
چنان باش که به هر کس بتوانی بگویی »مثل من رفتـار کن«.
کانت

   پخش همزمان:
   بلخ

   پروان
      پنجشیر 

        میدان وردگ 
                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان کابل - هرات    چاپ همزمان:

  www.mandegardaily.com
سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2159  شنبه     18قو س /   آ   ذ  ر     y    1396   21 ر بیع اال و ل     y 1439  9 د سمبر     2017

مقام هـای بلندپایـۀ دولـت تاکیـد می کنند 
کـه سـرمایه گـذاران و تجـاران، بـازوی 
محکـم رفـاه و سـازندگی در کشـور انـد 
و بایـد در بخـش صحت بیشـتر سـرمایه 

کنند. گـذاری 
شـورای  رییـس  خلیلـی  کریـم  محمـد 
پنجشـنبه  روز  افغانسـتان  صلـح  عالـی 
)16 قـوس( در مراسـم افتتاحیه شـفاخانه 
کابـل  در  کمپلکـس«  مدیـکل  »کریمـی 
سـکتور خصوصـی را بـازوی مسـتحکم 
رفـاه و سـازندگی در افغانسـتان عنـوان 

. د کر
آقـای خلیلـی گفت که از یـک و نیم دهه 
بـه این سـو تجـاران، سـرمایه گـذاران و 
بزرگـی  تحـوالت  خصوصـی  سـکتور 
علمـی،  مختلـف،  هـای  عرصـه  در  را 
آموزشـی و بهداشـتی را بـه وجـود آورده 
انـد کـه بـدون  مشـارکت آنـان حکومت 
افغانسـتان قادر نمی شـد که کشـور را در 

جایـگاه کنونـی برسـاند.
وی بیـان داشـت کـه هـم اکنـون نیـز بـا 

توجـه به ضرورت جدی مردم افغانسـتان 
بـه خدمـات در بخـش های مختلـف  به 
ویـژه خدمات صحی، سـکتور خصوصی 
مـی توانـد در این بخش نقـش برازنده به 
عهـده گرفتـه و ایـن ضـرورت را تاحدی 

مرفوع بسـازد.
کمبـود  بـه  اشـاره  بـا  خلیلـی  آقـای 
تسـهیالت صحـی در کشـور ومجبوریت 
شـهروندان بـرای تـداوی امـراض شـان 
در بیـرون، اظهـار داشـت کـه براسـاس 
آمارهـای موجـود سـاالنه بیـش از 300 
بیـرون  بـه  ایـن طریـق  از  دالـر  میلیـون 
سـرازیر می شـود کـه یـک ضربـه بـزرگ 
سـکتور  و  شـده   محسـوب  اقتصـادی 
خصوصـی مـی توانـد جلـو ایـن لطمـه 

بگیـرد. را  بـزرگ 
خواهـان  صلـح  عالـی  شـورای  رییـس 
توجـه بیشـتر تجـاران و سـرمایه گـذاران 
افغـان در بخـش هـای مختلـف بـه ویژه 
سـکتور صحـی شـده از آنـان خواسـت 
کـه در ایـن بخش بیشـتر سـرمایه گزاری 

. کنند
وی از حکومـت افغانسـتان نیز خواسـت 
بـرای  را  قانونـی  بیشـتر  تسـهیالت  کـه 

مشـارکت تجـاران و سـکتور خصوصـی 
در سـازندگی کشـور فراهـم سـاخته و از 
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بیت المقـدس بـرای همۀ ادیان آسـمانی که ریشـۀ 
مشـترک ابراهیمـی دارنـد، مـکان مقدس اسـت؛ 
و  همگرایـی  نمـاد  کـه  قرن هاسـت  رو  ایـن  از 
می گـردد.  محسـوب  الهـی  ادیـان  همزیسـتی 
تصمیم یک جانبه، سیاسـی، پرتناقـض و تحمیلی 
آقـای ترامـپ رییـس جمهـوری ایـاالت متحـدۀ 
آمریـکا مبنـی بـر هدیـه دادن بیـت المقـدس بـه 
اسـرائیل از هـر نقطـه نظـری کـه بسـنجیم، نـه 
عملـی اسـت و نه هــم منطقـی. چون بن بسـت 
شـدت  بـه  خاورمیانـه،  در  را  صلـح  تاریخـی 
هــمه  بـرای  را  عمومـی  فضـای  و  پیچیده تـر 
خطرناک  تـر می سـازد. گذشـته از این کـه رهبران 
جهـان اسـالم در چـه وضعیـِت نابسـامانی بسـر 
می برنـد، و امـا واقعیـت امـروزی ایـن اسـت که 
ملت های مسـلمان، وجدان جهــانی، احساسـات 
انسـانی، نهادهـای بین المللـی، روابـط عمومـی، 
قـدرت های نـرم و ده ها پدیدۀ نوظهور پیوسـته، 
هــمه یکسـان اجـازه نمی دهنـد کـه بـاور یـک 
امـت بـزرگ جهانـی و حق یک ملتی که سراسـر 
عمر چندین نسـل آن در مبـارزه و مقاومت برای 
حقش سـپری شـده اسـت، قربانی هدیـه دادن و 
هدیـه گرفتن دو رفیـق شـفیق، در مغایرت کامل 
در برابـر همۀ اصـول و میثاق های پذیرفته شـدۀ 

بین المللـی و تعهـدات جهانـی گـردد.
روی هم رفتـه نفـس خـود اعـالم و تصمیـم بـر 
اجرایـی سـاختن آن، جنـگ ادیـان، تمدن هـا و 
تقابـل کشـورها، بازی هـای خونین را مشـتعل تر 
خواهـد  بـاال  شـدت  بـه  را  بی ثباتـی  میـزان  و 
بـرد. مسـجداالقصی در بیت المقـدس بـه عنـوان 
اولیـن قبلـۀ اسـالم، جایـگاه حیثیتـی بـرای همۀ 
جمعـی  مسـوولیت  دارد.  جهـان  مسـلمانان 
نهادهـای جهــانی اسـت تـا بخاطر حفـظ اعتبار 
نـورم هــای بیـن المللی و حفـظ نظم جهـان از 
بـه رسـمیت شـناختن بیـت المقـدس بـه عنوان 
اجـازه  و  نماینـد  اسـرائیل جلوگیـری  پایتخـت 
ندهنـد بـا اتخاذ چنین سیاست هــا، سـاحۀ مانور 
خشـونت، افراطی گرایـی و تروریـزم بیش از این 
وسـعت پیـدا کنـد و انسـانیت قربانـی آن گردد.
به نیابت از بنیاد شـهید احمدشـاه مسـعود ضمن 
محکـوم کـردن اعـالم بیت المقـدس بـه عنـوان 
عاجل تـر  هرچـه  خواسـتار  اسـرائیل،  پایتخـت 
تصمیـم و اجمـاع جهانی در امـر تحقق صلح در 

منطقـه می باشـیم.

احمدولی مسعود، 
رییس عمومی بنیاد شهید مسعود

اعالميۀ بنياد شهـيد مسعود 
در رابطه با بيت المقدس

خروج 300 ميليون ارز برای درمان 
در یـک سـال

پی   در    غنـی   
بـرکنـاری  

محـقق  است

صفحه 3صفحه 3

واکنش ها به تصمیم ترامپ

راه پیـمایی گستـرده 
افغـانستان  سـراسـر  در 

آقـای غنـی گفتـه اسـت کـه آنچـه محقـق انجـام 
داده  یـک خیانـت ملی اسـت و گنـاه او کالن تر از 

گنـاه جنـرال دوسـتم اسـت. 
اسـت  بـاور  ایـن  بـه  غنـی  کـه  می گویـد  منبـع 
کـه وجـود محقـق در دولـت وحـدت ملـی سـبب 
آزرده گـی امریکایی هـا و متحدیـن غربی می شـود
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ــت: »از  ــته اس ــازی نوش ــای مج ــی در فض کس
ــه قصــر ســفید راه  ــد ترامــپ ب روزی کــه دونال
ــارۀ  ــت«. اش ــده اس ــب ش ــم جال ــا ه ــه، دنی یافت
حرف هــای  و  تصمیم هــا  بــه  کاربــر  ایــن 
هرازگاهــی  کــه  اســت  جنجال برانگیــزی 
صــادر  امریــکا  رییس جمهــوری  ســوی  از 
مبنــی  او  تصمیــِم  نیــز  اخیــراً  می شــوند. 
بــر انتقــال ســفارت امریــکا از تل آویــو بــه 
در  را  زیــادی  واکنش هــای  بیت المقــدس، 
ــی  ــت. او تصمیم ــه اس ــان برانگیخت ــطح جه س
ــت  ــه در بیس ــت ک ــرا گذاش ــۀ اج ــه مرحل را ب
ــفید  ــراِن کاخ س ــک از رهب ــته هیچ ی ــاِل گذش س
موفــق بــه انجــامِ آن نشــدندـ نــه این کــه دل شــان 
ــی  ــن تصمیمــی را اجرای ــه چنی نمی خواســت ک
ــی هــراس داشــتند کــه  ــل از پیامدهای ســازند، ب
ــی، از  ــن تصمیم ــام چنی ــس انج ــود پ ــن ب ممک
ســوی کشــورهای دیگــر بــا آن روبــه رو گردنــد. 
ــش  ــه واکن ــبت ب ــفید نس ــی کاخ س ــران قبل  س
بودنــد؛  نگــران  مــورد  ایــن  در  مســلمانان 
ترامــپ همان گونــه کــه در شــعارهای  امــا 
ــود، ایــن تصمیــم را  انتخاباتــی اش وعــده داده ب
ــط  ــی کــرد. ملک ســتیز از تحلیل گــران رواب عمل
بین الملــل در خصــوِص انتقــال ســفارت امریــکا 
بــه بیت المقــدس، در صفحــه اش می نویســد: 
ــدس،  ــناختن بیت المق ــمیت ش ــه  رس ــرای ب »ب
در  را  پُرقــدرت  ارتــش  ســه  بایــد  امریــکا 
ــراق،  ــش ع ــرد؛ ارت ــی می ک ــه متالش خاورمیان
ارتــش ســوریه و ارتــش لیبیــا. رهبــران هــر ســه 
کشــور فرماندهــاِن سرشــناس ارتــش بودنــد کــه 
دیــواری محکــم در برابــِر اســراییل بــه  حســاب 
ــه  ــِت خاورمیان ــه دول ــن س ــاال ای ــد. ح می رفتن
بســیار فقیــر و متکــی بــه حمایت هــای جهانــی 
خطــر  بزرگ  تریــن  قذافــی  معمــر  هســتند. 
خطرناک تریــن  وی  بــود.  اســراییل  بــرای 
می  کــرد  رهبــری  را  تروریســتی  گروه هــای 
ــکار  ــه ش ــاد را در خاورمیان ــزدوراِن موس ــا م ت
ــه  ــرب ب ــاد را در غ ــداِن موس ــا کارمن ــد. حت کنن
دام می انداخــت. حافــظ االســد )در ســوریه( 
تــا  می   کــرد  هدایــت  را  ضربتــی  گروهــی 
موســادی ها را در مرزهــای لبنــان شناســایی 
و تــرور  کنــد. ســازمان نظامــی اســتخبارات 
ــرای  ــرور ب ــاد ضــد ت ــار نه صــدام حســین چه
اســراییل را ســازمان مــی داد. صــدام خــود ایــن 
نهادهــا را در چارچــوب ریاســت عالــی نظامــی 
رهبــری می  کــرد. بــرای نابــودی ایــن ســه 
ارتــش ســهمناک در خاورمیانــه، ســعودی ها 
ــکا  ــراییل و امری ــا اس ــتراتژیک ب ــی اس هم گرای

ــتند.« داش
آقــای  کــه  می دهــد  نشــان  ایــن ســخنان   
ــل نکــرده و از  ــز عم ــیانه نی ــپ بســیار ناش ترام

ــرای  ــکا ب ــابِق امری ــی را ســران س ــل تمهیدات قب
ــرده  ــم ک ــی فراه ــن تصمیم ــردن چنی ــی ک عمل
بودنــد. در جایــی از قــول منابــع اطالعاتــی 
ــالم  ــل از اع ــپ قب ــه ترام ــدم ک ــراییل خوان اس
ــدس،  ــه بیت المق ــور ب ــفارت آن کش ــال س انتق
رای زنی هایــی بــا برخــی ســران کشــورهای 
عربــی داشــته اســت. چــرا ترامــپ در نخســتین 
ــفید،  ــه کاخ س ــیدن ب ــس از رس ــود پ ــفِر خ س
عربســتان ســعودی را برگزیــد؟ آیــا در آن ســفر 
ــرح  ــعودی مط ــران س ــا رهب ــایلی ب ــن مس چنی

شــده اند؟ 
ــور  ــی به ط ــد ول ــزی نمی دان ــی چی ــوز کس هن
ــی  ــِق عده ی ــکا تواف ــوری امری ــم رییس جمه حت
ــت.  ــته اس ــود داش ــا خ ــی را ب ــراِن عرب از رهب
ــم ترامــپ  ــی در مــورد تصمی کشــورهای اروپای
به صــورِت واضــح ســخن می گوینــد، آن هــا 
منافــع خــود را در اولویــت می داننــد و بــه 
ــپ  ــم ترام ــد از تصمی ــل نمی خواهن ــن دلی همی
ــی از  ــورهای اروپای ــر کش ــد. اکث ــت کنن حمای
عواقــِب چنیــن تصمیمــی کــه می توانــد امنیــت 
ــراس  ــرد، در ه ــانه بگی ــا را نش ــاد آن ه و اقتص

ــد. ان
ــًا  ــی واقع ــم برخــی کشــورهای عرب ــا تصمی  ام
ــه  ــی ک ــا در حال ــد. آن ه ــم می نمای ــل فه غیرقاب
ــب  ــم ترغی ــن تصمی ــه ای ــود را علی ــردمِ خ م
بــه  امریــکا  بــا  این کــه  احتمــال  می کننــد، 
ــود  ــز وج ــند نی ــه باش ــت یافت ــی دس توافق های
دارد. آیــا در چنیــن شــرایطی می تــوان از داعیــۀ 
به خوبــی  آن  از  و  کــرد  صحبــت  فلســطین 

ــرد؟  ــداری ک پاس
ــل  ــد ح ــش بای ــال ها پی ــطین س ــوع فلس موض
ــود  ــی وج ــا عدالت ــاِن م ــر در جه ــد، اگ می ش
ــذرد،  ــطین می گ ــه در فلس ــه ک ــت. آن چ می داش
ــاز  ــا نی ــه حت ــان روشــن و واضــح اســت ک چن
بــه توضیــح نــدارد. سال هاســت کــه کشــورهای 
ــۀ  ــع داعی ــه نف ــل متحــد ب ــان و ســازمان مل جه
ــد و قطعنامــه صــادر  فلســطینی ها حــرف می زنن
می کننــد، امــا هرگــز ایــن بحــران بــه ســرانجامِ 
ــم  ــاال ه ــد. ح ــرش نمی رس ــی و قابل پذی منطق
بــا تصمیــم تــازۀ امریــکا، موضــوع قــدس پایــان 
درگیری هــا  و  کشــمکش ها  بــل  نمی یابــد، 

ــد یافــت. افزایــش خواهن
 برخی هــا امریــکا را بــه افراط گرایــی متهــم 
ــد کــه در عقــِب بســیاری  ــاور دارن می کننــد و ب
از مشــکالت فعلــی جهــان، دســِت ایــن کشــور 
ــط  ــا آن کــه رواب ــت افغانســتان ب ــرار دارد. دول ق
ــت  ــا در مخالف ــکا دارد، ام ــا امری ــتراتژیک ب اس
ــفارِت  ــال س ــورد انتق ــپ در م ــم ترام ــا تصمی ب
آن کشــور بــه بیت المقــدس اعالمیــه صــادر 
ــچ موضعــی  ــه هی ــن اعالمی ــد در ای کــرد. هرچن

علیــه امریــکا بــه چشــم نمی خــورد، امــا نشــان 
می دهــد کــه دولــت افغانســـتان نمی توانــد خــود 
ــۀ  را مجــزا از دیگــر کشــورهای جهــان در داعی
فلســطین بدانــد. در برخــی از شــهرهای کشــور 
ــی  ــرات و راهپیمایی های ــته تظاه ــز روز گذش نی
در حمایــت از فلســطین و تصمیــم ترامــپ 
از  بســیاری  کــه  همان گونــه  شــد،  برگــزار 
ــی  ــن واکنش های ــاهد چنی ــه ش کشــورهای منطق

ــد.  بودن
در  را  ترامــپ  منتقــداِن  حرف هــای  وقتــی 
رســانه ها دنبــال می کــردم کــه چــه گونــه 
امریــکا را کشــوری افراط گــرا می خواندنــد، 
از  یکــی  ســوی  بــه  ذهنــم  ناخــودآگاه 
ــد  ــون )نویســنده و منتق ــری ایگلت ــته های ت نوش
تــرور«  »ریشــه های  عنــواِن  زیــر  برجســته( 
کشــیده شــد. ســخناِن چندیــن ســال پیــش 
ــکا،  ــان و امری ــت جه ــورد وضعی ــون در م ایگلت
ــن  ــورد ای ــروز در م ــه ام ــت ک ــی اس چیزهای
از  بخشــی  در  ایگلتــون  می گوینــد.  کشــور 
ــا خــود،  ــدن ب ــد: »تنهــا مان ــن نوشــته می گوی ای
تصویــر ســنتی از جهنــم اســت، همچــون کســی 
ــداد  ــت در بام ــا بی نهای ــت ت ــوم اس ــه محک ک
ــالت بار و  ــۀ کس ــک میخان ــالل آورِ ی ــار و م خم
خالــی بمانــد. و ایــن همــان شــرایط جهنمی یــی 
اســت کــه بنیادگرایــاِن امریکایــی در تــدارک آن 
ــرای دیگــر  ــم ب ــرای خــود و ه ــم ب هســتند، ه
ملــل جهــان. تجســم آن هــا از بهشــت، تصویــر 
ــه جــز  ــز، ب ــه در آن همــه چی ــی اســت ک جهان
امریــکا، دود می شــود و بــه هــوا مــی رود. 
ــت  ــان، عینی ــم این ــه زع ــه ب ــری ک ــان تصوی هم
جهنــم اســت در چشــمان مردمــان دیگــر نقــاط 
ــت  ــران اس ــِم دیگ ــان، جهن ــت آن ــان. بهش جه
و ایــن آن هــا را از خــود بی خــود می کنــد. 
ــِی  ــی تمام ــر قدرت ــیده. اگ ــا ترس ــمگین ام خش
در  را  پیرامونــش  مقاومت هــای  و  مخالفــان 
هــم بشــکند و وادار بــه فرمانبــرداری کنــد، 
ــادی وجــود نخواهــد داشــت  ــچ برنه دیگــر هی
ــد، و  ــا کن ــرش معن ــود را در براب ــدرِت خ ــا ق ت
ــان  ــه بنیادگرای ــت ک ــی اس ــان نقطه ی ــن هم ای
ــه  ــی درکــش ب ــی و ژاکوبن هــا در ناتوان امریکای
اشــتراک می  رســند. هویــت در گــرو »دیگــری« 
اســت و زمانــی کــه قدرتــی وجــود »دیگــری« را 
مخــل وجــود خــود بدانــد، رفتــه رفتــه از درون 
ــود  ــه »دیگــری« را ناب ــید، چــرا ک ــد پوس خواه
خواهــد کــرد و آن گاه خــود را بی معنــا خواهــد 
یافــت، و اصــاًل تصادفــی نیســت که ملتــی چون 
ملــت امریــکا بــا آن رگ و ریشــۀ نظامی گــری در 
بی خبــری محــض از پیرامونــش بــه ســر بــرد و 
مثــاًل ندانــد کــه »مــاالوی« یکــی از کارکترهــای 

ــت«.  ــنی نیس ــت دیس ــای وال کارتون ه
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احمــد عمران

تـرامپ انتـخابش را کـرد!  

اخیـراً شـورای عالـی صلـح گفتـه اسـت کـه بـرای مذاکـره 
بـا طالبـان، هیـچ پیش شـرطی قابـِل طـرح نیسـت و حتـا در 
صورتـی کـه طالبـان بخواهنـد، این شـورا بـرای آنـان دفتری 
در کابـل بـاز می کنـد. ایـن نکته بـا واکنش هایـی در صفحاِت 
اجتماعـی مواجـه شـد و پسـان تر از آن، یـک عضـو دیگـِر 
شـورای عالـی صلح نیز گفـت: طالبان واقعیـِت جامعۀ افغانی 

ست.  ا
ایـن دو اظهارنظـر نشـان از آن دارنـد کـه بحـث صلـح در 
افغانسـتان، خـود می توانـد موضـوِع جنـِگ  تازه یـی شـود و 
دسـت کم صـِف مـردم و حکومـت را کامـاًل از هم جـدا کند.

مسـوولین در شـورای عالـی صلـح در مـواردِ زیـادی نشـان 
داده انـد کـه بـه دالیلـی نمی تواننـد سـخنانی مطابـِق اصـِل 
و  کننـد  ارایـه  سـالم  دولـت داری  و  پایـدار  صلـِح  فراینـد 
بسـیاری  از آن هـا، همـۀ مسـوولیت های شـورای عالـی صلح 
را بـه کش وقوس هـای قومـِی خودشـان محـدود می داننـد و 
طبیعـی اسـت کـه این گونـه هیـچ گامی بـرای صلح برداشـته 

نمی شـود.
 گذشـته از این هـا، شـعارهایی از ایـن سـنخ که »بـرای صلح 
هیـچ پیش  شـرطی وجـود نـدارد«، از مدت هاسـت کـه فریـاد 
می شـود. اسـتاد ربانـی شـهید، رییـس پیشـیِن شـورای عالی 
از آن  نیـز چنیـن سـخنانی را بـر زبـان رانـد، ولـی  صلـح 
زمـان تـا کنـون هیـچ تغییـری در بینـِش طالبـان ایجاد نشـده 
و هیـچ گامـی هـم بـرای صلـح برداشـته نشـده اسـت. حاال 
هـم شـورای عالـی صلـح در ادامـۀ همـان شـعارهای دیروز، 

بی کاره تـر از هـر زمـاِن دیگـر اسـت.  
بدتـر از آن این کـه وقتـی رییـس داراالنشـای شـورای عالـی 
صلـح می گویـد کـه »طالبـان یـک واقعیـِت جامعۀ افغانسـتان 
اسـت«، نشـان می دهـد کـه ایـن شـورا بـه طالبـان بیشـتر از 
دولـِت خویـش بهـا قایـل اسـت و ایـن طالبانه تریـن سـخِن 
ممکـن در برابـر دولـت افغانسـتان محسـوب می شـود کـه 
از زبـاِن یـک مقـامِ دولتـی بیـرون می تـراود. مسـلمًا از نظـر 
مـردم افغانسـتان، بهـا قایـل شـدن بـه طالبان بـا ایـن ادبیات، 
رویارویـی بـا نهـاد دولـت و بی حرمتـی در حـِق نیروهـای 
امنیتی یـی اسـت کـه هـر روز قربانِی افـکار و اعمـاِل طالبانی 

می شـوند. 
بـا ایـن اوصـاف، بـه نظر می رسـد که هنـوز هم بحـث صلح 
در افغانسـتان و نهــادی بـه نـام شـورای عالی صلـح، در حِد 
یـک پـروژه مطـرح اسـت کـه بـرای برخی هـا مایـۀ ثـروت 
و آسـایش و بـرای برخی هـای دیگـر، ابـزاری بـرای تأمیـن 
مقاصد سیاسـی و اسـتخباراتی اسـت و همین سـبب می گردد 
کـه مـردم روی بسـیاری از برنامه هـا و نهــادها و افـراد در 

حکومـِت موجـود خط بکشـند. 
مـردم می داننـد تـا زمانـی کـه حکومـت اراده یـی بـه تأمیـن 
صلـِح راسـتین و عادالنـه نداشـته باشـد، هیچ صلـِح پایداری 
در افغانسـتان سـامان نمی گیـرد. یقینـًا آوردِن صلح به کشـور 
در قـدم اول، منوط به ارادۀ حکومت اسـت کـه همۀ امکانات 
و منابـع را در اختیـار دارد. امـا در حالـی کـه حلقـاِت عالـِی 
حکومـت و بسـیاری از سیاسـت  گرداناِن کشـور نفـِع خـود 
را در تـداوم جنـگ و بغـاوِت طالبـان  ببیننـد، چگونـه ممکن 
اسـت که صلِح پایدار در افغانسـتان شـکل بگیـرد و جنگ به 
نقطـۀ پایـاِن خود برسـد؟... جنگ و به عبارتی وجـود طالبان، 
بـرای برخـی  مقامـاِت بلندپایـه در حکومـت، غنیمتـی بزرگ 
اسـت، چنان کـه بـا این بـاور نفس می کشـند که حضورشـان 
در کرسـی اقتـدار را مدیـوِن موجودیـِت طالبـان انـد و چنین 

ابـزاری را بایـد بـه نیکی پاسـداری کنند.
برخی هـای دیگـر نیـز در سـطوح میانـِی حکومـت و یـا در 
رأِس هـرمِ مافیـای ثـروت در جامعـه، از رهگـذر جنگ  طلبِی 
طالبـان میلیاردهـا دالـر در سـال عوایـد به دسـت می آورنـد 
اسـتقرارِ صلح وثبـات  پایـاِن جنـگ و  از  نه تنهـا  بنابرایـن  و 
اسـتقبال نمی کننـد، بلکـه حاضـر انـد بخشـی از درآمد هـای 
بـادآوردۀ خـود را بـرای ادامۀ ایـن تجارِت جنگـی به مصرف 

نند.  برسا
بنابرایـن قصـۀ صلح، به مفت تریـن قصه در افغانسـتان تبدیل 
شـده اسـت؛ چـون نـه بـا منافـِع مـادی و غیرمـادِی کارکناِن 
شـورای عالـی صلـح برابـر اسـت و نـه بـا عالیـِق سیاسـِی 

استراتژیسـت های برتـِر حکومـت!  

هيچ صلحی در کار نيست

ACKU
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دولـت  کشـور،  شـهروندان  از  تـن  هـزاران 
افغانسـتان و برخی از  رهبران سیاسـی و مذهبی 
در جهـان در واکنـش بـه تصمیم دونالـد ترامپ 
رییـس جمهـور ایـاالت متحـدۀ امریـکا مبنـی 
بـر رسـمیت شـناختن بیت المقـدس بـه عنـوان 
مرکـز رژیـم اسـراییل، می گوینـد کـه ایـن کار 
رونـد صلـح را در خاورمیانه بـه مخاطره مواجه 

می سـازد. 
آنان باور دارند که بیت المقدس سـاحۀ مشـترک 
بـرای تمـام ادیان بـوده و محدود سـاختن آن به 
یک کشـور و طرف سـبب نگرانی شـدید شـده 

است. 
دونالـد ترامـپ، رییس جمهـوری ایاالت متحدۀ 
امریکا 6 دسـامبر۲01۷ شـهر بیت المقدس را به 
حیث پایتخت اسـراییل به رسـمیت شـناخت و 
امـر انتقال سـفارت امریکا را به این شـهر صادر 

کرده اسـت.
بـا نشـر  از آن کاخ ریاسـت جمهـوری  پـس 
اعالمیه یـی می گویـد کـه ایـن تصمیـم گرفتـه 
شـده باعـث جریحه دارشـدن احساسـات تمـام 
مسـلمانان جهـان گردیـده و پروسـۀ صلـح در 
خـاور میانـه را بـه مخاطـره می انـدازد، از ایـن 
جهت در این خصوص بدون اشـتراک فلسـطین 
و راه حـل دولت مسـتقل، به نتیجۀ مثبـت و راه 

حـل دایمـی منتـج نمی گـردد.
اعالمیـه می افزایـد که حکومت وحـدت ملی و 
مردم مسـلمان این سـرزمین با سـایر مسـلمانان 
مـردم  حقـۀ  حقـوق  تامیـن  خواهـان  جهـان 
فلسـطین جهـت داشـتن یـک دولـت مسـتقل 

می باشـد.
قبلـۀ  اولیـن  بیت المقـدس  می گویـد  ارگ 

مسـلمانان جهان که برای سـایر ادیـان نیز دارای 
اهمیت اسـت، باید موقعیت آن به اساس قوانین 
بین المللـی، مصوبـات سـازمان ملـل متحـد و 
خواسـت ملیون ها مسـلمان جهان تثبیـت گردد.

هم چنـان ریاسـت اجرایـی حکومـت وحـدت 
کـه  می گویـد  تصمیـم  ایـن  رابطـه  در  ملـی 
مـردم  بـا  هم سـو  ملـی  وحـدت  حکومـت 
افغانسـتان با تصمیم اخیـر رییس جمهور ایاالت 

متحـده امریـکا، موافـق نیسـت.
داکتـر عبـداهلل عبـداهلل رییـس اجرایـی، تأکیـد 
بـا  هم سـو  افغانسـتان  دولـت  کـه  می کنـد 
فصیله هـای سـازمان ملل متحد، شـورای امنیت 
ملـل متحد و اجمـاع بین المللی، موقف روشـن 
دارد و بـا تصمیـم اخیـر دونالـد ترامـپ، رییس 
جمهـوری امریـکا مخالف اسـت: »زمانـی که از 
ایـن تصمیـم آگاه شـدیم رییـس جمهـور و مـا 
از مجراهـای دیپلماتیـک نظـر خـود را شـریک 
شـریک  را  خـود  تشـویش های  و  سـاختیم 
را واضـح سـاختیم  سـاختیم و موقـف خـود 
کـه افغانسـتان بـا همچـو تصمیمی موافـق بوده 

نمی توانـد«.
دولـت  کـه  گفـت  کشـور  اجرایـی  رییـس 
افغانسـتان بـرای تامین حقوق مردم فلسـطین و 
داشـتن دولت مسـتقل، در کنار کشورهای دیگر 

از موضـع ایـن کشـور دفـاع خواهـد کـرد.

رهبـر  فرانسـیس،  پـاپ  حـال،  همیـن  در 
کاتولیک هـای جهـان نسـبت بـه طـرح آمریـکا 
پایتخـت  عنـوان  بـه  قـدس  اعـالم  بـر  مبنـی 
اسـت. کـرده  نگرانـی  ابـراز  شـدیدا  اسـراییل 
 رهبـر کاتولیک هـای جهـان طـی سـخنانی در 
واتیـکان در خصـوص طـرح آمریـکا مبنـی بـر 

عنـوان پایتخـت اسـراییل گفته کـه در این زمینه 
بـه شـدت نگران هسـتیم.

او همچنـان بیـان کـرده که نگران قدس هسـتم! 
در برابـر تحـوالت اخیـر و نگرانی هـای ناشـی 
از همـگان  باشـم.  توانـم سـاکت  نمـی  آن  از 
می خواهـم بر اسـاس قطعنامه های سـازمان ملل 

بـه قـدس احتـرام بگذارند.
عبدالـرب رسـول سـیاف رهبـر حـزب دعوت 
اسـالمی افغانسـتان نیـز ضمـن محکـوم نمودن 
تصمیـم دونالـد ترامـپ، رییس جمهـور ایاالت 
متحـده امریـکا در مـورد به رسـمیت شـناختن 
بیت المقـدس بـه عنـوان پایتخت اسـراییل گفته 
کـه مناسـب نبـود تـا به خاطـر خـوش سـاختن 
یهـود )اسـراییل( دونالد ترامپ این شـالق را به 
روی تمامـی مسـلمانان بزنـد، این اقـدام رییس 
جمهـور ترامـپ نگرانـی جـدی تمـام جهـان 
اسـالم و دیگـر کشـورها را برانگیختـه اسـت. 
حتـی در داخـل امریـکا مـردم آن کشـور نیـز 

هسـتند.  ناراض 
آقـای صیـاف افزوده، خـدا کند رییـس جمهور 
ترامـپ در مـورد ایـن تصمیم خـود تجدید نظر 
کنـد، تـا جلـو عواقـب خطرنـاک ایـن تصمیـم 

خـود را بگیرد.
هم چنـان، امـراهلل صالـح رییـس پیشـین نهـاد 
امنیـت ملـی، گفته که امروز برای بـار اول خودم 
را فرزنـد تـو احسـاس می کنم. هیچـگاه برایت 
ماننـد امشـب دلسـوزی و همنوایـی نداشـته ام. 
در جـای نمـاز مـن نقش هـای کعبـه ، زیـارت 
پیامبـر)ص( و مسـجد قـدس تزییـن شـده اند. 
اما امشـب همان نقش مسـجد قـدس در هنگام 
سـجده به گوشـم طعنه ای بیچاره گی و درمانده 

گـی همـۀ مـا را میداد. 
آقـای صالـح با اشـاره بـه اختالف هـای مذهبی 
میان مسـلمانان گفته همه شرمسـاریم، فلسطین 
عزیـز! تصاحـب خاک تـو نه توطیه یهود اسـت 
و نـه حمایـت امریـکا و غـرب. امـروز هـزار و 
پنجصـد ملیـون مسـلمان و یک صد و شـصت 

ملیـون عـرب در اختـالف و نفـاق پوسـیده اند. 
ایـن جمعیـت بـزرگ مسـلمان همـه در هراس 
بـه سـر مـی برنـد و همـه مـی لرزنـد نـه از 
تـرس اسـراییل ، نـه از تـرس غـرب و نـه هـم 
از تـرس دیگـران بلکـه از تـرس یک دیگـر. از 
تـرس وهابـی ، از تـرس شـیعه ، از ترس سـنی 
، از تـرس تکفیـری ، از تـرس داعـش ، از ترس 

طالـب و....و. اسـت.
حزب جمعیت اسـالمی افغانسـتان نیـز در مورد 
تصمیـم ایـاالت متحـده مبنـی بـر اعـالم بیـت 
المقـدس بـه عنـوان پایتخـت رژیـم اسـراییل، 
گفتـه کـه این تصمیـم رییس جمهـوری ایاالت 
میثاق هـای  و  اصـول  همـه  مخالـف  متحـده، 
بین المللـی و تعهـدات جهانـی اعـالم شـده از 
سـوی ایـاالت متحـدٔه امریـکا تلقـی مـی گردد 
که ملت مسـلمان فلسـطین و همهء مسلمانان و 
عدالتخواهـان جهـان آن را یک اقدام غیر عادالنه 
و پایمـال کـردن حـق مسـلم یک ملـت مظلوم 

می داننـد. 
بـه بـاور ایـن نهـاد، ایـن اقـدام دونالـد ترامـپ 
نه تنهـا بـه رونـد صلـح و بـاز گردانیـدن امنیت 
در منطقـه خـاور میانـه کمـک نخواهـد کـرد، 
بلکـه بـر بـی ثباتی و خشـونت بیشـتر در خاور 
میانـه دامن خواهـد زد و زمینه های رشـد افراط 
گرایی بیشـتر را در منطقه و کشـورهای جهان به 
ویژه کشـور هـای اسـالمی فراهم خواهـد کرد. 
همچنان، دیروز هزاران تن از شـهروندان کشـور 
پـس از ادای نمـاز جمعه در سراسـر افغانسـتان 
دسـت بـه راه پیمایی زده و تصمیـم اخیر دونالد 
ترامـپ رییـس جمهـوری امریـکا را محکـوم 
کردنـد. آنان گفتند کـه امریکا با چنین تصمیمی 
اشـتباه جبران ناپذیـری را مرتکب خواهد شـد. 
 گفتنـی اسـت کـه بیـت المقـدس حـدود ۸60 
هـزار جمعیـت دارد کـه مسـلمانان حـدود 3۵ 
درصـد، یهودیـان 6۲ درصد و مسـیحیان حدود 

۲ درصـد جمعیـت آن را تشـکیل مـی دهنـد.

واکنش ها به تصمیم ترامپ

افغانستان  سراسر  در  گسترده  راه پیمایی 
ابوبکر صدیق

همچنــان، دیــروز هــزاران تــن از شــهروندان کشــور پــس از ادای نمــاز جمعــه 
ــد  ــر دونال ــم اخی ــی زده و تصمی ــه راه پیمای ــت ب ــتان دس ــر افغانس در سراس
ترامــپ رییــس جمهــوری امریــکا را محکــوم کردنــد. آنــان گفتنــد کــه امریــکا 

ــری را مرتکــب خواهــد شــد ــن تصمیمــی اشــتباه جبران ناپذی ــا چنی ب

منابـع آگاه می گویند محمد اشـرف غنـی، رییس حکومت 
وحـدت ملـی، هفتـه گذشـته، دو بـار تصمیم بـه برکناری 
محمـد محقـق از مقام معاونت دوم ریاسـت اجرایی گرفته 
اسـت. امـا ایـن تصمیـم او هـر بـار بـا مخالفـت برخی از 

نزدیکانش مواجه شـده اسـت.

یـک منبـع آگاه بـه روزنامۀ مانـدگار با ارایه ایـن خبر گفته 
اسـت کـه داکتـر عبـداهلل رییـس اجرایـی و سـرور دانـش 
معـاون دوم رییـس حکومـت وحـدت ملی با ایـن تصمیم 
داکتـر غنـی مخالفـت کـرده و برکنـاری او را بـه تعویـق 

انداخته انـد.

ایـن همـه در پیونـد بـه اظهـارات اخیـر محمـد محقـق 
در ایـران صـورت گرفتـه اسـت. او در آن اظهاراتـش در 
نشسـت »بیـداری اسـالمی« از گـروه فاطمیـون و سـردار 
سـلیمانی، فرمانـده نظامـی ایرانی، به خاطر شکسـت دادن 
داعـش در عـراق سـتایش کرده بـود. اظهاراتی کـه واکنش 
ریاسـت اجرایـی، شـورای ملـی و ریاسـت جمهـوری را 

اسـت. برانگیخته 
منبـع می گویـد کـه هنـوز هـم آقـای غنی بـر ایـن تصمیم 
خـود ُمصـر اسـت. الـی این کـه یـک پوزش خواهـی منظم 

از جانـب محقـق صـورت بگیرد.
منبـع می گویـد: آقـای غنـی گفتـه اسـت کـه آنچـه محقق 
انجام داده اسـت یک خیانت ملی اسـت و گنـاه او کالن تر 

از گناه جنرال دوسـتم اسـت.
منبـع می گویـد کـه غنـی بـه ایـن بـاور اسـت کـه وجـود 
آزرده گـی  سـبب  ملـی  وحـدت  دولـت  در  محقـق 

می شـود. غربـی  متحدیـن  و  امریکایی هـا 
بـه بـاور منبـع، امریکایی هـا از غنـی خواسـته اند که محقق 

را بعـد از ایـن زیر فشـار قـرار بدهد.
گفتنـی اسـت که پیـش از این آقـای غنی، جنرال دوسـتم، 
معـاون اول ریاسـت جمهوری و اصلی تریـن متحـدش را 
سـلب صالحیـت کـرده و او دوران تبعیـدش را در ترکیـه 

می کند.  سـپری 
همچنـان آقـای غنـی احمدضیا مسـعود معـاون فوق العاده 
اش در امـور حکومـت داری خـوب، و یکـی از متحدیـن 

دیگـر اش را نیـز از سـمتش برکنـار کـرده بود.
 ارگ پیشـتر در واکنـش بـه اظهـارات محقـق در اعالمیـۀ 
شـدیدالحن اظهـارات محقـق را مغایـر بـا منافـع ملـی، 

حاکمیـت ملـی و قوانیـن کشـور خوانـده بـود. 

خروج 300 ميليون...غنی در پی برکناری محقق است
همه جانبه حمایت کند.

در همیـن حـال انجنیـر محمـد خـان معـاون دوم ریاسـت 
اجرایـی کـه در این مراسـم صحبـت می کرد نیز بـا قدردانی 
از سـرمایه گذاران و سـکتور خصوصی، به مشـارکت بیشـتر 

آنـان در بخـش هـای مختلف تاکیـد نمود.
وی گفـت کـه اگـر سـکتور خصوصـی و پرسـونل هـای 
طبـی بتواننـد خدمـات معیـاری و بـا کیفیـت را بـرای مردم 
افغانسـتان ارائـه کننـد آنـان مجبـور نخواهند شـد بـه بیرون 
سـفر کـرده و هزینه هـای هنگفت را در کشـورهای خارجی 

بپردازند.
عامـه  صحـت  وزارت  از  اجرایـی  ریاسـت  دوم  معـاون 
بـرای  بیشـتر  قانونـی  تسـهیالت  کـه  خواسـت  افغانسـتان 
افزایـش مشـارکت سـکتور خصوصی در عرصـه صحت در 

نظـر بگیـرد.
 از سـوی هـم محمد هاشـم کریمی رییس شـفاخانه«کریمی 
میدیـکل کمپلیکـس« نیـز بیـان داشـت کـه ایـن شـفاخانه با 
داشـتن تعـداد 1۲۸ اتـاق بسـتری جداگانـه بـرای زنـان و 
مـردان زمینـه تـداوی امـراض مختلف را توسـط متخصصان 
برجسـته داخلـی و خارجـی فراهـم کـرده و تـا پنـج سـال 
آینـده  قـادر خواهد شـد ضرورت تـداوی امراض پیشـرفته 

شـهروندان را در داخـل فراهـم کنـد.
رییس این شـفاخانه خاطر نشـان سـاخت که آنـان پالن پنج 
 سـاله ای را  نیـز روی دسـت گرفتـه کـه تا سـال های چهارم 
و پنجـم زمینـه تـداوی امـراض سـراخ قلـب، پیونـد کلیه و 

سـرطان در این شـفاخانه مسـاعد خواهد شـد.

ACKU
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نمی شـد  می شـد،  نزدیـک  زمیـن  بـه  هواپیمـا  وقتـی 
بـود،  نمایـان  پنجره هـا  از  کـه  را  باکـو  زبیایی هـای شـهر 
تماشـا نکـرد. تـن سـیاه رنگ شـب، قـدرت چراغ هـا را به 
خـود فـرو بـرده بـود و سـتون های نحیـف نـور، در امتـدا 
نقشـۀ شـهر، تصویـر زیبایـی در الیه هـای امـواج دریـای 
خـزر، باکـو را از آن چـه  کـه در مـوردش خوانـده و شـنیده 

بـودم، زبیاتـر جلـوه مـی داد. 
وقتـی به هوتل رسـیدیم، سـاعت نزدیِک دوازده شـب بود. 
مـردی اسـتخوانی با قامِت بلند و هیـکل قوی که مخصوِص 
تـرکان آذری اسـت، بـا خوش رویـی و اداِی جوان مردانـه 
از مـا در هوتـل پذیرایـی کـرد. او بـا به کارگیـری واژه هـای 
فارسـی بـا لهجـۀ شکسـته می خواسـت حـس خسـته گی و 
بیگانه گـی را از مـا دور کنـد، امـا متأسـفانه به زباِن فارسـی 
مسـلط نبـود و برای تفاهـِم بیشـتر ترجیح می داد انگلیسـی 

صحبـت کند.
فـردای آن روز، راهـی مکانـی شـدیم کـه قرار بود نشسـت 
قلـب آسـیا آن جـا برگـزار شـود. جاده هـا را پیمودیـم و از 
بیشـتر بـه سـبک  باکـو کـه  سـاختمان های قدیمـی شـهِر 
معماری روسـی سـاخته شـده اند، عبـور کردیم و بـه هوتل 

مجلـل »فوریمونـت باکو« رسـیدیم.
نیروهـای  نبـود،  بنـد  افغانسـتان هیـچ جاده یـی  برخـالف 
امنیتـی هـم در شـهر و جاده هـای نزدیـک بـه هوتـل بـه 
چشـم نمی خوردنـد. بـا یـک بازرسـی عـادی امنیتـی، وارد 
هوتـل شـدیم. ایـن درحالی بود کـه نماینده های 14 کشـور 
عضـو، 1۷ پشـتیبان و 14 سـازمان و کشـور ناظـر کـه برای 
اشـتراک در نشسـت قلب آسـیا آمده بودند، در همین هوتل 

و مهمانخانه هـای اطـراِف آن جاگزیـن شـده بودنـد. 
در ایـن جریـان، وقتـی تجربه هایـم از افغانسـتان را مـرور 
می کـردم، بـه مشـکل می شـد بـاور کرد کـه چنین نشسـتی 
تدابیـر  ایـن  بـا  ارشـد،  مهمان هـای  و  بزرگـی  ایـن  بـه 
بطـِن  از  برخاسـته  ایـن  امـا  برگـزار شـود.  امنیتـی  سـادۀ 
مثبـت  پیشـترفته در مسـیر  تحوالتی سـت کـه در جوامـع 
به وجـود آمـده اسـت. بـا این همـه سـاده انگاری، امـا وقتی 
چکشـی از وسـایل گـروه هنرمنـدان افغانسـتان بـه دسـِت 
نیروهـای امنیتـی آذربایجـان افتـاد، بـا سـخت گیری تمام به 
جسـت وجو و بررسـی پرداختنـد. در پایـان محفـل، زمانـی 
کـه هوتـل را ترک مـی کردیـم، نماینـدۀ وزارت خارجه که 
مسـوولیت تنظیم رسـانه ها را داشـت، هنوز برای به دسـت 
آوردن ایـن چکـش و فراهـم کـردِن قناعت نظامیـان آذری، 
سـرگردان بـود. روز آخـر کـه بـه طـرف فـرودگاه حرکـت 
می کردیـم، همـه در البـی هوتل جمـع بودیم کـه کارمندان 
وزارت خارجـه بـدون هیـچ توضیحـی، چکـش را آورده و 

تسـلیم کردنـد، همـه خندیدیم!
.........

شـبی کـه فـردای آن، نشسـت قلـب آسـیا آغـاز می شـد، 

هواپیمـای  بـه  نـدادن  اجـازه  و  قندهـار  نشسـت  بحـث 
عطامحمـد نـور، ظاهراً دردسـری بـرای هیأت افغانسـتان و 
بـه ویژه رییس جمهـور و صالح الدیـن ربانی شـده بود. باال 
گرفتـن ایـن بحـث، ظاهـراً تصویـر ناهنجـاری از وضعیت 
سیاسـی افغانسـتان بـه رِخ اشـتراک کننده هـا می کشـید و 
ایـن موضـوع، ریییـس جمهـور و هیـأت همراهـش را کـه 
در نشسـت قلب آسـیا بـا پیـام همگرایی منطقه یـی و جلب 
توجـه کشـورهای منطقـه بـه رهبـری افغانسـتان در خـط 
نخسـت جنگ اشـتراک کرده بودنـد، در موقعیِت نامناسـب 
ایـن موضـوع در رسـانه ها و  انعـکاس  امـا  قـرار مـی داد؛ 
بـود.  مبالغه آمیـز  خیلـی  افغانسـتان،  اجتماعـی  شـبکه های 
بسـیاری کاربران نوشـته بودنـد که حتا رییـس جمهور غنی 
تقسـیم اوقـاِت دیدارهایـش را ناتمـام گذاشـته و بـه عجله 

سـوی کابـل حرکـت کرده اسـت. 
در حاشـیۀ این نشسـت، رییـس جمهور آذربایجـان مهمانی 
شـانداری بـه هیـأت افغانسـتان و رییـس جمهـور غنـی در 
نظـر گرفتـه بـود. وقتـی در جریان ایـن مهمانی، نبشـته های 
برخـی کاربـران را در فیسـبوک مـرور می کردم، چشـمم به 

نبشـته هایی افتـاد کـه گفتـه بودند، رییـس جمهـور مهمانی 
رییـس جمهـوری آذربایجـان را لغـو کرده و به سـوی کابل 

حرکـت کرده اسـت. 
حِس ناخوشـایندی داشـتم و ناراحت از این که چرا کاربران 
شـایعه پراکنی  آلـودۀ  افغانسـتان  در  اجتماعـی  رسـانه های 
شـده اند و در مـورد آن چـه می نویسـند، دقـت نمی کننـد. 
ایـن مهمانـی در پایان مراسـِم امضای پنج قـرارداد همکاری 
میـان کابـل و باکـو، در کاخ« زوگلبـا« در حومـۀ شـهر باکو 
برگـزار شـده بـود. افـزون بـر مـن، خبرنـگاران بی بی سـی، 
هشـت صبـح و تیـم خبـری ریاسـت جمهـوری نیـز بـرای 
پوشـش خبـری امضـای ایـن قراردادهـا، حضـور داشـتند. 
هیـأت حکومـت افغانسـتان پـس از صـرف ایـن مهمانـی، 
مسـتقیم بـه میـدان هوایـی رفتنـد و بـه طـرف کابـل پرواز 
نمودنـد. بعدتـر دریافتـم کـه رییـس جمهـور دو سـاعت 
پیشـتر از جـدول تعییـن شـدۀ سـفرش، بـه طـرف کابـل 
حرکـت کـرده بـود و این دو سـاعت تنها برای برگشـت به 
هوتـل و رفـع خسـته گی در نظـر گرفتـه شـده بـود و کدام 

برنامـۀ مالقـات در آن وجـود نداشـته اسـت.

1 دسمبر؛ برگزاری نشست 
رییس جمهـور غنـی کـه سـومین سـخنران نشسـت قلـب 
آسـیا بـود، پیامـی تـوام بـا همگرایی و هشــدار داشـت. او 
بـه ویژه گی هـای جایـگاه افغانسـتان در منطقه اشـاره کرد و 
بـا اسـتناد به اشـعار عالمـه اقبال الهـوری، گفته هـای توین 
بـی تاریخ نـگار بریتانیایـی و فردریـک اسـتار، تحلیلگـری 
امریکایـی، تأکیـد کرد که »مـا در حقیقت چهـارراه تمدن ها 

و فرهنگ هـا بودیـم.«
رییس جمهـور با یـادآوری از حادثۀ 31 می در چهــارراهی 
زنبـق کابـل، خطـاب بـه اشـتراک کننده های نشسـت گفـت 
کـه همـه بـه صـورِت جمعی مـورد حمله قـرار گرفتیـم. او 
تأکیـد کـرد: »اگـر دالوری و قربانـی سـیزده پولیـس افغـان 
نمی بـود، ایـن )رویـداد( در کتاب ریـکارد گینس بـه عنوان 
بدتریـن رنـج جامعـۀ بین المللـی درج می شـد. ایـن حمله، 
حملـه بـاالی تمامـی نورم هـای متمدن دیپلوماسـی بـود. ما 
دارای یـک تاریـخ عظیم اسـتیم – هزاران سـال تاریخ – که 
در آن سـفیران همیشـه مصـون بـوده  اند، اما )بـا این حمله( 

نقض شـد«.  
 حکومـت افغانسـتان در ایـن نشسـت تالش کرد کـه توجه 
اشـتراک کننده ها را بـه خطرهـای جـدی شـبکه های جرمـی 
و قاچاقچیـان مـواد مخـدر نیـز جلـب کند. رییـس جمهور 
غنـی از سـازمان ملـل متحـد خواسـت تـا گزارشـی را در 
مـورد درصـدی چاقاق مواد مخدر از طریـق ترانزیت منطقه 
و کشـورهای مصرف کننـده نیـز تهیـه کنـد. ایـن درحالـی 
بـود کـه بـر مبنــای راهبـرد تـازۀ امریـکا، بـرای نخسـتین 
بـار نیروهـای امریکایـی در مشـارکت بـا نیروهای امنیــتی 
افغانسـتان، عملیات هـای جـدی را بـر مرکزهـای تولیـد و 
قاچـاق مـواد مخـدر در بخش هایـی از هلمنـد آغـاز کـرده 
بودنـد و ایـن نشـان می داد کـه بحث قاچـاق و تولیـد مواد 
مخـدر این بـار نسـبت بـه نشسـت های پشـین قلـب آسـیا، 

بیشـتر مـورد توجه اسـت.

چالش و امیـد
 اعـالم راهبـرد امریـکا تأثیـر جـدی بر نشسـت قلب آسـیا 
و  چانه زنی هـا  از  می شـد  را  جدیـت  ایـن  بـود.  گذاشـته 
بحث هـای دوامـدار و پشـت درهای بسـتۀ مقام های ارشـد 
یـا »سـام« کـه یـک روز پیش از نشسـت اصلی یعنـی در30 
نومبـر برگزارشـده بـود، بیشـتر فهیمـد. اشـتراک کننده ها که 
در سـطح معاونـان وزارت هـای خارجـه بودنـد، از سـاعت 
9 صبـح تـا ۸ شـب تنهـا روی اعالمیـۀ نشسـت قلب آسـیا 
چانه زنـی کردنـد. در کنـار این، شکسـت داعش در سـوریه 
نیـز تحولـی دیگـر بـود کـه کشـورهای رقیـب  و عـراق 
عضـو نشسـت قلـب آسـیا را حسـاس سـاخته بـود. وقتـی 
سـخنرانی  بـه  سـعودی  عربسـتان  و  ایـران  نماینده هـای 
پرداختنـد، اختـالف نظـر در گفته های شـان در ایـن مـورد 
گفته هـای  در  طـور  همیـن  داشـت،  وجـود  وضـوح  بـه 

نماینده هـای هنـد و پاکسـتان.
ترکیـه،  روسـیه،  چیـن،  پاکسـتان،  هنـد،  افغانسـتان، 
ترکمنسـتان،  امـارات،  ایـران،  آذربایجـان،  تاجیکسـتان، 
قزاقسـتان، قرغزسـتان و عربستان سـعودی از اعضای اصلی 
قلب آسـیا یا پروسـۀ اسـتانبول اند. همکاری هـای منطقه یی، 
تجـارت، ترانزیـت و مبـارزه بـا هراس افگنی، مـواد مخدر، 
رسـیده گی به رویـداد های طبیــعی، همکاری های سیاسـی 
و اعتمادسـازی  از اهـداِف ایـن نشسـت گفته شـده اسـت، 
امـا بـا توجه به ترکیـب اعضـای آن، بعضًا این کشـورها در 
مـواردی دارای منافـع متضـاد اسـتند کـه نتایج این نشسـت 
را بـه چالـش می کشـید. شـاید به همیـن دلیل کارشناسـان، 

بیشـتر نـگاه منفی بـه نتایـج پروسـۀ اسـتانبول دارند.
پروسـۀ اسـتانبول یا نشسـت قلب آسیا، هفت سـال پیش به 
ابتـکار افغانسـتان و حمایـِت ترکیه ایجاد شـد. نفـس ایجاد 
ایـن رونـد، بـرای افغانسـتان، یک امتیاز اسـت کـه می تواند 
جایـگاه خـود را در راسـتای همگرایـی منطقه یـی و از همه 
جغرافیایـی  موقعیـت  کنـد.  تثبیـت  اعتمادسـازی  مهم تـر 
افغانسـتان، به صـورت طبیعـی، زمینه را برای ایـن موفقیت 
همـوار کـرده اسـت. تالش هـای حکومـت وحـدت ملـی، 
بـرای امضـای توافق نامـۀ تاپی، کاسـا یک هزار، راه ابریشـم 
و چابهـار، تا حدی نشـانه های نخسـتین تعامـالِت منطقه یی 
تنهایـی  بـه  کارهـا  ایـن  امـا  اسـت،  آورده  وجـود  بـه  را 
نمی توانـد ایـن رونـد را به موفقیـت برسـاند. روحیۀ متضاد 
حاکـم در منطقـه در پرتـو رقابت های جهان عـرب با ایران، 
سـایۀ تنش هـای روسـیه و امریـکا در تعامـالت اقتصـادی 
و  هنـد  دیرینـۀ  و خصومـت  مرکـزی  آسـیای  سیاسـی  و 
پاکسـتان، همـه ایجـاب می کنند که افغانسـتان، ابتـکار عمِل 
بیشـتر بـه خـرچ دهـد و ظرفیت هـای سیاسـی و مدیریتـِی 
خـود را بـرای بـه ثمـر رسـاندِن نتایـج ایـن نشسـت ها در 
تعامـل بـا اعضای نشسـت قلب آسـیا بلند ببـرد. در غیر آن، 
ایـن تـرس وجـود دارد کـه رونـد قلب آسـیا به یک مسـیِر 
ناباورانـه سـوق داده شـود و نتایـج نامطلـوب را بـر جایگاه 

افغانسـتان در منطقـه تحمیـل کند.  
بـا همـۀ ایـن مـوارد، دیالـوگ و گفت وگوهـای رو در رو 
آن هـم سـالی یک بار میـاِن این کشـورها، به مثابـۀ یک نقطۀ 
امیـد در میـان انبـوه ناباوری هـا وجـود دارد کـه می شـود 

روزی حـِل چالش هـای منطقه یـی را کلیــد بزنـد. 

کنار دریای خزر، در حاشیۀ قلب آسیا
مجاهد اندرابی

ACKU



بخش نخسـت
بیدل آهنگت شنیدیم و ترا نشناختیم

ای ز فهم آن سو به گوش ما صدایی می رسی
اشـعۀ زریـن خورشـید عشـق، آن هنـگام کـه از قلـۀ قـاِف 
وجـود و از فـراز کنگـر عرش بریـن، بر عالم تعیـن و تکثر 
پرتـو افگنــد؛ تن خاکی آدمـی، از برکِت آن فـروغ جاودانه 
بـه رقـص درآمد. بـه تعبیـر ابوالمعانی بیدل؛ نفـس از فیض 
ازلـی آن ذات، ماننـد صبـح، خرمـن می زنـد وانگه بـه یُمن 

تجلیـات آن بی کـران، ُگل بـه دامن:
نفس از تو صبح خرمن نگه از تو گل به دامن
تویی آن که در بر من تهی از من است جایت

کـوه  قلـۀ  از  عشـق  بی کـران  اقیانـوس  هنگامی کـه  آری! 
جانـان بـه مقصـد جویچه هـای دل آدمی سـرازیر می شـود، 
دیگـر ایـن رودخانه هـای کوچـک نهفتـه در دل، بـه حبابی 
می مانـد کـه موج هـای خروشـان دریـا آن را سـر به نیسـت 

می کنـد. بـه تعبیـر ابوالمعانـی:
دریا به حبابی چقدر جلوه فروشد
آیینۀ وصلیم و حجاب است دل ما

بختیـار شـهر عشـق کسـی اسـت کـه خـود را در الیه هـای 
امـواج خروشـان این عشـق غرق نمایـد؛ چه غریـق دریای 

بی کـران عشـق زنـدۀ جاودانه اسـت: 
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریدۀ عالم دوام ما
و آن کـه از ایـن امواج سـر مسـت قطره یـی نسـتاند زنده یی 

اسـت مرده:
هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق

بر او نمرده به فتوای من نماز کنید
و شـهریار شـهر عشـق کسـی اسـت کـه جرعه یـی از ایـن 
خمسـتان جوشـان کـه دمـاغ خاکیـان را بـا رگ هـای نـور، 
از گردونـۀ افـالک عـروج داده و بـه ملکـوت اعلـی پیونـد 
می دهـد، سـر کشـد. بیـدل هم بختیار شـهر عشـق اسـت و 

هـم شـهریار آن:
من و پیمانۀ نیرنگ کثرت

دماغ وحدتم این جا دو باالست
آری! پیمانـۀ جـاِن او لبریـز بادۀ وحدت اسـت و هنگامی که 
از جمـع بـه تفرقـه و از فنـا به بقا می گراید، نشـۀ خمسـتان 
وحـدت او را از حـس عالـم تعیـن بـاز مـی دارد. او غریـق 
بحـر عشـق اسـت و آن کـه از آن بی کـران قطره یی بسـتاند، 
چارچوبـۀ  در  نـه  و  می زیـد  بی مایـه  غـرور  هالـۀ  در  نـه 
کله شـخی فیلسـوفانه. او عجـز را مبنـای تصوِف خـود قرار 

داده و چنیـن بانـگ می زنـد:
به اوج کبریا کز پهلوی عجز است راه آن جا

سر مویی گر این جا خم شوی بشکن کاله آن جا
بـه تعبیـر عالمـه سـلجوقی: او می بینـد کـه مشـت غبـار او 
بـاب عشـق و معمـاری عبودیـت و اخـالص، لشـکرگاه 
آن همـه کـر و فـر و جمـال و جـالل و عز و اقبـال بی نیازی 

است: شـده 
ز اوج افالک اگر نداری حضور اقبال بی نیازی

نفس به جیبت غبار دارد ببین سپاه که می خرامد
او کـه مقیـم خانۀ خورشـید اسـت و هـر آن چـه می نگرد به 
شـعاع آن آفتـاب ازلـی می نگـرد، دیگر پیچیدن به ریسـمان 
علـت و معلـول و سـر دادن براهین چون وجـوب و امکان، 
حدوث و قدم، وجودشـناختی و هستی شـناختی فیلسـوفانه 
را کـه بـه منظـور اثبات خورشـید اقامـه می کننـد، در ادبگاه 
حقیقـت کفـر می انـگارد و بـه پیـش کشـیدن آن را فضولی 
می شـمارد و ماننـد سـلف صالـِح خـود موالنا جـالل الدین 
محمـد بلخـی بـه »آفتاب آمـد دلیل آفتـاب« جرعـۀ قناعت 

می کشد: سـر 
کفر است فضولی به ادبگاه حقیقت

در خانۀ خورشید دالیل چه فروشم  
آری! عشـق چشـمۀ خروشـان و دریـای بی کرانـی اسـت 
کـه از خورشـید ازل فـواره می کنـد؛ نـه از مجـرای قیـل 
ورای  از  نـه  و  می آیـد  به دسـت  مدرسـه  اهـل  قـاِل  و 

فلسـفه. اهـل  دلیل پراگنی هـای 
سـنایی غزنوی آن قافله سـاالر کاروان عشـق چـه زیبا بانگ 

ند: می ز

عشق شاهی ست پا به تخت ازل
جز بدو مرد را والیت نیست
عشق در عقل و علم درناید

عشق را عقل و علم رأیت نیست
عشق را بوحنیفه درس نگفت
شافعی را در آن روایت نیست

آن گاه حافـظ شـیرازی آن رنـد پس کوچه هـای خرابـات، با 
وجـود آن کـه پیـرو مذهب امام شـافعی اسـت؛ امـا در نماز 

عشـق بـر شـافعی اقتـدا نمی کند:
منصور بر سر دار این نکته خوش سراید

از شافعی نپرسند امثال این مسایل
ایـن  راهیـان  از  نیـز  سـنایی  صـادق  خلـف  آن  خاقانـی 
کاروان اسـت، آن گاه کـه شـعلۀ عشـق از دل و جانش زبانه 

می سـراید: چنیـن  می کشـد، 
عشق تو چون درآید شور از جهان برآید

دل ها در آتش افتد دود از میان برآید
از آرزوی رویت بر آستان کویت
هردم هزار فریاد از آسمان برآید

و یا:
منصور و اناالحق شدن و دار دگر هیچ

ماییم و لبالب شدن از یار دگر هیچ
گر راه به مرهم کدۀ عشق بیابی

الماس بنه بر دل افکار دگر هیچ
از کعبه گر این بار برونم بگذارند

ناقوس به دست آرم و زنار دگر هیچ
و حینـی کـه نوبـت به موالنـا می رسـد، آن شهسـوار میدان 
از  نایـی بریـده  بـه تعبیـر عالمـه سـلجوقی آن  عرفـان و 
نیسـتان عالـم الهـوت، آتشـی در خرمنـگاهِ عشـق می زنـد 

تـا از زبانه هـای آن تنـور عشـق را گرم تر سـازد و بـه تعبیر 
عالمـه اقبـال، سـپاهی از والیت عشـق برمی انگیـزد تا خطر 

بغـاوت عقـل را مهار سـازد:
سپاه تازه برانگیزم از والیت عشق

که در حرم خطری از بغاوت خرد است
موالنـا در دیوان شـمس یا دیـوان کبیر، قلندرانـه و بی محابا 

می دهد: چنین سـر 
هر نفس آواز عشق، می رسد از چپ و راست

ما به فلک می رویم، عزم تماشا کراست
ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم

باز همانجا رویم جمله، که آن شهرماست
خود ز فلک برتریم وز ملک افزون تریم
زین دو چرا نگذریم منزل ما کبریاست

و هنگامی کـه مثنـوی می سـراید، دسـتار شـریعت در سـر و 
عبـای فقاهـت در تـن دارد، بـه طـرز آرام تری چنین انشـاد 

می کنـد:
عشق زنده در روان و در بصر
هر دمی باشد ز غنچه تازه تر

عشق آن زنده گزین کو باقیست
کز شراب جان فزایت ساقیست

عشق آن بگزین که جمله انبیا
یافتند از عشق او کار وکیا

امـا بیـدل کـه سـخِن مـا بـر محـور او می چرخـد، برحـق 
کـه شایسـته ترین فـرد بـرای لقـب ابوالمعانـی اسـت. او را 
بایسـتی همچون اسـتاد سـلجوقی، شـاعر نجواهای ملکوتی 
خوانـد کـه آدمـی را بر فـراز معنـی بلنـد خود می نشـاند و 
بـه ملکـوت پیونـد می دهـد؛ هرچنـد که رسـیدن بـه قلۀ آن 

معانـی، جگـر شـیر می خواهـد و کوله بـاری از فهـم:

معنی بلند من، فهم تند می خواهد
سیر فکرم آسان نیست، کوهم و کتل دارم

حتـا گاهـی لفـظ کـه محمـل معنـی اسـت، ازحمـل معانی 
تـرس  از  ناچـار  و  اسـت  عاجـز  او  فکـر  از  تراویـده 

می مانـد: راز  پرده هـای  مقیـم  زبـان،  نامحرمی هـای 
ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان 
با همه شوخی مقیم پرده های راز ماند

شـاید همیـن کـوه و کتـل اندیشـۀ بیـدل اسـت کـه انسـان 
را در خـم و پیـچ تفکـر او در مانـده می سـازد و فهم هـای 
ُکنـد یـارای پـا گذاشـتن در حریـم اندیشـۀ او را از دسـت 
می دهنـد و ُجـز تندفهــمان کـه توشـه یی از عرفان، فلسـفه 
و ادب در میـان نبسـته باشـند، از مسـافرت در ایـن وادی 
امتنـاع ورزنـد؛ بـه همیـن علت اسـت کـه بیدل در مقایسـه 
بـا موالنـا، سـعدی و حافـظ مهجور مانـده اسـت و کمتر به 

پرداخته انـد. آن 
تـا آن جـا کـه ایـن حقیـر معلومـات دارد، جـز معـدودی از 
ادیبـان ایـران و افغانسـتان، دیگـر کسـی بـه بیـدل نپرداخته 
اسـت. در ایـران محمدرضـا شـفیع کدکنی در کتاب شـاعر 
خـود  کتاب هـای  از  پاره یـی  در  دشـتی  علـی  و  آیینه هـا 
انـد. در  همچـون نگاهـی بـه صائـب بـه بیـدل پرداختـه 
افغانسـتان مرحـوم صالح الدیـن سـلجوقی نخسـتین کسـی 
اسـت کـه بصـورت تخصصـی بـه بیـدل پرداختـه اسـت. 
جوقـی در کتـاب نقـد بیـدل به صـورت نسـبتًا مفصـل بـه 
تحلیـل اشـعار، آثـار و آرای او می پـردازد و در کتاب افکار 
شـاعر خـود نیـز تحـت عنـوان »بیـدل شـاعر نجوی هـای 

ملکوتـی« بـه معرفـی افـکار وی پرداختـه اسـت.
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شـاید همیـن کـوه و کتـل اندیشـۀ بیدل اسـت کـه انسـان را در خم و پیـچ تفکـر او در مانده می سـازد و فهم هـای ُکند یـارای پا گذاشـتن در 
حریـم اندیشـۀ او را از دسـت می دهنـد و ُجـز تندفهــمان کـه توشـه یی از عرفان، فلسـفه و ادب در میان نبسـته باشـند، از مسـافرت در این 

وادی امتنـاع ورزنـد؛ بـه همیـن علـت اسـت که بیـدل در مقایسـه با موالنـا، سـعدی و حافظ مهجـور مانده اسـت و کمتـر بـه آن پرداخته اند

مکثی بر دو خوانش از بیدل
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عبدالرب رسـول سـیاف، یکی از رهبـراِن جهادی و رییس 
شـورای حراسـت و ثبـات می گویـد، بـه حاشـیه رانـدن 
مجاهـدان از حکومـت، سـبِب نفـوذ و رشـد افراطیـت در 

کشـور شـده است.
آقـای سـیاف کـه روز پنج شـنبۀ هفتـۀ گذشـته در یـک 
نشسـت خبـری در کابل صحبـت می کرد، هم جنـان تأکید 
کردنـد کـه تـا زمانی که قـدرت در دسـت مجاهـدان بود، 
گروه هـای افراطـی وجـود نداشـت و کسـی بـه آنـان بهـا 

نمـی داد. هم 
او در حالـی کـه از کسـی و یـا گروی نـام نمی بـرد، تأکید 
دارد کـه عده یـی در تـالش بدنام سـازی مجاهـدان برآمده 
انـد کـه بـه گفتـۀ سـیاف، جهـاد افغانسـتان ارادۀ ملـت 
افغانسـتان بـود و کسـی بـه آن آسـیب رسـانده نمی تواند.

جهاد ارادۀ ملت بود
عبدالـرب رسـول سـیاف، بـا تأکیـد بـه این کـه کسـانی 
در تـالش بدنام سـازی مجاهـدان هسـتند، می گویـد کـه 
کـه نسـبت دادن برخـی مسـایل بـه مجاهـداِن افغانسـتان 

نادرسـت اسـت.

آقـای سـیاف می افزایـد کـه ادعای مبنی بر اسـتفاده شـدن 
مجاهـدان از سـوی غـرب در برابـر قـوای شـوروی در 
افغانسـتان نادرسـت اسـت. جنگ در برابر شـوری تصمیم 

و ارادۀ ملـت افغانسـتان بود.
بـه گفتـۀ آقای سـیاف، او در صـف مجاهدان برای کسـب 
قـدرت و امتیـاز جهـاد نکـرده و بـا وجـود این کـه صدها 
میلیـون دالـر را بـرای مجاهـدان و مهاجـران بـه مصـرف 

رسـانده، امـا از آن بـرای خـود ذخیـره نکرده اسـت.
حکمِت تک رو و انحصاطلب

عبدالرب رسـول سـیاف در قسمتی از سـخنانش، حکوت 
وحـدت ملـی را بـه نقـد گرفـت و گفـت کـه بـه دنبـال 
تـک روی و انحصـار قـدرت اسـت و آنـان از ایـن اعمال 

حکومـت بـه شـدت ناراضـی اند.
نکـردن  اهتمـام  و  حکومـت  کم شـنوایی  »از  گفـت:  او 
پیشـنهادهای معقـول مـا و از تـن نـدادن به خواسـت های 
و  تـک روی  اسـتیم.  نـاراض  سـخت  ملـت،  مشـروع 
افغانسـتان خواهـد شـد؛  نابـودی  کجی روی هـای سـبب 
حکومـت بایـد با ایجـاد اصالحات و پرهیـز از این اعمال، 

از تخریـب ایـن کشـور جلوگیـری کنـد«.
انتخابات شرِط بیرون شدن از بحران

آقـای سـیاف در این نشسـت خبـری هم چنـان تأکید کرد، 
برگـزاری  بـرای  این کـه مسـووالِن حکومـت  باوجـودی 
انتخابـات پیـش رو اعـالم آماده گـی کـرده اند، اما شـواهد 
نشـان می دهـد کـه بـرای برگـزاری ایـن انتخابـات هیـچ 

آماده گیـی گرفتـه نشـده.
آقـای سـیاف ُهشـدار می دهـد کـه در صـورت برگـزار 
نشـدن انتخابـات و یا برگـزاری انتخابات همـراه با تقلب، 

افغانسـتان با یک کشـمکش خطرناک مواجه خواهد شـد.
او می گویـد: »اگـر انتخابـات برگـزار نشـود و یـا تقلـب 
بـر انتخابـات مسـلط باشـد، در هـردو صـورت، ملـک به 
بی راهـه و یـک بحـران نـو مـی رود کـه نتایـج آن بسـیار 

خطرنـاک خواهـد بـود«.
ایـن رهبـر جهـادی به ایـن باور اسـت که تأمین شـفافیت 
در انتخابـات، ایجـاب می کنـد که نظـارت، کنتـرل و ادارۀ 
ایـن پروسـه بایـد بی طرفانـه صـورت گیـرد و نهادیـی که 
انتخابـات را کنتـرل و برگـزار می کنـد نیـز بایـد بی طـرف 

باشد.
کمیسـیون مسـتقل انتخابات افغانسـتان پیـش از این تاریخ 
16 سـرطان/تیر 139۷ را به عنـوان روز برگزاری انتخابات 
پارلمانـی و شـوراهای ولسـوالی ها )شهرسـتان ها( اعـالم 

کرده اسـت.
مسـئوالن ایـن کمیسـیون گفته انـد کـه مراکـز رای گیـری 
مشـخص و رهنمـود امنیتـی آن هـم بـا نهادهـای امنیتـی 
تکمیل شـده اما در نشسـتی که در اواخر تابسـتان گذشـته 
بـا رهبـران احـزاب سیاسـی داشـت، گفتـه شـد کـه منابع 

مالـی برگـزاری ایـن انتخابـات تامین نشـده اسـت.
قـرار بـود انتخابات پارلمانی در سـال 1394 برگزار شـود، 
ولـی بـه دالیلـی کـه به صـورت رسـمی اعـالم نشـده، تا 
سـال آینـده به تعویق افتـاده و نمایندگانی کـه در انتخابات 
پارلمانـی کـه در 13۸9 بـرای پنـج سـال برگزیـده شـده 

بودنـد، همچنـان بـه کار خـود ادامـه می دهند.
انتخابـات شـوراهای محلـی برخـالف پیـش بینـی قانـون 
اساسـی 13۸۲ تـا حـال اصـال برگـزار نشـده و در هیـچ 

ولسـوالی شـورای منتخـب وجـود نـدارد.
گفت وگو یا جنگ؟

رهبر شـورای حراسـت و ثبات از گروه طالبـان می خواهد 
تـا بـه پـای میـز گفت وگوهـای صلـح حاضـر شـوند و از 
جنـگ و خشـونت دسـت بردارنـد، زیـرا بـه بـاور آقـای 
سـیاف، در شـرایط کنونـی هیـچ راه حل دیگری بـه جز از 

مذاکـره وجـود ندارد.
آقـای سـیاف افـزود کـه او همـواره بـر نـاروا بـودن عمل 
انتحـاری تأکیـد کـرده، امـا بـه همان انـدازه انتحـاری یک 
کار نـاروا اسـت آوردن صلـح نیـز در افغانسـتان یـک امر 

اسـت. واجب 
ایـن رهبـر جهـادی گفـت کـه مذاکـرۀ مخالفاِن مسـلح به 
معنای تسـلیم شـدن نیسـت. او از حکومت نیز می خواهد 
تـا زمینـه را بـرای حضـور بـا »عـزت« مخالفان مسـلح در 

جامعـه فراهـم کند.
اشتباه بزرگ

آقـای سـیاف همچنـان در خصوص انتخـاب بیت المقدس 
بـه عنوان پایتخت اسـرائیل از سـوی رییس جمهـور امریکا 
انتقـاد کـرد و ایـن کار را یـک »اشـتباه بـزرگ« ایـاالت 

متحـدۀ آمریـکا خواند.
او گفـت کـه از ایـن تصمیـم رییس جمهـور امریـکا بـر 
عـالوۀ نارضایتـی تمامی مسـلمانان جهان، حتا شـهروندان 
امریـکا نیـز ناراضـی اند. به بـاور آقای سـیاف، ایـن اقدام 
امریـکا عواقـب خطرناکـی در پـی خواهـد داشـت و باید 
بایـد  تصمیـم اش  ایـن  مـورد  در  امریـکا  رییس جمهـور 

تجدیـد نظـر کند.
آماده گی برای میزبانی گفت وگو با حکومت

رییـس شـورای  مجـددی،  دیگـر، صبغـت اهلل  در سـوی 
در  دیگـری  نشسـِت  در  جهـادی  و  سیاسـی  احـزاب 
کابـل، از حکومـت و جریان هـای سیاسـی خواسـت کـه 
نظـر  در  را  ملـی  منفعت هـای  تصمیم گیری های شـان  در 

بگیرنـد. 
در  »اصـل«  یـک  را  ملـی  وحـدت  مجـددی  آقـای 
تصمیم گیـری خوانـد و گفت کـه حکومـت و جریان های 
سیاسـی بـا موضع گیری های شـان نبایـد بـه وحـدت ملـی 

آسـیب برسـانند. 
او داشـتن موضـع سیاسـی را »حـق« هـر حـزب خوانـد 
و گفـت کـه جریان هـای سیاسـی می تواننـد آن را اعـالم 
کننـد. مجـددی گفت کـه تضعیـف جریان های سیاسـی و 

حزب هـا »بـه نفـع ملـت و کشـور نیسـت«. 
احـزاب  بـا  کـه  خواسـت  از حکومـت  مجـددی  آقـای 
ملـی  بـزرگ  موضوع هـای  در  را  آنـان  و  کنـد  »تفاهـم« 

احتـرام بگـذارد«.  آنـان  بـه دیـدگاه  »شـریک کنـد و 
ایـن رهبـر جهـادی بـا تأکیـد بـه این کـه گفت وگوهـای 
تمـام  از  »مـا  بیـان داشـت:  باشـد،  »بین االفغانـی«  صلـح 
گفت وگـو  وارد  کـه  می خواهیـم  سیاسـی  جریان هـای 
شـوند تـا به یـک راه حل سیاسـی قابل قبول دسـت بایند«.
ایـن  آمـاده هسـتیم کـه  آقـای مجـددی می افزایـد« »مـا 

کنیـم.«  میزبانـی  را  گفت وگـو 
آقـای مجـددی در بخـش دیگر از سـخنانش از کمیسـیون 
مسـتقل انتخابـات خواسـت کـه برگـزاری انتخابات سـال 
آینـده را جدی بگیـرد. او گفت: »عزل و نصب کمیشـنران 
کمیسـیون مسـتقل انتخابات باید بر اسـاس قانون صورت 

بگیرد«. 
بـه بـاور او، بـرای »شـفافیت انتخابـات و جلـب اعتمـاد 
عمومـی نسـبت بـه آن« طرحـی را آمـاده کـرده اسـت که 
بعـداً در اختیار کمیسـیون مسـتقل انتخابات قـرار می دهد.
ایـن گفته هـا در حال مطرح می شـود که از آغـاز حکومت 
وحـدت ملـی تا اکنـون، شـماری از جریان های سیاسـی با 
حکومـت وحدت ملـی هم نظر نبـوده  و بارها حکومت را 

به شـدت نقد کـرده  اند. 
بین المقدس اورشلیم نمی شود

نکوهـش  ضمـن  نشسـت  ایـن  در  مجـددی  صبغـت اهلل 
پایتخـت اسـرائیل بـه  انتقـال  تصمیـِم امریـکا مبنـی بـه 
بیت المقـدس گفـت کـه هیـچ گاه قبـول کـرده نمی توانیـم 
کـه بیت المقـدس مرکـز یهـود باشـد، زیـرا ایـن منطقه از 

زمان هـای سـابق مرکـز مسـلمانان بـوده  اسـت.
آقـای مجـددی ایـن اقـدام امریـکا را تجـاوز آشـکار آن 
کشـور دانسـت و افـزود: در برابـر ایـن عمـل واشـنگتن 
ایسـتاده خواهیـم شـد؛ مـردم افغانسـتان نیـز بـا اکثریـت 

اتفـاق آرا بـا مـا هم صـدا می باشـند.
در عیـن حـال او گفـت کـه مـردم فلسـطین در برابـر این 
کار امریـکا تنهـا نخواهنـد بـود و عالوه کرد کـه تا آخرین 
قطـره خـون خـود بـرای دفـاع از فلسـطینی ها دفـاع و از 

آنـان حمایـت خواهـد کرد.
امریـکا  رییس جمهـور  گذشـته،  هفتـۀ  چهارشـنبۀ  رور 
اعـالم کـرد کـه کشـورش پـس از ایـن بیت المقـدس را 
بـه عنـوان پایتخـت رسـمی دولـت اسـراییل می شناسـد. 
براسـاس گزارش هـا، امریـکا به زودی سـفارت خود را در 

داد. خواهـد  انتقـال  بیت المقـدس 
گفتنـی اسـت کـه رهبـران حکومـت وحـدت ملـی روز 
و  بـزرگان جهـادی  و  رهبـران  از  بـا شـماری  پنج شـنبه 

سیاسـی کشـور دیـدار کـرده انـد.
و  ملـی  مهـم  مسـایل  مـورد  در  دیـدار  در  غنـی  آقـای 
بین المللـی بحث و گفت وگو کرده اسـت. دفتر رسـانه های 
ریاسـت جمهوری در خبرنامه یـی کـه بـه روزنامـۀ ماندگار 
رسـیده، گفتـه شـده که رییـس حکومت از آنـان »به خاطر 
اعـالم پیشتیبانی شـان از موقـف حکومت و اظهـارات آنان 
در زمینـۀ مسـایل مهـم ملـی و بین المللـی سـتایش کـرده 

است«.
بـه نقـل از خبرنامـۀ ارگ، دکتـر عبـداهلل، رییـس اجرایـی 
حکومـت وحـدت ملـی در ایـن نشسـت گفتـه اسـت که 
متحـد،  ملـل  جلسـات  در  افغانسـتان  موقـف حکومـت 
سـازمان همکاری کشورهای اسـالمی و سایر نهادهای بین 
المللـی در مـورد بیت المقـدس واضـح اسـت و حکومـت 

افغانسـتان دیـدگاه مـردم خـود را بازتـاب می دهـد.
در خبرنامـه هم چنـان آمـده اسـت: »محمـد اشـرف غنـی 
گفـت کـه امـروز دشـوارترین روز بـرای مسـلمانان جهان 
اسـت و ما منحیث مسـووالِن و رهبران این کشـور باید از 
تدبیـر کامـل کار بگیریم و نگذاریم که دشـمنان افغانسـتان 

از ایـن وضعیت سـوء اسـتفاده کنند.«
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فرهنګي فعاالن: 

د غزين تاریخي اثار د ملنځه تلو 

له ګواښ رسه مخ دي

استاد سیاف:

جهاِد افغانستان ارادۀ ملت بود

تـور  دولـت  پـر  ځوانـان  او  فعـاالن  فرهنګـي  والیـت  غـزين  د 

پـوري کـوي چـې د غـزين فرهنګـي او تاریخـي اثـار يـې لـه پامه 

غورځـويل چـې زیاتـره يـې د لـه منځـه تلـو پـه حـال کـې دي.

د دوی لـه ډلـې یـو هـم فرهنګـي فعـال عبدالعيل فقیـري دی چې 

وايـي، د دغـه والیت پـه مرکز او ولسـواليو کې اوس زیات شـمېر 

تاریخـي اثـار او ابـدات چـې پـه سـلهاوو کلونـه تاریـخ لـري د 

دولـت د بېغـورۍ لـه کبلـه اوس ملنځـه تلـيل او یا هم د لـه منځه 

تلـو پـه حال کـې دي.

نومـوړی وايـي، کـه دغه اثـارو تـه توجو ورتـه وه نيش نـو پاتې به 

هـم تخریب يش.

ښاغلی فقیري وايي:

»د غـزين والیـت یـو شـمېر تاریخي اثـار په مرکـز اولسـواليو کې 

ورغول شـوه، خو په خواشـنۍ رسه باید و وایم چې د دغه والیت 

یـو شـمېر ولسـوالیو کـې ال اوس هـم یو شـمېر تاریخـي اثار چې 

بایـد ورغـول يش نـه دي رغول شـوي چې ښـه مثال ګـويت بیګم 

ده چـې پـه جغتو ولسـوالۍ کـې ده چـې ۷۰۰کاله تاریـخ لري او 

بـل د امـان اللـه خـان ماڼـۍ ده چـې پـه مقـر ولسـوالۍ کـې قرار 

لـري چـې اوس د ملنځـه تلـو په حـال کـې ده او دغه راز پـه اندړ 

او ده یـک ولسـواليو کـې او پـه مرکـز کـې هـم تاریخـي اثار شـته 

چـې د ورتـه برخلیـک رسه مخامخ دي.«

دغـه فرهنګـي فعـاالن وايـي چې نه یـوازې دغلتـه تاریخـي اثار د 

تخریـب پـه حال کـې دي بلکې یو شـمېر زورواکو په ښـکاره ډول 

غصـب کـړي او دغـه راز د وسـله والـو طالبانـو تر ولکـې الندې 

سـیمو کـې نړول کېږي خـو دولت ورتـه الس تر زنې ناسـت دی.

د دغـه فرهنګـي فعاالنـو لـه ډلـې اسـدالله جاللـزي ازادي راډيـو 

تـه داسـې وویل:

»پـه غـزين والیـت کې زیـات شـمېر تاریخـي سـیمې او تاریخي 

ابـدې او اثـار اوس زورواکـو خپل شـخي ملکیتونـه ګرځويل دي 

او نـړوي يې.«

د غـزين والیـت ځايـي خلـک د تاریخي اثـار په اړه دغه اندېښـنې 

پـه داسـې حـال کـې ښـيي چـې پـه دغـه والیـت کـې امنیتـي 

وضعیـت ورځ تربلـې خرابېـږي چـې زیـات شـمېر يې پـه جګړو 

کـې هم لـه منځـه تلـيل دي.

د غـزين والیـت د اطالعاتـو او فرهنګ ځايـي اداره د دغه فرهنګي 

فعاالنـو خـرې پـر ځای بـويل چې یـو شـمېر تاریخي ابـدات او 

ثـار د ملنځـه تلـو پـه حال کـې دي خـو دانه منـي چـې زور واکو 

غصب کـړي وي.

د دغـه والیـت د اطالعاتو او فرهنګ ادارې مسـؤل بشـیر محمدي 

ازادي راډيـو ته داسـې وویل:

»زه د غـزين والیـت د فرهنګـي فعاالنـو دغـه خرې دائیـدوم چې 

د غـزين والیـت یـو شـمېر تاریخي اثـار او ابـدې روغولو تـه اړتیا 

لـري، خـو موږ پـه تېرو څـو کلنو کـې شـااوخوا ۳۲تاریخـي اثار 

او ابـدې رغـويل دي، خـو یـو شـمېر الهـم نـه دي رغول شـوي، 

خـو مـوږ د هغـوی رسوې کـړې او تاسـو بـه ووینـۍ چـې ډېر ژر 

بـه یـې د رغولـو چـارې پیـل يش او بل داچـې دوی وايـي، دغلته 

تاریخـي ابـدات او اثـار زور واکـو غصـب کـړي وي دا زه نه منم، 

خـو هغـه پـه اوسـني حکومـت کـې نـه دي غصـب شـوي بلکې 

هغـه لـه دي مخکـې حکومتونـو کې غصب شـوي.«

پـه غـزين والیـت کـې شـااوخوا ۳۰۰ تاریخـي اثـار شـتون لري 

چـې د تېـرو ۱۶کلنو په درشـل کې یـوازې ۳۲تاریخـي اثار رغول 

شـوي چـې فعـاالن يې تـش په نـوم رغـول بويل.

غـزين د افغانسـتان د اسـالمي متـدن پالزمېنـه او د اولیـاوو کـور 

یادېـږي او نـه یـوازې داچـې په کور د ننـه مشـهور دی او مینه وال 

لـري بلکـې د هېـواد نـه بهر هم ښـه نـوم لري.

غـزين ۱۸ولسـوالۍ لـري چـې د ارزګان، زابـل، پکتیـا، پکتیـکا، 

وردګ، لوګـر او بامیانـو والیتونـو رسه ګـډه پولـه لـري.

د یادونـې وړه ده چـې نـه یـوازې پـه غـزين کـې بلکـې پـه دي 

ورسـتویو کـې پـه ټـول افغانسـتان کـې د روانـې جګـړې لـه کبله 

زیـات شـمېر تاریخـي اثـار د ملنځـه تلـو د ګـواښ رسه مخامـخ 

دي.

روح اهلل بهزاد

ACKU
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ورزش
بشیر احمد انصاری

بیت المقدس:
مسـألۀ فلسـطین را می تـوان »ام القضایـا«ی جهـان معاصـر 
بـه حسـاب آورد. فلسـطین از نظـر جنبـش جهانـی چـپ، 
نخسـتین سـنگر مبـارزه در برابـر امپریالیسـم، از نظـر مسـلمان ها قضیـه 
نخسـتین جهـان اسـالم، از نظـر عرب ها قضیـه مرکزی و از نظـر ملت های 
افزون طلبـی،  زورگویـی،  علیـه  نبـرد  عرصه هـای  گرم تریـن  دنیـا،  آزادۀ 

تجـاوز و نژادپرسـتی بـه شـمار مـی رود.
خالصـه، از هـر دیدی که به قضیه فلسـطین بنگریم، جنبـش آزادی خواهی 
آن را بخشـی از جنبـش آزادی خواهـی جهـان معاصـر خواهیـم یافـت 
عقب گردهـای  و  پیشـرفت ها  بـه  عقب گردهایـش  و  پیشـرفت ها  کـه 

نهضت هـای تحول طلـب و آزادی خـواه جهانـی گـره خـورده اسـت.
در این جـا اسـتعمار و اپارتاید و تبعیض دینی و سیاسـت پاکسـازی نژادی 
و زمیـن سـوخته و افزون طلبی هـای اسـتراتیژیک همه با هـم یکجا تمرین 
می شـوند. ایـن رژیـم تـا جایـی می رانـد کـه کسـی را در برابـر خویـش 
نبینـد. حـاال رژیـم اسـرائیل نـه صلـح را می پذیـرد و نه هم راه حـل وجود 
دو دولـت را. ایـن بـدان معنـا اسـت کـه ملتـی در این سـرزمین بایـد زیر 

خاک شـود.
بـه هرحـال، ترمـپ آنچـه را وعده کـرده بود، عملی سـاخت، حـال ببینیم 
کـه آیـا کشـورهای منطقه و جهان آنچـه را وعده کرده انـد، عملی خواهند 

کـرد؟. ایـن پایان داسـتان خونین قدس نخواهـد بود ...

ولی شیرزاد سنجنی

خاورمیانـه در سیاسـت خارجـی امریـکا جایگاه ویـژه دارد 
و اسـرائیل مهـرۀ کلیـدی امریـکا در مطنقـه اسـت، تاریـخ 
سیاسـی امریـکا نشـان می دهد کـه هیج رئیس جمهـوری در 
ایـن کشـور، اسـرائیل را فرامـوش نکرده و همیشـه حمایت از اسـرائیل را 
بـه عنـوان شـعار انتخاباتـی خویش اسـتفاده کـرده انـد. ترامپ بـا تصمیم 
خویـش وعـدۀ انتخاباتـی خـود را عملـی می کنـد، امـا طرف دیگـر قضیه 
ایـن اسـت که ایـن تصمیم گیری بـاالی نیمی از ملـت دنیا تأثیرگـذار بوده 
و نفـرت و انزجـار جوامـع را نسـبت بـه امریکا بیشـتر سـاخته و معادالت 
نظـم منطقه یـی و فرامنطقه یـی را برهـم خواهـد زد کـه قطعـَا بـه ثبـات 

منطقـه صدمـات جبران ناپذیـری را وارد خواهـد کـرد.

امراهلل صالح

ــده گان  ــس نماین ــرم مجل ــای محت ــور اعض حض
ــتان! افغانس

ــو نرگــس  ــورد بان ــاه را در م ــن یاداشــت کوت ــن ای م
ــان می نویســم.  نهــان، سرپرســت وزارت معــادن افغانســتان برای ت
ــد  ــوع، بای ــرض موض ــل از ع ــا قب ــد، ام ــه فرمایی ــدوارم توج امی
ــایه  ــه همس ــا موصوف ــه ب ــف این ک ــا وص ــه ب ــوم ک ــادآور ش ی
ــع  ــا راج ــده ام و تنه ــک ندی ــگاه او را از نزدی ــن هیچ ــتم، م هس
ــه او شــنیده ام. همچنــان مــن هیــچ نــوع منافــع مســتقیم و غیــر  ب
ــر  ــه ه ــما ب ــا ش ــدارم، ام ــادن افغانســتان ن مســتقیم در وزارت مع
دلیلــی کــه بــه او رأی نداده ایــد، کار از انصــاف دور انجــام داده و 
جایــگاه شــورای ملــی را زیــر پرســش قــرار داده ایــد. یقیــن دارم 
کــه خــود آگاهیــد کــه کســانی رای شــما را چــه حــال و چــه در 
ــی و  ــای تقلب ــر آدم ه ــه سراس ــد ک ــرده ان ــود ک ــته از آن خ گذش

ــد. ــوده ان ــش نب شــارالتان بی
تجریــد یگانــه نامــزد زن در شــمار وزرا از جانــب شــما نــه 
انعــکاس خــوب داخلــی داشــته و نــه هــم بــه حیثیــت افغانســتان 
ــش،  ــر زن بودن ــه خاط ــه ب ــکاش ن ــت. ای ــزده اس ــرون اف در بی
ــت  ــر او را رد صالحی ــل موجــه دیگ ــدام دلی ــه اســاس ک ــه ب بلک
ــه  ــکایت ب ــاد و ش ــت انتق ــچ انگش ــورت هی ــد، در آن ص می کردی
ــا  ــد صده ــد مانن ــما می توانی ــد. ش ــاد نمی ش ــما فری ــانی ش نش
ــرده و او را  ــی ک ــز مصلحت اندیش ــار نی ــر، این ب ــت دیگ مصلح
ــت  ــۀ مل ــه خان ــازید ک ــت س ــد و ثاب ــد بدهی ــاب رأی تایی در غی
ــا همــه مشــکالت هنــوز احســاس، عاطفــه و انصــاف دارد و از  ب

ــاهلل. ــدارد. انش ــار ن ــی ع ــتباه و بی انصاف ــالح اش اص

ملک ستیز

بـرای به رسـمیت شناسـی بیت المقـدس امریـکا بایـد سـه 
ارتـش پـر قـدرت را در خاور میانه متالشـی می کـرد. ارتش 
عـراق، ارتـش سـوریه و ارتـش لیبیا. رهبران هر سـه کشـور 
فرماندهـان سرشـناس ارتـش بودند کـه دیوار محکـم در برابر اسـراییل به 
 حسـاب می رفتنـد. حـاال ایـن سـه دولت خـاور میانه بسـیار فقیـر و متکی 
بـه حمایت هـای جهانـی هسـتند. بـه یـاد دارم معمـر قذافـی بـزرگ  ترین 
خطـر بـرای اسـراییل بـود. وی خطرناک تریـن گروه هـای تروریسـتی را 
رهبـری می کـرد تـا مـزدوران موسـاد را در خـاور میانـه شـکار کنـد. حتا 
کارمنـدان موسـاد را در غـرب بـه دام می انداخـت. حافـظ ال اسـد گـروه 
ضربتـی را هدایـت می  کـرد کـه موسـادی ها را در مرز های لبنان شناسـایی 
و تـرور می کـرد. سـازمان نظامـی اسـتخبارات صـدام حسـین چهـار نهـاد 
ضـد تـرور بـرای اسـراییل را سـازمان مـی داد. صدام خـود ایـن نهادها را 
در چارچـوب ریاسـت عالـی نظامـی رهبـری می کـرد. بـرای نابـودی این 
سـه ارتـش سـهم ناک در خـاور میانـه سـعودی ها هم گرایی اسـتراتژیک با 

اسـراییل و امریکا داشـتند.

رونالدو 
پنجمين توپ طال را گرفت

افزایش جوایز ليگ 
قهرمانان آسيا و AFC کاپ

فیـسبـوک نـــامــه

سـرانجام اتفـاق قابـل پیش بینـی رخ داد و کریـس رونالـدو دومیـن جایـزۀ 
معتبـر فـردی سـال ۲01۷ دنیـای فوتبـال را هـم به دسـت آورد. رونالـدو، 
سـتارۀ پرتغالـی رئال مادریـد مطابـق انتظـار و پیش بینی هـا، تـوپ طـالی 

فرانـس فوتبـال در سـال ۲01۷ را تصاحـب کـرد.
 »THE BEST« او کـه پیـش از این جایـزه، بهترین بازیکن دنیا موسـوم به
را در سـال ۲01۷ دریافـت کـرده بود، در کسـب تـوپ طال با لیونل مسـی، 

سـتارۀ آرژانتینی بارسـلونا در عدد ۵ برابر شـد.
رونالدو پیش از این در سـال های ۲00۸، ۲013، ۲014 و سـال گذشـته هم 
صاحـب ایـن عنوان شـده بود. مسـی در رده دوم ایسـتاد  و نیمار هم سـوم 
شـد. جان لوئیجـی بوفـون، سـنگربان افسـانه یی یوونتـوس  در ردۀ چهـارم 
قـرار گرفـت و لـوکا مودریچ، هافبـک خـالق رئال مادرید هـم ردۀ پنجم را 

از آن خـودش کرد.
رده بنـدی نفـرات اول تـا سـی ام به این شـرح اسـت: 1- کریـس ونالدو ۲- 
لیونـل مسـی 3- نیمـار 4- جان لوئیجی بوفون ۵- لوکا مودریچ 6- سـرخیو 
رامـوس ۷- کیلیـان امباپـه ۸- انگولـو کانتـه 9- روبـرت لواندوفسـکی 10 
- هری کین، 11-ادینسـون کاوانی 1۲- ایسـکو 13- لوئیس سـوارس 14- 
کویـن دی برویـن 1۵- پائولـو دیبـاال 16- مارسـلو 1۷- تونی کـروس 1۸- 
آنتـوان گریزمـان 19- ادن ازار ۲0 - داویـد دخـه آ ۲1- لئونـاردو بونوچـی 
و پیـر امریـک اوبامیانـگ ۲3- سـادیو مانـه ۲4- رادامل فالکائـو ۲۵- کریم 
بنزمـا ۲6- یـان اوبـالک ۲۷- متـس هوملـس ۲۸- ادیـن ژکـو  ۲9- دریس 

مرتنـس و فیلیپـه کوتینیو.

جوایـز فاتحـان فصـل آینـدۀ لیـگ قهرمانان آسـیا و AFC کاپ بـا تصمیم 
افزایـش یافـت. کنفدراسـیون فوتبـال آسـیا جوایـز  کنفدراسـیون فوتبـال 
لیـگ  قـارۀ کهـن شـامل  ایـن  در  باشـگاهی  رقابـت  قهرمـان ۲  تیم هـای 

قهرمانـان و کاپ آسـیا را افزایـش داشـت.
طبـق تصمیـم جدیـد کنفدراسـیون فوتبـال آسـیا، تیـم اول لیـگ قهرمانـان 
سـال ۲01۸ میـالدی 4 میلیـون دالـر پـاداش دریافت خواهد کرد که نسـبت 
بـه سـال قبـل بـا افزایش یـک میلیـون دالری مواجه شـده اسـت. تیـم فاتح 
AFC کاپ نیـز یـک میلیـون و پانصـد هـزار دالر پـاداش دریافـت می کند 
کـه بـه نسـبت سـال ۲01۷ میـالدی افزایـش پنج صد هـزار دالری را نشـان 

می دهـد.
ویندسـور جـان، دبیرکل کنفدراسـیون فوتبال آسـیا نیز در ایـن رابطه گفت: 
در هـر مرحلـه از لیـگ قهرمانـان آسـیا پاداش هـا افزایـش خواهـد یافـت. 
افزایـش پـاداش بـرای برنـده گان و فینالیسـت های فصل آینـده AFC کاپ 
را هـم در نظـر گرفتیـم. کنفدراسـیون  فوتبال آسـیا همیشـه به دنبـال پاداش 
مناسـب بـرای موفقیت هـا بـوده و انگیـزه پیـروزی تیم هـا در فصـل آینـده 

لیـگ قهرمانـان و کاپ آسـیا بیـش از هـر زمـان دیگری خواهـد بود.
لیـگ قهرمانـان آسـیا پـس از رقابت های باشـگاهی اروپـا در رده دوم میزان 
پاداش هـا قـرار دارد. عـالوه بـر افزایـش پـاداش یـک میلیـون دالـری تیـم 
قهرمـان بـه نسـبت سـال قبـل مبلـغ ۵00 هـزار دالـر اضافـه نیـز بـه تیـم 
دوم تعلـق خواهـد گرفـت کـه پاداش هایـش بـه ۲ میلیـون یـورو می رسـد. 
همچنیـن یارانـه سـفر تیم هـای شـرکت کننده در مراحـل ابتدایـی رقابت هـا 
تـا سـقف 100 هـزار دالـر افزایـش می یابـد کـه ایـن مبلـغ در مرحلـه یک 
شـانزدهم 1۵0 هـزار دالـر خواهـد بـود. در مرحلـه یک هشـتم و نیمه نهایی 
ایـن مبلـغ ۵0 هـزار دالر اسـت کـه مجمـوع این مبلغ بـرای هـر تیمی ۲۵0 

هـزار دالـر خواهـد بود.

» قـدس پایتخت
اسـرایيل شـد «
ــوان پایتخــت  ــه عن ــدس را ب ــکا ق ــور امری ــپ، رییس جمه ــد ترام دونال
اســرائیل بــه رســمیت شــناخت و طبــق وعده یــی کــه داده بــود، 
ســفارت امریــکا نیــز بــه بیت المقــدس انتقــال خواهــد یافــت .ایــن خبــر 
ــه صــورت غیرمنتظــره  ــد کــه ب غیرمنتظــره نبــود، بلکــه مســلمانان بودن
ــان  ــلمانان در جری ــه مس ــرای این ک ــدند؛ ب ــه رو ش ــر روب ــن خب ــا ای ب
اســتراتیژی امریــکا قــرار نداشــتند و دولت هــای مســلمان در ایــن بــاره 

ــتند . ــتراتیژی نداش اس
تاریــخ اســت کــه نظــام  اشــغال فلســطین، بزرگ تریــن تجــاوز 
ــغال  ــاک اش ــب خ ــده و صاح ــوان نماین ــه عن ــاوز را ب ــل متج بین المل
ــه دورتریــن نقــاط دنیــا  شــده می داننــد. خبــر اشــغال فلســطین ب

رســیده، ولــی فلســطینیان نزدیک تریــن دوســت ندارنــد .
ترامــپ گفــت کــه ایــن اقــدام بــه نفــع امریــکا اســت و دقیقــًا 
ــلمانی در  ــور مس ــچ کش ــه هی ــد ک ــون می دان ــت، چ ــه اس ــت گفت راس
ــد  ــد باش ــکا نمی توان ــع امری ــع مناف ــدام، مان ــن اق ــه ای ــل ب عکس العم
ــه شــراب  ــال، ب ــاهِ ســعودی و امث ــان، ش ــرب و در رأس آن ــاهان ع . ش
ــه کار  ــد و کاری ب ــش یاب ــان افزای ــوۀ جنسی ش ــا ق ــند ت ــه می اندیش کیل

ــد . ــالم ندارن ــرزمین اس س
مبــارزان مســلمان کــه صاحــب خــاک فلســطین انــد، تروریســت 
ــغ  ــدس تبلی ــرای ق ــه ب ــی اســالمی ک ــران دین شــناخته می شــوند و رهب
ــه قرضــاوی  ــا آن جــا ک ــد؛ ت ــی شــده ان ــز تروریســت معرف ــد نی می کنن
ــان را  ــه یهودی ــرای این ک ــد، ب ــت می دان ــک تروریس ــعودی ی ــز س را نی

اولواالمــر مســلمانان نم یدانــد .
ــه  ــن قضی ــد و ای ــه ان ــری از قضی ــدد بهره گی ــال او در ص ــران و امث ای
همیشــه در حاشــیۀ بازی هــای مذهبــی اش جــا داشــته اســت و همچنیــن 
بــه قــدر کافــی توســط اعــراب بدنــام گردیــده و حــس تنفــر غربی هــا 

ــد . ــتعل می باش ــر آن مش در براب
ــری ســوریه مشــغول  ــی خــود و درگی ــای منطقه ی ــا درگیری ه ــه ب ترکی
نگه داشــته شــده اســت و کاری ازش ســاخته نیســت .کشــورهای دیگــر 
اســالمی در حاشــیۀ ایــن قضیــه انــد و بــه لحــاظ جغرافیایــی، در مرکــز 
ــد و صــرف محکومیــت لفظــی برعهدۀشــان گذاشــته شــده  ــرار ندارن ق

اســت.
ــم آن،  ــدرت از تصمی ــر ق ــور پُ ــک رییس جمه ــرای انصــراف ی فشــار ب
ــه در  ــت، ن ــن اس ــی ممک ــی و نظام ــی سیاس ــایه هژمون ــرف در س ص
ســایه شــراب کیلــه و هواپیمــای اختصاصــی .زمانــی کــه ملــک ســلمان 
ــری  ــان لجــام رهب ــه گــردن ترامــپ انداخــت، همــان زم ســتایش نامه ب

ــال او نیــز زده شــد. ــه دهــن ملــک ســلمان و امث ترامــپ ب
ــا حــاال یکســان اســت. همــه محکــوم  ــش کشــورهای اســالمی ت واکن
ــان  ــا مخالف ــد ســعودی و مصــر ت ــی مانن ــی کننده گان ــد از تبان ــرده ان ک
ــه  ــه و دیگــران. عمــوم مســلمانان ک ــد ترکی ــن سیاســت مانن ــی ای واقع
صاحبــان اصلــی ایــن ارزش انــد، در برابــر ســه ســوال تیوریــک قــرار 
دارنــد: یــک، قــدس یــک مســأله عربــی اســت یــا اســالمی؟ ایــن تبلیــغ 
ــز  ــرائیل نی ــه اس ــرای این ک ــرائیل، ب ــه اس ــول دارد و ن ــالم قب ــه اس را ن
معتقــد اســت کــه قــدس یــک مســأله سیاســی نیســت، بلکــه ســرزمین 
ــت  ــدس را ملکی ــز ق ــان اســت و اســالم نی ــرای یهودی ــی ب ــود دین موع
ــت  ــی، ملکی ــی و مدن ــرم مک ــمول ح ــه ش ــدس ب ــد و ق ــی نمی دان کس
قابــل انتقــال بــرای افــراد و دولت هــا نمی باشــد و بدیــن لحــاظ، 
ــرم  ــه ح ــه قضی ــت، بلک ــرائیل نیس ــراب و اس ــه اع ــدس قضی ــألۀ ق مس

ــا اســالمی اســت. یهــودی و ی
ــد  ــان کاری نمی کنن ــد، چــرا آن ــر ان ــا، اعــراب نزدیکت ــه م دو، نســبت ب
ــد و  ــوردار ان ــی برخ ــبتًا خوب ــادی نس ــدرت اقتص ــه از ق ــی ک درحال
ــا حمــاس و حــزب اهلل از هیــچ کشــور عربــی هــراس  ــر ب اســرائیل براب
ــوا  ــاهان فت ــرای ش ــاری ب ــان درب ــم مفتی ــه می دانی ــی ک ــدارد درحال ن
می بافنــد و مظاهــره بــه نفــع فلســطینیان را بدعــت می داننــد و الواالمــر 
بــودن اســرائیل را یــک ســنت. علمــای بی طــرف مســلمان نیــز 

تروریســت قلمــداد می گردنــد .
ســه، اختــالف مذهبــی مســلمانان را بــه شــدت رنــج می دهــد؛ تــا آنجــا 
کــه کشــتار اطفــال یمنــی بــه دلیــل شــیعه بــودن و اطفــال ســوری بــه 
ــار  ــالم رقت ب ــان اس ــیعه در جه ــنی و ش ــرای س ــودن، ب ــنی ب ــل س دلی
ــطین را  ــۀ فلس ــد قضی ــه بتوانن ــه این ک ــد ب ــه رس ــود؛ چ ــته نمی ش دانس

فــارغ از جنــگ مذهبــی بررســی کننــد .
ــز  ــکا نی ــد و امری ــرده نتوان ــش ب ــاید کاری از پی ــلمانان ش ــش مس واکن
ــک  ــورت ی ــه ص ــه ب ــد، بلک ــد ش ــود نخواه ــدس ناب ــا ! ق ــد، ام می دان
ــن  ــش گرفت ــد . آت ــد مان ــی خواه ــلمانان باق ــرای مس ــی ب ــدۀ هویت عق
قــدس عامــل شــکل گیری ســازمان همکاری هــای اســالمی شــد، حتمــًا 
ــه  ــود ک ــی ش ــکل گیری طوفان ــل ش ــدس عام ــر ق ــای دیگ بی چاره گی ه

ــد . ــود کن ــدار و متجــاوزان را ناب مســلمانان را بی
قدس!

نبایــد ناامیــد باشــی !هنــوز فرزنــدان ایــن امــت تــرا قبلــۀ خــود می داننــد 
و بــر تصویــر تــو ســجده می کننــد و تــو بــه عنــوان یــک ارزش هویتــی 
ــد و روزی  ــی مان ــی خواه ــی باق ــل های بی پایان ــت، نس ــن ام ــرای ای ب
ــه ایــن امــت  ــرا متعلــق ب حتمــًا خواهــد رســید کــه ترامــپ دیگــری ت

رســمًا خواهــد پذیرفــت .

کمال الدین حامد
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پـس از تصمیـم ترامپ برای به رسـمیت شـناختن اورشـیلم )بیت 
المقـدس( بـه عنـوان پایتخت اسـرائیل، رونـد مذاکـرات صلح نیز 
پایـان یافتـه تلقـی مـی شـود. اما بـا وصـف آن، عجالتًا ایـن روند 

مـی توانـد دوباره از سـر گرفته شـود.
بـا وجـود افزایـش ابرهای تیـره بر فرار ایـن مذاکـرات، بارقه های 
امیـدی نیـز دیـده مـی شـوند. اما روشـن نیسـت که چه کسـی آن 

را رهبـری خواهد کرد.
در هفته گذشـته یک هئیت فرسـتاده شـده توسـط محمـود عباس 
رئیـس اداره خودمختـار فلسـطینی هـا، بـه جریـد کوشـنر داماد و 
مشـاور ترامپ هشـدار داد که ایـن تصمیم ترامـپ مذاکرات صلح 
اسـرائیل و فلسـطینی هـا را بـه »مرگ« محکـوم می کنـد. بنابراین، 
در صورتـی کـه ترامـپ بـرای انتقـال سـفارت اسـرائیل  بـه بیت 
المقـدس تصمیـم بگیرد، فلسـطینی هـا حکومت ایـاالت متحده را 

بـه عنـوان »میانجی صـادق« نمـی پذیرند.
با تصمیم ترامپ، وقوع انتفاضه سوم بعید نمی باشد

ترامـپ بـه روز چهارشـنبه تصمیـم خـود را اعـالم کـرد و تأکیـد 
کـرد که سـفارت ایـاالت متحـده را از تـل ابیب به بیـت المقدس 

منتقـل مـی کند.
بـا ایـن تصمیم به وضاحت روشـن اسـت کـه روند صلـح عجالتًا 
»مـرده« اسـت. بـه تعقیب اعالم ایـن تصمیم ترامپ، اسـمعیل هنیه 
رهبـر حمـاس نیـز ضمن یک سـخنرانی در غزه رونـد صلح را »به 
طـور قطعـی پایـان یافتـه« اعـالم کرد. بـه گفتـه هنیه ایـن تصمیم  

ترامـپ »اعالم جنـگ« علیه فلسـطینی ها می باشـد.
اسمعیل هنیه رهبر حماس

همچنـان حنـان عشـراوی یـک تـن از اعضـای رهبـری سـازمان 
آزادی بخـش فلسـطین »پـی ال او« نیـز اعـالم کـرد کـه » تصمیم 
ترامـپ خیالـی را کـه گویـا ایاالت متحـده یک میانجـی بی طرف 

خواهـد بود« پایـان داد.
گفت وگوهای صلحی که پایان ندارند

بـا ایـن حـال، آیـا می تـوان گفت کـه رونـد صلـح واقعًا بـه پایان 
رسـیده اسـت؟ یکی از مبصرین روزنامه »دِ اورشـیلیم پُسـت« نیز 
زیـر عنـوان »کـدام روند صلـح؟« به این مـورد پرداخته اسـت. در 
ایـن تبصـره آمـده اسـت: بـه هر صـورت، از سـه سـال به اینسـو 
مذاکراتـی انجـام نیافتـه اسـت. بـا آنکـه تصمیـم ترامـپ در روند 
صلـح تأثیـر بهتـری نخواهـد داشـت، بلکه آهسـته آهسـته عالیق 
اسـتراتژیک و دیپلوماتیـک ایـاالت متحـده را بـه سـمت بربـادی 
مـی کشـاند. بـا آنهم تمـام این مسـایل بر نقـش ایـاالت متحده به 
عنـوان یـک میانجی غیر قابـل انصـرف در منطقه تأثیـری نخواهد 
داشـت. در ادامـه ایـن تبصـره آمده اسـت: »در صورتی کـه بازهم 
ایـن مذاکـرات در یـک مقطـع زمانی دیگر آغـاز گردد، فلسـطینی 
هـا بـه ایاالت متحـده ضروت خواهند داشـت، زیرا هیچ کشـوری 
بـرای حمایـت از قـراردادی میـان هـردو جانـب به انـدازه ایاالت 

متحـده بر اسـرائیل نفوذ نـدارد.«
آلمـان علیـه به رسـمیت شـناختن بیت المقـدس به مثابـه پایتخت 

اسـرائیل به امریکا هشـدار داد
قـدرت سیاسـی و نظامی مهمتریـن ضریب مذاکـرات صلح را می 

سـازند. جیـل مورچیانـو، دانشـمند علـوم سیاسـی نیز با اشـاره به 
ایـن نکتـه تأکیـد کـی کند کـه در گذشـته و نیـز حال عمـاًل دیده 
شـده اسـت کـه مسـایل زیـادی بدون حضـور ایـاالت متحـده به 
مؤفقیـت بـه پایـان رسـیده اند. طـور مثال دیـدار انورالسـادات در 
سـال 19۷۷  از بیـت المقـدس و نیـز مذاکـرات صلـح عـرب بـه 

ابتـکار عربسـتان سـعودی و مصر در سـال ۲00۲.
بـا آنهـم مورچیانـو در ادامـه افـزود: »اما با وجـود همه، متاسـفانه 
امریکایـی هـا تنهـا جانبی انـد که از قـدرت زیادی برخـوردار اند 

و مـی توانند از سیاسـت »شـالق و شـکر« اسـتفاده کنند.«
موقف بی  اهمیت اتحادیه اروپا 

در اینجـا ایـن سـوال مطـرح می شـود کـه آیـا اتحادیـه اروپا نمی 
توانـد در این زمینه نقشـی داشـته باشـد؟

بـه بـاور مورچیانـو در ایـن ارتبـاط اتحادیـه اروپـا نمـی تواند به 
عنـوان میانجـی مطرح گـردد. اتحادیه اروپا از رونـد صلح حمایت 
مـی کنـد، امـا نقـش الزمـی در ایـن رونـد نـدارد. زمانی کـه جان 
کیـری وزیـر امـور خارجـه پیشـین ایـاالت متحـده سـال ۲011 
خواسـت تـا مذاکـرات صلـح فلسـطین و اسـرائیل را بـار دیگـر 
بـه حرکـت درآورد، و همزمـان توقـف گسـترش اعمـار شـهرک 
سـازی اسـرائیل در غـرب اردن را مطـرح نمـود، بـا آنکـه اتحادیه 
اروپـا از ایـن طـرح حمایـت کـرد، اما برای هـردو جانـب مذاکره 
شـراکت ویـژه خـود را مطـرح نمود. بـه گفتـه مورچیانـو اتحادیه 
اروپـا هیچگاهـی یـک طرف مسـتقل نبوده اسـت و هیچگاهی هم 
از ایـن اتحادیـه نفـوذ مسـتقل و انگیـزه مسـتقل در چـوکات ایـن 
مذاکـرات محسـوس نبـوده اسـت. بنابـر ایـن بـه بـاور مورچیانو 

»اتحادیـه اروپـا بـرای رونـد صلح اصـاًل مهم نیسـت«.
زمان مناسب برای عوام فریب ها

ایـن نکته روشـن اسـت کـه در صورتی کـه مذاکرات صلـح آغاز 
گـردد، احتمـاالً بـه تناسـب گذشـته دشـوارتر خواهـد بـود. زیـرا 
بـه دلیـل جنـگ سـوریه وضعیت اسـتراتژیک اسـرائیل به شـدت 
وخیم شـده اسـت. این کشـور به شـدت خـود را از جانـب ایران 
در مخاطـره احسـاس مـی کنـد. تهـران نیـز بـه خوبـی واقف می 
باشـد کـه بـا تصمیـم ترامـپ، چـه امکاناتی بـرای تبلیغات سـوء 

این کشـور مـی تواننـد میهـا گردند.
حسـن روحانـی قبـل از اعـالم تصمیـم ترامـپ گفت: »مسـلمانان 
بایـد مشـترکًا در برابـر ایـن توطیه هـا مقاومت کنند.« سـخنانی که 

حتـی در جهـان سـنی مذهبـان نیز می توانـد راه پیـدا کند.
اکنـون جریـان ایـن وضعیـت و اینکـه بـه کـدام سـمتی انکشـاف 
خواهـد کـرد، یعنـی بیشـتر وخیـم خواهـد شـد و یـا بـه آرامـش 
بـر خواهـد گشـت، بیشـتر منـوط بـه اظهـارات افـراد دخیـل در 
ایـن ماجـرا مـی باشـد. آنچـه روشـن اسـت، ایـن اسـت کـه باید 
مذاکـرات صلـح مجـدداً آغاز گردد. اما آنچه سـوال برانگیز اسـت 
ایـن اسـت کـه چـه کسـی بـا تمایـل خـود و یـا هم بـا توجـه به 
اوضـاع حاضـر خواهـد شـد کـه مسـئولیت ایـن مذاکـرات را بـه 
دوش گیـرد. در پایـان احتمـال این مـی رود که خواهـی نخواهی، 
ایـاالت متحـده بایـد مسـئولیت ایـن مذاکـرات را به عهـده گیرد.

حوالــی ســاعت یــک پــس 
از چاشــت دیــروز )جمعــه( 
انفجــاری در داخــل مســجد 
ــار  ــن درۀ ننگره ــوالی موم ولس
جمعــه،  نمــاز  ادای  هنــگام 
رخ داده کــه در نتیجــۀ آن مــال 
ــته و ۸  ــجد کش ــن مس ــام ای ام

ــدند. ــی ش ــزار زخم نمازگ
مــواد  می شــود  گفتــه 
منبــر  داخــل  در  انفجــاری 
ــود. ــده ب ــا ش ــجد جابه ج مس
ولســوال  نســیم،  محمــد 
ایــن  می گویــد،  مومــن دره 
رویــداد در منطقــۀ هزارنــاو رخ 

اســت. داده 
ــی، ســخنگوی  عطــااهلل خوگیان
ایــن  نیــز  ننگرهــار  والــی 
ــداد را تأییــد می کنــد، امــا  روی
جزییاتــی در دســت نمی دهــد.

مســؤول  میاخیــل،  انعــام اهلل 
ــت  ــت صح ــی ریاس مطبوعات
ننگرهــار می گویــد، تاکنــون 
ــته  ــک کش ــداد ی از محــل روی
ــه شــفاخانه ها  و ۸ زخمــی را ب

ــد. ــال داده ان انتق
میاخیــل  آقــای  گفتــۀ  بــه 

ایــن  زخمی هــای  وضعیــت 
رویــداد خــوب گــزارش شــده 

ــت. اس
ایــن  مســؤولیت  تاکنــون 
ــم  ــا ه ــردی و ی ــداد را ف روی
نگرفتــه  دوش  بــه  گروهــی 

اســت.

رســانه های آلمــان گــزارش داده انــد کــه 
پــرواز  از ۲۲۲  بیشــتر  خلبان های/پیلــوت 
ــی را  ــان افغان ــتند پناهجوی ــی خواس ــه نم ک
بــه افغانســتان برگرداننــد، از پــرواز بــه ایــن 

کشــور خــودداری کرده انــد.
ــای  ــادی ازخلبان ه ــمار زی ــده ش ــه ش گفت
در  نمی خواهنــد  گفته انــد  پروازهــا  ایــن 
برگردانــدن مهاجریــن افغــان بــه کشورشــان 
کــه هنــوز هــم ناامــن اســت نقشــی داشــته 

ــند. باش
ــی  ــرکت هوای ــرواز از ش ــه ۸۵ پ ــک ب نزدی
لوفت هانــزا و شــرکت زیــر مجموعــه آن 
بــه اســم یورونــگ از انتقــال مهاجرینــی 
ــان رد شــده،  ــی آن ــه درخواســت پناهندگ ک

کرده انــد. خــودداری 
ــه  ــان ب ــت آلم ــا را دول ــن پروازه ــار ای آم
ــور  ــرای آن کش ــزب چپ گ ــت ح درخواس

ــت. ــرده اس ــر ک منتش
در گزارش هــا آمــده اســت کــه از جنــوری/
ژانویــه تا ســپتامبر ســال ۲01۷ بیــش از ۲۲۲ 
ــادر  هواپیمــا از شــهرهای مختلــف آلمــان ق

بــه پــرواز نشــدند. از ایــن میــان نزدیــک بــه 
140 پــرواز از فرانکفــورت و نزدیــک بــه 40 

پــرواز هــم از دوســلدورف بــود.
روزنامــه وســت دویچــه الگماینــه، بــه نقــل 
ــزا  ــخنگوی لوفت هان ــی، س ــکل لمبرت از مای
نوشــته اســت کــه خلبان هــا تصمیــم پــرواز 
ــد.  ــه ان ــورد گرفت ــه م ــورد ب ــردن را م نک
ــان  ــا خلب ــواره ب ــرواز هم ــی پ ــم نهای تصمی
اســت و اگــر آنهــا بــه ایــن بــاور باشــند کــه 
مســافرین در امــن نیســتند، پــرواز نخواهنــد 

کــرد.
ــان  ــال ۲01۷، آلم ــاه اوت/آگوســت س ــا م ت
درخواســت   کــه  را  افغــان  مهاجــر   ۷۲
ــرد  ــود، اخــراج ک پناهندگی شــان رد شــده ب
ــان را  ــه آلم ــز داوطلبان ــر نی ــد مهاج و دوص

ــد. ــرک کردن ت
میــان  تفاهم نامــه  امضــای  دنبــال  بــه 
افغانســتان و کشــورهای اروپایــی، آلمــان در 
ــاه آگوســت ســال ۲01۷ اعــالم کــرد کــه  م
ــاری افغان هــا را متوقــف کــرده  اخــراج اجب

ــت. اس

اسـرایيـل، فلسطينـی ها 
و جست وجوی یـک ميـانجـی

انفجار در مسجدی در ننگرهار

خلبان های بيش از 200 پرواز در آلمان حاضر 

نشدند مهاجرین افغانی را به افغانستان برگردانند
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