
نیروهای امنیتی هرات در سه ماه اخیر 13تن را 
به اتهام قاچاق دالر امریکایی از افغانستان به 

ایران گرفتار کرده اند.
مسوولین امنیتی در والیت هرات می گویند 
که در سه ماه گذشته شمار کسانی که دالر 

امریکایی را از کشور به ایران قاچاق می کردند 
را بازداشت کرده اند. 

جیالنی فرهاد، سخن گوی والی هرات، گفته 
است که این افراد دالر امریکایی را از بازارهای 

داخلی خریداری و به ایران قاچاق می کردند.
فرهاد تصریح کرد که این 13تن پس از 

سه ماه تعقیب توسط نیروهای امنیتی و کشفی 
شناسایی و سرانجام گرفتار شدند.

به گفتۀ او، بعد از بررسی های پولیس این 
افراد به اداره های عدلی و قضایی نیز معرفی 

شده اند.
چندی پیش کلیدگروپ در یک گزارش 

تحقیقی افشا کرد که بعد از بازگشت 

تحریم های امریکا در برابر ایران، قاچاق دالر 
از افغانستان به این کشور افزایش یافته است.

بر اساس اظهارات مسووالن بانک مرکزی، 
روزانه بیش از سه میلیون دالر از مرزهای 

افغانستان به ایران قاچاق می شود.
پیش از این نیز رییس بانک مرکزی کشور 

در رابطه به بلندرفتن ارزش دالر در برابر پول 
افغانی گفته است که برخی افراد پول را از 
کشور به بیرون از مرزهای قاچاق می کنند. 

این درحالی ست که افزایش بهای دالر 
امریکایی در برابر پول افغانی، نگرانی شدید را 

در میان شهروندان و نهادهای تجارتی کشور 
ایجاد کرده است. 
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روزنامة صبح افغانستان كابل - هرات    چاپ همزمان:

ــتان  ــې د افغانس ــام ک ــه اس ــه پازمېن ــتان پ د پاکس

ــه  ــۍ ٩٩م ــواد د خپلواک ــوا د هې ــه خ ــفارت ل س

ــوه. ــل ش ــزه ومنانځ کالي

ــمس  ــت ش ــتيال زردش ــفارت مرس ــتان س د افغانس

پــارون )شــنبه( وويــل چــې پــه دغــو مراســمو کــې 

افغانســتان ســفري ډاکــر حــرت عمــر زاخېلــوال، 

ــت اســتازو، د پخــواين  ــوي حکوم ــتان د ن د پاکس

ســيايس  د  چارواکــو،  شــمېر  يــو  حکومــت 

ګوندونــو اســتازو، د پاکســتان د مــي شــورا غــړو، 

ــتانو  ــو او ژورنالېس ــدين فعاالن ــفريانو م ــو س بهرني

ــتې وه. ــه اخيس برخ

د نومــوړي پــه وينــا، پــه دغــو مراســمو کــې 

پــه ځانګــړې توګــه د افغانســتان د موســيقۍ د 

ــډون او  ــر ګ ــو ارکس ــټيټيوټ  د ځوانان ــي انس م

هېوادنــۍ نغمــې يــې د ګډونوالــو لــه بدرګــې رسه 

ــوې. ــخ ش م

ــه  ــو او ماشــومانو ل ــي چــې دغــو ځوانان هغــه واي

ــام راوړى و. ــولې پيغ ــان رسه د س ځ

د افغانســتان ســفري حــرت عمــر زاخېلــوال 

ــې د دواړو  ــل چ ــې وي ــی وي ــد ک ــه غون ــه دغ ب

هېوادونــو خوښــي او غمونــه ګــډ دي.

هېوادونــه  دواړه  چــې  کــړه  زياتــه  نومــوړي 

ترهګــرۍ ځپــي دي او بايــد د ترهګــرۍ پــر ضــد 

ګــډه مبــارزه وکــړي.

نورالحــق  د مذهبــي چــارو وزيــر  پاکســتان  د 

ــه و، د  ــر مېلم ــرام م ــه پروګ ــې د دغ ــادري چ ق

ــې  ــاوړي کېدوي ــر پي ــو پ ــو د اړيک دواړو هېوادون

ــه  ــې دواړه هېوادون ــل چ ــې وي ــړ او وي ــګار وک ټين

ــري. ــه ل ــګ او ژب ــخ، فرهن ــډ تاري ګ

په اسالم اباد کې د افغانستان 

د خپلواکۍ ورځ ومناځل شوه

ملـی  قهرمـان  شـهادت  سـالروز  هفدهمیـن  از 
افغانسـتان احمدشـاه مسـعود در ویسـت منسـتر هـال 
گردیـد. گرامیداشـت   )Westminster Hall(

آقـای الیسـن تویـس عضـو پارلمـان انگلسـتان، آقـای 
جانتوربـرن، خانـم کارلیتا گال دختر شـخصیت معروف 
انگلسـتان آقـای سـندیگال، آقـای پتریک گـرادی عضو 
اتحادیـۀ  رئیـس  بوسـتانی  آقـای  انگلسـتان،  پارلمـان 
آقـای  پوهانـگ،  سـپیده  خانـم  گالسـکو،  در  افغانهـا 
کـوروش دهـگان و آرمـان بوسـتانی از صحبـت کننـده 

گان ایـن محفـل بودنـد.
بـه نیابت بنیاد شـهید احمدشـاه مسـعود از آقـای عبدل 
بوسـتانی در سـازماندهی ایـن محفل، همـکاری وکالی 
مجلـس انگلسـتان، سـهم گیـری سـخنوران و حضـور 

مهمانان سپاسـگذار میباشـیم.
از صفحه فیس بوک احمد  ولی مسعود

پارلمان  9 سپتمبر )۱۸( سنبله در  از 
شد بزرگداشت  انگلستان 

هرات  پولیس 
دالر  قاچاقچیان 

به ایران را بازداشت کرد

صفحه 3

هر که از سرنوشت دیگران پند نگیرد دیگران از سرنوشتش پند خواهند گرفت.
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ایتالف بزرگ ملی:

ن  جا ز  ا بیشتر  غنی 
نده گی  ز ن  نگرا مردم 

تروریست هاست
صفحه 3

صفحه 3صفحه 6

وزیر خارجۀ پاکستان در دیدار با سران حکومت وحدت ملی: 

بط  ا و ر بهبود  م  پیا حامل 
هستم کشور  دو  میان 

ــتان در  ــۀ پاکس ــر خارج ــی وزی ــاه محمود قریش ش
ــود  ــم و بهب ــام تحکی ــا پی ــدار گفــت کــه ب ایــن دی

ــده اســت. ــل آم ــه کاب ــان دو کشــور ب ــط می رواب
وزیــر خارجــۀ پاکســتان در ادامــۀ ســخنانش 
ــط  ــواری هایی در رواب ــا و دش ــه  چالش ه ــزوده ک اف
ــد پاکســتان  دو کشــور وجــود دارد و حکومــت جدی

ــت ــاده اس آم

تلفات جنگ 
فغانستان  ا

 ۲۰۱۸ در سال 
سوریه  ز  ا بیشتر 
بود خواهد 

پس از 1۷ سال حضور نیروهای 
امریکایی، درگیری های این کشور 
می تواند از لحاظ آمار بلند تلفات یکی 
از کشنده ترین جنگ ها در سال جاری 
باشد.
بر اساس ارقام برنامۀ داده های 
درگیری ها )UCDP(، تعداد کل مرگ و 
میر ناشی از درگیری ها در کشور به طور 
قابل توجهی از سال ۲۰13 تا کنون – 
افزایش یافته و در سال ۲۰1۷ میالدی 
بیش از 1۹هزار تن ثبت شده است
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ــی  ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــرف غنی ریی اش
تصــوری اشــتباه آمیز از وضعیــت کشــور دارد، 
ــن  ــه ای ــی ورزد ک ــالش م ــوا ت ــام ق ــا تم و ب
ــه  ــد. ب ــران بقبوالن ــه دیگ ــتباه را ب ــور اش تص
چنیــن رفتــاری اســتبداد رای می گوینــد؛ یعنــی 
ــتباه آمیز  ــور اش ــت و تص ــی برداش ــه کس این ک
ــر  ــا اگ ــد. حت ــم ببخش ــد تعمی ــود را بخواه خ
تصــور اشــتباه آمیز هــم وجــود نداشــته باشــد، 
ــه  ــران را ب ــه دیگ ــدارد ک ــق ن ــی ح هیچ کس
ــه  ــان ک ــد هرزم ــد. می گوین ــول آن وادار کن قب
کســی از شــما می خواهــد کــه چیــزی را 
ــل شــوید.  ــب دلی ــد، شــما از او طال ــول کنی قب
امــا آقــای غنــی کــه خــود را یــک و ســر گردن 
ــی  ــد، هیچ گاه ــاس می کن ــر احس ــه باالت از هم
خواهــان ارائــۀ دلیــل بــرای حرف هــا، ســخنان 
یــک  در  اخیــرآ  او  نیســت.  مواضــع اش  و 
نیــوز«  وایــس   « بــا  گفت وگویــی خبــری 
مدعــی شــده کــه از آمــار تلفــات طالبــان 
ــه  ــود. ب ــن می ش ــکند و غم گی ــب اش می ش قل
ــت  ــرای او زمانی س ــان ب ــن زم ــۀ او بدتری گفت
ــرور  ــی را م ــای امنیت ــح گزارش ه ــه هرصب ک
ــد  ــش می گوی ــۀ حرف های ــد. او در ادام می کن
ــان  ــات نظامی ــرای تلف ــم ب ــه دل ــه ک همان گون
کشــور کــه قهرمانــان افغانســتان اســت بــه درد 
ــز دل اش  ــان نی ــرگ طالب ــه خاطــر م ــد، ب می آی
ــه  ــی اســت ک ــی مدع ــای غن ــرد. آق درد می گی
دلیــل چنیــن اندوهــی نســبت بــه مــرگ طالبــان 
ایــن اســت کــه آن هــا نیــز بــه گفتــۀ او« افغــان« 
ــد. ایــن ســخنان نشــان می دهنــد کــه آقــای  ان
غنــی تصــوری اشــتباه آمیز و پــر از مغلطــه 
ــه  ــدون آن ک ــی دارد. او ب ــگ فعل ــورد جن در م
عوامــل جنــگ کنونــی را تشــیخص دهــد، 
ــم  ــت، آن ه ــات تروریست هاس ــر تلف ــه فک ب
ــت،  ــن اس ــه ممک ــی ک ــل واه ــن دلی ــه ای ب
ــه فــرض  ایــن افــراد » افغــان« باشــند. حــاال ب
ــی  ــای غن ــه آق ــه ک ــراد همان گون ــن اف ــه ای ک
مدعــی اســت، افغــان باشــند، آیــا فــرد شــماره 
ــد، نگــران امنیــت شــهروندان  یــک کشــور بای
غیرنظامــی باشــد کــه همــه روزه در جنــگ 
ــه  ــری و ب ــروه تکفی ــک گ ــای ی و انتحاری ه
دور از تمــام قواعــد و اصــول پذیرفته شــدۀ 

یــا  و  در حــال کشــته می شــوند،  جنــگ، 
و  عمــال  آنانی کــه  مــرگ  بــرای  این کــه 
و  گرفته انــد  به دســت  ســالح  آگاهانــه 
می داننــد،  خــود  دارالحــرب  را  افغانســتان 
ــه  ــا آن ک ــی ب ــای غن ــد؟ آق ــه کن ــه و ضج نال
ــب  ــوری منتخ ــس جمه ــت، او ریی ــی اس مدع
کشــور اســت، ایــن ســخنان او در مغایــرت بــا 
ــام  ــی زم ــود وقت ــم خ ــوگندی که در مراس س
امــور کشــور را در دســت می گرفــت، خــورده 
ــرد  ــوان ف ــه عن ــی ب ــای غن ــرد. آق ــرار می گی ق
ــران  ــه نگ ــن ک ــل از ای ــور قب ــماره اول کش ش
ــد  ــد کاری کن ــد، بای ــت ها باش ــرگ تروریس م
ــش  ــان کاه ــان و غیرنظامی ــات نظامی ــه تلف ک
ــت  ــی نیس ــوب کس ــدۀ خ ــد. فرمان ــدا کن پی
کــه بــا تلفــات ســنگین در یــک جنــگ پیــروز 
ــدۀ خــوب کســی اســت کــه  ــل فرمان شــود، ب
ــراد  ــات اف ــت اوضــاع از تلف ــا مدیری ــد ب بتوان
خــودی جلوگیــری کنــد و آن را در پایین تریــن 
ــی  ــان مل ــۀ قهرم ــه دارد. تجرب ــطح اش نگ س
و  تجاوزگــران  برابــر  در  از جنــگ  کشــور 
ــای  ــرای نیروه ــن درس ب ــت ها، بهتری تروریس
باشــد.  امنیتــی و ســران کشــور می توانــد 
ــت  ــرای آزادی و عدال ــور ب ــی کش ــان مل قهرم
او  امــا  می جنگیــد،  در کشــورش  و صلــح 
کشــور،  ســوگند خوردۀ  دشــمنان  برابــر  در 
هرگــز کوتــاه نمی آمــد. او آزادی و شــرف 
مــردم خــود را بــه گروه هــای تکفیــری و 
ــت  ــا هدای ــرون مرزه ــه از بی ــواه ک تمامیت خ
هرقیمتــی  بــه  و  نمی فروخــت  می شــدند، 
حاضــر بــه گفت وگــو و صلــح بــا آن هــا 
نبــود. وقتــی طالبــان بــرای قهرمــان ملــی 
ــگ را  ــد جن ــه حاضران ــد ک ــام دادن ــور پی کش
ــازند،  ــف س ــدن اش متوق ــرط تسلیم ش ــه ش ب
ــخ داد  ــان پاس ــه طالب ــهید ب ــب ش ــر صاح آم
ــر  ــتان فک ــردم افغانس ــه م ــآ ب ــر واقع ــه اگ ک
ــالم  ــت س ــک رقاب ــه در ی ــد ک ــد، بیایی می کنی
بــر ســر قــدرت بــه ســمت انتخابــات برویــم، 
ــت داری را  ــوع حکوم ــده و ن ــت آین ــا زعام ت
ــن  ــان ای ــد. طالب ــن کنن ــتان تعیی ــردم افغانس م
ــهید  ــب ش ــر صاح ــد و آم ــرط را نپذیرفتن ش
مجبــور شــد کــه از شــرف و تمامیــت ارضــی 
ــا  ــا پــای جــان پاســداری کنــد. آی کشــورش ت

ســران فعلــی کشــور از این برخــورد درس الزم 
را گرفتــه انــد؟ آیــا می داننــد کــه دشــمن چــه 
ــه  ــت ک ــی اس ــه اهداف ــی چ ــد در پ می خواه
مــا بــرای شــان دل بســوزانیم و بگذاریــم کــه 
نیروهــای امنیتــی مــا در جنــگ ناعادالنــۀ آن هــا 
ــای  ــر گروه ه ــان و دیگ ــوند؟ طالب ــی ش قربان
تکفیــری بــه هیــچ قــوم و ملتــی تعلــق ندارنــد. 
اگــر چنیــن می بــود، آن هــا کشــور را در 
اختیــار القاعــده و نیروهایــش قــرار نمی دادنــد. 
ــب  ــا فری ــن گروه ه ــه ای ــت ک ــور نیس این ط
خــورده باشــند، آن هــا آگاهانــه می جنگنــد 
ــی  ــای مختلف ــان توجیه ه ــگ ش ــرای جن و ب
ــد. ایــن کــه آقــای غنــی از منظــر قــوم و  دارن
ــه آن هــا دل بســوزاند  ــوم داری می خواهــد ب ق
بزرگــی  بخــش  اســت.  دیگــری  حــرف 
از معضــل جنــگ کنونــی افغانســتان ایــن 
نــوع ســخنان و برداشت هاســت. در میــدان 
جنــگ و در زمــان جنــگ نمی شــود، کــه 
متوجــه جــان دشــمن بــود کــه آســیب نبینــد، 
ــگ  ــی جن ــت اصل ــراف از وضعی ــون انح چ
ــل  ــودی تبدی ــای خ ــرای نیروه ــه ب ــه فاجع ب
می شــود، همــان چیــزی کــه حــاال مــا شــاهد 
ــی  ــگ فعل ــر جن ــتیم. اگ ــتان هس آن در افغانس
به صــورت درســت مدیریــت شــود بــدون 
ــم  ــه ه ــود و ن ــد ب ــی خواه ــه تلفات ــک ن ش
حکومــت افغانســتان و ســران آن ایــن قــدر بــه 
ــت ها و  ــر تروریس ــاس در براب ــرع و التم تض
ــدند.  ــور می ش ــان مجب ــی ش ــان منطقه ی حامی
آیــا رفتــار آمــر صاحــب شــهید در برابــر 
انســانی  نیــز  او  بــود؟  این گونــه  دشــمنان 
دل رحــم و بســیار متواضــع بــود. هرگــز بــرای 
کشــتن دشــمنان اش خوشــحال نمی شــد. حتــا 

ــود و  ــده ب ــیر ش ــی اس ــی طالب ــد وقت می گوین
ــراز ندامــت از گذشــته اش می کــرد، برایــش  اب
ــوار و  ــود را خ ــن، خ ــن نک ــه چنی ــت ک گف
ــم و  ــرا نداری ــان ت ــد ج ــا قص ــاز. م ــل نس ذلی
لطمــه  انســانیت ات  بــه  کــه  نمی خواهیــم 
ــار آمــر  ــود، برخــورد و رفت وارد شــود. ایــن ب
ــر دشــمنان کشــورش.  صاحــب شــهید در براب
ــخصی اش در  ــع ش ــرای مناف ــز ب ــرا او هرگ زی
افغانســتان نجنگیــد. او بــرای حــق، عدالــت و 
ــهید در  ــر ش ــا آم ــد. ام ــتانی آزاد جنگی افغانس
ــتند  ــه می خواس ــورش ک ــمنان کش ــر دش براب
بگیرنــد،  آن  از  را  اســتقالل اش  و  آزادی 
ــی  ــای غن ــروز آق ــا ام ــود. ام ــر ب مصالحه ناپذی
چنــان از طالبــان کــه بارهــا و بارهــا بــه نــدای 
صلــح دولــت افغانســتان نــه گفتنــد، یــاد 
ــان اش  ــن کس ــه نزدیک تری ــل این ک ــد مث می کن
ــه  ــود ک ــث می ش ــت باع ــن وضعی ــند. ای باش
ــان کشــور در  ــورال جنگــی نظامی ــه و م روحی
ــگ عمــال  ــد و جن ــر دشــمنان آســیب ببین براب

ــود. ــا مصــادره ش ــع آن ه ــه نف ب
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ــرای بازســازی افغانســتان  ــکا ب ادارۀ ســرمفتش خــاص امری
ــکا  ــی امری ــاف بین املل ــه ادارۀ انکش ــد ک ــیگار( می گوی )س
ــروژۀ  ــرای توانمنــدی ۷۵هــزار زن افغــان در پ کــه کمــک ب
پرومــوت را بــه پیــش می بــرد، در کارش نــاکام اســت. ایــن 
ــروژۀ پرومــوت اداره انکشــاف  ــه اســت کــه پ گــزارش گفت
ــتان، 280  ــد( در افغانس ــو، اس، ای ــا )ی ــکا ی ــی امری بین املل
ــزار زن در  ــی ۷۵ ه ــغل یاب ــدف ش ــه ه ــر را ب ــون دال میلی
ــور  ــان تاجــر و تشــویق آن هــا در ام افغانســتان، تقویــت زن
تجــارت اختصــاص داده اســت، بی جــا مصــرف کــرده 
نــه  و  نمی دانــد  کســی  افغانســتان  در  اگرچــه  اســت. 
ــد؛  ــا ش ــش کج ــت و پول ــروژه چیس ــن پ ــه ای ــد ک می پرس
ــه  ــول چ ــن پ ــه ای ــد ک ــا می دانن ــل امریکایی ه ــا حداق ام

ــرار اســت. شــده اســت و قصــه از چــه ق
ــرای  ــکا ب ــه برنامه هــای مهــم امری ــروژۀ پرومــوت از جمل پ
ــف  ــای مختل ــان در عرصه  ه ــت زن ــدف تقوی ــه ه ــان ب جه
ــس  ــوادۀ ریی ــروژه را خان ــن پ ــتان ای ــا در افغانس ــت؛ ام اس
ــه همســر  ــه اســت. چنانی ک ــه اجــاره گرفت ــی ب جمهــور غن
ــوی  ــه او بان ــتان ب ــه در افغانس ــی ک ــی، روال غن ــای غن آق
ــده  ــن« خوان ــری میرم ــتو »لم ــان پش ــه زب ــا ب ــت و ی نخس
ــی دارد  ــون اساس ــر از قان ــی فرات ــود و صالحیت های می ش
ــه  ــک ب ــه ارزش نزدی ــوت ب ــروژه پروم ــی پ ــوول اصل مس
ــان افغانســتان اســت.  ــرای زن ــکا ب ــری امری ســه صدهزار دال
ــروژه در  ــن پ ــرف ای ــه و مص ــری در هزین ــی دیگ هیچ کس
ــی برخــی شــریکان خارجــی.  ــدارد ال ــی ن افغانســتان دخالت
امــا آن گونــه در گــزارش ســیگار آمــده اســت ایــن پــروژه از 
ناکام تریــن پروژه هــای امریــکا در افغانســتان اســت و دلیــل 
ــط  ــم فق ــیار مه ــروژۀ بس ــن پ ــه چنی ــت ک ــن اس ــم ای آن ه
ــد  ــدف مقاص ــه ه ــک ب ــروه کوچ ــک گ ــلیقه ی ــه اداره س ب
ــان  ــه گم ــه ب ــد ک ــرف می رس ــه مص ــی ب ــخصی و سیاس ش

ــل شــده اســت. ــف و می ــاد بیشــتر آن حی زی
پــروژۀ  کــه  می شــنوند  افغانســان  مــردم  وقتی کــه   
ــی  ــای غن ــم آق ــط خان ــد توس ــه بای ــری ک ــون دال 280میلی
ــاکام  ــود و ن ــل می ش ــف و می ــد، حی ــرده می ش ــش ب ــه پی ب
ــدام  ــه در ان ــاد اداری چه گون ــه فس ــد ک ــت، درک می کنن اس
ــت را از  ــان درخ ــن باغبان ــه ای ــرده و چه گون ــه ک ارگ خان
ــورده  ــیب را خ ــک س ــه ی ــن ک ــا ای ــه تنه ــد ن ــخ می کنن بی
باشــند و ایــن نشــان می دهــد آنانی کــه در بیــرون از کشــور 
درس خوانده انــد و نکتایــی می زننــد و زبــان انگلیســی 
ــه  ــر ب ــی کم ــد، گوی ــم دارن ــی ه ــان خارج ــد و زن بلدان
ــن  ــی ای ــه ط ــته اند ک ــی بس ــه کمک های ــل هم ــف و می حی
ــف  ــت. حی ــام داده اس ــتان انج ــه افغانس ــان ب ــال ها جه س
ســال های  این همــه   طــی  وحشــت ناکی  میل هایــی  و 
ــات ارشــد  ــی در افغانســتان توســط مســووالن و مقام طالی
ــدان  ــک وج ــرای ی ــه ب ــت ک ــه اس ــورت گرفت ــی ص دولت
ــا  ــوت ام ــروژۀ پروم ــورد پ ــدار شــوک دهنده اســت. در م بی
ــوول  ــه مس ــوی اول ک ــی و بان ــای غن ــم آق ــه می بینی وقتی ک
ــن  ــا وصــف نشــر ای ــان ب اصلــی آن پنداشــته می شــود و آن
ــان دهندۀ  ــد نش ــرو نمی آورن ــه اب ــی ب ــچ خم ــزارش، هی گ
آن اســت کــه آنــان از هیــچ آدرس و کســی هــراس ندارنــد. 
شــکی نیســت کــه دلیــل ناکامــی ایــن پــروژه عــدم مدیریــت 
ــردم  ــرای م ــوولیت ب ــوزی و مس ــتن دلس ــت و نداش درس
افغانســتان اســت. ورنــه چه گونــه ممکــن اســت کــه نتیجــۀ 
مصــرف 280میلیــون دالــر بــرای تقویــت زنــان در افغانســتان 
در مدیــر مقررشــدن پنجــاه زن در افغانســتان خالصــه 
ــم  ــا ه ــا امریکایی ه ــن پروژه ه ــی ای ــه در ناکام ــود. البت ش
دخیل انــد زیــرا آنــان ایــن همــه امکانــات را در اختیــار افــراد 
ــی  ــتی و زنده گ ــه هس ــه ب ــد ک ــرار می دهن ــی ق و گروه های
نــگاه انجویــی و پروژه یــی دارنــد و در امــر حیــف و 
ــروژۀ  ــی پ ــورت ناکام ــده اند. به هرص ــتاد ش ــم اس ــل ه می
پرومــوت و حیــف و میــل نزدیــک 280میلیــون دالــر، نشــان 
می دهــد کــه غنــی و اطرافیانــش بــر روی چــه دســترخوانی 
ــا  ــد ام ــه روزی از روی آن برمی خیزن ــته اند ک ــی نشس چرب
ــن  ــان و برجبی ــن آن ــه دام ــخ ب ــان تاری ــا پای ــای آن ت لکه ه
شــان خواهنــد مانــد. امــا ممکــن اســت کــه فــردا در یــک 
لفاظــی ارگ مــردم افغانســتان پشــت نخــود ســیاه فرســتاده 

شــوند. 
ــن گــزارش در شــرایطی کــه رییــس  به هرصــورت. نشــر ای
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــرای انتخاب ــی دارد ب ــور غن جمه
ــرا  ــت زی ــرای او نیس ــی ب ــر خوش ــرد، خب ــی می گی آماده گ
ــی در افغانســتان  ــای غن ــورد آق ــا در م در شــریطی که نگاه ه
می توانــد  اســت،  شــده  منفــی  روز  هــر  بــا گذشــت 
ــد.  ــک کن ــر او تحری ــتر در براب ــردم را بیش ــای م ذهنیت ه

پروژه پروموت؛ مسووالنی که 
درخت از بیخ می کنند

فرماندۀ خوب کسی نیست که با  
تلفات سنگین در یک جنگ پیروز 
شود، بل فرماندۀ خوب کسی است که 
بتواند با مدیریت اوضاع از تلفات افراد 
خودی جلوگیری کند و آن را در پایین ترین 
سطح اش نگه دارد. تجربۀ قهرمان ملی 
کشور از جنگ در برابر تجاوزگران و 
تروریست ها، بهترین درس برای نیروهای 
امنیتی و سران کشور می تواند باشد. 
قهرمان ملی کشور برای آزادی و عدالت و 
صلح در کشورش می جنگید، اما او در برابر 
دشمنان سوگند خوردۀ کشور، هرگز کوتاه 
نمی آمد. او آزادی و شرف مردم خود را 
به گروه های تکفیری و تمامیت خواه که از 

بیرون مرزها هدایت می شدند

ACKU
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ــتان  ــۀ پاکس ــور خارج ــر ام ــاه محمود قریشــی وزی ش
ــروز  ــتانی، دی ــۀ پاکس ــات بلندپای ــک هی در رأس ی
ــا  ــد و ب ــل ش ــهریور( وارد کاب ــنبله/ ش ــنبه )2۴ س ش
ــی،  ــت وحدت مل ــس حکوم ــی، ریی محمداشــرف  غن
داکتــر عبــداهلل عبــداهلل رییــس  اجرایــی و صالح الدیــن 

ربانــی وزیــر امــور خارجــه دیــدار کــرد.
امــور  وزارت  ســخن گوی  احمــدی،  صبغــت اهلل 
دعــوت  بــه  قریشــی  آقــای  گفــت:  خارجــه 
ــر امــور خارجــۀ افغانســتان  ــی وزی ــن ربان صالح الدی

ــت. ــرده  اس ــفر ک ــل س ــه کاب ب

بــه گفتــۀ او: ایــن مقــام پاکســتانی بــا رییــس 
ــه و  ــور خارج ــر ام ــی، وزی ــدت مل ــت وح حکوم

رییــس اجرایــی دولــت دیــدار  کــرده اســت.
در خبرنامه یــی در مــورد ایــن دیــدار آمده اســت کــه 
در ایــن نشســت دو طــرف روی موضوعــات مختلــف 
بــه شــمول امنیــت، صلــح و ثبــات در منطقــه، مبــارزۀ 
مشــترک بــا تروریســم، تطبیــق پــالن عمــل افغانســتان 

ــد. ــو کرده ان ــث و گفت  وگ ــتان، بح و پاکس
ــل  ــالن عم ــت پ ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــی ب ــای غن آق
ــالن  ــن پ ــه ای ــه  اســت ک افغانســتان و پاکســتان، گفت

ــه  ــد ک ــی، می گوین ــزرگ مل ــالف ب مســووالن در ایت
ــت  ــار والی ــات را در چه ــیون انتخاب ــر کمیس دفات
بــه  حکومــت  اگــر  و  بســته کرده اند  کشــور 
ــا و  ــن نافرمانی ه ــد، ای ــان توجــه نکن پیشــنهادات آن

ــد. ــد ش ــترده خواهن ــات گس اعتراض
ــزرگ  ــالف ب ــخن گوی ایت ــا، س ــن اوری فضل الرحم
ــد  ــدگار می گوی ــۀ مان ــا روزنام ــی در گفت  وگــو ب مل
ــرای  ــل ب ــا قب ــی از مدت ه ــزرگ مل ــالف ب ــه ایت ک
برگــزاری انتخابــات شــفاف، عــاری از تقلــب، 
ــود را در  ــای خ ــول، طرح ه ــل قب ــری و قاب سراس
اختیــار کمیســیون مســتقل انتخابــات قــرار داده بــود. 
ــورد  ــی م ــزرگ مل ــالف ب ــزاب و ایت ــرح  اح ــا ط ام
ــات  ــتقل انتخاب ــیون مس ــت و کمیس ــه حکوم توج
ــا  ــنهاد ب ــن پیش ــا ای ــت ب ــت و حکوم ــرار نگرف ق

بی اعتنایــی برخــورد کــرد.
آقــای اوریــا تاکیــد می کنــد: »حکومــت و کمیســیون 
تقلبــی و  انتخابــات  انتخابــات می خواهنــد کــه 
ــد«.  ــل کنن ــتان تحمی ــردم افغانس ــه م ــی را ب فرمایش
آقــای اوریــا در بخــش دیگــری از ســخنانش تاکیــد 
ــد کاری  ــات و رون ــی انتخاب ــتم فعل ــه سیس ــرد ک ک
کمیســیون بــرای ایــن ایتــالف قابــل قبــول نبــوده و 
ــای  ــات و نافرمانی ه ــدازی اعتراض ــا راه ان ــالف ب ایت

مدنــی در برابــر برگــزاری »انتخابــات تحمیلــی 
ــتاد. ــد ایس ــی ارگ« خواه وفرمایش

برگــزاری  معتــرض  جریان هــای  کــه  گفــت  او 
نمی پذیرنــد.  را  تقلبــی  انتخابــات 

ســخن گوی ایتــالف بــزرگ ملــی از اعتراضــات و نــا 
ــه  ــت ک ــرداد و گف ــی خب ــی تازه ی ــای مدن فرمانی ه
ــزرگ  ــی ایتــالف ب ــروز( اعتراضــات مدن امــروز )دی
ــت از  ــه حمای ــردم ب ــده و م ــاز ش ــاره آغ ــی دوب مل
ــات  ــیون انتخاب ــون دروازۀ کمیس ــالف تاکن ــن ایت ای
ــار  ــرات و قنده ــخ، ه ــدوز، بل ــای کن را در والیت ه

بســته اند.
آقــای اوریــا یــادآور شــد کــه بسته شــدن  دروازه هــای 
کمیســیون در چهــار والیــت از ســوی مــردم تــا نیمۀ 
روز شــنبه )دیــروز( صــورت گرفتــه و احتمــال دارد 
کــه دروازۀ کمیســیون )نــام نهــاد( مســتقل انتخابــات 
ــایر  ــی، در س ــات مردم ــۀ اعتراض ــترش دامن ــا گس ب
والیــات نیــز تــا غــروب امــروز )شــنبه( بســته شــود.
ــدار  ــات هش ــیون انتخاب ــت، کمیس ــن درحالی س ای
داده نامزدانی کــه بــرای مخــدوش و منحرف ســاختن 
ــی هــم کاری  ــزرگ مل ــالف ب ــا ایت ــی ب ــکار عموم اف
ــی  ــات پارلمان ــی انتخاب ــت نهای ــد، از فهرس کرده ان

حــذف خواهنــد شــد. 

در عیــن حــال، ارگ ریاســت در واکنــش بــه بســته  
در  انتخابــات  کمیســیون های  دروازهــای  شــدن 
برخــی والیــت از  طــرف هــواداران ایتــالف بــزرگ 
ــۀ  ــالل در پروس ــاد اخ ــه ایج ــت ک ــه اس ــی، گفت مل

ــان اســت.  ــا طالب ــات همســویی ب انتخاب
ــد  ــاون ســخنگوی محم شــاه حســین مرتضــوی مع
ــی، در  ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــی ریی ــرف غن اش
ــي از  ــرا برخ ــه چ ــته ک ــبوکش نگاش ــۀ فیس صفح
ــد؟ ــراس دارن ــات ه ــزاري انتخاب ــا از برگ چهره ه

بــراي شــفافیت چــه طــرح دارنــد؟ آیــا کســي مانــع 
ــالل  ــا اخ ــت؟ آی ــده اس ــان ش ــوي آن ــارت از س نظ

ــان نیســت؟ ــا طالب ــات همســویي ب پروســه انتخاب
عبدالعزیــز ابراهیمــی معــاون ســخن گوی کمیســیون 
ــت  ــه فهرس ــه ب ــی ک ــه نامزدان ــه ک ــات گفت انتخاب
ــت  ــس از بررســی ها ثاب ــر پ ــد، اگ ــی راه یافته ان نهای
ــازی  ــی در افشاس ــزرگ مل ــالف ب ــا ایت ــه ب ــود ک ش
برچســب خورده  شــناس نامه های  اســناد 
ــد، از فهرســت نهایــی   )اســتیکرها( هــم کاری کرده ان

حــذف می شــوند.
ایــن هشــدار کمیســیون انتخابــات در حالــی مطــرح 
ــی روز  ــزرگ مل ــالف ب ــای ایت ــه  اعض ــود ک می ش
دهــم ســنبلۀ ســال روان هــزاران شــناس نامۀ ســفید، 

ــپ   ــای برچس ــناس نامه ه ــب، ش ــته های برچس بس
نــام رای دهنــده گان  را   ثبــت  دار و کتاب هــای 
ــد و  ــرار دادن ــار رســانه ها ق ــوان اســناد در اختی به عن
ادعــا کردنــد کــه ارگ ریاســت جمهوری، کمیســیون 
مســتقل انتخابــات و ادارۀ ثبــت احــوال نفــوس ایــن 

تقلــب را ســازمان دهی کرده انــد. 
امــا ایتــالف بــزرگ ملــی در واکنــش بــه ایــن 
اظهــارات مســووالن کمیســیون انتخابــات، ایــن 
کمیســیون را یــک نهــاد فرمایشــی در خدمــت 
حکومــت دانســته، ادعــا می کننــد کــه اســناد و 
شــواهد  نشــان می دهنــد کــه کاکــرد ایــن کمیســیون 

ــت. ــب اس ــا تقل ــراه ب ــز هم نی
ایــن درحالی ســت کــه در واکنــش بــه ادعــای 
ــی، ارگ ریاســت جمهــوری  در  ــزرگ مل ــالف ب ایت
)13ســنبله( هیاتــی را تحــت ریاســت دادســتانی کل 
تعییــن کــرده تــا چه گونه گــی تقلــب در رونــد 
و   1396 ســال های  در  را  شــناس نامه ها  توزیــع 
ــا هنــوز ار کارکــرد ایــن  139۷ بررســی کنــد. امــا ت

ــت.  ــری نیس ــات خب هی

وزیر خارجۀ پاکستان در دیدار با سران حکومت وحدت ملی: 

حامل پیام بهبود روابط میان دو کشور هستم

ایتالف بزرگ ملی:

دروازه  کمیسیون انتخابات را در چهار والیت بستیم 
داود مکارم

مؤثریــت ناجیه نوری و  می باشــد  همه جانبــه 
آن زمانــی مــورد توجــه اســت کــه 
به گونــۀ کامــل عملــی و مــورد 

ــرد. ــرار گی ــق ق تطبی
بربنیــاد خبرنامــۀ ارگ در ایــن دیدار 
ضمــن بحــث روی پیشــرفت  پــالن 
عمــل افغانســتان - پاکســتان بــرای 
صلــح و همبســته گی و حمایــت 
بــه  صلــح  رونــد  از  پاکســتان 
ــتانی ها،  ــت افغانس ــری و مالکی رهب
بــر تطبیــق همه جانبــۀ آن تأکیــد 
مــاه  در  افغانســتان  گردیــد. 
ثــور/ اردبیهشــت ســال جــاری 
عمــل  برنامــۀ  روی  خورشــیدی 
همبســته گی  و  صلــح  مشــترک 
ــق  ــه تواف ــتان ب ــت پاکس ــا حکوم ب

ــید. رس
و  تروریســم  بــا  مبــارزه 
رونــد  امنیتــی،  هم کاری هــای 
سیاســی،  هم کاری هــای  صلــح، 
اقتصــادی،  مشــترک  توســعه 
برگشــت مهاجــران افغانســتان از 
کاهــش خشــونت ها  و  پاکســتان 
آن  کــه روی  اســت  مــواردی  از 
در برنامــۀ عمــل بــرای صلــح و 
کشــور  دو  میــان  همبســته گی 
گرفتــه  اســت. توافــق صــورت 
ــر خارجــۀ پاکســتان  ــان، وزی هم چن
در دیــدار بــا رییــس اجرایــی گفتــه 
جدیــد  حکومــت  کــه   اســت 

بــا  هــم کاری  آمــادۀ  پاکســتان 
افغانســتان اســت.

طــرف  از   کــه  خبرنامه یــی  در 
ــده،  ــر  ش ــی منتش ــت اجرای ریاس
عبــداهلل  داکتــر  اســت:   آمــده 
ــدار  ــی در دی ــس اجرای ــداهلل ریی عب
ــتان روی  ــۀ پاکس ــر خارج ــا وزی ب
تامیــن روابــط میــان دو کشــور 

تاکیــد کــرده اســت. 
بــه  اشــاره  بــا  عبــداهلل  آقــای 
در  اخیــر  سیاســی  تحــوالت 
ــرده  ــدواری ک ــراز امی ــتان اب پاکس
اســت روابــط دو کشــور تحــت 
ــالم آباد  ــد اس ــت جدی ادارۀ حکوم
بهبــود یابــد و هــردو کشــور در 
ــت افگنی  ــا دهش ــارزه ب ــۀ مب عرص
ــای موجــود  ــتفاده از فرصت ه و اس
ــادی  ــعۀ  اقتص ــد و توس ــرای رش ب

باهــم هــم کاری کننــد.
قریشــی  شــاه محمود  هم چنــان 
ــن  ــتان در ای ــۀ پاکس ــر خارج وزی
ــا پیــام تحکیــم  دیــدار گفــت کــه ب
و بهبــود روابــط میــان دو کشــور بــه 

ــده اســت. ــل آم کاب
ــۀ  ــتان در ادام ــۀ پاکس ــر خارج وزی
ــا  ــه  چالش ه ــزوده ک ــخنانش اف س
دو  روابــط  در  دشــواری هایی  و 
کشــور وجــود دارد و حکومــت 
ــت در  ــاده اس ــتان آم ــد پاکس جدی
بــرای  افغانســتان  بــا  هــم کاری 

ــد. ــالش کن ــت ت ــود وضعی بهب
ایــن درحالی ســت کــه مقامــات 
از  امریــکا همــواره  افغانســتان و 
ــر  ــا در براب ــته اند ت ــتان خواس پاکس
هراس افگنانــی کــه در آن کشــور 
حمله هــای  و  هســتند  مســتقر 

افغاســتان  در  را  تروریســتی 
اقــدام  می کننــد،  ســازمان دهی 

جــدی صــورت گیــرد.
حکومــت  از  بارهــا  افغانســتان 
ــا  ــا ب ــت ت ــته  اس ــتان خواس پاکس
ــر  ــور ب ــن کش ــوذ ای ــتفاده از نف اس
طالبــان، ایــن گــروه  را وادار بــه 
ــد. ــح نمای ــد صل ــه رون ــتن ب پیوس
پاکســتان همــواره تعهــد کــرده کــه 
در رونــد صلــح افغانســتان به گونــۀ 
ــدی  ــد، تعه ــالش می کن ــه ت صادقان
کشــور،  مقامــات  به گفتــۀ  کــه 
به خــود  عملــی  جنبــۀ  تاکنــون 

ــت. ــه اس نگرفت
عمران خــان نخســت وزیر جدیــد 
ــل  ــاه قب ــت کم دو م ــتان، دس پاکس
ــی  ــات پارلمان ــروزی در انتخاب از پی
کشــورش تعهــد ســپرد کــه در 
ــات در  ــراری صلــح و ثب ــۀ برق زمین
ــرد. ــد ک ــالش خواه ــتان ت افغانس

پاکســتان  در  انتخابــات  از  پــس 
ایــن  عمران خــان،  پیــروزی  و 
خارجــۀ  وزیــر  ســفر  نخســتین 
افغانســتان اســت. بــه  پاکســتان 
صــورت  درحالــی  ســفر  ایــن 
بــه  1۴روز  از  کــه  می گیــرد 
این طــرف قونســل گری پاکســتان 
ــاد، مرکــز والیــت  در شــهر جالل آب

ننگرهــار مســدود اســت.
ایــن درحالی ســت کــه روزنامــۀ 
وزارت  قــول  از  دان،  پاکســتانی 
اعــالم کــرد،  پاکســتان  خارجــۀ 
هــدف اصلــی ســفر شــاه محمود 
قریشــی بــه کابــل بهبــود هماهنگــی 
ــور  ــان دو کش ــت می ــۀ امنی در زمین

می باشــد.

ACKU
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روش شناسی
پژوهـش حاضـر تالشـی بـرای تشـخیص علـل 
و ابعـاد منازعـۀ فعلـی میـان دولـت افغانسـتان و 
امکانـات  بررسـی چالش هـا، شـرایط و  طالبـان، 
حـل منازعـه از طریـق مذاکـره و باألخره بررسـی 
سـناریوهای ممکـن حـل منازعـه می باشـد. ایـن 
 2۴ و  تاریخـی  داده هـای  بـر  مبتنـی  پژوهـش 
مصاحبـۀ ژرف بـا طرف هـای داخلـی، منطقه یـی 
و بین المللـی در جنـگ و صلح افغانسـتان اسـت.
عوامـل  بـا  مرتبـط  پرسـش  بـه دو  تحقیـق  ایـن 
منازعـه و فرصت هـا بـرای صلـح می پـردازد. این 

پرسـش ها بـه شـرح ذیـل اسـت:
ـ چرا طالبان می جنگند؟

ـ چه گونه می توان منازعه را حل کرد؟
پرسـش نامۀ ایـن تحقیـق به منظـور یافتـن پاسـِخ 
ایـن سـؤاالت طراحی شـده و شـامل دومجموعه 
پرسـش های بـاز و مرکب از پرسـش های عمومی 
تجربـه  و  تخصـص  بـا  مرتبـط  اختصاصـِی  و 
نهـادی هرمصاحبهشـونده می باشـد.  جمـع آوری 
از  اشـتراک کننده ها  درک  دربـارۀ  معلومـات 
عوامـل شـورش گری طالبـان، احتمـال مذاکـرات 
و سـناریوهای حـل منازعـه بـر اسـاس رهنمـود 
اسـت.  یافتـه  انجـام  نیمهسـاختاریافته  مصاحبـۀ 
مصاحبه هـا بر اسـاس رهنمود مصاحبۀ انسـتیتوت 
مـاه حمـل  از  افغانسـتان،  اسـتراتژیک  مطالعـات 
پژوهش گـران  توسـط   ،139۷ جـوزای  مـاه  تـا 
انسـتیتوت به دو زبان انگلیسـی و فارسـی در کابل 

انجـام شـده و سـپس بـه متـن تبدیـل شـدند. 
داخلـی،  بازیگـران  شـامل  مصاحبهشـونده   2۴
منطقه یـی و بین المللـی از جملـه سـفارت خانه ها 
و مأموریت هـای سیاسـی در کابـل، حکومـت و 
شـورای ملی افغانسـتان، احزاب سیاسی، نهادهای 
جامعـۀ مدنـی، تحلیل گـران و شـورای عالی صلح 
می باشـد.  باوجود تماس با شـماری از منابع دیگر 
از جملـه طالبـان، سـفارت خانه های روسـیه، هند، 
چیـن، عربسـتان سـعودی و کشـورهای آسـیای 
میانـه، آنهـا از اشـتراک در ایـن تحقیـق خودداری 
کردند. کوشـیده شـده تا محدودیـت منابع در این 
تحقیـق با بررسـی اسـناد مرتبط و قابل دسـترس، 
بـه حداقل برسـد. درکنار سـایر داده هـا، برخی از 
بیانیه هـای رسـمی طالبـان که بیان گر سیاسـت این 
گـروه در مـورد مذاکـره و حـل منازعه می باشـند، 

مـورد بررسـی قـرار گرفته اند.
تحلیـل  شـیوۀ  از  داده هـا،  تحلیـل  و  تجزیـه  در 
کیفی اسـناد اسـتفاده شـده کـه مطابـق آن، یافته ها 
دسـته بندی  و  گام بـه گام  ُکدگـذاری  طریـق  از 
داده هـا بـه دسـت می آیـد.  یافته هـا به دودسـته، 

منازعـه،  حـل  سـناریوهای  و  منازعـه  عوامـل 
تقسـیم شـده اند. هردسـته متشـکل از سـه متغیـر 
مربـوط بـه عوامـل منازعـه و سـناریوهای حـل 
دسـته بندی  ایـن  اسـت.  افغانسـتان  در  منازعـه 

بـه منظـور پاسـخدادن بـه دو سـؤال اصلـی ایـن 
متغیرهـای  ذیـل  در  یافته هـا  انسـجام  و  تحقیـق 
مشـخص انجام شـده اسـت. جدول ذیـل تصویر 
واضح تـری از ایـن طبقهبنـدی را نشـان می دهـد:

به منظـور رسـیدن بـه یـک تفسـیر جامـع و قابـل 
اعتمـاد از داده هـا، تحلیـل داده هـا در یـک فرایند 
سـهمرحله یی انجـام شـده اسـت. در مرحلۀ اول، 
چندبـار  بـاز«  »ُکدگـذاری  بـا  مصاحبه هـا  تمـام 
مـرور شـدند تـا درک کلی از داده ها بـه میان آمده 
و الگوهـا و موضوعات مهم شناسـایی شـوند. در 
مرحلـۀ دوم، با »ُکدگـذاری محـوری« نقل قول ها 
موضوعـات  و  الگوهـا  مشـخص،  ُکد هـای  و 
در  شـد.  مشـخص  آن هـا  میـان  روابـط  و  مهـم 
مرحلـۀ آخـر، الگوهـا و موضوعات مشخصشـدۀ 
مـورد  انتخابـی«  »ُکدگـذاری  بـا  قبلـی،  مرحلـۀ 
بررسـی قـرار گرفتـه، و بـرای تولید یـک »نظریۀ 
دادهبنیـاد«  دربـارۀ حـل منازعه افغانسـتان الگوها 
و موضوعـات اصلـی مرتبط با شـش متغیر اصلی 
تحقیـق انتخـاب و به عنـوان »یافته هـای اصلـی« 
دسـتهبندی شـدند.  یافته هـا بـه دسـته های درک 
عمومـی، اختـالف نظر هـا، و دیدگاه هـای متنـوع 
در مـورد مسـایل مربـوط به عوامل شـورش گری 
طالبـان و سـناریوهای حـل منازعـه طبقه بنـدی شـدند. در 
مرحلـۀ بعـد، به منظور ارجاع آسـان خواننـده گان به تحقیق، 
»یافته هـای اصلـی« در بخش نخسـت تحقیق خالصه شـده 

ست. ا
پـس از تحلیـل داده ها، یافته هـای تحقیق بـا نظریه های حل 
منازعه و داده های تاریخی مقایسـه شـدند. نخسـت، ادبیات 
اصلـی حـل منازعـه بررسـی شـد و چه گونه گـی مطابقـت 

یـا تضـاد یافته هـای ادبیـات حـل منازعه بـا یافته های 
ایـن تحقیق مـورد بحث قـرار گرفـت. دوم، به منظور 
گنجانیـدن تحـوالت اخیر در رابطه بـا مذاکرات، یک 
تحلیـل محتوایـی از برخـی داده هـای مرتبط صورت 
گرفـت. در آخـر، بـرای ارائـۀ یـک تصویـر تطبیقـی 
از مسـالۀ افغانسـتان، بـه بررسـی دو منازعهیـی که با 
روش هـای متفـاوت حـل شـده اند، به طـور فشـرده 
پرداختـه شـده اسـت. ایـن دو منازعـه  عبارت انـد 
از: کلمبیـا کـه در آن، صلـح نتیجـۀ ترکیبـی از اجبـار 
و مذاکـره بـود و سـریالنکا کـه در آن، شورشـیان 
از سـوی دولـت بـا سـرکوب نظامـی منحـل شـدند. 
صلـح  نتایـج  و  شـرایط  فرصت هـا،  مقایسـه،  ایـن 
بـا  آن را  رابطـۀ  و  دسـته بندی  را  مذاکـره  طریـق  از 
قضیـۀ افغانسـتان بـه بحث گرفته اسـت. در روشـنِی 
مقایسـه یی،   مطالعـۀ  و  مـوردی  مطالعـۀ  یافته هـای 
ایـن تحقیـق در مـورد این کـه چـرا تالش هـای قبلی 
بـرای صلح در افغانسـتان نـاکام مانـده؛ چه گونه باید 
عوامـل ایـن منازعـه را از بیـن بـرد؛ چه گونـه طالبان 
در خواهـد  تـن  طریـق گفت وگـو  از  مصالحـه  بـه 
داد؛ و این کـه سـناریوی ایـده آل بـرای حـل منازعـه 
ارائـه  را  نتیجه گیری هایـی  چیسـت؛  افغانسـتان  در 
کـرده اسـت. یافته هـای ایـن تحقیـق در پنـج بخـش 
طبقه بنـدی شـده و مـورد بحـث قرار گرفتـه و بخش 
نتیجه گیـری بـه جمع بنـدی یافته هـا و نقـش آن در 
غنامنـدی ادبیـات حل منازعـه در افغانسـتان پرداخته 

ست.  ا
 

عوامل و ساختار شورش گری طالبان
حـل منازعـه نیازمنـد رسـیده گی بـه علـل ریشـه یی 
پابرجایـی  و  شـکل گیری  سـبب  کـه  عواملی انـد  و 
سـاختارهای داخلـی و بیرونـی یـک گروه شورشـی 
می شـوند. در ایـن قسـمت، عوامـل و سـاختارهای 
شـورش گری طالبـان بـا اسـتفاده از داده هـای تجربی 
و تطبیقـی، مـورد بررسـی و راه هـای ممکـن بـرای 
از میـان برداشـتن عوامـل منازعـه مـورد بحـث قرار 

اسـت. گرفته 
یافته هـای ایـن تحقیـق نشـان می دهـد که  گشـایش 
یـک رونـد صلـح معنـادار در افغانسـتان، مسـتلزم از 
میان برداشـتن علـل داخلـی و خارجـی ایـن منازعـه 

 . سـت ا
در ایـن راسـتا، دولـت در سـطح داخلـی بایـد بـر تقویـت 
مشـروعیت، اقتدار و ظرفیت خود تمرکز کرده و در سـطح 
منطقه یـی و بین المللـی، بایـد دیپلماسـی فعـال و پویایی را 

بـرای آشـتیدادن مواضـع  متناقـض در مـورد جنـگ و صلح 
در افغانسـتان، آغـاز کنـد. این یافته هـا با داده هـای تاریخی 
و تطبیقـی مطابقـت دارنـد. هـم یافته هـای دسـت اول و هم 
نتایـج مطالعـۀ تطبیقـی نشـان می دهـد که بـرای دسـتیافتن 
بـه یـک صلح پایـدار از طریـق مذاکرات، دولت و شـرکای 
آن نیـاز دارنـد تـا در تالش هـای مذاکـره، علـل ریشـه یی 
شـورش گری را در سـطوح داخلـی، منطقه یـی و بین المللی 
از میـان بردارنـد. درحالی کـه عوامـل داخلـی یـک محیـط 
مهیـا  طالبـان  عملیـات  و  سـربازگیری  بـرای  را  مطلـوب 
می کنـد، عوامـل خارجـی آن هـا را تقویـت نمـوده و باعث 

می گـردد.  منازعـه  پیچیدهشـدن  و  تـداوم 
داده هـای تاریخی نشـان می دهنـد که پـس از جنگ جهانی 
دوم تقریبـًا نیمـی از تمام جنگ های شورشـی دارای عوامل 
خارجـی بـوده یـا از منابـع خارجـی حمایت شـده اند.  این 
یافتـه نشـان می دهنـد، تـا زمانی کـه علل داخلـی و خارجی 
منازعـه به طـور کامـل از میـان نرفته انـد، تالش هـا بـرای 
مذاکـره و مصالحـه منجـر بـه صلـح و ثبـات پایـدار نشـده 

است.
منازعـه در افغانسـتان، پیچیده و متأثـر از عوامل و بازیگران 
متعـدد در سـطح داخلـی، منطقه یـی و بین المللـی اسـت. 
بنابـر این، برای سـمت و سـو دادن تالش های حـل منازعه 
در جهـت صلـح پایـدار، برای دولت افغانسـتان و شـرکای 
بین المللـی آن ضـرور اسـت تا علـل آن را تشـخیص داده و 
آن هـا را حـل نمایند. در تالش های حل منازعه، الزم اسـت 
تاریخچـۀ منازعـه، مواضـع، منافـع و منابع نفـوذ بازیگران، 
بسـتر خارجی منازعـه و روزنه های احتمالی شـروع مذاکره 
در نظـر گرفتـه شـوند.  یافته ها نشـان می دهنـد در مواردی 
کـه علـل اصلـی منازعـه از میـان برداشـته نشـده، منازعـه 
از سـر گرفتـه شـده اسـت. تقریبـًا نیـم مذاکراتی کـه در آن 

علـل منازعـه در نظـر گرفته نشـده، منجر به توافقاتی شـده 
اسـت کـه کم تـر از دومـاه طـول کشـیده اند. ایـن توافقـات 
کوتاه مـدت در ایجـاد فضـای الزم بـرای توافقـی کـه گذار 
سیاسـی را ممکن سـازد، ناکام شـده اند. بنابرایـن، منازعات 
از سـر گرفتـه شـده اند.  تشـخیص عوامـل اصلـی شـورش 
طالبـان و رسـیدگی بـه آن هـا، از الزامات اصلی دسـت یابی 
بـه توافـق صلح و فراهم سـازی  فضای سیاسـی بـرای آغاز 

رونـد صلح پایدار در افغانسـتان اسـت.
طوری کـه تذکر رفت، شـورش طالبـان داری عواملی در هر 
سـه سـطح داخلـی، منطقه یی و بین المللی اسـت. در سـطح 
داخلـی، ایـن تحقیـق نشـان می دهـد کـه اقتصـاد سیاسـی 
منازعـه عامـل قابـل توجـه اسـت کـه مصاحبه شـونده گان 
از آن بـه عنـوان عامـل اصلـی شـورش گری یـاد کرده انـد. 
در  دولـت  عملکـرد  از  مـردم  نارضایتـی  نظیـر  عواملـی 
ظرفیـت  کمبـود  و  حاکمیـت  ضعـف  بیـکاری،  والیـات، 
اقتصـاد مـواد مخـدر  اولیـه، و  ارائـه خدمـات  دولـت در 
به عنـوان عوامـل تعیینکننـده شـورش گری طالبـان و دوام 
منازعـه مطـرح شـده اسـت. بـه گونـۀ مثـال، بـه گفتـۀ یک 
مامـور سیاسـی سـفارت ایـاالت متحـده امریـکا در کابـل 
کـه بـه شـرط عـدم افشـای هویتـاش بـه مصاحبـه حاضـر 
شـد، علتهـای داخلـی منازعه: »فسـاد، نبود حاکمیـت قانون 
و عـدم توانایـی بـرای ارائـۀ خدمـات اجتماعـی بـه مـردم« 
می باشـد. هم چنـان یـک مامـور سیاسـی یوناما کـه او نیز به 
شـرط عدم ذکـر نامش صحبت کـرد، دربـاره عوامل داخلی 

شورشـگری طالبـان چنیـن گفـت:
اسـت.  نارضایتـی  ]شـورش گری[  اصلـی  علـل  از  یکـی 
به ویـژه در سـطح محلـی، مقامـات دولتـی یـا از صالحیـت 
خـود سوءاسـتفاده می کننـد یـا فاسـد ند یـا هـم از منافـع 
واقعـی مـردم در سـطح محـل نمایندگـی نمی کننـد و یا هم 
در رقابت هـای پیشـین در سـطح محل دسـت دارنـد. آن ها 
بـه نفـع یـک جنـاح کار کردند که منجـر به ایجـاد مقاومت 
جنـاح دیگـر شـده اسـت. مـن فکـر می کنـم ایـن یکـی از 
علـل بومی شـورش گری اسـت و چیزی اسـت کـه موجب 
شـد تا شـورش گری پـس از بـه حاشـیه رفتن در سـال های 
2002، 2003 و 200۴ بـار دیگـر ظهـور کنـد. بدیهی اسـت 
کـه ابعـاد جیوپولیتیکـی نیـز نقـش دارد کـه در مـورد آن 

تحقیـق شـده و مـورد بحـث قـرار گرفته اسـت.
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دین شناسی تطبیقی در خدمت تسامح
البیرونــی کتابــی دارد بنــام »تحقیــق مــا للهنــد 
ــالل آن  ــه از خ ــۀ« ک ــۀ أو مرزول ــۀ مقبول ــن مقول م
ــان و خصوصــا  ــرای شــناخت ســایر ادی دریچه یــی ب
هندویــزم فــراروی مســلمانان گشــود. ایــن کار 
علمــی او عصــارۀ تحقیقــی میدانــی بــود کــه بربنیــاد 
مشــاهده و روایــت و مقایســه و دوری از تعصــب بنــا 
یافتــه بــود و او روش پیشــینیان را در زمینــۀ مطالعــۀ 

ــود.  ــد نم ــودی نق ــان غیرخ ــژه ادی ــان و به وی ادی
اســتاذ الرئیــس در مقدمــۀ کتــاب »تحقیــق مــا 
للهنــد« پیــروان ادیــان را بــه گفتــن ســخن حــق ولــو 
دربــارۀ خــود شــان فــرا می خوانــد و در ایــن زمینــه 
می نویســد، پژوهشــگر بایــد ســخن حــق گویــد ولــو 
ــد و او  ــودش باش ــه خ ــهادتی علی ــخن ش ــه آن س ک
ــاره  ــرآن از دور اش ــی در ق ــه آیت ــر ب ــت ام در حقیق
ایمــان  کســانی که  »ای  می گویــد  کــه  می کنــد 
ــرای  ــید و ب ــت باش ــدار عدال ــته نگه ــد پیوس آورده  ای
ــان  ــان خودت ــه زی ــد ب ــد هرچن ــی دهی ــدا گواه خ
باشــد«.  او ســپس آیــۀ دیگــری از انجیــل نقــل کــرده 

می نویســد: 
ــا هــذا  ــل م ــي اإلنجی ــه الســالم ف ــال مســیح علی »وق
ــاح  ــي اإلفص ــوک ف ــۀ المل ــوا بصول ــاه: »ال تبال معن
ــر  ــم غی ــون منک ــوا یملک ــم فلیس ــن أیدیه ــق بی بالح

ــد.«  ــا ی ــم علیه ــس له ــس فلی ــا النف ــدن وأم الب
ــت  ــوده اس ــل فرم ــیح در انجی ــرت مس ــي: حض یعن
کــه مفهــوم اش قــرار ذیــل می باشــد. شــما از حملــۀ 
پادشــاهان و گفتــن ســخن حــق در برابــر شــان 
ــلطه  ــان س ــدن ت ــر ب ــا ب ــا تنه ــون آن ه ــید چ نهراس
داشــته و دســت قــدرت شــان از نفــس تــان بــه دور 

ــت.  اس
در این جــا البیرونــی از متــون مقــدس دو کتــاب 
ــل  ــل نق ــرش انجی ــت و دیگ ــرآن اس ــی ق ــه یک ک

قــول نمــوده و همــه را بــه یکــی از مبــادی اساســی 
ــق  ــن ح ــه گفت ــی ک ــۀ دین شناس ــش در عرص پژوه
اســت دعــوت نمــوده و در نتیجــه همــه را بــه یکــی 
ــانی  ــتی انس ــول هم زیس ــی و اص ــترکات دین از مش

فــرا می خوانــد. 
البیرونــی همــراه بــا ســپاه محمــود بــه هنــد رفــت و 
ایــن فرصتــی بــود تــا بــا ادیــان هنــدی و دانشــمندان 
آن آشــنا شــده و هندویــزم را از نزدیــک مطالعه نماید. 
ــان«،  ــر کالعی ــس الخب ــارت »لی ــا عب ــش را ب او کتاب
یعنــی »شــنیدن کــی بــود ماننــد دیــدن« آغــاز نمــوده 
ــر  ــه ب ــی ک ــی را در فرهنگ ــق میدان ــاس تحقی و اس

ــود.   ــذاری نم ــود پایه گ ــتوار ب ــت اس ــاد روای بنی
ــرف  ــود را ص ــی خ ــم زنده گ ــش مه ــی بخ البیرون
ــود.  ــان نم ــۀ ادی ــه و بی طرفان ــی، منصفان درک علم
و  آمیــزش  ادیــان  شــناخت  راه هــای  از  یکــی 
زنده گــی بــا پیــروان آن هــا اســت و از همیــن لحــاظ 
البیرونــی بــه شــنیدن اکتفــا نکــرده بــا پیــروان ادیــان 
ــد آمــد و از  ــه هن آمیخــت و از آن هــا آموخــت. او ب
ــان آن  ــا مردم ــم و فلســفۀ آن نوشــید و ب چشــمۀ عل
ــخ  در آمیخــت و زبان هــای شــان را آموخــت و تاری
ــدون تعصــب روایــت  و ســنن و عنعنــات شــان را ب
نمــود و به عنــوان یــک پژوهشــگر بی طــرف بــا 
آن هــا در تعامــل شــد. بــا آن کــه البیرونــی بــا ســپاهی 
ــغال گربه آن  ــه چشــم اش ــه ب ــود ک ــه ب ــد رفت ــه هن ب
ــن  ــۀ ای ــام و مرتب ــا مق ــی هندی ه ــتند ول می نگریس

ــتند.  ــی می داش ــی را گرام ــزرگ علم ــخصیت ب ش
البیرونــی برخــالف دانشــمندان دیگــر از پیــش داوری 
اعتقــادی پرهیــز نمــوده و ادیــان را همان طــوری 
ــه  ــد ب ــی می کنن ــان را معرف ــود ش ــتند و خ ــه هس ک
خواننــده اش معرفی مــی دارد. او یکی از پیش کســوتان 
تســامح در جهــان اســالم بــود. البیرونــی هنــگام ذکــر 
باورهــای هنــدوان نــه بــر آن هــا می تــازد و نــه هــم 
بــه مناقشــۀ آن هــا می پــردازد بلکــه رســالت خویــش 
می دانــد تــا آن چــه را می بینــد بــا کمــال امانــت نقــل 
کنــد. او عاطفــه و احســاس شــخصی را یک ســو 
گذاشــته و میــان باورهــای خــودش و آن چــه را نقــل 

ــی دارد. ــه  م ــافه یی نگ ــد مس می کن
البیرونی خود در این مورد می نویسد:

ــم و  ــی الخص ــت عل ــه غیرباه ــک ففعلت ــأل ذل »وس
ــق  ــن الح ــه و ان بای ــۀ کالم ــن حکای ــّرج ع ال متح
ــو  ــاده و ه ــو اعتق ــه فه ــد اهل و اســتفظع ســماعه عن
ــاب حجــاج و جــدل  ــاب کت ــه و لیــس الکت ابصــر ب
حتــی اســتعمل فیــه بایــراد حجــج الخصــوم و مناقضۀ 
الزائــغ منهــم عــن الحــق و انّمــا هــو کتــاب حکایــۀ 
ــا  ــه م ــف إلی ــی وجهــه و أضی ــد عل ــأورد کالم الهن ف

ــه.«  ــن مثل ــن م للیونانیّی
ــون از  ــل مص ــتاد آن ]نق ــه: » و اس ــن معنی ک ــه ای ب
تحریــف و حــّب و بغــض در بــاب هندیــان[ را 
ــانیدم،  ــه انجــام رس ــن آن را ب ــرد و م درخواســت ک
بــدون این کــه بــر دشــمن بهتــان بزنــم و از حکایــت 
ــزد  ــوده، شــنیدنش ن ــد خــالف حــق ب کالم او هرچن
اهــل حــق در نهایــت زشــتی باشــد، در تنگنــا قــرار 
ــه  ــت ک ــاور اوس ــن ب ــه، ای ــم؛ چ ــرباز زن ــه، س گرفت
خــود بــه آن آگاهه تــر اســت؛ و ایــن کتــاب، کتــاب 
برهــان و جــدل نیســت تــا در آن ادلــه خصــم ذکــر 
ــق  ــف ح ــه مخال ــه آنان ک ــته از ادل ــود و آن دس ش
اســت نقــض گــردد، بلکــه کتــاب، کتــاب حکایــت 
ــه همــان نحــوی  کــه  اســت. پــس کالم هندیــان را ب
خودشــان اعتقــاد دارنــد نقــل مــی کنــم و از عقایــد 
ــان اســت،  ــاور هندی ــد ب ــه همانن ــان، آن چــه ک یونانی

بــر آن می افزایــم.«
البیرونــی دربــارۀ کتاب هایی کــه در بــاب ادیــان 
ــا را در  ــوده و آن ه ــاور ب ــت بی ب ــده اس ــته ش نگاش
او  نمی دانــد.  منصــف  و  بی طــرف  اخبــار  نقــل 

می نویســد:
ــول  ــض منق ــن بع ــا ع ــول و بعضه ــا منح »أن أکثره
ــم وال  ــی رأیه ــّذب عل ــر مه ــوط غی ــوط، مخل وملق
مشــّذب، فمــا وجــدت مــن أصحــاب کتــب المقاالت 

ــل.«  ــر می ــۀ المجــردۀ مــن غی أحــدا قصــد الحکای
ــوده  ترجمــه: »بیشــتر آن هــا ســخن کســانی دیگــر ب
کــه آن را بــه خــود نســبت داده انــد و یکــی از 
ــوم  ــندۀ آن معل ــا نویس ــده و ی ــل گردی ــرش نق دیگ
ــت  ــات اس ــی از معلوم ــا مخلوط ــت، آن ه ــوده اس نب
ــودۀ  ــای بیه ــده و بخش ه ــزه نش ــب پاکی ــه از عی ک
آن را پــاک نکرده  انــد. در جمــع کتاب هایــی کــه 
]در بــاب ادیــان[ نگاشــته شــده کســی را نیافتــم کــه 
ــا اصــل حکایــت[  تمایــالت شــخصی خویــش را ]ب

ــد.« ــرده باش ــط نک خل
البیرونــی نظــر خواننــده اش را بــه رابطه یــی کــه 

ــان نویســنده و موضــوع پژوهــش او وجــود دارد  می
ــا  ــر ی ــی پژوهش گ ــر البیرون ــد. از نظ ــب می کن جل
این کــه میــالن بــه مریمانی کــه محــل تحقیــق 
اوینــد دارد و یــا آن کــه بــا آن هــا خصومــت مــی ورزد 
ــر  ــی کار او را زی ــت علم ــردوی آن مصداقی ــه ه ک
ــن  ــه ای ــت ک ــوده اس ــد نم ــرد.  او تعه ــوال می ب س
پژوهــش را به صــورت بی طرفانــه انجــام دهــد و 

می گویــد: 
»وأنــا فــي أکثــر مــا ســاورده مــن جهتهــم حــاک غیــر 

منتقــد إال عــن ضــرورۀ ظاهــرۀ.« 
ــل  ــا نق ــارۀ آن ه ــه درب ــتر آن چ ــن در بیش ــی: م یعن
ــه  ــدون آن ک ــوده ب ــا ب ــال آن ه ــت ح ــم روای می کن
ــه  ــز از حالت هایی ک ــه ج ــردازم ب ــان بپ ــد ش ــه نق ب
نیــاز بــه آن هویــدا می باشــد. البیرونــی بــه مــا 
می گویــد کــه تجــرد مطلــق نویســنده نظــر بــه 
پیش زمینه هــای فکــری و اعتقــادی و شــخصیتی 
ــش  ــرا راه پژوه ــی ف ــد دیواره ی ــی او می توان و روان
علمــی ایجــاد کنــد و یکــی از راه هــای غلبــه بــه ایــن 
دشــواری ایــن اســت کــه مردمــان محــل مطالعــه را 
ــد  ــه آن هــا خــود می خواهن ــم ک ــی کنی طــوری معرف
ــم  ــا می خواهی ــه م ــه شــکلی ک ــه ب ــی شــوند ن معرف

ــم.  ــان نمایی ــی ش معرف
و  دارد  توجــه  ادیــان  مشــترکات  بــر  البیرونــی 
خواننــده می بینــد کــه از همــان آغــاز کتــاب او 
می کنــد.  مقایســه  یونانی هــا  و  هندی هــا  میــان 
ــی  ــد ول ــم متفاوت ان ــر باه ــه در ظاه ــا آن ک ــان ب ادی
دارای اصــول مشــترکی اند کــه ایــن اشــتراک در 
ــد. ــور می یاب ــان تبل ــی ش ــول کل ــمبول ها و اص س

البیرونی می نویسد:
ــا  ــه م ــد علــی وجهــه وأضیــف إلی ــأورد کالم الهن »ف

ــۀ بینهــم«.   ــف المقارب ــه لتعری ــن مثل ــن م للیونانیّی
ــه  ــم ک ــاز می بین ــم ب ــل می کن ــا  را نق ســخن هندی ه
ــه  ــا آن ک ــد ت ــه می گوین ــه چ ــا در  آن رابط یونانی ه

تشــابه میــان شــان را آشــکار ســازم. 
باز پس از آن می نویسد:

ــون  ــم إاّل أن یک ــم کالم غیره ــع کالمه ــر م »وال أذک
لتقــارب  النصــاری  للصوفیــۀ أو ألحــد أصنــاف 

ــاد«.   ــول واالتّح ــي الحل ــم ف ــن جمیعه األمربی
یعنــی: در کنــار ســخن آنــان ســخن دیگــران را نقــل 
ــان  ــه متصوف ــوط ب ــه مرب ــز از این ک ــه ج ــم ب نمی کن
باشــد و یــا یکــی از فرقه هــای مســیحی باشــد چــون 
ــباهت هایی  ــاد ش ــول و اتح ــر حل ــا در ام ــۀ آن ه هم
ــوف  ــه تص ــود ک ــرده ب ــته اند. او درک ک ــم داش باه
سرشــتی جهانــی داشــته و در تمامــی نظام هــای 
ــی  ــت. البیرون ــوده اس ــهود ب ــور آن مش ــی حض دین
ــۀ  ــم مقایس ــی عل ــو گوی ــش ت ــخن خوی ــن س ــا ای ب

ــد.  ــنهاد می کن ــی را پیش ــان جهان ــوف در ادی تص
ــه  ــی را ک ــوء فهم ــا س ــی ورزد ت ــعی م ــی س البیرون
در رابطــه بــه ادیــان دیگــر در نــزد مســلمانان وجــود 
ــه  ــن زمین ــازد و او در ای ــرف س ــت برط ــته اس داش
ــی از  ــرد. یک ــود می ب ــی س ــال علم ــودی کام از مت
مشــکالتی که پیــروان ادیــان در شــناخت و فهــم 
ــان  ــتن زب ــوند ندانس ــرو می ش ــه آن روب ــر ب هم دیگ

ــد. ــی می باش ــدس دین ــون مق ــی مت اصل

ابـو ریحـان بیـرونی

خواجه بشیر احمد انصاری -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- بخش دوم

مشــترکات  بــر  البیرونــی 
ــده  ــه دارد و خوانن ــان توج ادی
ــاب  ــه از همــان آغــاز کت ــد ک می بین
یونانی هــا  و  هندی هــا  میــان  او 
ــا آن کــه  مقایســه می کنــد. ادیــان ب
ــی  ــد ول ــم متفاوت ان ــر باه در ظاه
کــه  مشــترکی اند  اصــول  دارای 
و  ســمبول ها  در  اشــتراك  ایــن 
ــد. ــور می یاب ــی شــان تبل اصــول کل

البیرونی می نویسد:
ــه  ــی وجه ــد عل ــأورد کالم الهن »ف
ــن  ــن م ــا للیونانیّی ــه م ــف إلی وأضی
ــم«.   ــۀ بینه ــف المقارب ــه لتعری مثل
ــم  ــل می کن ــا  را نق ــخن هندی ه س
ــا در  آن  ــه یونانی ه ــم ک ــاز می بین ب
ــه  ــا آن ک ــد ت ــه می گوین ــه چ رابط
آشــکار  را  میــان شــان  تشــابه 

ــازم.  س
باز پس از آن می نویسد:

کالم  کالمهــم  مــع  أذکــر  »وال 
ــۀ أو  ــون للصوفی ــم إاّل أن یک غیره
ــارب  ــاری لتق ــاف النص ــد أصن ألح
ــول  ــي الحل ــم ف ــن جمیعه األمربی

ACKUواالتّحــاد«
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ــد کــه هیــچ قــراردادی  وزارت معــادن و پترولیــم می گوی
بــرای اســتخراج معــادن در ســاحات ناامــن کشــور 

ــت.   ــه اس ــورت نگرفت ص
ــه در  ــد ک ــد کرده ان ــا، تایی ــاد  ام ــن نه ــووالن در ای مس
ــی اســتخراج  ســاحات ناامــن معــادن به صــورت غیرقانون
ــود  ــورد وج ــن م ــمی در ای ــرارداد رس ــا ق ــردد، ام می گ

ــدارد.  ن
و  معــادن  وزارت  ســخن گوی  مصطفــی،  عبدالقدیــر   
ــه  ــو آزادی گفت ــه رادی ــب ب ــن مطل ــان ای ــا بی ــم ب پترولی
ــرای  ــراردادی ب ــچ ق ــم هی ــادن و پترولی ــه وزارت مع ک
اســتخراج معــادن در مناطــق ناامــن عقــد نکــرده اســت، 
امــا اســتخراج غیرقانونــی معــادن هنــوز در ســاحات ناامن 

ــت. ــی اس ــل نگران ــده و قاب ــای عم ــی از دغدغه ه یک
ــن  ــق ناام ــی مناط ــه در برخ ــد ک ــی می گوی ــای مصطف آق
کشــور کنــدن کاری خودســرانۀ معــادن صــورت می گیــرد 
و ایــن از چالش هایی ســت کــه از چندین ســال ادامــه 

دارد.
ــادن  ــر مع ــت بهت ــرای مدیری ــۀ او، سیســتم هایی ب ــه گفت ب
ایجــاد شــده و تــالش می شــود تــا از معــادن بــا شــفافیت 

کامــل اســتفاده شــود.
او گفــت کــه  در ســاحاتی که مــا قــرارداد می بندیــم، 
ــم و  ــی داری ــارت اجتماع ــا نظ ــت و در آن م ــت اس امنی

ــم.  ــع محافظــت و اســتفادۀ درســت کنی ــم از مناب می توانی
ــی و مشــکالت باشــد  ــا در ســاحاتی که ناامن ــزود: ام او اف
اســتخراج  امــا  نمی گیــرد،  قــرارداد صــورت  هرگــز 
ــاحاتی  ــت و در س ــده  اس ــل عم ــک معض ــی ی غیرقانون
ــد،  ــان مســلح حضــور دارن ــه مخالف ــرد ک صــورت می گی
تعــدادی از زورمنــدان و شــماری از مــردم محــل در 

ــتند. ــل هس ــز دخی ــی نی ــتخراج غیرقانون اس
ســخن گوی وزارت معــادن و پترولیــم می گویــد کــه 
داوطلبــی و قرارداد هــای معــادن بــر اســاس مســایل 
بهره گیــر،  طرف هــای  مالکیــت  حقوقــی،  و  قانونــی 

شــفافیت و حســاب دهی، مــوارد تخنیکــی و دیــدگاه 
می گیرنــد. صــورت  اســتراتژیک 

ــایل  ــان مس ــماری از کارشناس ــه ش ــت ک ــن درحالی س ای
ــا امنی هــا در افغانســتان از  ــد، ن ــن باوران ــه ای اقتصــادی ب
ــوده و  ــادن ب ــتخراج مع ــر اس ــده در براب ــای عم چالش ه

ــرد. ــن موضــوع را در نظــر بگی ــد ای حکومــت بای
ــه  ــه ک ــی گفت ــه تازه گ ــتان ب ــفافیت افغانس ــان ش دیده ب
ــادن  ــزرگ مع ــای ب ــت پروژه ه ــی مدیری ــت توانای حکوم
را نــدارد و در مناطــق ناامــن زورمنــدان محلــی از آن 

می کننــد. بهره گیــری  غیرقانونــی  به گونــۀ 

ــس  ــدن »م ــتخراج مع ــرارداد اس ــه ق ــه ک ــاد گفت ــن نه ای
ــتخراج  ــرارداد اس ــوم و ق ــرکت نامعل ــک ش ــه ی ــیدا« ب ش
ــه  ــی ب ــۀ غیرقانون ــز به گون ــان نی ــال در بدخش ــدن ط مع
ــن  ــا در ای ــود، ام ــپرده می ش ــین س ــی از وزرای پیش یک

ــت. ــده  اس ــه نش ــتر ارای ــات بیش ــاره جزیی ب
ــادن  ــن مع ــه ای ــه ک ــفافیت گفت ــان ش ــام دیده ب ــک مق ی
ــت  ــلح موقعی ــان مس ــوذ طالب ــر نف ــق زی ــزرگ در مناط ب

ــد. دارن
عبــداهلل واحدیــار یکــی از ایــن کارشناســان در ایــن بــاره 
نیــز گفتــه کــه وضعیــت امنیتــی در حالتــی قــرار نــدارد که 
تمــام معــادن تحــت نظــارت قــرار داشــته باشــد، امــا بهتــر 
اســت کــه  قــراردادی در ایــن مــورد بســته نشــود؛ زیــرا 

حکومــت تــوان تامیــن امنیــت معــادن نــدارد. 
معــاون  بهــادری،  منورشــاه  انجنیــر  هــم  ســویی  از 
ــد  ــز می گوی ــده گان نی ــس نماین ــاد مجل ــیون اقتص کمیس
کــه اســتخراج غیرقانونــی معــادن در بخش هــای مختلــف 

ــه دارد. ــدان ادام ــوی زورمن از س
ــادن  ــت از مع ــری درس ــت و بهره گی ــۀ او، مدیری ــه گفت ب
ــور  ــن کش ــادی ای ــت اقتص ــرای تقوی ــه ب ــن گزین بهتری
ــات جــدی  ــه اقدام ــن زمین ــد در ای ــت بای ــوده و حکوم ب

ــد. ــته باش ــی داش و حتم

ــت کننده گان  ــران و برگش وزارت مهاج
ــته  ــال گذش ــه در چهارس ــد ک می گوی
ــران  ــده از ای ــون پناهن ــش از 3میلی بی
برگشــت  کشــور  بــه  پاکســتان  و 

کرده انــد. 
وزیــر  بلخــی  عالمــی  سیدحســین 
مهاجــران و عودت کننــدگان، دیــروز 
ــرد  ــری اعــالم ک ــک نشســت خب در ی
کــه در چهارســال گذشــته بیــش از 
ــران و پاکســتان  ــون مهاجــر از ای 3میلی

بــه کشــور بازگشــته اند.
وزیــر مهاجــران گفــت کــه ایــن افــراد 
کشــور  بــه  داوطلبانــه  به صــورت 
بازگشــته و حکومــت افغانســتان بــرای 
فراهــم  را  الزم  ســهولت های  آنــان 

ــت.  ــرده اس ک
حکومــت  افــزود:  بلخــی  آقــای 
ــرای  ــن ب ــره زمی ــزار نم ــتر از 3ه بیش
مهاجــران توزیــع کــرده و در حــال 
ــور  ــف کش ــات مختل ــر در والی حاض
ــهرک های  ــن در ش ــزار ت ــدود 31ه ح

می کننــد. مهاجرانزنده گــی 
وزارت مهاجــران در 29 والیت کشــور 
ــی  ــل امنیت ــه دالی ــا ب ــهرک دارد، ام ش

فعــال  شــهرک ها  ایــن  از  برخــی 
ــتند. نیس

ــت  ــن نشســت گف ــای بلخــی در ای آق
کــه در ۴ســال اخیــر 3میلیــون تــن در 
داخــل کشــور بی جــا شــده کــه از 
ــی  ــای اصل ــون به ج ــان 2میلی ــن می ای
شــان بازگشــته یــا در جاهــای جدیــد 
ــزار  ــون و 200ه ــده و 1میلی ــام ش ادغ
تــن دیگــر قــرار اســت از ســوی 
ــام  ــد ادغ ــای جدی ــت در جاه حکوم

ــوند. ش
در  کــه  می گویــد  مهاجــران  وزیــر 
حــال حاضــر در پاکســتان 1٫۴میلیــون 
و  دارنــد  پناه هنده گــی  کارت  نفــر 
ــام شــده  8۵0هــزار تــن دیگــر ثبــت ن
تــا کارت دریافــت کننــد و حــدود 
ــه  ــد هرگون ــر فاق ــر دیگ ــزار نف ۴00ه

ــتند. ــدرک هس م
ایــران  افغانســتان در  او،  بــه گفتــۀ 
9۵0هــزار مهاجــر دارای کارت اقامــت، 
۴۵0هــزار مهاجــر دارای پاســپورت، 
ــا  ــدرک ام ــدون م ــزار مهاجــر ب 800ه
شناســایی شــده و احتمــاال ۴00تــا 
۵00هــزار مهاجــر بــدون هرگونــه 

نــد. مدرک ا
ــه در  ــرد ک ــد ک ــران تاکی ــر مهاج وزی
ــهولت های  ــران س ــرای مهاج ــران ب ای
آنــان  کــه  شــده  ایجــاد  خــوب 
فیــس درس  بــدون دادن  می تواننــد 
رشــته های  محدودیــت  بخواننــد، 
ــال  ــه و در ح ــن رفت ــگاهی از بی دانش
ــران  ــوز در ای ــزار دانش آم ــر ۵ ه حاض

مصــروف آمــوزش هســتند. 
او تصریــح کــرد کــه زمینــۀ بازگشــت 
بــه  ایــران  از  مهاجــران  یک ماهــۀ 
کشــور فراهــم شــده و ایــن افــراد 
می تواننــد برگــۀ از ســفارت افغانســتان 
ــور  ــه کش ــا آن ب ــد و ب ــت کنن دریاف
ــاه  ــت یک م ــس از اقام ــد و پ بازگردن

ــد. ــران برون ــه ای ــزا ب ــدون وی ب
ــران در  ــت مهاج ــی وضعی ــای بلخ آق
کشــورهای ترکیــه، اندونیزیــا و یونــان 
دارد  تاکیــد  و  خوانــد  نامناســب  را 
کــه افغانســتان می خواهــد در ایــن 
ــا  کشــورها اتشــۀ مهاجــران بفرســتد ت
ــان رســیده گی شــود.  ــه مشــکالت آن ب
بــه گفتــۀ او، بــا مســووالن ترکیــه 
تیــم  یــک  تــا  شــده  گفت وگــو 
مشــترک ایجاد شــود و روی مشــکالت 

مهاجــران کار کنــد. 
بلخــی افــزود ترکیــه توافــق کــرده تــا 
ــراج  ــتانی را اخ ــر افغانس ــچ مهاج هی
ــه  ــی ب ــران را در صورت ــد و مهاج نکن
کشــور بــاز می گردانــد کــه برگــۀ 
عــودت بــه وطــن را از نماینده گــی 
ــذ  ــه اخ ــتان در ترکی ــفارت افغانس س

ــند. ــرده باش ک
ــورهای  ــه کش ــت ک ــان، گف او هم چن
بررســی  برنامــۀ  آلمــان و ســویدن 
مجــدد کیس هــای )پرونــده( مهاجــران 
افغانســتان را آغــاز کــرده کــه مفیــد نیز 
بــوده و در حــدود ۴0درصــد مهاجــران 
کــه قبــال رد شــده بــود حــاال پذیرفتــه 

شــده اند.
در  کــه  گفــت  مهاجــران  وزیــر 
ســال جــاری میــالدی ۵20مهاجــر 
اروپایــی  کشــورهای  از  افغانســتانی 
دیپــورت شــده و 1۴9۵نفــر دیگــر 
کشــور  بــه  داوطلبانــه  به صــورت 

. ند گشــته ا ز با
همــواره  کــه  درحالی ســت  ایــن 
ــی  ــد زنده گ ــت ب ــران از وضعی مهاج
میزبــان،  کشــورهای  برخــورد  و 
ــد و خواســتار رســیده گی  شــاکی بودن

حکومــت شــده بودنــد.

وزارت مهاجران و برگشت کننده گان:

ن  ا یـر ا ز  ا جر  مهـا میلیـون   3
نـد گشتـه ا ز با ن  کستـا پا و 

تلفات جنگ افغانستان 
در سال 2۰۱۸ بیشتر از سوریه خواهد بود

در  میــالدی، درگیری هــا  در ســال 2018 
ــگ  ــا جن ــه ب ــد در مقایس ــتان می توان افغانس

در ســوریه مرگ بارتــر باشــد.
علی رغــم خشــونت ها در افغانســتان کــه 
ــانه ها  ــم در رس ــی ک ــد خیل ــر می رس به نظ
ــس از 1۷ ســال حضــور  ــد، پ ــاب می یاب بازت
نیروهــای امریکایــی، درگیری هــای ایــن 
بلنــد  آمــار  لحــاظ  از  کشــور می توانــد 
تلفــات یکــی از کشــنده تریــن جنگ هــا در 

ســال جــاری باشــد.
داده هــای  برنامــۀ  ارقــام  اســاس  بــر 
درگیری هــا )UCDP(، تعــداد کل مــرگ 
از درگیری هــا در کشــور  ناشــی  میــر  و 
ــا  ــال 2013 ت ــی از س ــل توجه ــور قاب به ط
ــال 201۷  ــه و در س ــش یافت ــون – افزای کن
ــن ثبــت شــده  ــالدی بیــش از 19هــزار ت می

ــت. اس
افغانســتان  کارشــناس  ولــش«  »جانــی 
در  متحــده  ایــاالت  صلــح  موسســۀ  در 
اســت:  گفتــه   )AFP( بــا  مصاحبه یــی 
ــال  ــتان و احتم ــات در افغانس ــش تلف »افزای
بالقــوۀ ختــم جنــگ در ســوریه نقــش مهمــی 
در تعویــض جــای ایــن کشــورها دارد.«
ــال  ــتان، هرس ــت: »در افغانس ــزوده اس او اف
ــده  ــن تر ش ــته خش ــال گذش ــه س ــبت ب نس
ــدن  ــه بدترش ــته رو ب ــور پیوس ــن به ط و ای

ــت.« اس
ــی  ــروه بین الملل ــم اســمیت، مشــاور گ گرای

بحــران نیــز گفتــه اســت: »جنــگ افغانســتان 
در مســیری قــرار دارد کــه بــه بیــش از 
ــراد  ــه شــمول اف ــرد – ب ــن در نب ــزار ت 20ه
وارد  تلفــات   – جنگ جویــان  و  ملکــی 

ــرد«. ــد ک خواه
او افــزوده اســت: ایــن ارقــام ممکــن اســت 
ــه هــر جنگــی در جهــان افرایــش  نســبت ب
یابــد، حتــی نســبت بــه آمــار جنــگ ســوریه.
ــاه  ــا، در شــش م ــزارش یونام ــر اســاس گ ب
ــه  ــک ب ــالدی نزدی ــال 2018 می ــت س نخس
1هــزار و ۷00 فــرد ملکــی جــان خــود را از 

دســت داده اســت.
بــه نقــل از یــورو نیــوز، آمــار تلفــات 
نیروهــای امنیتــی افغانســتان پــس از ایــن که 
ــل را  ــته تقاضــای کاب واشــنگتن ســال گذش
پذیرفــت تــا معلومــات را دســته بندی کنــد، 

ــود. ــترس نب در دس
خــروج ناتــو از ایــن کشــور در ســال 201۴ 
خودخوانــدۀ  گــروه  ظهــور  و  میــالدی 
داعــش هــم در همیــن ســال، دو دلیــل 
بــرای افزایــش تعــداد مــرگ و میــر در ازقــام 

اســت.  UCDP
در ســال 2018، انتخابــات پارلمانــی بــا 
تأخیــر طوالنــی مــدت کــه بــرای مــاه اکتوبر 
برنامه ریــزی شــده، باعــث خشــونت بیشــتر 
تــالش  اســت؛ چنان چــه دولــت  شــده 
می کنــد طالبــان را وارد یــک آتش بــس و 

ــد. ــح کن ــرات صل مذاک

وزارت معادن:

استخراج معادن ساحات ناامن غیرقانونی است
ACKU
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نامه یی سرگشاده
 به رییس جمهورغنی

مشکالت شهری شدن در افغانستان

فیـسبـوک نـــامــه

جنــاب رییــس جمهــوری اســالمی افغانســتان! تــا کــی زورگویــی، 
ــان  ــول بازرگان ــب پ ــی و غص ــدری؟ زورگوی ــت ُقل ــه وق ــا چ ت
توســط افــراد وابســته بــه زورمنــدان در افغانســتان و گــپ زدن از 
میلــۀ تفنــگ، بدبختانــه در کشــور بــه یــک روش ناهنجــار مبــدل 
شــده اســت. در تازه تریــن مــورد، دو نفــر وابســته بــه یکی-دوتــن 
ــای » نصــرت اهلل  ــه از آق ــی را ک ــی، پول ــات ارشــد حکومت از مقام
ــه  ــام سیاســی ب ــی و از چهره هــای صاحــب ن ــری » تاجــر مل مدث
ــا  ــون ب ــد، اکن ــه بودن ــش گرفت ــال پی ــنه دوس ــرض حس ــۀ ق گون
ــر  ــام، حاض ــن دو مق ــه ای ــان ب ــته گی ش ــتفاده از زور و وابس اس
نیســتند، بــه آقــای مدثــری بپردازنــد. بــا وجــود چندین بــار 
ــن  ــدای ای ــوط، ص ــی مرب ــی و قضای ــای عدل ــه نهاده ــه ب مراجع
بــارزگان را کــه عمــری بــا صداقــت و امانــت داری ســپری 
ــه  ــنفکر جامع ــزت و روش ــوادۀ باع ــک خان ــه ی ــق ب ــرده و متعل ک
ــس  ــت ریی ــری سیاس ــاد پی گی ــون بربنی ــنیده اند. اکن ــت، نش اس
ــان و ُقلــدران  ــر زورگوی جمهــور کــه اعــالم کــرده اســت در براب
و قانون شــکنان می ایســتد، ناگزیــر شــدم بــه جنــاب ایشــان 
ــی  ــف مردانه گ ــه: در ک ــم ک ــهامت بگوی ــا ش ــده و ب ــارض ش ع
ــد  ــیر می بای ــان ش ــت/ حــق خــود را از ده ــد گرف شمشــیر می بای
گرفــت. حــاال بــر رییــس جمهــوری اســالمی افغانســتان اســت کــه 
در پــی اتخــاذ سیاســت قاطعانــه اش در برابــر زورگویــان و افــراد 
وابســته بــه آنــان بخواهــد کــه، حــق را بــه حــق دار تســلیم نماینــد؛ 
ــکار  ــه ش ــی ک ــتند بازرگانان ــری هس ــای مدث ــبیه آق ــر آن ش درغی
زورگویی هــای مســتبدان شــده و بــه تدریــج از ایــن کشــور بیــرون 
خواهنــد شــد؛ زیــرا در کشــوری کــه بــه نقــل از شــاعر: جایی کــه 
ــک بنگــری همــه  ــی و محتســب/ چــون نی ــظ و مفت شــیخ و حاف
ــر روی  ــنفکر ب ــرافت مند و روش ــرد ش ــچ ف ــد، هی ــر می کنن تزوی
آب خانــۀ عــزت و اعتمــادش را تهــداب گــذاری نمی کنــد.« 
ــم کنایتــی و  تلقیــن و درس اهــل نظــر یــک اشــارت  اســت/ گفت

مکــرر نمی کنــم... » 
ــهر  ــم ش ــۀ ده ــکونۀ ناحی ــی مس ــواد روحان ــد ف ــپاس احم ــا س ب

ــل کاب

بریالی غفوری
ــت  ــه به واســطۀ آن نســبت جمعی ــدی اســت ک شهری شــدن فراین
ــی،  ــبکه های ارتباط ــترش ش ــط و گس ــا بس ــراه ب ــین هم شهرنش
فعالیت هــای اقتصــادی، ســازمان های سیاســی و اداری در مناطــق 

ــد. ــش می یاب ــهری افزای ش
ــی  ــت طوالن ــه قدم ــت ک ــی اس ــدی تاریخ ــدن فراین  شهری ش
ــی  ــرد، میان ــای خ ــی در مقیاس ه ــا تغییرات ــراه اســت ب دارد و هم
و کالن، تغییــرات و پیامدهایی کــه نــه تنهــا در تمامــی طــول 
ــانی  ــون و یکس ــت همگ ــکل و ماهی ــدن از ش ــد شهری ش فراین
ــق  ــا در مناط ــرات و پیامده ــن تغیی ــه ای ــتند؛ بلک ــوردار نیس برخ
ــه  ــد. ب ــاوت محســوس را از خــود نشــان داده ان ــز تف ــف نی مختل
نظــر جامعه شناســان »شهرنشــینی نمی توانــد صرفــا بــا آمــار 
ــه  ــاه، ارائ ــرا عواملــی ماننــد رف رشــد شــهری شــناخته شــود«؛ زی
ــن  ــه در ای ــد ک ــز از مولفه های ان ــگ نی ــاد و فرهن ــات، اقتص خدم
ــه  ــرد و بی روی ــنی مج ــفانه شهرنیش ــد. متاس ــل بحث ان ــه قاب زمین
در افغانســتان اشــکاالت جــدی را به بــار آورده اســت کــه نیازمنــد 
پارادایم هــای قدرت منــد رشــد اقتصــادی و توســعۀ سیاســی 
ــل  ــن راه ح ــر ای ــد. بناب ــل توجه ان ــل قاب ــن معض ــل ای ــرای ح ب
ــتایی و  ــای توســعه روس ــر نامه ه ــن ب اساســی، روی دســت گرفت

ــوس در ســطح کشــور اســت. ــوازن نف تقســیم مت

سفـر نماینـده گان پارلمـان اروپا به افغـانستان
 پنجشیـر ، قـوس ۱379، بازارک

جواب های قهرمان ملی به پرس های هیات اروپایی
اشــتباهی کــه طالب هــا در طــی یــک مــدت 
ــتون از  ــت پش ــام مل ــد ع ــود کردن ــت خ حکوم
آن هــا بیزارهســتند و حــاال می خواهنــد کــه از 
ــه  ــن اســت ک ــا ای ــالش م ــد، ت ــن وضــع برآین ای

ــازیم . ــترک بس ــز مش ــک چی ــد ی بیایی
دراین جــا ایــن قوت هــا هــم فــرق می کننــد، 
ــت  ــتون اس ــه پش ــه ک ــابق هرچ ــای س جهادی ه
ــتاد  ــر، اس ــی قدی ــت، حاج ــا اس ــا م ــت ب اکثری
ســیاف خــورد و کالن همــه کســانی کــه هســت، 
ــت  ــاه در دس ــه ش ــدادی را ک ــک تع ــد ی می مان
دارد، چنــد روز پیــش، بعــد از مد ت هــا شــاه یــک 
ــتان  ــر پاکس ــود را در براب ــپ خ ــه داد و گ اعالمی
اعــالن کــرد، شــاید طــی همیــن یــک ده روز آینــده 
بــه ده هــا روشــن فکر پشــتون پیوســتن خــود را بــا 
جبهــۀ مقاومــت و مخالفــت خــود را بــا طالب هــا 
ــی  ــرات چاپی ی ــد. نش ــالن کنن ــتانی ها اع و پاکس
کــه داشــتند در اروپــا و رادیوهایی کــه داشــتند در 
ــرد  ــب کار می ک ــع طال ــه نف ــه ب ــه هم ــکا ک امری
ــد و حــاال همــه گــپ  ــار تغییــر جهــت دادن یک ب
از مقاومــت ملــی و قیــام ملــی می زننــد. گــپ مــا 
ــع  ــد راج ــه بیایی ــود ک ــن ب ــیار روش ــاه بس ــه ش ب
بــه امــروز و فــردای افغانســتان گــپ بزنیــم، و بــه 
دیگــران هــم بــه همیــن ترتیــب، ایــن کار شــروع 
شــده شــما شــاید ظــرف دومــاه آینــده ببنیــد کــه 
ــت.  ــه اس ــش رفت ــرعت پی ــدر به س ــن کار چه ق ای
ــرروز  ــت ه ــا گذش ــه ب ــتم ک ــدوار هس ــن امی م
طالــب بیشــتر تجدیــد شــده مــی رود، حــاال ایــن 

ــده. ــود آم ــع به وج وض
ــه  ــر چ ــارۀ مالعم ــان: درب ــپ موری ــرال فلی جن
ــود دارد  ــزی از خ ــآ چی ــه واقع ــد ک ــر می کنی فک

ــی؟ ــا ن ی
کنیــد  شــمار  یکــی  دیوبنــدی  آمرصاحــب: 
مگــر  نیســت،  عالــم  خــودش  او  کــه  چــرا 
را  کار  همــه  کــه  دیوبندی هاانــد  از  جمعــی 
او را رهنمایــی می کننــد.                                                             در دســت دارنــد و 
آن هــا؛  بــاالی  پاکســتان  تاثیــر  می مانــد  دوم، 
بیــن اردوی پاکســتان مخصوصــآ آی اس آی و 
ــود دارد  ــک وج ــیار نزدی ــط بس ــا رواب دیوبندی ه
کــه یــک تعــداد از صاحب منصبــان پاکســتانی 
ــه  ــع گفت ــر درجم ــا مگ ــت از افکارآن ه ــر اس متاث
می توانــم کــه بازهــم رشــته در دســت آی اس آی 
ــرد.  ــم بگی ــد تصمی ــه می توان ــت ک ــت و اوس اس
ــالن  ــت اع ــک وق ــرال مشــرف ی ــال، جن ــک مث ی
ــروی  ــرک پی ــم از اتات ــه می خواه ــود ک ــرده ب ک
ــن  ــروصداهایی را در بی ــی س ــه یک باره گ ــم ب کن
ــک  ــط در ی ــرد، فق ــاد ک ــتانی ایج ــای پاکس علم
شــب آی اس آی علمــای کالن ایــن احــزاب 
ــرام  ــه پروگ ــپ زد ک ــان گ ــت همراه ش را خواس
ــه  ــه ک ــرف هرچ ــد مش ــت بگذاری ــان اس ــا هم م

می گویــد، بگویــد گپ هایــش مهــم نیســت. 
جنــرال فلیــپ: سیســتم ســیکوالر، سیســتم 
غیرمذهبــی را چــه فکــر می کنیــد؟ یعنــی سیســتم 

ــت. ــن از سیاس ــردن دی جداک
درایــن  شــما  بــه  می خواهــم  آمرصاحــب: 
ــک  ــان ی ــان اهلل خ ــم، ام ــر بگوی ــمت مختص قس
ــن قســمت قدمــی  ــود کــه درای وقــت خواســته ب
بــردارد بــا وجــود این کــه قهرمــان اســتقالل 
افغانســتان بــود شــما دیدیــد کــه بــه چــه ســرعت 
ســرنگون شــد و ظاهرشــاه هــم درآخــر یــک نــوع 
ــمت  ــن قس ــود، درای ــردم را داده ب ــتیبانی از م پش

ــت. ــود را داش ــکالت خ مش
درایــن قســمت ضــرور نیســت کــه بگوییــم دیــن 
ــن  ــتان بهتری ــت،  در افغانس ــدا اس ــت ج از سیاس
گــپ ایــن اســت کــه بگوییــم کــه اســالم معتــدل، 
ــور  ــود ج ــود به خ ــز خ ــه چی ــه هم ــت ک کافی س
شــود در قســمت اســالم معتــدل بــه شــما بگویــم، 
اول می آیــد حقــوق فــردی درایــن قســمت هیــچ 
مشــکلی وجــود نــدارد، یــک نفــر می توانــد 
هرنــوع عقیــده داشــته باشــد، رای اش بایــد محتــرم 
شــمرده شــود، حکومــت را می توانــد توســط رای 
ــر  ــه بش ــد، هم ــرف کن ــد و برط ــن کن ــود تعیی خ
ــدارد،  ــاز ن ــری امتی ــر دیگ ــک ب ــچ ی ــتیم، هی هس
ــد  ــا می توانن ــا؛ زن ه ــا زن ه ــاط ب ــم در ارتب می آیی
تحصیــل کننــد، کار کننــد، در ایــن قســمت کــدام 
ــکل  ــا مش ــود م ــر خ ــدارد، اگ ــود ن ــکلی وج مش
ــم  ــد. می آیی ــردم می پذیرن ــۀ م ــم هم ــاد نکنی ایج
ــی؛  ــن جزای ــن، مخصوصــآ قوانی در قســمت قوانی
در قســمت آزادی هــای فــردی گپــی وجــود 
نــدارد، همیــن حــاال قوانیــن مصــر هشــتاد درصــد 
ــاه،  ــان ش ــن زم ــت، قوانی ــرعی اس ــن ش آن قوانی
اگــر مــا بخواهیــم فــردا قوانینــی را در افغانســتان 
ــن  ــم از قوانی ــاده کنی ــالمی پی ــن اس ــام قوانی به ن
ــر نیســت،  ــچ صــورت ســخت گیرت ــه هی ــاه ب ش
ایــن ورق را مــن امضــاء کــرده ام، نوشــته کــرده ام 
کــه تمــام ادارات مربــوط بــه دولــت قوانیــن مدنی 
قوانیــن زمــان داوود می باشــد. فعــال در تمــام 
ســاحات مــا همــان قوانیــن تطبیــق می شــود، هیــچ 
ــچ  ــم و هی ــدا نکرده ای ــا پی ــا علم ــا ب ــکلی م مش
ــکار  ــدارد، اف ــا ن ــا دنی ــکلی ب ــن مش ــن قوانی همی
طالب هــا چیــز دیگــری اســت. یــک اســالم 
ــاز تکــرار می کنــم، ایــن  معتــدل چیــز دیگــری. ب
ــه  ــی ب ــتان طبیع ــردم افغانس ــه م ــزی اســت ک چی
آن تمایــل دارنــد، اگــر خــود مــا شــدید نســازیم 
ــال  ــما مث ــه ش ــد، ب ــادی می پذیرن ــردم آن را ع م
ــاه و در دوران داوود  ــام دوران ش ــم، در تم می ده
یــک دســت قطــع نشــده بــود، در تمــام دوران مــا 
ــود و هیــچ اعتراضــی  یــک دســت قطــع نشــده ب

هــم از طــرف علمــا نیســت.

جنــرال فلیــپ: ایــن نقاطــی را کــه تشــریح کردید 
آیــا ایــن یــک پروگــرام مشــترک اســت یــا یــک 
طــرح اســت در بیــن تمــام اعضــای اتحــاد شــما؟ 
در میــدان جنــگ موفــق شــدن یــک مســاله اســت، 
ســهم دادن و کســی را مطرح کــردن در آن سیســتم، 
یــک مســالۀ دیگــر اســت، چیــزی کــه بســیار مهــم 
ــی  ــه دنیای ــرح ب ــک ط ــو ی ــتن هم چ ــت داش اس
ــه  ــا این ک ــازد ت ــان می س ــم آس ــرون کار را ه بی
ــا  ــد و ب ــد بکنن ــی بای ــد، چ ــت کنن ــی حمای از ک

کــدام پروگــرام.
آمرصاحــب:  می خواهــم در ایــن قســمت کمــی 
تشــریح کنــم، احــزاب مختلفــی و قوت هــای 
مختلفــی در افغانســتان وجــود داشــت کــه همــه 
ــوی  ــود، مول ــار ب ــآ حکمت ی ــد، مث ــلح بودن مس
نبــی بــود، حاجــی قدیــر بــود، اســماعیل خان بــود، 
دوســتم بــود، تشــیع بــود و گروپ هــای مختلــف 
را  به خصــوص خــود  افــکار  دیگــر، هریــک 
داشــت و بــا یکــی از کشــورها در تمــاس بــود، بــا 
ــتند، در  ــته ها داش ــوم از گذش ــه هرق عقده هایی ک
گذشــته ایــن یکــی از مشــکالت عمــدۀ مــا بــود، 
امــا امــروز اوضــاع تبدیــل شــده، فقــط دو مرکــز 
وجــود دارد این طــرف مــا و آن طــرف طالــب، ایــن 
قضیــه بــا قضیــۀ ســابق فــرق می کنــد، درآن وقــت 
مولــوی محمــد نبی یکــی از از رهبــران مذهبی، در 
رأس یک عــده بــود و افــکار به خصــوص خــود را 
داشــت و گــپ خــود را مــی زد کــه مــا بــا نظــرات 
ــران،  ــب دیگ ــن ترتی ــم و به همی ــق نبودی او مواف
امــروز یــک تعــداد حــذف شــدند و کنــار رفتنــد 
و یک تعــداد دیگــر این جــا در یــک مرکــز جمــع 
ــاز بــه کســی  هســتند، مرکــزی کــه نمی خواهــد ب
ــد،  ــا برون ــرف تندروی ه ــا به ط ــد ت ــال بده مج
ــا  ــام قضای ــت و تم ــی در یک دس ــای نظام قوت ه
ــز  ــن مرک ــود و ای ــری می ش ــت رهب ــک دس از ی
مصمــم اســت کــه جلــو تجــاوز را بگیــرد، صلــح 
ــه  ــه ب ــاورد ک ــی را بی ــک حکومت ــاورد و ی را بی
ــول  ــل قب ــان قاب ــه جه ــم ب ــتان وه ــردم افغانس م

باشــد.
مرکــز  ایــن  آیــا  کــه  این جاســت  ســووال 
ــه  ــم ک ــن می گوی ــن کار را دارد؟ م ــدی ای توان من
ــا در این جــا  ــا م ــروز همــه تشــیع ب ــی دارد، ام بل
اقــوام  و  اســت  این جــا  در  ازبیک هــا  اســت، 
ــد، شــخصیت های  ــده دارن دیگــر در این جــا نماین
عمــدۀ پشــتون در این جــا وجــود دارد، افــراد 
ــم، از  ــا داری ــم، از پکتی ــار داری ــنی از قنده روش
ــام  ــم و از تم ــاد داری ــم، از جالل آب ــد داری هلمن

مناطــق پشتون نشــین داریــم.

بخش چهارم  یوسف جان نثار- تصویربردار جبهۀ مقاومت 
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ســـخن گوی وزارت خارجـــۀ روســـیه می  گویـــد 
ـــی  ـــن داخل ـــای قوانی ـــکا  برمبن ـــت امری ـــرار نیس ق
خـــود، افزایـــش بازرســـی های شـــیمیایی در 
ـــکو  ـــد و مس ـــه کن ـــیه را مطالب ـــاک روس ـــل خ داخ

ـــد. ـــن ده ـــته ت ـــن خواس ـــه ای ـــز ب نی
 بـــه نقـــل از ایتارتـــاس، ماریـــا زاخـــارووا، 
روســـیه  خارجـــۀ  وزارت  ســـخن گوی 
تنهـــا درخواســـت  نـــه   می گویـــد: مســـکو 
ــی های  ــر بازرسـ ــی بـ ــکا  مبنـ ــۀ امریـ یک جانبـ
اضافـــه در خصـــوص تســـلیحات شـــیمیایی 
روســـیه را عملـــی نمی کنـــد، بلکـــه حتـــی بـــه 

آن واکنـــش نیـــز نشـــان نمی دهـــد.
ـــًا قصـــدی  ـــت: »طبع ـــن رابطـــه گف زاخـــارووا در ای
ـــش نشـــان دادن  ـــی واکن ـــا حت ـــردن ی ـــرای راضی ک ب
بـــه درخواســـت های یک جانبـــه و نامشـــروع 
ــیون  ــر از کنوانسـ ــه فراتـ ــم کـ ــنگتن نداریـ واشـ
ـــن  ـــای قوانی ـــت و برمبن ـــیمیایی اس ـــلیحات ش تس

ـــل  ـــتر در داخ ـــی های بیش ـــکا، بازرس ـــی امری داخل
خـــاک روســـیه را مطالبـــه می کنـــد«.

وی تاکیـــد کـــرد کـــه روســـیه تحـــت کنتـــرل 
ــلیحات  ــای تسـ ــی، زرادخانه هـ ــدید بین المللـ شـ
ــال  ــرده و در حـ ــدم کـ ــود را منهـ ــیمیایی خـ شـ
ـــلیحات  ـــاعۀ تس ـــع اش ـــازمان من ـــز، س ـــر نی  حاض
ــی هایی را در  ــم بازرسـ ــور منظـ ــیمیایی به طـ شـ

ــد. ــام می دهـ ــوص انجـ ــن خصـ ایـ
ـــر  ـــا بهت ـــت: امریکایی ه ـــت گف ـــارووا در نهای زاخ
اســـت مســـوولیت های کلیـــدی خـــود در ایـــن 
ـــلیحات  ـــۀ تس ـــای آورده و زرادخان ـــه را به ج زمین
ـــنگتن  ـــن واش ـــد؛ ای ـــدم کنن ـــود را منه ـــیمیایی خ ش
بـــود کـــه آپریـــل 200۷ را بـــرای خالصـــی از 
ـــون  ـــا اکن ـــرد، ام ـــنهاد ک ـــیمیایی پیش ـــلیحات ش تس
2018 اســـت و واشـــنگتن هنـــوز از ذخایـــر 

ـــت. ـــده اس ـــالص نش ـــود خ ـــمی خ ـــل س عوام

مســووالن محلــی والیــت غــور می گوینــد تــا 
ــا  ــرخ ب ــیب س ــت س ــن والی ــر، در ای ــال دیگ دوس
کیفیــت بــه بهره بــرداری می رســد کــه می توانــد 
ــود. ــایه ش ــورهای همس ــیب از کش ــع ورود س مان

عبدالحــی خطیبــی، ســخن گوی والــی غــور بــا 
اشــاره بــه افزایــش تولیــدات ســیب در ایــن والیــت 
ــه کــه درحــال حاضــر حــدودآ 2هــزار جریــب  گفت
ــا دو ســال آینــده  زمیــن ســیب غــرس شــده  کــه ت

ــد. ــب می رس ــت و مناس ــرداری درس ــره ب ــه به ب
بــه گفتــۀ او، ایــن باغســتان های ســیب عمدتــآ 
ــا  ــه ب ــت دارد ک ــوه موقعی ــهر فیروزک ــراف ش در اط
هــم کاری برخــی از موسســات بــرای رشــد و ترویــج 

ــت. ــاده اس ــه راه  افت ــاغ داری ب ــت ب صنع
ــق،  ــن مناط ــر ای ــالوه ب ــد: ع ــی می گوی ــای خطیب آق
ــه شــهرک  ــور از جمل در برخــی از ولســوالی های غ

ــه از  ــود دارد ک ــیب وج ــای س ــم باغ ه ــاغر ه و س
ســال های قبــل بــه ایــن طــرف حاصــل داده اســت.
او مشــخصا بــه کمنــج ولســوالی شــهرک اشــاره دارد 

ــد. ــاله می ده ــی را همه س ــه محصــوالت خوب ک
آقــای خطیبــی در پیونــد بــه کیفیــت ایــن میــوه گفتــه 
ــا دوســال دیگــر از غــور وارد  اســت: »ســیبی کــه ت
بــازار می شــود، از لحــاظ کیفــی از محصــوالت 
ــت  ــران وارد افغانســتان و از والی ــه از ای مشــابهی ک
ــه غــرب کشــور فرســتاده می شــود،  ــدان وردک ب می

ــد.« ــیرین می باش ــرآب و ش ــوده و پ ــر ب بهت
از  یکــی  آب  کمبــود  کــه  درحالی ســت  ایــن 
ــا  ــت، ام ــور اس ــت کش ــی در زراع ــای اصل چالش ه
ــت  ــتانی والی ــت کوهس ــه موقعی ــود ک ــه می ش گفت
ســبب شــده تــا کمبــود آب در ایــن والیــت به شــکل 

ــود. ــاس نش ــوس احس ملم

دفتـــر برنامـــه انکشـــافی ســـازمان ملـــل متحـــد 
ــا وجـــود بهبـــود  ــه بـ )UNDP(، می گویـــد کـ
ـــوالت  ـــر تح ـــری ب ـــوز نابراب ـــی، هن ـــاه جهان در رف

ـــت.  ـــده اس ـــایه افکن س
ـــه در  ـــه روز جمع ـــه ک ـــاد ک ـــن نه ـــزارش ای در گ
ـــه  ـــرادی ک ـــت: اف ـــده اس ـــد، آم ـــه ش ـــارک ارائ نیوی
در کشـــورهای پیشـــرفته زنده گـــی می کننـــد، 
ــر  ــق کم تـ ــه در مناطـ ــا آن هایی کـ ــه بـ در مقایسـ
می برنـــد،  به ســـر  جهـــان  انکشـــاف یافتۀ 
ــتر  ــر بیشـ ــال عمـ طـــور اوســـط حـــدود 19سـ
دارنـــد. مثـــال یـــک انســـان در کشـــور نـــاروی 
می توانـــد طـــور اوســـط تـــا ســـن 82ســـاله گی 
ـــد،  ـــوردار باش ـــاله برخ ـــوزش 18س ـــد و از آم برس
ــان  ــک انسـ ــن یـ ــا سـ ــه در نایجریـ در حالی کـ
ــرده  ــار بـ ــال انتظـ ــا 60سـ ــط تـ ــور اوسـ به طـ
می توانـــد  پنج ســـال  حـــدود  و  می شـــود 

تعلیـــم و آمـــوزش ببینـــد.
ـــه  ـــل در رابط ـــازمان مل ـــه س ـــتی ک ـــدر فهرس در ص
ـــور را  ـــرده و 189کش ـــه ک ـــان ها تهی ـــاه انس ـــا رف ب
ـــویس،  ـــاروی، س ـــورهای ن ـــرد، کش ـــر می گی در ب
ـــد.  ـــرار دارن ـــاال ق ـــطح ب ـــد در س ـــترالیا و آیرلن آس
ـــا،  ـــی نیجری ـــب کشـــورهای افریقای ـــن ترتی ـــه همی ب
ـــی،  ـــودان جنوب ـــزی، س ـــای مرک ـــوری افریق جمه
ــاد و برونـــدی در پایین تریـــن بخـــش ایـــن  چـ

فهرســـت قـــرار گرفته انـــد.
ــان ها در  ــاه انسـ ــه رفـ ــت کـ ــده اسـ ــه شـ گفتـ
ــه  ــود یافتـ ــی بهبـ ــطح بین المللـ ــوع در سـ مجمـ
اســـت؛ ســـطح ســـواد بلندتـــر رفتـــه و میـــزان 
عوایـــد نیـــز باالتـــر شـــده اســـت. بـــر اســـاس 
شـــاخص جدیـــد ســـازمان ملـــل، در حـــال 

حاضـــر ۵9کشـــور در ســـطح بلنـــد رفـــاه و 
ـــن  ـــد. ای ـــرار دارن ـــن ق ـــطح پایی ـــور در س 38کش
درحالی ســـت کـــه در ســـال 2010 میـــالدی ۴6 
ـــطح  ـــور در س ـــد و ۴9 کش ـــطح بلن ـــور در س کش

پاییـــن رفـــاه بشـــری قـــرار داشـــتند.
در گـــزارش آمـــده اســـت کـــه آیرلنـــد در 
پنج ســـال گذشـــته 13رتبـــه در فهرســـت رفـــاه 
بشـــری بلندتـــر رفتـــه و بـــه ایـــن ترتیـــب بیشـــترین 
انکشـــاف را در ایـــن زمینـــه داشـــته اســـت. 
جمهـــوری  ترکیـــه،  کشـــورهای  هم چنـــان 
ــه  ــت رتبـ ــک هشـ ــوانا هریـ ــک و بوتسـ دومینیـ
ـــت  ـــقوط در فهرس ـــترین س ـــد. بیش ـــر رفته ان باالت
ـــد  ـــه، مانن ـــر منازع ـــق درگی ـــری را مناط ـــاه بش رف
ســـوریه )2۷ مقـــام(، لیبیـــا )26 مقـــام( و یمـــن 

)20 مقـــام( داشـــته اند.
ــل در  ــازمان ملـ ــد سـ ــاخص جدیـ ــاد شـ بربنیـ
ـــن  ـــه ای ـــال 1990 ب ـــی، از س ـــعه جهان ـــورد توس م
طـــرف رفـــاه بشـــری در کل در ســـطح جهـــان 
طـــور اوســـط 22درصـــد و در کشـــورهای 
کم تـــر انکشـــاف یافته حتـــی تقریبـــًا ۵1درصـــد 
ــر  ــان، مدیـ ــلیم جهـ ــت. سـ ــه اسـ ــر رفتـ بلندتـ
ــد:  ــانی »UNDP« می گویـ ــعه انسـ ــر توسـ دفاتـ
ــال  ــی در قبـ ــرای خوش بینـ ــی بـ ــد دلیلـ »هرچنـ
ــم  ــا آن هـ ــود دارد، بـ ــا وجـ ــش تفاوت هـ کاهـ
ـــدر  ـــه ق ـــم ب ـــری هنوزه ـــاه بش ـــا در رف نابرابری ه
ـــول وی،  ـــه ق ـــت«. ب ـــزرگ اس ـــول ب ـــل قب غیرقاب
ــدود  ــان ها را محـ ــات انسـ ــاله امکانـ ــن مسـ ایـ

ــردد. ــرفت می گـ ــع پیشـ ــاخته و مانـ سـ
ســـلیم جهـــان »فاصلـــه میـــان زنـــان و مـــردان« 
را یکـــی از منابـــع اصلـــی نابرابـــری می خوانـــد. 

ـــانی  ـــعه انس ـــط توس ـــاخص اوس ـــۀ او، ش ـــه گفت ب
ـــردان حـــدود 6درصـــد  ـــه م ـــان نســـبت ب ـــرای زن ب
ــیاری از  ــان در بسـ ــرا زنـ ــت، زیـ ــر اسـ پایین تـ
ــطح  ــته و در سـ ــر داشـ ــد کم تـ ــورها عوایـ کشـ
پایین تـــر آموزشـــی قـــرار دارنـــد. او میـــزان 
ـــان  ـــطح جه ـــازار کار در س ـــان در ب ـــارکت زن مش
را ۴9درصـــد گفتـــه و در مقایســـه بـــا آن از 

۷۵درصـــد مـــردان شـــاغل یـــاد کـــرده اســـت.
از  هم چنـــان  ملـــل  ســـازمان  گـــزارش  در 
تفاوت هـــای بـــزرگ در کیفیـــت عوامـــل رشـــد 
و توســـعه، مثـــاًل در عرصه هـــای آمـــوزش و 

صحـــت، ســـخن گفتـــه شـــده اســـت. در ایـــن 
گـــزارش آمـــده اســـت کـــه به گونـــۀ مثـــال در 
ــا  ــم افریقـ ــرای اعظـ ــوب صحـ ــورهای جنـ کشـ
طـــور اوســـط بـــرای هـــر 39شـــاگرد مکتـــب 
ــا و  ــه در اروپـ ــود دارد، در حالی کـ ــم وجـ 1معلـ
ـــم  ـــک معل ـــاگرد ی ـــا 18ش ـــزی 16 ت ـــیای مرک آس
ــا  ــا و یـ ــب در اروپـ ــن ترتیـ ــه همیـ ــد. بـ دارنـ
ـــر  ـــزار نف ـــرای 10ه ـــر ب ـــزی 29 داکت ـــیای مرک آس
ــیا 8 داکتـــر و در کشـــورهای  و در جنـــوب آسـ
ـــن  ـــرای همی ـــر ب ـــم 2داکت ـــرای اعظ ـــوب صح جن

ــد. ــت می کننـ ــر خدمـ ــداد نفـ تعـ
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