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آرامگاهاماناهللخانبازسازیمیشود

آیادرافغانستان
میتوانبانشاطزیست؟

جایگاهخالیبرنامههایعلمیسازمان
مللدرنهادهایتحصیلیکشور
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دوستم کجا است؟
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نشست چهار جانبه: توهم صلح؟

کل حکومت، شاید تنها آقای غنی و مقامات ارشدش تا حدی به نیات راحیل شریف، فرمانده  کابل، و  تقریبا در 
کستان، باور داشته باشند. آقای غنی با این که با شور و اشتیاق بسیار به اسالم آباد می رود و در رفتار  کل ارتش پا
کستان  کستان را نمایش می دهد، اما شاید در ذهن خود نسبت به صداقت پا خود باور و اعتماد به تالش های پا

در پروسه صلح بدبین باشد.

کشور از فارغین نخستین دور فراغت برنامه »پرموت« قدردانی بانوی اول 

که  محفلی  در  کشور،  اول  بانوی 
از  تن   300 از  بیش  فراغت  خاطر  به 
انکشاف  برنامه  ک کنندگان  اشترا
برنامه  از  بخشی  که  زنان  رهبری 
»پروموت«  اداره انکشاف بین المللی 
در  امانی  لیسه  در  و  می باشد  امریکا 
کرد.  سخنرانی  بود  شده  دایر  کابل 
کشور فراغت این بانوان را  بانوی اول 
توانمندسازی  راه  بزرگ در  دست آورد 
غنی  روال  بانو  خواند.  جامعه  زنان 
که  را  تغییر  می خواهید  گر  »ا گفت: 

طوالنی  و  موثر  کرده اید  آغاز  شما 
از  را  خویش  کار  باید  باشد،  مدت 
وی  کنید.«  آغاز  خود  جامعه  درون 
از شبکه هایی  استفاده  با  افزود: »شما 
خانواده،  مثل  دارید  دسترس  در  که 
کمک  فرهنگ و میانجیگری و سنت 
کار  به هم دیگر باید در تداوم ابعادی 

که مثبت باشد.« نمایید 
وزیر  مومند،  فریده  دیگر  سوی  از 
از  نیز  افغانستان  عالی  تحصیالت 
جوانه  کورس  فارغان  دور  اولین 

وزارت  گفت  و  کرد  استقبال 
تحصیالت عالی همیشه  از راه اندازی 
می کند.  حمایت  برنامه هایی  چنین 
بزرگ ترین  از  یکی  پروموت  برنامه 
بین المللی  انکشاف  اداره  برنامه های 
که  می باشد،  امریکا  متحده  ایاالت 
تن   689 تعداد  به  مجموعی  به طور 
کشور این برنامه را به طور  زن از سراسر 
برنامه  این  کرده اند.  سپری  موفقانه 
گردیده  اجرا  جوانه  نام  تحت  که 
هفته   12 آن  آموزشی  نصاب  است 
آموزش  به منظور  و  می گیرد،  بر  در  را 
به  رهبری  پیشرفته  و  مهم  مهارت های 
18000 زن جوان افغان فارغ از مکاتب 
گردیده  تدوین  و  طرح  دانشگاه  یا  و 
کمک  زنان  این  به  برنامه  این  است. 
کرد تا توانایی آوردن تغییرات  خواهد 
جامعه  و  زیست  محل  و  زندگی  در 

کنند. خود را پیدا 
تصدیق نامه های  برنامه  این  اخیر  در 
به  جوانه  کورس  ک کنندگان  اشترا

گردید. کورس توزیع  گردان این  شا
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دیپلومات ها
در جستجوی صلح 

کابل از دیرزمانی به این سو اسالم آباد را متهم 
که  ادعایی  می کند؛  طالبان  از  حمایت  به 
که  کرده است. با وجودی  کستان آن را رد  پا
گروه طالبان  کشور تصدیق می کند روی  این 
متهم  را  کابل  اسالم آباد  مقابل  در  دارد.  نفوذ 
که  می کند  شورشی  گروه های  از  حمایت  به 
کشور  این  ک  خا در  مخفیانه  به صورت 
که این ادعا نیز از سوی دولت  فعالیت دارند 

افغانستان رد شده است.
کستان  پا خارجه  وزارت  در  ارشد  مقام  یک 
که  افغانستان  در  ثبات  و  گفته است: »صلح 
سرگیری  از  به  مرتبط  موضوعات  تمام  شامل 
گفتگوهای صلح و پروسه مصالحه می باشد، 
در  برعالوه  گرفت.  خواهد  قرار  گفتگو  مورد 
این نشست نمایندگان در مورد راه های پیشرو 

گرفت.« تصمیم خواهند 
صفحه 3
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زنگ اول


طرح  تصویب  از  پس  و  است  بودجه  منتظر  پارلمان 
بودجه، به مرخصی می رود، اما هنوز هم وزارت دفاع با 
سرپرست اداره می شود. سرپرست وزارت دفاع، چنان در 
میان نمایند گان بی  اعتبار است که وقتی به تاالر می رود، 
جنگی  دشوار  وضعیت  این  در  می شنود.  کنایه  و  نیش 
اداره  سرپرست  با  دفاع  وزارت  که  نیست  منطقی  اصال 
شود. وزارت دفاع باید یک وزیر مبتکر، فعال، پرانرژی و 
باتجربه داشته باشد. کسی که به سمت وزارت دفاع تکیه 
می زند باید دارای وجهه و اعتبار نزد نظامی ها باشد و از 

حداقل پایگاه اجتماعی برخوردار. 
آقای استانکزی هیچ یک از این ویژ گی ها را ندارد. عالوه 
بر این ها نمایند گان پارلمان به او رای عدم اعتماد داده اند. 
با  موجود  پارلمان  که  است  کرده  اذعان  رییس جمهور 
افغانستان  مردم  از  رسیده  سر  به  قانونی اش  معیاد  آن که 
نمایند گان  که  است  معنا  این  به  این  می کند.  نمایند گی 
پارلمان به نیابت از مردم افغانستان به آقای استانکزی رای 
عدم اعتماد داده اند. بنابراین اصال موجه نیست که ایشان 

در سمتش به عنوان سرپرست وزارت دفاع باقی بماند. 
در  نه  و  دارد  موفق  تجربه  مدیریتی  نه  استانکزی  آقای 
مهار شورشگری تحصیل کرده  و  مدیریت جنگ  رشته 
باید  واقعیت ها  این  نظرداشت  در  با  رییس جمهور  است. 
تصمیم بگیرد و آقای استانکزی را به جای دیگری بفرستد 
و شخص شایسته دیگری را به عنوان وزیر دفاع به پارلمان 
معرفی کند. در حال حاضر سمت ارگان های محل خالی 
است،  رفته  طوالنی مدت  مرخصی  به  رییسش  و  است 
ارگان های  به  را  استانکزی  آقای  می تواند  رییس جمهور 
سازمان  این  از  پوپل  آقای  نبود  در  تا  بفرستد  محل 

سرپرستی کند. 
داشته  اعتبار  و  وجهه  چنان  باید  افغانستان  جنگ  وزیر 
باشد که بتواند به ساحه  بحران برود و ترس را در وجود 
اشخاص  نیست.  قحط الرجال  بکشد.  افسران  و  سربازان 
دفاع  در درون وزارت  و  در همین کابل  زیادی  افراد  و 
و  هستند  آشنا  بحران  با  دارند،  جنگی  تجربه  که  هستند 
شدید  جنگ های  مدیریت  دشواری  پس  از  می توانند 

برایند. 
رییس جمهور باید از فرصت استفاده کند و تا دیر نشده 
یک وزیر دفاع جدید به پارلمان معرفی کند. اگر پارلمان 
بهار هم فصل  برنمی گردد. در  بهار  تا  به مرخصی برود، 
جنگ دوباره شروع می شود. درست است که تالش هایی 
نشست  اولین  دیروز  است  شده  آغاز  مذاکره  برای 
در  دولتی  هر  اما  شد،  برگزار  اسالم آباد  در  چهارجانبه 

کنار تالش برای مذاکره، آماده جنگ هم می باشد. 
آتش بس  نیست.  آتش بس  معنای  به  مذاکره  شروع 
به دست  زیاد  چانه زنی های  از  پس  و  مذاکره  جریان  در 
می آید. هنوز طالبان با دولت روی میز مذاکره ننشسته اند 
زور آزمایی  آینده  بهار  در  قوی می خواهند  احتمال  به  و 
کنند. این امر ایجاب می کند که وزیر دفاع جدید برای 
دریافت رای اعتماد به پارلمان برود و در سه ماه زمستان، 

برای فصل جنگی پیش رو آماد گی گرفته شود. 
تنها بحث وزارت دفاع نیست. ریاست عمومی  امنیت ملی 
باید  اداره می شود. رییس جمهور  با سرپرست  کشور هم 
سرپرست امنیت ملی را هم برای دریافت رای اعتماد به 
پارلمان معرفی کند تا رای نمایند گان را به دست بیاورد و 
با فراغ خاطر به سمتش تکیه زند و به کشورش خدمت 
مدیران  نمی تواند.  اداره شده  با سرپرست ها  کند. جنگ 
اعتبار،  هستند که وجهه،  هر کشوری کسانی  در  جنگ 
تخصص، تجربه و ابتکار دارند. در تمام جنگ های میهنی 
به دوش داشته اند که ویژ گی  را  کسانی مدیریت جنگ 
گفته شده در آنان صدق می کرد. سران حکومت وحدت 
موجه  را  سرپرستان  حضور  فرافکنی  با  نمی توانند  ملی 
داستان  به  رییس جمهور  باید  زودتر  هرچه  دهند.  جلوه 

سرپرستی پایان دهد. 

جنگباسرپرستها
ادارهنمیشود
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گروهی از انتحارکنندگان در ننگرهار بازداشت شدند

آرامگاه امان اهلل خان بازسازی می شود

اصابت هاوان در مکتبی در خوست جان سه دانش آموز را گرفت

افزایش یازده درصدی عواید اداره هوانوردی ملکی

بیش از چهل تروریست
 در عملیات های نظامی به قتل 

رسیدند

تعداد سردخانه ها افزایش 
می  یابد

8صبح، کابل: نیروهای امنیت ملی 
در والیت ننگرهار در شرق کشور، 
گروهی از انتحارکنندگان را در این 

والیت بازداشت کرده اند.
با  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
شش  که  می گوید  خبر  این  اعالم 
آماده  شان  تن  دو  که  انتحارکننده 

انتحار بودند، بازداشت شده اند.
که  می افزاید  اداره  این 
شده  بازداشت  انتحارکنندگان 
طالبان  تروریستی  گروه  به  مربوط 
انجام  با  که  می خواستند  و  هستند 
جالل آباد،  در  انتحاری  حمالت 
شهروندان این والیت را به گلیم غم 

بنشانند.

رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
جمهور کشور، به مسووالن وزارت 
والیت  در  فرهنگ  و  اطالعات 
دستور  کشور،  شرق  در  ننگرهار 
به  فرصت«  »زودترین  به  تا  داده 
منظور بازسازی آرامگاه شاه امان اهلل 

خان یک هیات فنی تشکیل دهند.
روز  را  دستور  این  غنی  آقای 
والیت  به  که  سفری  در  یکشنبه، 
است.  کرده  صادر  داشت  ننگرهار 
سفر  این  در  غنی،  جمهور  رییس 
بر  و  رفته  نیز  امان اهلل  آرامگاه  به 
افغانستان، دسته  سرخاک شاه سابق 

گل گذاشت.
براساس دستور رییس جمهور غنی، 
کنار  در  که  مسجدی  باب  یک 

معارف  وزارت  کابل:  8صبح، 
شلیک  نتیجه  در  که  کرده  اعالم 
یک فیر هاوان در مکتبی در والیت 
جان  دانش آموز  سه  خوست، 

باخته اند.
این  کردن  محکوم  با  وزارت  این 
مرمی  فیر  یک  که  می گوید  حمله، 
متوسطه  مکتب  محوط  در  هاوان 
والیت  باک  ولسوالی  سپین گهی 
خوست اصابت کرده و در نتیجه آن 
دختر  دو  شمول  به  دانش آموز  سه 
دیگر  دانش آموز  هشت  و  کشته 

زخمی شده اند.
وزارت معارف اصابت این هاوان را 
به »دشمنان مردم و علم ستیز« نسبت 
داده و از نیروهای امنیتی خواسته تا 

مستقل  اداره  کابل:  8صبح، 
که  کرده  اعالم  ملکی  هوانوردی 
گذشته  سال  در  اداره  این  عواید 
میالدی نسبت به سال قبل آن یازده 

درصد افزایش داشته است.
این اداره در اعالمیه ای می گوید که 
در جریان سال مالی 2015 میالدی، 

8صبح، کابل: نهادهای امنیتی اعالم کرده اند که در 
نتیجه عملیات های مشترک نیروهای امنیتی در مناطق 
گذشته،  روز  شبانه  یک  جریان  در  کشور  مختلف 

بیش از چهل تن از تروریستان به قتل رسیده اند.
این  از  تن  هفده  که  می گوید  داخله  امور  وزارت 
مربوطات  در  نظامی  عملیات های  در  تروریستان 
ولسوالی های میوند و غورک والیت کندهار به قتل 
در  که  افزوده  اعالمیه ای  در  وزارت  این  رسیده اند. 
نام  به  تروریستان  فرمانده  یک  شدگان  کشته  میان 

عبدالعلی نیز شامل است.
عملیات های  در  که  می افزاید  داخله  امور  وزارت 
نظامی در قندهار دو تروریست دیگر نیز زخمی شده 
و همچنین یک عراده موتر و یک عراده موترسایکل 
مربوط به تروریستان به دست نیروهای امنیتی افتاده 
بخش های  که  می گوید  داخله  امور  وزارت  است. 
از  قندهار  والیت  غورک  و  میوند  ولسوالی های  از 

وجود تروریستان پاک سازی شده اند.
همچنین وزارت دفاع نیز از کشته شدن بیست و شش 
تروریست در عملیات های نظامی خبر داده است. این 
وزارت می گوید این عملیات ها که در مناطق مختلف 
کشور راه اندازی شده بود، در آن سیزده تروریست 

زخمی و دوازده تن دیگر بازداشت شده اند.
وزارت دفاع از شهادت شش سرباز اردوی ملی نیز 
خبر داده است. این وزارت می گوید که این سربازان 
در نتیجه مبارزه علیه تروریستان داخلی و خارجی به 

شهادت رسیده اند.

8صبح، کابل: وزارت زراعت، مالداری و آبیاری 
تعداد  تا  دارد  نظر  در  وزارت  این  که  کرده  اعالم 
سردخانه ها را به منظور نگهداری درست محصوالت 

زراعتی دهقانان در سراسر کشور افزایش دهد.
سه  طی  که  می گوید  اعالمیه ای  در  وزارت  این 
کابل،  والیت های  در  سردخانه   1140 گذشته  سال 
پروان، بلخ، هرات، بدخشان، بامیان، کندز، کندهار، 
تعداد  است  قرار  و  ساخته شده  بدخشان  و  ننگرهار 

این سردخانه ها به 1402 باب برسد.
سردخانه هایی  مالداری،  و  زراعت  وزارت  گفته  به 
انفرادی،  یا  کوچک  شامل  شده  ساخته  تاکنون  که 
آن  در  که  می شود  بزرگ  و  کوپراتیفی  یا  متوسط 

فرآورده های باغی و زراعتی نگهداری می شود.
سردخانه های  ساخت  با  که  می افزاید  وزارت  این 
باغی  و  زراعتی  فرآورده های  میزان ضایعات  جدید 

از چهل درصد به پنج درصد کاهش خواهد یافت.
وزارت زراعت و مالداری می گوید که تاکنون 678 
باب سردخانه در والیت های کابل و پروان ساخته و 

349 باب آن اخیرا افتتاح شده اند.
این وزارت می افزاید هریک از سردخانه های انفرادی 
ظرفیت نگهداری پانزده تن پیاز و کوپراتیفی چهل و 
پنج تن پیاز را دارند و این سردخانه ها از کمک های 

دولت جاپان ساخته شده اند.
در  می گویند  مالداری  و  زراعت  وزارت  مقام های 
نگهداری  پیاز  ماه  پنج  برای  این سردخانه ها حداقل 

شده می تواند.

شده  بازداشت  انتحارکنندگان 
سیدمحمد،  نورالحق،  منصف اهلل، 
ابراهیم  و  پاچاگل  منصورالرحمان، 

دارد  موقعیت  خان  امان اهلل  آرامگاه 
نیز بازسازی می شود.

امیر امان اهلل که پس از قتل پدرش در 
رسید  قدرت  به  میالدی  سال 1919 
و در بیست و هشتم اسد سال 1298 
از  را  افغانستان  استقالل  خورشیدی 

عامالن این رویداد را به پنجه قانون 
از  دولتی  مقام های  بیشتر  بسپارند. 
به  طالبان  تروریستی  گروه  اعضای 
می کنند.  یاد  مردم  دشمنان  عنوان 

میلیون   571 و  میلیارد  سه  از  بیش 
افغانی عاید داشته و این رقم نسبت 
به سال 2014، یازده درصد افزایش 

را نشان می دهد.
ملکی  هوانوردی  مستقل  اداره 
می افزاید که دو میلیارد و سه  صد و 
پروازهای  بابت  از  افغانی  میلیون  ده 

این تروریستان دو  نزد  از  نام دارند. 
بدست  نیز  خودساخت  ماین  حلقه 

نیروهای امنیت ملی افتاده است.

خان  امان اهلل  کرد.  اعالم  انگلیس 
پس از چند سال زمامداری، مجبور 
به استعفا شد. او در 25 آپریل سال 
و  درگذشت  سویس  در   1960
در  و  منتقل  جالل آباد  به  جنازه اش 

کنار مقبره پدرش دفن شد.

کنترول  تحت  مناطق  مکاتب  بیشتر 
طالبان بسته اند. این گروه تروریستی 
مخالف  مکتب  به  دختران  رفتن  با 

است.

بخش  از  میلیون   910 عبوری، 
افغانی  میلیون   451 و  حق االجرات 
هم از کرایه و فیس  جایدادها بدست 
آمده است. اداره مستقل هوانوردی 
که  کرده  تاکید  همچنین  ملکی 
»صدها« میلیون افغانی دیگر از بابت 
صدور  شامل  خدمات  سایر  عرضه 
خدمات  و  کار  تصدیق نامه   جواز 

آب و برق بدست آورده است.
ملکی  هوانوردی  مستقل  اداره 
طور  به  عواید  این  که  می گوید 
هیچ گونه  و  شده  جمع  الکترونیکی 
فزیکی  قسم  به  پولی  دریافت 
صورت نگرفته است. این اداره ابراز 
در  عوایدش  که  کرده  امیدواری 
سال  رقم  از  بیشتر  جاری  مالی  سال 

گذشته باشد.

ACKU
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حکومت  رهبران  نمایندگان،  مجلس  اعضای  از  شماری 
کرده  متهم  تبعیض آمیز  برخوردهای  به  را  ملی  وحدت 
که این رهبران دست به تصفیه قومی در نهادهای  می گویند 

حکومت زده اند. 
جلسه  در  جوزجان  والیت  نماینده  درزابی،  عبدالستار 
اشرف غنی  که  گفت  نمایندگان  مجلس  دیروزی  عمومی 
کشور، در زمان مبارزات انتخاباتی خود شعار  رییس جمهور 
کم تر  که هیچ شهروند افغانستان از شهروندان دیگر  می داد 
و یا بهتر نیست، اما حاال دست به تصفیه قومی زده است. 
را  ملی  وحدت  حکومت  طور  »همین  افزود:  درزابی  آقای 
گر مساله صدارت آینده هم همین  ما و شما قبول نداریم. ا
را  ولسوالی  پنجاه درصد یک  نداریم.  قبول  ما  باشد،  طور 
به نام تاجیک و پنجاه درصد دیگر را چهار قندهاری به نام 
که  گفته بود  احمد و محمود بگیرند. جناب رییس جمهور 
گر  کم تر وجود ندارد. اما حاال عمال وجود دارد. ا افغان برتر و 
کسی از پنجشیر یا قندهار باشد امرش در افغانستان می چلد 
جوزجان  والیت  نماینده  این  نمی چلد.«  مردم  دیگر  از  و 
گفت:  رهبران حکومت وحدت ملی  به  هم چنین خطاب 
و  یک  درجه  شهروند  مساله  یا  که  می گوییم  برای  تان  »ما 
گذارید یا از پامیر تا هرات با شما نیستیم.  کنار  درجه دو را 
کادرها تمام از پنجشیر و قندهار تعیین می شوند. همین قدر 
قول اردو داریم، اما در راس آن یک ازبک نیست. تصفیه 
قومی جریان دارد. زمانی که بسم اهلل خان وزیر داخله و دفاع 
کردند،  و امراهلل خان رییس امنیت ملی بودند، ما را تصفیه 

روز  از  امریکا  و  چین  کستان،  پا افغانستان،  از  نمایند  گانی 
کستان روی پروسه صلح افغانستان  دوشنبه در اسالم آباد پا
گفتگوهای  از  بعد  نشست،  این  می کنند.  کره  مذا و  گفتگو 
صورت  نرسید،  نتیجه ای  به  که  گذشته  سال  جوالی  ماه 
می گیرد و هدف آن خاتمه دادن به جنگ طوالنی دولت 
افغانستان با طالبان می باشد. در ماه های اخیر امریکا روی 
قسمت  در  تا  کرده  وارد  فشار  کستان  پا و  افغانستان  دولت 
کرده و این روند را از  پروسه صلح تالش های شان را بیشتر 
رهبری  در  کسی  این که چه  به دلیل  پروسه  این  بگیرند.  سر 
گردیده  مواجه  چالش هایی  با  باشد،  داشته  قرار  طالبان 

است. 
شناسایی  بر  مبنی  کابل  پیشنهادات  می رود  انتظار 
صلح  گفتگوهای  به  بتوانند  که  طالبان  بانفوذ  فرماندهان 
آجندای  صدر  در  بردارند  دست  جنگ  از  و  شوند  حاضر 
و  کستانی  پا مقام های  به گفته  دارد.  قرار  اسالم آباد  نشست 
افغان این دیدار برای یک روز خواهد بود. انتظار نمی رود 
آن ها  کنند.  شرکت  نشست  این  در  طالبان  نمایندگان 

کرده اند. ک در این دیدار را رد  اشترا
که تمام تمرکز آن ها بر این است تا  گفته اند  کابل  نمایند گان 
بر اساس  که  بر نقشه راه  را مبنی  توافق تمام شرکت کنند گان 
از  یکی  فیصل  جاوید  بگیرند.  شده  ترتیب  کابل  برنامه 

که در راس  گفت  کتر عبداهلل  افزود: »دا آقای درزابی  کرد. 
اشرف غنی  و  تاجیک  یا  باشد  پشتون  یا  معارف  وزارت 

ازبک و ترکمن را نمی پذیرد.«
کابل در مجلس  کاظمی، نماینده والیت  هم چنین سیدعلی 
کنون نتوانسته اند وحدت  که مردم افغانستان تا نیز، می گوید 
کاظمی افزود: »در  کنند. آقای  ملی را در این حکومت درک 
از نامش پیداست،  حکومت وحدت ملی همان طوری که 
باید وحدت ملی واقعی وجود داشته باشد. به خاطر این که 
می کشند،  رنج  که  است  سال  سال های  افغانستان  مردم 

امروز اشرف غنی ما را تصفیه می کند.«
عبدالستار درزابی از حکومت وحدت ملی به  نام حکومت 
اعضای  معرفی  از  پیش  می گوید  نام برده  ملی«  »وحشت 
نزد  ترکمن  و  ازبک  نمایندگان  و  بزرگان  از  شماری  کابینه، 
کتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی رفتند و از وی خواستند  دا
تا یک نفر را از میان شهروندان ازبک به عنوان وزیر معرفی 
کرد  وعده  دیدار  این  در  عبداهلل  کتر  دا که  گفت  او  کند. 
از میان شهروندان  کرسی وزارت معارف شخصی  برای  که 
ازبک  معرفی می کند، اما بعدها از این تعهد خود سرپیچی 

اسالم آباد،  در  »گفتگوها  است:  گفته  دولت  سخنگویان 
گفتگو  برای  گفتگو  بل  نیست،  صلح  گفتگوهای  مورد  در 
می باشد.« بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، 
کردند،  را تصرف  افغانستان  ک  از خا طالبان بخش هایی 
و  سال  دو  از  بعد  که  گروه  این  رهبر  عمر  مال  مرگ  خبر  اما 
را  طالبان  گردید،  منتشر  گذشته  سال  جوالی  ماه  در 
طالبان  بانفوذ  فرماندهان  از  بعضی  است.  کرده  متالشی 
حاضر به پشتیبانی و حمایت از جانشین او مال اخترمنصور 

نمی باشند.
از  که  کرد  راه اندازی  کابل  در  را  تی  حمال اخیرا  گروه  این 
زخمی  چندین  و  بود  گذشته  دوشنبه  روز  انفجار  جمله 
توسط  که  را  ساختمان  چندین  و  گذاشت  برجای 

قرار  استفاده  مورد  ملل  و سازمان  امریکا  ملکی  پیمان کاران 
در  را  حمله ای  طالبان  برعالوه،  کرد.  تخریب  می گرفت 
نتیجه  در  که  دادند  انجام  کابل  در  اسپانیا  مقابل سفارت 
دیگر  تن  ده  و  کشته  اسپانیا  سفارت  امنیتی  فرد  یک  آن 
گمانه زنی هایی را  زخمی شدند. حمالت سنگین طالبان، 
که آیا تالش های دولت افغانستان برای  به وجود آورده است 
گفتگوهای صلح با طالبان نتیجه خواهد داد یا  از سرگیری 
که  نظر اند  این  به  افغان  و  مقام های غربی  از  بعضی  خیر. 
موج خشونت جاری می تواند تالشی از سوی طالبان تلقی 
در  فشار  اهرام  افزایش  به عنوان  آن  از  می خواهند  که  شود 

کنند. گفتگو های صلح استفاده 
گفتگو  که »راه نشست و  کردند  گذشته ادعا  طالبان در هفته 

کشورهای جهان باز بوده تا بتوانند روابط  گروه با  برای این 
ناظران  از  عده ای  کنند.«  اساس گذاری  را  خوب  و  قانونی 
که تقسیمات در درون طالبان  از این موضوع هراس دارند 
اما  شود.  بدل  صلح  گفتگوی  سرراه  بر  موانع  به  می تواند 
بی اتفاقی  که  عقیده اند  این  به  افغان  مقام های  از  بعضی 
غنی  رییس جمهور  گیرد.  قرار  سوءاستفاده  مورد  می تواند 
گروه ها  همه  برای  دوشنبه  روز  نشست  که  است  آرزومند 
داشته  نقش  صلح  تالش های  در  تا  داد  خواهد  فرصت 
رییس جمهور  سخنگوی  معاون  هاشمی،  ظفر  سید  باشند. 
کمک  را  ما  همکاران  و  افغانستان  نشست،  »این  گفت: 
کرد تا اندازه گیری ملموس از صداقت در تالش های  خواهد 
که  می گویند  نمایندگان  از  برخی  باشیم«.  داشته  متذکره 
استراتژی  یک  برای  می توانند  کستان  پا و  افغانستان 
میزان  گرچه  ا کنند،  تالش  شورشگران  برضد  مشخص 

کشور نهایت پایین می باشد.  اعتماد بین دو 
کابل از دیرزمانی به این سو اسالم آباد را متهم به حمایت از 
کرده است.  را رد  کستان آن  پا که  طالبان می کند؛ ادعایی 
گروه طالبان  کشور تصدیق می کند روی  که این  با وجودی 
کابل را متهم به حمایت از  نفوذ دارد. در مقابل اسالم آباد 
ک  در خا به صورت مخفیانه  که  گروه های شورشی می کند 
دولت  سوی  از  نیز  ادعا  این  که  دارند  فعالیت  کشور  این 

افغانستان رد شده است.
است:  گفته  کستان  پا خارجه  وزارت  در  ارشد  مقام  یک 
که شامل تمام موضوعات مرتبط  »صلح و ثبات در افغانستان 
گفتگوهای صلح و پروسه مصالحه می باشد،  از سرگیری  به 
نشست  این  در  برعالوه  گرفت.  خواهد  قرار  گفتگو  مورد 

گرفت.« نمایندگان در مورد راه های پیشرو تصمیم خواهند 
کستان به ارزش میلیاردها  چین یکی از متحدان نزدیک پا
دست  روی  کستان  پا در  که  سرمایه گذاری  برنامه های  دالر 
کننده نقش میانجی در این نشست  دارد، نیز به عنوان اجرا
این طرف نگران است  به  زمانی  از دیر  حضور دارد. پکن 
که بی امنیتی در منطقه سبب بدتر شدن وضعیت در منطقه 
از  کشور  این  می باشد.  چین  شمال غرب  در  مسلمان نشین 
کشورهای  سال 2014 به این سو نشست هایی را با نمایندگان 
داشته  طالبان  با  هم چنین  و  امریکا  و  افغانستان  کستان،  پا
افغانستان  صلح  پروسه  برای  تالش ها  به  بتواند  تا  است 

کند. کمک 

که  رسیده اند  نقطه ای  در  ولی  داده اند  قربانی  و  شهید 
را  ملی  وحدت  باشد.  بوده  کار  سرآغاز  باید  ملی  وحدت 

باید همه ی مردم افغانستان درک بکنند.«
قدرت  که  می گوید  نیز،  کنر  والیت  نماینده  مشوانی  سخی 
سیاسی در افغانستان تنها میان هشت نفر تقسیم شده است. 
تمام مسووالن حکومتی مربوط به همین افراد هستند و هرگاه 
می شوند.  مقرر  دیگری  جای  به  شوند،  برکنار  اداره ای  از 
که  است  نفر  چند  چنگال  در  حکومت  »این  گفت:  وی 
نه  می کنند(.  )مقرر  می آورند  را  خودشان  وابستگان  تنها 
گروه  و  داشتن سند تحصیلی و نه قومیت مطرح است، تنها 

والیت شان مطرح است.«
والیت  نماینده  سجادی،  عبدالقیوم  کتر  دا همین حال،  در 
با  ملی  وحدت  که  می گوید  نمایندگان،  مجلس  در  غزنی 
نمی شود.  تامین  نفر  چند  میان  کرسی های  تقسیم  و  شعار 
وحدت  به  افغانستان  مردم  که  می افزاید  سجادی  آقای 
زمینه  این  در  باید  حکومت  رهبران  و  دارند  مبرم  نیاز  ملی 
»عاجل ترین  گفت:  وی  دهند.  خرج  به  بیشتری  تالش 
کشور  این  در  ملی  وحدت  تحکیم  افغانستان  امروز  نیاز 
رسانه ها،  مدنی،  نهادهای  افغانستان،  پارلمان  گر  ا است. 
امروز  به  و سیاست مداران دلسوز  تحلیل گران  روشن فکران، 
و آینده افغانستان هستند بیش از هرچیز باید برای تحکیم 
وحدت ملی در این سرزمین تالش بکنند. تحکیم وحدت 
نیست؛  امکان پذیر  نمادین  و  شعاری  برخوردهای  با  ملی 
نگاه  که  است  پذیر  امکان  زمانی  ملی  وحدت  تحکیم 
سیاست مداران و دولت مداران ما نسبت به مردم افغانستان 
براساس اصل حقوق شهروندی برابر باشد.« آقای سجادی 
با  نمی توان  مملکت  این  در  را  ملی  »وحدت  کرد:  کید  تا
تقسیم چوکی ها به افراد و اشخاص و به نام  قومیت ها ایجاد 
کرد. وحدت ملی را در این مملکت می توان از طریق ایجاد 
دارد،  وجود  ما  جامعه  در  امروز  که  سیاسی  نگاه  در  تغییر 
کن در این  تحکیم بخشید و آن این که باید به تمام اقوام سا
کشور به عنوان شهروندان برخوردار از حقوق و وجایب برابر 
صورت  قانون  کمیت  حا اصل  برمبنای  مساویانه  برخورد 

بگیرد.«
رهبران حکومت وحدت ملی پیش از رسیدن به قدرت به 
اما  بودند،  کرده  کید  تا افغانستان  شهروندان  میان  برابری 
رهبران  می گویند  مجلس  نمایندگان  از  برخی  طوری  که  آن 

حکومت به این شعارهای شان عمل نکرده اند.

انتقاد نمایندگان
از تصفیه قومی در حکومت

دیپلومات ها
در جستجوی صلح 

 نویسند گان: جسیکا دانتی و حبیب خان توتاخیل
 برگردان: ضیا صادق

 منبع: وال استریت ژورنال

  احسان اهلل بکتاش
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گفته مشهور در زبان انگلیسی وجود دارد: »بدبینی نظر اما   یک 
که  است  این  خردمندانه  گزاره  این  معنای  اراده.«  خوش بینی 
هر چند شما نسبت به رویدادی بدبین هستید اما با اراده مثبت 
کستان  گفتگو های صلح با پا گویا موضوع  به استقبال آن بروید. 
تالش های  به  نسبت  ما  این که  با  است.  سرنوشتی  چنین  دارای 
افغانستان بدبین هستیم ولی  به صلح در  کمک  برای  کستان  پا
وقتی پای دیپلوماسی به میان می آید باید به اسالم آباد برویم و در 
کستانی روی موضوع صلح در افغانستان  پشت میز با جنراالن پا

کره بنشینیم. به مذا
کل حکومت، شاید تنها آقای غنی و مقامات  کابل، و  تقریبا در 
ارتش  کل  فرمانده  شریف،  راحیل  نیات  به  حدی  تا  ارشدش 
کستان، باور داشته باشند. آقای غنی با این که با شور و اشتیاق  پا
به  اعتماد  و  باور  خود  رفتار  در  و  می رود  اسالم آباد  به  بسیار 
خود  ذهن  در  شاید  اما  می دهد،  نمایش  را  کستان  پا تالش های 
کستان در پروسه صلح بدبین باشد. به هر  نسبت به صداقت پا
کستان هیچ اقدام جدی برای نشاندن  کنون جانب پا حال، تا ا
افغانستان  حکومت  نمایندگان  با  کره  مذا میز  پشت  در  طالبان 
حمالت  تشدید  با  طالبان  عوض،  در  است.  نداده  انجام 
که نه آن ها و  کابل نشان داده اند  تروریستی خود به  انتحاری و 
کره با حکومت  کستانی شان فعال هوای صلح و مذا نه باداران پا

غنی را در سر دارند. 
تروریستی  که تشدید حمالت  باور دارند  ناظران  از  البته، برخی 
در  خود  جایگاه  تقویت  هدف  به  بیشتر  شهرها  باالی  طالبان 
گرفته است.  چانه زنی های آینده با حکومت افغانستان صورت 
کستانی شان  که طالبان و فرماندهان پا اما این را نیز نباید از یاد برد 
گروه  یک  را  طالبان  تبلیغاتی  لحاظ  به  که  می کوشند  به شدت 
جلوه  افغانستان  حکومت  به  نسبت  حیاتی  تهدید  و  قدرتمند 
کامل نیروهای غربی در ظرف چند  که در صورت خروج  دهند 
که در عمل  کرد. اما این را نیز نباید از یاد برد  هفته سقوط خواهد 
کشتار مردم بی گناه  تنها موفقیت ملموس طالبان ایجاد وحشت و 
تروریستی  و  از حمالت چریکی  ترکیبی  با  گروه  این  بوده است. 
کشور را برای مدتی به اشغال خود  که مناطق آسیب پذیر  می کوشد 
ک  در آورد ولی در عین حال توانایی حفظ هیچ نقطه ای از خا
ولسوالی  بازگیری  با  افغان  امنیتی  نیروی های  ندارد.  را  کشور 
برای ایجاد قلمرو در داخل  درقد در تخار آخرین تالش طالبان 
در  طالبان  هرچند  ترتیب،  این  به  ساختند.  کام  نا را  افغانستان 
موفق اند  تروریستی  حمالت  سازمان دهی  و  عادی  مردم  کشتار 
گروه قدرتمند شورشی در برابر حکومت  ولی در ارایه تصویر یک 
کام مانده اند. در مقایسه داعش در عراق  افغانستان هم چنان نا
و  موفق اند  افغانستان  در  طالبان  به  نسبت  مراتب  به  سوریه  و 
که نیروهای امنیتی افغان به مراتب نسبت به  این نشان می دهد 

نیروهای عراقی در شکست طالبان موفق عمل می کنند.
توجه  با  که  بچرخد  محور  این  بر اساس  باید  کستان  پا با  گفتگو 
نظرداشت  در  با  هم چنان  و  بین المللی،  و  منطقه ای  شرایط  به 
توانایی های نیروهای امنیتی افغان و مخالفت عمومی  با طالبان، 
کستان و نیروهای تحت امر شان، چه شبکه حقانی و چه  برای پا
روزی  افغانستان  در  که  نیست  ممکن  افغان،  طالبان  تحریک 

کشور،  جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری 
این روزها از صحنه غایب است. او نه در جلسات 
امنیت  شورای  جلسات  در  نه  دارد،  حضور  کابینه 
را  نه در نشست های مناسبتی رییس جمهور  و  ملی 
همراهی می کند. در رسانه های دولتی هم عکس یا 
منتشر نشده است.  که  او دیری است  از  ویدیویی 
و سایر  بین جنرال دوستم  که  این ها نشان می دهد 
آمده  میان  به  عمیقی  اختالف نظر  حکومت  سران 

است. 
شد  احساس  وقتی  عمومی   انظار  از  دوستم  غیبت 
اول  از معاون  اثری  افتتاح سه عمارت مهم،  که در 
از  که  جدید  پارلمان  نشد.  دیده  ریاست جمهوری 
نخست وزیر  حضور  با  شد،  اعمار  هند  کمک های 
او به بهره برداری رسید. در مراسم  هند و سخنرانی 
بلندپایگان  همه  جدید،  پارلمان  عمارت  افتتاح 
تا  گرفته  رییس جمهور  از  ملی  وحدت  حکومت 

داشتند،  اجرایی حضور  ریاست  معاونان  و  وزیران 
اما جنرال دوستم حضور نداشت. 

جدید  عمارت های  افتتاح  مراسم  در  دوستم 
نشد.  دیده  نیز  داخله  و  دفاع  وزارت خانه های 
پروژه  کار  شروع  از  پس  ملی  وحدت  حکومت 
برگزار  زیادی  تبلیغاتی  محافل  و  نشست ها  تاپی 
و  داد  تشکیل  تاپی  برای  ترانه  تیم های  حتا  کرد. 
از  در هیچ یک  اما  آن شعر سرودند،  برای  شاعران 
این ها  تمام  نداشت.  حضور  دوستم  محافل  این 
با سران  نشانه  اختالف های اساسی جنرال دوستم 

حکومت می تواند باشد.
مدتی پیش عکس آقایان حنیف اتمر، صالح الدین 
جنرال  حضور  در  ستانکزی  معصوم  و  ربانی 
شبکه های  دیگر  و  فیسبوک  در  دوستم  عبدالرشید 
وزیر  ملی،  امنیت  مشاور  شد.  منتشر  اجتماعی 
خارجه و سرپرست وزارت دفاع به مالقات جنرال 
دوستم به منزل او رفته بودند. ظاهرا وزیر خارجه و 
می خواستند  ریاست   جمهوری  ملی  امنیت  مشاور 
دوستم  جنرال  و  اشرف غنی  محمد  کتر  دا میان 
این  که  می نماید  چنین  اما  کنند.  میانجیگری 

میانجیگری هم موثر نبوده است. 
که حکومت وحدت  گفته اند  منابع موثق به 8صبح 
کرده  قطع  را  دوستم  جنرال  اعاشه  محافظان  ملی 
جنرال  که  است  این  موثق  منابع  اطالعات  است. 
دوستم در حال حاضر سه صد محافظ مسلح دارد 
که از خانه، دفتر و مهمان خانه او حفاظت می کنند. 
که حکومت وحدت  گفته اند  منابع موثق به 8صبح 
کاهش شمار محافظان جنرال دوستم  ملی خواستار 
نپذیرفته اند.  را  درخواست  این  ایشان  اما  بود، 
ملی،  امنیت  اداره های  از  یکی  حاضر  حال  در 
ظاهرا  می کند.  حفاظت  دولتی  بلندپایگان  از 
حکومت وحدت ملی می خواهد جنرال دوستم در 
کاهش بیاورد و وظیفه  حفاظت  شمار محافظانش 
امنیت ملی  از رجال برجسته  را بخش حفاظت  او 
اعاشه  قطع  از  دوستم  جنرال  اما  بگیرد.  دوش  به 
شمار  از  نمی خواهد  و  است  ناراضی   محافظانش 
کاسته  می کنند،  حفاظت  او  از  که  مسلحی  افراد 

گرفته  به دست  را  قدرت  چریکی  تروریستی-  حمالت  طریق  از 
نقطه  فعال  زیرا،  بیاورند.  در  زانو  به  را  افغانستان  حکومت  یا  و 
از طریق حمالت  ایجاد وحشت  هر چیزی  از  قبل  طالبان  قوت 
هیچ  آن ها  عملکرد  در  است.  ملکی  مردم  کشتار  و  تروریستی 
به  آنان  توسل مطلق  نمی شود.  نظامی  و سیاسی دیده  نوع قوت 
که آن ها در سایر عرصه ها قادر  حمالت تروریستی نشان می دهد 
نیستند.  افغان  امنیتی  و  سیاسی  نیروهای  کشیدن  چالش  به  به 
در  طالبان  علیه  سیاسی  فعال  ایتالف  که  این  با  مهم تر،  همه  از 
کابل وجود ندارد و حتا برخی از سیاستمداران برجسته افغانی از 
کستان نیز سرباز می زنند، ولی  تروریست خواندن سربازان مزدور پا
در عین حال تمام جناح های سیاسی در یک نقطه توافق دارند: 
طالبان به هیچ صورت مشروعیت سیاسی و اجتماعی نداشته و 
گیرد.  گروه حمایت صورت  باید از حکومت موجود در برابر این 
سیاستمداران  چه  جامعه،  اقشار  همه  که  است  این  مهم  نکته 
کستان  پا مزدور  گروه  یک  به عنوان  را  طالبان  دولتمردان،  چه  و 
می شناسند. به این ترتیب، جنگ علیه طالبان به معنای جنگ 

کستان نیز است. علیه نفوذ پا
واقع  بینی سیاسی

را  افغانستان  حکومت  نمایندگان  کستانی ها  پا زمانی که  هر 
مقدار  با طالبان دعوت می کنند، یک  بر سر صلح  کره  مذا برای 
گروه به وجود  با این  گفتگو  ارتباط به  کابل در  خوش بینی ها در 
گذشته  به  نسبت  کستانی ها  پا که  است  این  آن  دلیل  می آید. 
نمایش  به  را  خود  رویکرد  در  تغییر  نشانه های  و  شده  فعال تر 
گرفتن  جدی  روی  همواره  سطور  این  نویسنده  می گذارند. 
کرده است  کید  تا با طالبان  گفتگو  برسر  کستان  پا با  دیپلوماسی 
که موفقیت دیپلوماسی در برابر  ولی در عین حال نباید از یاد برد 
کستان ارتباط زیاد با پیشرفت های سیاسی، نظامی و اقتصادی  پا
حکومت افغانستان نیز دارد. در حال حاضر، حکومت وحدت 
دارد.  قرار  شکننده ای  بسیار  وضعیت  در  داخلی  لحاظ  به  ملی 
قدرت  اصلی  جناح های  میان  اجتماعی  و  سیاسی  اختالفات 
نهاد ها  بازسازی  برای  برنامه ای  هیچ  حکومت  است،  شدید 
امکانات  و  قدرت  محو  و  اقتصادی  رونق  احیای  زیربناها،  و 
به نظر  وضعیتی  چنین  در  ندارد.  طالبان  نظامی  و  تروریستی 
خواسته های  پذیریش  برای  دلیلی  کستانی ها  پا که  نمی آید 
کستانی ها می دانند  حکومت افغانستان داشته باشند. با این که پا
که طالبان فعال از راه نظامی  بر حکومت غلبه نمی توانند ولی در 
حکومت  امنیتی  نظامی  و  قاطع  پیروزی  نشانه های  حال  عین 
افغانستان در برابر طالبان را نیز نمی بینند. با این وضعیت، تداوم 
کستانی ها نیست و طالبان هم با آن ها  گزینه منفی برای پا جنگ 

موافق اند. 
چیزی  چهارجانبه  نشست  از  افغانستان  دست آورد  همین  برای 
کستانی ها برای دیدار های بیشتر نخواهد بود.  بیشتر از توافق با پا
نمی آید  به نظر  چهارجانبه  نشست  پایان  از  پس  دلیل،  همین  به 
کابل بکاهند. نقطه  که طالبان از حمالت تروریستی خود باالی 
نیروهای  و  کستان  پا جانب  فعال  که  است  همین  مایوس کننده 
وابسته به آن در افغانستان تداوم جنگ های تروریستی را بخشی 

از پیروزی سیاسی خود به حساب می آورند.

شود. 
آقای  از  دوستم  جنرال  که  می گویند  دیگر  منابع 
خواسته  کشور  رییس جمهور  اشرف غنی،  محمد 
دفاع  وزیر  به عنوان  را  ازبک تبار  یک  که  بود 
این  پذیرش  از  غنی  رییس جمهور  اما  کند،  معرفی 
کتر عبداهلل  وقتی دا کرده است.  امتناع  درخواست 
معرفی  داخله  وزارت  به  علومی  را  نورالحق  جنرال 
کرد، جنرال دوستم  به وزارت دفاع چشم دوخت. 
که آقای  که همان طوری  جنرال دوستم فکر می کرد 
وزارت  به  را  خود  پشتون تبار  متحد  یک  عبداهلل 
ازبک تبار  متحد  یک  هم  غنی  آقای  آورد،  داخله 

خود را به وزارت دفاع می آورد.
جنرال دوستم خواستار تشکیل یک واحد مستقل 
بود.  اول«  معاون  عملیاتی  »قطعه  اسم  نظامی  به 
فرمان  زیر  قطعه  این  می خواست  دوستم  جنرال 
قوای  وزارت خانه های  از  باشد،  خودش  مستقیم 

کند. اما این  مسلح دستور نگیرد و به امر او عملیات 
درخواست آقای دوستم هم از سوی سران حکومت 

وحدت ملی پذیرفته نشد. 
که در ساختار حکومت  جنرال دوستم تصور می کند 
وحدت ملی هم از صالحیت الزم برخوردار نیست. 
که  است  آمده  رییس جمهوری  فرامین  از  یکی  در 
با  مبارزه  اسلحه  غیرقانونی،  جمع آوری  مسوولیت 
برای  است.  اول  عهده  معاون  به  ورزش  و  اخاذی 
وزارت خانه  حکومت  ساختار  در  موارد  این  تمام 
موجودیت  در  دارد.  وجود  مستقل  ریاست  و 
و  مخدر  مواد  با  مبارزه  داخله،  وزارت خانه های 
ریاست عمومی  کمیته  ملی المپیک، چه نیاز است 

که جنرال دوستم به این موارد بپردازد؟
اشرف غنی  کتر  دا که  می کند  فکر  دوستم  جنرال 
این  است.  او  مدیون  دیگری  کس  هر  از  بیشتر 
که رای ازبک تبارها را به صندوق  جنرال دوستم بود 
دوستم  جنرال  ریخت.  اشرف غنی  محمد  کتر  دا
محکم  پشتوانه  او  قدرت  پایگاه  که  می کرد  تصور 
خواهش  هر  ارگ  و  است  غنی  کتر  دا برای  سیاسی 
اتفاقی  که چنین  اما به نظر می رسد  او را می پذیرد، 

نیفتاده است.
حکومت  شکل گیری  شروع  در  دوستم  جنرال 
نشان  خودش  از  زیادی  شوروشوق  ملی  وحدت 
داد. به صحنه های انفجارهای تروریستی رفت، با 
کابل قدم زد، لباس رزم به  پای پیاده در جاده های 
کرد و به میدان های نبرد در جوزجان و فاریاب  تن 
جنرال  حکومت  سران  از  نارضایتی  اما  شتافت. 
است.  کشانده  خود خواسته  انزوای  به  را  دوستم 
تحریم  را  ملی  وحدت  حکومت  دوستم  جنرال 
در  دفترش  به  حاال  دوستم  جنرال  است.  کرده 
از مهمانانش در منزل  و  قصر صدارت هم نمی رود 

پذیرایی می کند. 
دوستم  جنرال  با  که  پارلمان  نمایند گان  از  برخی 
که آنان برای  گفتند  نزدیک اند نیز دیروز در پارلمان 
کردند، اما حاال برای  رییس جمهور رای جمع آوری 
سیاسی  قدرت  در  توجهی  قابل  سهم  آنان  حزب 

داده نشده است.

  سلیم آزاد

  فردوس

نشست چهار جانبه: 
توهم صلح؟

دوستم کجا است؟

ACKU



یک سو نسل دانشجو را با ارزش ها و فرایند جهانی شدن 
آشنا می سازد و از سوی دیگر فرصت فراهم می کند تا 

چالش کشورهای متبوع شان  را نیز بدانند. 
نمایند  گان تغییر 

برای  ملل  سازمان  الگوی  یا  شبیه سازی  برنامه 
شرکت کنند  گان تنها فعالیت آموزشی و پژوهشی نیست، 
و  دیپلوماسی  درعرصه  جدید  تجربه  یک  آغاز  بلکه 
نسل  معموال  برنامه ها  این  و  می باشد  نیز  بین المللی  امور 
َآشنا  جهانی  فرصت های  و  چالش ها  با  را  یافته  تحصیل 
بین المللی را در میان کشورها  می سازد و فهم همکاری 
ملل  سازمان  شبیه سازی  برنامه  در  چون  می کند.  نهادینه 
متحد دانش آموزان و دانشجویان، در جایگاه نمایند  گان 

کشورها در سازمان ملل قرار می گیرند.
دیپلومات های  نقش  ممثل  شرکت کنندگان  همین رو  از 
کشورهای عضو سازمان ملل، در مورد مسایل گوناگون 
تاکید  کشورهای شان  منافع  تسجیل  بر  و  می باشند 
نسبت  بین المللی  نظام  کنونی  شرایط  چون  می کنند. 
این رو   از  است،  بغرنج شده  و  پیچیده  دیگر  زمان  هر  به 
به  دولت  میان  اختالفات  حل  در  را  پیچیده  روش های 

تمثیل می گیرند و فن میانجیگری را می آموزند.
 فعالیت در سطح جهانی

و  است  نمایش  صحنه  »جهان  شکسپیر،  ویلیام  به گفته 
جوانان  نمایش اند.«  این  بازیگران  زنان  و  مردان  تمام 
ممکن  ملل  سازمان  شبیه سازی  برنامه  در  شرکت کننده 
است در حال تظاهر به  ایفای نقش باشند. ولی می آموزند 
کنند.  ایفا  جهانی  گستره  در  را  مفید  و  موثر  نقش  که 
شرکت کننده ها در برنامه شبیه سازی سازمان ملل متحد، 
را  همگرایی  و  توسعه  مدیریت،  مهارت های  می توانند 
زیست  و  صلح  روند  به  و  بگیرند  فرا  بین الملل  نظام  در 

مسالمت آمیز جهانی کمک کنند.
افزایش  سبب  می تواند  ملل  سازمان  شبیه سازی  برنامه 
اعتماد به نفس، تقویت فهم جوانان از مسایل مهم جهانی 
آینده  مدیریت  روند  شدن  سالم  باعث  همین گونه  و 

خواستار شواهد مستند است، اسنادی ارایه نکرده است. 
پاکستان  و  هند  معتقدند که  پاکستانی  تحلیلگران  برخی 
هم دیگر را خوب می شناسند، می دانند که آن ها چه کار 

می کنند! 
طالبان  بر  آی اس آی  و  ارتش  نفوذ  میزان  مورد  در   )6
معلومات مشخص در دسترس حکومت افغانستان نیست. 
دو سال مخفی نگه داشتن مرگ مال عمر تا جوالی 2015 
در حالی که هم چنان پیام های وی تا روزهای آخر نشر 
می شد نشان داد که مرکزیت طرح و عملیات های طالبان 
با  طالبان  فعلی  رهبر  منصور  مال  است.  نبوده  وی  نزد 
چالش مخالفت های درونی طالبان روبه رو بوده است؛ در 

این صورت آیا او کنترول عملی بر طالبان دارد؟ 
7( افغانستان و جامعه جهانی از پاکستان انتظار راه اندازی 
قبایلی  مناطق  پاکسازی  به منظور  نظامی  عملیات های 
عملیات های  دارد.  مسلح  مخالفان  و  تروریست ها  از 
طالبان  شاخه  ی  قبایلی  مناطق  در  پاکستان  پر  سر وصدای 
انتخاب شده  به صورت  نمی دهد و  قرار  را هدف  افغانی 
می کند.  حمله  پاکستانی  طالبان  از  برخی  پایگاه های  به 
کارایی  پاکستانی  و  افغان  بد،  و  به خوب  طالبان  تقسیم 

عملیات های نظامی را بی اثر ساخته است. 
در چهار دهه اخیر پاکستان به نحو موثر بدل به پناهگاه 
مخالفان مسلح حکومت کابل شده است به نظر می رسد 
پاکستان  خواسته های  افغانستان  حکومت  که  زمانی  تا 
فشار  تحت  در  عجله ای  کشور  این  نسازد،  عملی  را 
مذاکرات صلح  میز  پشت  به  نشستن  به  طالبان  قراردادن 
مذاکرات  موفقیت  صورت  در  حتا  و  نمی دهد  نشان 
صلح نیز هیچ تصمیمی ندارد که از این موقعیت بی نظیر 
دسته  سه  به  پاکستان  خواسته های  بردارد.  دست  خود 
گفتگوهای  با  که  توهماتی   )1 می شوند:  تقسیم بندی 
برطرف شدنی است. 2(  افکار عمومی  صریح و روشن 
پاکستان  ملی  امنیت  نگرانی های  مشروع  خواسته های 
و 3(  است.  مذاکره  قابل  متقابل  توافقات دو جانبه  با  که 
امور  و  ملی  حاکمیت  در  دست اندازی  و  زیاده خواهی 
تن  و  نیست  ایستادگی  جز  راهی  که  افغانستان  داخلی 

دادن به یک خواسته مقدمه خواسته ی بعدی می گردد. 
اشرف غنی با درک این موضوع جلب رضایت پاکستان 
را محور سیاست خارجی خود در یک سال گذشته قرار 

این  که  می رود  انتظار  همین رو   از  شود.  بین المللی  نظام 
برنامه در زایش رهبران بزرگ و صلح پایدار در خانواده 
به زیست  بشریت  انجامد و نسل آینده در درک متقابل 
از دریچه  را  و مشکالت شان  بدهند  ادامه  صلح آمیز شان 
گفتگو حل کنند. سازمان ملل متحد و کشورهای عضو 
ساالنه  لحاظ  بدین  نهاده اند؛  ارج  روند  این  اهمیت  به 
هزاران جوان از کشورهای مختلف در برنامه شبیه سازی 
سازمان ملل متحد در سراسر جهان شرکت می کنند. اما 
تحصیلی  نهادهای  و  افغانستان  دولت  که  می شود  دیده 
کشور به این امر مهم توجه نکرده اند، از این  رو  در این 
و  داشته اند،  مشارکت  کم تر  افغانستان  جوانان  برنامه ها 
کشور  اکادمیک  جامعه    میان  در  آن  اهمیت  از  آگاهی 

نیز وجود ندارد.
برنامه شبیه سازی ملل متحد و افغانستان

برنامه  ملل  سازمان  جهانی  فعلی  دشواری های  بر  بنا 
شبیه سازی اش را در کشورهای محتلف دنیا افزایش داده 
به  کشورها  دانشگاه های  و  تحصیلی  نهاد های  و  است، 
حمایت مرکز اطالعات سازمان ملل متحد بیشتر مصمم 
کنند.  برگزار  منظم  به صورت  را  برنامه  این  که  شده اند 
نبوده  زمینه  این  در  برنامه    هیچ  تاکنون  ما  کشور  در  اما 
چنین  وجود  از  اطالعی  هیچ  نیز  دانشجو  جوانان  است. 
برنامه های آموزشی جهانی ندارند. با آن که در سال های 
کنار  در  خصوصی  عالی  تحصیالت  نهادهای  واپسین 
و  داشته اند  چشم گیری  رشد  دولتی  اکادمیک  نهادهای 
بیشتر از 60 موسسه تحصیالت عالی خصوصی در کشور 
ایجاد شده است که بر اساس آمارهای منتشر شده حدود 
عالی  تحصیالت  عرصه  دانشجویان  مجموع  یک سوم 
از  می دهند.  تشکیل  خصوصی  دانشگاه های  را  کشور 
است،  امیدبخش  تحصیلی  نهادهای  تعدد  آن جایی  که 
اما کیفیت و تطابق با معیار های جهانی یک امر ضروری 
که  می رود  انتظار  همین رو   از  می شود.  پنداشته  مهم  و 
خارجه  وزارت  با  هماهنگی  در  تحصیلی  نهادهای 
ملل  سازمان  شبیه سازی  برنامه های  برگزاری  در  کشور 
تا روند شکل گیری معیارهای پذیرفته  اقدام کنند  متحد 
نهادینه  کشور  اکادمیک  جامعه  میان  در  علمی  شده 
معیارهای  و  ارزش ها  با  افغانستان  علمی  جامعه  و  گردد 
است  آن  بر  باور  چون  کند.  پیدا  بیشتر  آشنایی  جهانی 
کنش های  و  شگردها  با  کشورها  که  مثابه ای  هر  به  که 
و  عقب ماند  گی  از  می توانند  کنند،  پیدا  شناخت  جهانی 
امروز  جهان  ملت های  چون  بکاهند.  توسعه نیافتگی شان 
تنیده  هم دیگر  به  شدیدا  تکنالوژی  و  فناوری  رشد  با 
شده اند، از این رو  بهره گیری دانش جهانی امری الزم و 

مهم پنداشته می شود.

و  رفت  شریف  راحیل  با  دیدار  برای  راولپندی  به  داد؛ 
به سرپرست های گمنام و  را  امنیت ملی  و  وزارت  دفاع 
نسبت  دوستانه  و  مالیم  لحن  و  است  سپرده  غیرنظامی 
رسمی  دیدارهای  است.  گرفته  پیش  در  را  پاکستان  به 
است،  یافته  افزایش  اخیر  روزهای  در  کشور  دو  میان 
اسالم آباد  در  چهارجانبه  نشست  در  آن  نتیجه   که  امری 
ورود  برای  پیش شرط هایی  نیز  طالبان  می شود.  مشخص 
به گفتگوهای صلح دارند که در مرتبه دوم اهمیت قرار 

گرفته است. 
فقط  مذاکرات صلح  نوع  هر  در  اصلی  واقع، طرف  در 
با  باید  افغانستان  تحلیلگران  عقیده  به  بلکه  نیست  طالبان 
نیز  دهه ی 1980  در  مذاکرات صلح شد.  وارد  پاکستان 
از نظر سیاست رسمی اعالنی پاکستان نسبت به جهاد در 
افغانستان موضع بی طرفی اختیار کرده بود اما در نهایت 
در 1987 مذاکرات جنیوا بر سر خروج نیروهای شوروی 
پاکستان  و  افغانستان  خارجه  وزرای  میان  افغانستان  از 
نوع  هر  در  چین  و  امریکا  تسهیل کننده  نقش  شد.  امضا 
تاکنون  طالبان  است.  برجسته  بسیار  صلح  مذاکرات 

به گونه رسمی تنها حاضر به گفتگو با امریکا بوده اند. 
چین سیاست واقع گرایانه نسبت به طالبان در پیش گرفته 
با آن که در سال 2001 به قطع نامه شورای امنیت  است، 
هیچ گاه  اما  داد  مثبت  رای  طالبان  به  امریکا  حمله  در 
را  طالبان  چینی ها  است.  نکرده  محکوم  را  طالبان  رسما 
عالقه مند  و  می بینند  درازمدت  ماهیت  با  شورش  یک 
سازگاری به جای درگیری هستند. از طرف دیگر نسبت 
ترکستان  اسالمی  »جنبش  جدای طلبان  تحرکات  به 
به  سین کیانگ  استان  در  ایغور  مسلمان  اقلیت  شرقی« 
اسالمی  جنبش  اکنون  است.  نگران  و  حساس  شدت 
ترکستان شرقی از القاعده و طالبان که حامیان اصلی اش 
داعش  جبهه ی  به  و  گرفته  فاصله  گذشته  دهه ی  دو  در 

پیوسته است. 
آجندای  درباره ي  بحث  از  پیش  اسالم آباد  نشست 
تا  باشد  الزم  آن،  پیش شرط های  و  صلح  مذاکرات 
کند.  تفکیک  و  شناسایی  را  پاکستان  نگرانی های 
مشخص  را  مذاکرات  تضمین کننده  و  ناظر  کشورهای 
سازند و پیش شرط های طرف ها پذیرفته شده یا رد شوند 

تا فضا و امکان مذاکرات فراهم گردد.
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 زبان انگلیسی )Model United Nation( می باشد، 
پیوسته پای دانش آموزان و دانشجویان به عنوان نمایندگان 
کشورهای مختلف جهان در کمیسیون های سازمان ملل به 
ایفای نقش می کشانند. اغلبا شرکت کنند  گان به پژوهش 
موضوعات مختلف مباردت می ورزند و دیدگاه های شان  
که  کشورهایی  منافع  مبنای  بر  که  گفتگو  شیوه  در  را 
این  می کنند.  تنظیم  دارند،  عهده  به  را  آن ها  نمایند  گی 
که  کمیسیون هایی  آجندای  به  مطابقت  در  نماینده ها، 
می کنند،  کار  و  می ریزند  برنامه  دارند،  را  آن   عضویت 
کمیسیون های  با  را  پژوهش شان   نتایج  و  یافته ها  و 
تخصصی سازمان ملل متحد شریک می سازند. بنابر مهم 
شبیه سازی  کنفرانس  صدها  ساالنه  رویکرد  این  بودن 
برگزار می شود  متحد در کشورهای جهان  ملل  سازمان 
دانشگاه ها  دانش آموختگان  تا  مکاتب  دانش آموزان  و 
و  دانش آموزان  می کنند.  شرکت  کنفرانس ها  این  در 
در  کنفرانس ها،  این  در  یافتن  حضور  برای  دانشجویان 
زمینه های جغرافیا، فرهنگ، سیاست و تاریخ کشوری که 
نمایند  گی آن را به دوش دارند و همین گونه موضوعات 
ملل  سازمان  کمیسیون های  وظایف  و  اهداف  به  مرتبط 
با تحقیق و پژوهش دنبال می کنند، این کار از  متحد را 

تلویزیون های افغانستان در پاکستان نشرات ندارد و افکار 
واقعیت های  مستقیم  دریافت  امکان  پاکستان  عمومی 

افغانستان را ندارند. 
2( پاکستان هر نوع مناسبات افغانستان و هند را در واقع 
حالی  در  می کند.  ارزیابی  خود  ملی  امنیت  علیه  تهدید 
چین  و  پاکستان  روابط  نزدیکی  به  نسبت  افغانستان  که 
هیچ گونه حساسیتی نشان نداده است. حکومت ملکی و 
ارتش پاکستان در این امر هم نظراند که کمک آن ها در 
کشاندن طالبان پشت میز مذاکرات ربط مستقیم به تعهد 
تنها  هند  دارد.  هند  از  دورشدن  به  افغانستان  حکومت 
کشوری در منطقه است که افغانستان با آن موافقت نامه 

همکاری های استراتژیک دارد. 
که  ندارد  این  از  پروایی  هیچ  پاکستان  حکومت   )3
مستقیما به رییس جمهور افغانستان یادآوری کند که یک 
وزیر یا رییس امنیت ملی افغانستان گرایش ضد پاکستانی 
دارد و باید کنار گذاشته شود. در دسامبر 2015 هنگامی 
که اشرف غنی در پاکستان به سر می برد، رحمت اهلل نبیل، 
افغانستان در صفحه فیسبوک خود به  امنیت ملی  رییس 
سیاست دوگانه پاکستان اعتراض کرد و مجبور به استعفا 

شد. 
امنیتی  نیروهای  آموزش  خواستار  پاکستان  ارتش   )4
مردم  نظر  از  که  امری  است،  پاکستان  در  افغانستان 
تروریست ها  که  نیست  پذیرفتنی  هیچ وجه  به  افغانستان 
کشور  یک  خاک  در  افغانستان  پولیس  و  ارتش  هم  و 

آموزش ببینند! 
کنسولی های  جنرال  بستن  خواستار  پاکستان   )5
این  است.  پاکستان  با  هم سرحد  والیت های  در  هند 
نمایندگی های هند را متهم به حمایت از شورشیان بلوچ 
و طالبان پاکستانی می کند اما در برابر اصرار افغانستان که 

پیشرفت  و  توسعه  اصلی  زیربنای  پرورش  و  آموزش 
پیشرفت  و  توسعه  زیرا  می شود،  محسوب  کشور  هر 
انسانی  نیروی  که  می گردد  میسر  و  ممکن  صورتی  در 
نیروی  نبود  در  و  باشد  فراهم  نیاز  مورد  و  آموزش دیده 
تاخیر  به  معموال  تحول  و  توسعه  حرفه ای،  و  متخصص 
مواجه می شود. از همین رو اغلبا کشورها در تالش اند از 
جدید ترین روش های آموزشی به تربیت و آموزش نسل 
جوان شان توسل بجویند و فرایند توسعه و تغییر را سرعت 

بیشتر ببخشند. 
از  یکی  متحد  ملل  سازمان  الگوی  یا  شبیه سازی  برنامه 
روش های نوین و پذیرفته شده جهانی در روند آموزش 
تحصیلی  نهادهای  و  دانشگاه ها  که  می باشد  پژوهش  و 
در  درسی  صنف های  برگزاری  با  همه ساله  جهان  معتبر 
و  دانشجو  نسل  فهم  و  دانش  میزان  به  شبیه سازی،  قالب 
دانش آموختگان از تحلیل و تجزیه موضوعات بین المللی 
می افزایند. اما این امر در جامعه اکادمیک افغانستان به نظر 
نهاد تحصیلی ای در  یا  تاکنون هیچ دانشگاه  نمی رسد و 
کشور اقدام به  راه اندازی چنین برنامه هایی نکرده است. 

برنامه شبیه سازی سازمان ملل متحد چیست ؟
برنامه شبیه سازی یا الگوی سازمان ملل که معادل آن به 

چارجانبه  درنشست  جنوری   14 الی   11 در  است  قرار 
روند  اسالم آباد  در  امریکا  و  چین  پاکستان،  افغانستان، 
شود.  گرفته  سر  از  طالبان  با  افغانستان  حکومت  صلح 
تسهیل  برای  دیپلوماتیک  رایزنی  نشست جدی ترین  این 
مذاکرات صلح پس از افتتاح دفتر طالبان در دوحه قطر 
در سال 2011 است. روندی که از مرحله »گفتگو درباره 

گفتگو« فراتر نرفته است.
بارها  افغانستان  دولت  عالی رتبه  مقام های  و  تحلیلگران 
به  روزه  یک  بخواهد  پاکستان  »اگر  که  کرده اند  ادعا 
افغانستان  صلح  کلید  واقعا  آیا  می آید.«  صلح  افغانستان 
در پاکستان است، در دستان ارتش و سازمان استخبارات 
مال  آیا  است؟  نواز شریف  ملکی  حکومت  اختیار  در  یا 
منصور رهبر جدید طالبان خوشبینی نسبت به تمایل این 
داده  افزایش  نیز  را  مذاکره  میز  پشت  نشستن  به  گروه 

است؟
حقایق و فکت هایی نشان می دهد توقع افغان ها از پاکستان 
زیادی اغراق آمیز و ساده سازی نیست. حکومت ملکی و 
ارتش پاکستان تسهیل گفتگو میان افغانستان و طالبان را 

با برخی پیش شرط هایی مربوط می دانند: 
طالبان  است؛  پاکستان گمراه شده  در  افکار عمومی   )1
و  بد  را  پاکستانی  طالبان  می  بیند.  متمایز  و  گونه  دو  را 
خطرناک و حتا بنا به ذهنیت تیوری توطیه دست پرورده 
جهادی ها  را  افغانی  طالبان  که  حالی  در  می داند  هند 
که  می بینند   1980 دهه  مانند  افغانستان  »اشغال«  علیه 
در  عمومی  افکار  دوگانگی  این  شوند.  حمایت  بایست 
به  نسبت  اسالم آباد  سیاست گذاری  مبنای  هم  پاکستان 
پاکستانی ها  تکراری  عذر  هم  و  است  افغانستان  طالبان 
در استناد به افکار عمومی کشورشان می باشد، امری که 
به نظر می رسد سنجیده شده و هدایت شده است. رادیو و 

جایگاه خالی برنامه های علمی سازمان ملل
 در نهادهای تحصیلی کشور

اگر پاکستان بخواهد...

 سید مرتضی هاشمی 

ACKU یاسین رسولی- دیپلومات پیشین افغانستان در لندن
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هستیم حساس و نه با احساس. به همین دلیل نمی توانیم تا 
حد امکان از تجربیات خوب و کوچک خود لذت ببریم 
و در عوض با هرچیز ناچیز ناخوشایند به خشم می آییم یا 

افسرده می شویم. 
انکار  را  خود  جامعه  تلخ  واقعیت های  نمی خواهم 
هوا،  آلودگی های  محیط زیستی،  نازیبایی های  کنم. 
و  تنش ها  انتحار،  و  جنگ  اجتماعی،  خشونت های 
جنجال های خانوادگی همه و همه واقعیت های آزار دهنده 
این جامعه هستند. اما مطمینا می توان واقعیت های خوشایند 
و مثبتی هم در این جامعه یافت، که متاسفانه مردم جامعه 
از  را  خوشایندی ها  این  ساختن  برجسته  و  یافتن  توان  ما 
پرسش  این  به  می خواهم  نوشتار  این  در  داده اند.  دست 
پاسخ دهم که چرا مردم جامعه ما آن طور که نیاز دارند با 

نشاط زندگی نمی کنند؟
مهم ترین مانع شاد زیستن در این جامعه چیست؟

نیاز به شادی و نشاط، تفریح و لذت بردن از زندگی یکی 
به  آن  نشدن  برآورده  است که  انسان  ژنتیک  نیازهای  از 
شاخص های  می دهد.  کاهش  را  زندگی  کیفیت  شدت 
چهار  شدن  برآورده  به  وابسته  کیفیت  با  زندگی  داشتن 
نیاز است. 1- نیاز صمیمت و روابط عاطفی سالم و امن، 
به آزادی و کنترول  نیاز  پیشرفت، 3-  به رشد و  نیاز   -2

زندگی خود و 4- نیاز به نشاط و لذت سالم و امن.
بقا  به  نیاز  از  بعد  فوق  نیازهای  از  هریک  برآورده شدن 
عبارتی  به  تعیین می کند.  را  ما  و حیات، کیفیت زندگی 
چگونه زندگی کردن بعد از زنده ماندن موضوع اساسی 
کیفیت  اساس  این  بر  می دهد.  شکل  را  زندگی  کیفیت 
هر  در  ما  بود.  خواهد  پایین  بسیار  افغانستان  در  زندگی 
و  محدودیت ها  دچار  زندگی  کیفیت  شاخص  چهار 

مشکالت جدی هستیم. 
ما انسان ها نیاز داریم هر روز فعالیت هایی انجام دهیم که 
از انجام آن احساس لذت و خوشی داشته باشیم. احساسی 
که می تواند انرژی الزم برای داشتن رابطه ای صمیمانه و 
خوشایند با دیگران را در ما ایجاد کند. انگیزه ادامه دادن 
کارهای دشوار در روزهای بعد را به ما بدهد و تحمل ما را 
در مقابله با سختی ها و رفتارهای نامطلوب دیگران افزایش 

هیجان آمیز  و  لذت بخش  فعالیت های  داشتن  تجربه  دهد. 
در واقع پاداشی است که ما به سیستم عصبی خود می دهیم 
تا بتواند هورمون های الزم برای انجام فعالیت های دشوار 
به  صورت  این  غیر  در  کند.  فراهم  را  بعدی  پیچیده  و 
تدریج دچار فرسودگی، ضعف عمومی  عصبی، احساس 

خستگی زودرس و بی ارزش بودن زندگی خواهیم شد.
بتوان در  افغانستان را  شاید مهم ترین مانع شاد زیستن در 
بودن  به خوش  نسبت  جامعه  این  در  که  دانست  تفکری 
کشور  این  در  که  آنانی  از  بسیاری  تفکر  دارد.  وجود 

زندگی می کنند این است:
و  سرک ها  آلوده،  هوای  با  شهری  در  بودن  خوش   -
انتحار،  و  جنایت  خبرهای  زباله،  از  مملو  کوچه های 
باید  آزاد  و  امن  تفریحی  مکان های  و  پارک ها  نداشتن 

احساس مسخره و بی معنایی باشد. 
نیست  منطقی  می کند  زندگی  افغانستان  در  کسی که   -
و  خوب  نمی توان  افغانستان  در  باشد.  نشاط  با  و  خوش 
یا  باشد  خوش  کشور  این  در  کسی  اگر  زیست.  خوش 
نمی داند خوشی چیست؟ یا تظاهر به خوش بودن می کند.

اختالالت  و  فقر  از  اکثرا  که  مردمی   بین  در  نمی توان   -
برای خوش  بود.  رنج می برند شاد  تشویشی  و  افسردگی 
همه  از  مهم تر  باشند.  خوش  هم  اطرافیانت  باید  بودن 
خانواده ات. تا وقتی که دیگران شاد نباشند توهم نخواهی 

توانست شاد باشی.
- شاد بودن و خندیدن خاصیت افراد بی بندو بار یا جوانان 
بی کاری است که درک درستی از احترام، عزت و متانت 
ندارند. آدم باید در درون شاد باشد و در ابراز کردن نباید 

تالش داشته باشد. 
به نظر می رسد این باورها موانع اصلی شاد زیستن در جامعه 
بسیار  آن  کردن  برطرف  که  ذهنی ای  موانع  است.  فعلی 
به  افراد  باعث می شود  این مانع ذهنی  دشوارتر می نماید. 
راحتی به خود حق شاد بودن در این جامعه و شرایط را 
ندهند. یا امکان شاد زیستن را در این شرایط امری بعید 
و خواسته ناممکن بدانند. این درست است که ما پارک 

نداریم اما از آنچه داریم چقدر استفاده می کنیم؟ 
هنر با نشاط زیستن

اگر فرض کنیم تمامی  مشکالت و موانع موجود رفع شود 
از  بسیاری  ما مردم مهارت شاد زیستن را داریم؟ در  آیا 
کشورها این موانع هم برداشته شده اند اما باز همه مردم آن 
کشورها شاد نیستند چرا که شاد زیستن عالوه بر داشتن 

محیطی مناسب نیاز به مهارت هم دارد. 
- مهارت برقراری ارتباط صمیمانه و لذت بخش با اعضای 

خانواده، دوستان و سایر شهروندان؛
- مهارت داشتن سرگرمی های خالقانه متناسب با هر سن 

و جنس؛
- مهارت دیدن نقاط و نکات مثبتی که بتواند به ما انرژی 

دهد؛
ساختن  بزرگ  و  برجسته  بودن  احساس  با  مهارت   -

خوبی ها و خوشی های کوچک؛ 
آرام  و  شاد  در  دیگران  و حق  نیاز  به  احترام گذاشتن   -

بودن؛
فرصت های  و  مناسبت ها  موضوعات،  خلق  مهارت   -

مناسب جهت ابراز شادی و نشاط.
ملی  تیم  بازی کرکت  برد  از  بعد  ابراز شادی های  تجربه 
با زیمبابوه نشان داد که جامعه در کنار نداشتن موضوع، 
مکان و زمان مناسب مهارت ابراز سالم و امن شادی خود 
را نیز ندارد. ما باید بتوانیم از آنچه داریم درست استفاده 
شکل  استعداد  افغانستان  کشور  فرهنگی  تنوع  کنیم. 
دادن مراسم ها، مناسبت ها و فستیوال های نشاط آفرین در 
و  مناطق  قومیت ها،  بین  در  مسلما  دارد.  را  جامعه  سطح 
بازی ها، مناسبت ها  این کشور می توان  خرده فرهنگ های 
قابلیت  که  کرد  پیدا  را  زیادی  ظرفیت  با  مراسم های  و 
تبدیل شدن به مناسبت ها و مراسم های ملی را داشته باشد. 
مناسبت ها و مراسم هایی که می توانند نشاط عمومی  و ملی 

را به همراه داشته باشند. 
آموزش و ترویج فرهنگ نشاط و شادی از مسوولیت های 
بازی های  باید  فرهنگ  وزارت  است.  فرهنگ  وزارت 
و  تجهیزات  اماکن،  کند.  ترویج  و  ثبت  را  محلی 
روش هایی در دسترس و آسان و ارزان در اختیار مردم و 
خصوصا جوانان قرار دهد. در کنار آن رسانه ها می توانند 
زنان،  کوچک،  خانواده  یک  چطور  این که  مورد  در 
کودکان و جوانان می توانند با یک دیگر اوقات خوش و 
بانشاطی را شکل دهند برنامه های آموزشی و نشاط انگیز 

تولید و نشر کنند. 
کردن  شاد  و  بودن  شاد  که  را  سخت  حقیقت  این 
کرد،  انکار  نباید  است  دشوار  جامعه  این  در  یک دیگر 
و  بودن  چنانچه خوش  باشد.  ناممکن  نمی رسد  به نظر  اما 
توجه به کیفیت زندگی را حق، مسوولیت و نیاز اساسی 
خود بدانیم، راهی برای آن خواهیم یافت. اما اگر تصور 
ذهنی مان این است کسی که در این شهر و کشور زندگی 
باشد، چیزی  اگر خوش  بی معناست  یا  نمی تواند  می کند 
خوش  یا  کردن  خوش  برای  کس  هیچ  نمی کند.  تغییر 

بودن ما به این دنیا نیامده است. منتظر کسی نمانیم. 

در  زیستن  چگونه  و  زندگی  کیفیت  از  کردن  صحبت 
جایی که مردمش به شدت تشویش زنده ماندن را دارند 
دشوار است. با این حال لذت، نشاط و تفریح از نیازهای 
ژنتیک و اساسی انسان است که نپرداختن به آن بر کیفیت 
زندگی انسان تاثیر گذار خواهد بود. ذهن مردم و حکومت 
آنقدر درگیر مسایل امنیتی و نیازهای اولیه زندگی مردم 
است که پرداختن به این نیاز را امری شیک و غیر ضروری 
نمی تواند  وقت  هیچ  بشری  بنیادین  نیازهای  اما  می دانند. 
مسیر  و  راه  نهایت  در  و  کند  حذف  و  انکار  را  خودش 
خود را برای بروز پیدا می کند؛ حتا اگر این مسیر مخرب 
تیم  برد  پایان  از  به عنوان مثال آنچه پس  باشد.  و بی راهه 
مردم  داد  نشان  بودیم  شاهدش  زیمبابوه  و  کرکت  ملی 
در نهایت به ابراز شادی و هیجان خود خواهند پرداخت، 
ناهنجارترین  و  مخرب ترین  خطرناک ترین،  در  اگر  حتا 

حالتش باشد. 
ما با احساسیم یا حساس؟

ابراز هیجانات در هر نوعش، خوشی، غمگینی، خشم و 
یا ترس نیاز به آموزش و تربیت دارد. پرداختن به تمامی  
آموزش  مهارتی  هر  مقدمه  و  می طلبد  مهارت  هیجانات 
می خواهد.  آموختن  نیز  نشاط  با  زندگی  داشتن  است. 
انسان های با احساس می توانند از محیط خود حداکثر بهره 
هیجانی را ببرند. انسان های بااحساس می توانند با برجسته 
و بزرگ ساختن تجربیات و خوشی  های کوچک، و ابراز 
نشاط  با  را  اطرافیان شان  و  خود  زندگی  آن  امن  و  سالم 
حساس  انسان های  دیگر  سوی  از  سازند.  لذت بخش  و 
ناخوشایندی ها  برجسته ساختن  با  احساس(  با  )بر خالف 
موجه  آن  با  آنچه  از  بزرگ،  و  کوچک  نازیبایی های  و 
برای خود رنج، خشم، یاس  فاجعه می سازند و  می شوند 

و افسردگی می خرند. 
فرق است بین با احساس بودن و حساس بودن. مردمانی 
خود  زندگی  در  و  باشند  دیده  رنج  دراز مدت  در  که 
سویی  از  باشند،  داشته  متعددی  ناخوشایند  تجربه های 
نکرده  تجربه  را  کیفیتی  با  عاطفی  موقعیت های  و  روابط 
خواهند  باشند، حساس  احساس  با  آن که  از  بیش  باشند، 
مردمانی  ما  ماست.  مردم  روانشناسی  واقعیت  این  بود. 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

شعر اگر معنا نشود، هیچ وقت مزه اش 
به  نمی توانید.  کرده  درک  شما  را 
همین خاطر بیدل بی چاره به جز پیش 
چند نفر محدود پیش هیچ کس مزه دار 
معنا  را  نیست. چون کسی شعرهایش 
بیدل  تنها  خالصه  نمی تواند.  کرده 
کتابش  که  حافظ  همین  حتا  نیست. 
بعد از قران کریم زیب تاق های خانه 
و  نشده  معرفی  درست  نیز  بوده  ما 
این  از  پس  است.  نشده  معنا  شعرش 
ما تعدادی از بیت های کاربردی شعر 

شاعران را برای تان معنا می کنیم. 
الف: از هرکرانه تیر دعا کرده ام رها 
   باشد کزان میانه یکی کارگر شود 

می خواسته  شعر  این  در  حافظ  معنا: 
را  کرکت  یا  فوتبال  مسابقه  روزهای 
بگوید  می خواسته  او  بگیرد.  نشانه 
از  می برید،  را  مسابقه ای  وقتی  که 
دم  از  تالشی  ،  پوسته  سر  از  هرکرانه ، 
دروازه  پیش  از  صاحب ،  وکیل  خانه 
قوماندان امنیه و هر جای دیگه که تیر 
خدا  کنید.  رها  بود  دست تان  در  دعا 
مهربان است که از وسط این همه تیر 
دعا چند تایش بخوره به فرق مردم و 

دل شما یخ کند. 
ب: هست در پس پرده گفتگوی من 

و تو 
   چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من 
شعر  این  در  خیام  جناب  منظور  معنا: 
باید  است که  دقیقا گفتگو های صلح 
بگیرد.  صورت  پرده  پشت  در  حتما 
با  ما  نیست  مشخص  که  هنوز  تا  زیرا 
هم  حریف  و  می کنیم.  گفتگو  کی 
نشان  را  مبارک  صورت  نمی خواهد 
مصراع  در  که  تویی  و  من  آن  دهد. 
اول است منظور شبکه من و تو است 
از  را  صلح  گفتگو  های  ما  باید  که 
طریق این شبکه نشر کنیم. در مصراع 
دوم پرده پایین می افتد. وقتی که پرده 
حریفان  چهره های  با  ما  و  افتاد  پایین 
مواجه شدیم، صد درصد هم من و هم 
تو سکته می کنیم و نه من می مانم و نه 

هم تو. 
تا  کنید.  کیف  بیت  دو  این  با  فعال 
هم  باز  نزدیک  چندان  نه  آینده  در 

برای تان شعر معنا کنیم. 

تفسیر الشعر 

آیا در افغانستان 
می توان بانشاط زیست؟

  سید روح اهلل رضوانی

ما انسان ها نیاز داریم هر روز فعالیت هایی انجام دهیم که از انجام آن 
احساس لذت و خوشی داشته باشیم. احساسی که می تواند انرژی الزم 
برای داشتن رابطه ای صمیمانه و خوشایند با دیگران را در ما ایجاد کند. 
انگیزه ادامه دادن کارهای دشوار در روزهای بعد را به ما بدهد و تحمل 
ما را در مقابله با سختی ها و رفتارهای نامطلوب دیگران افزایش دهد. 

تجربه داشتن فعالیت های لذت بخش و هیجان آمیز در واقع پاداشی است 
که ما به سیستم عصبی خود می دهیم تا بتواند هورمون های الزم برای 

ACKUانجام فعالیت های دشوار و پیچیده بعدی را فراهم کند.



ژیال بنی یعقوب نامی آشنا در میان برخی از روزنامه نگاران افغان است. 
گذشته بارها به  که در نزدیک به پانزده سال  این روزنامه نگار ایرانی 
پنهان  زوایه های  راویان  محدود  از  یکی  شاید  کرده،  سفر  افغانستان 
کابل و از پنجشیر تا  زندگی زنان افغان باشد؛ روایت هایی از نیمروز تا 
کم تر  که  کم تر حس می کنیم و خبرهایی  که ما  گزارش دردهایی  هرات و 

می شنویم. 
کتاب، قصه های محض و روایت های بی حس نیستند.  قصه های این 
از  گوشه هایی  در  زندگی  از  زنده ای  تصاویر  کتاب،  این  قصه های 
افغانستان است: تصویرهای زنده و دردآوری از محرومیت ها و دردها و 
ک.   نگاره های قشنگی از زیبایی ها و ظرفیت های فروخفته در این خا

روایت های ژیال، روایت های شش ساله اما ریشه دار اند. نگاه معطوف 
جنگ  از  ناشی  خرابه های  از  افغانستان،  در  تازه  واقعیت های  به 
ژیال  اند.  ژیال  قصه های  شهری،  مدرن  زندگی  یک  از  جلوه هایی  تا 
بنویسد.  افغانستان  نرگس های  برای  را  حسرت بارش  نامه های  تا  آمد 
واقع بینانه ترین  از  یکی  ممکن  روزنامه نگار،  این  چشم دیدهای 

چشم دیدها از وضعیت مختلط جنگ و صلح افغانستان باشد. 
تنها نگاه خبری به  افغانستان،  از  روزنامه نگار  این زن  چشم دیدهای 
کشف  کشور نیست،  بلکه معجونی از عاطفه و  زاویه های زندگی این 
که ما همه روزه  کشف های عاطفی از واقعیت هایی  است؛ یا بهتر بگویم 

می بینیم اما متوجه نمی شویم. 
است  این  افغانستان«  نرگس های  برای  »افسوس  ویژگی های  از  یکی 
اردوگاه  از  یافت:  می توان  کتاب  این  در  پرجاذبه ای  ایستگاه های  که 
ک آلود پاییزی و موترهای آخرین  کوچه های خا ککی در نیمروز، تا  ما
تا زمستان سرد  گارد ویژه احمدشاه مسعود در پنجشیر  از  کابل؛  مدل 
کابل؛ از پفک های ایرانی در شهر هرات تا برگشت دوباره ی پاییزی به 

کابل است.  کابل. این همه برداشت های یک روزنامه نگار ایرانی در 
کابل  روزنامه نگاران افغان با توجه به سطح بلند حادثه و رویداد در 
قضایایی  با  دیدار  برای  کمی  فرصت  افغانستان،  بخش های  سایر  و 
که هرکدام شان ریشه در دردهای مردم دارد، می یابند. این حوادث را 
کرده است و بهتر  اما یک بیگانه ی خودی بهتر دریافته است و درک 
کتاب نیز وارد  کرده است. بدون شک نقد و نگاه متفاوتی بر این  روایت 
که ما از وضعیت افغانستان  گاهی هایی دارد  که بیشتر ریشه در آ است 
زندگی  کشور  این  که در  کسانی  برای بسیاری  گاهی ها  آ این  و  داریم 

نکرده اند، به سادگی روشن نخواهد شد. 
شناسنامه:

کتاب: افسوس برای نرگس های افغانستان نام 
نویسنده: ژیال بنی یعقوب

چاپ اول: تهران ۱۳۹۴

»نیویارک تایمز«  در  که  مقاله ای  در  ایران  خارجه  وزیر 
گرایی  به نشر رسانده از عربستان خواست میان افراط 
برای ایجاد ثبات در  کشورهای همسایه  با  و همکاری 

کند. منطقه یکی را انتخاب 
که  کرده است  جواد ظریف، عربستان سعودی را متهم 
کوشد توافق اتومی میان ایران و قدرت های جهانی  می 
گفتگوی صلح در منطقه را متوقف  گونه تالش و  و هر 
که  است  نوشته  همچنین  اش  مقاله  در  ظریف  سازد. 
کوشند مانع از  کمه عربستان می  عده ای در هیات حا
کل منطقه را وارد جنگ و  عادی شدن اوضاع شوند و 

کنند. درگیری 
و  افراط گرایی  از  را  سعودی  عربستان  حمایت  ظریف 
کرده  خشونت به عنوان تهدید حقیقی جهانی توصیف 
افراطیون  که غالب  کرده است  کید  تا او سپس  است. 
یا  زنند  تروریستی می  به عملیات  که دست  کسانی  و 
شهروندان سعودی هستند یا از سوی عرب های سعودی 

پشتیبانی مالی می شوند.
کردن حمله به  محمدجواد ظریف بار دیگر با محکوم 
گفته  ایران،  در  عربستان  دیپلوماتیک  نمایندگی های 
علیه  فوری  انضباطی  تدابیر  ایران  دولت  که  است 

کرده است. عامالن این حمله اتخاذ 

کنونی اسپانیا، همسر  کریستینا، خواهر پادشاه  شاهزاده 
پرونده  با  رابطه  در  دوشنبه  روز  از  دیگر  نفر   ۱۶ و  وی 
اختالس و پولشویی در مقابل دادگاهی در اسپانیا حاضر 
می شوند. این افراد در رابطه با پرونده ای به نام »نوس« 
گیرند و دادگاه منطقه »پالما دی  کمه قرار می  مورد محا
مایورکا« به اتهامات این شاهزاده اسپانیایی و همسرش 

کند.  رسیدگی می 
بود  ملقب  منطقه  این  بارون  به   ۲۰۱۵ سال  تا  کریستینا 
به دلیل دست  این عنوان سلطنتی  گذشته  اما در سال 
پادشاه  داشتن وی در ماجرای پول شویی نوس توسط 
گرفته شد. تحقیقات در مورد اختالس  فیلیپ ششم پس 
اوردانگاریان،  کی  انا و  کریستینا  شاهزاده  پول شویی  و 
کی  انا است.  شده  آغاز   ۲۰۰۸ سال  از  وی  همسر 
اختالس  به  متهم  وی  تجاری  شریک  و  اوردانگاریان 
کریستینا می گوید  بیش از شش میلیون یورو شده اند اما 

با فرستادن هیاتی به عربستان  گذشته  چین طی هفته 
کشور خواست تا در ارتباط با  سعودی و ایران از هر دو 
خون سردی  تهران  و  ریاض  بین  ایجاد شده  تنش های 
رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به  کنند.  حفظ  را  خود 
وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه ۲۱ جدی با انتشار 
مینگ«،  »ژانگ  که  داد  خبر   گانه  جدا بیانیه های 
کشور در سفر خود به منطقه، با  معاون وزیر خارجه این 

کرده  است. مقامات ارشد سعودی و ایرانی دیدار 
بر اساس این بیانیه ها، »ژانگ مینگ« در عربستان در 
گفته  است  مورد تنش های ایجادشده بین تهران و ریاض 

قتل  با  ارتباط  در  را  فرد  سه  که  می گویند  ترکیه  مقامات 
کردند.  دستگیر  سوری  روزنامه  نگار  الجرف،  ناجی 
گزارش داد یکی از افراد دستگیر  خبرگزاری آسوشیتدپرس 
شده مظنون به قتل الجرف است. دو فرد دیگر به اتهام 
هم دستی در قتل دستگیر شدند. ناجی الجرف، سردبیر 
گذشته در خیابانی  مجله سوری »حنطه« ۲۸ دسامبر سال 
در شهر جنوبی غازی آنتپ )غازیان تپه( ترکیه به ضرب 
کشته شد. نزدیکان او نیروهای تندروی اسالم گرا را  گلوله 
عامل این ترور می دانند. دادگاه ترکیه در ساعات واپسین 
فرد  سه  این  بازداشت  حکم  جنوری   ۹ شنبه  شامگاه 
فاش  افراد  این  مشخصات  و  نام  کرد.  صادر  را  مظنون 

نشده است.

کرد  گذشته سخنگوی وزارت داخله ایران اعالم  جمعه 
کوتاهی  که صفرعلی براتلو، معاون امنیتی تهران، به دلیل 
در جلوگیری از حمله به سفارت عربستان در تهران برکنار 
انقالب  و  عمومی  سارنوال  حال،  این  در  است.  شده 

از این ماجرا بی خبر است و هیچ نقشی در این اختالس 
نداشته است.

دادگاه همچنین این افراد را به استفاده از موقعیت خود 

که »امیدواریم طرف های مربوط، با حفظ خون سردی و 
و  داده  افزایش  را  رایزنی ها  و  گفتگوها  خویشتن داری، 
کنند«. معاون وزیر امور  مشترکا برای بهبود وضعیت تالش 
خارجه چین در ایران نیز با تکرار این پیام از امیدواری 
گفته  است.  خود برای حفظ صلح و ثبات منطقه سخن 
کشورها  فعالیت دیپلوماتیک چین برای بهبود مناسبات 
کم سابقه ارزیابی می شود.  در منطقه خاورمیانه اقدامی 
برخالف چهار عضو دیگر شورای امنیت سازمان ملل، 
با  بریتانیا، فرانسه و روسیه، دولت چین  امریکا،  یعنی 
که به نفت خاورمیانه دارد،  وجود وابستگی اقتصادی 

ناجی الجرف روزنامه نگار و مستندساز مخالف سوری با 
شبکه ای به نام »رقه در سکوت قتل عام شد«، متشکل 
گروه  این  می کرد.  همکاری  شهروندروزنامه نگاران  از 
شهر  در  بشر  حقوق  نقض  موارد   ۲۰۱۴ سال  اپریل  ماه  از 
رقه، یکی از پایگاه های اصلی داعش را مستند می کرد. 
که الجرف پس  کرد  گزارشگران بدون مرز اعالم  سازمان 
گروه  داعش،  درباره خشونت  فلم مستندی  از ساخت 

تهدید می شد.
دو  قتل  مسوولیت  گذشته  سال  کتوبر  ا در  داعش 
روزنامه نگار سوری دیگر به نام های ابراهیم عبدالقادر و 
گرفته بود. این روزنامه نگاران  فارس حمادی را بر عهده 
شد«  عام  قتل  سکوت  در  »رقه  فعاالن  شبکه  عضو  نیز 

 21 دوشنبه  روز  آبادی،  دولت  جعفری  عباس  تهران، 
درباره  تحقیق  و  دستگیری  شناسایی،  گفت:  جدی 
کنسولگری عربستان در  متهمان حمله به سفارتخانه و 

ایران ادامه دارد.

برای به دست آوردن قراردادهایی با سودهای هنگفت 
کرده  از سوی دولت های محلی »والنس« و »بالروس« 
دولتی  قراردادهای  این  در  آمده  به دست  مبالغ  است. 
شاهزاده  نام  به  که  شده  واریز  صوری  هایی  شرکت  به 

کریستینا و همسرش ثبت شده اند.
کریستینا بنا به تصمیم دادستان این منطقه از  شاهزاده 
پیگرد قانونی به اتهامات اختالس و پولشویی تبریه شده 
اما اتهام تقلب مالیاتی و فرار از پرداخت مالیات علیه 
کی دختر پادشاه سابق اسپانیا  وی هنوز پابرجاست. شا
نام »دست های  به  گرا  یک سازمان غیردولتی راست 
زندان  سال  هشت  مجازات  خواهان  که  است  ک«  پا
کریستینا شده است. پادشاه فیلیپ ششم  برای شاهزاده 
که در حال حاضر در سوییس  کریستینا  با خواهر خود 
کرده و وی حتی برای مراسم  زندگی می کند، قطع رابطه 

تاج گذاری دعوت نشده بود.

کم تر در امور دیپلوماتیک منطقه فعالیت داشته   کنون  تا
است.

اسالمی  شورای  مجلس  نماینده   ۲۲۰ حال،  همین  در 
بیانیه ای  علنی،  جلسه  در  دوشنبه  روز  صبح  ایران، 
قطع  آل سعود،  »جنایت  آنچه  به  آن  در  و  کرده  صادر 
کشورها با ایران، و حمله به سفارت ایران  رابطه برخی 
کردند. این نمایندگان در این  در یمن« نامیدند اعتراض 
که »مهد پرورش تفکر  کرده اند  بیانیه، آل سعود را متهم 
جهت  در  را  فعالیت هایی  »عمال  و  است  تروریستی« 

کشورهای مسلمان« انجام می دهد. تضعیف 

بودند.

سفرنامه 
نـــــرگس هـــا

  کاوه
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کند کل منطقه را وارد جنگ  ظریف: عربستان می خواهد 

آغاز محاکمه خواهر پادشاه اسپانیا و همسرش

چین خواستار حفظ خویشتن داری بین ایران و عربستان شد

وزنامه نگار سوری دستگیر شدند سه فرد متهم به قتل ر
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