربازان و افسـران نظامـی بودنـد کـه از خوف مجـازات و انتقام 
پناهـگاه می جسـتند و یـا خانواده هایـی را کـه طـی هشـتاد سـال حکمروایـی 
لودیـان، از »کوهسـتان«، روه و افغانسـتان به دهلی و سـایر مناطـق مرکزی هند 
آمـده بودنـد، دو باره به اوطان شـان منتقل می سـاختند؛ یک مثال شـناخته شـده 
از ایـن نـوع مهاجـرت، بازگشـت خانـوادۀ بایزید -مشـهور به پیر روشـان- از 

بیهار به کوهسـتان اسـت.
زنـده  سـال  پنـج  فقـط  فتـح  ایـن  از  پـس  بابـر  دوم-964هـق:  پـت  پانـی 
بود)متوفی93۷هـق(؛ از ایـن رو مجـال کافـی بـرای سـرکوب بقایـای سـلطنت 
لـودی و دیگـر معاندیـن در اختیـار نداشـت. افغان هـایی کـه به جانب شـرق 
رفتـه بودنـد، یکـی از شـهزاده های لـودی را سـلطان خواندنـد، و تـا مدتـی دم 
از اسـتقال می زدنـد. همایـون، جانشـین بابـر از یک سـو بـا مقاومـت افغان هـا 
و بعضـی از راجاهـا روبـه رو بود؛ از سـوی دیگر، سـه برادرش هریـک کامران 
میـرزا، هنـدال میرزا و عسـکری میـرزا، در برابر او دم از اسـتقال می زدند. این 
امـر سـبب گردیـد کـه افغان ها بـار دیگـر -این بـار در محـور قبیلۀ مسـمی به 
»سـور«- فراهـم آیند و با سلسـلۀ نوبنیـاد مغولیه از نو در آویزنـد. در این دوره، 
افغانـان را یکـی از امـرای افغـان عصر لـودی به نـام فریدخان -ملقب به شـیر 
خـان- رهبـری می کـرد. ایـن شـخص کـه از تهـور بی ماننـدی برخـوردار بود، 
طـی چنـد جنـگ -کـه در آن هـا بیشـتر از تاکتیـک خدعـه و غافل گیـری بهره 
می گرفـت- بـر همایـون غالب گشـت و سـرانجام در نبردی مسـمی به »جنگ 
قنـوج« او را شکسـت فاحـش داد)94۷هـق(، تـا مجبـور بـه تـرک هندوسـتان 
گردیـد. همایون مدت سـه سـال را در دربار شـاه طهماسـب صفـوی گذرانید.
شـیرخان نیـز در گیـر جنگ هایی با راجاهای سـرکش و اسـتقال طلب گشـت. 
سـه جنـگ  مشـهور شـیرخان بـا هنـدوان عبارت انـد از فتـح قلعـۀ ُرهتاس)در 
بنـگال(، فتـح قلعۀ رایسـین)در پنجـاب( و فتح قلعـۀ کالنجر)در جنـوب غربی 
اهلل آبـاد کنونـی(. شـیر خـان در جنـگ اخیـر -بـه دلیـل آتـش گرفتـن انبـار 
مهمـات نظامـی- جـان باخـت. شـیرخان را - علی رغم بی رحمی هایـش- بانی 
بعضـی از کار هـای خیریـه می داننـد؛ او خـود را متعهد بـه پیاده کـردن قوانینی 
می دانسـت کـه بیـش از دو قـرن پیـش از او ، سـلطان عاءالدیـن خلجـی در 
هندوسـتان وضع کرده بود. سـاختن سـرک ها، تأسـیس چاپار و بنای سـرای ها 

از آن جمله اسـت.
همایـون بـا کمکـی که از شـاه صفـوی دریافت کـرد، توانسـت قندهـار، کابل، 
سـند و پنجـاب را از بـرادران خـود بازپـس گیـرد و در ایـن خـال بـا مـرگ 
اسـلیم شـاه فرزنـد شـیرخان، خانه جنگی در سلسـلۀ سـوری پیدا شـد. اول تر 
از همه، مبارزخان -برادرزن سـلیم شـاه- خواهر زادۀ هشـت سـالۀ خود را که 
وارث تخـت سـوری بـود، بکشـت و لقـب »محمد شـاه عدلـی« بر خـود نهاد، 
امـا افغانـان از او اطاعـت نکـرده و در پنج دسـتۀ متفـرق در برابر او ایسـتادند. 
در ایـن میـان، افغانـان نیازی مناطق پنجاب و سـرهند را قبضـه کردند و افغانان 
کرالنـی بـر بیهـار و بنـگال مسـلط گشـتند. محمد شـاه عدلـی که اعتمـاد خود 
را نسـبت بـه افغانـان از دسـت داده بـود، »هیمـو« نـام را -کـه گویا قبًا شـغل 
بقالـی داشـت- وزیر و یاور خویش سـاخته بـه او القاب »راجـا« و »کرامادیتیا- 
بکرماجیـت« داد )بکرماجیت موسـس سـلطنت هنـدو در دهلی- قبـل از ورود 
مسـلمانان بـه هند- بود(. هیمو شـخص شـجاع و دالوری بود؛ او می پنداشـت 
کـه مسـلمانان -در مجمـوع- قابلیـت حکومت بر هندوسـتان را از دسـت داده 
انـد؛ از ایـن رو، می توانـد بعـد از زوال سلسـلۀ سـوری، اقتـدار را بـه هنـدوان 

بـاز گرداند.
همایـون کـه این اوضـاع را زیر نظر داشـت، در سـال 1555م/962هق- پس از 
پانـزده سـال مفارقـت از سـلطنت- دو باره بـر تخت دهلی دسـت یافت. عدلی 
و هیمو به جانب سـرهند و سهسـرام)زادگاه شیرشـاه( عقب نشسـتند. اما اجل 
بـه همایـون مهلـت نـداد، پـس از سـالی سـلطنِت مجـدد)در 1556م/963ق(، 
حیـن فـرود آمـدن از بـام، نردبـاِن زیر پـای او  بشکسـت و از صدمـۀ آن در جا 

جان سـپرد.
جال الدیـن محمـد اکبـر فرزنـد همایـون که بزرگ تریـن حکمران این سلسـله 
اسـت، در ُخرد سالی)سـن14( جانشـین پدر گشـت. دشمنان همیشـه گی آنان، 
یعنـی افغانان و راجه های جنوب، بسـیج شـدند و در همان سـال اول سـلطنت 
اکبـر، او را درگیـر جنگ هـای متعـدد کردنـد. از آن جمله هیمو به آرایش سـپاه 

پرداخـت و بـا لشـکر عظیم در پانی پـت آمادۀ نبـرد با اکبر گردیـد)964ق.(

دكتر محی الدین مهدی ////////بخش دوم
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بـه دنبـال رد مسـودۀ بودجـه ملی سـال مالـی 139۷ 
در مجلـس نماینـده گان، اکنـون نهادهـای مدنـی نیز 
نسـبت بـه ناعادالنـه بـودن ایـن مسـوده اعتـراض 

کردند.
سـید ناصـر موسـوی، رییس شـبکه نهادهـای جامعه 
آذر،  قـوس/   25 گذشـته  روز  افغانسـتان  مدنـی 
در یـک نشسـت خبـری در کابـل ضمـن اعتـراض 
نسـبت به مسـوده بودجـه مالـی سـال 139۷ در این 
مـورد گفـت: در طـرح پیشـنهادی بودجه سـال 9۷، 
دولـت بـرای مسـیر شـاهراه گردن دیـوال بودجه یـی 
ایـن پـروژه  نـداده اسـت؛ در حالی کـه  اختصـاص 
بـرای مـردم والیـات هرات، غـور، بامیـان، دایکندی 
و میـدان وردک از اهمیـت خاصی برخوردار اسـت.
اصلـی  خواسـته های  از  یکـی  کـه  کـرد  تأکیـد  او 
والیت هـای مذکـور احـداث ایـن شـاهراه بـوده که 
بـدون شـک بـا احـداث آن، بخشـی از مشـکات 

مـردم ایـن والیت هـا کاهـش مـی یابـد و بـه نوعـی 
از زنـدان طبیعـی موجـود رهـا می شـوند.

رییـس شـبکه نهادهـای جامعـه مدنـی افغانسـتان از 
شـورای ملـی خواسـت، تـا زمانی کـه بـرای سـرک 
از  نشـده،  داده  اختصـاص  بودجـه  گردن دیـوال 

نماینـد بودجـه خـودداری  تصویـب مسـوده 
بـا این حـال، شـمار دیگـری از فعـاالن مدنی ضمن 
 139۷ سـال  بودجـه  مسـوده  خوانـدن  ناعاداالنـه 
می گوینـد: چالشـهای کـه بودجـه سـال مالـی 139۷ 
مثـل بودجه هـای مالـی سـال پیشـین بـا آن روبـرو 
اسـت، این اسـت که رشـد قابـل توجهـی در بودجه 
انکشـافی دیـده نمیشـود.  بخـش از منابـع کسـری 
بودجـه از طریـق انتقـال بودجـه انکشـافی سـالهای 

میگردد.  تأمیـن  قبـل 
آنـان تاکیـد دارنـد کـه مفهـوم سـاده انتقـال بودجـه 
انکشـافی از سـال مالی پیشـین به سـال مالی پسـین، 
این اسـت کـه وزارتخانه ها و سـکتورهای مرتبط در 
حـوزه زیربناها و توسـعۀ کشـور تاکنون نتوانسـتهاند 
بودجـه منظـور و پیشـبینی شـده را در زمـان خـود 

بـه مصـرف برسـانند؛ بنابرایـن ادارات و بخشـهای 
سـکتوری و تدارکاتـی کشـور تاکنـون نتوانسـته اند 
بـه کارایـی و توانمندی الزم در بخـش مصارف بهینۀ 

بودجـه انکشـافی اختصاصـی دسـت یابند.
ایـن در حالی اسـت کـه  بودجـه سـال 9۷ بـه دلیـل 
آن چـه ناعادالنـه بـودن ایـن طـرح گفتـه می شـود، 
چنـد روز پیـش از سـوی مجلس نمایندگان رد شـد.
 نماینـدگان مجلس بـا نامتوازن خوانـدن بودجه  ملی 
سـال 139۷ و رد آن بـا اکثریـت آرا، از حکومـت و 

وزارت مالیـه خواسـتند تا آن را اصاح سـازند.
برخـی از نماینـده گان هـم ماهیـت مسـوده بودجـه 
سـال آینـده را سیاسـی خوانـده و تولیـد، اشـتغال 
زایـی و تامیـن عدالـت را از شـاخصه های مهـم یک 
بودجـه ملـی خوانـد و گفتند که در ایـن بودجه هیچ 
یکـی از ایـن شـاخصه ها در نظـر گرفته نشده اسـت.
از سـویی هـم نامتـوازن بـودن، ترتیـب پیچیـده و 
مغلـق، عدم اشـتغال زایی، کاهش بودجه توسـعه ای و 
حـذف پروژه های مهم، پاسـخ گو نبودن در قسـمت 
نیازمنـدی شـهروندان، روشـن نبـودن عوایـد پـان 

شـده، مصـارف حکومـت باالتـر از سـقف بودجـه 
و در نظـر گرفتـن واحدهـای غیرضـروری، از جمله 
نقض هـای عمـده بودجـه سـال آینـده عنـوان شـده 

ست. ا

ایـن در حالـی اسـت کـه تنهـا 5 روز دیگر تـا پایان 
سـال مالـی 1396 باقـی مانـده و هنـوز اصاحـات 
درخواسـت شـده از سـوی مجلـس نماینـدگان، در 
مسـوده بودجـه سـال مالـی 9۷ اعمال نشـده اسـت.
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حسین آقایی- پژوهشگر روابط بین الملل
دو سـال پیـش کـه بـاراک اوبامـا رییـس جمهـور 
گـروه  سـران  اجـاس  حاشـیه  در  امریـکا  پیشـین 
بیسـت )G20( در آنتالیـا از ترکیه به عنوان »شـریک 
مهـم اسـتراتژیک« نام برد، کمتر کسـی می توانسـت 
بحـران فعلـی در روابـط آنکارا-واشـنگتن را پیـش 
بینـی کنـد. رجـب طیـب اردوغـان رییـس جمهـور 
ترکیـه همـان موقـع نیـز از اوبامـا بـه دلیـل عمـل 
نکـردن به قولـش برای مداخله نظامی در سـوریه در 
صـورت عبور بشـار اسـد از »خط قرمـز« و همچنین 

حمایـت امریـکا از ُکردهـای کوبانـی دلخـور بـود.
از همـه ایـن ها کـه بگذریم امـا در آن مقطـع زمانی 
نـه از کودتـا در ترکیـه خبـری بـود، نـه از اتهامـات 
رضـا ضـراب علیـه اردوغـان و نزدیکانـش، نـه از 
از  نـه  و   )SDF( سـوریه  دموکراتیـک  نیروهـای 

ائتـاف ترکیـه بـا ایـران و روسـیه در منطقـه.
آن روزهـا اردوغـان صرفنظـر از اختـاف دیدگاهی 
کـه بـر سـر سـوریه بـا اوبامـا و همسـایگان نزدیک 
ترکیـه داشـت، درصدد از سـرگیری کامل مناسـبات 
دیپلماتیـک بـا اسـرائیل بـود، مناسـباتی که در سـال 
2010 پـس از حمله کماندوهای اسـرائیلی به کشـتی 
ترکیـه ای حامل کمک های بشردوسـتانه بـرای مردم 

غـزه بـه تیره گـی گراییـده بود.
ایـن مناسـبات سـرانجام سـال گذشـته از سـر گرفته 
شـد امـا روابـط ترکیه و امریـکا - این دو هـم پیمان 
ائتـاف ناتـو - در پـی بـروز مناقشـات متعـدد از 
جمله مسـاله اسـترداد فتح اهلل گولن، تـداوم حمایت 
امریـکا از نیروهـای ُکرد یـگان مدافع خلق )ی پ گ( 
در شـمال سـوریه، و نیـز افشـای برخـی از اسـرار 
پرونـده ی کمـک دولـت اردوغـان بـه رضـا ضراب 
هـای  تحریـم  زدن  دور  بـرای  ایرانی-تُـرک  تاجـر 

امریـکا علیـه ایـران وارد فـاز بحرانی شـد.
تصمیـم اخیـر دونالـد ترامـپ رییس جمهـور امریکا 
مبنـی بـر انتقـال سـفارت این کشـور از تـل آویو به 
بیـت المقـدس )اورشـلیم( و بـه رسـمیت شـناختن 
این شـهر بـه عنـوان پایتخت اسـرائیل، دامنـه بحران 
در روابـط ترکیـه و امریـکا را گسـترش داده اسـت. 
تصمیـم ترامـپ برای اردوغـان به مثابه عبـور امریکا 
از خـط قرمـز بـود و روابـط کشـورش بـا اسـرائیل 
را نیـز مجـدداً تحـت تاثیـر قـرار داده اسـت. رییس 
جمهـور ترکیـه که از زمـان به قدرت رسـیدن حزب 
اسـام گرای عدالت و توسـعه در سـال 2002 داعیه 
ی رهبـری کشـورهای اسـامی را دارد بافاصلـه از 
5۷ عضـو سـازمان همـکاری اسـامی درخواسـت 

کـرد بـرای محکومیـت تصمیـم ترامـپ در اجـاس 
فـوق العـاده این سـازمان در اسـتانبول شـرکت و در 
مخالفـت بـا اسـرائیل و امریـکا موضـع یکپارچـه و 

صریحـی اتخـاذ کنند.
اردوغـان در نشسـت روز چهارشـنبه ایـن سـازمان 
بـا لحنـی بـی پروایانـه دولـت امریـکا را »شـریک 
جنایـات« خوانـد و حتـی در بخشـی از سـخنانش 
نیروهـای »ی پ گ« در شـمال سـوریه را با اسـرائیل 
مقایسـه کـرد. ایـن اولیـن بـار نیسـت کـه اردوغـان 
از سیاسـت هـای دولـت امریـکا و اسـرائیل در قبال 
مسـاله فلسـطین انتقـاد مـی کنـد امـا همزمانـی ایـن 
آنـکارا- روابـط  در  اخیـر  مناقشـات  بـا  انتقـادات 
انگیـزه  خصـوص  در  را  هایـی  سـوال  واشـنگتن 
هـای احتمالـی رییـس جمهور ایـن کشـور از به راه 
انداختـن کمپیـن ضـد امریکایی-اسـرائیلی و تبعات 

آن بـه ذهـن متبـادر مـی سـازد.
از داووس 2009 تا استانبول 201۷

اجـاس سـاالنه  »مجمـع جهانـی اقتصـاد« در شـهر 
داووس سـوئیس در ژانویـه 2009 بـی شـک بـه یاد 
ماندنـی تریـن صحنـه نـزاع دیپلماتیـک میـان ترکیه 
و اسـرائیل بـود. درگیـری لفظـی تنـد اردوغـان بـا 
شـیمون پـرز رییـس جمهـور وقـت اسـرائیل درباره 
محاصـره نـوار غـزه اگرچـه روابـط دو کشـور را بـا 

چالـش مواجه کرد اما شـخص اردوغان را یک شـبه 
بـه رهبری جسـور نزد کشـورهای عـرب منطقه بدل 
سـاخت. چهـار مـاه بعد از ایـن اجاس اوبامـا برای 
نخسـتین بـار بـه ترکیـه سـفر کـرد و در دیدارهایش 
بـا مقامـات ترکیـه از جملـه اردوغان، این کشـور را 
»دموکراسـی قدرتمند« و شـریک اسـتراتژیک امریکا 
در منطقـه خوانـد و از عضویـت ترکیـه در اتحادیـه 

اروپـا حمایـت کرد.
حـزب حاکـم عدالـت و توسـعه کـه به لطف رشـد 
اقتصـادی قابـل توجـه بین سـالهای 2002 تـا 2009 
توانسـته بـود سیاسـت خارجـی ترکیـه را بـا اعتماد 
نفـس بیشـتری در منطقـه و عرصه بیـن المللی پیش 
ببـرد و ایـن کشـور را بـه عنـوان ُمدلـی موفـق برای 
دیگـر کشـورهای منطقـه مطـرح کنـد شـاید بابـت 
تبعـات اتفاقـات داووس آنقدرهـا هـم نگـران نبـود. 
امـا بـه دنبال حملـه کماندوهای اسـرائیلی به کشـتی 
ترکیـه ای »مـاوی مرمـره« )سـال 2010( کـه عـازم 
غـزه بـود روابـط دیپلماتیـک اسـرائیل و ترکیـه بـه 

یکبـاره بـرای مـدت شـش سـال قطع شـد.
بـه  اینجاسـت کـه حتـی در آن زمـان کـه  جالـب 
واسـطه ایـن واقعـه 9 تن از اتباع تُرک کشـته شـدند 
و مناسـبات دیپلماتیـک بیـن دو کشـور عمـًا معلق 
شـد، مناسـبات اقتصـادی دوجانبـه نـه تنهـا ادامـه 

داشـت بلکـه شـاهد رشـد نیـز بـود. آن زمـان هـم 
تروریسـتی«  »دولتـی  را  اسـرائیل  دولـت  اردوغـان 
از  را  غـزه  نـوار  محاصـره  پایـان  و  کـرد  خطـاب 
اسـرائیل خواسـتار شـد. ایـن بحـران دیپلماتیـک بـا 
انجـام دیدارهایـی بیـن مقامـات امنیتـی و اطاعاتی 
اسـرائیل و ترکیـه بـه تدریـج فروکـش کـرد و بـا 
میانجـی گـری امریـکا و شـخص اوبامـا راه بـرای 
از سـرگیری مناسـبات هموارتـر شـد. سـرانجام بـا 
عذرخواهـی بنیامیـن نتانیاهو نخسـت وزیر اسـرائیل 
بابـت کشـته شـدن اتبـاع ترکیـه در ایـن حادثـه و 
بـا توافـق وی مبنـی بـر پرداخـت غرامـت مالـی بـه 
خانـواده کشـته شـدگان روابـط بـه سـطح »عـادی« 

بازگشـت.
ایـن روزهـا هـم تهدیـد اردوغـان بـه قطـع روابـط 
بـا اسـرائیل و همچنیـن تـاش او در نشسـت فـوق 
العـاده سـازمان همـکاری اسـامی برای دسـتیابی به 
اجمـاع نظـر علیـه تصمیـم ترامـپ را در بُعـد دفـاع 
از آرمـان فلسـطینی و رهبریـت ترکیـه مـی تـوان بـا 
اتفاقـات اجـاس داووس و رویـداد »مـاوی مرمره« 
مقایسـه کـرد، بـا چنـد تفـاوت مهـم کـه عبارتند از 
1( مخاطـب اصلـی اردوغـان در نشسـت اسـتانبول 
بیشـتر دولـت امریـکا بود تـا دولت اسـرائیل مضاف 
بـر اینکـه رییـس جمهـور ترکیـه از فرصـت پیـش 
آمـده بـه منظـور انتقـاد از سیاسـت هـای ترامـپ بر 
ضد منافع آنکارا در سـوریه اسـتفاده کـرد، 2( روابط 
ترکیـه و امریکا دچـار تنش جدی اسـت و برخاف 
دوران ریاسـت جمهـوری اوبامـا، آنـکارا در صورت 
بـروز تنـش بیشـتر بـا تـل آویـو بر سـر مسـاله بیت 
المقـدس بـه هیـچ وجـه نمـی تواننـد روی میانجـی 
گـری ترامپ حسـاب بـاز کنـد. این درحالیسـت که 
تـاش هـای اوباما بـرای میانجی گری بیـن اردوغان 
و نتانیاهـو در قضیـه کشـتی »مـاوی مرمـره« یکی از 
دالیـل اصلـی بود که به از سـرگیری مناسـبات ترکیه 

و اسـرائیل کمـک کرد.
اردوغـان در نشسـت روز چهارشـنبه ایـن سـازمان 
بـا لحنـی بـی پروایانـه دولـت امریـکا را »شـریک 
جنایـات« خوانـد و حتـی در بخشـی از سـخنانش 
نیروهـای »ی پ گ« در شـمال سـوریه را با اسـرائیل 

کرد. مقایسـه 
از ایـن رو بعیـد بنظـر می رسـد دولت ترکیـه اکنون 
بـه دنبـال بحران جدیـدی در روابط خود با اسـرائیل 
باشـد چـرا کـه ایـن بحـران مـی توانـد نـه تنهـا بـه 
لحـاظ سیاسـی و اقتصـادی بـرای آنـکارا پـر هزینـه 
باشـد بلکـه سیاسـت هـای ترکیـه را در سـوریه بـا 
چالـش و دردسـرهای بیشـتری مواجه خواهـد کرد. 
ایـن مسـاله در مـورد روابط آنـکارا و واشـنگتن هم 
مصـداق پیـدا مـی کنـد. نظـر بـه وجـود اتفـاق نظر 

میـان ترامـپ و نتانیاهـو دربـاره مناقشـات جاری در 
خاورمیانـه مـی تـوان اذعان داشـت که بـروز بحران 
شـدید دیپلماتیـک منجر بدان خواهد شـد تـا امریکا 
از تنهـا بـرگ برنـده خود علیـه ترکیه یعنـی حمایت 
بگیـرد.  بهـره  بیشـتر  ُکـرد در سـوریه  نیروهـای  از 
مضـاف بـر اینکـه ترکیـه از بعـد اقتصـادی نیـز بـه 
دلیـل تنـش در روابطـش بـا اروپـا و امریکا بـه ویژه 
در رابطـه بـا پرونده رضا ضراب در تنگنـا قرار دارد.
نکتـه قابـل ذکر آنکـه دولـت امریکا در سـال 2016 
بانـک فرانسـوی BNP Paribas را بـه دلیل نقض 
قوانیـن تحریـم هـا علیـه ایـران و چند کشـور دیگر 
بـا جریمـه 9 میلیـارد دالری مواجـه کـرد. بنابرایـن 
نظـر به شـرایط اقتصـادی متزلزل ترکیه و وابسـتگی 
ایـن کشـور بـه سـرمایه گـذاری خارجـی و صنعت 
توریسـم و بـا توجه بـه بدهی های سـنگین و معوقه 
بـروز  تـورم،  نـرخ  افزایـش  و  ترکیـه  هـای  بانـک 
بحـران دیپلماتیـک حتـی در شـرایط فعلـی گزینـه 

مطلـوب و واقـع بینانـه ای بـه شـمار نمـی آید.
اردوغان به دنبال چیست؟

برخـاف آنچـه ممکـن اسـت تصـور شـود، رییـس 
جمهـور ترکیـه سیاسـتمداری پراگماتیـک و فرصت 
طلـب اسـت. او از بحـران اجـاس داووس و واقعه 
کشـتی »مـاوی مرمـره« بـرای تقویت وجهـه خود و 
ترکیـه نـزد کشـورهای عرب و مسـلمان سـود برد و 
در نهایـت هـم سـر فرصت به عـادی سـازی روابط 
آنکارا-تـل آویـو پرداخـت. او از کودتـای نافرجـام 
سـال گذشـته نیـز بـرای تثبیـت قـدرت خـود و هم 
قطارانـش در نهادهـای قضایی، پلیـس و امنیتی بهره 
جسـت و بـا ارتبـاط دادن ایـن واقعـه بـه »توطئـه 
بـرای  آن  از  ترکیـه  بـه  بـرای ضربـه زدن  امریـکا« 
توجیـه کاهش آزادی ها در کشـور و پیشـبرد اهداف 
سیاسـت خارجـی حزب حاکـم در سـوریه و منطقه 

کرد. اسـتفاده 
نشسـت سـازمان همـکاری اسـامی نیـز صرفنظر از 
تـاش سرسـختانه اردوغـان بـرای در دسـت گرفتن 
اوج  امـر  واقعیـت  در  فلسـطین،  از  دفـاع  رهبـری 
نارضایتـی و خشـم او را از سیاسـت هـای امریـکا 
در قبـال ترکیـه در مـاه هـای اخیـر نشـان مـی داد. 
اردوغـان کـه در داخـل بـا چالـش های اقتصـادی و 
سیاسـی متعـدد و در خـارج بـا مسـاله آینـده ُکردها 
در شـمال سـوریه دسـت و پنجه نرم مـی کند از هم 
اکنـون تـاش خـود را بـرای تنظیـم تـوازن قـدرت 
داخلـی بـه نفع خود و اسـتحکام نفـوذ و محبوبیتش 
نـزد هسـته اصلی حامیان اسـام گرا بـرای انتخابات 
2019 آغـاز کرده اسـت و این هـدف در مقطع فعلی 
از جـاده مخالفـت بـا امریـکا و اسـرائیل مـی گذرد.

آیا تهـدیدهـای اردوغـان جـدی است؟

ناجیه نوری   
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