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ــی در گفت وگــو  ــی حکومــت وحــدت مل ــس اجرای ریی
ــه  ــاری گفت ــگ ج ــورد جن ــدی در م ــانه های هن ــا رس ب
ــت  ــد تح ــم بای ــی تروریس ــورهای حام ــه کش ــت ک اس

ــد. ــرار گیرن فشــار ق
عبــداهلل عبــداهلل رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی 
طــی ســفر رســمی بــه هندوســتان بــا برخــی رســانه های 
هنــدی دربــارۀ وضعیــت جنــگ جــاری در کشــور گفتــه 
کــه حمایــت مــردم وجــود دارد، امــا راه حــل دوم ایــن 
بــاالی کشــور های حمایت کننــده  بایــد  کــه  اســت 
تروریســم فشــار آورده شــود ماننــد کشــورهای کــه آنــان 

ــد. ــت می کن ــتان حمای ــرون افغانس را از بی
ــا  ــرد، ام ــام نمی گی ــدام کشــوری ن ــد از ک ــداهلل هرچن عب
ــم  ــن مته ــه ای ــران ب ــراً ای ــتان و اخی ــن پاکس ــش از ای پی
اســتند کــه مخالفــان دولــت افغانســتان را پشــتیبانی 

می کننــد.
ــری از حمــات  ــرای جلوگی ــد، ب ــداهلل می گوی ــای عب آق
ــت  ــت اســتخبارات و حمای ــل ننگرهــار تقوی ــن مث خونی
ــت  ــه حکوم ــت ک ــم اس ــان مه ــی افغ ــای امنیت نیرو ه

افغانســتان به گونــۀ جــدی روی آن کار می کنــد.
رییــس اجرایــی بــا هیــات همــراه اش بــه هــدف افتتــاح 
دومیــن نمایشــگاه تجارتــی میــان افغانســتان و هندوســتان 
بــه شــهر ممبــی هنــد بــرای ســه روز ســفر کــرده  اســت.

روز  انتحــاری  حملــۀ  در  کــه  درحالی ســت  ایــن 
سه شــنبه در ولســوالی مومنــددرۀ ننگرهــار در میــان 
ــن  ــته و ۱۶۵ت ــن کش ــده گان ۷۰ت ــر کنن ــع از تظاه جم

ــر زخمــی شــدند. دیگ
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ــا  ــعود، ب ــهید مس ــد ش ــعود، فرزن ــد مس  احم
محفــل  ایــن  اشــتراک کننده گان  از  قدردانــی 
ــک  ــک ت ــعود در ت ــت: مس ــعر(، گف ــب ش )ش
وجــود شــما زنــده اســت و راه  او بــرای همیشــه 

ادامــه دارد. 
ــزود کــه در 17 ســال گذشــته  احمــد مســعود اف
بیشــتر اشــعار در وصــف قهرمــان "مرثیــۀ" گونــه 
بــود، امــا بایــد پــس از ایــن مــا راه  مبــارزۀ او را 
دنبــال کنیــم و مرثیه ســرایی دیگــر بــس اســت.

ــر  ــرد فک ــهید، م ــعود ش ــه مس ــت: چنان چ او گف
و عمــل بــود، رهــروان او نیــز بایــد چنــان عمــل 
هدف مندانــه  خویــش  زنده گــی  در  و  کننــد 

به پیــش برونــد. 

ســرمفتش  دفتــر  یــا  ســیگار 
ایــاالت متحــدۀ امریــکا بــرای 
بازســازی افغانســتان می گویــد: 
ایــاالت  ادارۀ  ابتــکاری  پــروژۀ 
انکشــاف  بــرای  متحــده 
ــازی  ــرای توانمندس ــی ب بین الملل
و  "نــاکام"  افغانســتان  زنــان 
ــده گان  ــه دهن ــول مالی ــاع" پ "ضی

اســت. بــوده  امریکایــی 
جــان ســوپکو، مفتــش ویــژه 

ــرای بازســازی  ــاالت متحــده ب ای
ــه از  ــت ک ــه اس ــتان، گفت افغانس
زمــان راه انــدازی برنامــۀ ارتقــا تــا 
ــرف  ــر ص ــون دال ــون 89 میلی کن
آن شــده اســت، فقــط ارتقــای ۵۵ 
زن را بــه وظایــف بهتــر می تــوان 
به عنــوان دســت آورد ملمــوس 

ــاخت. ــته س آن برجس
مفتــش ویــژۀ ایــاالت متحــده 
بــرای بازســازی افغانســتان در 

ــارک  ــۀ نیوی ــا روزنام ــه ب مصاحب
تایمــز گفتــه اســت کــه یــو 
ایــن  اس ای آی دی در مــورد 
برنامــه "گزافه گویــی" کــرده و 
ــتان  ــکا و افغانس ــردم امری ــه م ب
ــۀ  ــه گفت ــت. ب ــه اس "دروغ" گفت
در  افغانســتان  زنــان  ســوپکو، 
همه ســطوح، بــه ایــن باورانــد 
ــوده و  ــص ب ــه ناق ــن برنام ــه ای ک
ــده  ــی ش ــف طراح ــۀ ضعی به گون

ــت. اس
روال  قــول  از  ســوپکو  آقــای 
غنــی، بانــوی نخســت افغانســتان، 
ــش  ــه بخ ــت ک ــرده اس ــل ک نق
ــۀ  ــروژه هزین ــن پ ــول ای ــاد پ زی
مصــارف اداری شــده و بــه جیب 
قراردادیــان امریکایــی ســرازیر 
می شــود تــا این کــه بــه زنــان 

ــه 6 ــه صفح ــتان...   ادام افغانس

تروریستی   گروه هـای  حامیـان 
گیـرند قرار  فشـار  تحت 
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هلن كلر

احمد مسعود در محفل شب شعر :

مسعود در وجود تک تک شما زنده است

مسعود شهید  و  ا   شهد شخصیت 
د برخور ما  که  ست  ا ن  آ ز  ا تر  ال ا و

شیم با شته  ا د منفی   

محمد اشرف غنی در مراسم 
گرامی داشت از هفتۀ شهید: 

ACKU



بــه دنبــال افزایــش حمــات انتحــاری و تهاجمــی 
گــروه طالبــان و هم پیمانــان آن بــه شــهرها و 
ــن  ــه جان باخت ــر ب ــه منج ــت ک ــق پرجمعی مناط
غیرنظامیــان می شــود، مجلــس نماینــده گان خواهان 
بازنگــری توافق نامــۀ امنیتــی بــا امریــکا شــده 
ــده گان  ــس نماین ــای مجل ــماری از اعض ــت. ش اس
کــه خواهــان بازنگــری و حتــا لغــو ایــن توافق نامــه 
هســتند، می گوینــد کــه امریــکا بــه تعهــدات 
ــه  ــرده و ب ــل نک ــه عم ــن توافق نام ــدرج در ای من
ــرده  ــرداری ک ــره ب ــه از آن به ــک جانب ــورت ی ص
اســت. توافق نامــۀ امنیتــی امریــکا بــا افغانســتان در 
ــان  ــی می ــت وحــدت مل نخســتین روز ایجــاد دول
ایــن دو کشــور بــه امضــا رســید. امضــا کننــده گان 
ایــن توافق نامــه از جانــب افغانســتان حنیــف 
ــب  ــت و جان ــورای امنی ــین ش ــاور پیش ــر مش اتم
امریــکا ســفیر ایــن کشــور در افغانســتان بــود. ایــن 
ــان ریاســت جمهوری  ــود در زم ــرار ب ــه ق توافق نام
حامــد کــرزی رییس جمهــوری پیشــین افغانســتان 
میــان دوکشــور امضــا شــود، امــا کــرزی در 
ماه هــای پایانــی حکومــت خــود نســبت بــه نیــات 
منطقــه  و  افغانســتان  در  امریــکا  برنامه هــای  و 
ــا  ــی ب ــۀ امنیت ــای توافق نام ــد، و از امض ــردد ش مت
امریــکا ســرباز زد. هرچنــد امریکایی هــا توانســتند 
ــان دو کشــور را  ــل از آن پیمــان اســتراتژیک می قب
ــه از  ــد ک ــا کنن ــرزی امض ــای ک ــت آق ــا حکوم ب
امضــای توافق نامــۀ امنیتــی در آن ســخن رفتــه 
اســت. امــا آقــای کــرزی کــه در ســال های پایانــی 
حکومــت خــود بــه امریــکا مظنــون شــده بــود بــا 
ــرد  ــام ک ــور اع ــن کش ــخت از ای ــای س انتقاد ه
ــح در  ــت و صل ــن امنی ــان تامی ــکا خواه ــه امری ک
ــد  ــل نمی خواه ــن دلی ــت و به همی ــتان نیس افغانس
ــته  ــور داش ــن کش ــا ای ــی ب ــۀ امنیت ــه توافق نام ک
ــود  ــت خ ــان حکوم ــرزی در زم ــای ک ــد. آق باش
ــۀ  ــای توافق نام ــرای امض ــا او را ب ــه امریکایی ه ک
ــرد  ــد، اعــام ک ــه بودن ــی تحــت فشــار گرفت امنیت
کــه وقتــی تــن بــه امضــای ایــن توافق نامــه 
خواهــد داد کــه امریــکا خاســتگاه ها و مراکــز 
ــود،  ــتان ب ــورش پاکس ــه منظ ــان را ک ــی طالب اصل
ــکا  ــع امری ــن مواض ــال ای ــه دنب ــازد. ب ــود س ناب
بــه  زمــان  تــا  را  امنیتــی  توافق نامــۀ  امضــای 
کرســی نشســتن اشــرف غنــی بــه تاخیــر انداخــت 
ــن  ــیدن او ای ــدرت رس ــه ق ــتین روز ب و در نخس
توافق نامــه را امضــا کــرد. قابــل ذکــر اســت کــه در 
زمــان حکومــت آقــای کــرزی، امریــکا حاضــر بود 
کــه ایــن توافق نامــه را در ســطح روســای جمهــور 
دو کشــور بــه امضــا رســاند، امــا در زمــان ایجــاد 
حکومــت وحــدت ملــی امضــای توافق نامــه امنیتی 
ــور  ــن کش ــفیر ای ــطح س ــتان را در س ــا افغانس ب
تقلیــل داد. به هرحــال ایــن توافق نامــه بــدون 
ــرای افغانســتان مشــخص  آن کــه واقعــآ مفــاد آن ب

باشــد، بــا اســتقبال گــرم حکومــت وحــدت ملــی 
ــه  ــوم نیســت ک ــز معل ــروز نی ــا ام امضــا شــد و ت
می کنــد.  دوا  را  دردی  چــه  توافق نامــه  ایــن 
بعضــی مواقــع کــه از ایــن توافق نامــه انتقادهایــی 
صــورت می گیــرد، ســران حکومــت وحــدت 
بــرای  خــود  عمل کــرد  توجیــه  بــرای  ملــی 
ــی  ــای مال ــه کمک ه ــی ب ــه امنیت ــای توافق نام امض
ــد و  ــاره می کنن ــتان اش ــش افغانس ــه ارت ــکا ب امری
مدعــی می شــوند کــه اگــر توافق نامــۀ امنیتــی 
میــان دو کشــور وجــود نمی داشــت، چیــزی 
ــا  ــد. ام ــی نمی مان ــتان باق ــش در افغانس ــام ارت به ن
ــری  ــوارد دیگ ــه م ــی ب ــۀ امنیت ــدان توافق نام منتق
ــاره  ــه اش ــا رفت ــر آن ه ــه ذک ــن توافق نام ــه در ای ک
دارنــد و می پرســند چــرا امریــکا در تامیــن امنیــت 
ــی  ــۀ امنیت ــه در توافق نام ــی را ک ــتان نقش افغانس
افغانســتان  نمی دهــد.  انجــام  گرفتــه  به عهــده 
ــه رو  ــی روب ــگ بیرون ــک جن ــا ی ــه ب ــن لحظ همی
اســت کــه هــرروز از آن قربانــی می گیــرد. در 
جنــگ قنــدوز، فــراه و غزنــی شــواهد و اســنادی 

به دســت آمــد کــه عمــا نقــش نظامیــان پاکســتانی 
ــکا  ــی امری ــی داد ول ــان م ــا نش ــن جنگ ه را در ای
ــخنی  ــکار س ــاوز آش ــن تج ــر ای ــا در براب ــه تنه ن
ــواردی را  ــن م ــا چنی ــه حت ــاورد ک ــان نی ــر زب ب
تاییــد نیــز نکــرد. در حالی کــه در بخشــی از 
ــورت  ــور، به ص ــن کش ــا ای ــی ب ــۀ امنیت توافق نام
ــه افغانســتان  ــان ک ــه هرزم ــه شــده ک واضــح گفت
بــا تجــاوز بیرونــی مواجــه شــود، امریــکا از ایــن 
ــروز  ــد. ام ــاع می کن ــاوز دف ــر تج ــور در براب کش
ــل  ــه متحم ــی ک ــا قربانی های ــتان ب ــردم افغانس م
ــی  ــام داران فعل ــه از زم ــد ک ــق دارن ــوند، ح می ش
شــان ســوال کننــد کــه امضــای توافق نامــۀ امنیتــی 
بــا امریــکا چــه دردی از دردهای شــان  را دوا کــرده 
در  تروریســت ها  اردوگاه هــای  وقتــی  اســت؟ 
آن ســوی مــرز کامــا مشــخص اســت و نظامیــان 

ــد،  ــرکت می ورزن ــگ ش ــا در جن ــتانی عم پاکس
چــه چیــزی امریــکا را بــه تامــل واداشــته اســت؟ 
آیــا امریکایی هــا پیــش از امضــای توافق نامــۀ 
ــای  ــدون امض ــه ب ــدند، ک ــی نمی ش ــی مدع امنیت
ــت و  ــته اس ــان بس ــت ش ــی دس ــۀ امنیت توافق نام
کاری بــرای پی گیــری چنیــن مــواردی انجــام 
داده نمی تواننــد؟ امــروز نزدیــک بــه پنج ســال 
از امضــای توافق نامــۀ امنیتــی کــه امریکایی هــا 
ــا  ــذرد ام ــد، می گ ــان مشــتاق امضــای آن بودن چن
نــه تنهــا وضعیــت امنیتــی افغانســتان بهبــود نیافتــه 
کــه برعکــس هــرروز بــر دامنــه و گســترۀ جنــگ و 
حمــات گروه هــای تروریســتی نیــز افــزوده شــده 
اســت. پیــش از امضــای توافق نامــۀ امنیتــی امریــکا 
گــروه طالبانــن تنهــا بــه برخــی حمــات انتحــاری 
ــا  ــای آن عم ــس از امض ــا پ ــد، ام ــا می ورزی اکتف
ــه شــهرها و مناطــق پرجمعیــت حملــه می کننــد  ب
ــن  ــرف ای ــه تص ــق ب ــه موف ــه ک ــر از هم و مهم ت
ــا  ــتان ب ــت افغانس ــا حکوم ــود. آی ــق می ش مناط
ــن محاســبه را انجــام داده کــه پیــش از  ــکا ای امری

ــاک  ــد خ ــد درص ــی چن ــۀ امنیت ــای توافق نام امض
نیروهــای دهشــت افکن  اختیــار  در  افغانســتان 
ــرار دارد.  ــد ق ــد درص ــاال چن ــت و ح ــرار داش ق
ــه  ــن حــاال نزدیــک ب ــار رســمی همی براســاس آم
۶۰ درصــد خــاک افغانســتان در تصــرف نیروهــای 
ــای  ــارج از مرزه ــه از خ ــرار دارد ک ــتی ق تروریس
ــه  ــه گفت کشــور هدایــت و رهبــری می شــوند. البت
ــا  ــتر از این ه ــمی بیش ــار غیررس ــه آم ــود ک می ش
ــا  ــه ب ــت ک ــرم آور نیس ــا ش ــد. آی ــان می ده را نش
داشــتن روابــط اســتراتژیک بــا قدرتمندتریــن 
ــزن و  ــروه ره ــس چندگ ــان از پ ــورهای جه کش
ــه  ــت ک ــب این جاس ــم؟ جال ــت برنمی آی تروریس
بــا وجــود توافق نامــۀ امنیتــی امریــکا بــا تضــرع از 
ــن کشــور در مــورد  ــا ای ــان می خواهــد کــه ب طالب

افغانســتان وارد گفت وگــو شــود.
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امنیتی توافق نامۀ 
کرد؟ ا    دو ا   ر دردی  چه    امریکا  با    

 

اخیــرآ محمــد اشــرف غنــی، رییــس حکومــت وحــدت 
ملــی در یکــی از مصاحبه هایــش گفتــه اســت کــه 
ــد.  ــرا دل شکســته می کن ــان م ــروه طالب ــات گ ــار تلف آم
بــه نقــل از صــدای امریــکا،  آقــای غنی در یــک مصاحبه 
بــا خبرگــزاری وایــس )VICE News( امریــکا گفتــه 
ــور  ــس جمه ــث ریی ــش کار او به حی ــن بخ ــه بدتری ک
ــۀ  ــه جلس ــت زمانی ک ــت، درس ــر روز اس ــحرگاه ه س
ــه وی  ــر می شــود و ب ــۀ حکومــت ا ش دای ــی روزان امنیت
ــات  ــورد تلف ــور در م ــی کش ــت امنیت ــاوۀ وضعی برع
نیروهــای امنیتــی- دفاعــی و جنگ جویــان طالــب 

معلومــات داده می شــود.
آقــای غنــی گفتــه کــه وی هــم از آمــار تلفــات نیروهای 
امنیتــی و هــم از آمــار تلفــات گــروه طالبــان دل شکســته 
می شــود؛ چــون بــه گفتــۀ او، طالبــان افغــان بــوده و او 

رییــس جمهــور "تمام افغانســتان" اســت.
آقــای غنــی در ایــن مصاحبــه هم چنــان بــا ابــراز 
امیــدواری در مــورد موثریــت اســتراتیژی جدیــد 
واشــنگتن در قبــال افغانســتان گفتــه کــه در نتیجــۀ ایــن 
اســتراتیژی، افغانســتان " بــرای نخســتین بار بــه امــکان 

ــت. ــده اس ــک ش ــح" نزدی ــراری صل برق
رییــس حکومــت وحــدت ملــی هم چنــان افــزوده 
ــۀ  ــپ ادام ــد ترام ــن اســتراتیژی دونال اســت: هــدف ای
جنــگ )در افغانســتان( نبــوده بلکــه "ایجــاد یــک 
افغانســتان بــا ثبــات در داخــل یــک منطقــه امــن 

ــت. ــیا" اس ــوب آس جن
ــر  ــه اگ ــت ک ــدار داده اس ــان هش ــی هم چن ــای غن آق
نظــام کنونــی در افغانســتان ســقوط کنــد، ایــن کشــور 
بــه "مرکــز پــرورش و پایــگاه" دهشــت افگنــی 

بین المللــی مبــدل خواهــد شــد.

جالــب ایــن اســت کــه در ایــن مصاحبــه وقتــی از آقای 
غنــی در مــورد حملــۀ گــروه طالبــان بــه شــهر غزنــی 
ــد کــه  ــچ درنگــی می گوی ــدون هی پرســیده می شــود، ب
تــا ۷2 ســاعت نخســت پــس از حملــۀ طالبــان بــه ایــن 
شــهر، "اطاعــات درســت" در مــورد ایــن حملــه بــه 
ــی  ــک "ناکام ــۀ وی ی ــه گفت ــه ب ــود ک ــل نرســیده ب کاب

اســتخباراتی" حکومــت افغانســتان را نشــان داد.
ــه  ــد ب ــه در پیون ــن مصاحب ــی در ای ــد اشــرف غن محم
مذاکــرات صلــح بــا گــروه طالبــان گفتــه کــه آتش بــس 
حکومــت افغانســتان بــا گــروه طالبــان در جریــان 
ــه حکومــت  ــد فطــر امســال نشــان داد ک روزهــای عی
جناح هــای  تمــام  بــا  مصالحــه  بــرای  افغانســتان 

ــت. ــاده اس ــود آم ــف خ مخال
بــه گفتــه آقــای غنــی، اگــر گــروه طالبــان بــر پیــروزی 
ــن  ــتان ای ــردم افغانس ــد، م ــد کن ــگ تاکی ــق جن از طری

ــت. ــن گــروه را نخواهــد پذیرف خواســت ای

ــریکی  ــری و غم ش ــع گی ــه موض ــک این گون ــدون ش ب
ذلت بــار و غیرسیاســی آن هــم از جانــب فــرد اول 
مملکــت نــه تنهــا انگیــزۀ نیروهــای خــودی را نســبت 
بــه مبــارزۀ جــدی بــا گروه هــای مخالــف حکومــت و 
مــردم افغانســتان ضعیــف می ســازد؛ بلکــه بــه روحیــۀ 
ــد و  ــه کرده ان ــه آن تکی ــال ها ب ــه س ــان ک ــی طالب جنگ
ــد و  ــک می کن ــد، کم ــز برده ان ــود از آن نی ــراوان س ف
آن هــا را در امــر گذاشــتن شــرایط دشــوارتر از همیشــه 
در بــدل صلــح و ســازش بــا حکومــت، بیشــتر از پیــش 

ــد. ــب می کن ترغی
چرخــش  اواخــر  ایــن  در  هــم  از  ســویی 
ــی  ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــتاددرجه یی ریی صدوهش
ــد  ــز نمی توان ــات نی ــه بحــث انتخاب ــان ک ــه نفــع طالب ب
ــوع  ــه موض ــد ک ــان می ده ــد، نش ــل نباش در آن دخی
ــای  ــت و آق ــته اس ــم گذش ــی ه ــۀ گدای ــح از قص صل
چندین ســالۀ  قربانی هــای  درنظرنگرفتــن  بــا  غنــی 
ــر ایــن گــروه تروریســتی، در  مــردم افغانســتان در براب
ــن روا  ــردم به صــورت وحشــت ناک توهی ــن م حــق ای

ــی دارد.  م

غنی و غم شریکی ذلت بار

وقتی تن به امضای این توافق نامه خواهد داد که امریکا خاستگاه ها و 
مراکز اصلی طالبان را که منظورش پاکستان بود، نابود سازد. به دنبال 
این مواضع امریکا امضای توافق نامۀ امنیتی را تا زمان به کرسی نشستن 
اشرف غنی به تاخیر انداخت و در نخستین روز به قدرت رسیدن او این توافق نامه 
را امضا کرد. قابل ذکر است که در زمان حکومت آقای کرزی، امریکا حاضر بود که 
این توافق نامه را در سطح روسای جمهور دو کشور به امضا رساند، اما در زمان 
ایجاد حکومت وحدت ملی امضای توافق نامه امنیتی با افغانستان را در سطح سفیر 
این کشور تقلیل داد. به هرحال این توافق نامه بدون آن که واقعآ مفاد آن برای 

افغانستان مشخص باشد، با استقبال گرم حکومت وحدت ملی امضا شد 
و تا امروز نیز معلوم نیست که این توافق نامه چه دردی را دوا می کند
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محمداشــرف غنــی رییــس حکومــت وحــدت ملــی، روز 
ــۀ  ــت از  هفت ــل گرامی داش ــنبله(  در محف ــنبه )22س پنج ش
شــهید در ارگ، در واکنــش بــه موضع گیری هــای رهبــران، 
احــزاب سیاســی و اعضــای پارلمــان کــه خواســتار 
بازنگــری قــرارداد امنیتــی کابــل - واشــنگتن شــده بودنــد، 

گفــت:  نمی خواهــد افغانســتان بــار دیگــر بــه انــزوا 
ــردد. برگ

ایــن اظهــارات آقــای غنــی درحالــی مطــرح می گــردد کــه 
روز چهارشــنبه "۱۱۶ عضــو پارلمــان" در جلســۀ عمومــی  
ــل-  ــی کاب ــرارداد امنیت ــری ق ــتار بازنگ ــاد خواس ــن نه ای

ــن ســالیاد  ــاد شــهید مســعود به مناســبت هفدهمی بنی
ــی کشــور  ــان مل ــاه مســعود، قهرم ــهادت احمدش ش
و هفتــۀ شــهید، محفــل "شــب  شــعر" را بــا حضــور 
ــی  ــای سیاس ــی از چهره ه ــعرا و برخ ــان، ش فرهنگی

برگــزار کــرد. 
ــنبله(  ــنبه )22 س ــام پنج ش ــه ش ــل ک ــن محف در ای
برگــزار شــده بــود،  2۰ تــن از شــاعران ســروده های 

ــد.  ــش گرفتن ــه خوان خــود را ب
عبدالمالــک  بــرای  مراســم  ایــن  در  هم چنــان، 
عطــش، شــمس الرحمان عزیــزی و فردیــن فرهمنــد 
ــای اول،  ــب در مقام ه ــه ترتی ــان ب ــه سرودهای ش ک
دوم و ســوم قــرار گرفتــه بــود، از طــرف بنیــاد  
ــر اهــدا  ــوح تقدی ــزۀ نقــدی و ل شــهید مســعود جای

ــد.  گردی
ــار و  ــد تات ــداهلل حام ــرام هیمــه، ناظــر شــهیر، عب به
ــن  ــه در ای ــد ک ــاعرانی بودن ــد از ش ــد خردمن محم

ــد.  ــت کردن ــر دریاف ــوح  تقدی ــل ل محف
ــود  ــر، محم ــزاهلل آریاف ــه را  عزی ــن کمیت داوری ای

ــد. ــده دار بودن ــک عه ــان پویام ــری و ام جعف
ــهید  ــاد  ش ــی بنی ــس عموم ــعود، ریی ــی مس احمدول
مســعود و طــراح جریــان سیاســی آجنــدای ملــی، در 
ــن  ــه در ای ــن نشســت گفــت: تمــام شــعرهایی ک ای
ــه شــد  ــش گرفت ــه خوان ــاعران ب شــب از طــرف ش
در یــک جریــده بــه نشــر می ر  ســند تــا بــرای نســل 

آینــده مانــدگار شــود.
ــده  ــن روش در آین ــه ای ــزود ک ــعود، اف ــای مس آق

می توانــد بــه یــک فرهنــگ تبدیــل شــود. 
ــا  ــۀ م ــزایی در جامع ــر به س ــعر تاثی ــۀ او، ش ــه گفت ب
دارد و اشــعار جهــاد و مقاومــت از جایــگاه ویژه یــی 

برخــور دار اســت.
ــعود،  ــهید مس ــد ش ــعود، فرزن ــد مس ــان، احم هم چن
محفــل  ایــن  اشــتراک کننده گان  از  قدردانــی  بــا 
)شــب شــعر(، گفــت: مســعود در تــک تــک وجــود 
شــما زنــده اســت و راه  او بــرای همیشــه ادامــه دارد. 
ــته  ــال گذش ــه در ۱۷ س ــزود ک ــعود اف ــد مس احم
ــه  ــۀ" گون ــان "مرثی ــف قهرم ــعار در وص ــتر اش بیش
ــارزۀ او را  ــا راه  مب ــن م ــس از ای ــد پ ــا بای ــود، ام ب
ــت. ــس اس ــر ب ــرایی دیگ ــم و مرثیه س ــال کنی دنب

او گفــت: چنان چــه مســعود شــهید، مــرد فکــر 
ــل  ــان عم ــد چن ــز بای ــروان او نی ــود، ره ــل ب و عم

ــش  ــه به پی ــش هدف مندان ــی خوی ــد و در زنده گ کنن
ــد.  برون

و  جان بازی هــا  بــه  اشــاره  بــا  مســعود  احمــد 
ــه اشــعار  ــزود ک فداکارهای هــای شــهید مســعود، اف
ــهید  ــام بودن ش ــی و اس ــی، قهرمان ــد از آزاده گ بای
مســعود ســخن بگویــد و مرثیه ســرایی دیگــر بــرای 

ــا بــس اســت! م
او گفــت کــه نســل امــروزی نبــود شــهید مســعود را 
خــوب درک می کنــد و جــای خالــی او را احســاس 

می کننــد. 
احمــد مســعود بــا تأکیــد افــزود کــه شــهید مســعود 
بــرای آزاده گــی، دلیــری و آزادزیســتن مبــارزه کرد و 
راه   او در قلــب میلیون هاتــن، زنــده و پاینــده اســت. 
همــکار  و  دوســت  خلیلــی  مســعود  هم چنــان، 
در  افغانســتان  پیشــین  ســفیر  و  ملــی  قهرمــان 
ــعود  ــهید مس ــت: ش ــل گف ــن محف ــپانیه، در ای هس

عاقــۀ خاصــی بــه شــعر و ادبیــات داشــت. 
آقــای خلیلــی بــا بیــان و اشــاره بــه برخــی از 
خاطره هــا از دورۀ جهــاد و مقاومــت بــا شــهید 
مســعود، گفــت: شــهید مســعود ســعدی می خوانــد، 
ــد  ــه می خوان ــه ک ــه آن چ ــا ب ــد، ام ــظ می خوان حاف

عمــل می کــرد. 
بــه گفتــۀ او، شــهید مســعود تنهــا فــرد نظامــی نبــود، 
او یــک انســان فرهنگ دوســت و ادبیات دوســت 
ــه  ــد  ب ــا می ش ــت مهی ــک فرص ــی ی ــود، وقت ــز ب نی
ــت  ــی را می گرف ــت، کتاب ــات سیاس دور از موضوع
ــرا  ــا م ــرد ی ــراءت می ک ــعرا را ق ــعر از ش ــک ش و ی
ــم و  ــد شــعر را دکلمــه کن ــه صــدای بلن می گفــت ب

ــت.   ــوش می گرف ــودش گ خ
ــم  ــید عال ــار، س ــد تات ــداهلل حام ــاط،  عب ــر نش نصی
هاشــمی، بهــرام هیمــه، محمــد خردمنــد، عبدالمالــک 
عطــش، شــمس الرحمان عزیــزی، ناظــر شــهیر، 

ــون  ــر، زرغ ــن ناظ ــم، قدرالدی ــی، صمی ــر بخش نصی
ــرزاد، عــارف بســام و خیراندیــش  ــی، حاجــی می ول
شــاعرانی بودنــد کــه ســروده های خــود را بــه 
مناســبت شــخصیت قهرمــان ملی کشــور و مبــارزات 

ــد. ــش گرفتن ــل به خوان ــن محف او در ای
 ۱38۰ ســال  ســنبله   ۱8 در  مســعود  احمدشــاه 
در خواجــه بهاوالدیــن تخــار توســط دوتــن از 
ــرده  ــی ک ــگار معرف ــود را خبرن ــه خ ــتان ک تروریس
در ســال ۱382  و  بــه شــهادت رســید  بودنــد، 
"لویــه جرگــه قانــون اساســی"  لقــب قهرمــان ملــی 
را  برایــش اعطــا کــرد، پــس از آن، همه ســاله از 
ــی  ــای دولت ــورها در نهاده ــام کش ــن روز در تم ای
شــهروندان  طــرف  از  هم چنــان  غیردولتــی،  و 

می آیــد.  به عمــل  گرامی داشــت 
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واشــنگتن شــدند. ایــن تصمیــم اعضای 
پارلمــان کشــور بــا اســتقبال بســیاری از  
رهبــران  سیاســی- جهــادی و از جملــه 
حامــد کــرزی رییــس جمهــور پیشــین 

رو بــرو گردیــده اســت.
 در ایــن نشســت کــه بــا حضــور 
رهبــران، احــزاب و نماینــده گان پارلمان 
در منــزل حضــرت صاحــب صبغــت اهلل 
مجــددی،  برگــزار شــده بــود موضــوع 
کابــل-  امنیتــی  قــرارداد  بازنگــری 
ــت  ــرار گرف ــورد بحــث ق ــنگتن م واش
ــورد  ــده گان را  م ــر نماین ــدام اخی و اق

ــد. ــرار دادن ــد ق ــت و تایی حمای
  رییــس حکومــت وحدمــت ملــی 
از  پیمــان امنیتــی کابــل- واشــنگتن  
ــوب  ــرای جن ــکا  ب ــتراتژی امری و اس
آســیا و افغانســتان دفــاع و تصریــح 
ــرای  ــکا ب ــتراتژی امری ــه اس ــرده ک ک
ــت  ــتان  خواس ــیا و افغانس ــوب آس جن
بــود  افغانســتان  مــردم  چهل ســاله 
تضمیــن  را  افغانســتان  ثبــات  کــه 
ــاری در  ــی بحــران ج ــای غن ــد.  آق کن
افغانســتان را  دارای ابعــاد جهانــی و 
منطقه یــی  خوانــد و  اظهــار امیــد واری 
کــرد کــه بحــران چهل ســالۀ کشــور در 
چــون  اســت.   خاتمه یافتــن  حــال 
ــده و  ــود آم ــی به وج ــاع  همه گان اجم
ــان  شــان تحــت  دهشــت افگنان و حامی
ــد  ــرار گرفته ان ــون ق ــارهای گوناگ فش
کــه بایــد از ایــن فرصــت جهانــی 

ــم. ــتفاده کنی اس
ــی در  ــدت مل ــت وح ــس حکوم  ریی
ــرارداد  ــخنانش، ق ــر از س ــش دیگ بخ
ــی  ــل اصل ــکا را  عام ــا امری ــی ب امنیت

نزدیک شــدن بــه صلــح و مناســبات 
بیرون شــدن  و  جهــان  بــا  گســترده 
از انــزوا دانســته و افــزود: اکنون کــه 
بــه صلــح  نزدیــک شــده ایم، آیــا 
ــود را  ــر خ ــار دیگ ــه ب ــد ک می خواهی
ــات و   ــم؟ امکان ــرار  بدهی ــزوا ق در ان
زمینه هــای صلــح از هرزمــان دیگــر 
ــگ  ــت جن ــت. ماهی ــم اس ــر فراه بهت
امنیتــی  نیروهــای  و  کــرده  تغییــر 
افغانســتان نشــان دادنــد کــه جــای 
را  خارجــی   پیشــرفتۀ  نیروهــای 
گرفته انــد. امــا ایــن پرســش ایــن اســت 
کــه آیــا می خواهیــد در هنگامی کــه  
نزدیــک اســت بــه صلــح  برســیم خــود 
ــل  ــم، بدی ــرار دهی ــرار ق ــزوا ق را در ان
می خواهیــد  دنیــا  از  چیســت؟  مــا 
ــزام  ــرو اع ــزار نی ــار دیگــر صده ــه ب ک
می خواهــد؟  را  ایــن  کــی  و  کنــد 
آقــای غنــی در پایــان تاکیــد کــرده کــه 
ــد  ــه می خواهن ــراد در منطق ــی اف برخ
تــا ارتبــاط افغانســتان را بــا جهــان کــه 
بــا تدبیــر و تــاش به دســت آمــده 
اســت، قربانــی کنــد. آقــای غنــی گفــت 
کــه اجــازه نمی دهــد، ارتباطــات و 
ــتان را در  ــی افغانس ــبات بین الملل مناس
ــد.  ــت بده ــات از دس ــۀ احساس نتیج
بحــث بازنگــری قــرارداد امنیتــی میــان 
ــوی  ــی از س ــگتن در حال ــل- واش کاب
ــردد  ــرح می گ ــتان مط ــان افغانس پارلم
کــه  ناامنــی و جنــگ در افغانســتان 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــه و  ب ــش یافت افزای
ــرای  ــکا ب ــتراتژی امری ــام اس ــه اع ک
جنــوب آســیا و افغانســتان، در  بهبــود 
و ضعیــت امنیتــی نــه تنهــا  تاثیــر 

نداشــته  بلکــه جنگ هــا در کشــور 
اســتراتژی  اســت.  یافتــه  گســترش 
امریــکا بــرای جنــوب آســیا، به منظــور 
واردکــردن فشــار بیشــتر روی پاکســتان 
ــور از  ــن کش ــیدن ای ــت دست کش جه
گروه هــای افراطــی و انتخــاب هنــد 
ــکا  ــتراتژیک امری ــریک اس ــوان ش به عن
در جنــوب آســیا متمرکــز شــده اســت. 
ــتراتژی اش  ــام اس ــس از اع ــکا پ امری
ــه  ــت ک ــیا نتوانس ــوب آس ــور جن در م
از  کــه  ســازد  متقاعــد  را  پاکســتان 
در  تروریســتی  گروه هــای  حمایــت 
افغانســتان دســت بــردارد. پاکســتان 
بــا تشــدید جنگ هــا در افغانســتان 
ــوان  ــه به عن ــان داد ک ــکا  نش ــه امری ب
بازیگــر مهــم و تاثیرگــذار در قضایایــی 
افغانســتان مطــرح اســت و هیــچ قدرتی 
ــد  ــن کشــور نمی توان ــۀ ای ــدون موافق ب
قــادر بــه قــراری ثبــات پایــدار در 
افغانســتان شــود. مذاکــرات امریــکا بــا 
ــت   ــای پش ــتن تماس ه ــان و داش طالب
پــرده بــا مقامــات پاکســتانی دلیــل 
ــکا  در   ــرد امری ــت راهب ــن شکس روش

ــت. ــتان اس ــیا و  افغاس ــوب آس جن
بحــث ناکارآمــدی قــرارداد امنیتــی 
ــان  ــوی پارلم ــنگتن از س ــل - واش کاب
ــای  ــه آق ــود ک ــرح می ش ــی مط درحال
غنــی ایــن پیمــان را  ضامــن آوردن 
صلــح و برقــراری ثبــات پایــدار در 
کشــور می خوانــد و خــروج افغانســتان 
را  از ایــن قــرارداد مســاوی بــا انــزوای 

می دانــد.  افغانســتان  بین المللــی 
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پـس از انتخابـات ریاسـت جمهوری جنجال برانگیـز و تشـکیل 
حکومـت وحـدت ملـی در سـال ۱393، طالبـان بـار دیگـر بـه 
مذاکرات صلح دعوت شـدند. اسـتراتژی نخسـتیِن رییس جمهور 
رییس جمهـور  صلـح  گفت وگوهـای  دوم  مرحلـۀ  شـبیه  غنـی 
کرزی بـود )اسـتفادۀ هم زمـان از اجبار 
و مذاکـره(، کـه در حال حاضـر مذاکره 
اسـت.  یافتـه  بیشـتر  اولویـت  آن،  در 
ایـن تغییـر را میتـوان در پیشـنهاد صلح 
 ۱39۶ حـوت  مـاه  در  رییس جمهـور 
جـوزای  در  او  یکجانبـۀ  آتش بـس  و 
بـا  هم زمـان  کـرد.  مشـاهده   ۱39۷
تشـدید تاش هـای رییس جمهـور غنی 
بـرای آوردن طالبـان بـه میـز مذاکـره، 
اسـتراتژی جدیـد رییس جمهـور دونالد 
ترامـپ در جنـوب آسـیا و بـه دنبال آن 
فشـارهای ایـاالت متحـده بر پاکسـتان 
وجـود  بـه  را  تصـور  ایـن  طالبـان،  و 
سیاسـت های  اسـت  ممکـن  کـه  آورد 
بشـکند.  را  کنونـی  بُن بسـت  جدیـد، 
بـه دنبـال ایـن تحـوالت، رییس جمهور 
بـه  را  بلندپروازانه یـی  پیشـنهاد  غنـی 
پیشـنهاد  ایـن  کـرد.  پیشـکش  طالبـان 
در دومیـن کنفرانـس پروسـۀ کابـل در 
مـاه حـوت ۱39۶ اعان شـد. پیشـنهاد 
مشـوق های  افغانسـتان  رییس جمهـور 
بی سـابقه یی از جملـه تعدیـل احتمالـی 
قانـون اساسـی، وعـدۀ رهایـی اعضای 
رسـمیت  بـه  و  زنـدان،  از  طالبـان 
به عنـوان حـزب  ایـن گـروه  شـناختن 

سیاسـی را شـامل میشـد. 
سـوی  از  پیشـنهاد  ایـن  حالی کـه  در 
تمـام طرف هـای دخیـل در افغانسـتان 
حمایـت شـده اسـت، گـروه طالبـان از 
دادن پاسـخ مسـتقیم به این درخواسـت 
عـوض،  در  اسـت.  کـرده  خـودداری 
اسـتراتژی  بـر  همچـن ان  گـروه  ایـن 
ابـزار  به عنـوان  »سـتیزه جویی«  سـنتی 
اصلـی سیاسـی ادامـه داده و هم زمان به 
خواست شـان بـرای مذاکـرات مسـتقیم بـا ایـاالت متحـده تأکید 

می کننـد.  
ایـاالت  بـا  مسـتقیم  بـرای گفت وگوهـای  طالبـان  درخواسـت 
متحـده چیـز تازهیـی نیسـت. عاقه منـدی طالبـان بـه گفت وگو 
بـا ایـاالت متحـده، به طور سـنتی سیاسـت بین المللی ایـن گروه 
از زمـان ظهـور آن هـا در میانـۀ جنـگ داخلـی افغانسـتان بـوده 
اسـت. به طـور مثـال، طالبـان در اواخـر دهـۀ ۱3۷۰ و شـروع 
۱38۰، ایـن گـروه نماینـده گان خـود را بـه امریـکا فرسـتاد تـا 
بـا مقامـات امریکایـی روی مسـایل مشـخص از جملـه کرسـی 
افغانسـتان در سـازمان ملل متحد و به رسـمیت شـناختن امارت 
اسـامی افغانسـتان از سـوی ایاالت متحده و سـازمان ملل متحد 
صحبـت کننـد؛ امـا آن هـا بـدون حصـول هیـچ نتیجـۀ واضح به 

بازگشتند.   افغانسـتان 
بـا  بارهـا خواسـتار گفت وگـو  طالبـان  نیـز،  پسـابُن  دوران  در 
ایـاالت متحـده شـده اند کـه برخـی از این پیشـنهادات از سـوی 
ایـاالت متحـده رد شـده و برخـی دیگـر بـه دالیـل مشـخص از 
جملـه پیش شـرط های انعطافناپذیـر طالبـان و یا عهدشـکنی این 
گـروه، با شکسـت مواجه شـده  اسـت. برافراشـتن بیـرق امارت 
اسـامی بر فـراز دفتر تازهتاسـیس قطر در سـال ۱392 نمونه یی 
از عهدشـکنی طالبان اسـت. برافراشـتن بیرق امارت اسـامی در 
ایـن دفتـر، در تضـاد با نقشـۀ  راه طرحشـده بود و بدون مشـوره 
بـا ایـاالت متحـده و دیگـر طرف ها صـورت گرفت کـه منجر به 

تعطیلـی رسـمی این دفتر شـد.
بـا وجـود این که درخواسـت اخیـر طالبـان بـرای گفت وگوهای 
مسـتقیم با ایاالت متحـده در ابتدا از سـوی رییس جمهور ترامپ 
رد شـد،  و سـفارت امریـکا در کابـل سیاسـت رسـمی خـود را 
تسـهیل گفت وگوهـای مسـتقیم میـان دولـت و طالبـان توصیف 
میکنـد،  اخیـراً اعان شـد کـه الیس ویلز، فرسـتادۀ ویـژۀ امریکا 
بـرای جنـوب آسـیا، در مـاه سـرطان ۱39۷ بـا مقامـات طالبـان 
دیـدار کرده اسـت.  ایـن ماقات یک دیـدار »مقدماتـی« خوانده 
شـده و روشـن نیسـت تـا چـه  حـدی هم سـو یـا در تضـاد بـا 
سیاسـت مذاکـرۀ معـروف به »بـه رهبـری و مالکیت افغانسـتان« 
سـوی  از  گسـترده  به طـور  کـه  اسـت،  غنـی  رییس جمهـور 

متحدیـن بین المللیـاش حمایـت می شـود. 
از  غنـی  رییس جمهـور  پیشـنهاد  نادیده گرفتهشـدن  وجـود  بـا 
سـوی طالبـان و ادامـۀ خشـونت ایـن گـروه در میـدان جنـگ و 
تأکیـد بـر مذاکـرات مسـتقیم بـا امریکایی هـا، دولـت تاش های 
خـود در همـۀ سـطوح محلی، حکومتـی و بین المللـی را افزایش 
نشسـت  بکشـاند.  مذاکـره  میـز  بـه  را  طالبـان  تـا  اسـت  داده 
سـهجانبۀ علمای دین اندونزی، پاکسـتان و افغانسـتان در جاوای 
غربـی در مـاه ثـور ۱39۷ که بـا صـدور اعامیه یی، تروریسـم و 
حمـات انتحـاری را به عنـوان اعمـال مخالـف اصـول اسـامی 
محکـوم کـرد؛  و آتش بـس یک جانبـۀ رییس جمهور غنـی در ماه 
جـوزای همین سـال، اقدامات عمـدۀ دولت برای شـروع مذاکره 
می باشـد. هرچنـد طالبـان در پاسـخ به اشـرف غنی سـه روز عید 

فطـر را آتش بـس اعـان کردنـد، این تاش هـا به هیچ پیشـرفتی 
منتـج نشـد. رهبـری طالبان پیوسـته از شـناختن دولت بـه عنوان 
طـرف مشـروع بـرای مذاکـره ابـا مـی ورزد. برعـاوه، علی رغـم 
تمدیـد آتش بـس از سـوی رییس جمهـور غنی، طالبـان بافاصله 
پـس از مهلـت سـهروزه حمـات خشـونت بار خـود را از سـر 
گرفتنـد. در نتیجـه، بُن بسـت هم چنـان در برابـر یـک روند صلح 
معنـادار در افغانسـتان پابرجاسـت. بُن بسـت و تـداوم منازعه در 
افغانسـتان شـامل ابعـاد سیاسـت خارجی نیـز می شـود. بنابراین، 
بـرای بازکـردن پیچیده گی هـای ایـن بُن بسـت الزم اسـت عوامل 
بین المللـی را  ابعـاد چندالیـۀ منازعـه در سـطوح داخلـی و  و 

کنیم. بررسـی 
طالبـان و منازعـه هـردو پدیده هـای مسـتقل نیسـتند و نمی توان 
آن هـا را به طـور مجـرد مـورد بحث قـرار داد. یک سیاسـت حل 
منازعۀ منسـجم  بایسـت طـوری طرح گـردد که بتوانـد عوامل و 
ابعـاد منازعـۀ جـاری را در سـطوح چندگانـه مـورد حل وفصـل 
قـرار دهـد. بنابراین، سـناریوی دولـت در برابر طالبـان نمی تواند 

بسـتر جامعـی برای حـل منازعه باشـد. 
بدیهـی اسـت که تاش های مـداوم دولت افغانسـتان و شـرکای 
بین المللـی آن بـرای ازمیان برداشـتن موانـع مذاکـره بـا طالبـان 
بـه دلیـل نبـود یـک خط  مشـی مرکـزی کـه مـورد توافـق همـۀ 
طرف هـای درگیـر بـوده و همـه به گونۀ یک دسـت بـه آن متعهد 
باشـند، بـه چالـش کشـیده شـده اسـت. چنیـن خط مشـی یی، 
عوامـل و ابعاد پیچیده و چندالیـۀ منازعه را در کنار هم قرار داده 
و گزینه هایـی را بـرای عبـور از بُن بسـت فـراراه گفت وگوهـای 
صلـح ارائـه خواهد کـرد. چنین سیاسـتی، هم چنین اقـدام عملی 
بـرای مصالحـه از طریـق گفت وگـو را در برداشـته، و نقـش و 
محدودیت هـای طرف هـای مختلـف را در رونـد یـک مذاکـرۀ 

احتمالـی بـه وضـوح توضیـح می دهد. 
بازیگـران  یک جانبـۀ  تاش هـای  سیاسـتی،  چنیـن  غیـاب  در 
مختلـف )ماننـد شـورای عالی صلـح، عناصر قبیله یـی و مذهبی، 
ایـاالت متحـده، اتحادیـۀ اروپـا، سـازمان ملـل متحـد، روسـیه، 
ناروی، پاکسـتان، ایران، چین، هند، ترکیه، ازبکسـتان و بسـیاری 
دیگـر( جهـت نفـوذ بـر جنـگ و صلـح در افغانسـتان موفقیتـی 
در پـی نخواهـد داشـت. نبـود یـک سیاسـت واحـد، هم چنیـن 
بـه طـرح الگوهـا و آجنـدای متناقـض حـل منازعـه انجامیده که 
در نتیجـه موجـب ایجـاد آشـفته گی در حل منازعه شـده اسـت. 
امـروزه، در حالی کـه تمـام بازیگـران داخلـی و بین المللی از حل 
منازعـه از طریـق گفت وگـو حمایـت می کننـد، عدم توافـق میان 
طرف هـا روی الگوهـا و آجنـدای مذاکـرات، مانـع پیشـرفت در 

حـل منازعه شـده اسـت. 
اگرچـه یافته هـای ایـن تحقیـق نشـان می دهـد کـه طالبـان قـادر 

نیسـت از طریـق نظامی پیروز این جنگ شـود، پیش شـرط های 
انعطاف ناپذیـر شورشـیان، رونـد صلـح پایـدار و حـل منازعه از 
طریـق گفت وگـو را تخریـب کـرده اسـت. به طور مثـال، با آن که 
رویکـرد اصلـی طالبـان انجـام عملیات هـای تهاجمـی از جملـه 
حمـات انتحـاری اسـت، تأکید هم زمـان این گروه بـر مذاکره و 
گفت وگـو بـا ایاالت متحـده به جای دولـت افغانسـتان، به عنوان 
پیش شـرط، نشـان دهندۀ تمایـل طالبان برای حفـظ وضع موجود 
اسـت. ایـن رویکـرد طالبـان بـر ایـن فرضیـه اسـتوار اسـت که 
نهایتـًا اوضـاع کامـًا بـه نفـع آنهـا تغییـر خواهـد کـرد. اوضـاع 
مـورد نظـر طالبـان از ایـن قـرار اسـت: خـروج کامـل نیروهای 
بین المللـی، تغییـرات در سیاسـت های بین المللـی و منطقه یـی به 
نفـع شورشـیان، فرسـایش نیروهـای مسـلح افغانسـتان در نتیجۀ 

کاهـش کمک هـای بین المللـی و چندپارچه گـی نخبـگان.
بـا ایـن حـال، حکومـت افغانسـتان به رغـم شـکننده گی شـدید، 
نیـروی مسـلط در افغانسـتان بـوده و از حمایت هـای مردمـی و 
بین المللـی برخـوردار اسـت. هیـچ شـواهد قابـل اعتمـادی ایـن 
احتمـال را تأییـد نمی کند که طالبـان بتوانند دولت را در شـرایط 
فعلـی سـرنگون کننـد. با این حـال، دولت نیـز توانایـی پیروزی 
در میـدان جنـگ را نـدارد. ناتوانـی متقابـل طالبـان و دولـت در 
پیـروزی نظامـی، باعـث به وجودآمـدن بُن بسـتی شـده کـه یگانه 

راه برون رفـت از آن، مذاکـرات صلـح اسـت.
دلیـل اصلِی انجـام این تحقیق، بررسـی فرصت هـا و چالش های 
فوق الذکـر فـراراه رونـد صلح در افغانسـتان اسـت. ایـن تحقیق 
کوششـی اسـت بـرای تجزیه و تحلیـل پیچیده گی شـورش گری 
طالبـان، ارزیابـی تاش هـای گذشـته بـرای مذاکـره، جمع آوری 
نظریـات طرف هـای محلـی، منطقه یـی و بین المللـی در تعریـف 
مسـئله و یافتـن راه حل هـای ممکـن. ایـن تحقیـق در دو سـطح 
انجـام شـده اسـت: نخسـت، تحقیـق عوامـل منازعـه در سـطح 
ارزیابـی می کنـد؛ و سـپس  بین المللـی را  محلـی، منطقه یـی و 
بـه بررسـی سـناریوهای مربـوط بـه حـل منازعـه در افغانسـتان 
می پـردازد. این روش به تشـخیص عوامل منازعه و شاملسـاختن 

آن هـا در سیاسـت حـل منازعـه، کمـک می کند.
ایـن پژوهـش قـرار ذیـل ترتیـب شـده اسـت: نخسـت، روش 
تحقیق توضیح شـده اسـت. سـپس، عوامل بنیادی و ساختارهای 
داخلـی و بیرونـی شـورش گری طالبـان مـورد بحث قـرار گرفته 
اسـت. سـه بخش بعدی بـه سـناریوهای حل منازعـه اختصاص 
یافتـه اسـت. در ایـن بخش هـا، سـه الگـوی حـل منازعـه یعنـی 
اسـتفاده از قـوۀ قهریـه، مذاکـره و ترکیبـی از هـردو بـه تفصیـل 
مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. بـه دنبـال آن، بـا توجـه بـه 
بحث هـای نظـری حـل منازعـه، این تحقیـق، شـرایط و نیازهای 
حـل منازعـه از طریـق گفت وگـو در افغانسـتان را مورد بررسـی 
پژوهـش  پیشـنهادات  و  یافته هـا  خاتمـه،  در  می دهـد.  قـرار 

جمع بنـدی شـده اسـت.

سناریوی 
پایان بخشیدن 

به منازعه 
از طریق 
مذاکره
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خواجه بشیر احمد انصاری -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- بخش نخست
فشردۀ بحث

ــام  ــه مق ــچ دانشــمندی ب ــا هی ــخ ســرزمین م در تاری
ــینا )98۰- ــی )9۷3-۱۰48م( و ابن س ــی البیرون علم
ــه  ــی ک ــمند بلندآوازه ی ــد؛ دو دانش ۱۰3۷م( نمی رس
ــی  ــان اول ــاگردان ش ــان می زیســتند و ش ــک زم در ی

ــیخ الرییس«  ــی را »ش ــس« و دوم ــتاذ الریی را »اس
می نامیدنــد. پیرامــون زنده گــی، شــخصیت، 
میــراث علمــی، و اکتشــافات البیرونــی هــزاران 
کتــاب و بــه زبان هــای مختلــف نگاشــته 
شــده ولــی در ایــن میــان کم تــر توجهــی 
بــه بُعــد تســامح و هم زیســتی در میــراث 
فکــری او صــورت گرفتــه اســت. در ایــن 
پژوهــش کوشــش خواهــد شــد تــا نیم نگاهــی 
بــر پیش زمینــۀ ظهــور پدیده یــی بــه نــام 
ــامح و  ــۀ تس ــا اندیش ــد آن ب ــی و پیون البیرون
ــوژی او در  ــپس متودول ــد، س ــتی افگن همزیس
زمینــۀ مطالعــۀ ادیــان را بررســی نمود و ســپس 
ــته  ــات او برجس ــامح را در ادبی ــای تس جلوه ه
ســاخت. ایــن مقالــه ثابــت خواهــد نمــود کــه 
ــدان  ــه در می ــی ک ــان اندازه ی ــی به هم البیرون
ــوده  ــخت گیر ب ــان س ــوی ادی ــش مقایس پژوه
و  ادیــان  به خــود  نســبت  انــدازه  به همــان 
ــوردار  ــدارا برخ ــامح و م ــان از تس ــروان ش پی
ــۀ  ــۀ مطالع ــخت گیری او در عرص ــوده  و س ب
علمــی ادیــان راه را بــرای تســامح و هم زیســتی 
ــاخته  ــوار س ــری او هم ــۀ فک ــی در منظوم دین
اســت. توجــه بــه ایــن گوشــه از میــراث فکری 
ــژه  ــن عصــر و به وی ــرای انســان ای ــی ب البیرون
مــردم و کشــور خــود مــا خیلــی مهــم و مفیــد 

ــد. ــر می آی ــه نظ ب

زمان و زمینۀ البیرونی
ــرن  ــی )9۷3-۱۰48 م( در ق ــان البیرون ابوریح
ــان گشــود – و  ــه جه ــادی چشــم ب ــم می ده
از دهــۀ هفتــم قــرن چهــارم  او  زنده گــی 
ــه  ــری ادام ــم هج ــرن پنج ــم ق ــۀ پنج ــا ده ت
ــۀ  ــان ترین مرحل ــه درخش ــی ک ــت- دوره ی یاف
ــی رود.  ــمار م ــامی به ش ــدن اس ــی تم تاریخ
زمانی کــه البیرونــی در خــوارزم زاده شــد، 
مذاهــب فقــه اســامی چــون حنفــی، مالکــی، 
ــی  ــدی، اباض ــری، زی ــی، جعف ــافعی، حنبل ش
ــاعره،  ــون اش ــی چ ــب کام ــری و مذاه وظاه
ماتریدیــه و معتزلــه در شــرق و غــرب جهــان 
ــش گانۀ  ــای ش ــود. کتاب ه ــده ب ــام جاافتی اس

ــاد  ــد. اجته ــه بودن ــن یافت ــم تدوی ــث ه حدی
ــس  ــود و پ ــوده ب ــش را پیم ــی خوی ــدارج تکامل م
ــود  ــا به عرصــۀ وج ــری پ ــی دیگ ــب فقه از آن مذاه
شــیوه های  و  مذاهــب  اندیشــه ها،  نگذاشــت. 
زنده گــی بســتر گرمــی بــرای تســامح و مــدارا 
ــدن  ــرای شگوفاش ــه را ب ــا عرص ــد ت ــترده بودن گس

اندیشــه ها آمــاده ســازند. شــخصیت های علمــی 
ــی  ــم و مجریط ــن الهیث ــینا، اب ــون ابن س ــی چ بزرگ
ــت عباســی  ــن عصــر می زیســتند. خاف هــم در همی
در بغــداد زمینــه را بــرای داد و گرفــت علمــی میــان 
دانشــمندان مســلمان و مســیحی و یهــودی مهیــا 

ــه  ــود ک ــاله ب ــی یک س ــود و البیرون ــوده ب نم
فاطمی هــا دانشــگاه األزهــر را در شــهر 
نــو بنیــاد قاهــره اســاس می گذاشــتند. 
از  یکــی  میانــه  آســیای  ســامانی های 
ایــن  تاریــخ  دودمان هــای دانش گســتر 
منطقــه بــه شــمار می رفتنــد کــه روزگاری 
ــان  ــت ش ــایۀ حمای ــم در س ــی ه البیرون
ــد  ــت می کن ــخ حکای ــود. تاری ــد نم رش
ســامانی،  بن منصــور  نــوح  زمانی کــه 
بخشــید  وزارت  را  بن عبــاد  صاحــب 
کتاب هــای او را چهارصــد شــتر بایــد 

اول حمــل می نمودنــد.  
ــاظ  ــن دوره از لح ــامی در ای ــدن اس تم
فکــری اوج نــای قــوس صعــودی خویــش 
سیاســی  لحــاظ  از  ولــی  می پیمــود  را 
ــدن را کشــمکش های  ــن تم ــای ای جغرافی
خونینــی فــرا گرفتــه بــود. تمــدن اندلــس 
ســیر نزولــی خــود را مــی پیمــود و میراث 
ــی  ــک الطوایف ــت مل ــتر از بیس آن را بیش
ــان  ــد- می ــگ بودن ــم در جن ــا ه ــه ب -ک
ــا  ــد. بویهی ه ــرده بودن ــیم ک ــش تقس خوی
ــد.  ــت می نواختن ــوس حکوم ــران ک در ای
نبــرد  در  ســلجوقی ها  بــا  غزنوی هــا 
بودنــد. فاطمی هــا در شــمال افریقــا و 
ــد  ــروی بودن ــروف پیش ــه مص ــاور میان خ
تــا بــر مســاحت قلمــرو خویــش بیفزاینــد. 
نابســامانی ها   ایــن  همــۀ  وجــود  بــا 
تمــدن  ایــن  مــدارا الزمــۀ  و  تســامح 
ــد  ــده می ش ــپانیا دی ــم در اس ــه ه ــود ک ب
در  هــم  و  فاطمی هــا  قلمــرو  در  هــم 
ــر  ــه. اگ ــیای میان ــان و آس ــداد و خراس بغ
ــامح  ــه تس ــد ک ــت باش ــده درس ــن قاع ای
بیان گــر قــدرت اســت، مصــداق آن را 
ــن دوره  ــاهان ای ــا و پادش ــار خلف در درب
ــا  ــن نمونه ه ــی از ای ــت. یک ــوان یاف می ت
ــود.  ــود ب ــه، محم ــد غزن ــور نیرومن امپرات
ــود  ــدۀ محم ــازوی کوبن ــر از یک ســو ب اگ
غزنــوی تــا قلــب هنــد و مرزهــای عــراق 
و آســیای میانــه و خراســان می رســید 

ولــی از ســوی دیگــر دربــار او کــه البیرونــی 
مناظره هــای علمــی  بــود شــاهد  نیــز جــزء آن 
ــود.  ــی ب ــلمان فراوان ــلمان و غیرمس ــمندان مس دانش
حنفی هــا و شــافعی ها از یک ســو و مســلمانان و 
غیــر مســلمانان از ســوی دیگــر در حضــور ســلطان 
ــه مناظــره می پرداختنــد و علــی هجویــری  ــا هــم ب ب

ــی  ــر البیرون ــه معاص ــف المحجوب ک ــندۀ کش نویس
بــود و ماننــد او در غزنــه و هنــد زیســته بــود روزی 
ــا یکــی از دانشــمندان هنــدی بــه  ــار ب در همــان درب

ــت.  ــره پرداخ مناظ
عرفــان و تصــوف اســامی ریشــه های خویــش 

را هرســو می گســترانید و عارفــان مســلمان 
پرچــم تســامح و مــدارا و صلــح و آرامــش 
ــزار در آورده  ــه اهت ــرو اســام ب را در قلم
بودنــد. ذی النــون مصــری )۷9۶- 8۵9 م(، 
بایزیــد بســطامی )8۰4-8۷4 م(، جنیــد 
ــور  ــین منص ــدادی )83۵-9۱۰ م(، حس بغ
بلخــی  رابعــۀ   ،) )8۵8-922م  حــاج 
ــات  ــی )وف ــب مک )9۱4-943م (، ابوطال
998م( و دیگــر بــزرگان عرفــان چندســال 
ــا راه  ــد ت ــده بودن ــی آم ــش از البیرون پی
ــتی  ــامح و هم زیس ــدارا و تس ــرای م را ب
م(،   ۱۰33-9۶3( خرقانــی  و  بگشــایند 
)9۶۷-۱۰49م(،  ابوالخیــر  ابوســعید 
قشــیری  م(،   ۱۰3۷-98۰( ابن ســینا 
م(، هجویــری )۱۰۷۷-99۰   ۱۰۷4-98۶(
-۱۰۰۶( انصــاری  عبــداهلل  خواجــه  م( 

ــا  ــان ب ــر هم زم ــی دیگ ۱۰89 م( و گروه
می زیســتند.  البیرونــی 

آن  بســتر  در  البیرونــی  کــه  حوزه یــی 
ــری آن  ــوارۀ فک ــود و در گه ــم گش چش
ــا تصــوف  ــه ب ــتر از هم ــود بیش ــد نم رش
و عرفــان آشــنا بــود. هجویــری همشــهری 
از  ســه صدتن  می گفــت:  البیرونــی 
رهبــران تصــوف را در خراســان دیــدم 
ــود و  ــده ب ــدام مشــربی را برگزی ــه هرک ک
ــی  ــا کاف ــن دنی ــی ای ــرای تمام ــی ب هریک
بــود.  عرفــان و تصــوف روزبه روز شــکوه 
ــردم را از  ــود و م ــب می نم ــتری کس بیش
قشــری گری رهانیــده و بــه وحــدت و 
ــت  ــق و محب ــتی و عش ــامح و هم زیس تس

ــد.  ــرا می خوان ــق او ف ــدا و خل ــا خ ب
ــی کــه ده ســال پیــش از  ابوالحســن خرقان
ــا  ــه دنی ــی زادگاه او ب ــی در نزدیک البیرون
آمــده بــود بــر ســر خانقــاه خویش نوشــته 
ــد نانــش  ــود: »هرکــه در ایــن ســرا درآی ب
دهیــد و از ایمانــش مپرســید، چــه آن کــس 
ــان ارزد  ــی به ج ــاری تعال ــه درگاه ب ــه ب ک
البتــه بــر خــوان ابوالحســن بــه نــان ارزد«. 
او  خلــق  »بــر  می گفــت:  هم چنــان  او 

کســی مشــفق تر از خــود ندیــدم، گفتــم 
ــق  ــا خل ــی ت ــن بمردم ــق م ــدل همــۀ خل کاشــکی ب
را مــرگ نبایســت دیــد. کاشــکی عقوبــت هــم خلــق 
ــه دوزخ نبایســتی دیــد«.   ــا ایشــان را ب مــرا کــردی ت
صوفیــان و عارفــان هرســو بســاط عشــق و خدمــت 
ــن  ــق را باالتری ــه خل ــت ب ــد و خدم ــترده بودن گس

ــۀ  ــا هم ــد. آن ه ــمار می آوردن ــادت به ش ــۀ عب مرحل
ــدا  ــال خ ــال و جم ــر ج ــا مظه ــه تنه ــتی را ن هس
ــا  ــق از همه ج ــه خل ــتند ک ــی می دانس ــه خانقاه بلک

بــه دروازۀ آن رو می آوردنــد. 
در همیــن فضــا و احوالــی ابوریحــان محمــد بــن 
ــام  ــر را به ن ــا آن عص ــد ت ــی آم ــد البیرون احم
خــودش »عصــر البیرونــی« ثبــت نمایــد. او 
یکــی از چهره هــای تابنــاک دنیــای دیــن و 
ــی رود  ــمار م ــا به ش ــی م ــوزۀ تمدن ــِش ح دان
تــا جایی کــه دانشــمندانی چــون کارل ادوارد 
شــهیر  شرق شــناس  ســخاو)۱84۵-۱93۰م( 
ــخ  ــی تاری ــت علم ــن قام ــی، او را بلندتری آلمان
بشــر خوانــده انــد . برنــارد لویــس همــان شــرق 
ــدرود  ــل پ ــاه قب ــه چندم ــی ک ــی معروف شناس
ــمندان  ــن دانش ــت او را از بزرگ تری ــات گف حی
ــارتون او را  ــد. س ــه خوان ــامی میان ــر اس عص
بزرگتریــن دانشــمند مســلمان و از بــزرگان 
ــر  ــمار آورد . آرث ــان به ش ــخ جه ــم در تاری عل
ــر لیســتی از دانشــمندان  ــد: در ه ــوب می گوی ب
ــام  ــد در مق ــی را بای ــام البیرون ــا ن ــزرگ دنی ب
ــک  ــخ ریاضــی و فل ــرا تاری ــدی نوشــت زی بلن
ــان  ــۀ ادی ــی و مقایس ــه و انسان شناس و جغرافی
بــدون آن کــه بــه نقــش او اشــاره نمایــد ناتکمیل 
ــامی  ــدن اس ــخ تم ــمان تاری ــد . در آس می مان
برمی خوریــم  درخشــان  سه ســتارۀ  بــا  مــا 
ــن ســینا  ــوده دیگــرش اب ــی ب ــه یکــی البیرون ک
)98۰-۱۰3۷م( و ســومی شــان ابــن الهیثــم 
ــای  ــافات و تیوری ه ــه اکتش )9۶۵-۱۰4۰ م( ک
ــمندان  ــال دانش ــن یک هزارس ــاندر ای ــی ش علم
فراوانــی را مشــغول نگــه داشــته اســت. در ایــن 
ــری  ــای بلندت ــی افق ه ــان البیرون ــان ابوریح می
ــر  ــۀ او ب ــک اندیش ــگ چاب ــد و خن را درنوردی
قله هــای شــامخ تر و تسخیرناشــده تری قــدم 

ــت. گذاش
ــي  ــي البیرون ــرۀ المعارف ــش دای ــه دان ــا آن ک ب
ــک،  ــی، فل ــفه، ریاض ــای فلس ــتر در زمینه ه بیش
جغرافیــه، انسان شناســی، و تاریــخ جلوه گــر 
او در عرصه هــای دیگــری  نبــوغ  می باشــد، 
چــون مقایســۀ ادیــان نیــز نمایــان بــوده اســت. 
ــی نخســتین دانشــمند مســلمان و شــاید  البیرون
ــدی را  ــان هن ــه ادی ــد ک ــردی باش ــتین ف نخس
ــا  ــی آن ه ــۀ علم ــه مقایس ــوده و ب ــه نم مطالع
پرداختــه اســت. در ایــن مقــال کوشــش خواهــم 
نمــود تــا اشــاره یی بــه متــود البیرونــی در عرصــۀ 
مقایســۀ ادیــان نمــوده، بــر جنبه هــای تســامح و 
ــات  ــی در ادبی ــالمت آمیز دین ــتی مس ــدارا وهم زیس م
او روشــنی افگنــده شــود. ایــن امــر هــم نیــاز علمــی 
ــه و  ــی منطق ــی و اجتماع ــاز سیاس ــم نی ــت و ه اس

ــا. جهــان م
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پــه تېــرو ۲۴ ســاعتونو کــې د هېــواد پــه بېالبېلــو 

برخــو کــې د امنیتــي او هوايــي ځواکونــو د 

عملیاتــو پــه لــړ کــې ۶۷ ترهګــر وژل شــوي دي.

مــي دفــاع وزارت پــه یــوې خربپاهنــه کــې چــې 

د جمعــې پــه ورځ خــربه شــوې ویــي چــې دغــه 

ــې  ــاعتونو ک ــتو س ــرو څلورېش ــه تې ــات پ عملی

ــوا  ــه خ ــو ل ــي ځواکون ــي او هواي ــان امنیت د افغ

ــوي دي. ــررسه ش ت

ــا، پــه دغــو عملیاتــو کــې  د دفــاع وزارت پــه وین

ګامنډويــي ځواکونــو هــم ونــډه لرلــه او هوايــي 

ځواکونــو دولــس زره ترهګــر پــه نښــه کــړل.

ــرو ۲۴ ســاعتونو  ــه کــې راغــي:»د تې ــه خربپاڼ پ

پــه لــړ کــې د افغانســتان مــي دفاعــي او امنیتــي 

ځواکونــو پــالن شــوي چاڼيــز او یرغــي بریدونــه، 

۱۱۴ ځانګــړي کامنډويــي موردونــه او د دښــمن 

پــر مورچلــو ۱۲ هوايــي ګوذارونــه، د هېــواد پــه 

بېالبېلــو برخــو کــې د هېــواد د وګــړو د ځــان او 

ــار  ــه پ ــو پ ــرو د ځل ــوب او د ترهګ ــال خوندیت م

تــررسه شــوي دي. د دغــو عملیاتــو پــه پایلــه کــې 

۶۷ تنــه ترهګــر وژل شــوي دي.«

ــه  ــې پ ــي چ ــه واي ــاع وزارت همدارنګ ــي دف م

دغــو عملیاتــو او بریدونــو کــې، ۲۸ ترهګــر 

ټپیــان شــوي دي.

ــر،  ــا، لوګ ــزين، پکتی ــار، غ ــات د ننګره دا عملی

ــالن،  ــاب، بغ ــرات، فاری ــس، ه ــار، بادغی کنده

بلــخ او هلمنــد پــه والیتونــو کــې پــه الره اچــول 

ــوي وو. ش

د مــي دفــاع وزارت پــه خربپاڼــه کــې همدارنګــه 

ــد  ــراه، ارزګان، هلمن ــزين، ف ــه غ ــې پ ــي چ راغ

ــه هــم  ــی بریدون ــو کــې هواي او ننګرهــار والیتون

ــوي دي. ــررسه ش ت

د نومــوړي وزارت د چارواکــو پــه وینــا، پــه دغــو 

ــلې، او  ــدازه وس ــو ان ــرو ی ــې د ترهګ ــو ک عملیات

ــي دي. ــه تل ــه منځ ــم ل ــه ه ــو پټن ځایون څ

محمداشــرف غنــی، رییــس حکومــت 
ــنبله(  ــنبه )22 س ــی روز پنج ش وحــدت مل
ــهید  ــۀ ش ــت از هفت ــم گرامی داش در مراس
کــه در قصــر ســام خانۀ ارگ برگــزار 
گردیــده بــود، گفــت: شــخصیت شــهدای 
ــت  ــر از آن اس ــعود واالت ــهید مس ــا و ش م

ــیم. ــته باش ــی داش ــا برخــورد منف ــه م ک
ــب  ــه به مناس ــان این ک ــا بی ــی ب ــای غن آق
ــرای  ــه ب ــم ک ــۀ شــهید پیشــنهاد می کن هفت
ایــن بحــث بــه یــک دیــدگاه جدیــد نیــاز 
داریــم، مســاله اصلــی ایــن اســت کــه برای 
ثبــات جامعــه و کشــور قــرارداد اجتماعــی 
یــک وســیلۀ مهــم اســت، گفــت: قــرارداد 
باعــث  کشــورها  دیگــر  در  اجتماعــی 
گردیــده اســت کــه در اکثریــت کشــورهای 
ــات  ــیاه، ثب ــای س ــس از روزه ــی پ مترق
به وجــود آیــد. بدیــن معنی کــه مــردم 

ایــن کشــورها از طریــق قــرارداد اجتماعی، 
یــک تــوازن در میــان عدالــت و ترحــم بــه 
ــه  ــر ب ــه اگ ــزود ک ــد. وی اف وجــود آوردن
ــا  ــای م ــم، درده ــت نیابی ــوازن دس ــن ت ای

مــداوا نمی شــوند.
آقــای غنــی بــا اشــاره بــر این کــه درد عــام 
بــوده و چــارۀ آن نیــز عــام اســت، افــزود: 
ــه  ــد ک ــر می کن ــرد فک ــا هرف ــور م در کش
مظلــوم واقــع شــده و نســبت بــه دیگــران، 
ظلــم بیشــتر باالیــش صــورت گرفتــه 

اســت.
کــرد:  خاطرنشــان  غنــی  محمداشــرف 
ــه در  ــد ک ــر می کن ــرد فک ــان هرف هم چن
جهــاد مقــدس افغانســتان ســهم او نســبت 
بــه دیگــران بیشــتر بــود، پــس نیــاز اســت 
کــه بــه یــک راه حلــی برســیم کــه غم های 

ــه انحصــاری. مــا مشــترک شــود، ن

آقــای غنــی گفــت: بیاییــد بپذیریــم و 
مشــترکاً بــه ایــن اجمــاع برســیم کــه جهــاد 
افتخــارات مشــترک مــا  از  و شــهادت 
اســت و همــه بــه یــک صــدا قبــول کنیــم 
ــن افتخــارات  ــا، در ای ــم م ــت عظی ــه مل ک

ــتند.   ــهم داش س
بــا  ملــی  وحــدت  حکومــت  رییــس 
ــر تروریســتی در  ــه حمــات اخی اشــاره ب
غــرب کابــل، گفــت کــه هــر "پیــرو فقــه 
جعفــری "و هــر اهــل تشــیع، افتخــار 
ــۀ وحــدت  ــا نمون ــن ملــت می باشــد. م ای
ملــی هســتیم، هرزبــان مــا افتخــار ماســت، 
ــزرگ داشــته،  ــخ ب ــوم افغانســتان تاری هرق
هــر والیــت مــا مهــد دولــت یــا امپراتوری 

ــوده اســت. ب
افغانســتان  دشــمنان  کــرد:  تاکیــد  وی 
ایــن  کــه  بفهمنــد  واضــح  به صــورت 

ملــت را محــو نمی تواننــد و هرکســی کــه 
ــر  ــت را در س ــن مل ــردن ای ــال محوک خی
داشــته، قبــرش در کوه هــا و دره هــای ایــن 

ــت. ــود اس ــرزمین موج س
این کــه  بــر  تاکیــد  بــا  غنــی  آقــای 
دیده انــد،  آســیب  بیشــتر  محاتی کــه 
شناســایی و بازســازی آن را مســوولیت 
ــای  ــا فیره ــه ب ــت ک ــم، گف ــش بدانی خوی
هوایــی، ایجــاد شــور و غوغــا در جاده هــا، 
راه هــا و کوچه هــا  و ایجــاد فضــای رعــب 
ــوولیت و  ــه مس ــا ک ــه تنه ــت، ن و وحش
ــوالن و  ــهدا، معل ــال ش ــا در قب ــرض م ق
ــن  ــا ای ــه ب ــود، بلک ــان ادا نمی ش مجروح
ــان  اعمــال غیرمفیــد، شــهروندان و هم وطن
ــه  ــه و ب ــرار گرفت ــف ق ــا در تکلی ــز م عزی
افغانســتان  ملــت  شــهدای  آرمان هــای 

می گیــرد. صــورت  بی حرمتــی  

ــن را  ــد ای ــه بای ــد ک ــی می گوی ــای غن آق
ــام  ــاد نظ ــدون ایج ــه ب ــازیم ک ــن س روش
عادالنــه، عدالــت تامیــن نمی گــردد. او 
ــای  ــه کمک ه ــه ب ــام عادالن ــه نظ ــزود ک اف
بیرونــی ســاخته نمی شــود، بلکــه بــه 
ــازوی قــوی خــود مــا ســاخته می شــود. ب
ــار  ــا انتظ ــه م ــۀ او، در صورتی ک ــه گفت ب
نظــام  مــا  بــرای  خارجی هــا  بکشــیم 
و  گرســنه گی  از  را  مــا  یــا  بســازند 
ــه  ــت ک ــن اس ــد، روش ــات دهن ــر نج فق
ــم.  ــوش کرده ای ــود را فرام ــوولیت خ مس
ــوش  ــود را فرام ــوولیت خ ــه مس هرملتی ک

ــت. ــیده اس ــی نرس ــه کامیاب ــوده، ب نم
بــا  ملــی  وحــدت  حکومــت  رییــس 
ــورای  ــی، ش ــات پارلمان ــه انتخاب ــاره ب اش
ریاســت  انتخابــات  و  ولســوالی ها 
جمهــوری، گفــت کــه مــا بایــد انتخابــات 
ــازیم،  ــدل س ــی مب ــث مل ــک بح ــه ی را ب
طوری کــه وحــدت، عدالــت اجتماعــی 
و اتحــاد مذهبــی مــا در آن تمثیــل گــردد.

وی افــزود: آیــا در قــرن 2۱ ادعــای میراثــی 
داریــد، یــا میــراث مردمــی را تقویــت 

ــد. ــق دار برس ــه ح ــق ب ــا ح ــد ت می کنی
ــا تاکیــد بــر این کــه باورمنــدی بــاالی  او ب
نیروهــای امنیتــی - دفاعــی مــا وجــود دارد 
و اکنــون فرصــت بــرای پایــان دادن جنــگ 
و بحــران چهل ســاله اســت، گفــت: حملــه 
بــاالی وحــدت، تمــدن، وحــدت مذهبی و 
تاریــخ مــا ادامــه دارد. مســوولیت جمعــی 
نخبــه گان  سیاســی،  اقشــار  به شــمول 
و  رســانه ها  مدنــی،  جامعــۀ  سیاســی، 
ــل و  ــم، عاج ــر مه ــت دیگ ــا از هروق علم

تعین کننــده اســت.
زمانی کــه  کــرد:  اضافــه  غنــی  آقــای 
نماییــم،  تعریــف  را  می گوییــم جنــگ 
ــی،  ــگ کنون ــه جن ــا اســت ک ــن معن ــه ای ب
منطقه یــی و بین المللــی اســت. بحــران 
ــرا  ــد، زی ــه می توان ــان یافت ــاله پای چهل س
بی ســابقه  فشــار  و  بین المللــی  اجمــاع 
ــان  ــتی و حامی ــای تروریس ــاالی گروه ه ب

ــت. ــود اس ــان موج ش
ــه  ــا در منطق ــرد: برخی ه ــان ک او خاطرنش
می خواهنــد کــه ارتباطــات بین المللــی مــا 
ــل  ــا عق ــه ب ــد، آن چــه را ک ــن ببرن را از بی
ــا  ــرا ب ــم، چ ــت آورده ای ــی به دس و قربان

ــم. احساســات از دســت بدهی
فرزنــدان  پیشــنهادات  خصــوص  در  او 
نشــانی  این کــه  از  گفــت:  شــهدا 
بازمانــده گان شــهدا را فراهــم کردیــد، 
ــور، وزارت  ــه ادارۀ ام ــم و ب ــکر می کن تش
ــوالن،  ــهدا و معل ــی، ش ــور اجتماع کار، ام
منحیــث ســرقوماندانی اعلــی هدایــت 
می دهــم کــه بــرای مجمــع ملــی فرزنــدان 
شــهدا، یــک مرکــز واضــح دولتــی و 

امکانــات را فراهــم کننــد.
بــه گفتــۀ او، در مــدت دومــاه، بــرای 
۱۰هــزار خانــوادۀ شــهید نیروهــای امنیتی- 
و  می شــود  فراهــم  "کوپــون"  دفاعــی 
وی  می گــردد.  افغانستان شــمول  بعــداً 
ــیۀ  ــزار بورس ــه چهاره ــزود ک ــان اف هم چن
در  شــهدا  خانواده هــای  بــه  تحصیلــی 
خصوصــی  دانشــگاه ها  پوهنتونهــای/ 

اختصــاص داده شــده اســت. 
و  صافــی  عطــااهلل  مراســم،  ایــن  در 
عبدالــرزاق بشردوســت بــه نماینده گــی 
ــت  ــدان شــهدا صحب ــی فرزن از مجمــع مل
کــرده، گفتنــد کــه پــدران مــا بــرای وطــن، 
از  دفــاع  و  ملــی  حاکمیــت  اســتقال، 

نوامیــس ملــی بــه شــهادت رســیدند.
ــه  ــه ب ــتند ک ــی خواس ــای غن ــان از آق آن
احتــرام خــون شــهدا، بــرای تامیــن صلــح 
نمایــد،  بیشــتر  تاش هــای  کشــور  در 
زیــرا مــردم مــا از جنــگ خســته شــده اند. 
ایجــاد  خواســتار  آن هــا  هم چنــان 
زمینه هــای اشــتغال بــه بازمانــده گان شــهدا 
و توجــه بــه خانواده هــای آنــان گردیدنــد.

محمد اشرف غنی در مراسم گرامی داشت از هفتۀ شهید: 

د  شهیدمسعو و  ا  شهد شخصیت 
د  ر برخو ما  که  ست  ا ن  آ ز  ا تر  ال ا و

شیم با شته  ا د منفی 

نتیجۀ آزمایش طب عدلی دربارۀ مرگ فرنود گم است

د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ۶۷ ترهګرو وژل شوي

ــا  ــه ب ــد ک ــود، می گوین ــیرخان فرن ــته گان ش بس
گذشــت نزدیــک بــه  ســه  هفتــه، وزارت صحــت 
عامــه تاکنــون نتیجــۀ آزمایش هــای طــب عدلــی 

را در اختیــار آنــان قــرار نــداده اســت.
کــه  می گویــد  فرنــود  شــیرخان  بــرادرزادۀ 
ــه  ــش ب ــرای آزمای ــی ب ــب عدل ــی از ط نمونه ی
ــز فرســتاده شــده  ــل نی ــور« در کاب شــفاخانه »کی
اســت، امــا آن شــفاخانه نیــز نتیجــۀ آزمایــش را 

ــت. ــرده اس ــان ک ــان پنه از آن
شــاه خان شــیرزاد، ادعــا می کنــد کــه ایــن 
ــا را  ــک و تردیده ــت ش ــای حکوم پنهان کاری ه
ــود  ــیرخان فرن ــدن« ش ــال »کشته ش ــارۀ احتم درب

ــازد. ــتر می س ــرام بیش ــدان بگ در زن
او گفتــه کــه آقــای اشــرف غنــی، آیــا بــرای شــما 
الزم نیســت و جالــب نیســت کــه علــت اصلــی 
ــرای مــردم  ــد؟ ب ــود را بدانی مــرگ شــیرخان فرن
ــا  ــرای م ــت! ب ــم اس ــیار مه ــا بس ــتان ام افغانس
اعضــای خانــوادۀ فرنــود نتیجــۀ آزمایــش بســیار 

مهــم اســت.
ــارۀ  ــا درب ــک و تردیده ــش ش ــال افزای ــه دنب ب
ــدان  ــود در زن ــیرخان فرن ــرگ ش ــی م چه گونه گ
ــی  ــه طــب عدل ــه ب بگــرام، وزارت صحــت عام
دســتور داد تــا علــت مــرگ او را بررســی کنــد.
وزارت صحــت عامــه، هفتــۀ گذشــته اعــام کــرد 
ــس از  ــن وزارت پ ــووالن ای ــۀ مس ــه گفت ــه ب ک
ــه  ــد ک ــخص ش ــی مش ــب عدل ــای ط آزمایش ه
ــری  ــرگ جب ــر م ــی ب ــی مبن ــه عایم هیج گون

ــده نشــده  اســت. ــود دی ــای فرن آق
ــۀ  ــن وزارت نتیج ــووالن در ای ــون، مس ــا اکن ام
ــد،  ــی را نشــان نمی دهن ــای طــب عدل آزمایش ه
امــا علــت درگذشــت شــیرخان فرنــود را ســکتۀ 

ــد. ــی می گوین قلب
حقوق دانــان  از  شــماری  حــال،  همیــن  در 
نتیجــۀ  پنهان کــردن  دانشــگاه،  اســتادان  و 
غیرقانونــی  را  عدلــی  طــب  آزمایش هــای 

. ننــد ا می د
بــاره  ایــن  در  حقــوق دان  فرزه یــی،  وحیــد 
جزایــی  قانــون  احــکام  بربنیــاد  می گویــد: 
شــهروندان  و  فرنــود  خانــوادۀ  افغانســتان، 
افغانســتان حــق دارنــد کــه ایــن را بداننــد نتیجــۀ 
طــب عدلــی دربــارۀ کالبدشــگافی شــیرخان 
ــش  ــن آزمای ــر ای ــت، اگ ــوده اس ــه ب ــود چ فرن
انجــام شــده اســت و اگــر ایــن آزمایــش صورت 

ــت. ــه اس ــرا نگرفت ــت چ ــه اس نگرفت
ــرگ شــیرخان  ــر م ــاه ســنبله، خب ــه روز دوم م ب
درحالــی  بانــک  کابــل  بنیان گــذار  فرنــود، 
ــس اش را  ــالۀ حب ــه دورۀ ده س ــد ک ــی ش همه گان

در زنــدان بگــرام ســپری می کــرد.
بربنیــاد حکــم دادگاه، شــیرخان فرنــود، بــه جــرم 
پول شــویی و اختــاس بــه ۱۰ســال زنــدان 
ــاس  ــول اخت ــر پ ــون دال ــت 23۷میلی و پرداخ
و 9۶میلیــون دالــر بهره جویــی از ایــن پــول 

ــود. ــده ب ــوم ش محک

پروژه امریکا برای...
کمک کرده باشد.

ــه پرســش  ــاالت متحــده، در پاســخ ب ــی ای ادارۀ انکشــاف بین الملل
ــروژه  ــن پ ــت آوردهای ای ــا، از دس ــۀ ارتق ــورد برنام ــیگار در م س
ــۀ  ــرمایه گذاری هزین ــا س ــط ب ــه فق ــت ک ــه اس ــرده و گفت ــاع ک دف
ــروژه  ــن پ ــتان "ای ــگ در افغانس ــارف جن ــد مص ــادل دو درص مع
تفــاوت انکارناپذیــر و مثبــت را در زنده گــی ده هاهــزار زن در ایــن 

کشــور ایجــاد کــرده اســت".
بــا این حــال، مفتــش ویــژۀ ایــاالت متحــده بــرای بازســازی 

ــان  ــرای زن ــی ب ــای آموزش ــز برنامه ه ــت ج ــه اس ــتان گفت افغانس
کــه آن هــم معلــوم نیســت درب کاریابــی را بــه روی زنــان افغــان 
گشــوده اســت یــا خیــر، هیــچ معلومــات قابــل قیــاس را نمی تــوان 
ــا باشــد. ــه ارتق ســراغ داشــت کــه نشــانده موثریــت واقعــی برنام
ــده و  ــاد ش ــا" ی ــا "ارتق ــوت ی ــام پروم ــه ن ــه ب ــروژه ک ــن پ ای
ــروژۀ  حــدود پنج ســال پیــش راه انــدازی شــد و بزرگ تریــن پ
توان مندســازی زنــان در ســطح جهــان خوانــده شــده اســت، 
قــرار بــود زمینــۀ کاریابــی، رشــد و آمــوزش را بــرای ۷۵هــزار زن 

ــد. ــم کن ــتان فراه افغانس
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ورزش

گشت و گذار
 ستاره های فوتبال جهان

ترنــت الکســاندر آرنولــد، مدافــع راســت جــوان لیورپــول کــه ۷8 دقیقــه 
در جــام جهانــی مقابــل ســوئیس بــازی کــرد، بــا یــک خــودرو مرســدس 
ــد قیمــت دارد، در  ــزار پون ــه حــدود ۶۶ ه ــه ک ــز آ ام گ ســی ۶3 کوپ بن
کمــپ تمرینــی ملــوود حاضــر شــد. ایــن خــودرو از تکنولــوژی ویــژه ای 
ــد. همچنیــن  ــه محیــط زیســت صدمــه بزن برخــوردار اســت کــه کمتــر ب
می توانــد ســرعت ۰ تــا ۱۰۰ را در 4 ثانیــه طــی کنــد و بیشــترین ســرعت 
ــدرت ۵۱۰  ــا ق ــیلندر ب ــور 8 س ــاعت اســت. موت ــر س ــر ب آن 2۵۰ کیلومت

اســب بخــار نیــز بــر روی آن ســوار شــده اســت. 
در بیــن بازیکنــان لیــگ برتــر، پیــر امریــک اوبامیانــگ احتمــاال پــرزرق و 
ــه ســرعت باالیــش  ــن کلکســیون خــودرو هــا را دارد. او کــه ب ــرق تری ب
ــین هایش  ــد ماش ــش را در خری ــن خصوصیت ــن مشــهور اســت، ای در زمی
نشــان داده اســت. گرانتریــن خــودرو او، المبورگینــی اونتــادور 2۷۰ هــزار 
پونــدی اســت. همچنیــن ایــن خــودرو بــا بیشــینه ســرعت  4۶۶ کیلومتــر 
بــر ســاعت و قــدرت ۶9۰ اســب بخــار، ســریع تریــن خــودرو اوســت. 

ــد،  ــی کنن ــریع رانندگ ــد س ــت دارن ــه دوس ــی ک ــن بازیکنان ــا در بی ام
نمی تــوان از نــام رونالــدو گذشــت. مثــل اوبامیانــگ، رونالــدو هــم عاشــق 
المبورگینــی اســت. او صاحــب یــک اونتــادور مشــکی مــات اســت و کاما 
بــا ســبک رونالــدو طراحــی شــده اســت. ژســت او مقابــل ایــن خــودرو، 
انتقاداتــی بــه همــراه داشــته ولــی بعیــد اســت کــه بــرای او مهــم باشــد. 
ــب  ــت، ۵۵۰ اس ــد اس ــزار پون ــدود 2۶۰ ه ــز ح ــودرو نی ــن خ ــت ای قیم

ــر ســاعت ســرعت دارد.  ــر ب ــدرت دارد و 3۵۰ کیلومت بخــار ق
ــر دائمــی مــدل موهایــش مشــهور اســت  ــه تغیی ــا ب ــد کــه پوگب  هــر چن
ــب  ــوع طل ــر تن ــد خــودرو می رســد، او کمت ــه خری ــت ب ــی نوب ــی وقت ول
اســت. البتــه کــه او خودروهایــش را شــخصی ســازی می کنــد. چنــد مــاه 
پــس از پیوســتن بــه یونایتــد، پوگبــا بــا یــک شــورلوت کامــارو بــه رنــگ 
قرمــز و مشــکی در کمــپ کرینگتــون ظاهــر شــد. مشــخص نیســت کــه 
ــا  ــا پوگب ــوده ی خــودرو هدیــه ای از ســوی شــورلت، اسپانســر یونایتــد ب
ــا ۵۰  ــن خــودرو 3۰ ت ــرده اســت.  قیمــت ای ــداری ک شــخصا آن را خری

هــزار پونــد اســت و 42۵ اســب بخــار قــدرت دارد. 
ــه خــودرو مرســدس جیــپ خــود وفــادار مانــد و 2۰   ممفیــس دیپــای ب
ــد  ــه یونایت ــی اس وی ب ــه ازپ ــی ک ــا در زمان ــرد ت ــه ک ــد هزین ــزار پون ه
ــد  ــای ۱۰۰ هــزار پون ــرد. دیپ ــا خــود بب ــز ب ــن خــودرو را نی می رفــت، ای
بــرای خریــد ایــن خــودرو هزینــه کــرد ولــی بــه نظــر از ظاهــر آن چنــدان 
ــودرو  ــر خ ــرای تغیی ــی ب ــه های ــن رو، هزین ــود و از همی ــی نب ــم راض ه
پرداخــت کــرد. بــرای مثــال او نــام و شــماره اش را روی صندلیهــا حــک 
کــرد. مرســدس جیــپ موتــور آ ام گ 8 ســیلندر دارد و ۵8۵ اســب بخــار 

قــدرت آن اســت. 
 تصویــر زیــر یــک موضــوع را بیــش از هــر چیــزی اثبــات می کنــد  و آن 
ایــن اســت کــه الحاجــی دیــوف در لیورپــول، بســیار بیشــتر از اســتحقاقش 
حقــوق گرفــت. او یــک خــودرو مرســدس مــک الرن 42۰ هــزار پونــدی 
کــروم خریــداری کــرد و در زمــان بازیگــری اش بــرای بلکبــرن نیــز ایــن 
خــودرو را ســوار می شــد. مرســدس مــک الرن 3۵۰ کیلومتــر بــر ســاعت 

ســرعت مــی رود و ۶4۰ اســب بخــار قــدرت آن اســت. 
ــهرت دارد،  ــردن ش ــفر ک ــه س ــیارش ب ــه بس ــه عاق ــه ب ــل ک ــرت بی  گ
ــد  ــداری کن ــد خری ــک خــودرو جدی ــاه ی ــر م ــه ه ــود ک ــرده ب ــادت ک ع
ولــی از زمانــی کــه همســترینگش دچــار مشــکل شــد، ســعی کــرد ایــن 
ــوراکان 32۵  ــی ه ــودرو المبورگین ــذارد. خ ــار بگ ــم کن ــم ک ــادت را ک ع
ــه خودروهــای  هــزار پونــدی او امــا اثبــات می کنــد کــه او چــه عاقــۀ ب
ــرعت دارد و ۶۰۰  ــاعت س ــر س ــر ب ــواراکان 33۰ کیلومت ــریع دارد. ه س

ــد.  ــد می کن ــدرت تولی ــار ق ــب بخ اس
ــه خودروهــای ســریع و  ــه ای ب ــدان عاق ــان هــم چن ــا برخــی بازیکن  ام

ــد.  خــاص ندارن
ــرد،  ــازی می ک ــرای بورنمــوث ب ــی ب ــز در ســال 2۰۰8 ، وقت ــد جیم دیوی
یــک خــودرو رلیانــت رابیــن خریــداری کــرد. در پارکینــگ باشــگاه، او بــا 
ایــن خــودرو بــا دیگــر بازیکنــان شــوخی می کــرد. رلیانــت رابیــن بیشــینه 
ســرعت  ۱3۰ کیلومتــر بــر ســاعت دارد و 39 اســب بخــار قــدرت تولیــد 

می کنــد.
ســال هــا قبــل از اینکــه رونــی بــه دی ســی یونایتــد واشــنگتن بپیونــدد، 
ــه در آن دوره،  ــد ک ــم نباش ــب ه ــاید عجی ــرد. ش ــازی می ک ــون ب در اورت
ــه  ــود ک ــی ب ــورد کا ، خودروی ــی ســوار می شــد. ف او خــودرو ارزان قیمت
رونــی در نوجوانــی خریــداری کــرده بــود و پاکــی بــا نــام خــودش نیــز 
بــه ثبــت رســانده بــود. امــروز می تــوان ایــن خــودرو را بــا کمتــر از ۱۰۰۰ 

پونــد خریــداری کــرد. 

سفـر نماینـده گان پارلمـان اروپا به افغـانستان
 پنجشیـر ، قـوس 1379، بازارک

ــن مســالۀ دوم بســیار  ــر م ــلۀ دوم: از نظ مس
ــتان  ــه پاکس ــت ک ــن اس ــت، آن ای ــم اس مه
دنبــال یــک عمــق اســامی اســت در پهلــوی 
عمــق  ایــن  و  جغرافیایــی،  عمــق  یــک 
ــتان  ــه افغانس ــت ک ــزی اس ــم چی ــامی ه اس
ــه  ــد وقتی ک ــازد. ببینی ــش بس ــد برای می توان
پاکســتان به وجــود می آیــد، پاکســتان بــه 
ــام  ــام یــک قــوم به وجــود نیامــده بلکــه به ن ن
ــده و دوام آن  ــود آم ــلمان به وج ــدو و مس هن
هــم به همیــن ترتیــب امکان پذیــر اســت. 
بنابــر آن مســایل اســامی در اردوی پاکســتان 
ــاره اش  ــدآ درب ــه بع ــاد دارد ک ــه های زی ریش
جریانــات  ازنقطه نظــر  می زنیــم.  گــپ 
ــم؛  ــما تشــریح کن ــه ش ــه را ب اســامی، منطق
ــر اســامی  ــرز فک ــه دوط ــته ها در منطق گذش
ــد از  ــد می آم ــی از دیوبن ــت یک ــود داش وج
هندوســتان، کــه ایــن یــک مدرســۀ اســامی 
بــود و افــکار از آن جــا پخــش می شــد، یکــی 
ــاه  ــام ش ــامی به ن ــزرگ اس ــمندان ب از دانش
ــروز  ــه ام ــا ب ــه ت ــت ک ــکار اوس ــی اهلل، اف ول
باقــی مانــده اســت. افــکار دیگــری اســت از 
بخــارا در ازبکســتان امــروز، در گذشــته ها 
ــارا  ــد، بخ ــش می ش ــه پخ ــا در منطق از آن ج
دیوبنــدی  افــکار  و  بــود  عقب مانده تــر 
ــاس اش در  ــدی اس ــکار دیوبن ــه؛ اف پیش رفت
ــه  ــود ک ــده ب ــده ش ــس مان ــا انگلی ــارزه ب مب
ــکار  ــتان از اف ــمال افغانس ــای ش ــآ علم عموم
علمــای جنــوب  و  بودنــد  متأثــر  بخــارا 
افغانســتان از افــکار دیوبنــدی، ایــن کوه هــای 
هندوکشــی کــه مــا در بیــن آن موقعیــت 
داریــم به دودســته تقســیم کــرده بودنــد، بعــد 
افــکار دیگــری توســط یک تعــداد از اســتادان 
ــد  ــلمین(این ش ــوان المس ــد) اخ ــر آم از مص
ــا افغانســتان  ــه روس ه ســه طرز فکــر، وقتی ک
را اشــغال کردنــد افــکار بخــارا از بیــن رفــت، 
باقــی مانــد دوطــرز فکــر، دیوبندی، مــودودی 
و حســن البنــاء درپاکســتان نماینــدۀ یکــی از 
ــام او را شــنیده  ــود شــاید ن ــودودی ب ــا م آنه
باشــید کــه حــزب جماعــت اســامی را دارد 
ــت. و  ــی اس ــی و سیاس ــزب مذهب ــک ح و ی
ــوی فضــل الرحمــن از جماعــت  دوم آن مول
العلمــا، افــکار دیوبنــدی مفتــی محمــود، 
افغانســتان  در  هــم  گروپ هایــی  این هــا 
داشــتند مخصوصــآ در دوران جهــاد، نماینــدۀ 
یکــی آن مولــوی نبــی بــود )دیوبنــدی( 
مــودودی،  بــا  دیگــرش حکمت یــار  از  و 

ــود  ــتان وج ــم در افغانس ــمکش ه ــن کش ای
داشــت و هــم در پاکســتان. چیــز جالــب 
ــتان و آی اس  ــه اردوی پاکس ــت ک ــن اس ای
ــوده و  ــاس ب ــکار در تم ــن اف ــۀ ای ــا هم آی ب
بــاالی همــۀ شــان تأثیــر داشــته. یــک مثــال: 
یــک وقــت جنــرال ضیاالحــق یک تعــداد 
از صاحب منصبــان ارشــد اردو را در یــک 
ــی داد،  ــه م ــه و تقدیرنام ــزرگ رتب ــس ب مجل
یــک جلــد  تقدیرنامه هــا  توزیــع  هنــگام 
نیــز  را  مــودودی  مشــهور  کتاب هــای  از 
ــن خــود نشــان  ــرد ای ــع می ک ــک توزی به هری
می دهــد کــه ارتباطــات تــا چــه حــدی 
ــهور  ــای مش ــی از رییس ه ــت. یک ــوده اس ب
ــه  ــدگل ک ــام حمی ــتان به ن ــتحبارات پاکس اس
بعــد از ضیاالحــق روی صحنــه آمــد از همــان 
ــار  ــا فکــر حکمت ی گــروپ اســت فکــر او ب
یــک  ضیاالحــق  نمی کنــد.  فرقــی  هیــچ 
ــود، او در پهلــوی این کــه در  ــه ب  طــرح ریخت
ــک  ــر ی ــود در فک ــی ب ــق جغرافیای ــر عم فک
عمــق اســامی نیــز افتیــد، در افغانســتان 
ــه  ــار، و هم ــاالی حکمت ی ــرد ب ــاب ک حس
تاش هــا بــه ایــن شــد کــه به هرقیمتــی 
کــه می شــود حکمت یــار را در افغانســتان 
افغانســتان  از  بعــد  برســانند،  به قــدرت 
ــد  ــته بودن ــتانی ها توانس ــه. پاکس ــیای میان آس
کــه امریکایی هــا را نیــز قناعــت بدهنــد روی 
هردلیلــی کــه بــوده امریکایی هــا قبــول کــرده 
ــار،  ــش حکمت ی ــتنگر پی ــد اس ــد. ببینی بودن
اکثــر ســاح ها  پیــش حکمت یــار،  دالــر 
پیــش  همه چیــز  و  حکمت یــار  پیــش 
ــار  ــودودی، حکمت ی ــزب م ــار، ح حکمت ی
ــه  ــک و هم ــم نزدی ــیار باه ــق بس و ضیاالح
ــه  ــن الدنی ک ــامه ب ــتقامت. اس ــن اس در همی
امــروز اســت او قبــآ تربیه شــده توســط 
ــس  ــن را هیچ ک ــت ای ــا اس ــود امریکایی ه خ
ــور  ــه منظ ــه ب ــد، و این هم ــرده نمی توان رد ک
آســیای میانــه بــود. پاکســتانی ها توانســته 
ــه  ــد ک ــت بدهن ــا را قناع ــد امریکایی ه بودن
حکمت یــار، اســامه، گــروپ مــودودی و 
ــور  ــن منظ ــه. به همی ــیایی میان ــتان، آس افغانس
ــته  ــی گذش ــزرگ دین ــه های ب ــا مدرس این ه
ــد و در دســت  ــات دادن ــتان امکان را در پاکس
گرفتنــد، در آن جــا از دوران جهــاد افــراد 
ــد  ــه ش ــات گرفت ــر تعلیم ــه زی ــیای میان آس
ــن  ــد، از چی ــه می ش ــتان تربی ــه از ازبکس ک
ــد  ــه می ش ــتان تربی ــد، از تاجکس ــه می ش تربی

ــه در  ــد و هم ــه می ش ــتان تربی و از ترکمنس
ــر  ــدند و در آخ ــه می ش ــه ها تربی ــن مدرس ای
همــۀ ایــن رشــته ها در دســت یــک ســازمان 
آی  رأس  در  و  آی(  اس  آی   ( اســتخبارات 
ــی،  ــدت طوالن ــک م ــه ی ــدگل ب اس آی حمی
حکمت یــار  همین کــه  شــان  پروگــرام 
را در کابــل بــه قــدرت می رســانیم بعــد 
ــز  ــآ چندچی ــار واقع ــه. حکمت ی ــیای میان آس
قوی تریــن  چــون  داشــت،  آن هــا  بــه 
ــود  ــتون ب ــود، پش ــاد ب ــزب در دوران جه ح
نماینــدۀ پشــتون ها، از نقطــه نظــر افــکار 
ــه آن هــا و از طــرف دیگــر  ــک ب بســیار نزدی
ــتانی ها  ــه پاکس ــت ک ــی اس ــار آدم حکمت ی
خــوب تشــخیص داده بودنــد، می تــوان از 
او منحیــث یــک مــزدور اســتفاده کــرد. بنابــر 
ــه  ــود ک ــن ب ــب ای ــاد ترتی آن در دوران جه
پاکســتانی ها چه طــور بتواننــد حکمت یــار 
ــه قــدرت برســانند و بعــد  را در افغانســتان ب
همیــن اســتراتیژی را دوام بدهنــد الــی آســیای 
ــد  ــر نمی کردن ــتانی ها فک ــآ پاکس ــه. اص میان
کــه تحــول در افغانســتان از راه پاکســتان 
می آیــد،  افغانســتان  داخــل  از  بلکــه  نــه 
را  حکمت یــار  این کــه  بــه  پاکســتانی ها 
ــاد را  ــال آب ــگ ج ــانند جن ــدرت برس ــه ق ب
ــاکام،  ــب ن ــقوط نجی ــه س ــد ب ــروع کردن ش
ــا  ــا جنگ ه ــار نــاکام، در پکتی ــگ قنده جن
ــه اظهــار خــود بی نظیــر بوتــو، ایــن  ــاکام. ب ن
ــار آی  ــر فش ــه زی ــود ک ــه ب ــودش گفت را خ
ــد  ــه عســاکر پاکســتانی بیاین ــودم ک اس آی ب
ــام  ــار را به ن ــا حکمت ی ــد ت ــل را بگیرن و کاب
ــک  ــن ی ــانند ای ــدرت برس ــه ق ــن ب مجاهدی
مســالۀ اســت. بی نظیــر خــودش آن را اعتــراف 
کــرده، از طریــق رســانه ها پخــش شــده. ایــن 
ــا از  ــد م ــتان نمی آی ــار از پاکس ــول یک  ب تح
این جــا رفتیــم و کابــل را گرفتیــم، چیــزی کــه 
ــار همــه را متعجــب ســاخت، کســی که  یک ب
ــتان در  ــرون  از افغانس ــی در بی ــچ دنیای ــا هی ب
ــا امریکایی هــا در تمــاس  تمــاس نبــود، مــا ب
ــا  ــه ب ــم و ن ــا بودی ــا ایرانی ه ــه ب ــم، ن نبودی
ــس  ــا هیچ ک ــم ب ــاس بودی ــعودی ها در تم س
در تمــاس نبودیــم ولــی تمــام فشــار مــا همــه 
در داخــل بــود پاکســتانی ایــن را هیــچ درک 
ــدر  ــا در داخــل چق ــه کارم ــد ک ــرده بودن نک

ــت. ــوی اس ق

بخش سوم  یوسف جان نثار- تصویربردار جبهۀ مقاومت 
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اخـراج  تسـریع  مرزهـا،  از  بیشـتر  حفاظـت 
قانونـی  راه هـای  بازکـردن  شـده،  رد  پناه جویـان 
به سـوی اروپـا، این هـا نکاتی انـد کـه کمیسـیون 
سیاسـت  در  می خواهـد  آن  بـا  اروپـا  اتحادیـۀ 
پناهنده  گـی در اروپـا اصاحـات وارد کنـد. ایـن 
طرح هـای اصاحـی کـه روی آن دوسـال تمـام 
در بروکسـل کار صـورت گرفتـه اسـت، حـاال بـا 

جزییـات آن ارایـه شـده اسـت.
ژان کلـود یونکـر رییـس کمیسـیون اتحادیـۀ اروپا 
بـا  رابطـه  در  سـخنرانی اش  در  چهارشـنبه  روز 
»مرزهـای  گفـت:  اتحادیـه  ایـن  در  وضعیـت 
از  گردنـد.  محافظـت  مؤثرتـر  بایـد  بیرونـی 
همیـن رو پیشـنهاد می کنیم کـه شـمار مرزبانان که 
از بودجـۀ اروپـا تمویـل می شـوند، تا سـال 2۰2۰ 

بـه ۱۰هزارتـن بلنـد بـرده شـود«.
حفاظـت  مقامـات  بـرای  کـه  افـزود  یونکـر 
موترهـای  و  هواپیماهـا  کشـتی ها،  مـرزی 
متعلـق به خودشـان تهیـه خواهـد شـد، مأمـوران 
فرونتکـس )آژانـس حفاظـت از مرزهـای بیرونی 
اتحادیـۀ اروپـا( صاحیت هـای بیشـتری کسـب 

خواهنـد کـرد. بـه گفتـۀ وی، آن هـا بایـد از جمله 
بتواننـد ورود بـه اروپـا را اجـازه بدهنـد و یا مانع 
آن شـوند، و هم چنـان مهاجـران غیرقانونـی را در 
خـود مـرز متوقف بسـازند، طبعًا همـۀ این ها باید 
در تفاهـم بـا همان کشـور اتحادیـۀ اروپا صورت 
بگیـرد کـه رویـداد در مـرز آن صـورت می گیرد. 
اتحادیـۀ  کمیسـیون  رییـس  یونکـر  کلـود  آقـای 
اروپـا گفـت: »کشـورهای عضو به حمایـت قویتر 
پرونده هـای  بـه  رسـیده گی  زمینـۀ  در  اروپایـی 

دارنـد«. نیـاز  پناهنده گـی 
متقاضیـان  کـه  اسـت  شـده  پیشـنهاد  هم چنـان 
به صـورت  آینـده  در  بایـد  پناهنده گـی  ردشـدۀ 
جدی تـر بازگردانـده شـوند. کمیسـیون اتحادیـۀ 
اروپـا بدیـن منظـور مقـررات سـخت گیرانه تر و 
پیشـنهاد  را  پرونده هـا  بـه  سـریع تر  رسـیده گی 
می کنـد تـا بدین وسـیله از سوءاسـتفادۀ احتمالـی 
از حـق پناهنده گـی نیـز جلوگیـری شـده بتوانـد. 
از کشـورهای عضو خواسـته می شـود برنامه هایی 
را بـرای حمایـت از مهاجرانی روی دسـت گیرند 
باز می گردنـد.  کشور های شـان  بـه  داوطلبانـه  کـه 

کـه  بگذارنـد  نبایـد  کشـورها  ایـن  هم چنـان 
مهاجـران به راحتـی بتواننـد غایـب شـوند.

می خواهـد  هم زمـان  اروپـا  اتحادیـۀ  کمیسـیون 
کنـد.  بـاز  اروپـا  بـه  را  قانونـی  بیشـتر  راه هـای 
به قـول ایـن کمیسـیون بـه آن هایی که بـه حفاظت 
نیـاز دارنـد و هم چنـان نیروی مسـلکی اند و دنبال 
یـک شـغل در بازار کار اروپااند، اشـد نیاز اسـت.
دیمیتریـس آوراموپولوس کمیسـار امور مهاجرت 
می کنیـم،  پیشـنهاد  مـا  »چیزی کـه  کـرده:  تاکیـد 
نظامی شـدن اتحادیـۀ مـا نیسـت، و مـا هرگـز بـه 

یـک قلعـه مبـدل نمی شـویم«.
بـه اسـاس طرح های ارایه شـدۀ بروکسـل "آژانس 
پناهنده گـی اروپایـی" آینـده باید همه کشـورهای 
سـازماندهی  زمینـه  در  را  اروپـا  اتحادیـۀ  عضـو 
رونـد پناهنده گـی حمایـت کنـد، و ایـن حمایـت 
بایـد مراکـز پناهنده گـی و یـا مراکـز اولیـه ثبـت 
مهاجـران را نیـز در بـر داشـته باشـد. ایـن آژانس 
بدیـن منظـور یک تیـم خـود را بـرای به اصطاح 
"ادارۀ مهاجـرت" خواهـد داشـت کـه در ثبـت 
نـام پناه جویـان و هم چنـان اخراج هـای احتمالـی 

بتوانـد یاری برسـاند. 
اما بزرگترین مشـکل در سیاسـت مهاجـرت اروپا 
تا هنوز حل ناشـده مانده اسـت، و آن چه گونه گی 
سـهمیه بندی پناه جویـان در اروپاسـت. بـا آن هـم 
دیمیتریـس آوراموپولوس کمیسـار امور مهاجرت 
طرح هـای جدیـد اصاحاتـی را بی بدیـل می داند. 
خـود  شـهروندان  بـه  »کسـی که  می گویـد:  او 
بگویـد کـه چالـش ناشـی از مهاجرت با سـاختن 
حصارهـا و یـا  پشـتیبانی از اقدامـات یـک جانبه 
برطـرف  اروپایـی،  سـطح  نـه  ملـی،  سـطح  در 
می شـود، نـه تنهـا اشـتباه می کنـد، بلکـه در برابـر 

مـردم غیرصادقانـه عمـل می کنـد.«
حاال قرار اسـت روسـای حکومـات اتحادیه اروپا 

در مـورد این پیشـنهادها بحث کنند.

از هفدهمیــن ســال روز شــهادت قهرمــان ملــی کشــور، 
شــهید احمدشــاه  مســعود و هفتــۀ شــهید در کشــورهای 
ــه، روســیه،  ــادا، هندوســتان، ترکی ــا، کان فرانســه، بریتانی
ایــران، تاجیکســتان و برخــی از کشــورهای دیگــر 

بزرگ داشــت به عمــل آمــد.
در برنامــۀ گرامی داشــت از ســال روز شــهادت قهرمــان 
ــزار  ــته برگ ــۀ گذش ــه هفت ــیه ک ــور در روس ــی کش مل
شــده بــود، بیــش از ســه صدنفر بــه شــمول شــماری از 

ــد. ــرده بودن ــرکت ک ــور ش ــای کش دیپلمات ه
و  تاجیکــی  ایرانــی،  روســی،  دیپلمات هــای   
ــتند و  ــور داش ــه حض ــن برنام ــز در ای ــی نی آذربایجان
ــعود  ــهید مس ــای ش ــان قهرمانی ه ــا سخنرانی های ش ب
ــرا  ــی و ف ــخصیت فراقوم ــک ش ــتودند و او را ی را س

خواندنــد. منقطه  یــی 
از  روســیه  در  مقیــم  افغانســتانی  اشــتراک کننده گان 
شــهید مســعود به عنــوان یــک مــرد بــا تقــوا، شــجاع و 
ــک  ــرای ی ــی می اندیشــد و ب ــواره فراقوم کســی که هم
ــد  ــاد کردن ــرد،  ی ــارزه می ک ــاد و آزاد مب ــتان آب افغانس
و در پایــان هــم نقــل قول هایــی از قهرمــان ملــی 
صــورت گرفــت و تاکیــد شــد کــه اگــر مســعود باشــد، 

ــد. ــه میاب ــان ادام ــت هم چن ــد- مقاوم نباش
ملــی  قهرمــان  شــهادت  ســال روز  هفدهمیــن  از 
ــترهال  ــت منس ــعود در ویس ــاه مس ــتان، احمدش افغانس
گرامی داشــت  نیــز  لنــدن   )Westminster Hall(

آمــد. به عمــل 
آقــای الیســن تویــس عضــو پارلمــان انگلســتان، آقــای 
جانتوربــرن، خانــم کارلیتــا گال دختــر شــخصیت 
ــک  ــای پتری ــندیگال، آق ــای س ــتان آق ــروف انگلس مع
ــتانی  ــای بوس ــتان، آق ــان انگلس ــو پارلم ــرادی عض گ
رییــس اتحادیــۀ افغانســتانی ها در گاســکو، خانــم 
ــان  ــگان و آرم ــوروش ده ــای ک ــگ، آق ــپیده پوهان س

بوســتانی از صحبــت کننــده گان در ایــن محفــل بودنــد 
کــه مســعود را یــک شــخصیت فراقومــی و مــرد تکــرار 

ــد. ــوان کردن ــدنی عن نش
بــا این حــال، در تورنتــو کانــادا نیــز از ســال روز 
ــت  ــهید بزرگ داش ــه ش ــی و هفت ــان مل ــهادت قهرم ش
ــای  ــار دیپلمات ه ــه در کن ــن برنام ــد، در ای ــل آم به عم
کانــادا،  مقیــم  افغانســتانی  مهاجــران  و  افغانســتان 
مقامــات عالی رتبــه کشــور کانــادا نیــز حضــور داشــتند 
ــاد  ــعود ی ــای مس ــورد کارنامه ه ــخنرانی در م ــا س و ب

کردنــد و او را قهرمــان بی بدیــل خواندنــد.
ــل،  ــرج ایف ــار ب ــه و در کن ــال در فرانس ــن ح در همی

هفدهمیــن  از  پاریــس  مقیــم  افغانســتانی های 
ــد و  ــل کردن ــی تجلی ــان مل ــهادت قهرم ــال روز ش س
ــای  ــخصیت و کارکرده ــورد ش ــتراک کننده گان در م اش
قهرمــان ملــی یــاد کــرده و او را ابــر مــرد تاریــخ 
ــک  ــاش ی ــردن جــان اش در ت ــا فداک ــه ب ــد ک خواندن

افغانســتان آزاد و متحــد بــود.
در کشــورهای ترکیــه، هنــد، امریــکا تاجیکســتان، ایــران 
ــهادت  ــال روز ش ــز از س ــر نی ــور دیگ ــن کش و چندی
قهرمــان ملــی کشــور احمدشــاه مســعود و هفتــۀ شــهید 
ــران  ــادی از مهاج ــمار زی ــده و ش ــل آم ــل به عم تجلی
ــن  ــا اشــتراک در ای ــن کشــورها ب ــم ای افغانســتانی مقی

برنامــه بــه روح تمامــی شــهدای افغانســتان دعــا کردنــد 
و از جامعــۀ جهانــی خواســتند تــا افغانســتان را در 

ــد. ــاری کن ــات کمــک و ی ــح و ثب آوردن صل
ــش توســط دو  احمدشــاه مســعود درســت ۱۷ســال پی
مــرد عــرب کــه خــود را خبرنــگار معرفــی کرده بودنــد، 
به شــهادت  تخــار  والیــت  بهاوالدیــن  خواجــه  در 

رســید.
ــهادت  ــال روز ش ــنبله در س ــاله در ۱8س ــون همه س اکن
در  و  اســت  عمومــی  رخصتــی  افغانســتان  در  او 
ــا  ــط خارجی ه ــن روز توس ــورها از ای ــیاری از کش بس
ــرد. ــی صــورت می گی و افغانســتانی های مهاجــر تجلیل

نخســت  بــار  بــرای  بانــک  عزیــزی 
»بکســک  خدمــات  افغانســتان،  در 
الکترونیکــی« یــا )AZI-PAY( را بــه همه 
شــهروندان کشــور فراهــم کرده اســت.  
ــال  ــرای ارس ــی ب ــک الکترونیک ــن بکس ای
پــول از یــک حســاب بانکــی بــه حســاب 
ــک  ــول از بکس ــال پ ــر، ارس ــی دیگ بانک
ــه  ــت کارت ب ــت کردی ــک، دریاف ــه بکس ب
ــام و  ــی ان، س ــاالت، ام ت ــان )اتص موبایل ت
روشــن(، درخواســت قــرض از دوســتان از 
بکســک بــه بکســک، پرداخــت بــل بــرق 
)بــدون فیــس - تنهــا در کابــل( و بســیاری 
ــا  ــود. ب ــتفاده می ش ــر اس ــات دیگ از امکان
اســتفاده از ایــن ســهولت، شــما می توانیــد 
طریــق  از  را  تــان  نقــدی  معامــات 

موبایل تــان انجــام دهیــد. 

بکسک الکترونیکی چیست؟
ــال  ــازۀ انتق ــی، روش ت ــک الکترونیک بکس
ــان  ــه در موبایل ت ــت ک ــال اس ــول دیجیت پ
کشــور  شــهروندان  می شــود.  نصــب 
می تواننــد در جریــان خریــد، از طریــق 
ــک  ــد.  ی ــول بپردازن ــت پ ــل و تبلی موبای
ــهولتی  ــوالً، س ــی معم ــک الکترونیک بکس
ــت  ــول اس ــت پ ــت و دریاف ــرای پرداخ ب
کــه افــراد و شــرکت ها می تواننــد بــا 
اســتفاده از تلفــون همراه شــان ایــن کار 

ــارت  ــوع از تج ــن ن ــد. ای ــام دهن را انج
ــل دست رســی آســان  ــه دلی ــک، ب الکترونی
ــدازی شده اســت. ــل، راه ان ــه موبای ــردم ب م

پــول  بکســک  ایــن  بــه  چگونــه 
؟ ییــم ا بیفز

از دو طریــق در ایــن بکســک پــول افــزوده 
می شــود:

یــک( بــرای مشــتریان، از طریــق حســاب 
بانکــی اش.

ــتریان، از  ــر مش ــتریان و غی ــرای مش دو( ب
ــک ــزی بان ــای عزی ــق نمایندگی ه طری

چهار فایدۀ مهم بکسک الکترونیکی
الکترونیکــی،  بکســک  داشــتن  بــا   -۱
اســتفاده از پــول فزیکــی کاهــش می یابــد؛ 
2- از فرسوده شــدن پــول ملــی کشــور 

می شــود؛ جلوگیــری 
فروشــگاه ها  در  وقــت  ضیــاع  از   -3

می کنــد؛ جلوگیــری 
بکســک  طریــق  از  پرداخــت   -4

اســت. کم خطــر  الکترونیکــی 
نکتــه: شــما )مشــتریان و غیرمشــتریان( 
ــن »AZI-PAY« را از  ــد اپلیکیش می توانی
ــگان  ــۀ رای ــه گون ــتور ب ــی و اپس گوگل پل
دانلــود )دریافــت( و در مبایــل تــان نصــب 

کنیــد. 

ر کشو ز  ا ن  و بیر ر  د ملی  ن  ما قهر دت  شها ز  و ل ر سا ز  ا تجلیل 

عـزیزی بانـک خـدمات 
»بکسـک الکترونیـکی« را راه انـدازی کـرد!

اتحادیه اروپا طرح اصالحات در سیاست مهاجرت را ارایه کرد

ناجیه نوری  
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