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از صفحۀ فیسبوک احمدولی مسـعود
از  شــناس نامه،  ســاختن  سیاســی 
ماجراجویی هــای حکومتــی اســت کــه 
مردمــش تــاوان ســخِت آن را می پردازنــد. 
تصمیــم چنــد تــا انگشت شــمار درون 
قــدرت، تنــور پوپولیــزم قومی را بــار دیگر 
داغ نمــود، آتــش نفــاق، کینه و تقابــل را در 
ــوج  ــردم برافروخــت و م ــۀ م ــه ـ خان خان
تازه یــی از بحــران بــر بحران هـــای پیچیــدۀ 
کشــور افــزود. بــرای همیــن می گویــم 
کــه دســتیابی بــه صلــح پایــدار و آرامــش 
ــا نیروهــای  ــه توافــق ب ــه ب در افغانســتان ن
ــه  ــم ب ــه ه ــرد، ن ــاط مي گی ــی ارتب طالبان
از بیــن بــردن ایــن نیروهــا؛ چنان چــه 
کشــاندن گــروه آقــای حکمتیــار بــه دامــن 
ــی از مشــکالت  ــا گره ــه تنه ــت، ن حکوم
ــر مشــکالت و شــگاف ها  نگشــود بلکــه ب
ــش  ــح بی ــه صل ــیدن ب ــون رس ــزود. چ اف
ــه  ــت بلک ــگ نیس ــع جن ــط قط ــن فق از ای
دســتیابی مــردم بــه آرامــش اســت و ایــن 
ــایل  ــه مس ــی ب ــن اساس ــرِو پرداخت در گ
ملــی، مطالبــات، خواســت های واقعــی 

می باشــد.  ارزش های شــان  و  مــردم 
عامــل و حامــل بحــران و بدبختی هــای 
ــت  ــی اس ــود رژیم ــور در وج ــروزِ کش ام
کــه تــا چرخــۀ ایــن ماشــین تولیــد بحــران 
ــچ گاه  ــتان هی ــد، افغانس ــف نگردان را متوق
ــه آرامــش نخواهــد رســید. رژیمــی کــه  ب
بــا تقلــب قــدرت را غضــب کــرد، جایــگاه 
کارآمــدی  نیــاورد،  به دســت  قانونــی 
ــت،  نداشــت و مشــروعیت کســب نتوانس
ــی  ــا بحران آفرین ــه ب ــالش دارد ک ــروز ت ام
و هـمراهـــی پوپولیست هـــای قومی، مردم 
ــا ایــن  ــدازد. جمعــی ب ــه جــاِن هــم ان را ب
ــل  ــروه در مقاب ــا آن گ ــی ب ــف و جمع طی
هـــم بــه نــام قومیــت و ملیــت صف آرایــی 
ــه  ــوده ب ــال آس ــا خی ــم ب ــد و رژی نماین
برنامه ریــزی تقلــب دوبــاره، مهندســی 
انتخابــات بــرای قاپیــدن قــدرت بپــردازد و 
ــرای  ــی ب ــی غایله ی ــردم قربان سرنوشــت م

ــیچ گردد.  هـ
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ــه  ــش ب ــنا در واکن ــس س ــس مجل ریی
ــع  ــد توزی ــاز رون ــه آغ ــا علی مخالفت ه
الکترونیکــی می گویــد  شناســنامه های 
کــه هویــت هیــچ قــوم بــر قــوم دیگــری 

ــل نشــده اســت. تحمی
ــس  ــای مجل ــماری از اعض ــه ش ــا آنک ب
ــود  ــه وج ــای ب ــل چالش ه ــر ح ــنا ب س
آمــده میــان ارگ ریاســت جمهــوری 
توزیــع  ســر  بــر  ســپیدار  قصــر  و 
تاکیــد  الکترونیکــی  شناســنامه های 
دارنــد؛ امــا فضل هــادی مســلم یــار 
رییــس مجلــس ســنا می گویــد ایــن 

اســت. غیرقانونــی  مخالفت هــا 
آقــای مســلم یار کــه در نشســت روز 
یکشــنبه )16 ثــور( مجلــس ســنا صحبت 
ــون  ــان تقنینــی قان می کــرد، گفــت: »فرم
ــود را  ــل خ ــوس مراح ــوال نف ــت اح ثب
ــد  ــا رون طــی کــرده و سیاســیونی کــه ب
الکترونیکــی  شناســنامه های  توزیــع 
مخالفــت دارنــد، بایــد بــه قانــون احتــرام 

ــد.« بگذارن

ــا  ــای سیاســی ب ــه او، مخالفت ه ــه گفت ب
رونــد توزیــع شناســنامه ها غیــر قانونــی 
ــچ  ــت هی ــنامه ها هوی ــت و در شناس اس
ــده  ــل نش ــر تحمی ــوم دیگ ــر ق ــی ب قوم

اســت.
ــه دشــمنان افغانســتان  ــرد ک ــد ک او تاکی
توزیــع  رونــد  نمی خواهنــد 
ــاز شــود  ــنامه های الکترونیکــی آغ شناس
ــن  ــد ای ــالش دارن ــل ت ــن دلی ــه همی و ب
رونــد را متوقــف ســازند و متاســفانه کــه 
ــف  ــان های ضعی ــاالی انس ــروس ب »وی

می گــذارد.« تاثیــر 
ــار  ــم ایزدی ــد عل ــال، محم ــن ح در همی
معــاون اول مجلــس ســنا اختالفــات 
ــته  ــور دانس ــرر کش ــه ض ــود را ب موج
ــد  ــت بای ــران حکوم ــه رهب ــد ک می گوی
ــا  ــرده و ب ــل ک ــان را ح ــات ش اختالف
تفاهــم رونــد توزیــع شناســنامه ها را 

ــد. ــاز کنن آغ
کــرد  نشــان  خاطــر  ایزدیــار  آقــای 
کــه افغانســتان در شــرایط بحرانــی و 

اولویت هــای  و  دارد  قــرار  دشــواری 
ــرار  ــت ق ــش روی دول ــاد پی ــیار زی بس
دارد کــه اول بایــد بــه آن رســیدگی 

ــود. ش
گفــت:  ســنا  مجلــس  اول  معــاون 
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ــگ  ــت، جن ــوادث اس ــتخوش ح ــور دس کش
بــر سرتاســِر افغانســتان دامــن گســترانده 
ــت.  ــبیه اس ــزان ش ــۀ اح ــه کلب ــت ب و پایتخ
آرامــش و امنیــت روانــی نابــود شــده و 
ــد  ــرگ مانن ــای م ــه تله ه ــل ب ــای کاب خیابان ه
ــت؟ ــت کیس ــن وضعی ــر ای ــا مقص ــت؛ ام اس
ــامِ  ــر ن ــوزی زی ــب و مرم ــای داوطل گروه ه
طالبــان و داعــش همواره مســؤولیت کشــتار و 
ــا  ــد، ام ــه دوش گرفته ان انتحــار و انفجــار را ب
ایــن امــر از ابهــام و پیچیده گــِی ایــن پرســش 
نکاســته اســت. گروهــی بــه ایــن بــاور اســت 
کــه قدرت هــای بــزرِگ جهــان از جملــه 
ایــاالت متحــدۀ امریــکا، روســیه و شــماری از 
ــون و دود  ــِت خ ــه در ضیاف ــورهای منطق کش
ــازار شــایعات نیــز گــرم اســت  ــد. ب ســهیم  ان
و بــرای تقویــت حــدس و گمان هایــی از 
ــود.  ــدان می ش ــایعه وارد میـ ــت، ش ــن دس ای
ــل وصــف  ــز قاب ــت سیاســی کشــور نی وضعی
)عبــداهلل  دربه دیــوار  دو همســایۀ  نیســت؛ 
ــم،  ــکوت و تفاه ــی س ــس از مدت ــی( پ و غن

ــده اند. ــان ش ــه گریب ــت ب ــاره دس دوب
ــه  ــماری ب ــامِ ش ــت اته ــال، انگش ــن ح ــا ای ب
ســوی مــرد مرمــوزی بــه نــام »حنیــف اتمــر« 
ــز  ــماری مغ ــر را ش ــت. اتم ــه اس ــانه رفت نش
ــدت  ــت وح ــت حکوم ــر و استراتژیس متفک
شــؤوِن  تمــام  بــر  کــه  می داننــد  ملــی 
ــگ و  ــت جن ــر دارد و صالحی ــت تبح حکوم
ــه راه  ــن زمین ــِت اوســت. در ای ــح در دس صل
ــا  ــا حت ــه گوی ــد ک ــز طــی کرده ان ــه را نی مبالغ

رییــس جمهــور از او متابعــت می کنــد.
واقعیــت این ســت کــه اتمــر بــه انــدازۀ کافــی 
ــر  ــا تصوی ــتۀ او م ــت. از گذش ــناخته اس ناش
ــم. حنیــف اتمــر  ــار داری نیمه  روشــنی در اختی
ســمت های  در  پســاطالبانی  حکومــت  در 
ــارف و  ــات، وزارت مع ــاف ده وزارت انکش
ــه  ــرزی وظیف ــد ک ــۀ دوران حام وزارت داخل
ــن  ــر ای ــف اتم ــت. در وص ــرده اس ــرا ک اج
جملــه بســنده اســت: سوسیالیســت دیــروز و 

ــروز! ــرال ام لیب
ــارگرایی،  ــام تبـ ــار اته ــرض چه ــر در مع اتم
ــی ،  ــای سیاس ــرور رقب ــه و ت ــی توطی مهندس
ــی  ــق داعــش در افغانســتان و انحصارگرای خل
قــرار دارد. آخریــن انفجارهایــی کــه در کابــل 
رخ داد، ســبب شــد انگشــت شــماری از 
منتقــدان بــه ســوی اتمــر نشــانه بــرود و او بــه 
ســازمان دهی ایــن حمــالت متهــم شــود. امــا 

چــرا از میــان این همــه چهره هــای دیگــر، 
اتمــر هــر بــار زیــر تیــغ اتهــام گیــر می افتــاد؟
بایــد  پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  در 
ــر  ــی را مدنظ ــی و قوم ــای سیاس قطب بندی ه
داشــت و در ایــن قطب بندی هــا متوجــه یــک 
برجســته گی  شــد: حــزب جمعیــت اســالمی. 
ــش  ــاطالبان نق ــت پس ــزب در حکوم ــن ح ای
ــا تالش هــای  ــدرت داشــت، ام کلیـــدی در ق
مســتمر تکنوکرات  هــای حلقــۀ خلیــل زاد، 
ــف  ــی و حنی ــرف غن ــی، اش ــد جالل علی احم
اتمــر بــرای کنــارزدن جمعیتی  هــا کــه در 
طــول حاکمیــت دوران کــرزی ادامــه داشــت و 
در حکومــت غنــی بــه نتایــج ملموســی منجــر 
شــد: عطامحمــد نــور کنــار زده شــد و عبــداهلل 
ــاح  ــدۀ جن ــه نماین ــی ک ــس اجرای ــداهلل ریی عب
ــۀ  ــه گون ــت ب ــت غنی س ــت در حکوم جمعی
بی ســابقه  در جایگاهــی حقارت آمیــز قــرار 

ــت. گرف
ــر  ــا ب ــت و تکنوکرات ه ــان جمعی ــاد می تض
دو علــت تبــار و ایدیولــوژی واقــع شــده 
و ایــن دو فــرق در مناقشــات تاریخــی و 
ــل  ــن دلی ــه همی ــز ریشــه دارد. ب ــی نی اجتماع
ــرور  اســت کــه در دوران کــرزی، جمعیــت ت
ــۀ  ــرزی و حلق ــاح ک ــه جن ــش را ب فرماندهان
ــه  ــی ک ــرد؛ زمان ــا منصــوب می ک تکنوکرات ه
ــرور  ــر ت ــده زون 303 پامی داوود داوود، فرمان
ــداری  ــرزی در دی ــه ک ــود ک ــایعه  ب ــد، ش ش
و  کــرده  متهــم  نسل کشــی  بــه  را  داوود 
ــتور  ــل داوود در دس ــه، قت ــن واقع ــس از ای پ
ــرور  ــان در ت ــت. همچن ــه اس ــرار گرفت کار ق
ــه  ــت ب ــت جمعی ــی، انگش ــن ربان برهان الدی
ــوع  ــن ن ــت. ای ــانه رف ــتانکزی نش ــمت اس س
ــی  ــت در دوران غن ــیر جمعی ــت و تفس برداش
ــاورد  ــا هم ــار ام ــن ب ــت. ای ــه یاف ــز ادام نی
جمعیتی هــا مــردی کم حــرف و درون گــر 
ــه  ــی ک ــت. هنگام ــر اس ــف اتم ــام حنی ــه ن ب
عطامحمــد نــور اتمــر را متهــم بــه حمایــت از 
گــروه داعــش کــرد، هیچــگاه آقــای اتمــر بــه 
ــن  ــداد. ای ــخ ن ــام پاس ــن اته ــه ای صراحــت ب
محمداشــرف غنــی بــود کــه در دفــاع از اتمــر، 
ــر  ــش کشــید: »اگ ــه چال ــور را ب ــد ن عطامحم

ــید«. ــادر بپوش ــتید، چ ــت نتوانس ثاب
در مناقشــاتی کــه میــان جمعیــت و جنــاح غنی 
ــان  ــی جری ــدت مل ــت وح ــول حکوم در ط
ــه وجــود  داشــت، ایــن تصــور بیــن عمــوم ب
همه فن حریــف  مــردی  اتمــر  کــه  آمــده 

اســت.
اتمــر در محضــر عــام بــا لبخنــد ملیــح ظاهــر 
ــور سیاســی شــکیب اســت.  می شــود و در ام
مســتخدمینش نیــز ایــن صفــِت او را بــه 
عنــوان امتیــاز بــه رخ می کشــند، چنان کــه 
حواریــون عطامحمــد نــور او را در شــجاعت 
ــناعت  ــور آن را ش ــای ن ــا رقب ــتوده اند، ام س

تعبیــر کرده انــد.
اتمــر  کــه  عقیده انــد  ایــن  بــه  گروهــی 
ــی از  ــه رد پای ــت ک ــت مدار شروری س سیاس

نمی گــذارد. کارزار  میــدان  در  خــود 
بــه هــر حــال، حــزب جمعیــت پــس از حملــۀ 
ــازۀ پســر محمدعلــم  انتحــاری در مراســم جن
ایزدیــار کــه در آن رهبــران ایــن حــزب 
حضــور داشــتند، بــه محمداشــرف غنــی 
ــر را  ــا اتم ــت ت ــرد و از او خواس ــراض ک اعت

ــد. ــن نش ــا چنی ــد، ام ــار کن برکن
حلقــات  وارد  اتمــر  از  جمعیــت  انتقــاد 
ــت و  ــده اس ــز ش ــک نی ــۀ تاجی دانش آموخت
ــک، از  ــۀ تاجی ــدان دانش آموخت برخــی از منتق

حواریــون رهبــران حــزب جمعیت انــد.
ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه رهبــران 
جمعیــت اســالمی تجــارب دوران جنگ ســرد 
را یــدک می کشــند کــه بــرای شــرایط امــروز 
مقام هــای  مورثی شــدن  نمی کنــد،  کفــاف 
حزبــی و دولتــی و فقــدان کادرهــای حزبــی، 
جمعیــت را در موضــع ضعیفــی قــرار داده 
ــت  ــران جمعی ــم رهب ــی ه ــت و از جانب اس
ــر  ــه در 17 ســال اخی ــروت سرشــاری ک در ث
به دســت آورده انــد، ســقوط کــرده و بــه 

ــده اند. ــوده ش ــاد آل فس
نیســتد  تاجیک هــا  و  جمعیتی هــا  تنهــا 
معترض انــد؛  و  مشــکوک  اتمــر  بــه  کــه 
ــه او  ــز ب ــزاره نی ــن فکران ه ــی از روش گروه
ــه تجمــع هزاره هــا  مشــکوک اند و حمــالت ب
را بــه اتمــر منصــوب می کننــد، البتــه حجــت 
تنازعــات  از  هــزاره  دانش آموختــگان 
ــت  تاریخــی و رویکــرد ناسیونالیســتی حکوم
ناشــی می شــود، ازبک هــا نیــز در همیــن 

نــد. ردیف ا
بــا این همــه و بــا وجــود انتقادهــا و اتهامــات 
ســنگین کــه علیــه حنیــف اتمــر وجــود دارد، 
ــتدلی  ــواهد مس ــه ش ــن زمین ــون در ای ــا اکن ت
ارایــه نشــده، امــا هنــوز ایــن ســخن از 

ــت. ــته اس ــر نکاس ــی اتم پیچیده گ
منبع: سالم وطندار
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اقبـال برزگر

پیچیده گی هاِی
سوسیالیسِت دیروز و لیبــراِل امروز

 

رییــس  اشــرف غنی،  محمــد  گذشــته،  پنجشــنبۀ  روز 
حکومــت وحــدت ملــی، توزیــع شــناس نامه های برقــی را 
ــِی  ــان تقنین ــاِس فرم ــر اس ــده و ب ــون توشیح ش خــالف قان
ــۀ  ــده گان و کمیت ــس نماین ــد مجل ــورد تأیی ــه م خــودش ک
مشــترک قــرار نگرفتــه اســت، کلیــد زد و نخســتین 
شــناس نامه را اخــذ نمــود. ایــن عمــِل وی، مــوج سرشــاری 
از مخالفت هــا در برابــِر ارگ و حتــا واکنــِش داکتــر عبــداهلل 

ــت.  ــال داش ــه دنب ــه را ب ــی از وزرای کابین و برخ
از  مملــو  گذشــته  روزهــای  در  اجتماعــی  صفحــات 
ــع  ــی در توزی ــای غن ــۀ آق ــدامِ یک جانب ــا اق ــا ب مخالفت ه
ــی  ــِپ اساس ــا گ ــت؛ ام ــوده اس ــی ب ــناس نامه های برق ش
این کــه مــردم مخالــِف توزیــع شــناس نامه های برقــی 
ــر  ــان« ب ــالِق واژۀ »افغ ــا درج و اط ــط ب ــا فق ــتند، آن ه نیس
ــن  ــد. ای ــت دارن ــور مخالف ــهرونداِن کش ــوام و ش ــۀ اق هم
اختــالف، چندیــن ســال در مجلــس نماینــده گان ســبب بــه 
درازا کشــیده شــدِن بحــث روی قانــون ثبــت احــوال نفوس 
ــب  ــه تصوی ــان، ب ــرانجام رد درج واژۀ افغ ــود و س ــده ب ش
مجلــس رســید و بعــد اگرچــه مــورد توشــیح آقــای کــرزی 
ــن روز کاری اش  ــی آن را در اولی ــای غن ــت، آق ــرار نگرف ق
ــا  ــد ت ــاب ورزی ــع آن اجتن ــا او از توزی ــرد. ام ــیح ک توش
ــان  ــدِف درج واژۀ افغ ــه ه ــی را ب ــاِن تقنینی ی ــه فرم این ک
بــه عنــوان ملــت و نیــز درج قومیــت افــراد در روی 
ــای  ــا مخالفت ه ــه ب ــرد ک ــادر ک ــی ص ــناس نامه های برق ش

ــد.  گســترده  مواجــه ش
و  نزاع هــا  اصلــی  ســبب  مســایل،  همیــن  اکنــون 
ــی  ــی به خوب ــای غن ــت. آق ــردم اس ــان م ــمکش ها می کش
ــتون  ــِت پش ــا هوی ــرادف ب ــان مت ــِت افغ ــه هوی ــد ک می دان
اســت؛ امــا از درج آن بــرای همــۀ اقــوام اهــداِف خاصــی را 
ــوری  ــناس نامه ها »جمه ــه در ش ــد. درحالی ک ــال می کن دنب
ــت«  ــالمی جمهوری ــتان اس ــتان/ د افغانس ــالمی افغانس اس
ذکــر می شــود، تأکیــد اضافــی روی درج واژۀ افغــان، یــک 
ــق و  ــوان از روی عش ــچ عن ــه هی ــروری و ب ــِل غیرض عم
عالقــه بــه کلمــۀ افغــان یــا هویــِت افغــان نبــوده و نیســت؛ 
ــالِف  ــی و اخت ــالِف قوم ــک اخت ــاد ی ــدف ایج ــه ه بلک

ــت.  ــور اس ــی در کش سیاس
آقــای غنــی در شــرایط کنونــی، از تحمیــل واژۀ افغــان دو 
ــر  ــر س ــزاع ب ــه ن ــت این ک ــد: نخس ــال می کن ــأله را دنب مس
ــتون های  ــوص پش ــتون ها به خص ــلمًا پش ــان، مس واژۀ افغ
ــن  ــد. ای ــرار می ده ــوام ق ــر اق ــِر دیگ ــکال را در براب رادی
ــرح  ــرد مط ــک بُ ــوان ی ــه عن ــی ب ــای غن ــرای آق ــأله ب مس
اســت؛ زیــرا فکــر می کنــد کــه ایــن دعــوا بــرای او 
جایگاهــی در میــاِن قــومِ پشــتون تعریــف می کنــد. از 
ــِر  ــر س ــور ب ــه در کش ــی ک ــس اختالف ــر، نف ــب دیگ جان
ــدیِد  ــاِل ش ــی را در اعم ــود، غن ــاد می ش ــأله ایج ــن مس ای
سیاســت های قومی یــی کــه در حکومــت روی دســت 
ــه آن،  ــک ب ــا تمس ــا ب ــاند ت ــاری می رس ــت ی ــه  اس گرفت
بیشــتر پشــتون ها را در محــورِ خــود جمــع کنــد. در 
نهایــت، او فکــر می کنــد کــه توزیــع شــناس نامۀ برقــی بــا 
درج واژۀ افغــان آن هــم بــه شــکل غیرقانونــی، یــک بــازِی 
خــوِب انتخاباتــی اســت کــه از همیــن حــاال کلیــد خــورده 
اســت. غنــی بــا ایــن کار عمــاًل ســعی دارد کــه انتخابــات 
ــد و از  ــیم کن ــتون تقس ــتون و غیرپش ــط پش ــه دو خ را ب
آن بهــره بجویــد. در کنــار آن، مخالفــِت داکتــر عبــداهلل بــا 
ــِت  ــظ حمای ــا هــدف حف ــز ب ــی نی ــع شــناس نامۀ برق توزی
ــی  ــدامِ غن ــن اق ــر ای ــه در براب ــرد ک ــورت می گی ــی ص آنان
ــان  ــۀ افغ ــه کلم ــی ب ــی ارزش ــه غن ــی ن ــمگین اند؛ یعن خش
قایــل اســت و نــه هــم عبــداهلل مخالــِف کلمــۀ افغان اســت؛ 
امــا بــرای هــر دو بحــث شــناس نامۀ برقــی، از ســطح یــک 
ــل  ــی تقلی ــزارِ انتخابات ــک اب ــه ی ــی، ب ــزرگ و مل ــث ب بح

ــه اســت.  یافت
ــی  ــا درج تحمیل ــی ب ــناس نامه های برق ــع ش ــلمًا توزی مس
واژۀ افغــان بــر همــۀ اقــوام، عاملــی نیرومنــد بــرای 
شــکل گرفتِن اختالفــاِت عمیــق و بحران هــای شــدیِد 
بــود؛  خواهــد  آینــده  ماه هــای  و  روزهــا  در  قومــی 
به نحــوی کــه می تــوان گفــت آقــای غنــی بــا نزدیکــی بــه 
ــه  ــده ک ــی دســت یازی ــه غنی ســازِی اختالفات ــات، ب انتخاب
ــِی  ــای کنون ــد جغرافی ــرل خــارج شــود می توان ــر از کنت اگ

ــزد. ــم بری ــتان را دره افغانس

غنـی و غنـی سـازی
 اختـالفـات

ACKU
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بـه  واکنـش  در  سـنا  مجلـس  اعضـای  از  شـماری 
ناامنی هـا در برخـی والیـات می گوینـد کـه حکومـت 
تأمیـن  دیجیتالـی،  شـناس نامه های  توزیـع  جـای  بـه 
امنیـت مـردم را در اولویـت کاری خـود قـرار دهـد.
سـناتوران کـه در جلسـۀ دیـروز، 16 ثـور ایـن اتـاق 
توزیـع  کـه  گفتنـد  هم چنـان  می کردنـد،  صحبـت 
شـناس نامه های دیجیتالـی بـا دور زدن قانـون توشـیح 
شـدۀ سـال 1393 از سـوی محمداشـرف غنـی، غیـر 

قانونـی اسـت.
همزمـان بـا ایـن، امـا عده یـی از سـناتوران از توزیـع 
شـناس نامه های دیجیتالـی حمایـت کـرده و آن را بـه 

خیر مـردم دانسـتند.

محمـد اعلـم ایزدیـا، معـاون مجلـس سـنا در جلسـۀ 
دیـروز گفت که در حال حاضر، افغانسـتان در شـرایط 
بحرانـی به سـر می بـرد و بهتر بود تـا حکومت به جای 
اولویت هـای  بـه  دیجیتالـی،  شـناس نامه های  توزیـع 

دیگـر از جملـه تأمیـن امنیـت می پرداخت.
آقـای ایزدیـار با اشـاره به این کـه در یک هفتۀ گذشـته 
بیـش از صـد تـن از افـراد ملکـی و نظامـی از سـوی 
گروه های تروریسـتی در بدخشـان به کشـته شـده اند، 
می گویـد که فسـاد گسـترده در کشـور »مـوج می زند« 
و نیـاز بـود تـا حکومـت در راسـتای از بین بـردن آن 

می کرد. اقـدام 
معـاون مجلس سـنا تأکیـد دارد که مسـووالن حکومت 

وحـدت ملـی باید بـا »اجمـاع و توافِق هم« به مسـایل 
بـزرگ و ملـی بپردازنـد نـه بـا »اختـالف و جنجـال«، 
زیـرا بـه گفتـۀ او: »در مسـایل اختالفـی و جنجال آمیـز 

همـه ضـرر می کننـد و بیشـتر بـه بحـران می رویم«.
در سـوی دیگـر، داوود غفـاری، عضو مجلس سـنا نیز 
بـا اشـاره بـه افزایـش ناامنی ها در کشـور گفـت که در 
شـرایطی کـه جنـگ در برخـی والیت ها جریـان دارد، 

امـا حکومـت بـه آن توجه جـدی ندارد.
آقـای غفـاری می گویـد کـه در سـال 1392 پارلمـان 
کشـور، قانـون ثبـت و احـوال نفـوس را تصویب کرد، 
امـا محمداشـرف غنـی بـا نادیـده گرفتـن آن، فرمـان 
و حـاال  کـرد  قانـون صـادر  بـا  مخالفـت  در  تقنینـی 
براسـاس آن، شـناس نامه های دیجیتالی توزیـع می کند.
غفـاری می افزایـد کـه بیشـتر اختالفـات و جنجال های 
کشـور را مسـووالن حکومـت وحـدت ملی بـه وجود 
آورده انـد کـه بایـد خـود شـان بـه آن هـا رسـیده گی 

. کنند
از سـویی هـم، گاللی اکبـری، عضو دیگر مجلس سـنا 
بـا اشـاره بـه تلفـات نیروهـای امنیتـی در والیت هـای 
بدخشـان و هلمنـد، می گویـد  کـه شهرسـتان هایی از 
والیـت بدخشـان کـه در گذشـته امـن بوده انـد هم در 
اثـر بی توجهـی سـران حکومـت وحـدت ملـی ناامـن 

است. شـده 
بانـو اکبـری می افزایـد کـه شـماری از شهرسـتان های 
و  شـدید  تهدیـد  معـرض  در  نیـز  بدخشـان  دیگـر 
یـا محاصـره قـرار دارنـد. او تأکیـد کـرد کـه در ایـن 
شـرایط نیـاز اسـت که دولـت مرکزی جنجال هـا باالی 
و  اتفـاق  اعتمـاد،  بـا  و  کـرده  حـل  را  شـناس نامه ها 

اجمـاع بـه فکـر تأمیـن امنیـت باشـند.
توزیـع  نیـز  سـناتوران  از  دیگـر  یکـی  هاشـمی، 
در  حیاتـی  امـر  یـک  را  دیجیتالـی  شـناس نامه های 
کشـور خوانـده گفت کـه  توزیـع این شـناس نامه های 
دیجیتالـی، در بُعـد انتخابـات و تأمین امنیـت تأثیر مهم 

دارد.
اقـای هاشـمی اما در ادامـه افزود که در شـرایط کنونی 
مصلحـت ایـن اسـت کـه رهبـران حکومـت بـا تفاهم 
ایـن پروسـۀ را حـل کـرده و کشـور را از رفتـن بـه 

بحـران بـاز دارند.
در همیـن حـال، برخـی دیگر از سـناتوران با اسـتقبال 
کـه  گفتنـد  دیجیتالـی،  شـناس نامه های  توزیـع  از 
ایـن پروسـه بایـد هرچـه زودتـر در تمـام مناطـق و 

شـود. عملـی  ولسـوالی ها 
بـا  کـه  گفـت  سـناتوران  از  دیگـر  یکـی  حنفـی 
انگشـت نگاری شـهروندان، ترویسـتان قـادر نخواهـد 
شـد بـه راحتـی بـه شـهرها راه پیـدا کننـد. او افـزود 
کـه رییـس حکومـت بایـد هرچـه زودتـر این پروسـه 
را ملـی سـازد و مراکـز توزیـع آن را در نقـاط مختلف 

کشـور بازگشـایی کنـد.
همزمـان بـا ایـن، فضل هادی مسـلمیار، رییـس مجلس 
دیجیتالـی  شـناس نامه های  کـه  می گویـد  نیـز  سـنا 
براسـاس فیصلـۀ کمیتـۀ مختلـط توزیـع شـده اسـت و 

هیـچ مشـکل قانونـی نـدارد.
آقـای مسـلمیار می افزایـد: کسـانی کـه امروز بـا توزیع 
و  قومیـت  ذکـر  دلیـل  بـه  دیجیتالـی  شـناس نامه های 
تـالش  ابتـدا خودشـان  در  ملـت مخالفـت می کننـد، 

داشـتند کـه قومیـت در شـناس نامه ها ذکـر شـود.
او تأکیـد کـرد که مـردم باید برای صلـح و وحدت کار 

کنند و به مسـایل جنجال آفریـن نپردازند.
کـه  می شـود  مطـرح  حالـی  در  گفته هـای  ایـن 
محمداشـرف غنـی، رییس حکومت وحـدت ملی روز 
پنجشـنبه 13 ثـور بـا دریافـت شـناس نامۀ دیجیتالـی، 
رسـمًا رونـد توزیـع ایـن شـناس نامه ها را آغـاز کـرد. 
آقـای غنـی گفـت کـه امنیـت، عمده ترین دلیلی اسـت 
کـه او تصمیـم گرفتـه ایـن رونـد امروز شـروع شـود.
در حیـن حـال، عبدهلل عبداهلل، رییـس اجرایی حکومت 
وحـدت ملـی سـاعتی بعـد از ایـن مراسـم، نشسـت 
خبـری را برگـزار کـرد و مخالفتـش را بـا آغـاز ایـن 
رونـد بـار دیگر اعـالم کرد. آقـای عبداهلل دلیـل رییس 
حکومـت وحـدت ملـی را راضـی کننده ندانسـت و با 
»سـطحی نگـری« خوانـدن آن، گفـت کـه تنهـا رونـد 
از  بسـیاری  در  اکنـون  کـه  بیومتریک/انگشـت نگاری 
ایـن  می توانـد  دارد،  و جریـان  آغـاز شـده  سـاحه ها 

هـدف را تأمیـن کنـد.
گفتنـی اسـت کـه حـدود سـه مـاه پیـش نیـز زمانـی 
اخـذ  بـرای  مقام هـا  نـام  ثبـت  و  انگشـت نگاری  کـه 
آقـای  بـود،  آغـاز شـده  الکترونیکـی  شـناس نامه های 
در  اسـت.  رونـد  ایـن  مخالـف  کـرد  اعـالم  عبـداهلل 
شـناس نامه های دیجیتالـی افزون بر مشـخصات فردی، 
معلوماتـی در مـورد قومیـت، ملیـت و دیـن نیـز درج 
می شـود. اعتراض هـا و اختالفـات در مـورد ایـن روند 
بـر سـر درج کلمـه »افغـان« بـرای ملیـت شـهروندان 

افغانسـتان اسـت.

ــا  ــا برپ ــه نمایندگــی از مــردم والیــت غزنــی ب شــماری ب
کــردن خیمــه تحصــن در برابــر دفتــر کمیســیون انتخابــات 
ــد.  ــر را مســدود کرده ان ــن دفت ــهر، دروازه ای ــز ش در مرک
ــد همــه ولســوالی های  ــد بای ــده گان می گوین ــراض کنن اعت

غزنــی در پارلمــان نماینــده داشــته باشــند.
در  تنهــا  انتخابــات  گذشــته  پارلمانــی  انتخابــات  در 
ــده از  ــد و 9 نماین ــزار ش ــی برگ ــن غزن ــوالی های ام ولس
ــه  ــی ک ــت؛ در حال ــان راه یاف ــه پارلم ــوالی ها ب ــن ولس ای
ــان  ــد طالب ــل تهدی ــه دلی ــن ب ــوالی های ناام ــاکنان ولس س
ــن  ــده از ای ــچ نماین ــد و هی ــرکت نکردن ــات ش در انتخاب

ــت. ــان راه نیاف ــه پارلم ــوالی ها ب ولس
ــی  ــاالن مدن ــن از فع ــک ت ــع ی ــب اهلل جام ــی نجی قاض
غزنــی بــه دویچــه ولــه گفــت کــه مــردم خواهــان 
»مــردم  اســت:  ایــن والیــت  در  عادالنــه  انتخابــات 
خواهــان انتخابــات شــفاف، عادالنــه و سراســری در 
والیــت غزنــی انــد. بــه همیــن دلیــل مــردم انتخابــات را 
ــات  ــیون انتخاب ــت و کمیس ــد و از حکوم ــم کرده ان تحری
می خواهنــد تــا زمینــه انتخابــات عادالنــه را فراهــم کنــد.«
آقــای جامــع افــزود کــه ایــن اعتــراض هفته هــا پیــش از 
ســوی مــردم غزنــی آغــاز شــده بــود امــا پــس از آن کــه 
کمیســیون انتخابــات و حکومــت صــدای مــردم را نشــنید، 
آن هــا دســت بــه اعتــراض و تحریــم انتخابــات زدنــد تــا 

بــه خواســت شــان رســیدگی شــود.
ــز  ــی، در حــال حاضــر مراک ــه معترضــان در غزن ــه گفت ب
ثبــت نــام در ۸0 درصــد مناطــق والیــت غزنــی غیرفعــال 
ــه  ــات غیرعادالن ــه انتخاب ــراض ب ــردم در اعت ــتند و م هس
ــت  ــع گف ــای جام ــد. آق ــودداری می کنن ــام خ ــت ن از ثب
ــد  ــه می یاب ــی ادام ــی در غزن ــا زمان ــات ت ــم انتخاب تحری
کــه حکومــت و کمیســیون انتخابــات، برگــزاری انتخابات 

ــد. ــن نماین ــن والیــت تضمی ــه را در ای عادالن

نشان انتخابات
خواســت دیگــر معترضــان در غزنی خــودداری کمیســیون 
ــام در تذکره هــای رای  انتخابــات از نصــب نشــان ثبــت ن
ــا تذکره هــای  ــدگان اســت. در حــال حاضــر مــردم ب دهن
ــا  ــن تذکره ه ــد و ای ــام می رون ــت ن ــز ثب کاغــذی در مراک
آن  در  و  می شــود  گــذاری  نشــانه  شناســایی  بــرای 

ــود. ــب می ش ــب نص ــا برچس ــتیکر« ی »اس
امــا ســاکنان غزنــی می گوینــد کمیســیون بایــد از نصــب 

ــرا نصــب آن  ــد؛ زی برچســب در تذکره هــا خــودداری کن
ــرای زندگــی کســانی کــه تذکره هــای  خطــر بزرگــی را ب
ــردم  ــی م ــی آورد. نگران ــه وجــود م ــد ب شــان نشــان دارن
ایــن اســت کــه طالبــان بــا اســتفاده از ایــن نشــانه مــردم را 
آزار و اذیــت خواهــد کــرد. طالبــان بــا انتخابــات مخالفنــد 
ــدگان  ــتان رای دهن ــوارد انگش ــته در برخــی م و در گذش

را بریده انــد.
نصــب اســتیکر یــا نشــان انتخاباتــی در تذکره هــای مــردم 
در والیــات دیگــر نیــز خطرســاز اســت. بخــش بزرگــی 
از شــهروندان افغانســتان بــرای ایــن کــه از تهدیــد طالبــان 
ــام خــودداری می کننــد؛ زیــرا  در امــان بماننــد، از ثبــت ن
ــا خطــر مواجــه  ــردم را ب ــات م ــد حی ــن نشــان می توان ای

ســازد.
پیشینه اختالفات

محــروم شــدن ســاکنان مناطــق ناامــن غزنــی از رای 
دادن در انتخابــات در هنــگام اعــالم نتایــج انتخابــات 
ــودی  ــد. باوج ــادی ش ــای زی ــبب جنجال ه ــی س پارلمان
کــه حکومــت بــر کمیســیون انتخابــات فشــار وارد 
ــان  ــز در پارلم ــی نی ــن غزن ــا ســاکنان مناطــق ناام ــرد ت ک
نماینــده داشــته باشــند، ولــی بــه دلیــل ایــن کــه ســاکنان 
ــچ  ــد، هی ــات شــرکت نکــرده بودن ــن مناطــق در انتخاب ای
راه  پارلمــان  بــه  ناامــن  ولســوالی های  از  نماینــده ای 

ــت. نیاف
حــاال کــه قــرار اســت انتخابــات پارلمانــی در مــاه 
ــا  ــی ب ــن غزن ــق ناام ــاکنان مناط ــزار شــود، س ــزان برگ می
ــیون  ــر کمیس ــر دفت ــن در براب ــه تحص ــردن خیم ــا ک برپ
ــع  ــرده و مان ــدود ک ــر را مس ــن دفت ــات، دروازه ای انتخاب

ــده  اند. ــی ش ــهر غزن ــر در ش ــن دفت ــت ای فعالی
کــه  گفته انــد  غزنــی  ناامــن  ولســوالی های  ســاکنان 
ــا  ــود ت ــدی ش ــد حوزه  بن ــت بای ــن والی ــات در ای انتخاب
ــد.  ــان راه یاب ــه پارلم ــز ب ــن نی ــق ناام ــدگان از مناط نماین
نگرانــی اصلــی مناطــق ناامــن ایــن اســت کــه اگــر غزنــی 
ــده ای  ــچ نماین ــد، هی ــی باش ــوزه انتخابات ــک ح در کل ی
ــرا  ــت زی ــد یاف ــان راه نخواه ــه پارلم ــن ب ــق ناام از مناط
ســاکنان ولســوالی های امــن بــرای نامــزدان رای خواهنــد 
داد در حالــی کــه ســاکنان مناطــق ناامــن از ایــن شــانس 

ــود. ــد ب محــروم خواهن
از ســوی دیگــر رقابــت برســر کرســی های پارلمــان 
ــاوت دارد. در  ــی بســیار تف ــن غزن ــن و ناام در مناطــق ام
حالــی کــه در مناطــق امــن نامزدان هــزاران رای را بدســت 

خواهنــد آورد امــا نامــزدان مناطــق ناامــن شــانس بســیار 
اندکــی بــرای رقابــت دارنــد چــون مــردم نمی تواننــد بــه 
دلیــل تهدیــد طالبــان بــه پــای صندوق هــای رای برونــد.
امــام محمــد وریمــاچ رییس پیشــین دارانشــای کمیســیون 
ــد کمیســیون  ــی می گوی ــات و آگاه مســایل انتخابات انتخاب
ــی پاســخ قناعــت بخــش  ــردم غزن ــه خواســت م ــد ب بای
ارایــه کنــد: »مــردم غزنــی اول می خواهنــد کــه در مناطــق 
ناامــن امنیــت تامیــن شــود و بــرای آن هــا زمینــه فراهــم 
ــزدان  ــرای نام ــد و ب ــرکت کنن ــات ش ــا در انتخاب ــود ت ش

شــان رای دهنــد.«
ــیار  ــور بس ــادی از حض ــکایت های زی ــه ش ــی ک در حال

دارد،  وجــود  نــام  ثبــت  مراکــز  در  مــردم  کمرنــگ 
گزارش هــا از والیــت قندهــار در جنــوب افغانســتان 
حاکــی از آن اســت کــه مــردم در ایــن والیــت بــه 
ــای  ــد و در روزه ــام کرده ان ــت ن ــترده ثب ــورت گس ص
اخیــر مراکــز ثبــت نــام بــا کمبــود اوراق ثبــت نــام و مــواد 

ضــروری انتخاباتــی روبــرو شــده اند.
ــدار  ــار هش ــه قنده ــدان امنی ــرال رازق قومان ــتر جن پیش
داده بــود کســانی کــه تذکره هــای شــان نشــان انتخاباتــی 
ــد  ــار خواه ــد اعتب ــان فاق ــای ش ــند، تذکره ه ــته باش نداش
بــود و بــه عنــوان ســند هویــت در ادارات دولتــی پذیرفتــه 

نخواهــد شــد.

برخی از سناتوران:

فرمان تقنینی برای تعدیل قانون 
توشیح شده خالف قانون است

تحصن کننده گان در غزنی:

 تحریم انتخابات را ادامه می دهیم

روح اهلل بهزاد
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یازده. فتح کابل
آن  بـودن  پایتخـت  و  فـراوان  جمعیـت  به خاطـر  کابـل 
مهم تریـن شـهر افغانسـتان به شـمار مـی رود. در این شـهر 
دسـتگاه های حکومتـی و نهادهـای دولتـی وجـود داشـته و 
از نظـر جغرافیایـی از بهـر داشـتن راه های عریـض و عمده 
با سـایر مناطـق افغانسـتان ارتبـاط دارد. کسـانی که به کابل 
افغانسـتان مسـلط شـناخته  بـه کل  باشـند  داشـته  تسـلط 
می شـوند. دلیـل آن اینسـت کـه نجیـب اهلل در حالی کـه بـر 
کابـل و شـماری اندکـی از شـهرهای دیگر سـلطه داشـت، 
کشـور  کل  حاکـم  را  او  جهـان  دولت هـای  هـم  آن  بـا 

می دانسـتند. 
کابـل  بـر  را  تالش های شـان  زیـادی  مـدت  مجاهدیـن 
متمرکـز سـاختند و توقـع آن بـود کـه جنـگ بـه زود ترین 
فرصـت پـس از خـروج شـوروی ها آغـاز شـود، مجاهدین 
ذخائـر و مهمـات را از بهـر فتح کابل گـردآوری  کردند. اما 
بـه دالیلـی پرشـماری فتح کابل بـه تعویق افتـاد، که اجمال 

آن قـرار زیر اسـت:
و  پیـروان  از  گروهـی  آن  در  کـه  فرخـار؛  1.رویـداد 
فرماندهـان احمدشـاه مسـعود در سـال )19۸۸م( به دسـت 
یکـی از فرماندهـان مربـوط به حـزب اسـالمی – حکمتیار 
بـه شـهادت رسـیدند، در حالی کـه آنـان بـرای فتـح کابـل 

داشـتند. آماده گـی می گرفتنـد و شـور و مشـورت 
رییس جمهـور  الحـق  ضیـاء  محمـد  شـدن  کشـته   .2
پاکسـتان و اختـر عبدالرحمن رئیس اسـتخبارات نظامی 
پاکسـتان، ایـن دو نفـر بـا تمـام نیـرو جهـاد را پشـتیبانی 
می کردنـد و همـراه بـا مجاهدیـن بـرای فتح کابل نقشـه و 

می ریختنـد. برنامـه 
3. روش روس هـا؛ در طفـره روی و فریـب کاری هنـگام 
عقب نشـینی از افغانستان و درخواسـت مذاکره با مجاهدین 
و تـالش آنـان بـر اینکـه آنـان باید به شـکل مسـالمت آمیز 
و  مذاکـرات  ایـن  در  مجاهدیـن  شـوند،  کابـل  داخـل 

موقف گیـری در برابـر آن مصـروف شـدند.
4. قضیـٔه افغانسـتانی های شـیعه؛ و میـزان مشـارکت آنان 
در حکومـت کـه شـوروی ها بـه آن بسـیار بهـا دادنـد و 

باعـث پشـتیبانی نظـام نحیب شـد.
تاریـخ  بـه  آبـاد  اسـالم  در  شـورا  مجلـس  انعقـاد   .5
)10/2/19۸9م( و توافـق بـر ایجـاد حکومـت مؤقـت کـه 
مجاهدیـن را مشـغول راه هـای حـل سیاسـی در عـوض 

سـاخت. نهایـی  جنـگ  بـه  آماده گـی 
6. شکسـت مجاهدیـن بـر تسـلط بـر جـالل آبـاد؛ کـه 

باعـث تقویـت رژیـم نجیـب اهلل شـد. 
7. فشـار حکومـت پاکسـتان به رهبـری بینظیـر بوتو بر 

مجاهدین؛ 
8.  اختالفـات میـان تنظیمـات جهاد و عدم تسـلط آنان 

بر خودشـان؛
کمونیسـتان برحصاربنـدی و مستحکم سـازی پایتخـت بـه 
تـالش  نیرومنـد  دفاعیـات  و  امنیتـی  کمربندهـای  وسـیلٔه 
کردنـد، پـس از آن شـماری از توطیه-هـای کودتا را نجیب 
بـر ضـد خویـش از سـوی جنـراالن اردو کشـف کـرد و به 
ایـن قانـع شـد کـه بـا وجـود نظمـی کـه دارد تـا زمانی که 
روابـط قومـی را بـا خـود نداشـته باشـد، در امـان نخواهد 
بـه  اوزبیـک  جوزجانـی  ملیشـه های  از  بدین گونـه  بـود، 
فرماندهـی عبدالرشـید دوسـتم و دیگـر ملیشـه ها از بهـر 
حمایـت از نظـام خویش کمک جسـت و بـرای آن ها منابع 
زیـادی را مصـرف و پخـش کـرد، امـا ایـن ملیشـه ها آرام، 
آرام از بهـر انگیزه هـای مـادی و دالیل دیگـر از نظام نجیب 

دور شـدند.
فرمانـده احمدشـاه مسـعود از ایـن اختالفـات بهره بـرداری 
کـرد و زمانـی موثـر واقـع شـد کـه او بـه شـکل پنهانـی 
بـا دوسـتم و جنـرال مومـن فرمانـده لـوای )70( کـه علیـه 
کـرده  شـورش  )1992م(  سـال  اوایـل  در  نجیـب  نظـام 
بـود، بـه موافقـت رسـید. نجیـب تالش هـای زیـادی را بـا 
اسـتفاده از تمـام امکانـات از بهـر جلـب دوبـارٔه دوسـتی 
ملیشـه ها بـه  کارانداخـت کـه همـه به هـدر رفـت. فرمانده 
احمدشـاه مسـعود بـا ملیشـه ها پیمـان دیگـری را از بهـر 
سـقوط نظـام نجیب بسـت کـه سـبب برانگیختـن خطرات 
گردیـد،  جهـادی  دیگـر  فرماندهـان  نـزد  ترس هایـی  و 
به ویـژه بـدان سـبب کـه تعـداد ملیشـه ها بـه حـدود هفتاد 
هـزار جنگ جـوی کامـاًل مسـلح می رسـید، در نتیجـٔه ایـن 
پیمـان  مـزار شـریف بـه تاریـخ )14/3/1992 م( به دسـت 
ملیشـه ها سـقوط کـرد. پـس از آن مجاهدیـن شـهر ها، نـه 
بلکـه والیـات کامـل را یکـی پـس از دیگـری فتـح کردند 
و بـه سـوی کابـل پیـش روی را آغـاز کردنـد ]90[ و پـس 
از فتـح مـزار شـریف نجیـب آماده گـی خویـش را بـه کنار 
رفتـن از قـدرت آغـاز کـرد و ظاهرشـاه آماده گـی اش را به 
بازگشـت در صورتی کـه مـردم او را انتخـاب کننـد، اعـالم 
کـرد. ملـل متحـد تمـام تالش هایـش را بـه کار انداخت تا 
حکومـت ائتالفـی را متشـکل از شـخصیت های مجاهدیـن 
و شـخصیت های بی طـرف برپـا سـازد، اما احـزاب جهادی 

ایـن پیشـنهاد ها را رد کردنـد.
پرداخـت  بـا  پایتخـت  )15/4/1992م(  روز  در  سـرانجام، 
هزینه هـای فـراوان فتـح شـد و بعـداً نجیـب در حالی کـه 
تـالش داشـت تـا از کشـور فـرار کنـد، دسـتگیر شـد و در 
دفتـر ملـل متحـد زندانـی گردیـد و  شـهر تحـت تسـلط 
شـورای متشـکل از چهـار جنرالی کـه با فرمانده احمدشـاه 
مسـعود پیمـان بسـته بودنـد کـه شـهر را بـرای او تسـلیم 

آمـد. در  می کننـد، 
بـا  برابـر  )1412هــ(  سـال  شـوال   )23( شـنبه  روز  در 

)25/4/1992م( جمعیت اسـالمی – اسـتاد ربانی بر وزارت 
خارجـه، وزارت داخلـه و وزارت مالیـه تسـلط پیـدا کردند 
و رهبـران افغانسـتان در پیشـاور بـا نـواز شـریف رییـس 
در  شـب  نیمه هـای  تـا  و  ِگردآمدنـد  پاکسـتان  حکومـت 
بـارٔه حکومـت جدیـد بـه مشـوره پرداختند و اتفـاق کردند 
کـه ادارٔه مؤقـت بـرای مـدت دو مـاه از بهـر ادارٔه کشـور 
متشـکل از )51( عضـو تشـکیل گردد. رهبـری آن حکومت 
را صبغـت اهلل مجـددی به عهده داشـت و پسـت های دیگر، 
بـه دیگـر احـزاب جهـادی تقسـیم گردیـد و بـرای فرمانده 

احمـد شـاه مسـعود وزارت دفـاع در نظـر گرفتـه شـد.
حکمتیـار ایـن حکومـت را رد کـرده و بـر تشـکیل آن در 
غیـاب نماینـدٔه او اعتـراض کـرد و اعـالم داشـت کـه او به 
زور وارد کابـل خواهـد شـد و در عمـل جنگ هـا در روز 
)27/4/1992م( در کابـل میـان حـزب اسـالمی – مهنـدس 
حکمتیـار و گرو هایـی کـه بـا فرمانـده احمدشـاه مسـعود 
موافقـت داشـتند، آغـاز شـد. حضـرت صبغـت اهلل مجددی 
و رجـال حکومـت او در تاریـخ )2۸/4/1992م( وارد کابـل 
شـدند و دولت هـا بـه شناسـایی حکومـت جدیـد از همان 
در  جنگ هـا  و  فتنه هـا  حالی کـه   در  کردنـد،  شـروع  روز 
کشـور برپـا بـود و دلیـل حکمتیـار آن بـود کـه ملیشـه ها 
پشـتیبانانی  جلـب  سـبب  کـه  دارنـد  حضـور  کابـل  در 
زیـادی بـا او شـد ]91[ و پـس از پایـان مـدت زمـام داری، 
حضـرت صبغـت اهلل مجـددی بـه این دلیـل که مـردم او را 
می خواهنـد، کنـار رفتن از قـدرت را رد کرد، امـا زمانی که 
بـه وسـیلٔه زور تهدیـد شـد، کنـار رفـت و پس از او اسـتاد 

برهـان الدیـن ربانـی بـه قدرت رسـید.

جنگ هـای کـه در کابـل برپـا شـده بـود باعـث هالکـت 
انسـان ها و امـوال زیـادی گردیـد و ایـن جنگ میـان حزب 
مهنـدس حکمتیـار و دولـت اسـتاد ربانـی کـه در وجـود 
فرمانـده احـم شـاه مسـعود، تمثیـل می یافـت و همچنـان 
میـان اسـتاد سـیاف و حـزب وحـدت شـیعه کـه از جانب 
ایـران پشـتیبانی می-گردیـد، جریـان داشـت. میانجی گران 
بـرای اصـالح میـان طرف هـای درگیـر تالش هـای زیـادی 
را بـه کار انداختنـد، امـا همـه بـه شکسـت مواجـه شـد و 
آخریـن چیـزی کـه روی داد، هم پیمانـی مهنـدس حکمتیار 
با ملیشـه های دوسـتم و حزب وحدت شـیعٔه اسـتاد مزاری 
بـر ضـد حکومت اسـتاد ربانی بود که باعث شـد پشـتیبانان 

او از وی دوری گزیننـد.
بحـث زیـاد پیرامـون ایـن موضـوع و تفصیـل رویداد هـای 
وقایـع  تفصیـل  بهـر جسـتجوی  از  نیسـت،  مفیـد  دیگـر 
می تـوان بـه روزنامـٔه »الحیـاۀ« کـه در آن روزگار در لنـدن 
انتشـار می یافـت، مراجعـه  شـود و احمـد موفق زیـدان که 
روزنامه نـگار متخصـص در خصـوص قضایـای افغانسـتان 

اسـت، بهتـر از همـه در ایـن موضـوع وارد اسـت.
دوازده. انگیزه های فتنه و اختالف درکابل؛

اسـبابی کـه باعث شـعله ور شـدن فتنـه و اختـالف درکابل 
گردیـد، شـامل اسـباب عمومـی و ویـژه می باشـد، اسـباب 
عمومـی متعلـق بـه وضعیـت عمومی افغانسـتان و اسـباب 
ویـژه مربـوط به وضعیـت نهضـت اسـالمی و بنیاد های آن 

می باشـد.
انگیزه های عمومی  .1

الـف: ترکیب نژادی و قومی کشـور؛ سـاکنان افغانسـتان 

مخلوطـی از اقوام پشـتون، تاجیک، اوزبیک، هـزاره و اقوام 
دیگـر اسـت، ایـن اقـوام گوناگون از قـرون متمـادی به این 
طـرف بـه زندگـی مسـالمت آمیز بـا یک دیگـر ادامـه داده 
بودنـد و دیـن، عقیـده و مذهـب باعث وحدت آن ها شـده 
بـود، زیـرا همـٔه اقـوام مسـلمان های سـنی حنفـی مذهـب 
بودنـد، مگـر هزاره هـا که شـیعه مذهـب بودند. احمد شـاه 
ابدالـی توانسـت کـه آثـار تعصب نـژادی را میان ایـن اقوام 
از میان بردارد و این پدیده آشـکار نشـد و تاریخ افغانسـتان 
معاصـر شـاهد جنگـی نبوده کـه بر اسـاس قومیت اسـتوار 

بوده باشـد، مگـر دو بار. 
بـار اول، رویـداد امیـر حبیـب اهلل کلکانـی تاجیـک کـه نادر 
شـاه پشـتون بـر علیـه او قیـام کـرد و ایـن نخسـتین بـاری 
بـود که تاجیـکان احسـاس کردند کـه شکسـت خورده اند.
و  ترکمن هـا  اوزبیـک،  از  گروه هـای  فـرار  دوم،  بـار 
تاجیک هـا از بهـر تجـاوز روس هـا بـر کشور های شـان در 
سـال )1931م( نادر شـاه دو بـاره آنـان را برگرداند؛ بلکه از 
بهـر مصلحت هـای کـه بـا روس ها داشـت بـا آنـان جنگید 
و ایـن مسـأله ایـن اقـوام را خشـمگین سـاخت؛ زیـرا آنان 
فقـط از بهـر حفـظ دین شـان به این کشـور مهاجـرت کرده 

بودند. 
عواملـی وجود دارد کـه باعث بیداری و انگیـزش این اقوام 
گردیـد، پس از شکسـت بریتانیـا و خروج آن از افغانسـتان 
و اسـتقرار حکومت جدید در این کشـور، افغانسـتان میدان 
مسـاعدی بـرای نفـوذ خارجی هـا شـد، روس هـا در برابـر 
احـزاب کمونیسـتی احـزاب قومـی را نیز تأسـیس کردند و 
بـرای هـر قومی حزبـی را تشـکیل داد، از آن جمله حرکت 
ناسیونالیسـتی پشـتون که درخواسـت بخشـی از پاکستان را 
داشـت کـه باعـث درگیـری نظامی میـان دو کشـور گردید، 
عـالوه بـر آن هـر دو جنـاح کمونیسـتی )خلـق و پرچـم( 
بـر ِگـرد عناصـری قومـی تشـکیل یافتـه بـود، تـا آنجـا که 
تنظیم هـای جهـادی می پیوسـتند، در  بـا  آنـان  هنگامی کـه 
قـدم نخسـت بـا حزبـی می پیوسـتند کـه رابطـٔه قومـی بـا 

داشـتند]92[. آن ها 
نهضـت اسـالمی در نفـس خـود نیـز از انگیزه هـای قومـی 
تُهـی نبـود و روشـن بـود که اکثـر افـراد جمعیت اسـالمی 
– اسـتاد ربانـی از تاجیـکان و اوزبیک هـا و همـان طور نیز 
اغلـب افـراد حـزب اسـالمی – مهنـدس حکمتیـار از میان 

پشـتون ها بـود.
ب : نظـام حکومـت در کشـور؛ از زمان احمدشـاه ابدالی 
چنانچـه شایسـته اسـت، در ایـن کشـور اصـول و قوانیـن 
اسـالمی تطبیـق نگردیده اسـت و این امر باعـث تولید ظلم 

و فتنه هـا و اختالفـات در کشـور گردیده اسـت.
انگیزه های ویژه   .2

الـف. نبـود الگـوی اسـالمی: ایـن بـه معنـای نبـود نظـام 
اسـالمی حقیقی در افغانسـتان به سـطح نظام و یا به سـطح 
حرکـت اسـالمی می باشـد. روشـن اسـت که اسـالم دارای 
اصـول و قواعـدی در تشـکیل نظـام و انتخـاب فرمـان روا 
می باشـد و اسـالم در همـٔه امور شـورا، و مراجعـه به علماء 
را در هـر مسـألٔه شـرعی شـرط کرده اسـت، امـا در نهضت 

اسـالمی عکـس این مسـأله روی داده اسـت.
ایـن  خـالل  در  »مـا  می گویـد:  مزمـل  زمـان  محمـد 
ایـن  سـال های دراز شـاهد تکویـن مجلـس شـورایی در 
تنظیم هـا نبوده ایـم کـه بـه فیصلـٔه آن التـزام شـده باشـد، 
چنانچـه دیده ایـم اکثریـت بـه فیصلـه التـزام می داشـته اند، 
امـا صاحبـان نفـوذ در تنظیم هـا از فیصلـٔه جمعـی خـارج 
می شـوند و دلیـل می-آورنـد و در استدالل شـان بـه آیـات 
مراجعـه  فقهـاء  آرای  و  رسـول  احادیـث  و  کریـم  قـرآن 
نمی کننـد؛ زیـرا این هـا بـه التـزام بـه فیصلـٔه مجلـس نظـر 
داده-انـد، بلکـه مـا شـاهد بوده ایـم کـه بـه کمک ها اسـتناد 
می جوینـد و بـه آن وزن زیـاد قایـل می شـوند، نسـبت بـه 
فیصلـه شـورای تنظیم هـا و نخبـه گان و دیگـران بـدون این 

کـه در دل مزاحمتـی احسـاس کننـد«.

نهضت  تاریخ  بر  درآمدی 
فغانستان ا اسالمی 

بخش دهم

حسن بن علی الکتانی

برگردان: داكتر هجرت اهلل جبرئیلی
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از تعریفـی کـه کولریج ارایه می  کند چنین اسـتنباط می  شـود 
کـه خیـال در واقـع بـه عنـوان عامـل آرایش  دهنـده و زینتی 
شـعر بیشـتر بـه دنبـال هدف اسـت نـه لـذت؛ هدفـی که با 
اصـول و قواعـد ترکیـب و تداعـی بـه دسـت می آیـد و از 
پیـش تعییـن شـده اسـت. »اُِس اسـاس« دیـدگاه کولریج در 
بـارۀ خیـال ایـن اسـت کـه خیـال هرچند بـر اسـاس قاعدۀ 
تداعـی، انباشـته  های ذهنـی را با نیـروی اسـتعداد و حافظه، 
بـا رهایـی از قیـد زمان و مـکان، تقسـیم و ترکیـب می  کند، 
امـا بـه گونه  یی کـه اجـزای این ترکیب بـه عنـوان تافته  های 
جدابافتـه، انسـجام و رابطـۀ ارگانیـک یـا بـه قـول خواجـه 
نصیـر »تألیـف متفق« را نـدارد و فرمی را تشـکیل نمی  دهد. 
بـا ایـن سـنجش، حجـم عظیمـی از شـعرهای کالسـیک و 
معاصـر، حتـی شـاعران بزرگـی که نمی-تـوان به سـاده گی 
و جـرأت در مورد شـان حرف زد، بر اسـاس قاعـدۀ تداعی 
فقـط بـا نیـروی خیـال و اسـتعداد ذهنـی دسـت بـه ترکیب 
انباشـته  های ذهنی  شـان زده  انـد، بـدون این  کـه خالقیتـی در 

کارشـان وجود داشـته باشـد.
امـا، تخیل نیرویی اسـت که به مثابۀ نبوغ، دسـت به آفرینش 
می  زنـد، یعنی شـاعری که از نیـروی تخیل اسـتفاده می  کند، 
فقـط ترکیب  کننـده و تداعی  کننـده نیسـت، بل  کـه ویران  گـر 
اسـت، شـکننده اسـت، ویـران می  کنـد، می  شـکند و دوباره 
خلـق می  کنـد و می  آفریند. کولریـج می  گوید: »نابغـه، دارای 
تخیل اسـت و مسـتعد دارای خیـال، پس ذهن انسـان بدون 
تخیـل، انباری بیش نیسـت کـه صرفاً از محفوظات گذشـته 
انباشـته شـده اسـت«)مقدادی، همان: 209(. این  جاسـت که 
بـه دو نـوع شـعر دیگـر هـم اشـاره می  کنـد، شـعر نبـوغ و 
شـعر اسـتعداد. خیـال، عامـل پدیدارشـدن شـعر جدولـی 
اسـت، شـعری کـه بـه قـول دکتـر شـفیعی فقط با کوشـش 
و اسـتعداد، بـه گونـۀ خـودکار و ماشـین  وار و بـدون هیـچ 
لـذت ذاتـی می  تـوان بـدان دسـت یافت)شـفیعی کدکنـی،  
1377: 4۸0(. امـا تخیـل، »فرایند خاّلق اسـت کـه از تجربه 
و ادراک حسـی، طرح نـو می  آفریند«)مقـدادی، همان:209(. 
بـا نیـروی تخیـل، به قـول افالتون، شـاعر امر تقلیدشـده  یی 
را تقلیـد نمی  کنـد، بل  کـه دنیایـی می  سـازد و از نـو ابـداع 
می  کنـد. نیـروی تخیل اسـت که به شـاعر جسـارت می  دهد 

تـا بگویـد: »مـن اسـتم، می  آفرینـم، پس خالق اسـتم«.
بـا آن کـه کولریـج اسـتفاده از هـر دو)خیال و تخیـل( را در 
شـعر الزم می-دانـد و وجود یکی را مانـع دیگری نمی  داند، 
ولـی تخیـل را مقـدم از خیـال می پنـدارد. بـه قـول کولریج 
»تخیـل درون ذات تمـام قوه  هاسـت کـه نـه تنهـا خـرد را 
بـا حـس و فهـم متحـد می  کنـد، بل  کـه از طریـق جـذب 
اصلی  تریـن انگیزش  هـای عاطفـی و فطـری انسـان بـه یک 
آگاهـی و شـناخت واالیـی دسـت می  یابـد کـه صرفـاً بـا 
ترکیـب خـودکار تأثـرات، کـه کار خیـال اسـت، بـه وجود 
نمی  آید«)همـان: 210( در تخیـل، تصاویـر ذهنـی آنگونه  یی 
کـه در خیـال بـدون هیچ ارتبـاط طبیعی و اخالقـی کنار هم 
گـذارده می  شـوند، نیسـت، بل  کـه تمـام تصویرهـای ذهنـی 
بـرای ایجـاد یـک فـرم مسـتحکم و ارگانیک و ایجـاد رابطۀ 
انـدام وار، در کنـار هـم و بـرای تأکید و تقویـت همدیگر به 
کار می رونـد، البتـه ایجاد این رابطه بـا خصوصیت طبیعی و 
بـه قـول نیما بـه گونۀ دکلماتیـک صورت می  گیـرد. کولریج 
بـه ایـن هـم بسـنده نمی  کنـد، بل  کـه او تخیـل را هـم بـه 
دو سـته تقسـیم می  کنـد یکـی تخیـل اولیه و دیگـری تخیل 

ثانویه.
تخیـل اولیـه، آن اسـتعداد و نیرویـی اسـت کـه میـان حس 
و ادراک میانجـی می  شـود. نیـروی حیاتـی و عامـل اصلـی 
هـر نـوع ادراک انسـانی و تکـراری اسـت از عمـل جاودانۀ 
آفرینـش. ایـن اسـتعداد در همـه انسـان  ها مشـترک اسـت، 
زیـرا مـا همه گـی خـواه ناخـواه موجوداتـی هوش منـد و 

صاحـب  ادراک هسـتیم.
تخیـل ثانویه، انعکاسـی از تخیل اولیه و همزیسـت و همراه 
اسـت بـا ارادۀ آگاهانـه و در عیـن حـال، در نـوع عمـل بـا 
تخیـل اولیـه هم سـانی دارد و فقـط از لحاظ درجـه و حالت 
و طریقـۀ عمل بـا آن متفاوت اسـت. ذوب می  کنـد، پراکنده 
و متفـری می  سـازد تـا بازبیافرینـد و در جایـی کـه انجـام 
ایـن کار ممکـن نباشـد بازهـم در همه حاالت می  کوشـد تا 
بـه ذرۀ مطلـوب برسـد انتزاع آرمانـی پدیـد آورد و وحدت 

ایجـاد کنـد) آل برت، همـان: 62(.
تفـاوت اساسـی تخیـل اولیـه و ثانویه در این اسـت که یکی 
از آن  هـا غیر ارادی اسـت، زیرا ما نمی  توانیـم ادراک   کردن یا 
نکـردن خـود را انتخاب کنیـم، در حالی که دیگـری به ارادۀ 
آگاهانـه مربوط می  شـود. تفـاوت دیگر این اسـت که تخیل 
ثانویـه همـواره قادر نیسـت بـه وحـدت و یگانگی  یی که در 
جسـتجوی آن اسـت، دسـت یابـد و همـواره تالش  هایـش 
بـرای ایجـاد وحـدت کامـاًل موفقیت  آمیز نیسـت، امـا تخیل 
ثانویـه نیـز همچـون تخیـل اولیـه فراینـدی اسـت خـاّلق، 
اساسـاً زنـده اسـت، حتـا اگـر همـه موضوعاتـش بـه اعتبار 

موضوعـات در اسـاس ثابـت یا مرده باشـند.
دیـدگاه  اسـاس  بـر  باختـری  عفیـف  شـعرهای  خوانـش 

کولریـج
همان  گونه  یـی کـه قبـاًل گفته شـد، خوانش شـعر بر اسـاس 

بـه  و  اسـت  سـخت  گیرانه  یی  خوانـش  کولریـج،  دیـدگاه 
سـاده گی نمی  تـوان هـر شـعری را »شـعر حایـز شـرایط« 
شـمرد. عفیـف باختـری از معدود شـاعرانی اسـت که می-

تـوان بر اسـاس ایـن دیدگاه به شـعرهای او نگاه کرد. شـعر 
عفیـف تبلـور تصویرهـای برخاسـته از دل زبـان متـن و از 
درون گفتمـان شـعری اوسـت. در برخـی اشـعار او هیـچ 
شـعری  خیال  هـای  برگ  وبـاردادن  در  حاشـیه  یی،  تصویـر 
او نقـش نـدارد، بل  کـه نظـام انـدام  وار شـعر او از »ترکیـب 
متفـق« آواهـا و القاهـا بافتـه می  شـود، چیـزی کـه کولریـج 
آن را در نظـام اسـتخوان بندی شـعر الزم می  دانـد. ماّده  یـی 
کـه شـکل شـعر عفیـف را می-سـازد و در کنـار زبـان، از 
اهمیت خاصی برخوردار اسـت، تصاویر شـعرهای اوسـت، 
تصاویـری کـه بـه گونـۀ انـدام  وار در کنـار همدیگـر قـرار 
پیونـد جدایی  ناپذیـر میـان اجـزا و کّل گفتمـان  گرفتـه و 
شـعری او برقـرار کرده اسـت. ایـن ویژه گی هر چند شـامل 
حـال تمـام شـعرهای او در مجموعـۀ »پـدر شـعر جهـان« 
نمی  شـود، امـا خوانـش تعـدادی از اشـعار او کـه ظرفیـت 
احـراز مقام »شـعر حایز شـرایط« از دیدگاه کولریـج را دارد، 
یـک امتیـاز بزرگ برای شـعرهای این شـاعر اسـت. در این 
بخش، شـعرهای عفیف را در دو حوزۀ: شـعرهای برخاسـته 
از خیال و شـعرهای برخاسـته از تخیل یا همان »شـعر حایز 

شـرایط« مـورد بررسـی قـرار داده  ایم.
شعرهای برخاسته از خیال  -1

شـعرهایی کـه برخاسـته از این نیـروی ذهنی )خیال(اسـت، 
بـر مبنـای آنچـه کولریـج توضیح می  دهـد، شعری  سـت که 
همـه یـا بخشـی از ایـن ویژه گی  ها را در خود داشـته باشـد:

فراینـدی اسـت مبتنـی بـر تداعـی، یعنـی همـه   -1
مـواد خـود را حاضـر و آمـاده از قانـون تداعـی می  گیـرد.

حالتـی از حافظـه اسـت که از قید زمـان و مکان   -2
باشـد. شـده  رهـا 

درک و شـناخت آن از اشـیای پیرامون، ناآگاهانه   -3
اسـت.

فرایندی  سـت کـه بـا نیـروی اسـتعداد و حافظۀ   -4
انباشـته  های حافظـۀ ناخـودآگاه تداعـی و تکـرار می  شـود. 
یعنـی خیـال، حالتی از حافظه اسـت که صور حسـی را بدن 
رعایـت بافـت و مضمـون اصلـی تداعی یـا تکـرار می  کند.

)مقـدادی، همـان: 210(
بیشتر به دنبال هدف است تا لذت.  -5

هدف در آن از پیش تعیین شده است.  -6
شـعر مبتنـی بـر خیـال، عامـل پدیداری شـعر   -7

می  شـود. جدولـی 
اجـزای ترکیب  شـده در شـعر مبتنـی برخیـال به   -۸
عنـوان تافته  هـای جدابافته، انسـجام یـا رابطۀ انـدام  وار را به 

شـکل فـرم مسـتحکم نـدارد.
برخـی از ایـن ویژه گی  هـا، در یکدیگـر تداخـل مفهومـی 
دارنـد، شـرط نیسـت کـه در شـعری حتمـا بایـد تمـام این 
ویژه گی  هـا موجـود باشـد تـا آن را شـعر مبتنـی بـر خیـال 
دانسـت، بـا دقـت در هر یـک از نمونه  های زیـر در می  یابیم 
کـه وجـود کـدام یـک از این مـوارد، به شـعر وجهـۀ خیالی 
داده اسـت و ایـن وجوه باعث شـده اسـت که ایـن نمونه  ها 
را نتوانیـم بـه قـول کولریج »شـعر حایز شـرایط« بشـماریم:

بازی شروع می  شود و بعد یک مگس
خود را به شیشه می  زند از چارسو عبث

حاال به ساز هرکه خم و پیچ می  خورد
قلبی که بود پیش تو بازیچۀ هوس

گردن نهد چگونه به قانون باغ وحش
گرگی که زوزه می  کشد از داخل قفس

)باختری: 10(
در ایـن سـه بیـت، کـه از مجمـوع یـک غـزل شـش بیتـی 
انتخـاب شـده اسـت، فرمـی شـکل نگرفتـه اسـت. بـازی 
بـه  بعـد یـک مگـس، عبـث خـود را  شـروع می  شـود و 
شیشـه می  زنـد. اجـزای این پیـام فقط بـا نیروی اسـتعداد و 
حافظـه کنـار هم قرار گرفته و حالتی   تداعی شـده اسـت که 
تصویـر آن در جهـان بیرونـی هـم موجود اسـت، هیچ خیال 
ویرانگـری در ایـن تداعـی وجود ندارد. شـاعر متمسـک به 
بیانـی شـده اسـت که هـر آدمی مـی توانـد چنین برداشـتی 
از وضعیـت و بافـت داشـته باشـد. گویـی هـدف شـاعر از 
قبـل تعییـن شـده و می خواهـد یـک وضعیتـی را از جهـان 
بیرونـی بـه توصیف بنشـیند. رابطۀ انـدام وار میـان بیت  های 
ایـن غـزل هم چندان محسـوس نیسـت، هر بیـت مضمونی 
را تداعـی می  کنـد به شـکلی که شـاعر در فراینـد این کنش 
زبانـی هیـچ نقـش آفریننده گی  یـی نـدارد. بنابرایـن، حاصل 
چنین ذهنیتی شـعر اسـتعداد اسـت نه شـعر نبوغ. عفیف در 
ایـن گونه شـعرها که تعـداد آن هم در میان شـعرهای او کم 
نیسـت، نه به عنـوان شـکننده و ویرانگِر نظـام آفرینش مواد 
و داده هـای زبانـی، بلکـه بـه حیـث یک گزارشـگر مسـتعد 
بـه کمـک قـوۀ درک ناخـودآگاه خـود از چگونگـی کنارهم 
چیـدن کلمه  هـا و وزن، بـه گـزارش وضعیتی می  پـردازد که 
ناخـودآگاهِ هـر آدمـی از فراینـد و براینـد چنیـن وضعیتـی 
انباشـته اسـت. گرگـی زوزه  کـش داخل قفس، طبیعی اسـت 
کـه بـه قانـون بـاغ وحـش گـردن نمی  نهـد. ایـن هـدف و 

نتیجه  یـی اسـت کـه در ناخـودآگاه هـر آدمـی وجـود دارد. 
برگیرنـدۀ  در  شـعر  سـرودن  عمـل  می  گویـد:  کولریـج 
تضادهـای روانشـناختی اسـت، یعنـی آمیزه  یـی از احسـاس 
و اراده   و برانگیخته گـی ناگهانـی و هـدف داوطلبانـه و خود 
ایـن هـدف و  خواسـته است)کشـاورز، 13۸4 :107(. اگـر 
نتیجـه و ایـن نظـام، به وسـیلۀ شـاعر می  شکسـت و متفری 
می  شـد و بعـد از همیـن مـواد، جهـان تـازه آفریده می  شـد، 
بـا »شـعر حایـز شـرایط« روبرو بودیـم، ولی حـاال این گونه 
نیسـت، فقـط با نیـروی خیال که نیروی مشـترک میـان تمام 
آدم  هاسـت، وضعیتـی منظـوم و گـزارش شـده اسـت. یا در 

ایـن نمونـه  ی دیگر:
دنیای من شبیه درختی است در کویر

تنهایی اتاق مرا دست کم مگیر
من سردم است و قاصدک از هرکجا که هست

باز آمده به دیدنم اما جقدر دیر
بیچاره من که این همه از خود گذشته  ام

بیچاره  تر زنی که شده در خودش اسیر  )باختری: 1۸(
یا

سرک همان سرک تنگ و خر همان خر لنگ
دلم گرفته از این زندگی تکراری

چه بود جمعه  ی من جز دوباره شنبه  شدن
تمام روز سپس فاژه  های بی  کاری

شما و سازش تان، راه حل و مشکل تان
من و حماقت من، زنده گی و ناچاری  )باختری: 20(

در بیت  هـای بـاال، شـاعر بـه وسـیلۀ وزن، بـه یـک هـدف 
و گـزارش، فقـط آرایـش و زینـت داده اسـت، چیـزی بـه 
جـز وزن بـه عنـوان جهان آفرینشـی شـاعر در آن به چشـم 
نمی  خـورد. از خوانـش هرکـدام از دو شـعر بـاال،  بیشـتر از 
این  کـه لـذت ببریم، بـه نتیجه  یی متوسـل می  شـویم. خیال با 
دنیـای آشـکار پیش چشـم پیونـد دارد. این شـکل  دهنده گان 
دنیـا ماننـد مهره  هایـی جابه جـا می  شـوند، امـا بنیـان مهره  ها 
دگرگـون نمی  گـردد. بنابرایـن، اندکی اسـتعداد کافی  سـت تا 
شـعری سـروده شـود. خیـال دو پدیـده را بـا هـم ترکیـب 
هـم  از  را  آن  هـا  گاه  یـا  و  می  گذرانـد  هـم  از  و  می  کنـد 
دگرگونی  هـا  ایـن  تمامـی  در  همـواره  امـا  می  کنـد،  جـدا 
شـکل نخسـتین حفـظ خواهـد شـد، اگـر خیـال چیـزی بر 
می  گزینـد یـا رهـا می  کنـد بـرای هدف ویـژه اسـت، در این 
به  گزینـی هیچ گونـه خالقیـت و آفرینشـی نیسـت. سـرک 
همـان سـرک و خـر همان خـر و سـرانجام زنده گـی دلگیر، 
آمـدن شـنبه بعـد از هـر جمعه  یـی و زنده گـی روزمره گـی 
و فاژه  هـای بـی  کاری، این  هـا همـه گزینش  هایی  انـد کـه بـا 
نیـروی خیـال و وزن کنـار هـم بـه گونـه  ای چیـده شـده  اند 
کـه هیـچ خالقیتـی در آن بـه نظـر نمی  رسـد، مهره  هـا و 
باورهـا دگرگـون نشـده  اند، ایـن نمونه  هـا دقیقـاً حالتـی از 
حافظـه اسـت کـه فقـط از قید زمـان و مـکان رها شـده  اند، 
کشـانده  تزلـزل  بـه  باورهـا  ایـن  پایه هـای  این  کـه  بـدون 
شـود و و شـاعر از نـو بـه آفرینش  گـری بپـردازد. بـا ایـن 
نگـرش حجم انبوهی از شـعرهای هر شـاعری، انباشـته  های 
بـدون خالقیتـی اسـت کـه بـه قـوت اسـتعداد، بـدون هیچ 
دخالـت هنری  یـی کنـار هـم چیـده شـده  اند. در ایـن نـوع 
 Willing ،شـعرهای عفیـف، آن »تعلیـق آگاهانـۀ نابـاوری
Suspension Of Disbelief« کـه بـه قول کولریج مایۀ 
خلـق آنچه کـه واقعیت ندارد و باورکردنش مشـکل اسـت، 
وجـود نـدارد، شـعرهای برخاسـته از خیال او، هـم واقعیت 
دارنـد و هـم قابل باوراند و وطیفۀ شـاعر در ایـن میان، بیان 

حقایـق اسـت نـه آفرینش دنیـای قایم  بـه  ذات.

دكتر نصیر آرين

ش دوم
بخ ACKU



د افغانستان جمهوري ریاست په افغانستان کې د ترورېزم 

پر وړاندې د امریکا او روسیې د ګډې مبارزې له وړاندیزه 

هرکلی کوي.

په افغانستان کې د نیابتي جګړې له اندېښنو رسه همهاله 

امریکايي  پوړی  لوړ  یو  چې  وي  ځل  لومړی  دا  ښایي 

چارواکی په افغانستان کې د واشنګټن او مسکو د کډ کار 

خربه کوي.

د افغانستان جمهوري ریاست وايي، ترورېزم نه یوازې د 

پر  او  دی  دښمن  ګډ  هېوادونو  ټولو  د  بلکې  افغانستان، 

وړاړندې یې مبارزه هم باید په ګډه ويش.

د جمهوري ریاست مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي د 

یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې دولت په 

دولت اړیکې او همکاري کوالی يش چې په سیمه کې د 

ترورېزم ګواښ کم او یا له منځه یويس.

نوموړي وویل:

چې  دا  یوازې  نه  متاس  ډول  هر  رسه  ډلو  ترورېستي  »له 

هم  نور  ګواښونه  بلکې  کوي،  نه  مرسته  رسه  امنیت  له 

ډېروالی يش، موږ مته لرو چې هېوادونه د دولت په دولت 

د همکاریو په زیاتېدو رسه، په دې برخه کې مسؤالنه چلند 

وکړي، تر ټولو مهمه دا چې په دې برخه کې د هېوادونو 

همغږي خورا مهم رول لرالی يش.«

دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د بهرنیو 

ویيل  نیکلسن  جان  جرنال  قوماندان  عمومي  ځواکونو 

چې امریکا او روسیه کوالی يش چې په افغانستان کې د 

ترهګرۍ ضد مبارزه پرمخ یويس.

چې  ویيل  قوله  له  نیکلسن  ښاغيل  د  مجلې  ویک  نیوز 

مسکو او واشنګټن کوالی يش چې خپل اختالفونه یوې 

په روانه  د ترهګرۍ ضد  افغانستان کې  په  او  خواته کړي 

جګړه کې ونډه واخيل.

روسې  د  کې  افغانستان  په  نیکلسن  جرنال  هم  څه  که 

ګڼو  وړاندې  تر دې  کار خربه کړې، خو  د ګډ  امریکا  او 

په  روسیه  ګواکې  چې  کړې  ادعا  چارواکو  امریکايي 

دا  بیا  روسیې  خو  کوي،  مالتړ  طالبانو  له  کې  افغانستان 

ډول ادعاوې بې بنسټه بللې دي.

د افغانستان د ميل اردو پخوانی لوی درستیز شېر محمد 

د  خوا  له  نیکلسن  جرنال  د  کې  افغانستان  په  هم  کریمي 

امریکا او روسیې د ګډ کار وړاندیز غوره ګڼي او وایي:

»که له روسیې رسه ملګرتیا کوو، امریکا خفه کېږي او که 

له امریکا رسه یې پالو، روسیه خفه کېږي، نو له دواړو رسه 

دوستي زموږ په ګټه ده، که دوی دواړه په رښتیې توګه دا 

پرېکړه وکړي چې د افغانستان په مسایلو کې د خیر ښیګڼې 

په پام کې نیولو رسه ګډ کار کوي، دا ډېره ښه خربه ده.«

د رويس اژانسونو د راپورونو له مخې، تازه د دغه هېواد د 

اندېښنه  سیرمولوتوف  اولیک  مرستیال  وزیر  چارو  بهرنیو 

څرګنده کړې او ویيل یې دي، د افغانستان شاميل سیمې 

د نړیوالې ترهګرۍ په مرکز د بدلېدلو په حال کې دي.

ښاغلی کریمي وايي چې روسیه په افغانستان کې د روانې 

اسالمي  د  یا  او  داعش  د  ډول،  ځانګړي  په  او  جګړې 

او  اندېښنې لري  او حضوره  فعالیت  له  نومې ډلې  دولت 

اندېښنې لېرې شوي نه وي، ښايي  تر کومه یې چې دغه 

زړه ښه  ته  کولو  کار  ګډ  امریکا رسه  له  کې  افغانستان  په 

نه کړي.

یک بررسـی تـازۀ نهادهای ملـی و بین المللی پیرامون 
وضعیـت زندگـی مـردم افغانسـتان نشـان می دهد که 
54 درصـد شـهروندان کشـور زیـر خط فقـر زندگی 

. می کنند
احصاییـه  اداره  جمهـور؛  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
اروپـا،  اتحادیـه  همـکاری  بـه  افغانسـتان  مرکـزی 
برنامـه غذایـی جهـان، بانـک جهانـی و شـماری از 
وزارت خانه هـا گزارشـی را از وضعیـت زندگی مردم 

افغانسـتان تهیـه کـرده اسـت.
ایـن گـزارش امـروز یکشـنبه )16 ثـور( در کابـل از 
سـوی این نهادها به نشـر رسـید. در ایـن گزارش 21 
هـزار خانـوار با درجـه اطمینان 95 درصد از سراسـر 

افغانسـتان مـورد پرسـش قرار گرفته اسـت.
نفـوس  کـه سـاختار  نشـان می دهـد  ایـن گـزارش 
افغانسـتان بـا 4۸ فیصـد پایین تر از سـن 15 سـالگی، 

اسـت.  بسـیار جوان 
یافته هـای اداره احصاییـه مرکـزی، مهاجـرت  داخلی 
در افغانسـتان را وسـیع توصیـف کـرده و گفتـه کـه 
بیشـتر مـردم عالقه منـد اند که از روسـتاها به شـهرها 

و بـه ویـژه شـهرکابل مهاجـرت کنند.
نفـوس  نصـف  کـه  کـرده  مشـخص  یافته هـا  ایـن 
افغانسـتان در خانواده هایـی زندگـی می کننـد کـه 9 
و یـا بیشـتر از آن عضـو دارنـد. 44 درصـد نفـوس 
افغانسـتان در خانه هـای مزدحم که بیشـتر از سـه نفر 

در یـک اتـاق هسـت، زندگـی می کننـد.
بررسـی های ایـن نهادهـا نشـان می دهد کـه خط فقر 
در سـال 13۸6 بیشـتر از 33 درصـد بـوده اسـت امـا 
ایـن ارقـام در سـال 1391 بـه بیشـتر از 3۸ درصـد 
صعـود می کنـد. بررسـی ها نشـان می دهـد کـه میزان 
 54.5 بـه  سـال 1395  در  افغانسـتان  در  فقـر  خـط 
درصـد رسـیده اسـت. بیشـترین میـزان خـط فقر در 
فصـل زمسـتان بـا 67.5 درصـد وجود داشـته که این 
رقـم در فصـل تابسـتان بـه 46.3 درصـد و در فصـل 

بهـار بـه 4۸.7 درصـد می رسـد.
در  غذایـی  مصوونیـت  از  اداره  ایـن  بررسـی های 
از  افغانسـتان  مـردم  کـه  می دهـد  نشـان  افغانسـتان 
کمتریـن میـزان مصوونیـت غذایـی بهره بـرده و این 
رقـم بـه 44 درصـد نسـبت بـه سـال های گذشـته، 

شـدیدتر شـده اسـت.
از  درصـد   2۸ پیشـه  را  زراعـت  گـزارش  ایـن 
از  را  آب  کمبـود  و  دانسـته  افغانسـتان  خانواد هـای 
جدی تریـن مشـکل در ایـن زمینه عنوان کرده اسـت.

بربنیـاد این گزارش دسترسـی مردم به آب آشـامیدنی 
در سـال 1395 نسـبت بـه سـال 1393 کاهـش یافتـه 
آب  بـه  مـردم  دسترسـی  حاضـر  حـال  در  اسـت. 
آشـامیدنی 61.7 درصـد اسـت در حالیکـه ایـن ارقام 

در سـال 1393 بیشـتر از 64 درصـد بـوده اسـت.
ایـن گـزارش نشـان می دهـد که از هـر صد نفـر تنها 
چهـار نفـر در افغانسـتان از انترنت اسـتفاده می کنند.

بـا ایـن حـال، مصطفی مسـتور وزیـر اقتصاد کشـور 
پـس  سیاسـی،  ثباتـی  بـی  ناامنـی،  کـه  می گویـد 
لرزه هـای انتخابـات 1393 کـه منجر به فرار سـرمایه 
از کشـور شـد، از دالیـل عمده کاهـش ارایه خدمات 

و بلنـد رفتـن میـزان فقـر در افغانسـتان اسـت.
بـه گفتـه آقای مسـتور، کاهش رشـد اقتصـادی، عدم 
تـوازن بیـن رشـد جمعیـت و رشـد اقتصـادی، عدم 
تـوازن میـان تولیـدات و مصـارف اقتصـادی از دیگر 
عوامـل ایـن موضـوع اسـت. وی تاکیـد می کنـد کـه 
بررسـی  بـه صـورت جـدی  بایـد  ایـن گزارش هـا 

. ند شو

نارسـایی  کـه  گفـت  نیـز  اروپـا  اتحادیـه  نماینـده 
حکومـت در زمینـه ارایـه خدمـات، ناشـی از اوضاع 
امنیتـی بوده اسـت. او نیز  گفت که نفوس افغانسـتان 
جوان اسـت و تا 35 سـال آینده نفوس افغانسـتان دو 

برابـر خواهد شـد.
دهـای ملـی و بین المللـی پیرامـون وضعیـت زندگی 
درصـد   54 کـه  می دهـد  نشـان  افغانسـتان  مـردم 
شـهروندان کشـور زیـر خـط فقـر زندگـی می کننـد.
همـکاری  بـه  افغانسـتان  مرکـزی  احصاییـه  اداره 
اتحادیـه اروپـا، برنامـه غذایـی جهـان، بانـک جهانی 
و شـماری از وزارت خانه هـا گزارشـی را از وضعیت 

زندگـی مـردم افغانسـتان تهیـه کـرده اسـت.
این گزارش روز یکشـنبه )16 ثور( در کابل از سـوی 
ایـن نهادهـا بـه نشـر رسـید. در ایـن گـزارش از 21 
هـزار خانـوار با درجـه اطمینان 95 درصد از سراسـر 

افغانسـتان مـورد پرسـش صورت گرفته اسـت.
نفـوس  کـه سـاختار  نشـان می دهـد  ایـن گـزارش 
افغانسـتان بـا 4۸ فیصـد پایین تر از سـن 15 سـالگی، 

اسـت.  بسـیار جوان 
یافته هـای اداره احصاییـه مرکـزی، مهاجـرت  داخلی 
در افغانسـتان را وسـیع توصیـف کـرده و گفتـه کـه 
بیشـتر مـردم عالقه منـد انـد کـه تـا از روسـتاها بـه 

شـهرها و بـه ویـژه شـهرکابل مهاجـرت کننـد.

نفـوس  نصـف  کـه  کـرده  مشـخص  یافته هـا  ایـن 
کـه  می کننـد  زندگـی  خانواده هایـی  در  افغانسـتان 
9 و یـا بیشـتر از آن عضـو دارد. 44 درصـد نفـوس 
افغانسـتان در خانه هـای مزدحم که بیشـتر از سـه نفر 

در یـک اتـاق هسـت، زندگـی می کننـد.
بررسـی های ایـن نهادهـا نشـان می دهـد کـه خـط 
فقـر در سـال 13۸6 بیشـتر از 33 درصـد بوده اسـت 
مـا ایـن ارقام در سـال 1391 بـه بیشـتر از 3۸ درصد 
صعـود می کنـد. بررسـی ها نشـان می دهـد کـه میزان 
 54.5 بـه  سـال 1395  در  افغانسـتان  در  فقـر  خـط 
درصـد رسـیده اسـت. بیشـترین میـزان خـط فقر در 
فصـل زمسـتان بـا 67.5 درصـد وجود داشـته که این 
رقـم در فصـل تابسـتان بـه 46.3 درصـد و در فصـل 

بهـار بـه 4۸.7 درصـد می رسـد.
در  غذایـی  مصونیـت  از  اداره  ایـن  بررسـی های 
از  افغانسـتان  مـردم  کـه  می دهـد  نشـان  افغانسـتان 
کمتریـن میـزان مصوونیـت غذایـی بهره بـرده و این 
رقـم بـه 44 درصـد نسـبت بـه سـال های گذشـته، 

شـدیدتر شـده اسـت.
از  درصـد   2۸ پیشـه  را  زراعـت  گـزارش  ایـن 
از  را  آب  کمبـود  و  دانسـته  افغانسـتان  خانواد هـای 
جدی تریـن مشـکل در ایـن زمینه عنوان کرده اسـت.

بربنیـاد این گزارش دسترسـی مردم به آب آشـامیدنی 
در سـال 1395 نسـبت بـه سـال 1393 کاهـش یافتـه 
آب  بـه  مـردم  دسترسـی  حاضـر  حـال  در  اسـت. 
آشـامیدنی 61.7 درصـد اسـت در حالیکـه ایـن ارقام 

در سـال 1393 بیشـتر از 64 درصـد بـوده اسـت.
ایـن گـزارش نشـان می دهـد که از هـر صد نفـر تنها 
چهـار نفـر در افغانسـتان از انترنت اسـتفاده می کنند.

بـا ایـن حـال، مصطفی مسـتور وزیـر اقتصاد کشـور 
پـس  سیاسـی،  ثباتـی  بـی  ناامنـی،  کـه  می گویـد 
لرزه هـای انتخابـات 1393 کـه منجر به فرار سـرمایه 
از کشـور شـد، از دالیـل عمده کاهـش ارایه خدمات 

و بلنـد رفتـن میـزان فقـر در افغانسـتان اسـت.
بـه گفتـه آقای مسـتور، کاهش رشـد اقتصـادی، عدم 
تـوازن بیـن رشـد جمعیـت و رشـد اقتصـادی، عدم 
تـوازن میـان تولیـدات و مصـارف اقتصـادی از دیگر 
عوامـل ایـن موضـوع اسـت. وی تاکیـد می کنـد کـه 
بررسـی  بـه صـورت جـدی  بایـد  ایـن گزارش هـا 

. ند شو
نارسـایی  کـه  گفـت  نیـز  اروپـا  اتحادیـه  نماینـده 
حکومـت در زمینـه ارایـه خدمـات، ناشـی از اوضاع 
امنیتـی بوده اسـت. او نیز  گفت که نفوس افغانسـتان 
جوان اسـت و تا 35 سـال آینده نفوس افغانسـتان دو 

برابـر خواهد شـد.
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روندی به عقب
54 درصد مردم زیر خط فقر هستند

ارګ له ترورېزم رسه د امریکا او روسیې 

د ګډې مبارزې له وړاندیزه هرکلی کوي
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مخالفت های غیرقانونی...
بــا اتفــاق نظــر بــه ســوی مســایل مهــم کشــوری هماننــد 
بــا  زیــرا  برونــد؛  الکترونیکــی  تذکــره  رونــد  آغــاز 
ــان  ــد و آن ــرر می کنن ــرف ض ــالف دو ط ــت اخت موجودی
بــه جــای کاهــش بحــران نبایــد کشــور را بــه کشــمکش و 

ــد.« ــوق دهن ــران س بح
در همیــن حــال، داود غفــاری یــک عضــو دیگــر مجلــس 
در  را  تذکــره  توزیــع  کــه حکومــت  می گویــد  ســنا 

ــت. ــرده اس ــاز نک ــب آغ ــت مناس وضعی
آقــای غفــاری گفــت: »معلــوم دار اســت کــه دســت همــه 
ــل  ــور دخی ــران در کش ــن زدن بح ــرای دام ــا ب خارجی ه
ــس از  ــال 1392 پ ــد در س ــد بای ــن رون ــه ای اســت؛ وگرن
تصویــب قانــون ثبــت احــوال نفــوس کــه در آن زمــان ســه 
ثلــث اعضــای مجلــس ســنا حضــور داشــت و ایــن مجلس 
ــی  ــد؛ ول ــاز می ش ــود، آغ از مشــروعیت الزم برخــوردار ب
ــم ایــن مجلــس از مشــروعیت  چطــوری حــاال کــه تصمی

ــود.« ــق می ش ــم برخــوردار نیســت، زود تطبی الزم ه
ــران  ــود رهب ــا را خ ــن اختالف ه ــه ای ــرد ک ــد ک او تاکی
ــازند. ــل س ــد ح ــان بای ــرده و خودش ــاد ک ــت ایج حکوم
پنجشــنبه  الکترونیکــی  شناســنامه های  توزیــع  رونــد 
گذشــته از ســوی رییــس جمهــور غنــی آغــاز شــد؛ ولــی 
ــع  ــد توزی ــاز رون ــا آغ ــی ب ــس اجرای ــداهلل ریی ــداهلل عب عب
فاقــد  را  رونــد  ایــن  و  کــرد  مخالفــت  شناســنامه ها 

مشــروعیت خوانــد.
ــاع  ــوز اجم ــا هن ــه ت ــت ک ــت گف ــی حکوم ــس اجرای ریی
ــده  ــه وجــود نیام ــنامه ها ب ــع شناس ــر ســر توزی سیاســی ب

ــرد. ــه صــورت گی ــع آن عجل ــد در توزی اســت و نبای
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شمس الحق آريانفر

عوامل بحران های سیاسی
ــژاد  ــال ن ــا ح ــت: ت ــید، گف ــدرت رس ــه ق ــر ب ــی هتل وقت
اســالو و نــژاد انگلوساکســن در جهــان حاکمیــت داشــت، 
ــر  ــژاد برت ــا ن ــت: آریایی ه ــم باشــد؛ گف ــی حاک ــژاد آریای ــد ن ــون بای اکن
جهــان انــد؛ حاکمیــت حــق آریایی هــا اســت؛ دیگــران بایــد محکــوم و 

رعیــت مــا باشــند.
ــرق در  ــا غ ــد دنی ــبب ش ــی س ــم و تمامیت خواه ــب فاشیس ــن تعص ای
بحــران گــردد. هتلــر شکســت و فاشیســم محکــوم دادگاه تاریــخ گردیــد. 
ــل  ــه عق ــود ک ــدا ش ــی پی ــر کس ــان حاض ــد در زم ــاور می کنی ــما ب ش
ــژادی و  ــری ن ــه برت ــد ب ــم معتق ــد و بازه ــلمان باش ــد، مس ــته باش داش
ــی و  ــی از زبان ــانی، زبان ــانی از انس ــد انس ــر کن ــد؟ و فک ــب باش تعص
قومــی از قومــی برتــری دارد؟ چنیــن کســانی مخالــف ارشــادات اســالم 
ــدارد. ســید  ــری ن ــج کســی از کــس دیگــر برت ــد: هی اســت کــه می گوی
قریشــی و ســیاه حبشــی باهــم برابــر انــد، مگــر بــا تقــوا، انســان ها ماننــد 
دندانه هــای شــانه بــا هــم برابــر انــد. افــراد معتقــد بــه برتــری قومــی و 
نــژادی و زبانــی از لحــاظ رشــد سیاســی و اجتماعــی مصــداق راســتین 

ســخن موالناســت گفــت:
سخت گیری و تعصب خامی است

تا جنینی کار خون آشامی است
خداوند از چنین باور غیر انسانی و کفری در امان دارد.

نوراهلل ولی زاده

مــا در افغانســتان دو جنــگ داریــم: 1-جنــگ گــرم و 
ــدودی  ــا ح ــا ت ــرم طرف ه ــگ گ ــرد. در جن ــگ س 2- جن
در  و  تروریســتی  گروه هــای  یک ســو  انــد.  مشــخص 
ــدان مشــخص  ــا در جنــگ ســرد طرف هــا چن ــت؛ ام ســوی دیگــر، دول
چهره هــای  و  حلقــات  حکومتیــان،  میــان  معامله گری هــا  نیســت. 
مشــخص سیاســی در درون و بیــرون حکومــت، جنــگ ســرد را هرچــه 
ــرم  ــگ گ ــوزۀ جن ــه در ح ــی ک ــت. آنان ــاخته اس ــز س ــتر تحلیل گری بیش
ــوزۀ  ــد، در ح ــی می  کنن ــتی معرف ــح و آش ــدار صل ــود را طرف ــدیداً خ ش
جنــگ ســرد، هــر چندگاهــی یکبــار جنــگ را ا دامــن می زننــد و اجــازه 

ــد. ــی گرای ــه خاموش ــگ ب ــن جن ــعله ای ــه ش ــد ک نمی دهن
ــی را  ــره برق ــع تذک ــه توزی ــۀ یک طرف ــت برنام ــس حکوم ــه ریی این ک
آغــاز می کنــد، کــه حتــا صبورتریــن متحــد سیاســی اش آن را نامشــروع 
می خوانــد، در واقــع بنزینــی اســت کــه بــر آتــش جنــگ ســرد می ریــزد. 
ــا از نظــر درجــۀ  ــاک اســت و جنــگ گــرم م ــن جنــگ خیلــی خطرن ای
ــتجو  ــوزه جس ــن ح ــه در ای ــح ک ــد. صل ــای آن نمی رس ــه پ ــت ب اهمی

ــم. ــی نمی بری ــتان ره بجای ــا تروریس ــگ ب ــوزه جن ــود، در ح نش

محمدعارف منصوری

قبیله گرایی در الیه های مختلف
ــورد درج  ــتون ها در م ــر پش ــراض غی ــه اعت ــارغ از این ک ف
یــا عــدم درج کلمــۀ افغــان در شناســنامه های برقــی چقــدر 
ــان  ــت هموطن ــک دس ــِش ی ــل و واکن ــه، عکس العم ــا ن ــت ی ــه اس مؤج

پشــتون مــا قابــل توجــه و جالــب اســت.
ــد.  ــد می کنن ــت بلن ــا هوی ــی صــدای شــان را در رابطــه ب همینکــه عده ی
مالهــای قبیلــه، ُمهــر کفــر را بــر جبیــن شــان می کوبنــد. حکمتیــار آن هــا 
ــا  ــارک دشــمنی ب ــان م ــد. سیاست پیشــه گان ش ــه می خوان ــر بیگان را اجی
ــرب  ــه در غ ــی ک ــا آن های ــان و حت ــد. چپ گرای ــی را می زنن وحــدت مل
ــا  ــدودی مزای ــا ح ــد و ت ــنفکری دارن ــای روش ــد و ادع ــی می کنن زنده گ
و چنــد و چــون جوامــع چنــد فرهنگــی و از بُعــد اجتماعــی کثرت گــرا 
را درک و تجربــه کــرده انــد، همیــن کــه بــوی تعفــن بدویــت و تعصــب 
قبیله گرایــی بــه مشــام شــان می رســد. همــه ارزش هــا را فرامــوش کــرده، 
عیــن ســخنان مشــت جاهلــی را کــه در کســوت روحانیــت جــا گرفتــه 
ــری  ــو دیگ ــه نح ــین را ب ــار مغاره نش ــای حکمتی ــا پس خورده ه ــد و ی ان

ــد. ــخوار می کنن نش
مــن در ایــن مــدت و در روزهــای اخیــر کــه بحــث هویــت داغ اســت، 
احــدی از هموطنــان پشــتون مــا را ســراغ نــدارم کــه بــه مقولــۀ هویــت 
بــه عنــوان یــک گفتمــان اجتماعــی نگریســته باشــند و بــه اســتدالل یــا 
ــی  ــا زورگوی ــل ب ــه در عم ــند. این ک ــه باش ــان پرداخت ــا مخالف ــره ب مناظ
ــارک  ــد، مب ــرده ای ــان ک ــی ت ــت قوم ــل هوی ــه تحمی ــدام ب ــدری، اق و قل
تــان بــاد، امــا ســئوال ایــن اســت کــه آیــا یــک بخــش بــزرگ معتــرض 
هموطنــان تــان حــق مطــرح کــردن یــک بحــث اجتماعــی را هــم ندارند؟ 
در کشــورهای پیشــرفته و قانون منــد، موضوعــاِت نــه چنــدان مهمــی بــه 
گفتمــان تبدیــل می شــود و در نهایــت بــه تفاهــم می رســند، امــا در ایــن 
قبرســتانی کــه روی نامــش دعــوا داریــم، همیــن کــه از هویــت خــود یــاد 
ــی  ــد. بی فرهنگ ــت می کن ــی خطاب ــت، حرام ــون طاق ــی چ ــی، اوباش کن
ــه اخــراج از وطــن می دهــد. فاشیســتی چــون  ــی، دســتور ب چــون اصول

ــه... ــوال بقی ــه همیــن من ــد و ب ــون، شــغالت می خوان ی
آیــا روشــنفکران پشــتون بــا ســکوت معنــادار و موافقــت ضمنــی شــان، 
عمــداً عرصــه را بــه اراذل و اوبــاش واگــذار شــده انــد و بــا ایــن زبــان 
ــر از زمانیــم و مقضیــات کشــور خــود را  ــا فرات ــا م حــرف می زننــد؟ آی
ــده و  ــب مان ــان عق ــا از زم ــل م ــرف مقاب ــه ط ــا این ک ــم ی درک نمی کنی

بــه بلــوغ سیاســی و اجتماعــی نرســیده؟

فیـسبـوک نـــامــه

افـراطیـت سـرمنـزل 
از  )اعـم  مـردم  مـا  کشـور  در  سـال ها شـده 
نظامـی و غیرنظامـی( قربانی انفالق برخاسـته 
از تیـوری تـرور و وحشـت می باشـند. زمانـی 
دیگـر  کشـورهای  کـه  می دادیـم  قربانـی  مـا 
مسـلمان )نظیر عربسـتان سـعودی، پاکستان و 
دیگـران( بـرای مـا فتـوا می بافتنـد و بـه یـک 
شـکلی، کشـور مـا را راه منتهـی به بهشـت و 

خـاک مـا را مرکـز ثقـل جهـاد می دانسـتند.
ولـی دیـری نشـد کـه این هـا بـه خـود آمدند 
و تـرور و وحشـت دامن گیـر خودشـان شـد 
کـه در نهایـت، یکـی آمـد از مالهـای خـود 
خواسـت که فتـوا بدهنـد در »پاکسـتان« جهاد 
نیسـت و آن دیگـری »تحت ادارۀ بن سـلمان« 
تعهـد سـپرد که گلیـم »سلفیسـم تکفیـری« را 
جمـع می کنـد و بـه خاطـر »ُگِل روی« دختـر 
مسـلمان  اصطـالح  در  را  سـعودی  ترامـپ، 
معتـدل می گردانـد و امریـکا را متهـم کـرد که 
وهابی گـری را برای سـعودی دسـتورداده بود.
همـۀ ایـن کش وقوس هـا زمانی شـد کـه برای 
کشـورهای خودشـان فرصت به وجـود آمد و 
مالهـای را تراشـیدند و روی صحنـه آوردنـد 
تـا فتـوای دموکراتیزه سـازی بدهـد، ولـی در 

کشـور مـن، کار از کار گذشـته بـود. چرا؟
بـرای این کـه این جـا افراطیـت بـه قـدر کافی 
و  نظـری  تروریسـم  و  بـود  دوانیـده  ریشـه 
تکفیـری، ذهنیـت دینـی مـا را تحـت شـعاع 
قـرار داده بـود. مـا قربانـی پیـروی از فتـاوای 
بافتـه شـده در پاکسـتان و سـعودی شـده ایم 
کـه »تروریسـتان« افغانـی مـا حمـل می کننـد 

و از روی آن بـرای تمـام مـردم سـرزمین مـن 
و  دهقانـان  )علمـا، خبرنـگاران، کسـبه کاران، 
انفـالق  بـا  معلمـان( اجـل تعیـن می کننـد و 
خـود بـرای کشـتن مـا می خواهنـد بـه »حور« 

بهشـتی برسـند .
پیامبـر  یـاران  تکفیـر  بـا  تکفیـری  افراطیـت 
اسـالم در همـان صـدر اسـالم تحـت عنـوان 
خـوارج آغـاز شـد و ترکیـب آن، ملغمه یـی 
بـود از »فرهنـگ جاهلـی قبـل از اسـالم«، فقر 
. اداره  و  قـدرت  سـرخورده گی  و  اقتصـادی 
گـروه خـوارج بـا تکفیـر تمـام »غیـر خـود« 
شـاهکار وحشـی گری را بـه نمایش گذاشـتند 
رخ  بـه  را  قبیله یـی  غیـرت  اصطـالح  در  و 
تمـدن اسـالمی کشـیدند. ایـن تفکر بـار دیگر 
و بـه صـورت مدرن تـری بـه سـراغ »اسـالم« 
ویژه گی هـای  این بـار  ولـی  اسـت،  آمـده 
این بـار جنـگ  را حمـل می کنـد:  مدرن تـری 
مذهبـی را از طریـق تلویزیون هـای ماهوارۀ به 
پیـش می برد، تکفیـر را در نوارهای سـخنرانی 
بـر  مبتنـی  بین الملـل  تکثیـر می کنـد، روابـط 
به جـای  و  انـد  انداختـه  راه  را  تکفیرگـری 
کشـتن با شمشـیر، رو بـه دوربیـن فلم برداری 

می کنـد. ذبـح 
تکفیرگـری امـروزی مرکب اسـت از: فرهنگ 
سـرخورده گی  و  شـده  مدرنیـزه  قبیله یـی 
قـدرت و معرفـِت کالمـی بـه جـای معرفـت 
شـریعت مدارانه. تکفیرگری امـروزی نصوص 
اسـالمی را بـاز قرائـت کـرده اسـت و تمـام 
تلقـی  بـی ارزش  گذشـته  فقهـی  قرائت هـای 

شـده اسـت کـه در ایـن بـاز قرائـت می تـوان 
بـرای هرپیـش آمـدی جـدا فتوا بافـت و برای 
هـر عملـی بـه طـور مجزا حکـم صـادر کرد .
قطـب  دارد:  قطـب  دو  امـروزی  تکفیرگـری 
و  داعـش  باغیـرت.  قطـب  و  بی غیـرت 
ایـن  باغیـرت  قطـب  آن،  امثـال  گروه هـای 
اندیشـه اسـت؛ چون می گوید و عمـل می کند 
)خـود را انفـالق می دهـد(، ولـی تکفیری های 
نظـری و گروه هایـی کـه تحـت عنوان اسـالم 
نحله هـای  و  اسـالمی  مذاهـب  تکفیـر  بـه 
اسـالمی می پردازنـد، قطـب بی غیرت شـمرده 
می شـوند؛ چـون بـاور به کفـر دیگـران دارند، 
ولـی غیـرت انفـالق خویـش را ندارنـد. بنابر 
آن، جنایـت شـخصی کـه مـرا به عنوان سـنی 
و شـما را بـه عنـوان شـیعه، یـا مـرا بـه عنوان 
صوفـی و شـما را بـه عنوان وهابـی و یا مرا به 
یـک عنوان دیگر و شـما را به یـک لقب دیگر 
کافـر می دانـد، کمتـر از فـردی که خـودش را 
انفـالق می دهـد، نیسـت؛ فقط فرق آن داشـتن 

غیـرت انفـالق و عـدم انفـالق اسـت .
بـن سـلمان دیـر حرکـت کـرد. بـرای کشـور 
خـودش بـه زودتریـن فرصـت از گروه هـای 
ولـی  می تراشـد،  سـکوالر  مفتیـان  تکفیـری 
بدسـت  بی گناهـان  قربانـگاه  را  مـن  کشـور 
وحشـیان تکفیـری سـاخت .ایـن مربـوط بـه 
علمـای اعـالم و خـالق می شـود که بـا توجه 
بـه وضعیـت حسـاس مردم مـا نگزارنـد بیش 
از ایـن دیـن ما گـروگان چنـد نفـر »کفرباف« 

باشـد و قربانـی دادن مـا بی پایـان.

كمال الدين حامد

با پایان جنگ سوریه، قطر...
خانواده هـای سـلطنتی قطـر می توانند امپراتور باشـند امـا آنان امپراتـوری ندارند؛ 
انگلیـس را بـدون هنـد در نظـر بگیریـد. امـا اگر پـس از پایان جنگ در سـوریه، 
قطـر ایـن کشـور را نجـات دهد و ثـروت عظیم آن بتواند این سـرزمین باسـتانی 
را بازسـازی کنـد، بـرای امپراتورهایـش یـک امپراتوری به دسـت خواهـد آورد. 
بـا ایـن کار نـه تنهـا سـوریه تـا ابـد از آن قطر خواهـد شـد - البته سـوریه برای 
جلوگیـری از این مسـاله تـالش خواهد کـرد - بلکه همان طور کـه در خاورمیانه 
می گوییـم، صاحـب » نفـوذی قابـل توجـه« نیـز خواهـد شـد. قطـر قـدرت بـه 
دسـت خواهـد آورد؛ قدرتـی - بـا  سـاحل مدیترانه - کـه حتی عربسـتان هم از 

آن بی بهـره اسـت.
آیـا ایـن چیزی اسـت کـه هم اکنون شـاهد آغـازش هسـتیم؟ البته روسـیه نیز در 
آن سـهیم خواهـد بـود – بیاییـد به خاطـر بیاوریم که پادشـاه سـعودی در زمانی 
نـه چنـدان دور مهمـان پوتیـن بـود – و شـاید ایـران هـم بـه نحـوی حاشـیه ای 
سـهمی در آن داشـته باشـد. ضمنـا ایـن نظریه که ایرانی ها بر سـوریه تسـلط پیدا 
می کنند یک افسـانه اسـت که بیشـتر از سـوی بنیامین نتانیاهو مطرح شـده اسـت 
و بایـد اضافـه کنـم که آنان آنقـدر هم محبوب نیسـتند. طی تمام سـفرهایم، هیچ 
ایرانـی ای را ندیـدم کـه بیـش از یـک سـال در خط مقدم سـوریه حضور داشـته 
باشـد. حـزب اهلل و البتـه ارتـش سـوریه نقـش چشـم گیری در بازسـازی سـوریه 
خواهنـد داشـت. اگر اسـد جان سـالم به در ببـرد - که هنوز کسـی را با تصوری 

دیگـر در سـوریه ندیـده ام - ارتـش سـوریه نیز جان سـالم بـه در خواهد برد.
چنـد هفتـه پیـش تلویزیـون سـوریه سـربازان، تانک هـا، نفربرهـا و کامیون هایی 
را نشـان داد کـه بـرای نبـرد نهایـی در غوطـه شـرقی روانـه جنوب شـده بودند. 
تصـور شـد که هدف ایـن حرکـت، ترسـاندن افراط گرایـان باقی مانـده در غوطه 
باشـد. امـا دلیـل واقعـی آن کامـال متفاوت بـود. ارتش می خواسـت بفهمـد که با 

چـه سـرعتی می توانـد 25 هـزار سـرباز را از حلـب بـه شـمال دمشـق و جنوب 
آن منتقـل کنـد. ایـن اقـدام تنهـا 4۸ سـاعت طول کشـید. بـه عبارت دیگـر، این 
تنهـا یـک ارتـش مبارز نیسـت که جان سـالم به در برده اسـت، بلکـه یک ارتش 

سـیار هم اسـت.
در طـول مـرز بـا تپه هـای جوالن کـه اسـرائیل آن را اشـغال کـرده، شـبه نظامیان 
گوناگونـی حضـور دارنـد - کـه برخـی از آن هـا افراطگـرا هسـتند - کـه رابطـه 
خـوب محـدودی بـا اسـرائیل دارند. اسـرائیلی ها حتـی برخی از مجروحـان آنان 
را نیـز بـه بیمارسـتان های خـود برده انـد. اسـرائیلی ها هیـچ گاه آنـان را بمبـاران 
بمبـاران  را  نیروهـای حـزب اهلل  و  ایرانی هـا  تنهـا سـوری ها،  آن هـا  نکرده انـد. 
کرده انـد. پـس اگـر جنـگ تمـام شـود، اسـرائیلی ها بـا ایـن بن بسـت کوچـک 
پاییـن جـوالن چـه خواهند کـرد؟ می نشـینند و نگاه می کنند تا سـربازان اسـد آن 
را پـس بگیرنـد؟ یـا سـعی می کننـد نسـخه ای سـوری را از منطقـه تحت اشـغال 
در جنـوب لبنـان کـه اسـرائیل از سـال 19۸2 تـا 2000 کنتـرل آن را در دسـت 

داشـت، تهیـه کنند؟
بـه عبـارت دیگـر، بـا در نظـر گرفتـن ایـن کـه ژنرال هـای هوشـمندتر ارتـش 
ارتـش  یعنـی  خاورمیانـه  ارتـش  سرسـخت ترین  و  بی رحم تریـن  از  اسـرائیل 
سـوریه اسـتقبال نمی کننـد، آیـا اسـرائیل تـالش خواهـد کـرد که پـس از جنگ، 
بخش هایـی از خـاک سـوریه را بگیـرد و ادعا کند کـه این اقدام بـرای جلوگیری 

از نفـوذ پارسـیان افسـانه ای بـه مرزهـای اسـرائیل الزم اسـت؟
هنگامـی کـه در بیـروت قهـوه ام را تمـام می کردم فکـر جالبی به ذهنم رسـید که 
تـا دفتـرم همراهیـم کـرد تـا نـام کشـتی یونـان در مدیترانـه را جسـت وجو کنم. 
F465 کشـتی ای بـا نـام »تمیسـتوکلس« )سیاسـتمدار و سـردار پرنفوذ آتـن که با 
تقویـت نیـروی دریایـی آتن پیش از حمله خشایارشـا، نقش بزرگی در شکسـت 
ایرانیان در نبرد سـاالمیس داشـت( اسـت. فصلی که این اسـم را در آن جسـت و 

جـو می کـردم؛ »آتنی باسـتانی، کسـی کـه بر پارسـیان غلبه کـرد« بود.

ACKU
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هفـت مهنـدس هنـدی در والیـت بغـالن توسـط 
افـراد ناشـناس مسـلح ربـوده شـده اند.

منابـع محلـی والیـت بغـالن تاییـد کرده انـد کـه 
هفـت مهنـدس هنـدی و یـک همـکار افغانسـتانی  
آنـان توسـط مردان مسـلح ناشـناس در این والیت 

ربـوده شـده اند. 
ذبیـح اهلل شـجاع، سـخنگوی پولیـس بغـالن گفـت 

کـه ایـن حادثه قبـل از ظهـر روز، یکشـنبه 16 ثور 
در دشـت خواجـه الـوان ایـن والیـت اتفـاق افتاده 

ست. ا
او گفـت کـه آنـان قـرار بود به یک ایسـتگاه فشـار 

قـوی برق برونـد که در مسـیر راه ربوده شـدند.
آقـای شـجاع گفـت کـه براسـاس اطالعـات اولیه 
آنـان بـه قریـه »وزیرا« منتقل و سـپس تـالش برای 

رهایـی آنان آغاز شـده اسـت. 
سـفارت هنـد در کابـل نیـز ربوده شـدن اتبـاع این 

کشـور را تاییـد کرده اسـت.
محمـود حقمل، سـخنگوی والی بغـالن نیز از آغاز 

تالش هـا بـرای رهایی آنان خبر داده اسـت.
ایـن در خالی  اسـت که در ماه میزان سـال گذشـته 
نیـز یـک مهنـدس هنـدی کـه در والیـت میـدان 
وردک ربـوده شـده بـود، توسـط نیروهـای امنیتـی 

بعـد از 40 روز آزاد شـد.
ایـن مهندسـان اولیـن شـهروندان هنـدی نیسـتند 
کـه در افغانسـتان ربـوده می شـوند، قبـل از ایـن 
جودیـت دیسـوزا، تبعـه ایـن کشـور در نهـم جون 

2016 در کابـل ربـوده و بعـداً رهـا شـد.
او چهارمیـن شـهروند هنـدی بـود کـه در بیـش از 

یـک دهـه در افغانسـتان ربـوده می شـد.
پیـش از ایـن در سـال 2014 آلیکسـس پـرم کمـا، 
یـک کشـیش کاتولیـک هنـدی در والیـت هـرات 
ربـوده شـده بـود. او نیز در مـاه فوریـه 2015 آزاد 

. شد

ــت، از  ــانه ها و حکوم ــت رس ــترک مصوونی ــه مش ــووالن کمیت مس
ــای  ــه رویداده ــی ک ــرای خبرنگاران ــی ب ــژه امنیت ــر وی ــاذ تدابی اتخ

ــد. ــر دادن ــد خب ــش می دهن ــتی را پوش تروریس
و  رســانه ها  مصوونیــت  کمیتــه  عضــو  توحیــدی  اهلل  صدیــق 
حکومــت روز یکشــنبه )16ثــور( در یــک نشســت خبــری در کابــل 
گفــت کــه ایــن کمیتــه تدابیــر ویــژه امنیتــی کــه پیــش از ایــن قــرار 
ــگاران در پوشــش رویدادهــای تروریســتی اتخــاذ  ــرای خبرن ــود ب ب

ــد. ــی می کن ــود را عمل ش
آقــای توحیــدی گفــت در جلســه مشــترک مســووالن ایــن کمیتــه، 
ــی  ــاه م ــوم م ــه در س ــگاران ک ــانه ها و خبرن ــی رس ــای حام نهاده
ــی  ــا گرامــی داشــت ازروز جهان ســال جــاری میــالدی، همزمــان ب
ــگاران  ــه و خبرن ــای کمیت ــد، اعض ــزار ش ــل برگ ــات در کاب مطبوع
ــای  ــش رویداده ــرای پوش ــگاران ب ــه خبرن ــی ک ــر امنیت روی تدابی

ــد. ــادل نظــر کردن ــد بحــث و تب ــاز دارن تروریســتی نی
وی بیــان داشــت کــه در ایــن نشســت، مســووالن حکومتــی وعــده 
ســپردند کــه راه هــای بهتــری را در بخــش مصوونیــت خبرنــگاران، 
ــی  ــهیل در چگونگ ــات و تس ــه اطالع ــی ب ــون دسترس ــق قان تطبی

ــد. ــری رویدادهــای تروریســتی روی دســت بگیرن پوشــش خب
بــه گفتــه وی؛ محمــد ســرور دانــش معــاون دوم ریاســت جمهــوری 
در ایــن نشســت تعهــد نمــود کــه در اولیــن فرصــت اولویت هــای 
خبرنــگاران را مــورد بحــث قــرار داده و راه هــای تطبیــق برنامه هــای 
حمایــت از  خبرنــگاران از جملــه گرفتــن تدابیرامنیتــی را جســتجو 

کنــد.
ــه  ــی ک ــه خبرنگاران ــی ب ــاس ایمن ــداری لب ــی، خری ــای صدیق آق
ــد، ایجــاد کمــر  رویدادهــای تروریســتی را پوشــش خبــری می دهن
بندهــای امنیتــی منتهــی بــه محــل تجمــع خبرنــگاران وایجــاد ســاحه 
ســبز امنیتــی بــرای خبرنــگاران و رســانه ها را از جملــه برنامه هایــی 
ــرار  ــد و ق ــث ش ــا بح ــده روی آنه ــاد ش ــه ی ــه در جلس ــد ک خوان

اســت عملــی شــوند.
وی همچنــان بیــان داشــت کــه در ایــن جلســه روی مســاله حمایــت 
ــا  از خانواده هــای شــهدا و زخمیــان خبرنــگاران، همــکاری مالــی ب
ــتگان  ــه بس ــی ب ــیه های تحصیل ــای بورس ــا و اعط ــن خانواده ه ای
آنهــا نیــز بحــث شــد و در اولویــت کمیتــه مصوونیــت قــرار گرفــت.
ــت  ــن امنی ــرای تامی ــی ب ــر امنیت ــود تدابی ــه نب ــت ک ــر اس ــل ذک قاب
جانــی خبرنــگاران در ســاحات کاری شــان بــه ویــژ هنــگام پوشــش 
ــی  ــن نگران ــون بزرگتری ــته تاکن ــتی از گذش ــای تروریس رویداده

ــت. ــکیل داده اس ــگاران را تش خبرن

تدابیر ویژه برای حفاظت 
از جان خبرنگاران

با پایان جنگ سوریه، قطر می تواند یک امپراتوری شود

مهندسان هندی در بغالن ربوده شدند

در حالـی کـه تصـور می شـود طرف هـای حاضـر 
کشـور  ایـن  هسـتند،  شـده  شـناخته  سـوریه  در 
از  باقی مانـده  ویرانه هـای  بازسـازی  بـرای  شـاید 
جنـگ، بـه سـویی دیگر چشـم گردانده باشـد. طی 
روزهای گذشـته بشـار اسـد نشسـتی اختصاصی با 
روزنامه نـگاران سـوری در دمشـق برگـزار کـرد و 
بـه آنـان اطـالع داد کـه روابـط میان سـوریه و قطر 
در سـطحی بسـیار پایین از سـر گرفته شـده است.
بـه گزارش ایسـنا، رابرت فیسـک، نویسـنده مطرح 
روزنامـه ایندیپندنـت در تحلیلی با عنـوان »با پایان 
امپراتـوری  یـک  می توانـد  قطـر  سـوریه،  جنـگ 
شـود«، به بیـان نظـرات خـود پرداخته اسـت: تازه 
از دمشـق برگشـته بودم و داشـتم در بیروت قهوه ام 
یونانـی  جنگـی  کشـتی  یـک  کـه  می نوشـیدم  را 
تروتمیـز بـه نگاهـم وارد شـد. دوربین دوچشـمی 
  ”F465“فرانسـوی ام را برداشـتم و شـماره کشـتی
را دیـدم. کشـتی بـرای عمـل بـه وظیفـه ای کامـال 
نیروهـای  کنـار سـایر کشـتی های  در  بی فایـده - 
لبنـان  سـاحلی  خـط  طـول  در   - ملـل  سـازمان 
بی هـدف حرکـت می کـرد و مجبـور به انجـام این 
کار بـود تـا از انتقـال تسـلیحات به لبنـان از جانب 
حـزب اهلل جلوگیـری کنـد. ایـن تمـام چیـزی بـود 
کـه سـازمان ملل در سـال 2006 و پـس از آخرین 
جنـگ حـزب اهلل و اسـرائیل به آن اندیشـید؛ جنگی 
کـه حـزب اهلل آن را پیـروز نشـد امـا اسـرائیل قطعا 

در آن شکسـت خـورد – و باالخـره یک سـال بعد 
کار تونـی بلـر را سـاخت؛ بایـد ایـن را بـه خـود 
یـادآوری کنیـم – و بـاز هـم سـربازان بین المللـی 

بیشـتری را روانـه لبنـان کرد.
امـا بـا ایـن کـه همـه در لبنـان می داننـد کـه ایران 
در شـرق ایـن کشـور قـرار دارد و تسـلیحاتش از 
لبنـان می رسـد – کـه  بـا در  طریـق سـوریه بـه 
نظـر گرفتـن ایـن کـه سـوریه در شـرق لبنـان قرار 
گرفتـه، ایـن نظریـه منطقـی به نظـر می رسـد - بنا 
بـه دالیـل عجیبـی در سـال 2006 تصـور شـد که 
ایـران از طریق مدیترانه به حزب اهلل سـالح ارسـال 
می کنـد. بـه هـر صـورت حـاال کـه سـوریه نقـش 
جنـگ داخلـی را کـه لبنـان طـی سـال های 1975 
تـا 1990 ایفـا کرد در کنـار روس هـا، آمریکایی ها، 
شـبه نظامیان  عراقی هـا،  لبنـان،  حـزب اهلل  ایـران، 
ترکیـه و سـایر  النصـره، کردهـا،  افغـان، داعـش، 
طرف هـا کـه هر یـک نقـش خـود را دارنـد، بازی 
می کنـد، دانسـتن ایـن که سـوریه بجـز اینهـا اخیرا 
بـه کشـور دیگـری توجـه پیـدا کـرده، می توانـد 

خواننـدگان را غافلگیـر کنـد.
نشسـتی  اسـد  بشـار  گذشـته  روزهـای  طـی 
اختصاصـی بـا روزنامه نـگاران سـوری در دمشـق 
برگـزار کـرد و بـه آنـان اطـالع داد که روابـط میان 
سـوریه و قطـر در سـطحی بسـیار پاییـن از سـر 
گرفتـه شـده اسـت. آنان بـرای نقـل قـول از او در 

ایـن زمینـه نه تحت شـروط خاصی قرار داشـتند و 
نـه اجـازه داشـتند کـه از جانـب رییـس جمهور به 
این مسـاله اعتبار بخشـی کننـد، اما می توانسـتند به 
طـور مختصر بر این مسـاله تاکید داشـته باشـند که 
ایـن از سـر گیـری روابط نیسـت بلکه تـا حدودی 
حفـظ ارتبـاط میان دو کشـور اسـت و این داسـتان 

جذابـی را بـه وجود مـی آورد.
سـال ها پیـش قبـل از آغـاز جنگ سـوریه، گروهی 
از راهبه هـا بـا مداخلـه مشـترک اسـد، امیـر قطـر 
سـرویس  ریش سـفید  ابراهیـم،  عبـاس  ژنـرل  و 
اطالعاتـی لبنـان از جانب آدم رباها در سـوریه آزاد 
شـدند و راهبه هـای مذکـور، هـم از اسـد و هـم 
از امیـر قطـر قدردانـی کردنـد. شـایعات حاکـی از 
آن بـود کـه پـول بسـیار زیـادی بـرای آزادی آنـان 
پرداخـت شـد؛ آنقـدر زیاد کـه همانطور که پیشـتر 
هـم گـزارش کـرده بـودم، آنـان بایـد گران تریـن 

راهبه هـای دنیـا باشـند!
امـا ایـن قطـر اسـت کـه بایـد در فکـرش باشـیم. 
قطـر کشـور بزرگی اسـت چـون نفـت و گاز مایع 
و شـبکه تلویزیونـی الجزیـره را دارد امـا کشـوری 
تنهـا اسـت کـه دعـا می کنـد عربسـتان و امـارات 
بـا  کوچـک  شـبه جزیره ای  نکننـد؛  حملـه  آن  بـه 
یـک پایـگاه نظامـی آمریکایی بـزرگ که بیشـتر از 
جانـب شـخص دونالـد ترامـپ از آن سوءاسـتفاده 
شـده اسـت....                      ادامـه صفحـه 7

رابرت فیسک

ACKU


	Button 4: 
	Button 5: 


