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روس ها 
برمی گردند؟

و  مجاهدین  پیروزی  از  تجلیل  مراسم  در  دیروز 
خروج »قشون سرخ« از کشور، در کنار حرف هایی 
که از مجاهدت مردم در پیروزی جهاد و ایستادگی در 
برابر تجاوز یک کشور بیگانه به میان آمد، یک نکته ی 
دیگر نیز قابل توجه بود: نگرانی از مداخله ی روسیه. 
این نگرانی هم در سخنان معاون دوم رییس جمهور 

و رییس مجلس نمایندگان مشهود بود.
اشتباه  نباید  »روسیه  که  گفت  ابراهیمی  عبدالرئوف 
که  کرد  نتیجه گیری  و  کند«  تکرار  را  گذشته اش 
تضعیف  به دنبال  طالبان  از  حمایت  با  روس ها 
دولت اند. آقای دانش گرچه به صورت مستقیم به این 
به  تجاوز شوروی  که  اما گفت  نکرد،  اشاره  مسأله 
افغانستان »هیچ دلیل مشروعی« نداشته است. پس از 
پانزده سال حاشیه نشینی مسکو درباره ی افغانستان، به 
نظر می رسد وضعیت در حال تغییر است. به این معنا 
که روسیه اکنون عزمش را جزم کرده تا به رویکرد 
عدم مداخله در مناسبات افغانستان پایان دهد. ابراز 
نظرهای سفیر روسیه در کابل و آنچه ضمیر کابلوف 
در  اگر  که  می دهد  نشان  گفته،  گفت وگوهایش  در 
دولت  یک  از  حمایت  هدف  با  کرملین  گذشته 
با  بار  این  کشید،  لشکر  افغانستان  به  سوسیالیستی 

توسل به طالبان می خواهد بر نقش،...
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ابعاد پیدا و پنهان تجلیل از نشست مسکو و گره کور در مصالحه با طالبان
عالمه فیض محمد کاتب هزاره ــک می شــود. علی رغــم  ــک دهــه نزدی ــه ی ــان ب ــا گــروه طالب قدمــت مصالحــه ب

ــظ  ــت حف ــت جه ــارف هنگف ــن راه و مص ــوی در ای ــادی و معن ــای م هزینه ه
ــی  ــی در پ ــا نتیجه ی ــن تالش ه ــح، ای ــی صل ــورای عال ــترده ی ش تشــکیالت گس
ــی  ــش مانورده ــی در کشــور و افزای ــدن اوضــاع امنیت ــم ش ــته اســت. وخی نداش
ــت افغانســتان  ــکار مشــخص حکوم ــدم راه ــرف و ع ــان مســلح از یک ط مخالف
در مواجهــه بــا مخالفــان مســلح از طــرف دیگــر، باعــث شــده تــا گــره کــوری در 

ــده ی... ــایش آن را در آین ــه گش ــد ک ــود بیای ــح به وج ــرات صل مذاک

 ارگ ریاســت جمهوری افغانســتان روز پنج شــنبه 21 دلــو، میزبــان ســمینار 
ــض  ــه فی ــات عالم ــالگرد وف ــمین س ــبت هشتادوشش ــه به مناس ــود ک ــی ب علمی ی
محمــد کاتــب هــزاره و به منظــور تجلیــل از مقــام علمــی و تاریخ نــگاری او برگــزار 
شــده بــود. ایــن محفــل بــا ابتــکار بنیــاد اندیشــه به رهبــری ســرور دانــش معــاون 
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در  تأثیرگذارش اش  آن  تبع  به  و  حضور   
کشور بیفزاید.

هیچ وقت  روسیه  که  باشیم  داشته  نظر  در 
سیاست عدم مداخله را در دستور کار نداشته 
انقالب ثور 1357  از  است. این کشور پیش 
بازیگر  به عنوان  چه  همواره  آن،  از  پس  و 
اصلی و چه در نقش مترصد اوضاع افغانستان 
همواره گوشه ی چشمی به وضعیت افغانستان 
داشته است. اما دست کم در یک سال اخیر، 
کردن  بیشتر  پی  در  مسکو  می رسد  نظر  به 
نقش و نفوذش در مسایل جاری کشور بوده 
است. ضمیر کابلوف نماینده ی ویژه ی پوتین 
در امور پاکستان و افغانستان علنًا از رابطه ی 
این  گرچه  برداشت.  پرده  طالبان  با  مسکو 
رابطه به هدف »تأمین امنیت اتباع روسیه« و 
ارتباط خارج از همکاری جدی تعریف شد، 
رابطه ی  مورد  در  را  تردید هایی  و  شک  اما 
جنرال  داشت.  همراه  به  طالبان  با  روسیه 
متحده  ایاالت  نیروهای  فرمانده  نیکلسون، 
ارتباط  از  به صورت روشن  ناتو در کشور  و 
روسیه با طالبان انتقاد کرده و آن را نگران کننده 

توصیف کرد.
پولیس  فرمانده  قندز،  شهر  سقوط  از  پس 
تجهیزات  میان  در  که  گفت  والیت  این 
به دست آمده از طالبان، جنگ افزارهای روسی 
را نیز دیده اند. اخیراً رادیو آزادی در گزارشی 
به نقل از شاهدان محلی گفته است که طالبان 
در مرزهای شمالی از روسیه سالح و مهمات 
مورد،  تازه ترین  در  می کنند.  دریافت  جنگی 
سید محمداکبر آغا، وزیر پیشین دولت طالبان 
نیز گفته است که »طالبان برای مقابله با تهدید 
امریکا به دنبال ایجاد روابط سیاسی با روسیه« 
قبل  به سه سال  آن  پیشینه ی  اند. تالشی که 
از  تثبیت حمایت نظامی روسیه  بر می گردد. 
طالبان یا توزیع اسلحه در بین جنگ ساالران 
محلی و ارتباط جدی سیاسی میان مسکو و 
با  اما  نیست؛  نمایندگان سیاسی طالبان ساده 
دوباره  روسیه  که  می توان گفت  تردید  کمی 
به صحنه ی مناسبات سیاسی کشور بازگشته 
است. از این جهت نگرانی برخی چهره های 

سیاسی دولتی نیز قابل درک است.
بازگشت  به  روسیه  تمایل  می رسد  نظر  به 
تحوالت  و  تغییر  در  ریشه  افغانستان  به 
و  تهاجمی  سیاست  دارد.  بین المللی  کالن 
می دهد  نشان  سوریه  در  روسیه  بازدارنده ی 
که دیپلماسی کلی روسیه در مقایسه با دوره ی 
پیش از پوتین تغییر کرده است. این سیاست 
نزدیک تر  برژنف  تهاجمی  مشی  به  بیشتر 
در  قاطعیت  با  سطح  این  در  روس ها  است. 
برابر امریکا و کشورهای عضو ناتو ایستاده اند. 
به  را  قاطعیت شان  میزان  سوریه  در  آن ها 
رادیکال  دخالت  این  چه  گذاشتند.  نمایش 
شرق  در  سیاسی  جدی  تحرکات  در  ریشه 
اروپا از جمله اکراین داشته باشد یا آزمندی 
کرملین برای بازگشت به عصر اقتدار روسیه؛ 
اما دالیل عینی و قانع کننده یی وجود دارد که 
روسیه در افغانستان نیز به دنبال کاهش نقش 
ایاالت متحده ی امریکا است. فروش جنجالی 
ده هزار میل اسلحه ی روسیه به افغانستان که 
مشاور امنیت ملی رییس جمهور آن را تحویل 
روسیه  آشکار  تالش  از  نشانی  نیز  گرفت 
گسترش  از  ترس  ظاهراً  راستاست.  این  در 
دامنه ی فعالیت و نفوذ داعش به آسیای میانه 
اصلی  دلیل  روسیه  نفوذ  تحت  کشورهای  و 
تحرک بیشتر کرملین عنوان می شود. مسأله ی 
این  که چه  است  این  اما  برای دولت  اصلی 
ترس واقعی باشد یا غیرواقعی، این وضعیت 
به نفع کشور نیست و دولت را آسیب می زند. 
مهمتر از همه این که حمایت از طالبان با هر 
توجیهی که همراه باشد، به ضرر نظامی است 
که پس از سقوط آن گروه روی کار آمده و از 

حمایت وسیع عمومی برخوردار است.

دعوت غنی از طالبان؛ 
در ترقی کشور سهم بگیرید

برگزاری نشست مسکو درباره ی صلح افغانستان با حضور شش کشور

69 کودک افغان برای تداوی 
به آلمان فرستاده می شوند

وزارت دفاع: 50 دهشت افگن
 در 24 ساعت کشته شدند

کمیسیون تدارکات ملی
 سه قرارداد را منظور کرد

2
ــی  ــر افغان ــالل احم ــت ه ــات روز: جمعی اطالع
می گویــد بــه روز چهارشــنبه، 27 دلــو، 69 کــودک 
ــتخوان  ــتگی اس ــای شکس ــار بیماری ه ــه دچ را ک
یــا ســوختگی عمیق انــد، بــرای تــداوی بــه آلمــان 

می فرســتد.
ــه از  ــرده ک ــالم ک ــنبه اع ــه روز ش ــاد ب ــن نه ای
میــان 420 کــودک کــه بــرای ایــن دوره ی تــدوای 
ثبت نــام شــده بودنــد، 69 تــن آن هــا واجــد 

شــرایط شــناخته شــده اند.
ــه  ــال ب ــی از 25 س ــر افغان ــالل احم ــت ه جمعی
این طــرف کــودکان مبتــال بــه شکســتگی اســتخوان 
ــل  ــه در افغانســتان قاب ــا ســوختگی شــدید را  ک ی

ــتد. ــان می فرس ــه آلم ــند، ب ــداوی نمی باش ت
میــرام صداقــت، ســخن گوی جمعیــت هــالل 
احمــر افغانــی بــه رســانه ها گفتــه اســت کــه ایــن 
ــد  ــان می مانن ــاه در آلم ــش م ــرای ش ــودکان ب ک
و پــس از ختــم تــداوی پــس بــه افغانســتان 

می شــوند.  برگشــتانده 
ــه در  ــت ک ــود داش ــی وج ــن انتقادهای ــش از ای پی
ــان  ــداوی در آلم ــرای ت ــودکان ب ــن ک ــاب ای انتخ
ــخن گوی  ــا س ــرد. ام ــورت می گی ــطه بازی ص واس
ــه  ــت ک ــه اس ــی گفت ــر افغان ــالل احم ــت ه جمعی
در ایــن برنامــه به هیچ صــورت تقلــب وجــود 
نــدارد و انتخــاب ایــن کــودکان به دســت داکتــران 
ــان. ــده ی آن ــه عه ــداوی هــم ب ــی اســت و ت آلمان

ــه  ــک ب ــون نزدی ــاد تاکن ــن نه ــار ای ــاس آم براس
چهــار هــزار کــودک افغــان از طریــق ایــن برنامــه 

ــد. ــداوی گردیده ان ــده و ت ــرده ش ــان ب ــه آلم ب

اطالعــات روز: وزارت دفــاع ملــی می گویــد 
ــترک  ــات مش ــه ی عملی ــت افگن در نتیج 50 دهش
ــن  ــده و 20 ت ــته ش ــان کش ــی افغ ــای امنیت نیروه

دیگرشــان زخمــی شــده اند.
ایــن وزارت بــه روز سه شــنبه بــا نشــر خبرنامه یــی 
گفتــه اســت کــه ایــن عملیــات مشــترک بــه 
در  هوایــی  و  توپچــی  قوت هــای  حمایــت 
ــدان  ــا، می ــار، کاپیس ــای ننگره ــات والیت ه مربوط
وردک، غزنــی، پکتیــا، ارزگان، قندهــار، زابــل، 
هــرات، فاریــاب، بدخشــان، قنــدوز، کابــل و 

ــت. ــده اس ــدازی ش ــد راه ان هلمن
»در  اســت:  آمــده  وزارت  ایــن  خبرنامــه ی  در 
ــت  ــوت والی ــاال و ک ــات ولســوالی های ده ب مربوط
ننگرهــار 18 تــن داعشــی هــالک و13 تــن دیگــر 
آن زخمــی شــده اند و یــک قــرارگاه آن هــا در 
ــرده  ــن ب ــوت از بی ــوالی ک ــدوک ولس ــه ی پن منطق

ــت.« ــده اس ش
بــه نقــل از خبرنامــه، یــک پنــاه گاه و یــک دیپــوی 
تجهیــزات جنگــی جنگجویــان در ولســوالی نــاوه ی 
ــده و در آن 29  ــده ش ــن برش ــی از بی ــت غزن والی
ــایکل،  ــراده موتورس ــته اند. 72 ع دهشــت افگن کش
3 عــراده موتــر و مقــداری زیــاد ســالح و تجهیزات 

جنگــی دشــمن از بیــن بــرده شــده اســت.

ملــی  تــدارکات  کمیســیون  روز:  اطالعــات 
ارگ  در  جلســه یی  در  دوشــنبه  روز  شــام 
ارزش  بــه  قــرارداد  ســه  ریاســت جمهوری، 
یک ونیــم ملیــارد افغانــی را منظــور کــرده اســت.
 26 سه شــنبه  دیــروز،  ریاســت جمهوری  ارگ 
ــه اســت احــداث  ــا نشــر خبرنامه یــی گفت ــو، ب دل
10.8 کیلومتــر ســرک داخــل شــهر زرنــج والیــت 
ــار شــفاخانه ی 50 بســتر ولســوالی  ــروز، اعم نیم
مــواد  قلــم   18 و  پــروان  والیــت  ســیاه گرد 
ــرارداد  ــاع از جلمــه ی ســه ق اعاشــوی وزارت دف

ــت. ــده اس منظورش
ــنهاد  ــه پیش ــت ک ــده اس ــه ی ارگ آم در خبرنام
ــالم  ــرارداد اق ــخ ق ــر فس ــی ب ــاع مبن وزارت دف
ــد  ــورد تایی ــز م ــی نی ــات طب ــده ی ملزم باقی مان
ــا قراردادهــای ســرک های  ــه اســت ام ــرار گرفت ق
ــار رد شــده اســت. ــت قنده ــرش در والی جغل ف
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ــور  ــی، رییس جمه ــات روز: محمــد اشــرف غن اطالع
می گویــد اگــر جهــاد دیــروز بــرای آزادی بــود، جهــاد 
امــروز فرزنــدان مــا بــرای آبــادی اســت زیــرا آزادی بــا 

ــل می شــود. ــادی تکمی آب
ــالروز  ــه در مراســم بیست وهشــتمین س ــی ک ــای غن آق
خــروج شــوری از افغانســتان در ارگ ریاســت جمهوری 
ــرخ  ــون س ــه قش ــی ک ــت زمان ــرد، گف ــت می ک صحب
ــه افغانســتان تجــاوز کــرد، اکثریــت قاطــع  شــوروی ب
ــد و  ــوم کردن ــاوز را محک ــن تج ــان ای کشــورهای جه
ــوروی  ــوای ش ــل ق ــتان را در مقاب ــردم افغانس ــاد م جه

برحــق دانســتند.
»دهاتــی،  گفــت:  مراســم  ایــن  در  رییس جمهــور 
ــال  ــم، م ــه و بی تعلی ــنی، تعلیم یافت ــیعه و س شــهری، ش
ــتقالل  ــن و اس ــاع از وط ــنگر دف ــه س ــه ب ــی هم و ام
ــت  ــه دس ــت ب ــور دس ــات کش ــرای نج ــتافتند و ب ش

ــد.« ــر دادن همدیگ
بــه گفتــه ی آقــای غنــی تقدیــر و تجلیــل از مجاهدینــی 
ــتی  ــه ی هس ــود از هم ــن خ ــر آزادی وط ــه به خاط ک
خویــش مایــه گذاشــتند و بزرگتریــن قربانی هــا را 

ــا اســت. ــی م ــی و مل ــه ی دین ــل شــدند، وظیف متقب
پــاس  آن  از  را  دوره  آن  مجاهدت هــای  گفــت  او 
ــی،  ــی و تباه ــد ویران ــه قص ــی ب ــه جنگ ــم ک می داری
ــن  ــه ای ــود و ب ــروت نب ــدرت و ث ــر ق ــر س ــزاع ب ن
هــدف راه نیافتــاده بــود کــه منافــع دشــمنان دیرینــه ی 
ایــن ســرزمین بــه قیمــت ویرانــی شــهر و قریــه ی مــا 

ــود. ــرآورده ش ب
ــت  ــود گف ــای خ ــی از صحبت ه ــی در بخش ــای غن آق
جهــاد مــردم افغانســتان نبــردی سلحشــورانه بــود 
ــار  ــه از انفج ــود و ن ــری ب ــار اث ــه از انتح ــه در آن ن ک
مســجد. او گفــت: »... و نــه از تخریــب مکتــب، و نــه 
ــروزه  ــه ام ــان؛ ک ــیدن بیگناه ــون کش ــه خاک وخ از ب
ــه آن  ــا ب ــگان بی محاب ــزدور بیگان ــام و م گروه هــای بدن
ــای  ــار جنایت ه ــر طوم ــر روز ب ــد و ه ــت می زنن دس

ــد.« ــود می افزاین ــی خ جنگ

مشکالِت پس از جهاد
پــس از خــروج نیروهــای ارتــش ســرخ از افغانســتان، 
ــن  ــدند و چندی ــر ش ــم درگی ــا ه ــان ب ــن افغ مجاهدی
ــا  ــد. ام ــم جنگیدن ــدرت باه ــب ق ــرای کس ــروه ب گ
ــکالتی  ــی از مش ــد بخش ــی می گوی ــور غن رییس جمه
کــه پــس از پیــروزی جهــاد در کشــور مــا اتفــاق افتــاد، 
عــالوه بــر دخالــت دســت های بیگانــگان، برمی گشــت 
بــه نبــود امکانــات و فرصت هایــی کــه در آن زمــان کــه 
ــای  ــه فعالیت ه ــد، ب ــت کن ــی را تقوی ــی عموم آگاه
ــای  ــدان بدهــد و ایجــاد نهاده علمــی و تخصصــی می

ــاورد. ــی بی ــد را در پ ــی قدرتمن مدن
ــتفاده از  ــا اس ــم ب ــا می توانی ــروزه م ــا ام ــت: »ام او گف
تجاربــی کــه حاصــل شــده اســت به جبــران آن مســایل 
ــای واالی  ــق آرمان ه ــه تحق ــن راه ب ــم، و از ای بپردازی

مجاهدیــن و شــهدای افغانســتان نایــل شــویم.«
ــای  ــا فعالیت ه ــا ب ــادی تنه ــه آب ــت ک ــی گف ــای غن آق
نظامــی و تدابیــر امنیتــی حاصــل نمی شــود بلکــه بــرای 
ــه  ــد ب ــی و متعه ــای مل ــه ی نیروه ــدن هم ــهیم ش س

ــای کشــور الزم اســت. ــع علی مناف
ــی و  ــج آگاه ــا تروی ــا ب ــرد: »تنه ــد ک ــی تأکی ــای غن آق
تقویــت امیــد و اعتمــاد بــه آینــده اســت کــه می توانیــم 
جلــو افــکار تخریبــی، ایدئولوژی هــای یــاس آور، 
ــان را  ــزی جوان ــوی مغ ــی، و شست وش ــات منف تبلیغ
بگیریــم و نگذاریــم آن هــا شــکار دام هایــی شــوند کــه 
ــان  ــی برای ش ــت و افراط ــای تروریس ــوی گروه ه از س

ــود.« ــن می ش په

ــزب  ــا ح ــه ب ــر؛ موافقت نام ــن آزرده خاط مجاهدی
ــالمی اس

ــه  ــال روان موافقت نام ــه در س ــت ک ــور گف رییس جمه
بــا حــزب اســالمی به رهبــری گلبدیــن حکمیتــار 
ایــن زمینــه را فراهــم کــرد کــه شــماری از مجاهدیــن 
آزرده خاطــر بــه خانــه ی بزرگ شــان افغانســتان برگشــته 
و در عمرانــی و آبادانــی وطــن ســهم خــود را ادا کننــد.
ــزرگان  ــن و ب ــی مجاهدی ــی از تمام محمــد اشــرف غن
ــود را از اردوی  ــکاری خ ــه هم ــت ک ــادی خواس جه
ــوف  ــت صف ــرده و در تقوی ــغ نک ــس دری ــی و پولی مل

ــد. ــهم خــود را ادا کنن ــان س آن
وی در ایــن مراســم از طالبــان نیــز خواســت دســت از 
جنــگ برداشــته و بــه خانه ی شــان برگردنــد. او گفــت: 
»افغانســتان خانــه ی همــه افغان هاســت، پــس برگردیــد 
ــان  ــایر هم وطن ــد س ــترک مانن ــه ی مش ــن خان و در ای
ــرادری را آغــاز  خویــش زندگــی باعــزت در فضــای ب
ــی آن  ــه در ترق ــه، بلک ــور ن ــی کش ــد و در ویران نمایی

ســهم خویــش را ادا نماییــد.«
ســرور دانــش، معــاون دوم رییس جمهــور نیــز در ایــن 
ــر  ــت تهاجــم شــوروی ب ــرد و گف ــت ک مراســم صحب
ــه  ــی هیچ گون ــی و بین الملل ــگاه منطقه ی ــتان از ن افغانس

مشــروعیت حقوقــی و سیاســی نداشــت.
بــه گفتــه ی او، تهاجــم شــوروی از دیــد همــه ی 
ــل  ــی مث ــر بین الملل ــای معتب ــمول نهاده ــان به ش جهانی
ســازمان ملــل متحــد، ایــن تهاجــم یــک تجــاوز آشــکار 
و یــک جنــگ قدرت طلبانــه و توســعه طلبانه تلقــی 
می شــد و حداکثــر توجیــه آن ادعــای حمایــت از 
ــی  ــروه کوچــک سیاســی متحــد شــوروی یعن ــک گ ی
حــزب دموکراتیــک خلــق و بهانــه ی دفــاع از مرزهــای 
ــگاه حقــوق بین الملــل  ــود کــه از ن جنوبــی شــوروی ب
بــرای  مشــروعی  دلیــل  نمی توانــد  بهانه هــا  ایــن 
اشــغال نظامــی یــک کشــور مســتقل و دارای حاکمیــت 

ــود. محســوب ش
ــتباهات  ــد اش ــیه نبای ــه روس ــت ک ــش گف ــای دان آق

ــد. ــرار کن ــته را تک گذش

موریانه های داخل نظام
ــادی  ــران جه ــی از رهب ــیاف، یک ــول س ــدرب رس عب
افغــان خــروج قشــون ســرخ از افغانســتان را یــک روز 
بــا عظمــت در تاریــخ کشــور خوانــد و از رییس جمهور 
خواســت تــا بــه تمــام نمایندگی هــای سیاســی کشــور 
ــان  ــر جه ــن روز در سراس ــه از ای ــد ک ــت بده هدای

تجلیــل نماینــد.
ــت  ــود گف ــای خ ــری از صحبت ه ــش دیگ او در بخ
ــس  ــت و ریی ــام اس ــمن نظ ــن دش ــاد خطرناک تری فس

ــد. ــقوط بده ــام را س ــده نظ ــن پدی ــذارد ای ــد بگ نبای
ــو درآورده  ــه زان ــرون کســی ب او گفــت: »نظــام را از بی
نمی توانــد، هــر قــدر توطئه گــرا پشــت ســرش باشــند؛ 
ــه ی  ــه خــدا ناخواســته بدن ــا می ترســیم ک ــزی م از چی

ــه نخــورد.« نظــام را از داخــل موریان
او افــزود: »فســاد بــه اوج رســیده کــه خــدا ناخواســته ما 
ــور و غضب گرفته شــده،  ــای مقه ــه سرنوشــت ملت ه ب

ــرار نگیریم.« ق
شــوروی ســابق در ششــم جدی ســال 1358 افغانســتان 
ــا  ــگ ب ــی بیــش از ده ســال جن را اشــغال کــرد و در پ
مجاهدیــن، آخریــن ســرباز ایــن کشــور بــه تاریــخ 26 
دلــو ســال 1367 از فــراز پــل دســوتی برفــراز دریــای 
آمــو گذشــت. وزارت کار سه شــنبه، 26 دلــو را بــه 
ــالم  ــی در کشــور اع ــی عموم ــن مناســبت رخصت همی

کــرده بــود.

از  کشــور  خارجــه ی  وزارت  روز:  اطالعــات 
ــتان در  ــح افغانس ــاره ی صل ــتی درب ــزاری نشس برگ
مســکو خبــر داده و می گویــد مقام هــای شــش 
ــم  ــن نشســت باه ــنبه در ای ــه روز چهارش کشــور ب

می کننــد. دیــدار 
نشســت  ایــن  کــه  اســت  گفتــه  وزارت  ایــن 
گفت وگوهــای  تالش هــای  بدیــل  نمی توانــد 

صلــح افغانســتان بــا طالبــان باشــد.
ــه  شــکیب مســتغنی، ســخن گوی وزارت خارجــه ب
ــه نشســت ها  ــه اســت کــه این گون ــوز گفت ــوع نی طل
ــه  ــح در افغانســتان ب ــد صل ــن رون ــل و جایگزی بدی
رهبــری حکومــت افغانســتان شــده نمی توانــد، 
ــرای  ــد همــکاری خــوب تلقــی شــود ب ــا می توان ام
حمایــت از تالش هــای صلــح حکومــت افغانســتان.
ــتان،  ــتان، پاکس ــدگان افغانس ــت نماین ــن نشس در ای
روســیه، هنــد، چیــن و ایــران شــرکت خواهنــد کرد.

ایــن نشســت پــس از آن برگــزار می شــود کــه پیشــتر 
ســرگی الوروف، وزیــر امــور خارجــه ی روســیه در 
ــت وزارت  ــی، سرپرس ــن ربان ــا صالح الدی ــدار ب دی
خارجــه ی کشــور گفتــه بــود کــه روســیه حکومــت 
دور  دومیــن  در  شــرکت  بــرای  را  افغانســتان 
ــرده  ــوت ک ــتان، دع ــاره ی افغانس ــا درب گفت وگوه

اســت.
گفت وگوهــا  ایــن  نخســت  دور  در  افغانســتان 
دعــوت نشــده بــود و ایــن نشســت بــدون حضــور 
ــا حضــور نماینــدگان روســیه، چیــن و  افغانســتان ب

ــد. ــزار ش ــکو برگ ــتان در مس پاکس
در آن نشســت ســه جانبه روســیه، چیــن و پاکســتان 
اعــالم آمادگــی کردنــد کــه بــرای رســیدن بــه صلــح 
ــان  ــروه طالب ــای گ ــی از چهره ه ــتان بعض در افغانس
را از فهرســت افــراد مشــمول تحریم هــا بیــرون 

بســازند.



ــه  ــک ده ــه ی ــان ب ــروه طالب ــا گ ــه ب ــت مصالح قدم
مــادی  هزینه هــای  علی رغــم  می شــود.  نزدیــک 
ــت  ــت جه ــارف هنگف ــن راه و مص ــوی در ای و معن
ــح،  ــی صل حفــظ تشــکیالت گســترده ی شــورای عال
ایــن تالش هــا نتیجه یــی در پــی نداشــته اســت. 
ــش  ــور و افزای ــی در کش ــاع امنیت ــدن اوض ــم ش وخی
ــرف و عــدم  ــلح از یک ط مانوردهــی مخالفــان مس
ــه  ــتان در مواجه ــت افغانس ــکار مشــخص حکوم راه
بــا مخالفــان مســلح از طــرف دیگــر، باعــث شــده تــا 
گــره کــوری در مذاکــرات صلــح به وجــود بیایــد کــه 
گشــایش آن را در آینــده ی نزدیــک نمی تــوان متصــور 
ــود. درخواســت ســران حکومــت وحــدت ملــی از  ب
ســازمان ملــل مبنــی بــر درج اســامی رهبــران طالبــان 
در لیســت ســیاه از یک ســو و همــکاری بــا مذاکــرات 
ــر  ــوی دیگ ــی از س ــی  و جهان ــه ی منطقه ی چندجانب
کالف ایــن گــره را کورتــر و ســردرگمی کامــل را در 
ــذارد. ــش می گ ــه نمای ــور ب ــی کش ــتگاه دیپلماس دس

آقــای الوروف وزیــر خارجــه ی روســیه  اخیــرا 
در دیــدار بــا همتــای افغــان خویــش از نشســت 
کشــورهای  از  متشــکل  شــش به عالوه یک 
افغانســتان، روســیه، هنــد، چیــن، ایــران و پاکســتان بــا 
ــی مســکو در 15 فبــروری ســال روان میــالدی  میزبان
ــی را در  ــای امیدوارکننده ی ــو -مگوه ــر داد و بگ خب
ــم زده  ــگ رق ــته از جن ــردم خس ــی م ــکار عموم اف
اســت. بــا در نظرداشــت ایــن رویــداد مهــم، بــه نظــر 
ــرکای  ــده و ش ــاالت متح ــت ای ــا غیب ــه ب ــد ک می رس
اروپایــی اش، ایــن نشســت بــا اقبــال خوشــی مواجــه 
ــن  ــای ای ــه پیامده ــن ب ــد دوخت ــم امی ــود و چش ش
نشســت نیــز کار بیهــوده و عبثــی بــه نظــر می رســد. 
ــون  ــرال نکلس ــراً ژن ــه اخی ــت ک ــی اس ــن در حال ای
فرمانــده عمومــی نیروهــای امریکایــی به طــور صریــح 
از تمــاس روســیه بــا طالبــان ابــراز نگرانــی نمــوده و 
کشــورهای ذیدخــل همســو بــا روســیه مانند ایــران را 
ــی  ــز در بی ثبات ــان و نی ــه طالب ــی ب در مشروعیت بخش
افغانســتان مقصــر دانســته اســت. بــا اســتمداد از ســه 
ــان  ــران(، می ــالش رهب ــردی )ت ــی ف ــطوح تحلیل س
ــی )سیاســت  ــی( و جهان ــای منطقه ی ــی )تالش ه دولت
ــا  ــه ب ــت مصالح ــه وضعی ــد ک ــد دی ــل( بای بین المل
مخالفــان چگونــه بــوده و ســرانجام بــه کجــا خواهــد 

ــید؟ رس
طبــق آمــار ماموریــت همــکاری ســازمان ملــل متحــد 
ــال 2009،  ــی س ــته های ملک ــداد کش ــور، تع در کش
ــوده اســت  ــر ب ــر و ســال 2016 ، 11418 نف 5969 نف
کــه بــا تاســف گــراف تلفــات ســیر نجومی یــی را از 

دیــد فــردی بــه مذاکــرات صلــح نگریســت تــا 
ــتاد  ــر س ــه مق ــک ب ــرف دپلماتی ــالف ع ــه خ جایی ک
ــت و  ــدی رف ــتان در راولپن ــش پاکس ــی ارت فرمانده
دیــدار بــا ژنــرال راحیل شــریف نیــز دردی از دردهــای 
ــه در  ــه ک ــن نکت ــر ای ــا ذک ــرد. ب ــداوا نک کشــور را م
داخــل کشــور نیــز پروســه ی صلــح و ادغــام رســما در 
31 مــارچ 2016 پایــان یافتــه و تنهــا پلتفــورم افغانــی 
ــود  ــر وج ــح دیگ ــه صل ــیان ب ــب شورش ــرای ترغی ب
نخواهــد داشــت، بایــد منتظــر نشســت تــا مذاکــرات 

ــه کــدام ســو خواهــد رفــت. ــح ب صل
بــا بررســی ایــن امــر در ســطح دولــت  دیــده خواهــد 
ــی  ــای بیرون ــت و حکومت ه ــالش دول ــه ت ــد ک ش
نیــز نتیجــه ی ملموســی را بــه همــراه نداشــته اســت. 
پادرمیانــی قطری هــا و گشــایش دفتــر سیاســی طالبــان 
در دوحــه، تــالش پشــت پــرده ی امریکایی هــا جهــت 
ــه ی  ــالس چهارجانب ــرات، اج ــاندن مذاک ــر رس به ثم
صلــح اســالم آباد متشــکل از امریــکا، چیــن، پاکســتان 
ــعودی ها  ــوذ س ــال نف ــی اعم ــا جای ــتان و ت و افغانس
مذاکــرات  از  نه تنهــا گرهــی  در قضیــه ی صلــح 
ــوذ  ــح نگشــود بلکــه ســوءظن کشــورهای ذی نف صل
در قضیــه ی افغانســتان را بیشــتر کــرد. افغانســتان 
بارهــا از پنهــان کاری ایــاالت متحــده گلــه و شــکایت 
نمــود، ایرانی هــا و روس هــا از عــدم دعــوت خویــش 
ــد و  ــنودی کردن ــا خش ــراز ن ــح اب ــالس صل در اج
ــع،  ــا کشــورهای ذی نف ــا باعــث شــد ت ــه ی این ه هم
به جــای همــکاری، کارشــکنی را در پروســه ی صلــح 
ــه  ــر ســبب شــده اســت ک ــن ام ــد. همی ــح دهن ترجی
ــای  ــه از تالش ه ــک ده ــش از ی ــت بی ــد از گذش بع
صلح خواهــی، هیــج دســت آوردی را در ایــن عرصــه 

شــاهد نباشــیم.
ــطح  ــا س ــد ب ــکو را بای ــروری در مس ــت 15 فب نشس
ــای  ــم. فاکتوره ــرار دهی ــی ق ــورد بررس ــل م بین المل
ماننــد پدیــده ی مهاجــرت، تروریســم،  مشــترک 
در  نفــوذ  حیطــه ی  گســترش  و  انــرژی  امنیــت 
ــیه  ــن و روس ــی چی ــزرگ جهان ــدرت ب ــه، دو ق منطق
ــد، پاکســتان  ــد هن ــی مانن و قدرت هــای مهــم منطقه ی
و ایــران را در نشســت مســکو گردهــم آورده اســت. 
ــرای  ــی ب ــن منطقه ی ــط ام ــرژی، محی ــه ان ــدی ب نیازمن
ــی  ــت اجرای ــادی و ضمان ــکوفایی اقتص ــد و ش رش
ــا  ــاده«، چینی ه ــک ج ــد و ی ــک کمربن ــت »ی سیاس
ــود  ــوان خ ــترین ت ــا بیش ــاخت ت ــد س ــع خواه را قان
را در همــکاری بــا ایــن پروســه بــه کار گیرنــد. نیــت 
روس هــا در قضیــه ی صلــح افغانســتان شــفاف نبــوده 
ــه  ــبت ب ــتراتژیک نس ــد اس ــد تهدی ــا دی ــتر ب و بیش

ــاد  ــن حــال بنی ــش می گــذارد. در همی ــه نمای خــود ب
آســیایی در نظرســنجی خــود در مــورد افغانســتان در 
دســامبر 2016 دریافتــه اســت کــه تنهــا 29.3 درصــد 
ــه  ــان ب ــه کشورش ــد ک ــتان باورمندن ــردم افغانس از م
راه درســت در حرکــت می باشــد و مابقــی 65.9 
درصــد معتقــد می باشــند کــه کشــور بــه راه درســت 
قــدم برنمــی دارد. همچنــان در صفحــه ی 133 بخــش 
ــخ  ــه به تاری ــیگار ک ــزارش س ــه گ ــام و مصالح ادغ
30 جنــوری 2017  منتشــر شــده اســت، دیــده 
می شــود کــه دولــت افغانســتان در نیمــه ی دوم ســال 
2016 هیــچ پیشــرفتی در مذاکــرات صلــح بــا طالبــان 
نداشــته اســت. در عیــن حــال ایــن گــزارش بــه نقــل 
ــر مواضــع  ــه ی آن هــا ب ــد کــه حمل ــان می گوی از طالب
ــچ  ــوده و در حــال حاضــر هی ــز ب ــت موفقیت آمی دول
ــا  ــدارد ت ــود ن ــان وج ــات طالب ــان مقام ــی می عالقه ی
ــر  ــا ذک ــد. ب ــتراتژیک گردن ــره ی اس ــک مذاک وارد ی
ــد  ــه براین ــود ک ــده می ش ــی دی ــوق به خوب ــام ف ارق
تمــام مشــکالت پیش آمــده در کشــور، طوالنــی 
شــدن جنــگ اســت کــه بــدون شــک بــرای خاتمــه 
ــتان  ــت افغانس ــوز، حکوم ــالی خانمان س ــن ب دادن ای
ــا باشــد  ــد ت ــی می دان ــدی را فرصت ــه ی امی ــر روزن ه
مرحــم التیــام زخم هــای خونیــن ایــن کشــور را 
دریابــد و راه هــای مختلــف را بــرای  تأمیــن صلــح و 

ــد. ــدی در مملکــت بیازمای ــش اب آرام
ــردی  ــل ف ــطح تحلی ــا س ــتان را ب ــح افغانس ــر صل اگ
مــورد بررســی قــرار دهیــم، خواهیــم دیــد کــه 
ــه  ــال 2006 ب ــته اســت. از س ــی نداش ــق آن چنان توفی
 بعــد کــه طالبــان دوبــاره جــان گرفتنــد و شــروع بــه 
تحــرکات بــر ضــد دولــت نمودنــد آقــای کــرزی بــا 
ــا طــرح ادغــام  ــدن آن هــا تــالش کــرد ت ــرادر خوان ب
آن هــا را بــا جامعــه ی افغانســتان بــه اجــرا برســاند و 
ــت ویک  ــا بیس ــان ب ــر، ایش ــن ام ــت ای ــرای موفقی ب
بــار ســفر بــه پاکســتان و اســتمداد از آقایــان مشــرف، 
زرداری، ژنــرال کیانــی، ژنــرال راحیل شــریف و ســایر 
افــراد دارای نفــوذ، ســعی نمــود تــا معاونــت آن هــا را 
در تســهیل ایــن رونــد بــا خــود داشــته باشــد امــا بــا 
کمــال تاســف همــه ی امیدهــا بــه یــاس تبدیــل شــد. 
ــش  ــردی خوی ــد ف ــان دی ــان هم ــرزی همزم ــای ک آق
ــور  ــل کش ــح در داخ ــر صل ــق در ام ــت توفی را جه
نیــز بــه پیــش بــرد و بــا جمــع نمــودن افــراد بانفــوذ 
ــن  ــرار دادن برهان الدی ــح و ق ــی صل ــورای عال در ش
ــش را  ــانس خوی ــن شــورا، ش ــه ریاســت ای ــی ب ربان
ــا تشــکیل  ــر نداشــت. ب ــی را در ب ــا نتیجه ی ــود ام آزم
حکومــت وحــدت ملــی، آقــای غنــی نیــز بــا همــان 

امریکایی هــا و ناتــو بــه همــراه بــوده اســت. بنابرایــن 
ــتر  ــو بیش ــا و نات ــور امریکایی ه ــیه، حض ــرای روس ب
ــری  ــا قدرت گی ــی محســوب می شــود ت ــد حیات تهدی
و گســترش نفــوذ طالبــان. هنــد و افغانســتان به دلیــل 
ــی  ــکا، از مشروعیت بخش ــا امری ــک ب ــه ی نزدی رابط
ــود  ــد ب ــل خشــنود نخواهن ــان در ســطح بین المل طالب
اول  دور  در  نشــدن  دعــوت  به دلیــل  حال آن کــه 
نشســت ســه جانبه و تعییــن اجنــدای نشســت کنونــی، 
ــودن  ــل همســو ب ــران به دلی ــز می باشــند. ای دلخــور نی
ــا  ــن ت ــی ممک ــای بین الملل ــیه در بحران ه ــا روس ب
حــدی ناراحتــی اش را در عــدم حضــور نشســت 
ــای  ــش در مرزه ــور داع ــا حض ــد ام ــان نمای اول پنه
ــوه از یک طــرف و  ــد بالق ــن کشــور و ایجــاد تهدی ای
ــکا از  ــا امری ــه ی مســالمت آمیز ب ــدم رابط ــابقه ی ع س
طــرف دیگــر، موضــع ایــن کشــور را در همــکاری بــا 
پروســه ی صلــح افغانســتان دچــار تردید خواهــد کرد. 
پاکســتان به دلیــل فشــارهای مضاعــف بین المللــی 
ــت افغانســتان  ــن دول ــه مخالفی ــاه دادن ب ــر پن ــی ب مبن
تحــت فشــار می باشــد و در حــال حاضــر در انــزوای 
بین المللــی قــرار گرفتــه اســت. ایــن کشــور هــر چنــد 
بــه مــدت کوتاهــی هــم کــه شــده، بــه اعتمــاد روس ها 
و چینی هــا خیانــت نخواهــد نمــود امــا در بلندمــدت، 
پاکســتان طالــب آرامــش و صلح در افغانســتان نیســت 
ــزار  ــک اب ــوان ی ــدروان جهــادی به عن و اســتفاده از تن
موثــر در سیاســت خارجــی جهــت ایجــاد فشــار بــر 
ــود. همســایه ی افغــان خــود را فروگــذار  نخواهــد ب
در اخیــر بــا این کــه ضمیــر کابلــوف، بــا ایجــاد 
و  گفت وگــو  در  ســازنده  »حضــور  پیش شــرطی 
روشــنی اندازی در سیاســت امریــکا بــرای افغانســتان«، 
ــت  ــن نشس ــرکت در ای ــرای ش ــده ب ــاالت متح از ای
دعــوت به عمــل آورده اســت امــا از قرائــن پیداســت 
ــوده  ــش نب ــارف دپلماتیکــی بی ــوت، تع ــن دع ــه ای ک
ــی  ــر جهان ــن بازیگ ــت بزرگتری ــا غیب ــس ب ــت. پ اس
ــم  ــتن چش ــا داش ــت، آی ــن نشس ــی در ای و منطقه ی
ــر  ــود؟ اگ ــد ب ــت خواه ــرات درس ــه مذاک ــدی ب امی
ــتان  ــه ی افغانس ــردن قضی ــی ک ــه بین الملل ــم ک بپذیری
بــر اهمیــت ایــن موضــوع خواهــد افــزود و تــا جایــی 
بــه نفــع کشــور خواهــد بــود امــا جهانــی شــدن آن، 
ــا  ــر همــه ی قدرت هــای دنی ــد مشــارکت فراگی نیازمن
به ویــژه ایــاالت متحــده و کشــورهای تاثیرگــذار 
اروپایــی می باشــد. دوقطبــی کــردن مذاکــرات در 
ــرد  ــد ک ــل نخواه ــکلی را ح ــل مش ــطح بین المل س
کمــا این کــه ایــن دوقطبــی شــدن، گــره از مشــکالت 

ــوریه نگشــوده اســت. س

نشست مسکو و گره کور در مصالحه با طالبان
شریف حضوری، دانشجوی دکترای خلع سالح و دپیلماسی 
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 ارگ ریاســت جمهوری افغانســتان روز پنج شــنبه 21 
ــبت  ــه به مناس ــود ک ــی ب ــمینار علمی ی ــان س ــو، میزب دل
ــه فیــض محمــد  ــات عالم هشتادوششــمین ســالگرد وف
ــی و  ــام علم ــل از مق ــور تجلی ــزاره و به منظ ــب ه کات
ــا  ــل ب ــن محف ــود. ای ــده ب ــزار ش ــگاری او برگ تاریخ ن
ــاون  ــش مع ــرور دان ــری س ــه به رهب ــاد اندیش ــکار بنی ابت
ــور  ــت جمهوری و حض ــی ریاس ــور و میزبان رییس جمه
به خصــوص تحصیلکــردگان و  طیف هــای مختلــف 
ــب )  ــد کات ــض محم ــود. فی ــده ب ــر ش ــگران دای پژوهش
1860-1930( از هزاره هــای غزنــی به عنــوان کاتــب 
ــان )1880- ــن خ ــد الرحم ــر عب ــار امی ــمی در درب رس
1901( و امیــر حبیــب اهلل )1901-1919( کارکــرده و 
شــاهکارش ســراج التواریخ را نیــز در دوره ی حبیــب 
ــه  ــب  ک ــته اســت. کات ــاه نگاش ــتور ش اهلل خــان و به دس
ــخ  ــود، تاری ــاد می ش ــز ی ــی دوم نی ــوان بیهق از او به عن
افغانســتان معاصــر از 1747 تــا 1929 را به شــکل جامــع، 
موشــکافانه و بی طرفانــه ثبــت کــرده اســت. عــالوه 
ــی از  ــا تاریخ ــر عمدت ــش از ده اث ــراج التواریخ، بی ــر س ب
ــه دســت نشــر  ــون ب ــب تاکن ــد کات ــض محم ــه فی عالم
رســیده اســت و احتمــال دارد آثــار قلمــی بیشــتری از وی 
ــن مراســمی در ارگ  ــزاری چنی ــده باشــد. برگ به جــا مان
ــف در خــور توجــه  ــات مختل ریاســت جمهوری، از جه
ــاره  ــا اش ــی از آن ه ــه برخ ــال ب ــن مج ــه در ای ــت ک اس

می شــود.

ارج گزاری به خدمات علمی کاتب 
ــگان علمــی و ســرمایه های  ــل از نخب در افغانســتان تجلی
ــادر  ــا ن ــی تقریب ــطح، پدیده ی ــن س ــم در ای ــوی آن ه معن
اســت. بــه نظــر می رســد، عالیــق علمــی شــخص 
ــک  ــره ی اکادمی ــک چه ــوان ی ــی، به عن ــور غن رییس جمه
و پژوهشــگر  نیــز در اتخــاذ چنیــن رویکــردی تاثیرگــذار 
ــده در  ــرح ش ــی مط ــث تخصص ــن رو مباح ــت. از ای اس
ــوان مدخــل کاتب شناســی  ــوان به عن ــل ارگ را می ت محف
ــه  ــود ک ــار ب ــن اولین ب ــرد. ای ــی ک ــی ارزیاب در ســطح مل
ــد  ــض محم ــن ســطح و گســتره یی از تســلط فی در چنی
کاتــب بــر علــوم رایــج روزگارش از جملــه فنــون 
ــخ، جامعه شناســی سیاســی  ــگاری، فلســفه ی تاری تاریخ ن
و چارچــوب تئوریــک ابــن خلــدون ســخن به میــان آمــد. 
رییس جمهــور کــه پیشــینه ی کاتب شناســی اش بــه چنــد 
ــب  ــد کات ــض محم ــه فی ــردد از عالم ــل برمی گ ــه قب ده
به عنــوان پــدر تاریخ نــگاری افغانســتان و فیلســوف 
تاریــخ یــاد کــرد. بــه نظــر رییس جمهــور اهمیــت کاتــب 
زمانــی آشــکار می شــود کــه آثــار او را بــا آثــار تاریخــی 
تولیدشــده ی قبــل و بعــد از وی مقایســه کنیــم. یکــی از 

ــناد  ــع و اس ــه مناب ــی وی ب ــب دسترس ــای کات ویژگی ه
حکومتــی و تعامــل مســتقیم بــا شــاه و دربــار اســت و این 
باعــث شــده اســت کــه روایــت کاتــب روایتــی دســته اول 
از تحــوالت چهــل ســال زمامــداری عبدالرحمــن و 
حبیــب اهلل به شــمار مــی رود. بــا این وجــود کاتــب 
ــه  ــتگاه حاکم ــدرت دس ــر ق ــه و توجیه گ راوی یک جانب
نیســت بلکــه مقاومــت مــردم در برابــر اســتبداد حاکــم را 
ــا این وجــود رویکــرد  ــی آشــکار می ســازد. ب ــز به خوب نی
انتقــادی از کارنامــه ی تاریخ نــگاری کاتــب کمرنــگ بــود 
ــی  ــادی کوتاه ــارات انتق ــخنرانان اش ــی از س ــا یک و تنه
ــرای  ــی ب ــه آن داشــت. از طــرف دیگــر مســتندات کاف ب
ــه ی  ــه در زمین ــد از جمل ــه نگردی ــا ارائ ــی یافته ه برخ
ــول و زوال حکومت هــای  ــوری اف ــا تئ ــب ب آشــنایی کات
ابــن خلــدون و کاربســت آن در متون تحریرشــده توســط 

کاتــب.

 دولت- ملت سازی
ــت آورد  ــازی دس ــه ی ملت س ــوز در عرص ــتان هن  افغانس
ــر  ــع الجزای ــک مجم ــدارد و به شــکل ی ــی ن ــل توجه قاب
قومــی، فاقــد هویــت ملــی مــورد قبــول همــه گان اســت. 
بــه همیــن تناســب در عرصــه ی دولت ســازی نیــز 
به رغــم دســت آوردهای شــانزده ســال اخیــر کــه عمدتــا 
جنبــه ی قانونــی و نمادیــن داشــته اســت، بــا چالش هــای 
دولــت  یــک  به عنــوان  و  اســت  مواجــه  فراوانــی 
ــب و  ــل از کات ــود. تجلی ــناخته می ش ــت خورده ش شکس
دیگــر بــزرگان علمــی و تاریخــی و مراجعــه به آثــار آن ها 
می توانــد در ایــن عرصــه از جنبه هــای مختلــف راهگشــاه 
باشــد. اول این کــه کاتــب بــا وجود رســمی بــودن کارش، 
به عنــوان یــک جامعه شــناس سیاســی و بــا لطایف الحیــل 
ــه  ــوه ی قهری ــری ق ــور به کارگی ــه چط ــد ک ــان می کن بی
ــت-  ــع دول ــری مان ــیخته و مطلق نگ ــورت عنان گس به ص
ملت ســازی مــدرن اســت. وی بــه نســل های آینــده 
گــوش زد می کنــد کــه بــدون گسســت از گذشــته ی ســیاه 
ــازی  ــید و دولت س ــد رس ــن نخواهی ــده ی روش ــه آین ب
ــار  ــه آث ــت. دوم این ک ــن اس ــازی ناممک ــدون ملت س ب
کاتــب حــاوی مهمتریــن عنصــر از عناصــر هویــت ملــی 
ــد.  ــخ  مشــترک باش ــان تاری ــه هم ــت اســت ک ــک مل ی
ــا،  ــخ اشــراف و رعای ــان، تاری ــخ حاکمــان و محکوم تاری
تاریــخ ســفیدی ها و ســیاهی ها، تاریــخ مهرورزی هــا 
و خشــونت ها. بنابرایــن دست نوشــته های کاتــب در 
حراســت و انتقــال تاریــخ مشــترک افغان هــا نقشــی 
ــی را در  ــر اساس ــن عنص ــد و ای ــا می کن ــی را ایف اساس
ــه  ــوم این ک ــد. س ــرار می ده ــین ق ــل های پس ــار نس اختی
ــی  ــدال دولت ــتور ضــرب م ــب و دس ــل ارگ از کات تجلی

بــه نــام ایشــان به عنــوان یــک هــزاره، می توانــد در 
جلــب حــس متشــرک و احتــرام هزاره هــا بــه نمادهــای 
هویــت ملــی موثریــت داشــته باشــد. رییس جمهــور غنــی 
قبــال  بــا اعطــای لقــب »شــهید وحــدت ملــی« بــه اســتاد 
عبدالعلــی مــزاری در ایــن راســتا گام برداشــته اســت. آن 
ــی  ــوازن نســبی قوم ــراری نوعــی  ت ــدام به منظــور برق اق
بــرای احتــرام بــه رهبــران سیاســی و جهــادی اقــوام بــود. 
چنان کــه قبــال  از احمــد شــاه مســعود به عنــوان قهرمــان 
ملــی و از اســتاد ربانــی به عنــوان شــهید صلــح یــاد شــده 
اســت و قــرار اســت کــه یــک لقــب اعــزازی بــه گلبیــدن 
حکمتیــار نیــز داده شــود. امــا هزاره هــا، انتظــارات 
بیشــتری دارنــد از جملــه برابــری  در اســتخدام ها، 
ــع بودجــه ی  بورس هــا، تعدیــل واحدهــای اداری و توزی

ملــی و جــز آن.

روایت یک بازمانده 
یکــی از جلوه هــای برجســته ی ســمینار تجلیــل از فیــض 
محمــد کاتــب هــزاره، صحبت هــای دکتــر محمــد امیــن 
احمــدی رییــس دانشــگاه خصوصــی ابــن ســینا بــود، کــه 
آن را به عنــوان یــک بازمانــده از پاکســازی قومــی ارزگان 
مطــرح کــرد. پاکســازی قومــی ارزگان در ســال های 
افتــاد.  اتفــاق  عبدالرحمــن  زمــان  در    1893-1891
عبدالرحمــن بــرای ایجــاد مرکزیــت و دولت ســازی 
مطلقــه، 17 جنــگ خونیــن را بــرای انقیــاد اقــوام و 
ــگ  ــن آن جن ــه خون بارتری ــف انجــام داد ک ــل مختل قبای
ــن جنــگ  ــه فیــض محمــد کاتــب، ای ــود. عالم ارزگان ب
را در ســراج روایــت کــرده اســت و بــا وجــود سانســور 
دولتــی اجــازه ی نشــر یافتــه اســت. احمــدی بــا اســتناد به 
ــه ی ایــن جنــگ را کــه از  ســراج التواریخ مراحــل پنج گان
ــای  ــل هزاره ه ــودی کام ــتور ناب ــا دس ــاز و ت ــره آغ مذاک
یاغیســتان، تکفیــر آن هــا و تصــرف اراضی شــان بــه پیــش 
ــی ودو  ــدت س ــت  در م ــح داد و گف ــت توضی ــه اس رفت
ســال 400 خانــوار هــزاره مجبــور بــه تــرک محــل 
ــان  ــا بیست درصدش ــه تنه ــت ک ــده اس ــان ش زندگی ش
جــان به ســالمت بردنــد و بقیــه یــا بــه اســارت و 
ــود شــدند. احمــدی ایــن  ــا ناب بردگــی گرفتــه شــده و ی
ــکار  ــت آش ــی و جنای ــازی قوم ــداق پاکس ــدام را مص اق
علیــه بشــریت دانســت و گالیــه اش را ابــراز داشــت کــه 
حاکمــان افغــان به جــای عذرخواهــی همــواره بــه کتمــان 
واقعیــت پرداخته انــد. وی اشــاره کــرد کــه رییس جمهــور 
غنــی قبــال در یــک مصاحبــه بــا بی بی ســی ابــراز داشــته 
کــه هزاره هــا نه تنهــا کشــته شــده اند بلکــه فروختــه هــم 
ــداد  ــی رخ ــن اجمال ــد تبیی ــر می رس ــه نظ ــده اند. ب ش
ارزگان و این کــه حکومــت جــان، مــال و نامــوس 

ــود و  ــته ب ــالم داش ــاح اع ــرای ســربازان مب ــا را ب هزاره ه
ــیم  ــا تقس ــا و غلجایی ه ــن درانی ه ــا را بی ــی آن ه اراض
کــرده اســت، از تربیون ارگ ریاســت جمهوری افغانســتان 
ــت  ــکی نیس ــی رود. ش ــمار م ــکنی به ش ــی شالوده ش نوع
ــان در  ــس از فروپاشــی طالب ــده پ ــه فضــای به وجودآم ک
ــذار  ــی هایی تأثیرگ ــن دیگردیس ــرای چنی ــازی ب بسترس
اســت ولــی ســالیق رییس جمهــور غنــی و نقــش 

ــت. ــر نیس ــز بی تأثی ــش نی معاون

تلطیــف فضــای عمومــی پــس از حملــه ی تروریســتی 2 
اســد

ــف  ــد تلطی ــمینار می توان ــن س ــای ای ــی از کارکرده یک
حادثــه ی  از  پــس  به وجود آمــده  ملتهــب  فضــای 
ــال روان  ــد س ــد. در دوم اس ــد باش ــتی دوم اس تروریس
تظاهــرات مســالمت آمیز جنبــش روشــنایی توســط 
حمله یــی انتحــاری -کــه داعــش آن را بــه عهــده گرفت- 
بــه خاک وخــون کشــیده شــد و بیــش از چهارصــد نفــر 
ــا تحصیلکــرده ی هــزاره کشــته و زخمــی شــدند.  عمدت
اعتــراض جنبــش روشــنایی  در برابــر تغییــر مســیر انتقال 
لیــن بــرق 500 کیلوولــت ترکمنســتان از مســیر بامیــان- 
ــت  ــت حکوم ــود. مقاوم ــالنگ ب ــه س ــدان وردک  ب می
ــه ی  ــزی و حادث ــق مرک ــردم مناط ــت م ــر خواس در براب
ــاوری  ــرخوردگی و بی ب ــی س ــد نوع ــتی دوم اس تروریس
نســبت بــه روحیــه ی خدمت گــذاری حکومــت در 
ــنایی  ــش روش ــرد و جنب ــدید ک ــا را تش ــال هزاره ه قب
ــل  ــارج و داخ ــی اش در خ ــای اعتراض ــر گردهمایی ه ب
ــه  ــی ادام ــی مدن ــب نافرمان ــه در قال از افغانســتان از جمل
داد. بــه نظــر می رســد میزبانــی رییس جمهــور از جوانــان 
ــی  ــام علم ــل از مق ــرای تجلی ــزاره ب ــرده ی ه تحصیل ک
ــا آن  ــان ب ــزاره و همزم ــب ه ــد کات ــض محم ــه فی عالم
اعــالم خبــر قتــل مــال منیــب ســازمان دهنده ی حملــه ی 
باقرالعلــوم و کاروان  تروریســتی دوم اســد، مســجد 
نیپالی هــا، آن هــم به دســتور رییس جمهــور، به عنــوان 
ــا  ــی هزاره ه ــات روح ــام جراح ــتای التی ــی در راس گام
و تلطیــف مناســبات حکومــت و ایــن بخــش از جامعــه 

باشــد.

ــده ی ریاســت جمهوری  ــات آین ــه انتخاب نیم نگاهــی ب
ــا ــری هزاره ه و رهب

عــالوه بــر نــکات فــوق می تــوان اذعــان کــرد کــه دوره ی 
ریاســت جمهوری آقــای اشــرف غنــی تقریبــا بــه نصــف 
ــارج  ــای سیاســی خ ــیع گروه ه ــی وس ــیده و تحرکات رس
از حکومــت بــرای انتخابــات آینــده ی ریاســت جمهوری 
ــم  ــی ه ــت. از طرف ــده اس ــاز گردی ــل آغ ــا قب از مدت ه
ــزرگ  ــی ب ــار گــروه قوم ــوان یکــی از چه ــا به عن هزاره ه
افغانســتان، در دوره ی جدید اســتقبال گســترده و وســیعی 
از هنجارهــای نظــم دموکراتیــک از جملــه انتخابــات کرده 
ــه های  ــری در پروس ــارکت حداکث ــردان مش ــان و م و زن
ــات را به نمایــش گذاشــته اند. بنابرایــن اگــر مجــاز  انتخاب
ــیم، رأی  ــات باش ــأله ی انتخاب ــه مس ــی ب ــگاه قوم ــه ن ب
ــات  ــت انتخاب ــده در سرنوش ــی تعیین کنن ــا نقش هزاره ه
ــاالی  ــت جمهوری 2014 رأی ب ــات ریاس دارد. در انتخاب
ــات  ــر نتیجــه ی انتخاب ــداهلل ب ــر عب ــم دکت ــه تی هزاره هــا ب
تأثیــر راهبــردی گذاشــت و موجــب شــد کــه هیچ یــک 
از دو تیــم برنــده ی قاطــع نباشــند و در نهایــت حکومــت 
ــات  ــم اصالح ــا تی ــد. ام ــکیل گردی ــی تش ــدت مل وح
و همگرایــی نه تنهــا حمایــت الزم از حامیــان دوران 
انتخابــات خــود نکــرد بلکــه حاجــی محمــد محقــق در 
ــب  ــا در قال ــیع هزاره ه ــی وس ــت اعتراض ــردو حرک ه
ــدی  ــای تن ــنایی بیانیه ه ــش روش ــم و جنب ــش تبس جنب
علیــه معترضیــن داشــت. در حالی کــه رأی هزاره هــا 
بــه دکتــر عبــداهلل به خاطــر جســارت و شــجاعت 
ــداهلل و  ــر عب ــاون دوم دکت ــوان مع ــق به عن ــد محق محم
ــرور  ــی س ــجاعت و توانای ــه ش ــبت ب ــاد نس ــدم اعتم ع
ــه  ــود. حــال ب ــی ب ــش معــاون دوم رییس جمهــور غن دان
ــه مقــام و  ــا توجــه ب نظــر می رســد کــه ســرور دانــش ب
جایــگاه سیاســی و توانایــی مدیریتــی اش به عنــوان یــک 
تکنوکــرات و حقــوق دان ایــن مجــال را دارد کــه موثریــت 
ــات بعــدی  ــه اثبــات رســانده و در انتخاب و درایتــش را ب
بــا روحیــه ی بهتــر و چهــره ی متفاوت تــری ظاهــر شــود. 
ــا توجــه  ــق ب ــگاه رســمی محمــد محق ــه جای در حالی ک
ــتر را  ــذاری بیش ــازه ی تأثیرگ ــام اج ــی نظ ــاختار فعل س
ــاد علمــی  نمی دهــد. دانــش حــدود یــک ســال قبــل بنی
اندیشــه را تأســیس کــرده و بخشــی از نخبــگان هــزاره را 
در آن بــرای انجــام کارهــای پژوهشــی گــرد آورده اســت 
ــام  ــمگیری را انج ــبتا چش ــی نس ــای پژوهش و فعالیت ه
داده اســت. هرچنــد دانــش و محقــق هــردو در ترغیــب 
ــدت  ــهید وح ــب »ش ــای لق ــرای اعط ــور ب رییس جمه
ملــی« بــه اســتاد مــزاری، تعدیــل واحدهــای اداری مناطق 
ــل  ــرب کاب ــی در غ ــازی برچ ــرح بهینه س ــزی و ط مرک
ــض  ــه فی ــل از عالم ــمینار تجلی ــا  س ــتند، ام ــش داش نق
ــاد اندیشــه  ــکار بنی ــا ابت ــا ب ــزاره اساس ــب ه ــد کات محم

برگــزار شــده اســت.

ابعاد پیدا و پنهان تجلیل از 
عالمه فیض محمد کاتب هزاره

محمد قاسم عرفانی/ استاد دانشگاه
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که  و جوانی  پیر  مردان  میان  در  بامیان.  کالوی  دره ی 
از  کوهی  دل  از  تا  می روند  آجیگک  کوتل  به سوی 
برف راهی باز کنند، مرد میانه سالی از همه پریشان تر 
است. این مرد پستچی است. از کابل، از راه سیاه خاک، 
مجموعه یی از نامه آورده و باید آن نامه ها را به بامیان 
برساند. سه هفته پیش در پای کوتل آجیگک رسید، به 
دهکده ی کوچک آب نقره. دهکده در زیر برف پنهان 
کوچک  بسیار  و  گلین  مسافرخانه ی  در  پستچی  بود. 
نتوانسته  که  پیوست  دیگر  مسافر  به شش  کوتل  پای 
بودند از کوتل بگذرند. در هفته ی دوم برف از باریدن 
بازایستاد و آن شش نفر صبح زود شروع کردند به باال 
آمدند.  فرود  کوتل  سوی  آن  به  شام  کوتل.  از  رفتن 
در  که  نامه  از  مجموعه   آن  با  نمی توانست  پستچی 
خورجین داشت از کوتل عبور کند. نامه ها تر می شدند 
و از بین می رفتند. او نامه ها را در مسافرخانه گذاشت 
در  به  کوتل،  آن سوی  در  کرد.  عبور  کوتل  از  تنها  و 
خانه های مردم رفت و از مردان دهکده  خواهش کرد 

که با او بیایند و راه را از برف پاک کنند.
حاال،  سه هفته بعد راه تقریبا باز شده. فقط امروز که 

کار کنند، به آب نقره می رسند.
****

پستچی در کنج مسافرخانه ی گلین پای کوتل بلندبلند 
سرفه می کند. جوانی پیاله یی پر از آب داغ به دستش 
را  او  آمده.  کابل  از  هست.  برادرزاده اش  می دهد. 
سیاه خاک  در  فرستاده اند.  پستچی   ِ پی  از  خانواده اش 
به او نشانی دادند که از راه دره ی سیاه سنگ به سوی 
کوتل آجیگک برود و از مردم روستا بپرسد که مردی 
در  نه.  یا  دیده اند  حوالی  آن  در  را  پستچی  میانه سال 
بام  پای کوتل آجیگک،   در  انتهای دره ی سیاه سنگ، 
سیاه مسافرخانه مثل نقطه ی سیاه کوچکی در کهکشانی 

از برف می نماید. باد مثل کارد تیز و سرد است.
پستچی به مرد جوانی که از کابل آمده تا او را پیدا کند، 
نگاه می کند و رو به شمایل تاریک او در سایه-روشن 

مسافرخانه می گوید:
»فردا حرکت می کنیم. شب در صدبرگ می مانیم. روز 

دیگرش به شش پل بامیان می رسیم.«
سال  هفده  می لرزد.  صدایش  می گوید  که  صدبرگ 
از دره ی شکاری آمده بودند. شب در صدبرگ  پیش 
از  بزرگتر  کمی  مسافرخانه یی  در  بودند.  مانده 
مسافرخانه ی آب نقره. او و خانمش در دهلیز خوابیده 
بودند. خانمش سخت بیمار بود. آن شب را به صبح 
جان  مسافرخانه  دهلیز  در  نزدیکی های صبح  نرساند. 
و  می کشیدند  شیهه  و  بودند  شده  بیدار  اسپ ها  داد. 
پستچی،  نه  و  بود  دهقان  آن وقت  که  پستچی،  مرد 
می توانست در میان شیهه ی اسپ ها بلندبلند گریه کند.

قریــب بــه چهــل ســال پیــش، مــردم و عمدتــا جوانــان 
مملکــت مــا، بــا ایمــاِن بــه جهــاد و عشــق بــه شــهادت 
و ســتیز بــا آن چــه اشــغالگر و کمونیســت معنا مي شــد، 
تفنــگ بــر دوش گرفتنــد و دره بــه دره و کــوه بــه کــوه 
بــا حکومــت وقــت و حامیــان روســي اش شاخ به شــاخ 
ــِر  ــِگ تحج ــتیزه، جن ــر، آن س ــري دگ ــدند. به تعبی ش
ســیاه و اســتبدادِ ســرخ بــود. شــدت اشــتیاق بــه جنــگ 
و جبهــه و شــهادت و مجاهــدت در جوانــان بــه حــدي 
بــود کــه به عنــوان نمونــه، شــوهر نخســت مــادر مــن، 
ــل  ــي اش به دلی ــب عروس ــي، در ش ــي کریم رمضان عل
ــر  ــات آن شــب ب ــت عملی حساســیت شــرایط و اهمی
قــرارگاه نظامــي حکومــت کمونیســتي، تخــت حنــا و 
ــگ  ــه ي جن ــه جبه ــرده و ب ــا ک ــروس اش را ره تازه ع
رفتــه بــود. رمضان علــي، شــش مــاه پــس از عروســي 
ــا  ــر ج ــات و ب ــي و حی ــن از زندگ ــدون کام گرفت و ب
گذاشــتن فرزنــدي، در جبهــه ي جنــگ، طعمــه ي مایــن 
شــد و جســد پاره-پــاره اش را بــا شــکوه اغواگرایانه یــي 
تشــییع و دفــن کردنــد. تبلیغــات بــراي بســیج ســربازان 
بــه جبهــه و از آن ســو، شــکوه فریبنــده و اغواگرانــه ي 
ــي- ــداِت فرهنگ ــات و تولی ــا و ادبی ــییع و تدفین ه تش
ــت ایمــان و روان جنگــي و  ــراي تقوی ــه ب حماســي ک
مبارزاتــِي جبهــات مجاهدیــن عرضــه مي شــد، بســیار 
ــض  ــر نب ــلط ب ــه و مس ــج، واقع بینان ــي، مهیی حرفه ی
ــال  ــل س ــود. چه ــان ب ــات جوان ــف و احساس عواط
پیــش، یــک ملــت، قریــب بــه یــک دهــه، کــوه بــه کوه 
ــدرت  ــب ق ــدرت و قط ــي از دو ابرق ــربازاِن یک ــا س ب
نظامــي جهــان جنگیدنــد و پــس از پرداخــت هزینه هــا 
و مصایــب بســیار بــزرگ و وحشــتناک به لحــاظ 
شــدت و وســعت خســارات، ظاهــراً جنــگ را بردنــد. 
ــار و فرسایشــِي  ــاي به جــد زیانب ــا و رخداده از آفت ه
پــس از پیــروزي مجاهدیــن و ورود و اســتقرار آن هــا به 
ــد  ــم. هرچن ــاه مي گذری ــن یادداشــت کوت ــل، در ای کاب
کــه ناگفتــه، ابعــاد و تبعــات خانمان برانــداز و دردنــاک 
و تباه کننــده ي ورود مجاهدیــن بــه کابــل، بــر همــگان 
ــده و  ــاي پراکن ــر روایت ه ــا اگ ــت و حت ــن اس روش
جســتهگریخته از آن ســال هاي ســیاه و پــر از درد و داغ 
را از دل متــون تاریخــي و شــواهد مســتند هــم  برداریم، 
روایت هــاي شــفاهي و ســینه هاي ماالمــال از خاطــرات 
تــاراج و چپــاول و خــون و غــارت و داغ بــراي توضیــح 
و مصورکــردِن تبعــات وحشــتناک اســتقرار مجاهدیــن 

بــه کابــل کافــي ســت.

ــس از  ــه پ ــه ده ــال 1395، س ــو س ــون، در 26 دل اکن
ــداد  ــن رخ ــالیاد ای ــا س ــن، از قض ــروزي مجاهدی پی
تاریخــي بــا 14 فبــروري-روز والنتاین/عشــق-مصادف 
ــي کریمــي،  ــش، رمضان عل اســت. ســه-چهار دهــه پی
بــراي دســتیابي بــه شــهادت و جهــاد و الــزام وطنــي/
دینــِي مبــارزه بــا آن چــه اشــغالگري و مبارزه بــا طاغوت 
ــر ایــن کــه  و اســتبداد ســرخ معنــا مي شــد، مضــاف ب
شــب حنــاي عروســي اش را تــا ظهــور ســپیدار ســحر 
در جبهــه ي جنــگ صبــح کــرد، در حوالي عروســي اش 
غالبــا در جبهــه ي جهــاد در برابــر اشــغالگري بــا تفنــگ 
ــاي  ــبیخون و عملیات ه ــاز و ش ــرآن و نم ــت ق و قرائ
ــیه ی  ــتقر در حاش ــي مس ــرارگاه دولت ــر ق ــي ب چریک
ولســوالي جاغــوري گذرانــد و آخراالمــر، کشــته 
ــدان  ــد، در نســل دوم، فرزند/فرزن شــد. ســي ســال بع
ــي  ــاي سیاس ــد و گرایش ه ــاظ عقای ــرش، به لح همس
ــِت  ــت از پاسداش ــه و برداش ــوع مواجه ــي و ن و مدن
ســرزمین، از حامیــان جــدِي حضــور نظامــي و سیاســي 
چهــل و چنــد کشــور غربــي در وطنــي هســتند که ســه 
دهــه پیــش بــراي پــاک کردنــش از اشــغال کمونیســتي، 
بــه تعبیــرِ مجاهدیــن، شــهید داده انــد. من وارث شــهیدم 
و ایــن، تناقــض وحشــتناک و بزرگــي ســت میــان دو 
ــد.  ــه دارن ــم فاصل ــا ه ــط ســي ســال ب ــه فق نســلي ک
ــگاه و  ــِي دو ن ــه و بیگانگ ــن فاصل ــض، ای ــن تناق ای
بــاور در عــرض ســي ســال، آیــا مایــه ي تأســف اســت 
ــه  ــیاهي ب ــر و س ــت از تحج ــور مملک ــودار عب ــا نم ی
روشــنایي و انعطــاف و واقع بینــِي سیاســي؟ وارث یــک 
ــارغ  ــد. ف ــت نمي دان ــني و دق ــهید، به روش ــِد ش مجاه
از ایــن تناقــِض بــزرگ، ســي ســال پیــش رمضان علــي 
در برابــر حمایــت و همــکاري دوجانبــه ی دو حکومــت 
ــارِ مســتعمره- ــن، رابطــه ي ذلت ب ــر مجاهدی ــا به تعبی ی
اســتعمارگرِ حاکمیــت کابــل و مســکو، در جبهــه و کوه 
ــد و کشــته شــد  ــه جنگی ــگ و گلول ــا تفن و دشــت، ب
ــرد،  ــر آن م ــد همس ــین، فرزن ــادم حس ــون، خ و اکن
ــت  ــِي حاکمی ــي و نظام ــط سیاس ــت از رواب در حمای
ــي ســت کــه  ــا غــرب، یکــي از هزارهــا جوان ــل ب کاب
به واســطه ي کالم و قلــم، حــرف مي زنــد و تبلیــغ 
ــاي  ــا و باوره ــا و آرمان ه ــا ایده ه ــل ب ــد. دو نس مي کن
ــهروندي  ــت و ش ــض در معی ــاد و متناق ــیار متض بس
ســرزمیني کــه اهــم شــرکا و ســهامداران قــدرت 
ــا  ــه رمضان علي ه ــتند ک ــي هس ــي اش، همان های سیاس
ــه  ــب، ب ــه جی ــرآن ب ــر دوش و ق ــه ب ــگ و گلول را تفن

ــر خودشــان  ــه تعبی ــِت ب ــا حاکمی ــر ب ــگ نابراب کام جن
ــد و  ــته ش ــتاد و کش ــانده ي آن روزگاران فرس دست نش
اکنــون معاش بگیــر چهــل و چنــد اســتبدادِ رنگارنــگ 
اســم  کــه  حمایت شــان اند  تحــِت  حکومــت  و 
سیاســي و محترمانــه ي امــروزش، »همــکاران و حامیــان 
بین المللــي« اســت. اگــر حمایــت و همراهــِي جهانــي 
بــراي غلبــه ي یــک کشــور جهــان ســومي بــر تروریــزم 
و افراط گرایــي و ناامنــي و دگــر چالش هــاي پیچیــده ي 
گــذار بــه توســعه را یــک پیش نیــاز گریزناپذیــر بدانیــم، 
ســي ســال کــه در مقیــاس ســرعت ســریع و شــتابنده ي 
رونــد جهانــِي رشــد و توســعه، فرصــت و زمــان بســیار 
بزرگــي ســت، مــا در جــا زدیــم و اي بســا، ســي ســال 
بــه عقــب رفتیــم. داســتاِن حســرت بــراي نیازمنــدي و 
خلــع شــدن از اقتــدار و اســتقالل و اختیــار کــه ضامــن 
غــرور و حیثیــت ملــي ســت، کمــاکان و حتــا شــدیدتر 
ــن  ــه، ای ــن فاصل ــت. ای ــي س ــل باق ــه قب ــار ده از چه
عقب رفــت و ایســتایِي بســیار زیانبــار، چطــوري معنــا 

ــود؟ ــران مي ش ــه و جب و توجی
ــدود  ــرون از حدوح ــت. بی ــن اس ــروز، روز والنتای ام
جغرافیایــي و احتمــاال فضــاي روانــي ارگ کــه اشــرف 
غنــي بــه اختیــار و اســتقالل یــا بــه جبــري کــه ماحصل 
ــن/ ــت دانگان مجاهدی ــار درش ــدن در حص محصورش
ــروزي  ــالیاد پی جنگســاالران اســت، گرامیداشــت از س
ــر اشــغالگري و حکومــت کمونیســتي را  ــن ب مجاهدی
برگــزار کــرده اســت. چهــل ســال قبــل، جنــگ و جهاد 
ــرزمین در  ــن و س ــت از وط ــزام پاسداش ــگ و ال و تفن
چهارچــوب مبــارزه بــا اشــغالگري و حکومــِت تحــت 
حمایــت کمونیزم و اســتبداد و طاغوت ســرخ، رســالت 
مــردم و اکثــراً جوانــان معنــا و عرضــه مي شــد و امــروز، 
ــت  ــا نیس ــروز، خط ــدان دی ــروزي مجاه ــالیاد پی در س
ــد  ــر نوددرص ــب ب ــوي غال ــم گفت وگ ــا کنی ــر ادع اگ
ــک  ــرمایه ي ی ــرو و س ــن نی ــوان مؤثرتری ــان به عن جوان
ســرزمین، عشــق و معاشــقه و وابســتگي هاي عاطفــي و 
زلــف یــار و تعابیــري از این دســت اســت کــه در نســل 
پیــش، قدغــن و کفرآمیــز مي نمــود. میــان رمضان علــي 
و خادم حســین، میــان افغانســتان امــروز و دیــروز، میــان 
ــول و  ــبات و اص ــان مناس ــهر، می ــاي ش ارگ و کافه ه
گفتمان هــاي حاکــم بــر تارنماهــا و صفحــات مجــازِي 
دولتــي و حســاب هاي کاربــري مجــازي شــهروندان و 
افــکار عمومــي، چنــد فرســخ حســرت و ناشــي گري و 

ــه هســت؟ ــي و کوته نگــري فاصل کوربین

پستچی
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دو نسل با ایده ها و آرمان ها 
و باورهاي بسیار متضاد 
و متناقض در معیت و 
شهروندي سرزمیني که اهم 
شرکا و سهامداران قدرت 
سیاسي اش، همان هایي 
هستند که رمضان علي ها را 
تفنگ و گلوله بر دوش و قرآن 
به جیب، به کام جنگ نابرابر 
با حاکمیِت به تعبیر خودشان 
دست نشانده ي آن روزگاران 
فرستاد و کشته شد و اکنون 
معاش بگیر چهل و چند 
استبداِد رنگارنگ و حكومت 
تحِت حمایت شان اند که 
اسم سیاسي و محترمانه ي 
امروزش، »همكاران و حامیان 
بین المللي« است.

»تغییر« در تاریخ؛ رمضان علی تا خادم حسین
يادداشتي از وارث يك مجاهد



سازمان ملل: 60 هزار نفر بی گناه در سوریه محاصره شده اند

برادر رهبر کره ی شمالی در مالزی کشته شده است

جاپان به روسیه در مورد نامگذاری پنج جزیره ی مورد مناقشه اعتراض کرد

ترامپ: با شدت با کره ی شمالی برخورد خواهیم کرد

ــار  ــاکن چه ــردم س ــت م ــل وضعی ــازمان مل س
شــهر زبدانــی، مدایــا، فوعــه و کفریــا در ســوریه 
ــا  ــی آن ه ــت زندگ ــد و گف ــار خوان را فاجعه ب

ــت.« ــت اس ــونت و محرومی ــه ی خش »چرخ
امــور  هماهنگ کننــده ی  زعتــری،  علــی 
بشردوســتانه ســازمان ملــل در ســوریه سه شــنبه 
14 فوریــه / 26 بهمــن ضمــن اعــالم ایــن فاجعه 
ــاه« در ایــن  گفــت »60 هــزار نفــر انســان بی گن
شــهرها محاصــره شــده اند و بــه کمک هــای 

ــد. ــاز دارن ــوری نی ف
شــهرهای زبدانــی، مدایــا در اســتان دمشــق 
قــرار دارنــد و توســط نیروهــای دولتــی ســوریه 
شــهر  دو  شــده اند.  محاصــره  متحدانــش  و 
ــب  ــتان ادل ــا در اس ــه و کفری ــین فوع شیعه نش
ــره  ــت محاص ــی تح ــای شورش ــط نیروه توس

ــتند. هس
به گفتــه زعتــری مــردم ایــن شــهرها بــدون 
ــد.  ــی می کنن ــی و دارو زندگ ــی کاف ــواد غذای م

ــا راه را  ــت ت ــری خواس ــای درگی او از طرف ه
ــردم  ــه م ــانی ب ــای انس ــال کمک ه ــرای ارس ب

ــد. ــاز کنن ــهر ب ــار ش ــن چه ای
آخریــن بــار در مــاه نوامبــر ســال گذشــته 
بــود  توانســته  ملــل  ســازمان  میــالدی 
ــهر  ــار ش ــه چه ــود را ب ــانی خ ــای انس کمک ه

فــوق ارســال کنــد.
بــر اســاس برآوردهــای ســازمان ملــل، در 
در  نفــر  میلیــون   4.7 بــه  نزدیــک  ســوریه 
دســترس اند  در  ســختی  بــه  کــه  مناطقــی 
ــوع  600  ــن در مجم ــد. همچنی ــی می کنن زندگ
ــر  ــره به س ــت محاص ــق تح ــر در مناط ــزار نف ه

. نــد می بر
ایحاد منطقه امن در الباب

ــه  ــت« ترکی ــه ی »حری ــال روزنام ــن ح در همی
گــزارش داد کــه شورشــیان ســوری مــورد 
حمایــت ایــن کشــور بــا نیروهــای دولتــی 
ــه توافــق رســیده اند کــه یــک منطقــه  ســوریه ب

امــن بــدون درگیــری را در جنــوب شــهر البــاب 
ــا  ــن 500 ت ــن بی ــه ام ــن منطق ــد. ای ــاد کنن ایج

ــا دارد. ــر پهن ــزار مت ــک ه ی
ایجــاد  از طــرح  پیــش،  از مدت هــا  ترکیــه 
ســوریه  خــاک  داخــل  در  امــن«  »مناطــق 

اســت. کــرده  حمایــت 
ارتش ســوریه و ارتــش آزاد ســوریه )FSA( از 
هفته هــا پیــش تــالش دارنــد کــه کنتــرل البــاب 
را از دســت گــروه »دولــت اســالمی« )داعــش( 
ــه  ــت ک ــته اس ــت« نوش ــازند. »حری ــارج س خ
ــوریه  ــی س ــای دولت ــر نیروه ــای اخی در روزه
ــرل 40  ــد و کنت ــوذ کرده ان ــاب نف ــهر الب ــه ش ب
ــوریه،  ــش آزاد س ــت ارت ــاب در دس ــد الب درص
نیروهــای مخالــف رژیــم بشــار اســد قــرار دارد.
ــی  ــای دولت ــاب نیروه ــوب الب ــان در جن همزم
ــیه در  ــای روس ــت جنگنده ه ــا حمای ــوریه ب س

ــتند. ــروی هس ــال پیش ح
)رادیو زمانه(

Jafar Rasouli

Karim Pakzad
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ــم  ــه کی ــت ک ــرده اس ــد ک ــزی تایی ــس مال پلی
ــگ اون،  ــم جون ــی کی ــرادر ناتن ــام، ب ــگ ن جون
المپــور،  کــواال  در  شــمالی،  کــره ی  رهبــر 

ــت. ــده اس ــته ش ــزی کش ــت مال پایتخ
گفتــه شــده کــه کیــم جونــگ نــام 45 ســاله در 
فــرودگاه کواالالمپــور و بــا ســوءقصد بــا زهــر 

جــان خــود را از دســت داده اســت.
ــد  ــزی تایی ــس مال ــد پلی ــای ارش ــتر مقام ه پیش
کــرده بودنــد کــه یــک مــرد اهــل کــره ی 
بــه  فــرودگاه  از  انتقــال  مســیر  در  شــمالی 

اســت. درگذشــته  بیمارســتان 
ــم  ــای کی ــت آق ــی اس ــا حاک ــی گزارش ه بعض
در فــرودگاه کواالالمپــور بــه دســت دو زن، کــه 
ــا  احتمــاال مامــوران کــره ی شــمالی بودنــد، و ب

تزریــق زهــر مســموم شــده اســت.
کیــم جونــگ نــام بزرگتریــن پســر کیــم جونــگ 
ایــل اســت کــه از ســال 1994 تــا 2011 رهبــر 

کــره شــمالی بــود.
قصــد  کــه  حالــی  در   2001 ســال  در  او 
ــا گذرنامــه جعلــی وارد جاپــان شــود  داشــت ب
بازداشــت شــد. او گفــت کــه قصــد داشــته بــه 

ــرود. ــو ب ــد در توکی ــی لن ــدن دیزن دی
تصــور می شــد کــه پــس از مــرگ کیــم جونــگ 
ایــل کیــم جونــگ نــام جانشــین پــدرش شــود، 
ــرای  ــا ماج ــه ب ــود ک ــن ب ــر ای ــا ب ــا تصوره ام
بازداشــت در جاپــان او ایــن بخــت را از دســت 

داد.
ــری  ــه رهب ــگ اون ب ــم جون ــه کی ــد از آن ک بع

کــره شــمالی رســید، کیــم جونــگ نــام زندگــی 
ــش  ــده وقت ــت و عم ــی داش ــر و صدای ــی س ب
ماکائــو  در  و  شــمالی  کــره  از  خــارج  را 

نــد. می گذرا
ــول او در  ــی از ق ــته اظهارات ــال های گذش در س
ــری  ــمالی و رهب ــره ی ش ــام سیاســی ک ــد نظ نق

بــرادرش نقــل شــده اســت.
ــی از  ــم گزارش های ــن ه ــش از ای ــن پی همچنی
ــده  ــر ش ــه او منتش ــوءقصد ب ــرای س ــالش ب ت
ــوس  ــک جاس ــده ی ــه ش ــه گفت ــت. از جمل اس
کــره ی شــمالی کــه در کــره ی جنوبــی زندانــی 
بــود در ســال 2012 اعتــراف کــرد قصــد داشــته 
بــا خودرویــی کیــم جونــگ نــام را زیــر بگیــرد.

فارسی( )بی بی سی 

ــد اعتــراض خــود  مقامــات جاپانــی اعــالم کردن
ــذاری  ــرای نامگ ــیه ب ــم روس ــر تصمی ــر س را ب
ــه  ــور، ب ــه دو کش ــورد مناقش ــره ی م ــج جزی پن

مســکو اعــالم کرده انــد.
روســیه جزایــر زنجیره یــی ای مذکــور را در 
ــود  ــه خ ــق ب ــل Kuriles متعل ــه ی کوری منطق
ــر  ــت ب ــای مالکی ــز ادع ــان نی ــد، و جاپ می دان

آن هــا دارد.

جاپــان بــا تاکیــد بــر ایــن کــه این اقــدام روســیه، 
تحریکــی علیــه مواضــع جاپــان تلقــی می شــود، 
خبــر داد کــه یادداشــتی را در ایــن زمینــه ازطریق 
کانال هــای دیپلماتیــک تســلیم مســکو کــرده 

اســت.
 Dmitry Medvedev دیمیتــری مدودیــف
نخســت وزیر روســیه هفتــه گذشــته نام هــای 
برخــی از شــخصیت های نظامــی و سیاســی 

روســیه در دوران جنــگ جهانــی دوم را بــه 
ــالم  ــره اع ــج جزی ــن پن ــرای ای ــود ب ــانه یادب نش

ــرد. ک
نیروهــای اتحــاد جماهیــر شــوروی ســابق پنــج 
جزیــره را در ســال 1945 و در پــی تســلیم 
ــرف  ــی دوم تص ــگ جهان ــان جن ــان در پای جاپ

ــد. کردن
)رادیو فردا(

روز  امریــکا  رییس جمهــور  ترامــپ،  دونالــد 
دوشــنبه25 بهمــن تاکیــد کــرده اســت، کــره 
ــا  ــدت ب ــا ش ــت و ب ــی اس ــکل بزرگ ــمالی مش ش
ــورای  ــال ش ــن ح ــد. در همی ــی کن آن برخــورد م
ــکی  ــش موش ــد، آزمای ــل متح ــازمان مل ــت س امنی

ــت. ــرده اس ــوم ک ــمالی را محک ــره ش ک
ــد ترامــپ  ــه گــزارش شــبکه »ای بی ســی« دونال ب
جاســتین  بــا  مشــترک  خبــری  کنفرانــس  در 
بــه  پاســخ  در  کانــادا  وزیــر  ترودو،نخســت 
پرسشــی در خصــوص »تهدیدهــای امنیــت ملــی« 
ــه  ــت ک ــح اس ــی واض ــت: خیل ــه اس ــکا گفت امری
کــره شــمالی یــک مشــکل بــزرگ اســت و مــا بــا 

ــرد. ــم ک ــورد خواهی ــا آن برخ ــدت ب ش
در  بیشــتری  توضیــح  امریــکا  رییس جمهــور 
ــه  ــن کشــور علی ــی ای ــات احتمال خصــوص اقدام

ــت. ــرده اس ــه نک ــمالی ارائ ــره ش ک
ــی  ــاب آزمایش ــنبه ازپرت ــمالی روز یکش ــره ش ک
یــک موشــک ســطح بــه ســطح بالســتیک خبــر داد 
و اعــالم کــرد ایــن آزمایــش موفقیــت آمیــز بــوده 
و کیــم جونــگ اون، رهبــر ایــن کشــور شــخصابر 
ایــن آزمایــش نظــارت کــرده اســت. ایــن نخســتین 
آزمایــش موشــکی کــره شــمالی پــس از آغــاز کار 
دونالــد ترامــپ بــه عنــوان رئیــس جمهــوری 

ــکا اســت. امری
ــک  ــش در ی ــن آزمای ــس از ای ــپ پ ــد ترام دونال

کنفرانــس خبــری بــه همــراه نخســت وزیــر ژاپــن 
ــان  ــم پیم ــداز ه ــکا 100 درص ــود، امری ــه ب گفت

ــرد. ــد ک ــت خواه ــن حمای ــود ژاپ خ
در همیــن زمینــه، جــف دیویــس، ســخنگوی 
وزارت دفــاع امریــکا، پنتاگــون، روز دوشــنبه گفتــه 
اســت: برنامــه ی غیرقانونــی ســالح هســته یی 
کــره ی شــمالی به طــور خیلــی روشــن یــک 
ــا محســوب  ــی م ــت مل ــرای امنی ــد جــدی ب تهدی

ــود. ــی ش م
بــه گــزارش خبرگــزاری کــره ی شــمالی، موشــک 
ــوع  ــاپ شــد از ن ــه روز یکشــنبه پرت بالســتیکی ک
موشــک پوک کوک ســانگ-2 بــود کــه از یــک 
ــوخت  ــتفاده از »س ــا اس ــرک« و ب ــر متح »پرتاب گ
آن  داخــل«ِ  تولیــد  »موتــور جدیــد  جامــد« و 

کشــور، پرتــاب شده اســت.
ــن  ــون، همچنی ــخنگوی پنتاگ ــس، س ــف دیوی ج
ــش  ــنبه آزمای ــکی روز یکش ــت: )موش ــه اس گفت
شــد( خیلــی شــبیه موشــکی اســت کــه در گذشــته 
از زیــر دریایــی شــلیک شــد. بــه نظــر مــی رســد 
ــطح آن  ــه س ــطح ب ــوع س ــک از ن ــن موش ــه ای ک

ــد. باش
مقــام هــای امریکایــی در همیــن حــال بــه »ســی ان 
ان« گفتــه انــد، موشــکی کــه روز یکشــنبه آزمایــش 

شــد، نشــان از توانایــی هــای تــازه داشــت.
موشــک پوک کوک ســانگ-1 در تابســتان ســال 

گذشــته بــا اســتفاده از زیردریایــی آزمایــش شــده 
بــود.

واکنش شورای امنیت
ــل  ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــال ش ــن ح در همی
متحــد روز دوشــنبه در بیانیــه ای بــا محکــوم 
کــردن آزمایــش موشــکی کــره شــمالی از اقدامــات 
ــر  ــگ خب ــگ یان ــه پیون ــل توجــه بیشــتر« علی »قاب

ــت. داده اس
ــس  ــش نوی ــه، پی ــزاری فرانس ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــود و از  ــه شــده ب ــکا تهی ــه توســط امری ــن بیانی ای
ــز از  ــمالی، نی ــره ی ش ــد ک ــن متح ــن، مهم تری چی

ــت. ــرده اس ــت ک آن حمای
نیکــی هیلــی، نماینــده ی امریــکا در ســازمان 
ــا  ــته ت ــت خواس ــز از شــورای امنی ــل متحــد نی مل
ــا  ــد ت ــتفاده کن ــود اس ــای موج ــه ی ابزاره از هم
ــن  ــه ای ــود ک ــان داده ش ــمالی نش ــره ی ش ــه ک ب
ــتند. ــول هس ــل قب ــکی غیرقاب ــای موش آزمایش ه
ــان  ــت: زم ــه اس ــی گفت ــی در بیانیه ی ــی هیل نیک
ــرف  ــا ح ــه ب ــمالی ن ــره ی ش ــردن ک ــخگو ک پاس

ــت. ــیده اس ــرا رس ــل ف ــا عم ــه ب بلک
ــز  ــل نی ــازمان مل ــرکل س ــرش، دبی ــو گوت آنتونی
ــکی  ــش موش ــی آزمای ــتر در بیانیه ی ــاعاتی پیش س

ــرد. ــوم ک ــمالی را محک ــره ی ش ک
)رادیو فردا(

اگــر نســل جــوان افغانســتان امــروز 
اقعــی  و  مثبــت  تغییــرات  خواهــان 
هســتند؛ بایــد موضــوع بحــث در جامعــه را تغییــر دهنــد. 
ــچ  ــر هی ــا کمت ــخ دارد ی ــال تاری ــزاره س ــتان ده ه افغانس
ــوع  ــاز موض ــه ب ــا ن ــت ی ــن الزم اس ــدارد. دی ــت ن اهمی
ــر را  ــدی کالن ت ــوم فیص ــدام ق ــد. ک ــت می باش بی اهمی
می ســازند؟ چــه فایــده؟ سلحشــوری را موضــوع جامعــه 
ســاختن؛ خدمــت بــه منافــع چنــد قومنــدان اســت و بس. 
موفقیــت مجاهدیــن در ایــن بــود کــه بــا ســرعت تمــام 
ــا  ــد. ب ــه قبوالندن ــه عام ــا« ب ــر »دنی ــری »آخــرت« را ب برت
ــاختند. ــارج س ــدان خ ــود را از می ــای خ ــزار رقب ــن اب ای

ــی  ــر و مدع ــل و وزی ــت و وکی ــه ی حکوم ــی کارنام وقت
کار سیاســی را بررســی می کنیــم؛ بایــد بــا »شــغل« همــراه 
ــراز  ــد از ت ــردی؟ بای ــادی ک ــغل« ایج ــد «ش ــد. چن باش
تجــاری بحــث کــرد. میــزان ســرمایه گذاری رشــد کــرده 
ــوع  ــارف موض ــوزش و مع ــت آم ــت؟ کیفی ــا اف ــت ی اس

بحــث باشــد.
 متأســفانه، مردم باســواد افغانســتان در دوره بعــد از طالبان 
ــان  ــاختند. هم ــه داران« س ــیر »تیک ــود را اس ــته خ ناخواس
موضوعــات را کــه آن مطــرح می کننــد؛ این هــا تفســیر و 
ــال می دهنــد. آخــر ایــن راه تنهــا »یــاس« اســت. پــر و ب

ــای  ــتان و ادعا ه ــگ افغانس ــن، فرهن ولنتای
ــی : ــه اشــرف غن عــوام فریبان

نگاهــی بــه راپورتــاژ BBC در بــاره این روز در افغانســتان 
ــه  ــتان ب ــه افغانس ــتناکی را ک ــی وحش ــخ فرهنگ ــق مس عم
ــن روز  ــل از ای ــه تجلی ــد. دامن ــان می کن آن دچــار شــده بی
ــتان  ــرده در افغانس ــوش ک ــًا آن را فرام ــا تقریب ــه غربی ه ک
)همچنیــن در برخــی از کشــور های مســلمان( نگــران کننــده 
اســت. در قــدم نخســت فرهنــگ حاکــم و ســنتی، حتــا در 
ــد،  ــدار آزادی زن می دانن ــه خــود را طرف ــی ک ــان جوانان می
در مــورد عشــق نظــر بــدی دارد. عاشــق شــدن یــک دختــر 
و تصمیــم بــه زندگــی مشــترک بــا پســر دلخــواه اش گاهــی 
منجــر بــه مــرگ او می شــود. اگــر هــم از عشــق صحبــت 
کنیــم، در اغلــب اوقــات دوســت داشــتن پنهانــی اســت و 
ــتگاری.  ــه خواس ــردن ب ــی ک ــادر را راض ــدر و م ــپس پ س
آن هــا  مــی آورد.  ببــار  بدنامــی  ازدواج  بــدون  عشــق 
ــده  ــود آم ــم به وج ــن رس ــه ای ــرب ک ــه در غ ــد ک نمی دانن
ــن دارم  ــاوت اســت. دوم اینکــه، یقی ــا ازدواج متف عشــق ب
ــا ولینتــن  کــه اکثریــت مــردم افغانســتان، در روســتاها، حت
را نمی تواننــد تلفــظ کننــد چــه رســد بــه فهــم معنــای آن. 
یــک اقلیــت جوانــان شــهری بــا تقلیــد ایــن روز را تجلیــل 
ــن  ــه چندی ــد ب ــر بتوانن ــم اگ ــا ه ــی از آن ه ــد. برخ می کنن
ــه آن هایــی کــه پــول  ــد داد، البت ــه خواهن دختــر گل و هدی
ــگ  ــگ جن ــه از فرهن ــد ک ــعی می کن ــتان س ــد. افغانس دارن
ــی کشــاند  ــه تباه ــن کشــور را ب ــش ای ــه از 40 ســال پی ک
ــد. فکــر می کننــد کــه  ــد چــه کن ــی نمی دان دوری کنــد، ول
ــده  ــان و عقی ــر و بی ــر آزادی فک ــی ب ــی مبتن ــگ غرب فرهن
همیــن اســت. ایــن فرهنــگ را مــن بــا اقتبــاس از فرانتــس 

ــم. ــده« می نام ــخ ش ــگ مس ــون »فرهن فان
بــدون دموکراســی، ممکــن نیســت فرهنــگ دموکراتیــک و 

مترقــی داشــته باشــیم.
در همیــن روز، در همیــن BBC چشــمم بــه بیانیــه اشــرف 
غنــی افتــاد. بــا خــود فکــر کــردم کــه او در یــک کشــوری 
ــگ پیشــرفته برخوردارباشــد ممکــن  ــه مردمــش از فرهن ک
ــان  ــای می ــن حرف ه ــد چنی ــه خــود جــرأت بده اســت ب
ــاد  ــه »جه ــزود ک ــی اف ــای غن ــان آورد؟ آق ــه زب ــی را ب خال
ــتان  ــر افغانس ــر داد و اگ ــان را تغیی ــخ جه ــیر تاری ــا مس م
ــای  ــی داد، اروپ ــهید« نم ــزار »ش ــد ه ــون و پانص ــک میلی ی
شــرقی و آســیای میانــه امــروز در »غالمــی« بــه ســر 
می بــرد.« آن عــده از مجاهدیــن و بخصــوص »مجاهــد 
ــوند  ــحال می ش ــا خوش ــن حرف ه ــار از ای ــزرگ« حکمتی ب
ولــی ایــن ادعــا حقیقــت نــدارد. فروپاشــی شــوروی یــک 
ــود کــه شکســت ارتــش ســرخ  پروســه دراز و بغرنجــی ب
در افغانســتان یــک نقــش فرعــی در آن داشــت. اشــرف غنی 
ــه  ــن خالص ــوان چنی ــرا می ت ــه آن ــری دارد ک ــای دیگ ادع
کــرد: ویرانــی مملکــت بعــد از خــروج ســربازان شــوروی 
گنــاه عاملیــن ایــن ویرانــی نیســت. گنــاه جامعــه و مــردم 
ــگان،  ــت های بیگان ــت دس ــر دخال ــالوه ب ــه »ع ــت ک اس
برمــی گشــت بــه نبــود امکانــات و فرصت هایــی کــه در آن 
زمــان آگاهــی عمومــی را تقویــت کنــد و بــه فعالیت هــای 
علمــی و تخصصــی میــدان دهــد و ایجــاد نهاهــای مدنــی 
قدرتمنــد را در پــی بیــاورد، امــا امــروزه مــا می توانیــم بــه 

ــم.« ــران آن مســائل بپردازی جب
ــردان  ــگ و دولتم ــن شــده، فرهن ــن اســت کشــور نفری  ای

شــان.

بگو مگو از
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ــخ  ــرن مونی ــم بای ــن، مهاج ــن روب آری
ابــراز اطمینــان کــرد کــه گواردیــوال در 

ســیتی موفــق خواهــد شــد. 
گواردیــوال در تابســتان هدایــت ســیتی 
ــیار  ــروع بس ــت و ش ــده گرف را برعه
ــن  ــا ای ــم داشــت. ب ــن تی ــی در ای خوب
حــال تیــم او رفتــه رفتــه دچــار افــت 
شــد و صدرجــدول را از دســت داد 
ولــی پــس از فــراز و فرودهــای بســیار، 
ــه رده دوم  ــاره ب ــا دوب ــت آن ه در نهای
ــراز  ــن اب ــال روب ــد. ح ــود کرده ان صع
اطمینــان کــرد کــه پــپ در ســیتی 

ــود.  ــد ب ــق خواه موف
او گفــت: »مــن بــه هیــچ وجــه نگــران 
ــپ نیســتم. فلســفه او را می شناســم.  پ
نحــوه تفکر او بــه فوتبال را می شناســم 
و همچنیــن لیــگ برتــر کــه ســه ســال 
ــی  ــه خوب ــرده ام را ب ــازی ک در آنجــا ب
ــن  ــام ای ــا تم ــن ب ــم. بنابرای می شناس
مســائل می دانــم کــه کار بســیار بســیار 

دشــواری پیــش روی اوســت. هــر 
بــازی یــک جنــگ جدیــد اســت ولــی 
چیــزی کــه می بینــم و قبــال هــم زیــاد 
ندیــده ام زیــرا رســیدن بــه آن بــه ایــن 
ســرعت دشــوار اســت ایــن اســت کــه  
دســت خــط گواردیــوال بــه خوبــی در 
تیمــش مشــهود اســت و ایــن بــه نظــر 

مــن اتفــاق بســیار مثبتــی اســت. 
ــوان  ــرعت نمی ت ــن س ــه ای ــوال ب معم
ــک  ــی در ی ــک مرب ــور ی ــر حض تاثی
تیــم را دیــد. نمی دانــم ولــی بــه نظــرم 
ــازی  ــم ب ــر ه ــل جذاب ت تیمــش از قب
می کنــد. او عاشــق فوتبــال اســت، 
ــت  ــی. او دوس ــال هجوم ــق فوتب عاش
ــد،  ــش باش ــار تیم ــوپ در اختی دارد ت
دوســت دارد بــازی کنــد و بــرای 
بازیکنــان ایــن موضــوع فوق العــاده 
ــال  ــد فوتب ــت دارن ــه دوس ــت. هم اس
ســال  ســه  از  مــن  کننــد.  بــازی 

ــردم.« ــذت ب ــا او ل ــکاری ب هم

ــلونا  ــرمربی بارس ــه، س ــس انریک لوئی
ــت شــدید  ــه مصدومی ــرد ک ــد ک تاکی
الیکــس ویــدال ممکــن اســت منجــر 
بــه ایــن شــود کــه بارســا در نقــل و 

ــد.  ــاالت بازیکــن جــذب کن انتق
مصدومیــت  علــت  بــه  ویــدال 
ــا آالوس  ــدار ب ــه در دی ــدیدی ک ش
گریبان گیــرش شــد، 5 مــاه از میادیــن 
بــه دور خواهــد بــود. ویــدال 27 
ســاله کــه در ســال 2015 از ســویا بــه 
ــت  ــگاه نتوانس ــت، هیچ ــا پیوس بارس
جایــگاه ثابتــی در ایــن تیــم پیــدا کنــد 
ــای  ــر، نمایش ه ــن اواخ ــی در ای ول
ــته  ــرا گذاش ــه اج ــود ب ــی از خ خوب
ــوس،  ــی آل ــی دن ــس از جدای ــود. پ ب
تیــم انریکــه دفــاع راســت تخصصــی 
نــدارد و اغلــب ســرجی روبرتــو کــه 
پســت اصلــی اش هافبــک اســت، در 

ــرای  ــی ب ــط دفاع ــت خ ــمت راس س
آبی اناری هــا بــه میــدان می رفــت. 
حــال بــا مصدومیــت ویــدال، انریکــه 
مدافــع  یــک  جــذب  احتمــال  از 
راســت در نقــل و انتقــاالت خبــر داد. 
او گفــت: »الیکــس از حــاال در مســیر 
ــالش  ــرار دارد. ت ــکاوری کــردن ق ری
بــر ایــن اســت کــه روز بــه روز بهتــر 
ــه  ــرار دارد ک ــاز اول ق شــود. او در ف
ــت  ــر اس ــی اش مطمئن ت ــد درمان رون
ولــی بــرای خــود بازیکــن ســخت تر 
ــه  اســت. جــای او در ترکیــب تیــم ب
ــرا  ــود زی ــد ب ــی خواه ــدت خال ش
ــذب  ــه ج ــت. ب ــل نیس ــا کام ــم م تی
بایــد  و  می کنیــم  فکــر  بازیکــن 
کــه  بازیکنــی  می توانیــم  ببینیــم 
ــا  ــم ی ــدا کنی ــا باشــد را پی مناســب م

ــه؟« ن

فلورنتیــن پوگبــا، بــرادر پــل پوگبــا کــه 
در تقابــل دو تیــم ســن اتیــن و یونایتــد 
مقابــل یکدیگــر قــرار خواهنــد گرفــت 
ــت  ــا شکس ــل ب ــه پ ــد ک ــی ش مدع

ــود.  ــه می ش ــوردن دیوان خ
ــه  ــرای مرحل ــرادر خــود را ب ــن دو ب ای
ــد و  ــاده می کنن ــا آم حذفــی لیــگ اروپ
ــه مصــاف یکدیگــر  ــج شــنبه ب روز پن
خواهنــد رفــت. فلورنتیــن 26 ســاله که 
ــر اســت مدعــی  ــل بزرگت 3 ســال از پ
شــد کــه بــرادرش در موقــع شکســت 

کنتــرل ضعیفــی بــر خــود دارد. 
ــک  ــی کوچ ــی خیل ــت: »از وقت او گف
بــود می دانــم کــه چقــدر خــوب اســت 
ولــی بــرای او فیکــس بــودن در چنیــن 
باشــگاهی خیلــی بــزرگ اســت. از این 
جهــت کــه او گرانتریــن بازیکــن تاریخ 

ــور  ــرا اینط ــرده زی ــور ک ــت او عب اس
ــت. او  ــه رسانه هاس ــق ب ــائل متعل مس
ــوع  ــن موض ــه ای ــد ک ــازه نمی ده اج
اذیتــش کنــد. فقــط فوتبالــش را بــازی 
ــر  ــا 4 براب ــه 3 ی ــد ک ــر چن ــد ه می کن
ــد، خــوب  ــه باش ــورد توج ــران م دیگ

یــا بــد. 
او می توانــد تمــام ایــن مــوارد را کنتــرل 
کنــد زیــرا قــدرت ذهنــی باالیــی دارد. 
البتــه او اشــکاالتی هــم دارد، مثــل 
اینکــه تحمــل شکســت را نــدارد. وقتی 
می بــازد  نمی دانــد چــه کار کنــد. 
ــاد گرفتــم کــه موقــع شکســت  مــن ی
کــه  می گویــم  و  باشــم  چگونــه 
شــما شکســت نمی خوریــد، درس 
می گیریــد ولــی او وقتــی شکســت 

می شــود.« دیوانــه  می خــورد 

ــالن  ــرمربی می ــال، س ــزو مونت وینچن
ــد از شــاگردانش پرداخــت  ــه تمجی ب
و پــس از تســاوی مقابــل التزیــو 
افتخــار  آن هــا  بــه  کــه  گفــت 

 . می کنــد
مونتــال بــدون حضــور چنــد بازیکــن 
ــی، دی  ــل رومانول ــود مث ــی خ اصل
ــن در  ــورا و همچنی ــیلیو و بوناونت ش
ــت  ــه عل ــوکا ب ــا و ک ــه پالت روزی ک
نداشــتند،  حضــور  مصدومیــت 
موفــق شــد التزیــو را بــا نتیجــه 1-1 
متوقــف کنــد. التزیــو بــا گــول نیمــه 
اول بیلیــا از حریــف پیــش بــود ولــی 
در نهایــت سوســو موفــق شــد کار را 

ــه تســاوی بکشــاند.  ب
مونتــال پــس از بــازی گفــت: »از 
ایــن بــازی بیشــتر از دیدارهایــی 
ــم  ــن نتیجــه را کســب کردی کــه همی

ــتن  ــه داش ــا ب ــتم. واقع ــی هس راض
چنیــن بازیکنانــی افتخــار می کنــم 
ــد.  ــی نشــان دادن ــن روحیه ی کــه چنی
هــر مربــی تحلیــل خــودش را از ایــن 
ــده  ــا ش ــی وقت ه ــرایط دارد، خیل ش
کــه گفتــه ام مــا از حریــف بهتــر 
ــم.   ــت خورده ای ــی شکس ــم ول بوده ای
ــل  ــرژی اش را مقاب ــام ان ــا تم ــم م تی
ــاظ  ــرد و از لح ــرف ک ــا مص بولونی
کیفــی عملکــرد بهتــری داشــتیم ولــی 
ــه  ــی ک ــر تالش ــه خاط ــم ب ــن تی ای
ــد.  ــی می کن ــن را احساس ــد م می کن
ــود  ــور نب ــود. اینط ــختی ب ــازی س ب
ــته  ــتباه داش ــردی اش ــا رویک ــه م ک
باشــیم. کل ســمت چــپ مــا بــا هــم 
ــور 3  ــد و همینط ــرده بودن ــازی نک ب
بازیکــن از 4 هافبک مــان. تیــم مــا از 

ــت.« ــر اس ــز قوی ت ــه چی هم

روبن: مطمئنم گواردیوال در سیتی موفق خواهد بود

انریكه: شاید به جای ویدال بازیكن جذب کنیم

وقتی پوگبا شكست می خورد، دیوانه می شود

مونتال: هر روز بیشتر به بازیكانم افتخار می کنم

یوفــا،  بررســی  آخریــن  طبــق 
فاکتورهایــی در تیــم بارســلونا وجــود 
دارد کــه ایــن تیــم را محتمل تریــن 
قهرمــان چمپیونزلیــگ امســال بــه 

مــی آورد.  حســاب 
مرحلــه حذفــی چمپیونزلیگ دی شــب 
ــاری  ــل پ آغــاز شــد و کاتاالن هــا مقاب
ــد.  ــی کردن ــف آرای ــن ص ــن ژرم س
ــه  ــن قرع ــر نمی رســد ای ــه نظ ــی ب ول
ــف در  ــا در کاردی ــور آن ه ــع حض مان
ــی روز  ــد، یعن ــن باش ــخ 3 جوئ تاری

ــال.  فین
در حقیقــت فیفــا پیش بینــی کــرده بــود 
کــه رئــال مادریــد بــا غلبــه بــر اتلتیکو 
چمپیونزلیــگ  قهرمــان  میــالن،  در 
از  خواهــد شــد. در زیــر بخشــی 
کلیدی تریــن فاکتورهــا بــرای بررســی 
قهرمــان احتمالــی مطــرح شــده اســت:

بهترین تیم مرحله گروهی
ــر 11  ــال 2010، ه ــر س ــدا از اینت  ج
قهرمــان اخیــر چمپیونزلیگ، بــه عنوان 
صدرنشــین از مرحلــه گروهــی صعــود 
کرده انــد. شکســت دادن منچسترســیتی 
مرحلــه  در  و  اول  فصــل  نیــم  در 
گروهــی باعــث شــد تــا بارســا جلوتــر 
از رئــال و ســویا و همچنیــن باالتــر از 
پــاری ســن ژرمــن در گروهــش قــرار 

ــرد.  بگی
تناسب خط دفاعی

 طبــق چیــزی کــه اخیــرا متوجــه 

ــک  ــان ی ــم قهرم ــاع تی ــده ایم، دف ش
ــا  ــی خــوب ی ــد خیل ــت نمی توان رقاب
خیلــی بــد باشــد. از ســال 2003، تیمی 
کــه کمتریــن گــول را خــورده قهرمــان 
نشــده، مثــل اتلتیکــو یــا یوونتــوس. در 
ــش از 8  ــه بی ــی ک ــچ تیم ــت هی حقیق
ــت  ــی دریاف ــه گروه ــول در مرحل گ
ــده  ــا نش ــان رقابت ه ــز قهرم ــرده نی ک
اســت. ایــن شــامل دورتمونــد، بنفیکا، 

ــود.  ــال می ش ــیتی و رئ س
غریبه ها

چمپیونزلیــگ،  فعلــی  فرمــت  در 
ــه  ــار ب ــن ب ــرای اولی ــه ب ــگاهی ک باش
مرحلــه حذفــی صعود کــرده نتوانســته 
بــه فینــال چمپیونزلیــگ صعــود کنــد. 
ــن هــدف  ــه ای ــال ب ســال 2006 ویارئ
ــنال  ــل آرس ــی مقاب ــد ول ــک ش نزدی
شکســت خــورد و بدیــن ترتیــب 
لســتر نیــز از گزینه هــا حــذف خواهــد 

ــد.  ش
سابقه

ــان  ــال 2012 قهرم ــه در س ــی ک چلس
شــد، اولیــن قهرمــان 19 فصــل اخیــر 
ــان  ــار قهرم ــن ب ــرای اولی ــه ب ــود ک ب
می شــد. در حقیقــت در طــی ایــن 
ــالش  ــادی ت ــگاه های زی ــال ها، باش س
کرده انــد کــه اولیــن قهرمانــی شــان را 
کســب کننــد مثــل آرســنال، اتلتیکــو، 
بایــرن، ســیتی، موناکــو، ناپولــی، پــاری 

ســن ژرمــن، ســویا و لســتر. 

مانوئــل نویــر، ســنگربان باتجربــه 
حســاس  دیــدار  مــورد  در  بایــرن 
ــه  ــنال در مرحل ــر آرس ــش در براب تیم

یــک هشــتم صحبــت کــرد. 
بــرای چندمیــن بــار در ســال های 
ــه  ــنال در مرحل ــرن و آرس ــر، بای اخی
یــک هشــتم نهایــی لیــگ قهرمانــان بــه 

ــت.  ــد رف ــم خواهن ــاف ه مص
نویــر گفــت: »یکــی از بخش هــای 
ــت  ــن اس ــن ای ــی م ــف حرفه ی وظای
کــه بدانــم بازیکــن مقابــل مــن چگونه 
شــخصیت،  از  و  می کنــد  بــازی 
ــر  ــت او خب ــوه حرک ــا و نح توانایی ه
ــدام  ــم ک ــی بدان ــم و حت ــتته باش داش

ــت.  ــر اس ــای وی قدرتمندت پ
بازیکنــان آرســنال را می شناســم زیــرا 

ــی از  ــل خیل ــی در مقاب ــه مل در عرص
ــز  ــدادی نی ــرده ام و تع ــازی ک ــا ب آن ه
ــتند.  ــی هس ــم مل ــن در تی ــازی م همب
ــدار هســتم و هــر  ــاده ایــن دی مــن آم
کــدام از بازیکنــان را کــه نشناســم 

ــرد.  ــم ک ــل خواه ــه و تحلی تجزی
ــه در  ــرده ک ــت ک ــن ثاب ــه م ــه ب تجرب
مقابــل تیم هــای قدرتمنــد هــر اتفاقــی 
ممکــن اســت رخ دهــد و نــکات 
را  تفاوت هــا  کــه  اســت  کوچــک 
ــد  ــز مانن ــنال نی ــد و آرس ــم می زن رق
مــا عالقمنــد بــه حفــظ تــوپ اســت. 
هماننــد مــا، آن هــا نیــز امســال فــراز و 
ــه  ــته اند و ن ــادی داش ــیب های زی نش
مــا بــرای آن هــا قرعه مناســبی هســتیم 

ــا.« ــرای م ــا ب ــه آن ه ن

ســنگربان  نــاواس،  کیلــور 
ــد  ــد تاکی ــال مادری ــتاریکایی رئ کاس
کــرد کــه تمــام تــالش وی ارائــه 
ــب  ــن عملکــرد ممکــن در ترکی بهتری

ایــن تیــم اســت. 
در هفته هــای اخیــر اخبــار زیــادی در 
ــه جــذب یــک  ــال ب ــل رئ مــورد تمای
ــده  ــتان آین ــزرگ در تابس ــنگربان ب س
شــنیده شــده و از دخیــا و کورتــوا 
ــام  ــا ن ــن گزینه ه ــوان جدی تری ــه عن ب

ــت.  ــده اس ــرده ش ب
نــاواس گفــت: »مــن هــر روز بــا تمــام 

ــم و ســعی دارم  وجــود تمریــن می کن
ــودم دور  ــکار را از خ ــه اف ــه اینگون ک
ــن  ــای بهتری ــد ج ــال مادری ــم. رئ کن
ــز هــر روز  ــن نی ــان اســت و م بازیکن
تــالش می کنــم تــا در بهتریــن شــرایط 
قــرار داشــته باشــم تــا ســال های ســال 
در بیــن بهتریــن بازیکنــان بــازی کنــم. 
پــرز همیشــه از مــن حمایــت می کنــد 
ــا  ــی ب ــن خیل ــرای م ــاد او ب و اعتم
ــز آرام هســتم  ــن نی ــت اســت. م اهمی
ــش در  ــا درخش ــم ب ــالش می کن و ت
زمیــن جــواب ایــن اعتمــاد را بدهــم.«

ــوس  ــد مارک ــز از تردی ــه تایم روزنام
جــوان  مهاجــم  راشــفورد، 
منچســتریونایتد بــرای تمدیــد قــرارداد 

بــا ایــن تیــم خبــر داد. 
مهاجــم انگلیســی در ایــن فصــل و 
تحــت هدایــت مورینیــو بــه نــدرت بــه 
ــا  ــه شــده و بیشــتر زمان ه ــازی گرفت ب
را نیمکــت نشــین بــوده اســت. او کــه 
فصــل گذشــته نیــز پیشــنهاداتی در 
اختیــار داشــت ولــی در نهایــت تصمیم 
گرفــت یــک فصــل بــرای جایگاهــش 

بجنگــد.
حــال کــه اوضــاع آن طــور کــه او 
می خواســته پیــش نمــی رود، راشــفورد 

نیــز مذاکــرات بــرای تمدیــد قــرارداد را 
بــه تعویــق انداختــه تــا شــرایط برایــش 
مشــخص شــود. ایــن تردیــد می توانــد 
ــد  ــده یونایت ــه آین ــختی را ب ــه س ضرب
بزنــد زیــرا ایــن باشــگاه حســاب 
ــرای  ــوان ب ــوس ج ــادی روی مارک زی

ــرده اســت.  ــاز ک ــده اش ب آین

یوفا: بارسا قهرمان چمپیونزلیگ می شود

نویر: آرسنال قرعه مناسبی برای بایرن نبود

ناواس: به پیوستن دخیا به رئال فكر نمی کنم

تردید راشفورد برای تمدید قرارداد با یونایتد

ــی  ــک هشــتم نهای ــه ی ــد امشــب از مرحل ــال مادری رئ
لیــگ قهرمانــان بــازی حساســی مقابــل ناپولــی پیــش 

دارد.  رو 
ــا  ــری خــود را ب ــال، نشســت خب ــدان، ســرمربی رئ زی
پاســخ بــه ســوالی در مــورد انتقــادات از بنزمــا شــروع 
ــم  ــد در مــورد کری کــرد و گفــت: »هــر کســی می توان
نظــر خــودش را بدهــد ولــی مــن هــر روز در تمرین او 
را تحــت نظــر دارم و از کار و تالشــش راضــی هســتم. 
واضــح اســت کــه هــواداران همیشــه از بنزمــا انتظــارات 
زیــادی دارنــد؛ ولــی مــن از انتقاداتــی کــه نســبت بــه 
ــد  ــم؛ هرچن ــم می شــود ناراحت ــم و دیگــر بازیکنان کری

کــه بازیکنــان بــه ایــن انتقــادات عــادت دارنــد.«
بازگشــت بیــل: »او از ایــن هفتــه بــه تمرینات بازگشــته 
ــیار  ــاله بس ــن مس ــدارد. ای ــر درد ن ــبختانه دیگ و خوش
مهمــی اســت. گــرت بــه تدریــج در حــال آمــاده شــدن 
ــاه از  ــه م ــه او س ــد ک ــان باش ــی حواس م ــت؛ ول اس
ــتش  ــورد بازگش ــد در م ــده و نبای ــه دور مان ــن ب میادی

عجلــه کــرد.«
ــک  ــی ی ــی( از ناپول ــرمربی ناپول ــاری )س ــی:» س ناپول
ــی خــوب  ــم خــوب و متحــد ســاخته اســت. ناپول تی
بــازی می کنــد و خــوب هــم نتیجــه می گیــرد. فوتبــال 
ــا در ســطح باالیــی قــرار دارد و بازیکنــان جــوان  ایتالی
بــا کیفیتــی در آن ظهــور کرده انــد ولــی رئــال در لیــگ 
قهرمانــان همیشــه چانــس اول صعــود اســت. می دانیــم 
کــه اگــر خودمــان باشــیم، می توانیــم مقابــل هــر تیمــی 
پیــروز شــویم و ایــن ارزش هــای بــاالی رئــال را نشــان 
می دهــد. در هــر صــورت اطمینــان دارم کــه بــازی بــا 
ناپولــی دشــوار اســت؛ بــه خصــوص بایــد ســعی کنیــم 

دروازه مــان را بســته نــگاه داریــم. «
ــه  ــه ب ــا: »ســن کمــی داشــتم ک ــازی در ایتالی ــه ب تجرب
یــووه پیوســتم و در ایــن تیــم از هــر لحــاظ پیشــرفت 
ــم؛  ــاد گرفت ــادی ی ــای زی ــوس چیزه ــردم. در یوونت ک
ســپس بــه باشــگاهی بزرگتــر یعنــی رئــال منتقل شــدم. 
در یوونتــوس هــم مثــل رئــال، شــما در هــر بــازی بایــد 
تــا لحظــه آخــر بــرای پیــروزی بجنگیــد. حــاال در رئال 

بــه عنــوان یــک مربــی در حــال یادگیــری هســتم.«
حضــور مارادونــا در برنابئــو: »14 ســاله بــودم کــه بــرای 
اولیــن بــار مارادونــا را دیــدم. او بهتریــن بازیکــن تاریخ 
فوتبــال اســت ولــی بــا همــه احترامــی کــه بــرای وی 
قائــل هســتم، بایــد بگویــم کــه نگرانــی اصلــی مــن 11 

بازیکــن درون زمیــن ناپولــی اســت نــه دیگــو.«
هماهنگــی بنزمــا و رونالــدو: »هــر دو، بازیکنانــی مهــم 
ــا دیگــر  ــم بارهــا باعــث شــده ت در تیــم هســتند. کری
ــی  ــد؛ ول ــی کنن ــدو گول زن ــل رونال ــال مث ــان رئ بازیکن
ــم  ــودش ه ــواداران از خ ــن و ه ــه م ــت ک ــح اس واض
ــد  ــه من ــی عالق ــم خیل ــم. کری ــی داری ــار گول زن انتظ
اســت تــا بــه ســایر هم تیمی هایــش کمــک کنــد 
و هماهنگــی فوق العاده یــی هــم بــا رونالــدو دارد. 
او کارهایــی انجــام می دهــد کــه از خیلی هــا بــر 

نمی آیــد.«

ــی  ــار ضعیف ــی آم ــه حذف ــر در مرحل ــاگردان ونگ ش
مقابــل بایــرن دارنــد و در دو فصــل 13-2012 و 14-
ــال  ــده اند. ح ــذف ش ــا ح ــل باواریایی ه 2013 مقاب
بــار دیگــر دو تیــم مقابــل هــم صف آرایــی خواهنــد 
ــت  ــف فرص ــه حری ــه ب ــد ک ــی ش ــوا مدع ــرد و ل ک

ــد داد.  ــادی نخواهن زی
ــم.  ــز کنی ــان تمرک ــد روی خودم ــا بای ــت: »م او گف
اگــر بــازی خودمــان را انجــام دهیــم احتمــاال آرســنال 
ــد از  ــی بای ــت. ول ــد داش ــادی نخواه ــت زی موقعی
ــنال  ــم. آرس ــوب کار کنی ــه خ ــا حمل ــاع ت ــط دف خ
ــه  ــد ک ــا می دانن ــی دارد. آن ه ــی خوب ــان خیل بازیکن
ــه  ــه. هم ــی چ ــگ یعن ــردن در چمپیونزلی ــازی ک ب
ــرای  ــی ب ــش بزرگ ــتند. چال ــازی هس ــن ب ــر ای منتظ
ــی  ــم نمایــش خوب ــدوارم بتوانی ــود. امی ــا خواهــد ب م
در مونیــخ داشــته باشــیم. هــدف مــا ایــن اســت کــه 
حداقــل یــک گــول بزنیــم و گولــی دریافــت نکنیــم. 
بدیــن ترتیــب شــب خوبــی بــرای مــا رقــم خواهــد 

ــورد.« خ

زیدان: رئال همیشه 
چانس اول صعود است

لواندوفسكی: به آرسنال فرصت 
زیادی نخواهیم داد
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موفــق  افغانســتان  در  می توانــد  متحــده  ایــاالت 
ــم و  ــن وه ــتن ای ــا کنارگذاش ــرف ب ــا ص ــود، ام ش
ــروز  ــا راه پی ــان تنه ــردن طالب ــود ک ــه ناب ــال ک خی
شــدن اســت. جنــرال جــان نیکولســن، در شــهادتش 
در کانگــرس در 9 فبــروری ایــن جنــگ را بن بســت 
توصیــف کــرد. او خواســتار ســربازان اضافــی بــرای 
ــت  ــد. حکوم ــتان ش ــش افغانس ــه ارت ــوره دهی ب مش
ترامــپ بایــد ایــن درخواســت را بــرآورده کنــد، امــا 
ــتراتژی.  ــدی در اس ــرات ج ــا آوردن تغیی ــرف ب ص
ایــن جنــگ بــه بن بســت رســیده اســت امــا متوقــف 
نشــده اســت. نــه طالبــان و نــه حکومــت افغانســتان 
ــه تســلیم  ــد توانســت طــرف دیگــر را وادار ب خواه
ــک از دو  ــر ی ــی از ه ــت خارج ــد، حمای ــدن کن ش

ــه دارد. ــرف ادام ط
ــگ  ــدان جن ــان در می ــان هم چن ــال، طالب ــن ح ــا ای ب
ــرای  ــا ب ــد. آن ه ــت می یابن ــتاوردهایی دس ــه دس ب
ســایه،  حکومتــداری  از  ستیزه ی شــان  پیش بــرد 
نظامــی  عملیات هــای  تروریســتی،  تاکتیک هــای 
ــون  ــروه اکن ــن گ ــد. ای ــتفاده می کنن ــات اس و تبلیغ
تقریبــا 40 درصــد ولســوالی های افغانســتان را در 
کنترلــش دارد یــا ]بــرای به دســت آوردن کنتــرل 
از  کمتــر  افزایــش    – می کنــد  رقابــت  آن هــا[ 

ــا  ــار آن ه ــار در کن ــا افتخ ــن ب ــد. م ــظ می کنن را حف
از  زیــادی  بســیار  تعــداد  متاســفانه،  جنگیــده ام. 
ــده  ــران برگزی ــاب دیگ ــا انتخ ــس ب ــای پولی مقام ه
هنگفــت  قیمت هــای  بــه  پســت ها  شــده اند. 
فروختــه شــده اند. مقام هــای افغــان و بین المللــی 
ــرال  ــد جن ــک بری ــرخ ی ــه ن ــد ک ــن گفته ان ــه م ب
از 100000 دالــر بیشــتر اســت. آن هــا گــزارش 
ــدان  ــس )قومان ــده پولی ــه ی فرمان ــه هزین ــد ک می دهن
ــر برســد.  ــون دال ــه 3 میلی ــد ب ــه( شــدن، می توان امنی
نیســتند.  مالــی وطن پرســتانه  این هــا کمک هــای 
جنــگ  در  پیــروزی  بــرای  مقام هــا  از  بســیاری 

نمی پذیرنــد. مســئولیت 
بــه  قــادر  افغانســتان  حکومــت  این حــال،  بــا 
بازپس گیــری و حفــظ مناطــق تحــت کنتــرل طالبــان 
ــچ  ــاال هی ــت. احتم ــوده اس ــی نب ــق جنگ ــا مناط ی
کمــِک ممکنــی نمی توانــد ایــن وضــع را تغییــر 
ــت  ــو، حکوم ــی دوم بدین س ــگ جهان ــد. از جن بده
میزبانــی کــه قــادر بــه پیــروزی در جنــِگ مشــروعیت 
در مناطــق تحــت کنتــرل ســتیزه جویان نبــوده اســت، 

ــه اســت. ــل دســت نیافت ــروزی کام ــه پی ب
ــکالت  ــن مش ــِر ای ــته درگی ــده ناخواس ــاالت متح ای
شــده اســت. امــور بروکراتیــک منفــرد مقصــر اصلــی 

ــی  ــا زمان ــا ت 10درصــد در اواخــر ســال 2014. آن ه
ــد،  ــه نباش ــیار پرهزین ــتر بس ــتاوردهای بیش ــه دس ک
مذاکــره نخواهنــد کــرد. تنهــا شــانس پیــروزی کامــل 

ــت. ــده اس ــاالت متح ــروج ای ــا در خ آن ه
ــمن  ــتاِن دش ــک افغانس ــه ی ــرس این ک ــتان از ت پاکس
مشــتری هنــد خواهــد شــد، بــه طالبــان پنــاه می دهــد. 
ــه  ــد ک ــت می کنن ــی حمای ــا از گروه های ــد آن ه هرچن
ســربازان امریکایــی را در افغانســتان می کشــند و 
می کننــد،   تضعیــف  را  متحــده  ایــاالت  اهــداف 
ــارج از  ــد کالِن خ ــتان را متح ــده پاکس ــاالت متح ای
ــون  ــد و ســاالنه بیــش از 700 میلی ــو ]اش[ می دان نات
ــی  ــگ جهان ــد. از جن ــک می کن ــا کم ــه آن ه ــر ب دال
دوم بدین ســو، گــروه ســتیزه جویی کــه حمایــت 
داخلــی و پناهــگاه خارجــی دارد، شکســت نخــورده 
اســت. از ســوی دیگــر، حکومــت افغانســتان در 
ــل  ــر تبدی ــاالرِ یغماگ ــک دزدس ــه ی ــرزی ب دوران ک
توانســت  حکومــت[  ]دزدســاالری  ایــن  شــد. 
ــد ســازد،  ــگان را به طــور شــگفت انگیزی ثروتمن نخب
امــا بســیاری از مــردم را بیگانــه ســاخت. بســیاری از 

ــد. ــان رو آوردن ــه طالب ــان ب ناراضی
به درســتی  وقتــی  افغانســتان،  امنیتــی  نیروهــای 
ــد و مناطق شــان  ــری شــوند، شــجاعانه می جنگن رهب

اســت. هیــچ مقــام امریکایی یــی در کابــل مســئول و 
پاســخگوی کلــی هماهنگــی و مدیریــت تالش هــای 
امریــکا در صحنه نیســت. هــر اداره یــی کار خودش را 
ــای  ــرد عملیات ه ــای منف ــن کاره ــد. ای انجــام می ده
نظامــی و برنامه هــای ظرفیت ســازی را تضعیــف 
ســاخته اســت، منجــر بــه تلفــات غیرنظامیــان شــده 
ــرار  ــی ق ــگان محل ــرداری نخب ــورد بهره ب ــت، م اس
گرفتــه اســت و بــه اعتبــار امریــکا صدمــه زده اســت. 
ایــن یکــی از دالیلــی اســت کــه این همــه »پیشــرفت« 

تاثیــری چنــان انــدک داشــته اســت.
مدیریــت همــه ی کارهــا از واشــنگتن، جــدا از ایــن 
تالش هــای منفــرد، بــه تصمیم گیــری ضعیــف و 
مدیریــت ضعیــف بحــران انجامیــده اســت. نزدیــک 
شــده اند.  کشــته  امریکایــی  ســرباز   2400 بــه 
ایــاالت متحــده، بــا هزینــه کــردن117 میلیــارد 
دالــر، درمقایســه بــا بازســازی اروپــا پــس از جنــگ 
ــک  ــتری در کم ــی بیش ــای واقع ــی دوم، دالره جهان
ــک  ــداوم کم ــت. ت ــرده اس ــه ک ــتان هزین ــه افغانس ب
ــر در ســال،  ــارد دال ــه 6 میلی بی قیدوشــرِط نزدیــک ب

ــت. ــتر اس ــول بیش ــردن پ ــع ک ضای
ــه  ــاز دارد و این ک ــتراتژی نی ــر اس ــه تغیی ــکا ب امری
کســی مســئول عملــی ســاختِن آن باشــد. جلوگیــری 
از اســتفاده شــدِن خــاک افغانســتان توســط گروه هــای 
ــزرگ  ــالت ب ــدازی حم ــدف راه ان ــه ه ــتی ب تروریس
بین المللــی، بــه نفــع امریــکا اســت. دخالــت متمرکــز 
ــرای  ــن راه ب ــه واقع بینانه تری ــد ک ــخیص می ده تش
دســتیابی بــه یــک نتیجــه ی دلخــواه و بــا دوام رونــد 
صلحــی اســت کــه درآن حکومــت افغانســتان از یــک 
موقــف برتــر مذاکــره کنــد. گام هــای کلیــدی بــرای 

تحقــق آن بــه قــرار زیــر اســت:
- باثبــات ســاختن میــدان نبــرد از طریق همســویی 
ــتان، مشــروط  ــاالت متحــده - افغانس ــتراتژیِک ای اس
ســاختن اصالحــات سیاســی و اصالحات در ســکتور 
ــر  ــی ب ــن مبن ــت نیکولس ــب درخواس ــت، تصوی امنی
ــی  ــای زمان ــتِن جدول ه ــتر[ و برداش ــای ]بیش نیروه
ــای  ــرد تالش ه ــد ک ــک خواهن ــا کم ــروج. این ه خ
ــتر  ــتاوردهای بیش ــه دس ــتیابی[ ب ــرای ]دس ــان ب طالب

ــه شــود. بســیار پرهزین
- تقویــت حاکمیــت افغانســتان و کاهــش رقابــت 
ــی  ــت از بی طرف ــا حمای ــده ب ــی بی ثبات کنن منطقه ی
بازیگــران  از  خواســتن  و  افغانســتان  منطقه یــی 
منطقه یــی بــرای عــدم مداخلــه، ایجــاد یــک مجتمــع 
ــی  ــردِن دولت های ــه ک ــا و جریم ــل نزاع ه ــرای ح ب
ــوان می بخشــند. ــان و دیگــر گروه هــا ت ــه طالب کــه ب
- پیــش بــردِن یــک رونــد صلــح بــرای پایــان دادِن 
موفقانــه ی جنــگ کــه منافــع ایــاالت متحــده حفــظ 
شــود و بــه خدمــات و قربانی هــای مــردم امریــکا و 
افغانســتان احتــرام شــود. یــک تســهیل کننده ی ثالــث 

ــد. ــزی کن ــد را پی ری ــن رون ای
حکومــت ترامــپ بــرای عملــی ســاختن ایــن رویکرد 
جدیــد بایــد سلســله ی بروکراتیــک را بشــکند: 
عملیات هــای  مســئول  افغانســتان  در  را  کســی 
ــرار بدهــد و او  ــاالت متحــده ق ــی ای غیرنظامی-نظام
ــه  ــد پاســخگوی نتایــج باشــد. پــس از نزدیــک ب بای
ــتان  ــح در افغانس ــد صل ــک رون ــگ، ی ــال جن 40 س
ــک  ــود. ی ــد ب ــان[ خواه ــه ]زم ــن ده مســتلزم چندی
حرکــت قاطــع در امتــداد ایــن خطــوط توســط 
حکومــت ترامــپ کــه بــا اعتقــاد و صبــِر اســتراتژیک 
اجرایــی شــود، بهتریــن دورنمــای پیشــرفت را ارائــه 

می کنــد.

ترجمه: حمید مهدویThe Hill/کريستوفر کولیندا

دخالت متمرکز: 
راه به جلوی واقع بینانه در افغانستان


