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۲۶ افغانان کابل ته 

راورسېدل

اوو  د  مــې  مېرمــن  "بلغاريايــي 

ــې  ــس م ــه ده او پولي ــتو حامل مياش

ــې  ــل او ماته ي ــه راغل ــور ت ــرون ک پ

ــل  ــې خپ ــړ چ ــت رانه ک ــره وخ دوم

ــړم.  ــون وک ــه ټیليف ــل ت ــع وکي مداف

زه بــه ارام نه کېنــم، زه بــه ډېــر ژر د 

ــم." ــه ورش ــفارت ت ــي س جرمن

د  چــې  وويــل  همــداراز  منظــور 

د  ده  د  له خــوا  ســفارت  جرمنــي 

ــه  ــته ب ــدو وروس ــه ردې ــیې ل دوس

ــي. ــه ځ ــه بېرت ــواد ت ــه هې ــم دغ ه

ــادي  ــه ۲۰۱۰ می ــا ل ــور پارس منظ

کــې  جرمنــي  پــه  راهيســې  کال 

اوســېده او پــه يــوه هوټــل کــې يــې 

ــوده ــده درل ــون دن د ګارس

واکنش وزارت دفاع افغانستان به اظهارات وزیر داخلۀ تاجیکستان:

کل شورشیان شمال به ده هزار تن نمی رسد

کمیسیون مستقل انتخابات:

با نبود کادر مواجه هستیم

دهـن کجـی
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صفحه 6

عدالِت سرگردان در معماِی ایشچی و دوستم



دورۀ شـــانزدهم مجلــس نماینــده گان، بــه 
و  داد  پایــان  خــود  کارِی  ســال  ششــمین 
بــه تعطیــاِت زمســتانی رفــت. تعطیــات 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــن در نظ ــرای ای ــتانی ب زمس
و  رفتــه  مناطق شــان  بــه  نماینــده گان  کــه 
بــا موکلیــِن خــود در مــورد مشــکات و 
ســوال  کننــد.  صحبــت  خواست های شــان 
فعلــی،  نماینــده گان  آیــا  کــه  این جاســت 
ــت  ــد از برگش ــود را بع ــِم کارِی خ ــال هفت س
از تعطیــات در مجلــس نماینــده گان آغــاز 

؟  می کننــد
ــد  ــر می رس ــه نظ ــن ب ــر، چنی ــال حاض در ح
در  و  نــدارد  دیگــری وجــود  گزینــۀ  کــه 
ــه  ــوۀ مقنن ــۀ کار ق ــان ادام ــه خواه ــی ک صورت
باشـــیم، بایــد در موجودیــت همیــن اعضــای 
فعلــی بــه ایــن خواســت دســت پیــدا کنیـــم؛ 
زیــرا دولــت وحــدت ملــی، بــه یکــی از 
ــزاری  ــه برگ ــود ک ــِف خ ــی ترین وظای اساس
پارلمانــی و شــوراهای  انتخابــاِت  به موقــِع 
و  کنــد  عمــل  نتوانســت  بــود،  ولســوالی 
ــی  ــورِت غیرقانون ــه ص ــی ب ــده گان فعل نماین
بــه کارشــان در توافــق بــا ســراِن دولــت ادامــه 

ــد.  دادن
در حالــی کــه بــر اســاِس قانــون اساســی 
ــال  ــان س ــی در پای ــده گان فعل ــور، نماین کش
پنجــِم کاری، عمــًا مشــروعیت قانونــِی خــود 
را از دســت داده انــد. امــا برخی هــا بــا توجــه 
ــا  ــه ت ــد ک ــتدالل می کنن ــون اس ــادۀ قان ــه م ب
ــی  ــای فعل ــات، اعض ــزاری انتخاب ــان برگ زم
قانونــی  مشــروعیت  می تواننــد  همچنــان 
داشــته باشــند. ولــی آن هــا فرامــوش می کننــد 
ــت  ــرده اسـ ــام ک ــت اع ــون به صراح ــه قان ک
ــال پنجــم  ــده گان در س ــس نماین ــه کار مجل ک

کاری بــه پایــان می رســد. 
جملــۀ معترضه یــی کــه پــس از ایــن در قانــون 
ذکــر شــده، بــه هیــچ صــورت نمی توانــد 
ــۀ کار اعضــای  ــرای ادام ــی ب مستمســِک قانون
ــه  ــی ک ــر کس ــد. ه ــده گان باشـ ــس نماین مجل
ــی و  ــای فارسـ ــه در زبان ه ــاختار جمل ــا س ب
پشــتو آشــنایی مختصــری هــم داشــته باشــد، 
ــادۀ  ــن م ــه در ای ــۀ معترض ــه جمل ــد ک می دان
ــه  ــاره یی دارد و از آن ب ــۀ اش ــا جنب ــون تنه قان
ــرد.  ــوان اســتفاده ب ــک دوره نمی ت ــۀ کارِ ی ادام
ــان  ــک پای ــدون ش ــده گان ب ــس نماین کار مجل
یافتــه و دولــت از ماه هــا پیــش بایــد چـــاره یی 
ــرای آن در نظــر می گرفــت. انجــام کارهــای  ب
آنــی،  بــه صــورت  در  شــاید  غیرقانونــی 

ــی  ــاورد ول ــه وجــود نی مشــکاِت چنـــدانی ب
و  جنجال برانگیــز  می توانــد  درازمــدت  در 
ــای  ــا اقدام ه ــرگاه ب ــت شــود. ه ــاک ثاب خطرن
غیرقانونــِی دولــت روبــه رو می شــوم، بــه 
یــاد حکایتــی خواندنــی و زیبــا از شــیخ 
ــه  ــم ک ــعدی )رح( می افت ــرت سـ ــل، حض اج

می گویــد: 
»آورده انــد کــه نوشــین روان عــادل را در 
شــکارگاهی صیــد کبــاب کردنــد و نمــک 
نبــود. غامــی بــه روســتا رفــت تــا نمــک آرد. 
نوشــیروان گفــت نمــک بــه قیمــت بســتان تــا 
رســمی نشــود و ده خــراب نگــردد. گفتنــد از 
ایــن قــدر چــه خلــل آیــد. گفــت بنیــاد ظلــم 
ــه  ــر ک ــت، ه ــوده اس ــی ب ــان اّول اندک در جه
ــت  ــن غای ــا بدی ــرده ت ــدی ک ــرو مزی ــد ب آم

ــیده. رس
اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی
برآورند غامان او درخت از بیخ

به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد
زنند لشکریانش هزار مرغ بر سیخ.« 

نیــز  غیرقانونــی  و  فراقانونــی  اقدام هــای 
چنیــن پیـــامدهایی بــه دنبــال دارد. دموکراســی 
نیم بنـــِد افغانســتان کــه بــه مــوی بســته اســت، 
و  وجاهــت  عمــًا  اقدام هایــی  چنیــن  بــا 
صابــِت خــود را از دســـت می دهــد و دیگــر 
ــه آن ارزشــی قایــل نخواهــد شــد و  کســـی ب
مــا دوبــاره برخواهیــم گشــت بــه همــان نظــام 
و ســاختاری کــه بــر اســاس آن، کســی متعهــد 
ــردم خــود را  ــِر م ــودن در براب ــه پاســخگو ب ب
احســاس نخواهــد کــرد. آیــا چنیــن روزی فــرا 

ــید؟  خواهد رسـ
ــود و  ــن ب ــد بســیار خوش بی ــدون شــک نبای ب
ــه گذشــته  ــرا برگشــت ب ــر؛ زی ــه خی گفــت ک
باشــد.  نمی توانــد  تصــور  غیرقابــل  چیــز 
ــِت  ــع و موقعی ــه وض ــی ب ــاال وقت ــن ح همی
کشــور نــگاه می کنیــم، بســیار تفاوت هــای 

ــد  ــن رون ــاز ای ــه در آغ ــه ک ــا آن چ ــی ب کان
ــۀ  ــن نتیج ــم و ای ــم، می بینی ــاهد آن بودی شـ
ــن ســال ها  ــی ای ــه ط ــی اســت ک عقب گردهای
ــت. و بــاز بــه گفتــۀ  افغانســتان داشــته اس
ــر آن  ــی ب ــده و اندک ــی آم ــر کس ــعدی، ه س
افــزوده و چنیــن شــده اســت کــه حــاال 

. می بینیــم
 گفتــه انــد شــرایط بــرای انتخابــاِت پارلمانــی 
ــای  ــتان هزینه ه ــا افغانس ــت و ی ــاعد نیس مسـ
الزم بــرای چنیــن کاری را نــدارد و یــا ایــن که 
ــد نخســت صــورت  ــی بای اصاحــات انتخابات
ــن  ــات برگــزار شــود. همی ــاز انتخاب ــرد و ب گی
بهانه هــا بودنــد کــه انتخابــات پارلمانــی را بــه 
تأخیــر انداختنــد و حــاال افغانســتان عمــًا قــوۀ 
مقننــۀ قانونــی نــدارد. شـــاید روزی بگویند که 
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــرای انتخاب ــرایط ب ش
هــم مســاعد نیســت و دولــت فعلــی تــا 
زمــان نامعلومــی کــه انتخابــات برگــزار شــود، 

ــد. ــه ده ــه کارش ادام ــد ب می توان
مــورد دیگــری کــه دربــارۀ مجلــس شــانزدهم 
ایــن  فعالیــِت  قابــل توجــه اســت، کار و 
ــا  ــت. ب ــته اس ــاِل گذش ــش س ــس در ش مجل
احتــرام بــه یــک تعــداد اعضــای ارزش مــدار و 
متعهــد، دســتاورد ملمــوس و قابــل اعتنایــی را 
در دورۀ شــانزدهِم مجلــس شــاهد نبــوده ایــم. 
اکثــر روزهــا چوکی هــای مجلــس خالــی بــود 
و عمدتــًا اعضــای آن، بــه مســایل شــخصی و 
معامله گری های شــان مشــغول بودنــد. ایــن 
مســأله ســبب شــد کــه وجــه و اعتبــارِ مجلــس 
بــه صــورِت کم ســابقه دچــار افــت شــود. بــه 
ــی در  ــِس فعل ــۀ کار مجل ــل، ادام ــن دلی همی
ــردم  ــه حــِق م ــزرگ ب ــی ب ــم، جفای ســال هفت
ــا بســیاری از اعضــای  و ارادۀ آن هاســت کــه ب

ــتند.    ــتا نیس ــس هم راس ــی مجل فعل
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ــه  ــت ک ــرده اس ــد ک ــارنوالی تأیی ــوی س ــتانی ُکل/ ل دادس
حکــم بازداشــِت 9 تــن از نیروهــای جنــرال دوســتم به دلیــِل 
شــکایِت احمــد ایشــچی از محافظــاِن آقــای دوســتم، صــادر 
ــد  ــا احم ــاری ب ــه بدرفت ــم ب ــن، مته ــن 9 ت ــت. ای ــده اس ش

ــد.  ایشــچی  ان
ــه  ــه ب ــا توج ــتم ب ــرال دوس ــدۀ جن ــورد پرون ــکوت در م س
شــکایت احمــد ایشــچی ســبب انتقادهایــی شــده بــود؛ امــا 
حــاال بــا صــادر شــدِن حکــم دادســتانی ُکل کشــور مبنــی بــر 
بازداشــت 9 تــن از محافظــان جنــرال دوســتم، ایــن پرونــده 
وارد صحنــه شــده اســت. بــه نظــر می رســد کــه ایــن آخــِر 
ــتم  ــرال دوس ــاِن جن ــه محافظ ــی ک ــت و در صورت کار نیسـ
بازداشــت شــوند، احتمــاالً محدودیت هایــی بــر خــود 
جنــرال دوســتم نیــز وضــع می گــردد. ایــن نخســتین مــورد 
ــاِت  ــخصیت ها و مقام ــه ش ــق ب ــی متعل ــری پرونده ی پی گی
ــه را  ــه هم ــی ک ــوردِ اتهامی ی ــا م ــم ب ــت، آن ه ــی اس سیاس

شــوکه کــرده اســت.  
اتهــام بدرفتــاری جنســی بــا احمــد ایشــچی بــه امــر و فرمــاِن 
ــای  ــای آق ــِق ادع ــش و طب ــتم توســط محافظان ــرال دوس جن
ــه تبصــره  ایشــچی، اتهــامِ اندکــی نیســت و ُکِل جامعــه را ب
ــه موقعیتــی کــه  ــا توجــه ب و واکنــش واداشــته اســت. امــا ب
ــوری  ــس جمه ــاون اوِل ریی ــوان مع ــه عن ــتم ب ــرال دوس جن
ــه تأثیرگــذارِی او در تعامــاِت ســال های  ــا توجــه ب دارد و ب
ــورد  ــه برخ ــیار مصلحت گرایان ــده بس ــن پرون ــا ای ــین، ب پس

شــده اســت.
ــه  ــتم، ب ــرال دوس ــاِن جن ــه محافظ ــی ک ــلمًا در صورت مس
ــاز  ــان آغ ــات از آن ــوند و تحقیق ــل داده ش ــتانی تحوی دادس
ــز وســط کشــیده می شــود؛  ــرال دوســتم نی ــای جن ــردد، پ گ
زیــرا اصــِل شــکایتی کــه صــورت گرفتــه، از آقــای دوســتم 
بــوده و اگــر ثابــت شــود کــه محافظــاِن او عملــی را در حــِق 
ــت  ــد برائ ــتم نمی توان ــد، دوس ــای ایشــچی انجــام داده ان آق
ــه امــِر  ــرا محافظــان خواهنــد گفــت کــه ب حاصــل کنــد؛ زی
معــاون اوِل ریاســت جمهوری ایشــچی را عــذاب کــرده انــد. 
بــرای  هــم  قضیــه  ایــن  اکنــون  صــورت،  هــر  بــه 
ریاســت جمهوری یــک جنجــال و معمــا شــده و هــم بــرای 
نهادهــای عدلــی و قضایــی کشــور. جنــرال دوســتم یــک فردِ 
ــر  ــک رهب ــی و ی ــِی دولت ــامِ عال ــک مق ــت؛ او ی ــادی نیس ع
قومــی ـ سیاســی اســت کــه نگهبانــان و هواخواهــاِن زیــادی 
ــی  ــر اتفاق ــر ه ــت در براب ــن اس ــه ممک ــود دارد ک ــا خ ب
ــتم در  ــرال دوس ــه جن ــاال ک ــی ح ــد. ول ــان دهن ــش نش واکن
ــرار  ــی ق ــِب عدل ــورد تعقی ــش م ــت و محافظان ــل اس کاب
ــت  ــت ثاب ــچی درس ــاِت ایش ــر اتهام ــت، اگ ــد گرف خواهن
ــد. در  ــتم محافظــت کن ــد از دوس ــز نمی توان ــوند، ارگ نی ش
صــورِت مداخلــه و حمایــت ارگ، حداقــل در اذهــان عامــه، 
دوســتم محکــوم بــه مجــازات می شــود و هیــچ کســی قــادر 
ــتم در  ــر دوس ــا اگ ــر دهد.حت ــردم را تغیی ــِت م ــت ذهنی نیس
خانــه اش نظربنــد شــود و مــورد تحقیــق قــرار بگیــرد، بازهــم 
چالــش کانــی پیــش روی دولــِت آقــای غنــی قــرار خواهــد 
ــه از  ــن نام ــال چندی ــه ح ــا ب ــر، ت ــرف دیگ ــت. از ط گرف
جانــب دادســتانی ُکل بــه جنــرال دوســتم تحویــل داده شــده 
ــن  ــد. ای ــده ان ــخ مان ــه بی پاس ــا هم ــن نامه ه ــا ای ــت؛ ام اس
مســأله نشــان می دهــد کــه جلــب محافظــان جنــرال دوســتم 

ــن سرنوشــت مواجــه شــود.  ــا همی ــز ممکــن اســت ب نی
در هــر صــورت، تحقــِق عدالــت آن هــم هنگامــی کــه پــای 
ــکاِت  ــد، مش ــان باش ــی در می ــاِت حکومت ــزرگان و مقام ب
فــراوان بــه دنبــال دارد؛ امــا ارادۀ متیــن و صادقانــه می توانــد 
همــۀ مشــکات را حــل کنــد. جنــرال دوســتم نیــز بایــد بــا 
ــد  ــت همــکاری کن ــون و عدال ــِق قان ــق و تطبی پروســۀ تحقی
ــت  ــه دول ــل اســت، ب ــم دخی ــای خــودش ه ــر پ ــا اگ و حت
پاســخ های درســت دهــد. ایــن انتظــار شــاید بســیار ایــده آل 
بــه نظــر رســد، امــا در صورتــی کــه تطبیــق عدالــت؛ 
ــر  ــن و میس ــد، ممک ــود نباش ــی و تبعیض آل ــی، سیاس گزینش

اســت.
انتظــار مــی رود کــه مقامــاِت عدلــی و قضایــِی کشــور نیــز بــا 
ــرا شــایبه هایی  ــد؛ زی ــده برخــورد غیرسیاســی کنن ــن پرون ای
ــه  ــت، ب ــه از روزِ نخس ــن قضی ــرِح ای ــه ط ــود دارد ک وج
ــای  ــتم و بازی ه ــرال دوس ــن جن ــرل گرفت ــه کنت ــدِف ب ه
ــِق  ــًا تحقی ــوده اســت. یقین ــِی جــاری در افغانســتان ب منطقه ی
ــده را  ــن پرون ــِق ماجــرا و اســرارِ ای ــد حقای ــه می توان عادالن

آشــکار ســازد.

عدالِت سرگردان 
در معماِی ایشچی و دوسـتم
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مــورد ديگــری كــه دربــارة مجلــس شــانزدهم قابــل توجــه اســت، كار و فعالیــِت ايــن 
مجلــس در شــش ســاِل گذشــته اســت. بــا احتــرام بــه يــک تعــداد اعضــای ارزش مدار 
و متعهــد، دســتاورد ملمــوس و قابــل اعتنايــی را در دورة شــانزدهِم مجلــس شــاهد 
ــه  ــای آن، ب ــاً اعض ــود و عمدت ــی ب ــس خال ــای مجل ــا چوكی ه ــر روزه ــم. اكث ــوده اي نب
ــد  ــبب ش ــأله س ــن مس ــد. اي ــغول بودن ــان مش ــخصی و معامله گری های ش ــايل ش مس
كــه وجــه و اعتبــاِر مجلــس بــه صــورِت كم ســابقه دچــار افــت شــود. بــه همیــن دلیــل، 
ادامــۀ كار مجلــِس فعلــی در ســال هفتــم، جفايــی بــزرگ بــه حــِق مــردم و ارادة 

ــی مجلــس هم راســتا نیســتند ــا بســیاری از اعضــای فعل آن هاســت كــه ب



افغانسـتان  انتخابـات  کمیسـیون مسـتقل 
می گویـد که بـا مشـکات کادری مواجه 

ست. ا
روزنامـۀ  بـه  کمیسـیون  ایـن  مسـووالن 
مانـدگار گفته انـد همزمـان بـه آغـاز کار 
اعضای تازۀ کمیسـیون مشـکات کادری 
و مالـی ایـن نهـاد را بـه چالـش مواجـه 

سـاخته اسـت. 
کمیسـیون  سـخنگوی  صیـاد  عبدالبدیـع 
گفـت:  مانـدگار  روزنامـه  بـه  انتخابـات 
حکومـت وحـدت ملـی و جامعه جهانـی 
در دو سـال گذشـته رابطـه خـود را بـا 
درآورده  تعلیـق  حالـت  بـه  کمیسـیون 
بودنـد؛ کمیسـیون اکثر کارمنـدان خود را 
از دسـت داده بـود و کارمنـدان قراردادی 
هـم به دلیل ختـم قرارداد وظیفـه را ترک 

کـرده بودنـد .
وی تاکیـد کرد: در طول دوسـال گذشـته 
کمیسـیون در حالـت فلـج قرار داشـته و 
اکثریـت کارمنـدان خود را از دسـت داده 
بـود و با مشـکل جـدی کادر مواجه بود.
صیـاد گفت: ما برای حل این مسـاله سـه 
کمیتـه را تشـکیل دادیم، کمیتـه عملیاتی، 
کمیتـه  در  حقوقـی،  و  اداری  و  مالـی 
طرزالعمل هـا  و  لوایـح  تمامـی  حقوقـی 
قانـون جدیـد  مطابـق  بازنگـری شـد و 

انتخابـات سـاخته شـد.
اضافـه  انتخابـات  کمیسـیون  سـخنگوی 
کـرد: در خصـوص جـذب کادر نیـز کار 
جریـان دارد و برنامه هایـی روی دسـت 
گرفته شـده که این مشـکل نیـز به زودی 

حـل خواهد شـد.
به گفتـه سـخنگوی کمیسـیون انتخابات:  
اکنـون نهادهـای جهانـی )یـو ان دی پی، 
اروپـا( در خصـوص  اتحادیـه  یونامـا و 
بـرای برگـزاری  کمـک جامعـه جهانـی 
انتخابـات افغانسـتان به آنان وعده سـپرد 

  . ست ا
خصـوص  ایـن  در  کـه  دارد  تاکیـد  او 
بـا  فـردا ) 6 دلـو/ بهمـن( سـال روان  
یونامـا نشسـت دارنـد و در مـورد کمک 
جامعـه جهانی بـرای برگـزاری انتخابات 
افغانسـتان بحـث و تبـادل نظـر خواهنـد 

. د کر
سـخنگوی کمیسـیون مسـتقل انتخابـات 
و  انتخاباتـی  حوزه  هـای  می گویـد: 
اسـتفاده از کارت هـای رای دهـی قبلی در 
نشسـت هفته گذشـته با احزاب سیاسـی، 

شـد. مطرح 
سخنگوی کمیسـیون انتخابات به روزنامه 
مانـدگار گفـت: در خصـوص حوزه های 
انتخاباتـی ما سـه طرح داشـتیم: انتخابات 

کوچک تـر  حوزه هـا  شـود،  تک کرسـی 
گذشـته  ماننـد  حوزه هـا  یـا  و  شـود 

سـرحدات والیتـی باشـد.
بـه گفتـه او: نظر اکثریت احزاب سیاسـی 
انتخاباتـی  حوزه هـای  کـه  بـود  ایـن 
احـزاب  بـا  مـا  یعنـی  باشـد،  سـرحدی 
کـه  رسـیدیم  توافـق  ایـن  بـه  سیاسـی 
انتخابـات  ماننـد  انتخاباتـی  حوزه هـای 
گذشـته سـرحد والیـات در نظـر گرفتـه 

شـود.
وی تاکیـد کـرد: چـون کوچـک سـاختن 
حوزه هـا از یک سـو زمان گیر اسـت و از 
جانبـی هـم از لحاظ اقتصـادی و امنیتی با 
مشـکات مواجه اسـت؛ بنابراین مشـوره 
ماننـد  کـه  بـود  ایـن  سیاسـی  احـزاب 
والیـات  سـرحدات  از  قبلـی  انتخابـات 

شود. اسـتفاده 
صیـاد می گوید: در ایـن خصوص  در 11 
مـاه دلـو/ بهمـن سـال روان بـا نهادهـای 
مدنـی نیـز مشـوره خواهیـم کـرد و در 
روشـنی مشـوره جامعـه مدنـی؛ نهادهای 
و  روشـن فکران  انتخابـات،  بـر  ناظـر 
انتخابـات  کمیسـیون  سیاسـی،  احـزاب 
تصمیـم خواهـد گرفـت کـه حوزه هـای 

انتخاباتـی چگونـه باشـد.
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روز  روسیه  خارجه  وزارت  ماندگار: 
از  تصمیمی  هرگونه  کرد،  اعام  سه شنبه 
سوی امریکا برای خارج کردن نیروهایش 
از افغانستان باعث بدتر شدن وضعیت این 

کشور جنگ زده خواهد شد.
وزارت  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
درباره  هنوز  کرد،  اعام  روسیه  خارجه 
این مساله با دولت جدید دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور امریکا صحبت نکرده است. 
اینترفاکس  از  نقل  به  رویترز  را  این خبر 

روسیه اعام کرد.
ضمیر  از  نقل  به  اینترفاکس  خبرگزاری 
رییس جمهور  ویژه  نماینده  کابولوف، 
روسیه در افغانستان گزارش داد: تا جایی 
هیچگونه  فعا  ترامپ  می دانم  من  که 
نیروهای  کردن  خارج  برای  تمایلی 
البته  که  ندارد  افغانستان  از  امریکایی 
و  شرایط  در  او  اگر  زیرا  است  منطقی 
این  کردن  خارج  به  تصمیم  فعلی  محیط 
نیروها بگیرد همه چیز فرو خواهد پاشید.
پیشتر رسانه ها و تحلیلگران همواره اعام 
مخالف  ایران  و  روسیه  که  کردند  می 
افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  حضور 
روسیه  که  است  این  واقعیت  اما  است. 

حضور  موافق  دیگر  کشور  هر  از  بیش 
می باشد.  افغانستان  در  خارجی  نیروهای 
روس ها نگران وضعیت پیچیدۀ امنیتی در 
امریکایی  نیروهای  اگر  افغانستان هستند. 
موهوم  آیندۀ  این کشور خارج شوند،  از 
انتظار روس ها و  و غیرقابل پیش بینی در 

دیگر کشورهای منطقه خواهد بود. 
با  اینکه  رغم  به  امریکایی  نیروهای 
انتقادهای تندی مواجه هستند، اما واقعیت 
سود  به  را  نبرد  میدان  که  است  این 
زده اند.  رقم  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
به  هلمند  و  کندز  در  طوالنی  جنگ های 
خوبی این مسأله را ثابت ساخته است. در 
امریکایی،  زمینی  و  هوایی  نیروهای  نبود 
نیروها امنیتی افغانستان به سختی قادر به 
مدیریت جنگ و شکست عناصر تندرو و 

تروریستی خواهند شد. 
بنابراین، روسیه و دیگر کشورهای منطقه 
به شدت در تاش بقای حضور نیروهای 
افغانستان  در  امریکا  به ویژه  بین المللی 
امضای  از  پس  آنچه  برخاف  هستند. 
پیمان امنیتی و استراتژیک کابل- واشنگتن 

اعام داشتند. 

ترس روس ها از خروج 
نیروهای امریکایی از افغانستان

ناجیه نوری   

ابوبکر صديق
وزارت دفـاع افغانسـتان آمـار وزیـر داخلۀ تاجیکسـتان 
مبنـی بـر حضـور ده هـزار شورشـی در مرزهـای دو 

کشـور را رد کـرد. 
مسـووالن در وزارت دفـاع کشـور می گوینـد کـه آمـار 
دقیـق از شـمار شـبه نظامیـان در والیت شـمالی کشـور 

ندارند. در دسـت 
پیـش از ایـن وزیـر داخلـه تاجیکسـتان بـا اشـاره بـه 
کـرد  اعـام  افغانسـتان  در  امنیتـی  پیچیـده  وضعیـت 
کـه حضـور 1۰ هـزار شـبه نظامـی در مـرز مشـترک 

اسـت. کننـده  نگـران  ایـن کشـور  بـا  تاجیکسـتان 
گفتـه  تاجیکسـتان  داخلـه  وزیـر  رحیـم زاده  رمضـان 
کـه بیـش از 1۰ هـزار شـبه نظامـی در مـرز مشـترک 
ایـن کشـور بـا افغانسـتان فعالیـت می کننـد؛ امـا بـا در 
افغانسـتان  در  امنیتـی  پیچیـده  وضعیـت  نظرداشـت 
کسـب آمـار دقیـق گروه هـای شـبه نظامـی در مناطـق 
مـرزی ممکـن نیسـت. در حالـی کـه برآوردهـای اولیه 
از فعالیـت 1۰ تـا 1۵ هـزار شـبه نظامـی در ایـن مناطق 

می دهنـد. خبـر 
وزیـر داخلـه تاجیکسـتان در ادامـه حضـور اتبـاع ایـن 
کشـور در گروه هـای شـبه نظامـی در مرز افغانسـتان را 

نیـز تائیـد کرد.
امـا، دولـت وزیـری سـخنگوی وزارت دفـاع ملـی در 
گروه هـای  می گویـد:  مانـدگار  روزنامـۀ  بـا  مصاحبـه 
شورشـی در والیـت کنـدز حضـور دارند؛ امـا آماری را 
کـه وزیـر داخلـۀ تاجیکسـتان در مـورد شـبه نظامیان در 

والیـت شـمالی ارایـه کـرده اسـت، حقیقت نـدارد. 
آقـای وزیـری افزود: در حـال حاضر عملیـات تصفه یی 
در والیـت کنـدز جریـان دارد. امـا، او گفته هـای وزیـر 
داخلـه تاجیکسـتان را رد کـرد کـه گویـا 1۰ – 1۵ هزار 
شـبه نظامـی در مـرز بـا کشـور تاجیکسـتان فعالیـت 

می کننـد. 
آقـای وزیـری بـا رد اظهارات وزیـر داخلۀ تاجیکسـتان 
وجـود گروه هـای کوچـک شورشـی ده تـا 6۰ نفری را 
در والیـت شـمالی تأییـد کـرده می گویـد: چـون جنگ 
در والیـات شـمالی یـک جنـگ چریکی اسـت به علت 
پیچیده گـی آن آمـار دقیـق از ایـن گروه هـا را ارایه کرده 

نمی تواننـد.
او گفـت کـه گـروه  شورشـی در یـک والیـت مسـتقر 
و  تخـار  در  دیگـر  روز  کنـدز  در  روز  یـک  نیسـتند، 

هسـتند.  بدخشـان 

سـخنگوی وزارت دفـاع بـا بیـان این   که تمام شورشـیان 
گفـت:  نمی رسـد،  تـن  هـزار  بـه 1۰  والیـت شـمالی 
زمینـۀ  کـه  در فصـل سـرما  دفاعـی کشـور  نیروهـای 
نابودی دشـمن بیشتر مسـاعد اسـت، عملیات تصفیه یی 

را در چنـد والیـت راه انـدازی کرده انـد.
موترهـای  از  برخـی  این کـه  مـورد  در  وزیـری  آقـای 
زرهـی کـه در جریـان سـقوط والیـت کنـدز به دسـت 
طالبـان افتـاده بود و در حـال حاضر این موترها توسـط 
انجینـران روسـی بـرای ترمیـم بـه داخـل تاجکسسـتان 
بـرده می شـود، اظهـار بی خبـری کـرد. امـا گفـت کـه 

نمی تواننـد  کـرده  اسـتفاده  زرهـی  وسـایط  از  طالبـان 
چـون در والیـت هلمنـد چنـد عـراده موتـر زرهـی که 
طالبـان از نیروهـای امنیتـی گرفتـه بودنـد، پـس از چند 
روز مـورد هـدف نیروهای هوایـی قرار گرفتـه تخریب 

. ند شد
بشـیر صمیـم رییـس شـورای  از سـویی هـم، احمـد 
معلوماتی کـه  اسـاس  بـه  می گویـد:  بدخشـان  والیتـی 
وجـود دارد، برخـی از اتبـاع کشـورهای آسـیای میانه و 
ایغورهـا، چچین  هـا و قرقیزهـا، عمدتـًا در بدخشـان بـا 
۵۰ - 8۰ خانـواده کـه مجموعـًا به 4۰۰ تن می رسـد در 

ایـن والیـت فعالیت هـای شورشـی داشـته اند. 
والیـت  در  شورشـیان  شـمار  افـزود:  صمیـم  آقـای 
بدخشـان بـه 3هـزار تـن می رسـد. او گفـت کـه از دو 
سـال به ایـن طـرف ولسـوالی های وردوج و یمـگان به 
دسـت طالبان اسـت. هم چنـان، حـدود 3۰ - 4۰ درصد 
ولسـوالی های راغسـتان،  بهـارک، شـهدا و جـرم تحت 

تصـرف طالبـان قـرار دارد.
شـمال  والیـات  در  امنیتـی  وضعیـت  او،  گفتـۀ  بـه 
نگران کننـده اسـت و گفته هـای وزیر داخله تاجیکسـتان 
ممکـن در مـورد تمـام والیات کنـدز، تخار و بدخشـان 
باشـد کـه برخـی از گروه های شورشـی در ایـن والیت 

دارند. فعالیـت 
رییـس شـورای والیتـی بدخشـان بیان کرد کـه عملیات 
تصفیه یـی از طـرف نیروهـای امنیتـی در یفتـل بـاالی 
والیـت بدخشـان راه اندازی شـده بود، در نتیجـه طالبان 
از ایـن ولسـوالی بـه ولسـوالی های همجـوار متـواری  
توقـع  آنچنانـی کـه مـردم  امـا دسـت آوردی  شـدند؛ 

داشـت ایـن عملیـات درپی  نداشـت.
او گفـت کـه عنقریـب عملیـات دیگری در ایـن والیت 
راه انـدازی می شـود کـه امیدواریم دسـت آوردی در پی 

داشـته باشد.

کمیسیون مستقل انتخابات:

با نبود کادر مواجه هستیم

واکنش وزارت دفاع افغانستان به اظهارات وزیر داخلۀ تاجیکستان:

کل شورشیان شمال به ده هزار تن نمی رسد



انیسـه احمديار
آلــرژی، یکــی از مهم تریــن اثــراِت جانبــِی سیســتم ایمنــی بــدن اســت کــه در 
بعضــی شــرایط ظاهــر می شــود. آلــرژی یــا حساســیت در واقــع نوعــی اخــال 
ــی  ــِل برخ ــی در مقاب ــتگاه ایمن ــدیِد دس ــخ ش ــدن و پاس ــِی ب ــتگاه ایمن در دس

آنتی ژن هاســت. 
ــرده  ــح ک ــیت زا ترش ــوادِ حساس ــا م ــش ب ــدن در واکن ــود در ب ــتامیِن موج هس
و ســبب بــروزِ عایمــی ماننــد ورم ســرخ، خــارش چشــم، گرفته گــی و 

آب ریــزِش  بینــی می شــود. 
ــانی  ــار، گرده افش ــل به ــژه در فص ــی به وی ــیت های فصل ــروزِ حساس ــل ب عام
گیاهــان اســت. حساســیت فصلــِی ناشــی از گرده افشــانی گیاهــان، بــه تناســب 
ــاوت  ــور، متف ــِف کش ــق مختل ــرژی زاِی مناط ــان آل ــی و گیاه ــرایط جغرافیای ش
ــان، علف هــا و چمن هــا در تابســتان و علف هــای  اســت. گــرده افشــانی درخت

ــود. ــی می ش ــیت های فصل ــروز حساس ــب ب ــز موج ــزان نی ــل خ فص
آثــار ناشــی از حساســیت های فصلــی در چشــم 
موجــِب ورم و در دســتگاه تنفســی باعــِث گرفته گــی 

ــود.  ــس می ش ــی نف و تنگ
ــه ســرماخورده گی  ــه تصــورِ ابتــا ب برخــی بیمــاران ب
نــوع  ایــن  پیش گیــرِی  و  تشــخیص  از  مکــرر، 
ــز از  ــا پرهی ــد. درحالی کــه ب حساســیت قصــور می کنن
ــه  ــا ب ــوان ابت ــان، می ت ــا گردوخــاک و گیاه تمــاس ب

ــش داد. ــژی را کاه آل
توصیه های پزشکی

گردهــای صبــح و غــروب بــه ســطِح زمیــن نزدیک تــر 
انــد. بــه همیــن دلیــل افــراد مبتــا بــه حساســیت های 
فصلــی بایــد دقــت کننــد کــه در معــرِض گردهــا قــرار 
ــته  ــای بس ــراد در فضاه ــن اف ــه ای ــی  ک ــد. زمان نگیرن
ــد  ــل ببندن ــورِ کام ــره را به ط ــد پنج ــد، بای ــرار دارن ق
ــد. بیمــاری  ــرار بگیرن ــر در معــرِض گردهــا ق ــا کمت ت
ــِی  ــوِع فصل ــا ن ــی دارد؛ ام ــای مختلف ــرژی گونه ه آل
ــا تشــخیص  ــوان ب ناشــی از گردهــای گیاهــان را می ت
ــای  ــه توصیه ه ــل ب ــا عم ــا ب ــان و حت ــع، درم ــه موق ب
ــرد.  ــری ک ــه آن پیش گی ــا ب ــوان از ابت ــکی می ت پزش

گیاهان دارویی 
میوه هــا  و  گیاهــان  از  برخــی  کــه  همان گونــه 
ــز  ــادی نی ــاِن زی ــند، گیاه ــیت زا باش ــد حساس می توانن
وجــود دارنــد کــه دارای خاصیــِت ضدحساســیت انــد. 
ــه نمــود کــه در مــوارد معــدود، بعضــی از  ــد اضاف بای
گیاهــاِن ضدحساســیت، خــود ممکــن اســت در برخــی 
افــراد ایجــاد حساســیت کننــد. از جملــه گیاهانــی کــه 
به طــور معمــول در دســترس می باشــند و می تــوان 
آن هــا را به طــور مرتــب مصــرف نمــود و یــا در رژیــم 
غذایــی قــرار داد، می تــوان بــه انگــور، دارچیــن، 
نارنــج، ســیاه دانه، شــاه تره و درخــت  زردچوبــه، 

ــرد.  میخــک اشــاره ک
ــیِت  ــوان حساس ــی می ت ــاه داروی ــتفاده از 4 گی ــا اس ب

ــرد.  ــان ک ــار را درم ــِی ناشــی از فصــل به فصل
دارچیــن: پوســت ســاقۀ آن را بــه  صــورِت پــودر 

درآورده و دم کــردۀ آن را مصــرف کنیــد. 
شــاه تره: ۵ گــرام از بــرِگ آن را بــا یــک گیــاس آب 
ــاف  ــپس ص ــانید، س ــه بجوش ــدت ۵ – 1۰ دقیق ــه م ب

کنیــد و قبــل از ســرد شــدن بنوشــید.  
ســیاه دانه: روزانــه می تــوان یــک یــا دو گــرام از 
ــتفاده  ــر اس ــوادِ دیگ ــا م ــا چــای ی ــیاه دانه را ب ــۀ س دان

نمــود.
کاســنی: نوشــیدِن مخلــوِط یــک گیــاس آِب کاســنی 
بــا یــک گیــاس آِب شــاه تره بــه کارکــردِ کبــد کمــک 
ــیت، بســیار مفیــد  ــرای درمــان حساس ــد و ب می کن

اســت. 
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لیـال نعمتی
بلز پاسـکال )blaise pascal( دانشـمند 
در  کـه  اسـت  فرانسـوی  ریاضـی دان  و 
می زیسـته   166۲ تـا   16۲3 سـال های 
اسـت. وی نویسـندۀ کتـاب "تأمـات" و 
"رسـاله یی دربـارۀ خـأ" می باشـد. وی از 
نویسـنده گانی اسـت کـه بـه عنـوان حکیم 
الهـی و دانشـمند علـوم دقیقـه، بـه بحـث 
جـدال قدمـا و متأخریـن و اهمیتـی کـه 
مرجعیـت و سـنت در مباحث علـوم نقلی 
در قیـاس بـا دانش های عقلی دارد، اشـاره 
کـرده اسـت. بـا بررسـی کتـاب رسـاله یی 
دربـارۀ خـأ، می تـوان دیـدگاه و نظریات 
تجـدد  و  میـان سـنت  نسـبت  دربـارۀ  او 
دریافـت. او در کتـاب خود بـه موضوعات 
و مسـایل تازه یـی در بـاب روابـط علمـی 
دانشـمندان  و  قدیـم  نظریه پـردازان  میـان 
می کنـد  بیـان  و  می پـردازد  جدیـد  علـم 
کـه جهـت رشـد علـم و پیشـرفت دانـش 
بایـد از چـه روش هایی اسـتفاده کرد تا در 
عیـن اسـتفاده از دیدگاه هـای کهـن، بتوان 
جدیـد  تفکـرات  و  نـو  اندیشـه های  بـه 

یافت.  دسـت 
پاسـکال، بـه عنوان دانشـمند علـوم دقیقه، 
و  قدمـا  مرجعیـت  نامطلـوب  نتایـج  از 
آنـان  نوشـته های  بـه  اسـتناد  کـه  مانعـی 
می توانسـت در راه گسـترش دامنـۀ دانـش 
جدیـد ایجـاد کنـد، آگاهـی داشـت؛ زیـرا 
بـه  اسـتناد  گاه  می نویسـد،  او  چنان کـه 
قوی تریـن  می توانـد  نویسـنده یی  "متـن 
دلیل هـا را ویـران کنـد." پاسـکال تمایزی 
میـان دو دسـته از علـوم یعنـی دانش هـای 
و  اسـت  قایـل  برهانـی  علـوم  و  نقلـی 
دانـش نقلـی را در ردیـف علومـی قـرار 
می دهـد کـه وابسـته بـه حافظـه و تاریـخ 
انـد و به ایـن اعتبار، موضوعـی جز آن چه 
پیشـینیان نوشـته اند، ندارنـد. دومین گروه، 
دانش هـای برهانـی هسـتند کـه موضـوع 
آن هـا جسـت وجو و کشـف حقایـق پنهان 
اسـت. پاسـکال در علوم نقلـی، به ویژه در 
الهیـات، مرجعیـت قدمـا را کافـی می داند 

می نویسـد:  و 
نظـر  تنهـا  می خواهیـم  کـه  مـواردی  »در 
نویسـنده گان را بدانیـم، بـه عنـوان مثـال، 
در مباحـث مربـوط بـه تاریـخ، جغرافـی، 
الهیـات  ویـژه  بـه  و  زبان هـا  حقـوق، 
کـه  مباحثـی  تمـام  دربـارۀ  سـرانجام،  و 
الهـی  تعلیـم  یـا  واقـع  امـر  آن هـا  اصـل 
یـا انسـانی اسـت، بـه ضـرورت بایـد بـه 
کتاب هـا مراجعـه کنیـم، زیـرا هـر آن چـه 
آمـده  کتاب هـا  در  بدانیـم،  می خواهیـم 
اسـت. بدیهـی اسـت کـه از ایـن کتاب هـا 

کامـل  علـم  مسـایل  آن  دربـارۀ  می تـوان 
را به دسـت آورد و چیـزی نمی تـوان بـر 
ماننـد  دانش هـا،  برخـی  در  افـزود.«  آن 
علـوم زبان شناسـی، تاریخـی و حقوقـی، 
تنهـا کسـی کـه مرجعیـت دارد، می توانـد 
بـه مـا توضیـح دهـد. امـا الهیـات دانشـی 
اسـت کـه مرجعیـت نقـش اساسـی در آن 
 autorite ( ایفـا می نماید، تنها مرجعیـت
( امانـت دار حقیقـت اسـت و پـای چوبین 
اسـتدالل را بـه سـاحت آن راهـی نیسـت. 
قدمـا، در مباحثـی کـه در حـوزۀ حـس و 
را  تنهـا اصـول  قـرار می گیـرد،  اسـتدالل 
دوره  هـر  دانشـمندان  و  کرده انـد  مطـرح 
بایـد به کمک عقـل و با اسـتفاده از تجربه 
و اسـتدالل، ایـن علـوم را کامـل سـازند و 
نتایـج تحقیقـات و تاش هـای علمی خود 
را در اختیـار آینـده گان گذارنـد. در ایـن 
دسـته از علـوم، کمـال بـه زمـان و رنجـی 
بـه خـود  دانشـمندان  وابسـته اسـت کـه 
می دهنـد تـا بتواننـد دسـتاوردهای قدما را 

تکامـل بخشـند. 
و  اهمیـت  بخواهـد  بی آن کـه  پاسـکال، 
نقـش نظـر قدما و مرجعیـت در دانش های 
نقلـی و الهیات را نشـان می دهـد و تاش 
نقلـی  علـوم  میـان  تمییـز  بـا  می کنـد 
مباحـث  در  کـه  کنـد  بیـان  تجربـی،  و 
مربـوط بـه طبیعیـات، اسـتناد برخـی بـه 
تنهـا مرجعیـت بـه عنـوان دلیـل به جـای 
اسـتدالل یا تجربـه، به همان انـدازه حاکی 
از سـوءنیت اسـت که اسـتناد برخی دیگر 
بـه برهان به جـای مرجعیت کلیسـا. تقلید 
در قلمـرو طبیعیـات، موجب شـده اسـت 
در  کشـفی  بـه  نتواننـد  متأخـران  برخـی 
قلمـرو دانش هـای تجربـی دسـت یابنـد. 
بـه  را  گسسـته خردی  برخـی  چنان کـه 
جایی رسـانده اند که در قلمـرو علوم نقلی 
و الهیـات، بدعت هایـی وارد می کننـد. امـا 
شـگفت این کـه امـروزه به همان انـدازه به 
بدعـت در الهیـات ارج گذاشـته می شـود 
کـه هر کشـفی در طبیعیـات، مایـۀ بیزاری 
کسـانی می شـود که بـه پیـروی از نظرات 

قدمـا در این بـاره عـادت کرده انـد. 
نـوآوری در امـور دنیـوی و طبیعیات برای 
تکامل بخشـیدن بـه علوم، به همـان اندازه 
مهـم و الزم اسـت کـه بدعـت در قلمـرو 
الهیـات مضـر تلقـی می گـردد؛ بـه نحوی 
کـه اگر قدمـا جرأت بـه خـرج نمی دادند، 
خـود  پیشـینیان  دانش هـای  بـر  چیـزی 
بیفزاینـد، و اگـر معاصـران آنـان مانعـی بر 
سـر راه ایجـاد می کردنـد، خـود و دیگران 
از نتایـج علـوم آنـان بی بهـره می ماندنـد. 
از آن جـا کـه قدما از علوم پیشـینیان سـود 

جسـته اند و دلیـری راه را بر آنـان باز کرده 
اسـت تـا بـه موفقیت هایـی نایـل آینـد. از 
ایـن رو تمامی افـراد بایـد دانش هایی را که 
بـه آن هـا رسـیده اسـت، نـه هـدف، بلکـه 
وسـیلۀ بررسـی های خـود تلقـی نماینـد و 

بـا تقلیـد از قدمـا بر آنـان پیشـی گیرند. 
رفتـار افـراد و دانشـمندان در قبـال قدمـا، 
پیشـینیان  قبـال  در  آنـان  رفتـار  بـا  نبایـد 
خـود تفـاوت داشـته باشـد. زمـان، عامـل 
تدریـج  بـه  و  اسـت  تکامـل  و  پیشـرفت 
رمـوز نهانـی و پنهـان طبیعت را بر انسـان 
آشـکار می کنـد؛ همچنـان کـه تجربه ها، به 
عنـوان یگانـه اصـول طبیعیات، کلیـد فهم 
رازهـای آن را عرضـه می کننـد. هـر فـرد 
انسـانی، هـر روز و بشـریت، بـا گذشـت 
زمـان، در دانـش خـود پیـش می رونـد و 
از ایـن رو، احتـرام مـا نسـبت بـه قدمـا 
وجهـی نـدارد، زیرا بشـریت بـا زمان پیش 
رفتـه، از دورۀ کودکی خود دور شـده و به 

کهنسـالی رسـیده اسـت. 
به دنبال بلز پاسـکال دانشـمند و فیلسـوف 
دیانت، در فرانسـه جدال قدمـا و متأخرین 
در قلمروهـای دیگـر از جملـه ادبیـات، از 
سـرگرفته شـد و به ویژه در نظریۀ ادبیات، 
میان هواداران اسـلوب سـنتی و شـیوه های 
کـه  گردیـد  شـروع  جدالـی  متأخریـن، 
نزدیـک بـه یـک قـرن ادامـه پیـدا کـرد و 
هـر گـروه در دفـاع از دیدگاه هـای خـود، 

رسـاله های بسـیاری پرداختنـد. 
از دیـد پاسـکال، فقـط دانش هـای برهانی 
حقایـق  کشـف  و  در صـدد جسـت وجو 
پنهـان هسـتند، در حالـی که هـدف تمامی 
علـوم، اعـم از علوم برهانـی و دانش نقلی، 
کشـف حقایق و واقعیت هـای پنهان جهان 
هسـتی و دسـتگاه آفرینش اسـت. پاسکال 
تاریـخ، جغرافـی،  یعنـی  نقلـی  علـوم  در 
الهیـات،  ویـژه  بـه  و  زبان هـا  حقـوق، 
مرجعیـت قدمـا را کافی می دانـد، در حالی 
کـه این علـوم نیـز در طول زمـان، در کنار 
علـوم تجربـی و طبیعیات رشـد یافته اند و 
پیشـرفت آن ها و افزایـش تحقیقات علمی 
در این گونـه علـوم، باعث افزایـش کاربرد 
و کارایـی آن هـا در حیـات بشـری گشـته 

است.    
منابع: 

ـ مجموعـۀ اندیشـۀ سیاسـی )1(، جـدال 
قدیـم و جدیـد، سـید جـواد طباطبایـی 

ـ تاریـخ قرون وسـطی و رنسـانس، محمد 
ایلخانی. 

جدال سنت و تجدد 
از دیدگاه 

بلز پاسکال



 خوانـِش ایـن رمـان برایـم زمان گیـر و نفس گیر نبـود. من هم 

ردم و زنده گی را.
در خوانـدِن ایـن رمـان وقت را پس انـداز کـ

دیگـر  خوانـِش  و صدهـا  ده هـا  کنـارِ  در  را  ایـن خوانـش   

ا را بـه 
ی از دنیـاِی نگاه هـا و آدم هـ

م، تـا رنگین کمانـ
می گـذار

نمایـش و باورهـای تمامیت خواهانـه را بـه پرسـش کشـیده 
. شم با

گ ها ماننـد هـر 
»سـر شـب اسـت. آواز قولـه کشـیدن های سـ

کـه  آوازهـا  ایـن  می پیچـد.  فضـای گوشـم  در  دیگـر  شـِب 

شـه از آن سـوی پنجـره 
مزاحمت کننـده و دل خـراش انـد، همی

آزاردهنـده اسـتند ایـن آوازهـا. 
راه می یابنـد بـه خانـه. واقعـًا 

ی که ایـن آوازهـا خامـوش باشـند، آوازهـای دل خراش تر 
شـب

کـه از دهِن 
از اینـان گوش هایـم را بیشـتر می آزارنـد. آوازهایی 

ه به آدم 
د، از دهن های ول گردانـی ک

ول گـردان بیـرون می شـون

دارند...« شـباهت 

آدم ها و 
ن آغـاز می شـود. قولـه کشـیدِن سـگ ها و 

 رمـان چنیـ

گ ها. اما این 
 و نه به سـ

ت دارنـد
ه به آدم شـباه

آدم هایـی کـه ن

و ناآرام کرده 
هـا، ذهـن و رواِن راوی و نویسـنده را نگـران 

آدم 

ه نـه به سـگ 
، آدم هایـی کـ

ن آدم هـا
گ و ایـ

اسـت، شـب، سـ

 آدم ها...
 و نه بـه

ت دارنـد
شـباه

زنی که زنده گی پس انداز می کرد.

 امـا زنـده باشـم، به جـای 
م کـه نباشـم؛

مـن هـم دوسـت دار

این  کـه باشـم و زنـده نباشـم. ایـن خـودش پس انـداز کـردِن 

نیسـت؟ زنده گـی 

دارد. که 
زیـه و تحلیل، تأویـل و تفسـیر نیـاز 

 هـر متـن بـه تج

کاری دشـوار اسـت. به ویـژه متن هایـی روایتی و داسـتانی. چه 

چـه بلنـد، فرقـی نمی کند. چـه این 
ایـن متن هـا کوتـاه باشـند 

چـه تاریخـی و اسـطوره یی و 
متـن جنایـی و پولیسـی باشـد، 

قانه و یـک اتفاق عاشـقانه.
چـی عاشـ

یـا رویـداد  بـر محـور یـک حادثـه و   نخسـت یـک قصـه 

دارای  روایـت  یـا  و  قصـه  یـک  دیگـر،  دوی  می چرخـد. 

مـادام   :
مثـل یـا فیگورهـای مختلـف می باشـد.  و 

شـخصیت 

و... بـواری 

سـۀ دیگـر، بسـتر مـکان و حضور مـکان مثـل خیابان، شـهرها 
و...

متوقـف  حرکـت  زمـان  بـدون حضـور  کـه  زمـان،  چهـارم، 

نمی گیـرد. شـکل  ورویـدادی  اتفـاق  هیـچ  و  می شـود. 

دها رمـان به 
ت کـه بـدون ایـن شـگر

 پنجـم، شـگردهای روایـ

متـِن نانوشـته می مانـد.

زنی که زنده گی پس انداز می کرد.

 زبـان ایـن رمـان، سـنتی و تقریبـًا یک دسـت می باشـد. زبـان 

وار، میـان نثـر فاخـِر دیـروزی و شـگردهای 
مسـتحکم و اسـت

پژوهشـی و تحقیقـی. نشـیب و فرازهـا و ظرافت هـای زبـاِن 

رمان هـای امـروزی را کمتـر دارد.

ش یافته انـد، اما 
ت ها و فیگورهـا، بسـیار خـوب پـرور

 شـخصی

 آدم ها دسـت و تخیِل نویسـنده 
در پرورش این شـخصیت ها و

ش از انـدازۀ نویسـنده بدون 
همـواره پیداسـت. ایـن حضـور بی

ت ها را زیر 
ـه، در مـواردی، اسـتقاِل شـخصی

اندک تریـن فاصل

می برد. سـوال 

از دو منظر این رمان را می ستایم:

نخست، شگرد روایت؛

ی با زمان در این رمان. 
دوم، باز

ص یافته است.
 نقد نگارنده قاعدتًا بر این دو مورد اختصا

ی آغازم. 
ی با زمان م

از زمان و باز

ت دارد:
زمان در داستان و رمان پنج حال

ـ زمان داستانی

ن دراماتیک
ـ زما

ـ فیزیکی

ـ روانی
ـ تپش

سـیار مهـم اسـت. ایـن عنصر در 
زمـان در داسـتان، عنصـری ب

داسـتان و داسـتان های کهـن و سـنتی، یک دسـت و تک خطـی 

ر کنـار وحـدت زمـان و مـکان همـواره چنیـن مانـده 
اسـت. د

ست.  ا

کـه زمـان یک دسـت 
مـا در داسـتان امـروزی الزامـی نیسـت 

 ا

بـه  امـروزی  داسـتان های  در  زمـان  بـل  بمانـد.  و تک خطـی 

بهانه هـای مختلـف شکسـته می شـود. ایـن نویسـنده اسـت که 

بـا چـه ترفنـدی بـه چنیـن امـر دسـت می برد.

ی کـه زنده گـی...«، نویسـنده بـه چنیـن امـری 
 در رمـاِن »زنـ

ت یافته اسـت. حتا نویسـنده توانسـته اسـت زمـاِن پس از 
دسـ

وارد زمـاِن داسـتان بسـازد.
مـرگ را پس انـداز کنـد و 

ود کـه انوشـه، خانۀ پـدرِی خود را 
صدوپنجـاه سـال گذشـته ب

ندیـده بود...

 بـا هامـون و میتـرا پسـر 
ن گاه کـه

صـد و پنجـاه سـال پیـش، آ

می کردنـد. زنده گـی  یک جـا  ودختـرش 

در پایان داستان باز می خوانم:

سگ ها قوله می کشند. سال هاست که چنین است...

د و بـه قولـۀ سـگ ها 
 داسـتان از قولـۀ سـگ ها شـروع می شـو

پایـان می یابـد. اصـًا زمان داسـتانِی این داسـتان شـاید بیشـتر 

د. امـا، زمـان 
از بیسـت وچهار سـاعت را در بـر نگرفتـه باشـ

 را در بـر می گیـرد.
دراماتیـِک ایـن داسـتان سـده ها

متیـاز دیگـر ایـن رمـان، همـان کوتاهی زمـان فیزیکی نسـبت 
ا

بـه زمـان روانی اسـت.

زنی که زنده گی...

منطق روایت و شگرد روایت

منطق این رمان، ترکیبی از منطق رآلیستی و رویا است.

ود و بـا جمعه 
شـگرد ایـن رمـان، با فصِل جمعه شـروع می شـ

ر و تازه اسـت. 
د. که ایـن خود یک شـگردِ بک

بـه پایـان می رسـ

پیونـد ایـن نام گـذاری بـا اسـطورۀ خلقـت و آفرینـش جهـان، 

ازه به ایـن رمان می بخشـد.
خـود فصـِل تـ

 بـرای خالـده فـروغ نویسـندۀ ایـن رمـان، موفقیت های بیشـتر 

می خواهـم! 

رمان نویـس  از  مشهوری سـت  رمـان  عشـق،  ملـت 
پُـرآوازۀ ترکیـه »ایلیـف شـافاک« کـه در سـال ۲۰۰8 

نوشـته شـده اسـت.
ایلف شـافاک/ایلف شـفق، زادۀ کشـور فرانسـه در سـال 
اسـتانبول،  مادریـد،  عمـان،  آنـکارا،  در  و  بـوده   1971

بوسـتون و... زنده گـی کـرده اسـت. دانش آموختـۀ رشـته 
روابـط بین الملـل و کارشـناس ارشـد در رشـتۀ مطالعـاِت 
زنـان بـوده و دکترایش را در رشـتۀ علوم سیاسـی بـه پایان 
بـرده اسـت. کتاب هـای شـافاک بـه بیـش از ۲۰ زبـاِن دنیا 
ترجمـه شـده و جوایـز مختلفـی را هـم آِن خود کـرده اند.

از او تـا حـال، بیشـتر از 1۲ کتـاب بـه زبان هـای ترکـی، 
انگلیسـی، فرانسـوی... چاپ شـده که مشـهورترین کتابش 

همانـا »ملت عشـق« اسـت.
ایـن رمـان در ایـران توسـط چند مترجـم، به نام هـای چهل 
قانون عشـق، ملت عشـق و... ترجمه شـده و »ملت عشـق« 
ترجمۀ ارسـان فصیحی می باشـد. ملت عشـق، درسـت از 

این بیـت- مثنوی گرفته شـده:
ملت عشق از همه دین  ها جداست
عاشقان را ملت و مذهب خداست

ملـت عشـق از پُرفروش تریـن کتاب هـای ترکیـه بـوده کـه 
از سـال ۲۰۰8 تـا حـال، بیـش از ۵۰۰ مرتبـه تجدیـد چاپ 
گردیـده اسـت. رمـان یـاد شـده بیان گـر »عشـق« اسـت. 
عشـق عرفانـی و یـا همـان عشـقی که اهـل عرفـان در بنِد 

آن بـودن را آزاد بـودن از هـر دو عالـم می پندارنـد.
امریکایـِی  داسـتان، گونه یـی آغـاز می شـود کـه خانـوادۀ 
در کمـاِل خوبـی و آرامـش زنده گـی می کننـد، خانواده یـی 
۵ نفـری هسـتند. سـه فرزنـد و زن و شـوهر. الـا )خانـم 
دویـد( زنـی اسـت کـه جبـراٌ در قیـد دویـد آمده و همسـِر 
او شـده اسـت. دویـد مردی متمـول و خوش گذران اسـت، 
شـب هایش را بـا زن هـای دیگـر می گذرانـد و روزهایـش 
هـم. او سربه هواسـت؛ امـا الـا با وجـود این کـه از خیانت 
همسـرش می فهمـد و ایـن را هـم می دانـد کـه هیچ گاهـی 
چنـان مـردی را دوسـت نداشـته، به خاطر هراس از دسـت 
دادِن آرامـش خانـواده و فرزندهایـش، لـب می بنـدد و دم 
نمی زنـد و ایـن زهرمـار را سـر می کشـد. تـا این کـه روزی 
پـس از چهـل سـال عمـرش، در یـک انتشـارات وظیفـه 
را  آن  کـه  می سـپارند  برایـش  را  رمانـی  اتفاقـٌا  می گیـرد. 

بخوانـد و از آن گزارشـی بنویسـد.
الـا وقتـی رمان را شـروع کـرد، با یـک متِن شـگفت انگیز 
و جذاب روبه رو شـد. متنی که حکایت از عشـقی داشـت؛ 

عشـقی که سـرانجام و سرنوشـِت الـا را عوض کرد.
رمـان از آشـنایی شـمس و موالنا بحث می کـرد، از غوغایی 

کـه قرن هـا پیـش در قونیه-ترکیه به راه افتـاده بود.
الا با شـور و شـوِق فـراوان، کتـاب را می خوانـد و ناگهان 
فکـری به سـرش زد کـه معلوماتـی در مورد نویسـندۀ ملت 
عشـق به دسـت آورد. در گوگل نوشـت »عزیز. ع زاهارا...«. 
سـایتی بـاز شـد کـه در آن آدرسـی از »زارهـارا« دیـد و 
فـوراٌ بـه او نامه یـی نوشـت و خـود را معرفـی کـرد و از 
این کـه کتاب جالبی نوشـته، ازش تشـکر کـرد و در آخرین 
جملـه اش نوشـت: »...اگـر روزی گذرتان به بوسـتون افتاد، 
خوشـحال می شـوم از نزدیک با شـما آشـنا بشـوم. فنجانی 

قهـوه  بخوریـم و صحبـت بکنیم.
با تقدیم بهترین آرزوها

الا.«
بعـد هـم عزیـز نامه یـی به الـا نوشـت و از این کـه کتابش 
مـورد قبـوِل خواننـده قـرار گرفتـه، اظهـار ُخرسـندی کـرد 

و... .
الـا هـم گام بـه گام بـا ماجراهـای رمـان پیـش می رفت و 
از خوانـدن رمـان، خیلـی لـذت می بـرد و رونـد نامه نگاری 
بـا عزیـز هـم ادامـه داشـت و او هـم بـا گرفتـن درس هایی 

از رمـان و به ویـژه خوانـدن قانون هـای ملـت عشـق، هـر 
روز متحـول تـر می شـد، رفته رفتـه این وضعیت به سـرحد 
پیـدا شـدِن حسـی شـد کـه سـر انجـام الـا را از شـوهِر 
هرجایـی و از خانـه و خانـواده اش جـدا کـرد و او رفـت 
بـا عزیـز و مدتـی یـک سـال بـا عزیـز مانـد و عزیزهـم به 
نسـبت بیمـاری العاجی)سـرطان( که عاید حالـش بود، از 
دنیـا رفـت و الـا بـه زنده گـی تنهایـش بـه شـکل آزاد و 
بـدون دغدغـه ادامـه داد. او بـا وجـود این که از خانـواده و 
شـوهر و فرزندهایـش جدا شـده بود و دوست داشـتنی فرد 
زنده گـی اش )زاهـارا( را از دسـت داده بـود، امـا خودش را 
خیلی ُخرسـند و خوشـبخت و آزاد می دانسـت... همین بود 

کـه رفـت بـه شـهری دور و زنده گـی تنهـا گزید.
ملـت عشـق، در واقـع دو رمـان اسـت، جـا گرفتـه در یک 
رمـان، کـه ماجرا ها به شـکل نوبتی پشـت سـِر هـم می آیند 

و تـا آخـر، یک دسـت پیـش می روند. 
ایـن را می تـوان از ویژه گی هـای ایـن رمـان دانسـت. تـا 
حـاال بـا ایـن تکنیِک محدود رمان هایی نوشـته شـده اسـت 
و در واقـع  ایـن، کاری تـازه بـا سـاختار متفاوت نسـبت به 

اسـت. رایج  شـیوه های 
پیش بـرد موفقانـۀ رونـد ماجرا هـا از چندیـن زاویـه دیـد و 

چندیـن شـخصیت در داسـتان، امتیاز دیگری سـت که ملت 
عشـق آن را در خـودش دارد.

ویژه گـی دیگـر ملت عشـق، بیـان عشـِق زمینی بـا برخورد 
الا و عزیز و بیان عشـق آسـمانی/معنوی اسـت که با شـرح 
ماجراهـای عشـق شـمس صـورت می گیـرد  کـه رمـان بـا 

هنرمنـدی تمـام در ایـن قسـمت به هـم گـره می خورد.
و  هـدف  ُکل  شـد،  اشـاره  هـم  اول  در  کـه  همان گونـه 
جان مایـۀ ملـت عشـق، همانـا عشـق اسـت. چنان کـه در 
بگـذرد،  بی عشـق  کـه  »عمـری  می گویـد:  چهلـم  قانـون 
بیهـوده گذشـته. نپـرس کـه آیـا بایـد در پـی عشـق الهـی 
باشـم یـا مجـازی، عشـق زمینی یـا آسـمانی، یا جسـمانی؟ 
از تفاوت هـا تفـاوت می زایـد. حـاال آن کـه بـه هیـچ متمـم 
و صفتـی نیـاز نـدارد عشـق. خـود بـه تنهایی دنیایی اسـت 
عشـق. یا درسـت در میانش هسـتی، در آتشـش، یا بیرونش 

هسـتی در حسـرتش.«
ناگفتـه نبایـد گذاشـت، پـس از ترجمـۀ کتـاب بـه زبـان 
فارسـی، ملـت عشـق در ایـران نقـد و انتقادهـای فراوانـی 

شـده و در آن جـا هـم طـرف داراِن زیـادی دارد.
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خالده فروغ در رماِن 

»زنی که زنده گی پس انداز می کرد«
سـاالر عزيزپور

فرهاد سـجودی
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احمدشـاه  شـهید  بنیـاد  رییـس  مسـعود،  ولـی  احمـد 
مسـعود در گفت وگـوی اختصاصـی در برنامـه "تحـول" 
امریـکا  در  آمـدن دولـت جدیـد  کار  درخصـوص روی 
گفـت: بـا وجود تمـام نهادهای قـدرت در امریـکا، ترامپ 
توانسـت خـود را بـه طبقـه متوسـط وصـل کنـد و برنـده 
انتخابـات شـود و ایـن معنـی می دهـد که مـردم امریکا از 
سیاسـت هـای دولـت های قبلی خسـته شـده انـد و اینبار 

بـه یـک آدم متفـاوت رای داده انـد.
آقـای مسـعود می گویـد: ترامـپ در اداره جدیـد امریـکا 
کسـانی را روی کار آورده اسـت کـه تجربـه روابـط بیـن 
الملـل، جنگ هـا و نظامی گری هـا را در تمام دنیـا دارند و 
بـه همیـن دلیل کشـورهای جهـان دچـار ابهام شـده اند و 

منتظرنـد از جهـت گیـری سیاسـی وی مطلع شـوند.
بایـد در  یـا  اسـت کـه  افغانسـتان کشـوری  وی گفـت: 
یـک تفاهـم خارجـی به تعـادل برسـد و از آرامش نسـبی 
برخـوردار شـود و یا در یـک تعادل داخلی کـه تمام مردم 
خـود را در آینـه قدرت ببیند، به ثبات برسـد. اما متاسـفانه 
در طـی 16 سـال سیاسـت هـای امریـکا در افغانسـتان، با 
وجـود صـرف هزینه های کان و سـهم گرفتـن در جنگ 
هـا، اهـداف کـم کـردن تروریـزم، دولت-ملـت سـازی و 

آوردن صلـح و ثبـات عملی نشـد.
وی، درخصـوص ناکام ماندن اهداف امریکا در افغانسـتان 

اظهـار می کنـد: بزرگتریـن دلیـل ایـن ناکامـی حمایـت و 
در  سیاسـی  داران  تیکـه  بـر  امریـکا  گـذاری  سـرمایه 
افغانسـتان بـود و قصـد داشـتند از مجـرای همیـن تکیـه 
داران صلـح و ثبـات را بـه کشـور بیارونـد درحالـی کـه 
آن ها در تمام مشـکات افغانسـتان، در کشـور نبودند و در 

امریـکا حضـور داشـتند.
تمـام  بـا  امریـکا  خانـه  سـفارت  می افزایـد:  مسـعود 
ماموریت هـای دیپلماتیـک کـه در کابـل فعـال بوده اسـت 
کمتـر بـا مـردم تمـاس داشـته اسـت و بیشـتر از طریـق 
کانال هـای خاص خـود در قدرت تماس داشـته اند. وقتی 
جامعه جهانی و در راس آنها امریکا، وارد افغانسـتان شـد، 
یـک اجمـاع جهانـی و همسـویی منطقه یـی در تعریـف 
تروریـزم وجـود داشـت و همـه در ایـن مجموعـه تاش 
کردنـد امـا ایـن حرکـت، آهسـته آهسـته توسـط رهبـران 
افغانـی تغییـر داده شـد بـه طـور مثـال گفتنـد کـه یـک 
تعـدادی از طالبان برادران ما هسـتند و تروریسـت نیسـتند 
و پاکسـتان هـم کشـور بـرادر مـا اسـت و بـا ایـن تعریف 
های نامشـخص، توانسـتند جامعه جهانـی را گمراه کنند و 

برنامـه هـا را نـاکام کردند.
رییـس بنیـاد احمـد شـاه مسـعود در همیـن بـاره ادامـه 
می دهـد: وقتـی یـک تعـداد جنرال هـای امریکایـی بـرای 
اولیـن بـار بـه کشـور آمدند بـه راهنمایـی نیاز داشـتند اما 
تیکـه دارانـی ماننـد آقـای کـرزی، داکتـر غنـی و جنـاب 

خلیلـزاد آن هـا از اصـل مسـیر منحـرف کردند. مثـا آقای 
خیلیلـزاد بـه عنـوان سـفیر امریـکا، سیاسـت شـخصی و 
رفاقتـی خـود را بـا غنـی و کـرزی در پیش گرفـت و یک 
آجنـدای شـخصی را پیـاده کردند و حتـی در مقاالت خود 
آقـای خلیلـزاد این مـوارد را اعتـراف می کند که سیاسـت 
هایـش غلـط بـوده و بایـد یک سیاسـت نـو بیاید کـه نفع 
تمـام مـردم کشـور را در نظـر داشـته باشـد. در حقیقـت 
همیـن افغـان هـای امریکایـی کـه 16 سـال قـدرت را در 
دسـت داشـتند، در برنامه هـای کان کشـور انحراف های 

کان ایجـاد کردنـد.
احمدولـی مسـعود مـی گویـد: یـک حکومت بـی نهایت 
ضعیـف، غیرقابـل اعتمـاد، کامـا بـی برنامـه و غیـر ملـی 
داریـم کـه فقـط بـرای آجنداهـای شـخصی شـان تـاش 
مـی کنـد و بیشـتر یک سـری ماموریـت های بیـن المللی 
را بـرای خـود عملـی مـی کننـد تـا ایـن کـه بخواهنـد به 
مسـایل افغانسـتان رسـیدگی کننـد. وقتـی کشـورها منافع 
اسـتراتژیک دارنـد، مـا بـه دولتـی نیـاز داریـم کـه بتوانـد 
جایـگاه روابـط افغانسـتان را در میـان کشـورها تثبیت کند 

و در رده اول منافـع افغانسـتان را در نظـر بگیـرد. 
رییـس بنیـاد احمـد شـاه مسـعود می گویـد: اینکه شـنیده 
اقتصـادی جـای  افغانسـتان در پـروژه هـای  مـی شـود، 
پیشـرفت دارد، تـا جایـی کـه من مطالعـه می کنـم، پروژه 

هـای بـزرگ افغانسـتان عمقـی و بنیادی نیسـتند و بیشـتر 
پـروژه های سـفید هسـتند.

مسـعود، درخصـوص مذاکـرات رییـس اجرایـی جمعیت 
بـا رییـس جمهـور مـی گویـد: مشـکل افغانسـتان، ابعـاد 
بسـیار کانـی دارد. نقطـه مرکـزی و محـور تصمیمـات و 
اختیـارات بـه شـخص رییـس جمهـور بـر مـی گـردد و 
اینکـه بـا چـه کسـی دربـاره چـه موضوعـی مذاکـره مـی 
کنـد، بـه مسـوولیت خودش اسـت. حـرف این اسـت که 
ایـن حکومـت ائتافـی و درواقـع حکومت وحـدت ملی 
اسـت و مـا رییس جمهـور به معنـای واقعـی آن نداریم و 
رییـس حکومـت وحدت ملـی و رییـس اجرایی حکومت 
وحـدت ملـی داریـم. اینهـا بایـد یـک دولت منسـجم می 
سـاختند کـه نتوانسـتند ایـن کار را انجـام بدهنـد. افـراد 
زیـادی خواهـان آوردن تعـادل هسـتند امـا کسـی کـه در 
راس قـدرت اسـت بایـد آن را عملـی کنـد و قضیـه ایـن 
اسـت حکومـت خود یک مشـکل اسـت تا اینکـه بخواهد 

مشـکلی را حـل کند.
توانـد،  مـی  افغانسـتان  حکومـت  اینکـه  دربـاره  وی، 
شـریکی بـرای دولـت جدیـد امریـکا باشـد معتقد اسـت: 
مسـلما حکومـت فعلـی ایـن توانایـی را ندارد. شـخصیت 
هایـی کـه در 16 سـال پسـت های کلیـدی در اختیارشـان 
بـود، نتوانسـتند ایـن کار را تحقـق بدهنـد و در دو سـال 
باقیمانـده عمر ایـن حکومت هم رهبری نمـی تواند کاری 

بکنـد. هـر رهبری کـه در افغانسـتان روی کار آمده اسـت 
بـدون در نظـر گرفتـن منافـع ملی و براسـاس سـلیقه های 
شـخصی با کشـورها طرح دوسـتی و دشـمنی راه انداخته 
و جالـب اسـت که خود را هم مسـوول نمی داننـد. امروز 
هیـچ سیاسـتدان، تحلیلگر و مـردم عادی ای وجـود ندارد 
کـه از آن هـا انتقـاد نکنـد و صـدای دنیـا بـاال رفتـه که در 
رده فاسـدترین کشـورهای دنیـا هسـتید امـا ایـن رهبـران 
اصـا بـه روی خودشـان نمـی آورنـد و همیشـه فرافکنی 

کنند. مـی 
ایـن منتقـد، درخصـوص صحبـت هـای آتشـین ترامـپ 
در نابـودی هـراس افگنـی از طریـق قدرت نظامـی و زور 
اظهـار مـی کنـد: مبـارزه بـا افـراط گرایـی و تروریـزم در 
کشـورهای اسـامی هـم بایـد بـه وسـیله نظامـی و هـم 
راهکارهـای فرهنگـی و سیاسـی پیـش بـرده شـود و اگـر 
ترامـپ واقعـا قصـد دارد بـا در برابر افراطی گری بایسـتد 
مجبور اسـت با مسـلمانان عـام جهان در یـک جبهه واحد 
باشـد و نمـی شـود افـراط گرایـی را بـا لیبرالیـزم محـض 
نابـود کـرد. راهکارهای فـردی ترامپ، مطمئنـا تنش ها را 
بـاال مـی بـرد و اینکه بخواهـد از طریق نظامـی تروریزم را 

شکسـت دهـد مطمئنا اشـتباه اسـت.
عربسـتان و پاکسـتان همواره به عنوان شـرکای استراتژیک 
مهـم امریـکا در خاورمیانـه و شـرق آسـیا مطرح بـوده اند 
و ایـران هـم بـه عنـوان چالشـگر مهـم منطقـه، در اوضاع 
افغانسـتان نقـش بـازی کـرده اسـت و این سـه کشـور به 
عنوان حامیان تروریزم در افغانسـتان شـناخته می شـوند و 
در کنـار اینهـا افغانسـتان همـواره با رهبران فاسـدی طرف 
بـوده کـه برنامـه هـای قابل حـل را بـه انحراف بـرده اند.

رییـس بنیاد شـهید مسـعود، ذربـاره نحوه عملکـرد رییس 
جمهـور امریـکا در ایـن شـرایط مـی گویـد: ترامـپ باید 
بـرای رهبـران افغانی، سیاسـت هـای بنیادین نو بیـاورد و 
تکیـه بـه سیاسـتمداران و افغـان هـای امریکایـی را کنـار 
بگـذارد و بـا تمـام افغان هـا رابطه داشـته باشـد. در رابطه 
بـا پاکسـتان، سیاسـت هـا بایـد قاطع و روشـن باشـد و با 
صحبـت هـای گـرم تلفنـی ترامـپ و نـواز شـریف نمـی 
تـوان تروریـزم را شکسـت داد چـرا کـه تروریـزم بـرای 
برخـی کشـورها ابـزار شـده اسـت کـه از طریـق آن مـی 
تواننـد حتـی اطمینـان کشـورهای غربـی را بـرای تامیـن 

منافـع در منطقـه ضمانـت کنند.
وی می افزایـد: بهتریـن راهـکار این اسـت کـه چهره هایی 
کـه فسـاد آنها اظهر مـن الشـمس اسـت و در قراردادهای 
بلنـد دسـت بـاال را داشـته انـد از صحنـه قـدرت حـذف 
شـوند و یـک تعـداد چهره های ناشـناخته امـا کاردان و از 
چهـر های جوان ترکیبی را سـاخته شـود و مـورد حمایت 
واقـع شـوند و بـه دور باطل به قدرت رسـیدن کسـانی که 

در 16 سـال امتحان نـاکام بودنـد، خاتمه داد. 
آقـای مسـعود می گوید: حکومـت وقتی اوضـاع به نفعش 
نیسـت، یک نان چاشـت به ریش سـفیدان کشـور در ارگ 
مـی دهـد و بـه روی مـردم مـی کشـد کـه مـا بـا بـزرگان 
شـما مشـورت مـی کنیـم درحالیکـه ایـن کار کامـا عوام 
فریبانـه و بـی اسـاس اسـت. اگر امریـکا یـک دولت ملی 
بـا همراهـی چهـره هـای نیـک نـام و جـوان را روی کار 
بیـارود، مـردم از ایـن دایـه حمایت می کننـد و یک تحول 
کان بوجـود مـی آیـد. امریـکا می توانـد با تکیه بـه مردم 
افغانسـتان تغییـر بیـاورد و از مسـایل جاری کشـور عبور

کنـد امـا اگـر ماننـد حکومـت قبلـی امریکا، یک سیاسـت 
غیـر قاطـع بـا تکیـه به صحبـت های تکیـه داران سیاسـی 
در پیـش بگیـرد، اوضاع بدتر می شـود و بازیگـران زیادی 
نگـران از صحبـت هـای ترامپ، بـه دنبال فرصـت یابی و 

مانـور در خا قدرت منجسـم در افغانسـتان هسـتند. 
مصاحبـه ضمیـر کابلـوف بـا شـبکه ترکیـه، جنگی مشـابه 
حلـب سـوریه را در افغانسـتان بـه ذهـن متبـادر مـی کند 
کـه مسـلما از کنتـرل نظامـی های افغانسـتان خارج اسـت 
و از صحبـت هـای ترامـپ هم، بـوی یک جنـگ دوام دار 
به مشـام می سـد، مسـعود درخصـوص اوضاع افغانسـتان 
در سـال بعـد می گویـد: حکومت روز بـه روز ضعیف تر 
می شـود و به فروپاشـی سیاسـی خود نزدیک می شـود و 
در مقابـل گـروه هـای مختلف طالبـان و مراکـز قدرت در 
کشـور بیشـتر مـی شـود کـه تصویـر آینـده را تاریک می 
سـازد، بـه دنبال ایـن وقایع نمی تـوان امیـدواری جدی به 

صحبت هـای ترامپ داشـت.
وی، در ارزیابـی اوضـاع افغانسـتان افـزود: به قـدری ابعاد 
سیاسـی و مراکـز قـدرت پیچیـده شـده انـد که نمـی توان 
تمـام مـوارد را در یـک محاسـبه کلـی، آورد و نتیجـه ای 
بـرای آن گرفـت؛ بـه همین انـدازه سیاسـت هـای ترامپ 
بازیگـران  افغانسـتان،  مقامـات  اسـت و هـم  مبهـم  هـم 
بیرونـی افغانسـتان و کشـورهای جهان منتظرنـد ببیند، وی 
چـه سیاسـتی را در پیـش مـی گیـرد. آنچه روشـن اسـت 
ایـن اسـت که ایـن رهبری متکـی به مردم نیسـت و متکی 
بـه کمـک هـای امریـکا اسـت و اگـر امریـکا کمـک های 
خـود را قطـع کنـد، رهبـری کنونـی در روز دوم سـقوط 

کند. مـی 
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ــه  ــرون ســهار پ ــه جرمنــي څخــه ايســتل شــوي کســان پ ل

ــو  ــه د پوليس ــتوګن ځای څخ ــل اس ــه خپ ــې ل ــي ک جرمن

پــه حضــور کــې فرانکفــورټ هوايــي ډګــر تــه او لــه هغــه 

ــه  ــتان ت ــول او افغانس ــپاره ش ــې س ــه ک ــه الوتک ــه پ ځای

ــول. ــږل ش راولې

ــو  ــه دغــو ۲۶ کســانو څخــه ي ــن ارش الکــوزی ل شــل کل

ــوي دي. ــتل ش ــي را ايس ــه جرمن ــې ل دی چ

دی وايي:

"د ســهار څلــور بجــې وې، بيــده وم چــې پوليــس راغلــل 

او زه يــې ونیــومل."

ارش چې پنځه کاله په جرمني کې وو، وايي:

"لــه افغانســتانه ځکــه راغلــم چــې هلتــه راتــه د کار زمينــه 

نــه وه او راتلونکــی مــې نــه وو معلــوم. اوس نه پوهېــږم څــه 

وکــړم."

ــه  ــدز واليت ــه کن ــن ځــوان ل ــل ۳۴ کل ــو ب منظــور پارســا ی

ــه  ــې ل ــانو ک ــو ۲۶ کس ــه دغ ــی وو او پ ــه تلل ــي ت جرمن

ــوی دی. ــتل ش جرمنــي را ايس

دی وايي:

"لــه هــر را ايســتل شــوي پنــاه غوښــتونکي رسه لــږ تــر لــږه 

دوه جرمنــي پوليــس وو."

منظور وايي:

"بلغاريايــي مېرمــن مــې د اوو مياشــتو حاملــه ده او پوليــس 

ــت  ــره وخ ــې دوم ــل او ماته ي ــه راغل ــور ت ــرون ک ــې پ م

رانه کــړ چــې خپــل مدافــع وکيــل تــه ټیليفــون وکــړم. زه بــه 

ارام نه کېنــم، زه بــه ډېــر ژر د جرمنــي ســفارت تــه ورشــم."

منظــور همــداراز وويــل چــې د جرمنــي ســفارت له خــوا د 

ــه  ــه هــم دغــه هېــواد ت ده د دوســیې لــه ردېــدو وروســته ب

بېرتــه ځــي.

منظــور پارســا لــه ۲۰۱۰ میــادي کال راهيســې پــه جرمنــي 

کــې اوســېده او پــه يــوه هوټــل کــې يــې د ګارســون دنــده 

درلــوده.

د جرمنــي پوليســو ورتــه ويــي وو چــې مېرمــن او کوچنــی 

ــوالی  ــه ک ــدې کبل ــه هم ــې دي او ل ــي ک ــه جرمن ــې پ ي

ــل کــې د  ــه کاب ــه والړ يش خــو پ ــواد ت ــه دغــه هې يش بېرت

ــوالی يش. ــه الرې دا کار ک ــفارت ل ــي د س جرمن

د افغانســتان د کډوالــو او بېرتــه راســتنېدونکو چــارو وزارت 

مخکــې ويــي دي چــې شــاوخوا ۱۰ زره افغانــان تېــر کال 

ــې  ــول چ ــتانه ش ــه راس ــواد ت ــه هې ــه بېرت ــه خوښ ــه خپل پ

ــه وو. ــي څخ ــه جرمن ــې ل ــې درې زره ي په ک

ــه  ــتونکي پ ــاه غوښ ــان پن ــور افغ ــه ۳۴ ن ــي څخ ــه جرمن ل

ــه  ــتان ت ــول او افغانس ــتل ش ــې را وايس ــت ک ــمرب میاش ډس

ــول. ــال ش انتق

ــو  ــه ۲۰۱۵م کال کــې شــااوخوا ۸۹۰ زره کډوال ــي پ جرمن

ــه دغــه  ــه د ننوتلــو اجــازه ورکــړه چــې پ ــه دغــه هیــواد ت ت

ــواد کــې يــې پراخــې اندېښــنې راوپارولــې. هې

د همــدې موضــوع لــه کبلــه پــه جرمنــي کــې ښــی اړخــی 

ــاب  ــل انتخ ــاره ب ــي لپ ــا د جرمن ــف. ډي« ي ــد »ای. اې ګون

ګونــد ماتــړ ډېــر شــو.

ــه  ــر پ ــاس دمييزي ــر توم ــارو وزي ــو چ ــي د کورني د جرمن

ــاه  ــه د پن ــزه توګ ــه ډله یی ــل، پ ــې ووي ــت ک ــر مياش اکټوب

غوښــتونکو د ايســتلو هــدف افغانانــو تــه یــو پيغــام ورکــول 

دي، چــې جرمنــي يــوازي يــوه کوچنــۍ ډلــه کــډوال منــي.

د جرمنــي د کورنيــو چــارو وزارت پــه وينــا، شــااوخوا 

شــوې،  رد  غوښــتنه يې  پنــاه  د  چــې  افغانــان   ۱۱۹۰۰

اوس مهــال پــه جرمنــي کــې دي.

د دې وزارت پــه وينــا، شــااوخوا ۱۰۳۰۰ کســانو ته يــې پــه 

دغــه هیــواد کــې د اوســېدو اجــازه ورکــړې ده.

احمدولی مسعود:

کرزی، غنی و خلیل  زاد امریکایی ها را منحرف کردند 
له جرمني ایستل شوي ۲۶ 

افغانان کابل ته راورسېدل
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ورزش

عنـوان  بـه  ترامـپ  دونالـد  رویکارآمـدن  از  پـس  روز  سـه  سـفید  کاخ 
رییس جمهـور جدیـد امریـکا، به چین در زمینـۀ اختافات ارضـی در دریای 
چیـن جنوبـی، بـه عنـوان منطقه یـی راهبـردی در آسـیا و حـوزۀ تجـارت، 

داد. ُهشـدار 
شـان اسپایسـر، سـخنگوی جدیـد کاخ سـفید دیروز )دوشـنبه( در نخسـتین 
نشسـت مطبوعاتـی خـود در ایـن سـمت، اطمینـان داد کـه واشـنگتن در 
آب هـای بین المللـی دریـای چیـن جنوبـی کـه محـل تحـت کنتـرل جزایـر 

مـورد مناقشـۀ توسـط چیـن اسـت، از منافـع خـود حفاظـت می کنـد.
او اضافـه کـرد: اگـر ایـن جزایـر در آب هـای بین المللـی واقـع باشـد، دیگر 
بخشـی از چیـن بـه شـمار نمـی رود و مـا بـرای دفـاع از بهـره بین المللی که 

تضعیـف کشـوری را بـه همـراه نـدارد، تـاش می کنم.
پکـن مدعـی حاکمیـت بـر بسـیاری از مناطـق دریـای چیـن جنوبی اسـت، 
امـا در مقابـل دیگـر کشـورهای سـاحلی شـامل فیلیپیـن، ویتنـام، برونئـی و 
مالـزی نیـز ادعـا دارنـد کـه چنـد جزیـره از ایـن منطقۀ وسـیع تحـت کنترل 

اسـت. آن ها 
بـاراک اوبامـا رییس جمهـوری پیشـین امریـکا، در دو سـال گذشـته بارهـا 
کشـتی های جنگـی ایـن کشـور را بـرای گشـت زنی بـه منطقـۀ دریـای چین 
جنوبـی اعـزام کـرده بود، موضوعی که سـبب شـد پکـن دربارۀ آنچـه »اقدام 
غیرقانونـی دولـت امریـکا در انجـام عمـل تحریک آمیـز کشـتی رانی نیـروی 
دریایـی آن کشـور در دریـای جنوبـی چیـن« خوانـد، به این کشـور اعتراض 

. کرد
دونالـد ترامـپ رییس جمهـوری کنونـی امریکا در طـول مبـارزات انتخاباتی 
ریاسـت جمهـوری ۲۰16 و پیـش از این کـه در تاریـخ ۲۰ جنـوری ۲۰17 
سـوگند یـاد کنـد، بارهـا از سیاسـت های اقتصـادی چیـن و تجـارت بـا این 

کشـور انتقـاد کرده اسـت.

وزیـر خارجـۀ روسـیه تأکیـد کـرد که داعـش برای گسـترش نفـوذ خود 
بـه ویـژه در عـراق و سـوریه بـه قاچـاق مـواد مخـدر و نفت تکیـه کرده 

است.
سـرگئی الوروف، وزیـر خارجـۀ روسـیه در جریـان همایـش بین المللـی 
مبـارزه بـا مـواد مخـدر گفت: قاچـاق مـواد مخدر بیشـترین امـوال الزم 
فراهـم  تروریسـتی و سـازمان یافته  بقـای گروه هـای  بـرای تضمیـن  را 
مـی آورد. در نزدیکـی ما افغانسـتان وجـود دارد که ما می بینیـم در اراضی 
تحـت سـیطرۀ طالبـان و گروه های مخالف دیگـر مواد مخدر تولید شـده 
و هـرروز میـزان تولیـد افزایـش می یابد. در سـوریه، عراق و کشـورهای 
دیگـر نیـز داعـش بـه فضـل قاچـاق نفـت و مـواد مخـدر نفوذ خـود را 

افزایـش می دهـد.
الوروف گفـت: مـا نمی خواهیـم یـک مـواد مخـدر بـه یـک مـواد مخدر 
دیگـر تغییـر یابـد، بلکـه نظر ما این اسـت که بـه طور کلـی جهانی خالی 

از مواد مخدر داشـته باشـیم.
او گفـت: روابـط میـان تروریسـم و مـواد مخـدر عمیق تـر از آن چیـزی 
اسـت کـه مـا تصـورش را می کنیـم، مـن از جامعـۀ جهانـی می خواهـم 

تاش هـا در زمینـه مبـارزه بـا تجـارت مـواد مخـدر را افزایـش دهـد.

بـه سـخنان اخیـر ترامـپ  پاسـخی تلویحـی  آلمـان در  صدراعظـم 
گفـت، بازکـردن درهـا بـه روی جهـان نـه پوپولیسـم، قطبی گرایی یا 

منزوی کـردن پاسـخ بـه چالش هـای جهانـی شـدن اسـت.
آنـگا مـرکل، صدراعظم آلمـان در جریان سـخنرانی در وئـرز بورگ 
گفـت: بـه نظـر مـن ۵۰ سـال پـس از اتحـاد آلمـان و پـس از پایـان 
جنـگ سـرد یـک دوره تاریخـی جایگزیـن دیگـری می شـود. برخـی 
آرزوی بازگشـت بـه یـک جهـان کوچـک را دارنـد، امـا پاسـخ مـا 

بازکـردن درهـا بـه روی جهـان اسـت، نـه منزوی کـردن.
مـرکل اشـاره یی بـه دونالـد ترامـپ، رییس جمهـور امریـکا نکـرد، اما 
در صحبت هایـش بـا اشـاره به شـعار ترامپ "نخسـت امریـکا " از او 

انتقـاد کرد.
و  گرایـی  قطبـی  بـا  نمی توانیـم  مـا  داد:  ادامـه  آلمـان  صدراعظـم 
عوام گرایـی مشـکات موجـود در سـطح جهـان را حـل و فصل کنیم 
مـا بایـد نشـان دهیم به تعهـدات اولیـه کشـورهای مان پایبند هسـتیم.
ترامـپ پیشـتر گفتـه بـود مـرکل بـا اجـازه دادن بـه ورود بیـش از 
یـک میلیـون آواره بـه آلمـان کـه اکثـراً مسـلمان هسـتند، یک اشـتباه 

اسـت. مرتکـب شـده  فاجعه آمیـز 
مـرکل گفتـه کـه از نزدیک با ترامـپ بر مبنای ارزش های دموکراسـی، 
آزادی، احتـرام بـه حقـوق و شـرافت انسـانی بدون توجه بـه اصالت، 
رنگ پوسـت،  مذهب، جنسـیت یا گرایش سیاسـی همـکاری می کند.

کاپیتان و سرپرست تیم ملی فوتبال افغانستان با اشاره به آماده گی افغانستان 
برای صعود به رقابت های جام ملت های آسیا، می گویند، اردن قوی ترین و 

کامبوج ضعیف ترین رقبای افغانستان در این رقابت ها هستند.
تیم ملی فوتبال افغانستان در حالی حریفانش را برای صعود به جام ملت های 
افغانستان برای  آسیا شناخت که تاکنون سرمربی جدید این معرفی نشده و 

صعود به جام ملت های آسیا سال پُر فرازونشیبی را پیش رو خواهد داشت.
کامبوج، اردن، ویتنام و افغانستان تیم های گروه سوم مرحلۀ نهایی مقدماتی 
با توجه قرعه کشی  به نظر می رسد  داده اند و  جام ملت های آسیا را تشکیل 
انجام شده و قرارگیری تیم ها در سایر گروه ها، افغانستان برای صعود به جام 

ملت های آسیا کار چندان سختی نخواهد داشت.
رقابت های افغانستان از تاریخ 8 فروردین/حمل آغاز می شود و این تیم در 
نخستین دیدار در این مسابقات احتماالً در شهر دوشنبۀ تاجیکستان به مصاف 

تیم فوتبال ویتنام خواهد رفت.
علی عسکر، کمک مربی سابق و سرپرست کنونی تیم ملی فوتبال کشور به 
خبرگزاری فارس گفته است که صعود افغانستان به عنوان تیم دوم به جام 

ملت های آسیا را مهم ترین هدف این تیم بیان کرده است.
لعلی با اشاره به این که افغانستان در گروه قابل قبولی قرار گرفت گفت: مهم تر 
از گروه، جدول بازی ها است. در اولین بازی میزبان تیمی هستیم که مهم ترین 
حریف ما برای کسب مقام دوم در گروه است. ویتنام و افغانستان هردو برای 

دوم شدن در این گروه رقابت خواهند کرد.
داشت:  بیان  نیز  گروه  این  در  افغانستان  قدرت مند  حریف  در خصوص  او 
اردن بدون تردید قوی ترین تیم در این گروه و کامبوج ضعیف ترین تیم در 

این گروه است.
اگر  که  کرد  خواهیم  برگزار  کامبوج  و  ویتنام  مقابل  را  اولمان  دیدار  دو  ما 
به یاری خدا هردو بازی را با پیروزی پشت سر بگذاریم، کمک زیادی در 
افزایش اعتماد به نفس مان خواهد بود. البته سرمربی تازه هم شناخت کافی 
از تیم پیدا خواهد کرد. مهم این است که ما آماده گی الزم را برای مصاف با 

ویتنام داشته باشیم.
انوش دستگیر، مربی موقت تیم ملی فوتبال افغانستان نیز با اعتماد به نفس 
زیادی عقیده دارد که افغانستان می تواند به جام ملت های آسیا صعود کند و 

در گروه مناسبی قرار گرفته است.
به صورت موقت  تاجیکستان  مقابل  افغانستان  دیدار  در آخرین  که  دستگیر 
هدایت این تیم را نیز بر عهده داشته است، اظهار داشت: در گروه بسیار خوبی 
قرار گرفته ایم. اردن تیم قوی این گروه است که ما باید تمرکز زیادی برای ۲ 

دیدار با این داشته باشیم.
بعد از اردن، رقابت ها ما با ویتنام فوق العاده حساس خواهد بود. البته خوب 
است که نخستین دیدار که ما میزبان نیز خواهیم بود مقابل ویتنام خواهد بود و 
در صورت پیروزی در این دیدار و با توجه به بازی آسانی که در خانۀ کامبوج 

خواهیم داشت، شرایط بسیار خوبی در جدول پیدا خواهیم کرد.
نیز   ۲۰19 آسیا  ملت های  جام  به  افغانستان  شانس صعود  مورد  در  دستگیر 
گفت: "ما صددرصد به جام ملت های آسیا صعود خواهیم کرد و تیم دوم این 
گروه خواهیم شد. از همین حاال، همه اهالی مستطیل سبز افغانستان باید مثبت 
فکر کنیم. باید گذشته را فراموش کنیم و به آینده درخشان تیم ملی فکر کرد. 

ما از همین امروز باید برنامه ریزی و رقابت را آغاز کنیم."
آقای دستگیر ادامه داد: برنامه ریزی این نیست که روز بازی وارد میدان شویم 
می کنیم،  آماده  را  تیم  که چطور  است  این  بازی  امتیاز شویم،   3 و صاحب 
چطور می توانیم با انسجام تیمی تمام جوانب را در نظر گرفته تا بتوانیم بدون 

مشکل و چالش راه صعودمان به جام ملت های آسیا را هموار کنیم.
دستگیر افزود: مهم ترین درخواست من از مردم این است که در مورد تیم ملی 

مردم مثبت فکر کنند.
فیصل شایسته، کاپیتان تیم ملی فوتبال افغانستان نیز با اشاره به اردن تیم قوی 
این گروه گفت: 9۰ درصد افغانستان می تواند به جام ملت ها آسیا صعود کند.

آقای شایسته عقیده دارد که بازیکنان نیز باید از هرلحاظ آماده این مسابقات 
باشند و با فراموش کردن اتفاقات گذشته، تنها به فکر صعود تیم به رقابت های 

۲۰1۰ باشند.
کاپیتان تیم ملی فوتبال افغانستان گفت: "در گروه ما اردن بسیار قوی است 
که می تواند بازی را برای ما سخت کند. این تیم از لحاظ فیزیکی نسبت به 
بازیکنان ما برتر است و فکر می کنم مربی ما باید با تاکتیک ویژه یی تیم را 

راهی این دیدار کند.
به جرأت  ولی  فنی هستند،  تیم های  نیز  ویتنام  و  کامبوج  تیم های  افزود:  او 
می توان گفت که افغانستان از هردو تیم بهتر است و ما توانایی پیروزی مقابل 

هردو تیم را داریم.
شایسته در خصوص آماده گی تیم ملی افغانستان برای شرکت در این رقابت ها 
نیز گفت: "در این مسابقات مهم نیست که چه کسی خوب بازی می کند. باید 
هوشیارانه و با تمام وجود بازی کنیم. شاید در این طور مسابقات تیم بازی 
خوبی به نمایش نگذارد، ولی صاحب پیروزی ارزشمندی شود. بازیکنان ما 
باید اتفاقات گذشته را فراموش کنند و از لحاظ فیزیکی، روحی و فنی نیز 
افغانستان  همانند  نیز  رقبا  سایر  زیرا  باشند،  مسابقات  این  در  حضور  آماده 
با  و  کنند  صعود  آسیا  ملت های  جام  به  و  کنند  کسب  پیروزی  می خواهند 

بیشترین قدرت می توانیم به جام ملت های آسیا صعود کنیم.

هشدار کاخ سفید به پکن

الوروف:
داعش از نفت و مواد مخدر 

برای گسترش نفوذش بهره می برد

پاسخ تلویحی مرکل به ترامپ:

پوپولیسم راه حل 
مشکالت جهانی نیست

افغانستان ظرفیت صعود 
به جام ملت های آسیا را دارد

وحید عمر

ایـن روزهـا عکـس یـک مـادری کـه سـه فرزنـدش 
را در میونـِد قندهـار از دسـت داده، در فیسـبوک تـه 
و بـاال می شـود. همـه از قهرمانـی و جان فشـانی ایـن 
مـادر سـخن می گوینـد. گویـا ایـن مـادر خـودش تصمیـم گرفتـه که 
فرزندانـش بایـد بـه جنگ بروند و کشـته شـوند. قهرمانی بـه درد این 
مـادر نمی خـورد. قهرمان سـاختن مادری که سـه فرزند جوانش شـهید 
شـده باشـد٬ واهـی و بـی ارزش و غیرواقعی اسـت. این مـادر قهرمان 

جنـگ نیسـت٬ قربانـی ناتـوان و نامـراد ایـن جنگ اسـت.
من می گویم چرا:

1.به خاطـری کـه فرزنـد فانـی خـان یـک سـال بعـد از فراغـت از 
مکتـب نظامی مشـاور ارشـد شـد. همین فرزنـد فانی جـان یک روز 
بـه جبهـۀ جنـگ نرفـت و امـروز جنـراالن و فرماندهان جنـگ برایش 
سـامی می زننـد. دیـری نخواهـد بود کـه جنرالـی بگیـرد و در هیأت 
رهبـری یکـی از ارگان هـا امنیتـی قـرار بگیـرد. فرزنـدان آن مـادر در 
مبـارزه بـا ایـن بی عدالتـی در صفـوف نیرو های مسـلح ناتـوان بودند. 
چـون فرزنـدان فانی خان نبودند٬ مشـاور ارشـد نشـدند. ناگزیر باید 
بـه جبهـه می رفتند و کشـته می شـدند. انتخـاب دیگری مگر داشـتند؟
۲.به خاطـری کـه فانـی جـان بـه مـرگ خـود فـوت کـرد و فرزنـد 
جوانـش جنـرال شـد. انسـان ها می تواننـد از پـدر چیزهایی بـه میراث 
ببرنـد. مثـًا ثـروت و خانه و زمین و ایـن و آن. ولی تاریـخ معاصر به 
یـاد نـدارد کـه پسـری از پدر رتبـۀ نظامی بـه میـراث برده باشـد. این 
جنـرال یـک روز جنگ را نادیده جنرال شـد. فرزنـدان آن خاله در این 
رقابـت ناسـالم جنرال شـدن ناتـوان بودند. چـون فرزنـدان فانی خان 
نبودنـد، نمی توانسـتند یـک شـبه جنـرال شـوند. ناگزیر باید بـه جبهۀ 

جنـگ می رفتنـد و کشـته می شـدند. انتخـاب دیگـری مگر داشـتند؟
3.خانـۀ پدری ما در خیرخانه اسـت. شـما گاهی بـه خیرخانه بروید و 
خانه هـای مفشـن و قیمتـی را که دیدید، از یکی بپرسـید کـه این خانه 
از کـی اسـت؟ خانـه یـا از قاضی اسـت، یا از جنـرال ارتش اسـت، یا 
از جنـرال پولیـس اسـت، یـا از څارنوال اسـت، یا از رییـس تدارکات.  
خالـه فرزندانـش را بـه ارتـش فرسـتاد. جنرال های شـان تیل شـان را 
دزدیدنـد. از پـول البسۀشـان دزدیدنـد. از پـول سـاح و مهمات شـان 
دزدیدنـد. حتـا از دوا و تجهیـزات شفاخانۀ شـان دزدیدنـد و در بـازار 
فروختنـد و بـرای خـود خانه سـاختند و موتر خریدنـد. فرزندان خاله 
جنـرال نبودنـد کـه در موتـر زرهـی بگردنـد و تیـل و البسـه و دوا و 
وسـایل شـفاخانه را بدزند. فرزندان خاله در این رقابت ناسـالم دزدی 
و ثروت انـدوزی ناتـوان بودنـد. مجبور بودنـد به جبهه بروند و کشـته 

شـوند. انتخـاب دیگری مگر داشـتند؟
4.چنـد روز پیـش از دفتر اتشـۀ نظامـی در ایتالیا در مورد افسـرانی که 
بـه ایتالیـا برای آمـوزش معرفی می شـوند پرسـیدم. حیرت زده اسـتم. 
گفتنـد خیلـی کـم واقـع می شـود کسـانی که بـه ایـن برنامه هـا معرفی 
می شـوند، از روی لیافـت باشـد. تقریبـًا هرشـخصی کـه از صفـوف 
نیرو هـای مسـلح برای یک کـورس کوتاه مـدت یا درازمـدت در ایتالیا 
معرفـی می شـود، رابطـۀ خونـی و خانواده گـی بـا کسـی در رهبـری 
وزارت دفـاع دارد. یکـی پسـر یکی از جنـرالن وزارت دفاع اسـت، یا 
خواهر زادۀ یکی دیگری اسـت. یا برادرزادۀ آن دیگری اسـت... امروز 
گفتـم بـه وزارت دفـاع مکتوب بنویسـند، از وزارت دفـاع بخواهند که 
دیگـر بـرای ما کسـی که بـه زبان بلد نباشـد، جوان نباشـد، تحصیات 
و سـابقۀ کاری در سـاحه نداشـته باشـد، بـرای مـا نفرسـتند. رقابـت 
خـارج درس خوانـدن در صفـوف نیرو هـای امنیتـی ما ناسـالم اسـت. 
فرزنـدان آن خاله در رهبری وزارت کسـی را نمی شـناختند. در رقابت 
خـارج رفتـن بـرای تحصیـات عالی ناتـوان بودنـد. مجبـور بودند به 

جبهـه بروند و کشـته شـوند. مگـر انتخاب دیگری داشـتند؟
۵.به خاطر دارم که در سـال ۲۰1۰ جنرال مک کرسـتال سـوال مشـکلی 
از اعضـای شـورای امنیـت ملـی افغانسـتان پرسـید. یکـی از بـزرگان 
حکومـت در آن زمـان هـی تأکید داشـت که بایـد نیرو هـای امریکایی 
به نورسـتان بروند و این که سـقوط فان ولسـوالی نورسـتان از غفلت 
نیروهایـی بین المللـی سرچشـمه می گیـرد. جنـرال مـک کرسـتال بـر 
آشـفته شـد و گفـت. ایـن جنـرال انگلیسـی کـه در پهلوی من اسـت٬ 
معـاون مـن اسـت. فرزنـدش چند روز پیـش در هلمند و یـا هرات در 
جنـگ هـردو پایـش را از دسـت داد. از میـان شـما مقامـات عالی رتبۀ 
افغانسـتان فرزنـد کدام تـان پایـش را در جنـگ از دسـت داده اسـت؟ 
فرزنـد کدام تـان در جبهۀ جنگ اسـت؟  خاموشـی آن زمان در شـورای 
امنیـت دردآور بـود. خالـه از نخبـه گان سیاسـی و یـا امنیتـی دوران ما 
نخبه گرایـی  و  نخبه گـی  ناسـالم  رقابـت  در  فرزنـدان خالـه  نیسـت. 
ناتـوان بودنـد. چـون فرزندان یـک نخبه نبودنـد و فرزنـدان یک خاله 
بودنـد٬ بایـد بـه جبهـه می رفتنـد و کشـته می شـدند. مگـر انتخـاب 

داشـتند؟ دیگری 
خالـه قهرمـان نیسـت. فرزندانـش هـم قهرمـان نبودنـد. خالـه قربانـی 
جنـگ اسـت. فرزندانش و خانـواده فرزندانـش و اطفـال فرزندانش و 
بیوه هـای فرزندانـش همه قربانیان جنگ اسـتند. جنگـی که رهبری اش 
از جبهـه دور اسـت. جنگـی کـه هـزاران چـون فرزنـد ایـن خالـه را 
قربانـی می گیـرد. جنگـی که جنرالـش میلیونـر و صاحـب بلندمنزل و 
تجـارت اسـت و عسـکرش٬ مثـل فرزنـدان خاله٬ هـرروز سـر بریده 
می شـود و گمنـام دفـن می شـود. از خالـه بپرسـید کـه قهرمانـی در 
فیسـبوک را دوسـت دارد یـا هرسـه فرزنـدش را؟ جـواب را می توانید 

بزنید. حـدس 

فیـسبـوک نـــامــه
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مدیــر مرکــز مطالعــات اســامی و عربــی خاورمیانــه و 
ــد  ــت جدی ــرد دول ــه رویک ــتی ب ــزی در نشس ــیای مرک آس
امریــکا در قبــال افغانســتان و تحــوالت منطقــه آســیای 

ــت. ــتان پرداخ ــژه افغانس ــه وی ــزی ب مرک
ــات  ــر مطالع ــت دفت ــه هم ــه ب ــتی ک ــل در نشس ــن صیق امی
شــد،  برگــزار  خارجــه  وزارت  بین المللــی  و  سیاســی 
محورهــای سیاســت خارجــه دولــت دونالــد ترامــپ،  
ــه و  ــد خاص ــج بن ــکا را در پن ــد امری ــور جدی رئیس جمه
ــی کشــورها،  ــور داخل ــه در ام ــدم مداخل ــرد: از ع ــوان ک عن
ــران و قدرت هــای جهــان،  ــان ای ــد توافــق هســته ای می تهدی
ــی  ــورهای عرب ــر کش ــار ب ــرائیل، فش ــا اس ــه ب ــت رابط تقوی
ــا  ــط ب ــت رواب ــی و تقوی ــای نظام ــر در هزینه ه ــرای تغیی ب
ــه  ــت خارج ــای سیاس ــوان محوره ــه عن ــوان ب ــیه می ت روس

ــرد. ــاد ک ــکا ی ــد امری ــت جدی دول
ــپس  ــترالیا س ــی اس ــی دانشــگاه مل ــوم سیاس ــتاد عل ــن اس ای
احتمالــی در  تغییــرات  ترامــپ و  بــه رویکــرد دولــت 
سیاســت های پیشــین امریــکا در قبــال افغانســتان پرداخــت و 
اظهــار کــرد: می تــوان گفــت کــه سیاســت های واشــنگتن در 
قبــال افغانســتان تغییــر چندانــی نخواهــد کــرد امــا نمی تــوان 
نادیــده گرفــت کــه ترامــپ پیــش از ایــن نســبت بــه حضــور 
ــرده  ــی ک ــراز نارضایت ــتان اب ــی در افغانس ــای امریکای نیروه
ــا ایــن حــال دالیــل عقلــی وجــود دارد کــه نشــان  اســت. ب
می دهــد ترامــپ اگــر بــا ایــن اقــدام مخالــف باشــد امــا بــاز 
هــم بــه نوعــی مجبــور بــه ادامــه حضــور نیروهایــش در ایــن 

کشــور خواهــد بــود.
وی "مبــارزه بــا نفــوذ روســیه" و "جلوگیــری از رشــد 
ــر  ــی دانســت و تغیی ــل عقان ــن دالی ــه ای ــن" را از جمل چی
نحــوه حضــور نیروهــای امریکایــی از نظامــی بــه اقتصــادی 

ــرد. را رد ک
ــاش  ــکا ت ــو و امری ــح داد: نات ــاره توضی ــن ب ــل در ای صیق
خواهنــد کــرد تــا شــرایط فعلــی را در افغانســتان حفــظ کنند. 
ــنگتن در  ــت های واش ــر سیاس ــه تغیی ــت ک ــوان گف ــاید بت ش
ــای  ــداد نیروه ــد و تع ــاز ش ــا آغ ــل از دوران اوبام ــال کاب قب
امریکایــی در ایــن کشــور کاهــش یافــت امــا بــه طــور قطــع 
می تــوان گفــت کــه ایــن نیروهــا بــه دنبــال تشــدید تنش هــا 
ــود  ــرایط موج ــی از ش ــه نوع ــا ب ــتند ت ــتان هس در افغانس
ــاله  ــن مس ــان ای ــال همزم ــن ح ــا ای ــد. ب ــتفاده کنن سوءاس
لکــه ننگــی بــرای امریــکا و ناتــو خواهــد بــود. بنابرایــن نــه 
ــد زد  ــن خواه ــا دام ــه درگیری ه ــکا ب ــت امری ــوان گف می ت
ــد. ــود اوضــاع تاشــی مضاعــف کن ــرای بهب ــه اینکــه ب و ن

وی همچنیــن از ادعــای ترامــپ مبنــی بــر تــاش بــرای ایجاد 
ــا کنــار زدن اســام افراطــی انتقــاد و  یــک تمــدن مرکــزی ب
ــورش از  ــه منظ ــد ک ــن کن ــد روش ــپ بای ــرد: ترام ــد ک تاکی
اســام افراطــی چیســت؟ اگــر منظــور او گروه هایــی چــون 
داعــش اســت بــه طــور قطــع می توانســت از آنهــا نــام ببــرد.
ایــن اســتاد علــوم سیاســی در ادامــه خاطــر نشــان کــرد کــه 
ــایر  ــار س ــتان در کن ــکا در افغانس ــادی امری ــور اقتص "حض
ــلط و  ــی مس ــه دولت ــاز ب ــن نی ــد و چی ــون هن ــورها چ کش
ــن کشــورها  ــک از ای ــچ ی ــات دارد. در حــال حاضــر هی باثب
ــد و  ــتان نمی کنن ــذاری در افغانس ــرمایه گ ــرای س ــی ب تاش
ــن  ــدات خــود را در ای ــه تولی ــن اســت ک ــا تاششــان ای تنه
ــا ســرمایه گــذاری  ــه اینکــه ب ــه فــروش برســانند ن کشــور ب
بــه اقتصــاد افغانســتان کمــک کننــد و ایــن مســاله تــا زمانــی 
کــه رهبــران قدرتمنــدی در افغانســتان در راس امــور باشــند، 

ــد." ــر می رس ــه نظ ــد ب بعی

و  مطالعــات سیاســی  دفتــر  نشســت  ادامــه  در  صیقــل 
ــاله  ــتان در مس ــش پاکس ــه نق ــه ب ــی وزارت خارج بین الملل
ــه نقــش  ــا توجــه ب ــح داد: ب افغانســتان اشــاره کــرد و توضی
از  افغانســتان در آســیای مرکــزی بســیاری  اســتراتژیک 
کشــورها چــون کشــورهای منطقــه ای و ابرقدرت هــا تــاش 
ــه  ــی ب ــای مال ــا کمک ه ــذاری ی ــرمایه گ ــا س ــا ب ــد ت کرده ان
ــز  ــن کشــور داشــته باشــند. پاکســتان نی ــل نفــوذی در ای کاب
از ســال ۲۰۰۲ درصــدد همیــن امــر برآمــد کــه بــا توجــه بــه 
ــدف  ــه ه ــل ب ــام آباد در نی ــدک، اس ــیار ان ــای بس کمک ه

ــد. ــاکام مان خــود ن
ایــن مــورخ کــه پیشــتر بــه عنــوان اســتاد مدعــو در 
دانشــگاه های پرینســتون و کمبریــج همــکاری علمــی داشــته 
ــتان  ــه پاکس ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــر نش اســت، خاط
ــد  ــدا کن ــتان پی ــوذی در افغانس ــق نف ــن طری ــت از ای نتوانس
ــبکه  ــا ش ــان ی ــون طالب ــی چ ــت از گروه های ــدد حمای درص

ــد. ــتان درآم ــی در افغانس حقان
وی پیش بینــی کــرد کــه پاکســتان حمایتــش را از ایــن 

ــل  ــد در مقاب ــه نمی توان ــرد چراک ــد ک ــم نخواه ــا ک گروه ه
کمک هــای کشــورهایی چــون هنــد و ایــران ایســتادگی کنــد.
صیقــل ســپس بــه تغییــر رویکــرد مســکو کــه از آن بــه عنوان 
ــال افغانســتان پرداخــت و از  ــاد می کــرد در قب "شــوروی" ی
"منــزوی کــردن امریــکا" و "افزایــش نفــوذ خــود در آســیای 

مرکــزی" بــه عنــوان دالیــل ایــن تغییــر نــام بــرد.
ایــن اســتاد 66 ســاله در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه 
واکنــش امریــکا و ترامــپ در مقابــل رویکــرد جدیــد روســیه 
ــپ  ــرد: ترام ــریح ک ــود، تش ــد ب ــه خواه ــتان چ در افغانس
عاقــه ای بــه "ملــت ســازی" نــدارد و پوتیــن نیــز آن 
ــن شــاهد  ــن و چی ــاز، گرجســتان،  اوکرای ــه در قفق ــان ک چن
ــرده  ــتفاده ک ــود اس ــتراتژیک خ ــای اس ــم از قدرت ه بوده ای
و سیاســتمداری متفکــر اســت. بــا توجــه بــه برخــی ادعاهــا 
ــد  ــط واشــنگتن و مســکو بای ــود رواب ــر احتمــال بهب ــی ب مبن
ــع  ــه نف ــه ب ــچ وج ــه هی ــط ب ــن رواب ــود ای ــه بهب ــت ک گف
ــا  ــیه ب ــد روس ــه مقاص ــرا ک ــود چ ــد ب ــتان نخواه افغانس

ــرت دارد. ــتان مغای ــکا در افغانس ــد امری مقاص

ــاره ادامــه داد: بــرای ترامــپ آســان اســت  صیقــل در ایــن ب
ــا  ــد ام ــذار کن ــیه واگ ــه روس ــی ب ــه نوع ــه افغانســتان را ب ک
ــتان  ــردم افغانس ــذاق م ــه م ــه ب ــت ک ــئله ای نیس ــن مس ای
خــوش بیایــد چــون کــه آن هــا خاطــرات خوبــی از شــوروی 

ــد. ــا ندارن و روس ه
ایــن اســتاد برجســته تاریــخ و علــوم سیاســی در پاســخ بــه 
ســوال ایســنا مبنــی بــر رویکــرد احتمالــی دولــت افغانســتان 
درقبــال ترامــپ نیــز تشــریح کــرد: موضــع افغانســتان درقبــال 
ترامــپ هنــوز روشــن نیســت چراکــه هنــوز پــرده از رویکــرد 
دولــت جدیــد واشــنگتن درقبــال کابل برداشــته نشــده اســت 
امــا بــا ایــن حــال رئیس جمهــور افغانســتان پــس از پیــروزی 
ترامــپ در انتخابــات بــا وی تمــاس گرفــت و بــا ایــن اقــدام 
ــری  ــر موضع گی ــورها منتظ ــایر کش ــد س ــه مانن ــان داد ک نش

ترامــپ اســت.
ــت  ــره دول ــه چشــم انداز مذاک ــن نشســت ب ــه ای وی در ادام
ــه آن  ــراز ناامیــدی نســبت ب ــا اب ــا طالبــان اشــاره و ب کابــل ب
اظهــار کــرد: گروه هــای تروریســتی می داننــد کــه حکومــت 

افغانســتان همچنــان ضعیــف اســت بنابرایــن تــا زمانــی کــه 
ــن  ــه ای ــوان ب ــرار دارد نمی ت ــف ق ــع ضعی ــت در موض دول
ــدای از  ــان ج ــا طالب ــره ب ــود. در مذاک ــدوار ب ــرات امی مذاک
حکومــت مقتــدر و قدرتمنــد بــه یــک اجمــاع منطقــه ای نیــز 
ــه نحــوی شــکل  نیــاز اســت کــه شــرایط را در افغانســتان ب
دهــد کــه اگــر بــه نفــع آنهــا نباشــد بــه ضررشــان هــم تمــام 

نشــود.
صیقــل در پایــان ضمــن تاکیــد بــر ایــن مســاله کــه بهتریــن 
ــه دارای  ــتان ک ــام افغانس ــه ن ــوری ب ــت در کش ــوع حکوم ن
اقلیت هــای متعــدد و فاقــد اکثریــت قاطــع اســت بــه 
ــن  ــر در ای ــال های اخی ــی س ــه ط ــرد ک ــاره ک ــی اش تغییرات
ــه  ــرات ب ــن تغیی ــده از ای ــوان در آین ــور رخ داده و می ت کش
ــرد. ــتفاده ک ــاح اس ــرای اص ــدی ب ــای امی ــوان روزنه ه عن

ــری  ــان و قدرت گی ــه جــوان تحصیلکــرده، آزادی بی وی طبق
ــرات  ــن تغیی ــه ای ــتان را از جمل ــت افغانس ــای اقلی گروه ه
دانســت کــه نشــان دهنــده پیشــرفت در ایــن کشــور هســتند.

اگر ترامپ افغانستان را به نوعی به روسیه واگذار کند؟ سندهای همکاری ازبکستان 
و افغانستان امضا شدند

مجیدی
وزیــر خارجــۀ ازبکســتان در ســفرش بــه افغانســتان بــا مقامــات حکومــت 

وحــدت ملــی دیــدار و گفت وگــو کــرده اســت.
عبدالعزیــز کاملــوف، وزیــر خارجــۀ ازبکســتان، بعــد از دیــدار بــا 
صاح الدیــن ربانــی، وزیــر خارجــۀ کشــور، پنــج ســند همــکاری کشــورش 
ــا  ــی ب ــای جداگانه ی ــاند و دیداره ــا رس ــه امض ــتان را ب ــت افغانس ــا دول ب
ــتم،  ــید دوس ــرال عبدالرش ــی و جن ــس اجرای ــداهلل، ریی ــداهلل عب ــر عب داکت
ــته  ــز داش ــی نی ــدت مل ــت وح ــت جمهوری حکوم ــت ریاس ــاون نخس مع

اســت.
ســند همــکاری در راســتای مبــارزه بــا مــواد مخــدر، تفاهم نامــۀ همــکاری 
میــان وزرات هــای خارجــه دو کشــور، تفاهم نامــۀ همــکاری امنیتــی، ســند 
ــور  ــان دو کش ــکاری می ــۀ هم ــل و نقش ــل و نق ــش حم ــکاری در بخ هم
ــه  ــروز )س ــه دی ــد ک ــندی بودن ــج س ــال های ۲۰17 و ۲۰18 پن ــرای س ب
شــنبه، ۵ دلــو( توســط صاح الدیــن ربانــی وزیــر امــور خارجــۀ افغانســتان 

و عبدالعزیــز کاملــوف وزیــر خارجــۀ ازبکســتان امضــا شــدند.
مراســم امضــای ایــن اســناد در ارگ ریاســت جمهوری برگــزار شــده بــود و 

وزیــران خارجــۀ هــردو کشــور در پیونــد بــه جزئیــات آن چیــزی نگفتنــد.
روز  شــام  کشــور  خارجــۀ  امــور  وزیــر  ربانــی،  صاح الدیــن  امــا 
ــار  ــل، در قصــر چهارچن ــه کاب ــأت ازبکســتانی ب ــس از ورود هی گذشــته پ
ریاســت جمهوری افغانســتان بــا وزیــر خارجــۀ ازبکســتان دیــدار و 

گفت وگــو کــرده اســت.
ــۀ  ــانی روزنام ــه نش ــتان ب ــۀ افغانس ــه وزارت خارج ــی ک ــاد خبرنامه ی بربنی
ــری دو  ــوی رهب ــر عــزم ق ــن ب ــات، طرفی ــن ماق ــدگار فرســتاده، در ای مان
کشــور بــرای گشــودن فصــل جدیــدی در روابــط دوســتانه و همکاری هــای 
ــا در  ــده و همکاری ه ــد ورزی ــتان تأکی ــتان و ازبکس ــان افغانس ــه می دوجانب
عرصه هــای سیاســی، امنیتــی، اقتصــادی، بازرگانــی و فرهنگــی را بــه گونــۀ 

ــد.  ــه بحــث و بررســی گرفتن ــه ب همه جانب
وزیــر امــور خارجــۀ افغانســتان از مشــترکات عمیــق و دیرینــه دو کشــور 
یــادآوری کــرده و گســترش همکاری هــا بــا ازبکســتان در ســاحات مبــارزه 
ــال  ــی، اتص ــترک امنیت ــدات مش ــایر تهدی ــدر و س ــواد مخ ــاق م ــا قاچ ب
ــای  ــی را از اولویت ه ــادالت فرهنگ ــی و تب ــات بازرگان ــی، معام ترانزیت
ــد.  ــت افغانســتان خوان ــی در سیاســت خارجــی دول همکاری هــای منطقه ی
وزیــر خارجــۀ کشــور هم چنــان خواهــان فراهم شــدن ســهولت های 
بیشــتر در انتقــال کاالهــای بازرگانــان افغانســتان از مســیر ازبکســتان 
گردیــده و از نیــاز بــه امضــای موافقت نامــۀ دوجانبــه در بخــش و ترانزیــت 

ــرد.  ــادآوری ک ی
ــرای  ــور ب ــت آن کش ــخ دول ــر ارادۀ راس ــز ب ــتان نی ــۀ ازبکس ــر خارج وزی
ــا افغانســتان در همــه  ــم مناســبات دوســتانه و تعمیــق همکاری هــا ب تحکی
عرصه هــای مــورد عاقــه دو طــرف، به ویــژه همــکاری در راســتای 
تحکیــم صلــح و ثبــات در منطقــه، تطبیــق پروژه هــای زیربنایــی اقتصــادی 
ــبات فرهنگــی و  ــرژی و گســترش مناس ــال ان ــن و انتق ــوط آه چــون خط

ــرد. ــد ک بشــری، تأکی
ــن  ــه ای ــه در ادام ــت ک ــده اس ــتان آم ــۀ افغانس ــۀ وزارت خارج در خبرنام
ماقــات، وزیــران خارجــۀ افغانســتان و ازبکســتان بــر حمایــت دو کشــور 
ــز  ــی نی ــن الملل ــی و بی ــای منطقه ی ــازمان ه ــع و س ــر در مجام از هم دیگ

ــد.  ــد ورزیدن تأکی
ازبکســتان همســایه شــمالی افغانســتان بــا داشــتن نزدیــک بــه 3۰ میلیــون 
جمعیــت، پُــر جمعیت تریــن کشــور و هم چنیــن مقتدرتریــن قــدرت 

نظامــی در آســیای میانه به شــمار مــی رود.
ــیا  ــا و آس ــان اروپ ــم می ــی ابریش ــادۀ تاریخ ــار ج ــه در کن ــتان ک ازبکس
ــت اســت. ــز اهمی ــز حای ــت دارد، از لحــاظ تاریخــی و فرهنگــی نی موقعی

ــن دو  ــکیل ای ــش از تش ــه پی ــروزی ب ــتان ام ــا افغانس ــتان ب ــط ازبکس رواب
ــن  ــان ای ــی می ــای سیاس ــوز مرزه ــه هن ــی ک ــردد. زمان ــر می گ ــور ب کش
ــه واحــد محســوب  ــک منطق ــردو ی ــود و ه دو کشــور مشــخص نشــده ب

می شــدند.
ــرز  ــر م ــتان 137 کیلومت ــتان و ازبکس ــتقل افغانس ــور مس ــروز دو کش ام
مشــترک دارنــد کــه رودخانــه آمــو ایــن دو کشــور را از هــم جــدا می کنــد.

در طول تاریخ روابط میان مردم این دو کشور حسنه بوده است.
بعــد از ایجــاد حکومــت وحــدت، دولــت افغانســتان تــاش دارد روابــط اش 
آســیای میانه  کشــورهای  بــا  منطقه یــی  همکاری هــای  راســتای  در  را 

گســترش دهــد.


	Button 2: 
	Button 3: 


