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روزنامة صبح افغانستان كابل - هرات    چاپ همزمان:

ســال روز  هفدهمیــن  ســپاس،  را  خــدا 
ــۀ  ــی و هفت ــان مل ــهادت قهرم گرامی داشــت ش
ــود  ــا وج ــه ب ــان داد ک ــوح نش ــه وض ــهید ب ش
همــۀ مشــکالت و موانــع پیــدا و پنهــان خــودی 
ــه یــک فرهنــگ  ــه ب ــه، ایــن روز و هفت و بیگان
عمومــی و ملــی مبــدل گردیــده و بیــش از ایــن 
ــعود  ــاه مس ــد احمدش ــی نمی توان ــچ نیروی هی
قهرمــان ملــی کشــور را بــه قــوم، زبــان، گــروه 
ــروزه  ــازد. ام ــم س ــا مته ــدود ی ــاری مح و تب
جایــگاه  در  و  گذشــته  مرزهــا  از  مســعود 
ارجمنــِد یــک چهــرۀ جهانــی، متعلــق بــه همــه 

ــرار دارد.  ــانیت ق ــان انس جه
ــدد و  ــای متع ــا برنامه ه ــال ب ــِت امس بزرگ داش
اشــتراک گســتردۀ...             ادامــه صفحــه 6

سپاس نامه برای گرامی داشت 
فرهنگ آزادی، مقاومت، 
و     وحدت عدالت 

افکار عمومي جايگاه آدم ها را مشخص مي کنند، نه بر تخت نشينان .
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ایــن اتفــاق اگرچــه بــه درســتی به عنــوان یــک تصــادف مــورد 
توجــه قــرار نگرفتــه اســت امــا می توانــد اهمیــت تالش هایــی 
ــه رخ  ــی ب ــتاد ربان ــود اس ــتان را در وج ــح در افغانس ــرای صل ب
بکشــاند. دیــروز درحالــی یک بــار دیگــر بــه دنبالــۀ کار و روش 

اســتاد ربانــی در رونــد صلــح تاکیــد شــد

صفحه 3
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دولتازسیستمانگشتنگاریدرانتخاباتاستفادهمیکند

کمیسیون انتخابات: 

ایـنتصمیـم70فیـصداحتـمالدارد
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نتخابات ا تندبادهای 
تداوم و  تحول  معیوب  تیم  و   

کنفرانس مسکو، 
شکست دیپلوماسی  
افغانستان

صلح 
و راه سرخ آن افغانستان

ــالح های  ــاخت س ــه س ــردن ب ــا پناه ب ــر ب ــار دیگ ــیه یک ب ــاال روس ح
ــت.  ــیده اس ــش کش ــه چال ــکا را ب ــی امری ــای نظام ــد توانایی ه قدرت من
از جانــب دیگــر روســیه به عنــوان کشــور جانشــین شــوروی ســابق هنــوز 

ــت ــرده اس ــاد نب ــخ شکســت در افغانســتان را از ی ــم تل طع
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گرامی داشت هفتمین سالیاد  شهید صلح در روز جهانی صلح
از زور در برابر احزاب آغاز جنگ داخلی است  استفاده 
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وزارت  و  صلــح  عالــی  شــورای  از  هیاتــی 
خارجــۀ کشــور بــه مقصــد گفت وگــو بــا 
ــن کشــور ســفر کــرده  ــه ای مقام هــای روســیه ب
اســت. روســیه قــرار بــود در اوایــل مــاه جــاری 
ــده گان  ــرکت نماین ــا ش ــتی را ب ــالدی نشس می
دوازده کشــور و طالبــان در مســکو برگــزار کنــد. 
ــتان  ــت افغانس ــت از دول ــن نشس ــد در ای هرچن
ــای کشــور  ــا مقام ه ــود، ام ــز دعــوت شــده ب نی
بــه دلیــل حضــور نماینــده گان طالبــان از رفتــن 
بــه چنیــن نشســتی انصــراف دادنــد. بعــد امریکا 
ــبینی اش  ــدم خوش ــورد نشســت مســکو ع در م
را اعــالم کــرد و ایــن ســبب شــد کــه بســیاری 
از تحلیل گــران بــه ایــن نتیجــه برســند کــه 
ــتان  ــت افغانس ــده گان دول ــرکت نماین ــدم ش ع
ربــط  امریکایی هــا  بــه  مســکو  نشســت  در 
داشــته اســت. بــه بــاور ایــن آگاهــان امریــکا از 
مقام هــای حکومــت افغانســتان خواســته اســت 
کــه در چنیــن نشســتی شــرکت نکننــد. از جانبی 
ــدم حضــور  ــه ع ــرای توجی ــای کشــور ب مقام ه
ــور  ــه حض ــد ک ــکو گفتن ــت مس ــود در نشس خ
نماینــده گان طالبــان در کنــار نماینده گانــی از 
دوازده کشــور و از جملــه افغانســتان بــه معنــای 
ــوان  ــروه به عن ــن گ ــناختن ای ــمیت  ش ــه رس ب
ــال  ــود. به هرح ــی ش ــد تلق ــت می توان ــک دول ی
پــای  بازشــدن  به ویــژه  و  اختالفــات  ایــن 
ــد  ــه نمی توان ــتان ک ــالۀ افغانس ــه مس ــیه ب روس
ــتان و  ــی افغانس ــدان غرب ــت متح ــورد حمای م
ــژه امریــکا قــرار گیــرد، ســبب شــدند کــه  به وی
ــا  ــا روس ه ــود، ام ــزار نش ــکو برگ ــت مس نشس
ــک  ــت را در ی ــن نشس ــه ای ــد ک ــالم کردن اع
ــتان  ــت افغانس ــق دول ــه تواف ــر ک ــخ دیگ تاری
ــرد.  ــد ک ــزار خواهن ــد، برگ ــل کنن ــز حاص را نی
ــواک  ــرم خپل ــه اک ــد ک ــر می رس ــه نظ ــاال ب ح
و  عالــی صلــح  شــورای  دبیرخانــۀ  رییــس 
آقــای حکمت کــرزی معیــن وزارت خارجــه 
کــه  رفته انــد  مســکو  بــه  هــدف  به همیــن 
مقام هــای روســی را متقاعــد ســازند کــه زمینــۀ 
ــاعد  ــان را مس ــا طالب ــتقیم ب ــای مس گفت وگوه
تحلیل گــران  بــاور  بــه  چیزی کــه  ســازند. 
ــزرگ و غیرعملــی پنداشــته  سیاســی انتظــاری ب
ــیه  ــران روس ــن تحلیل گ ــۀ ای ــه گفت ــود. ب می ش
ــر  ــال اخی ــی چندس ــان ط ــروه طالب ــا گ ــاید ب ش
ــط  ــن رواب ــی ای ــم زده باشــد، ول روابطــی را رق
ــیه  ــه روس ــه ک ــا نیافت ــطحی ارتق ــوز در س هن
بتوانــد قیــم طالبــان مثل پاکســتان باشــد. روســیه 
بارهــا گفتــه کــه نفــوذ داعــش در والیــات 
ــا  ــا ب ــه آن ه ــده ک ــبب ش ــتان س ــمالی افغانس ش
طالبــان کــه درحــال حاضــر مواضــع مشــترک بــا 
ــا از  ــود آورد ت ــی به وج ــدارد، روابط ــش ن داع
ــری از نفــوذ داعــش  ــرای جلوگی ــط ب ــن رواب ای

بــه مرزهــای کشــورهای نزدیــک به روســیه 
ــیار  ــه بس ــن توجی ــد ای ــد. هرچن ــری کن جلوگی
ــی روســیه تاکیــد دارد  ــد، ول پذیرفتنــی نمی نمای
کــه امریکایی هــا در پــی عبــور داعــش از طریــق 
افغانســتان بــه کشــورهای آســیای میانــه اســت. 
ــه  ــای روســیه ب ــی بازشــدن پ ــل اصل شــاید دلی
مســایل افغانســتان عــالوه بــر تــرس از حضــور 
از  امریــکا باشــد کــه در بســیاری  داعــش، 
ــیه دارای  ــا روس ــی ب ــی و منطقه ی ــایل جهان مس
اختالف هــای شــدید شــده اســت. روســیه 
قبــل از بــه  قدرت رســیدن والدیمیــر پوتیــن 
رییــس جمهــوری روســیه، خطــر جــدی بــرای 
ــد.  ــمرده نمی ش ــی ش امریــکا در ســطح جهان
ایــن کشــور در زمــان یلتســین زمــام دار پیشــین 
روســیه چنــان در منجــالب مشــکالت داخلــی و 
مافیــای قــدرت و ثــروت غــرق شــده بــود کــه 
امریکایی هــا بعیــد می دانســتند کــه ایــن کشــور 
به عنــوان قدرتــی خطرنــاک  یک بــار دیگــر 
ــد.  ــد راســت کن ــد ق ــکا بتوان ــع امری ــرای مناف ب
ــدرت  ــر اریکــۀ ق ــن ب ــا روســیه باآمــدن پوتی ام
طــی مــدت کوتاهــی توانســت عــالوه بــر 
ــطح  ــی، در س ــکالت داخل ــه مش ــدن ب فایق آم
ــد  ــری قدرت من ــوان بازی گ ــز به عن ــی نی جهان
ــکا حضــور  ــرای امری ــد. ب ــدان بیای ــاره به می دوب
ــود و  ــه ب ــم غیرمترقب ــیه ه ــۀ روس قدرت مندان
هــم پُرچالــش. به همیــن دلیــل تالش هایــی 
آغــاز یافــت کــه روســیه یک بــار دیگــر قــدرت 
خــود را از دســت بدهــد. امــا سیاســت های 
امریــکا در قبــال ایــن کشــور، از آن قدرتــی 
یک بــار  روســیه  حــاال  ســاخت.  بزرگتــر 
ــالح های  ــاخت س ــه س ــردن ب ــا پناه ب ــر ب دیگ
ــه  ــکا را ب ــی امری ــای نظام ــد توانایی ه قدرت من
چالــش کشــیده اســت. از جانــب دیگــر روســیه 
به عنــوان کشــور جانشــین شــوروی ســابق 
ــخ شکســت در افغانســتان را از  ــم تل ــوز طع هن
یــاد نبــرده اســت. روســیه، شکســت شــوروی را 
ــن  ــرد مجاهدی ــه نب ــوط ب ــا من در افغانســتان تنه
افغانســتان نمی دانــد، بــل بــاور دارد کــه امریــکا 
ــرده  ــازی ک ــدی ب ــن خصــوص نقــش کلی در ای
اســت. حــاال امریــکا در همــان منجالبــی افتــاده 
ــابق در  ــوروی س ــل ش ــه قب ــن دو ده ــه همی ک
ــوان  ــد به عن ــن نمی توان ــا ای ــود. آی ــاده ب آن افت
فرصتــی تــازه بــرای روس هــا شــمرده شــود کــه 
ــه  ــان میدانی ک ــود را در هم ــابق خ ــف س حری
خــود طعــم شکســت در آن را چشــیده بودنــد، 
ــاله  ــن مس ــد ای ــدون تردی ــازند؟ ب ــر س زمین گی
بــرای روس هــا دارای اهمیــت اســت و بــه همین 
ــتان  ــگ افغانس ــر جن ــال اخی ــی چندس ــل ط دلی
ــر  ــگ دیگ ــن جن ــت. ای ــت داده اس ــر ماهی تغیی
تنهــا جنــگ بــا تروریســم بین المللــی و یــا 

ــای  ــان قدرت ه ــگ می ــل جن ــت، ب ــان نیس طالب
ــد.  ــاب می آی ــه حس ــز ب ــی نی ــی و منطقه ی جهان
ــز  ــی نی ــگ نیابت ــوان جن ــه از آن به عن ــزی ک چی
ــف  ــل ضع ــه دلی ــفانه ب ــود. متاس ــیر می ش تفس
از  ارگ  به ویــژه  و  افغانســتان  دیپلوماســی 
طالبــان قدرتــی مهــار ناپذیرســاخته شــد و حــاال 
ــی و  ــای جهان ــت قدرت ه ــروه در دس ــن گ ای
منطقه یــی در بازی هــای کالن داخــل ســاخته 
شــده اســت. وقتــی رییــس حکومــت وحــدت 
ملــی نمی توانــد کــه موضــع او در برابــر طالبــان 
ــد،  ــه باش ــت افکن چ ــای دهش ــر گروه ه و دیگ
ســرگردانی  و  بالتکلیفــی  از  تردیــد  بــدون 
رقیــب  کشــورهای  افغانســتان  پیلوماســی 
بهره بــرداری خواهنــد کــرد. اگــر واقعــآ در 
افغانســتان تعریــف درســت از دوســت و دشــمن 
وجــود می داشــت، امــروز مقام هــای کشــور 
نبایــد نگــران کنفرانــس روســیه می بودنــد. 
افغانســتان  در  طالبــان  دوبــارۀ  قدرت یافتــن 
ــازمان های  ــورها و س ــه کش ــه ب ــش از آن ک پی
دیگــر مربــوط باشــد، بــه سیاســت های مربــوط 
اســت کــه از ســوی زمــام داران کشــور در برابــر 
ایــن گــروه اتخــاذ شــد. سیاســت های ســرگردان 
و بســیار ســطحی گرانــه! یکــی طالبــان را 
ــان  ــری جری ــد و دیگ ــی خوان ــرداران ناراض ب
عملیــات  توقــف  خواهــان  یکــی  سیاســی. 
ــری در  ــد و دیگ ــروه ش ــن گ ــه ای ــی علی نظام
ــت  ــه روزه دس ــه هم ــت افکنانی ک ــرگ دهش م
ــن  ــت. همی ــک ریخ ــد، اش ــت می زنن ــه جنای ب
اســت کــه وضعیــت تــا ایــن انــدازه بــه 
وخامــت گراییــده اســت. حاالهــم افغانســتان بــا 
دپیلوماســی ضعیــف خــود و بــا اکــرم خپلــواک 
کــه هیــچ فهمــی از مســایل جهانــی و منطقه یــی 
نــدارد و حتــا بــه بــاور بســیاری از نزدیــکان اش 
از ســواد چندانــی هــم برخــوردار نیســت، 
ــد  ــکا را تهدی ــه امری ــا روس هایی ک ــه ب چه گون
ــار  ــار و م ــوریه ت ــش را در س ــد و داع می کنن

ــد؟ ــو کن ــد، گفت وگ ــرده ان ک
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کنفرانس مسکو، 
شکست دیپلوماسی  
افغانستان

 

ــن  ــح، از هفتمی ــی صل ــه روز جهان ــادف ب ــروز، مص دی
ــس  ــی ریی ــن ربان ــتاد برهان الدی ــهادت اس ــال روز ش  س
پیشــین شــورای عالــی صلــح و رییــس جمهــور پیشــین، 

ــد. ــته ش ــی داش ــمی گرام ــم رس ــل در مراس در کاب
 آقــای ربانــی هفــت ســال قبــل، در شــام 29ســنبله در 
کابــل درحالــی بــه شــهادت رســید کــه انتظــار داشــت 
ــان  ــدۀ طالب ــه نماین ــد ک ــات می کن ــردی مالق ــک ف ــا ی ب
ــت. در  ــح اس ــی صل ــورای عال ــا ش ــو ب ــرای گفت وگ ب
ــن  ــی، ای ــی و احوال پرس ــای دست پرس ــتین ثانیه ه نخس
قاصــد صلــح ســرش را بــه ســینۀ اســتاد ربانــی کوبیــد 
انتحــار کــرد و اســتاد ربانــی را بــه شــهادت رســاند. ایــن 
نخســتین تجربــۀ عملــی از شــهادت در مجلــس مذاکــره 
بــوده اســت کــه شــاید در تاریــخ صدســال پســین اتفــاق 
ــاده باشــد. کشته شــدن اســتاد برهان الدیــن ربانــی در  افت
جریــان یــک مذاکــره بــرای صلــح نــام او را به نام شــهید 
ــا نشــان داد کــه راه صلــح  ــخ کــرد ام ــح ثبــت تاری صل
ــد  ــه مانن ــود دارد ب ــه از آن وج ــی ک ــس تصورات برعک
ــد  ــادی را بای ــای زی ــگ ســرخ اســت و قربانی ه راه جن
ــی  ــتاد ربان ــرد. کشته شــدن اس ــم ک ــن مســیر تقدی در ای
ــت،  ــوده اس ــح ب ــد صل ــراً قاص ــه ظاه ــط فردی ک توس
ــتان را  ــح افغانس ــیر صل ــادی در مس ــای زی پیچیده گی ه
ــد  ــره می توان ــه هرمذاک ــه این ک ــد. از جمل ــان می ده نش
کــه بــا یــک یــا چنــد انتحــاری صــورت بیگــرد. نکتــۀ 
ــیر  ــی در مس ــتاد ربان ــدن اس ــه در شهیدش ــری ک دیگ
ــام روزی در  ــه او ش ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــح وج صل
ــردای  ــه ف ــد ک ــهید ش ــح ش ــرای صل ــره ب ــۀ مذاک جلس
آن  روز جهانــی صلــح بــوده اســت. ایــن اتفــاق اگرچــه 
بــه درســتی به عنــوان یــک تصــادف مــورد توجــه قــرار 
نگرفتــه اســت امــا می توانــد اهمیــت تالش هایــی 
بــرای صلــح در افغانســتان را در وجــود اســتاد ربانــی بــه 
رخ بکشــاند. دیــروز درحالــی یک بــار دیگــر بــه دنبالــۀ 
کار و روش اســتاد ربانــی در رونــد صلــح تاکیــد شــد و 
ــح  ــاز صل ــم از نی ــح ه ــی صل ــه در روز جهان درحالی ک
ــرایطی   ــم در ش ــد؛ آن ه ــه ش ــخن گفت ــتان س در افغانس
کــه گفت وگوهــا میــان طالبــان و امریکایی هــا تــا 
جایــی پیــش رفتــه اســت و نیــز کشــورهای دیگــری از 
ــد داخــل شــده اســت  جملــه روســیه هــم در ایــن رون
و آن را از جانــب خــودش دنبــال می کنــد و دولــت 
ــتاده  ــور فرس ــه آن کش ــی را ب ــم هیات ــی ه ــدت مل وح
اســت، می نمایانــد کــه بحــث صلــح در افغانســتان 
ــۀ  ــح در هرجامع ــث صل ــر از بح ــب پیچیده ت ــه مرات ب
دیگــر اســت و بــه همیــن دلیــل بایســتی بــه جنبه هــای 
اصلــی و عملی تــر ایــن رونــد تاکیــد شــود. یــاد بــود از 
بزرگ تریــن شــهید صلــح در افغانســتان در روز جهانــی 
ــان  ــرای جه ــی را ب ــام واضح ــتان پی ــح در افغانس صل
می رســاند کــه مــردم افغانســتان بــرای لبیــک گفتــن بــه 
ــن را  ــا ای ــد ام ــی را داده ان ــی بزرگ ــن قربان ــح چنی صل
ــان از ســطح یــک  ــا زمانی کــه طالب ــد کــه ت هــم می دانن
ــتخباراتی  ــای اس ــا و نهاده ــه جریان ه ــته ب ــروه وابس گ
بیگانــه بــه یــک گــروه داخلــی عــرض انــدام نکنــد و تــا 
ــه درســتی تعریــف  زمانی کــه ابعــاد جنــگ افغانســتان ب
ــح  ــه صل ــد ب ــکل یافته نمی توانن ــای ش ــود، رونده نش
منجــر شــوند. تالش هــای صلــح از آغــاز پیدایــش 
طالبــان صــورت گرفــت و تاکنــون ادامــه دارد امــا هرگــز 
ــن  ــه ای ــت. درحالی ک ــده اس ــر نش ــی منج ــه نتیجه ی ب
ــوازی  ــای م ــا حرکت ه ــوام ب ــواردی ت ــا در م تالش ه
ــث  ــورت بح ــت. به هرص ــوده اس ــی ب ــی و خارج داخل
صلــح در افغانســتان را نمی شــود بســیار ســاده در نظــر 
گرفــت و بــدون توجــه بــه تجربه هــای گذشــته در 
ایــن رونــد پیــش رفــت. انتظــار داریــم کــه تالش هــای 
صلــح بــا گروهــی کــه بســیار پیچیــده و ســخت حرکــت 
ــی اســت کــه  ــد دقــت و فراســت الزم ــا من ــد، نی می کن

بایــد در نظــر گرفتــه شــوند. 

صلح 
و راه سرخ آن افغانستان

روس ها اعالم کردند که این 
نشست را در یک تاریخ دیگر 
که توافق دولت افغانستان را 
نیز حاصل کنند، برگزار خواهند 
کرد. حاال به نظر می رسد که 
اکرم خپلواک رییس دبیرخانۀ 
شورای عالی صلح و آقای 
نصیراحمد اندیشه معین وزارت 
خارجه به همین هدف به مسکو 
رفته اند که مقام های روسی 
را متقاعد سازند که زمینۀ 
گفت وگوهای مستقیم با طالبان 
را مساعد سازند. چیزی که به 
باور تحلیل گران سیاسی انتظاری 
بزرگ و غیرعملی پنداشته 
می شود. به گفتۀ این تحلیل گران 
روسیه شاید با گروه طالبان طی 
چندسال اخیر روابطی را رقم زده 
باشد، ولی این روابط هنوز در 
سطحی ارتقا نیافته که روسیه 
بتواند قیم طالبان مثل پاکستان 
باشد

ACKU
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یـک هیـات حکومـت وحـدت ملـی به 
وزرات  مقامـات  بـا  گفت وگـو  منظـور 
خارجـۀ روسـیه بـه مسـکو سـفر کـرده 

 . ست ا
چهارشـنبه گذشـته )28 سـنبله( هیاتـی 
عالـی  شـورای  نماینـده گان  از  مرکـب 
حکمت خلیـل  سرپرسـتی  بـه  صلـح 
کـرزی، معـاون سیاسـی وزارت خارجۀ 
و  کـرده  سـفر  مسـکو  بـه  افغانسـتان 
پـس از دیدارهایـی بـا مقامـات وزارت 
نشسـت  مـورد  در  روسـیه  خارجـه 
مسـکو، مذاکـرات شـان بـدون توافق و 

نتیجـه پایـان یافتـه اسـت. 
مـورد  در  افغانسـتان  خارجـۀ  وزارت 
حضـور هیـات کشـور در مسـکو گفتـه 
بـود کـه اگـر هیـات  گفت وگوکننـده با 
حکومـت روسـیه در ایـن نشسـت بـه 
توافـق برسـند؛ آن وقـت دربـارۀ تاریـخ 
برگزاری نشسـت مسـکو تصمیـم گرفته 
می شـود. امـا ظاهـرآ به نظر می رسـد که 
دیدارهـای هیـات افغانسـتان بـا مقامات 
روسـی بـه پایـان رسـیده و تاکنـون از 
نتایـج و توافـق ایـن دیـدار جزییاتی در 

نیست. دسـت 
 صبغـت احمـدی، سـخن گوی وزارت 
روزنامـۀ  بـا  گفت وگـو  در  خارجـه 
مانـدگار گفت کـه تاکنـون جزییات این 
دیدار آشـکار نشـده اسـت و این که این 
مذاکـرات چـرا بـدون نتیجـه پایان یافته 

نیـز نامعلوم اسـت. 
اما، محمد احسـان طاهری، سـخن گوی 
شـورای عالی صلح در مورد سـفر هیات 
افغانسـتان بـه مسـکو گفت که »روسـیه 
در  قدرت منـد  کشـور  یـک  به عنـوان 
منطقـه، امـروز هرگامـی را کـه در روند 
بـردارد،  می خواهـد  افغانسـتان  صلـح 
افغانسـتان  حکومـت  مـردم،  صـدای 

را  افغانسـتان  صلـح  عالـی  شـورای  و 
صلـح  پروسـۀ  رهبری کننـدۀ  به عنـوان  

بشـنود.« افغانسـتان، 
از سـویی هـم، وحیـد مـژده آگاه امـور 
نـه  کـه  اسـت  بـاور  ایـن  بـر  سیاسـی 
امریکایی هـا  میـان طالبـان و  مذاکـرات 
نتیجـه می دهـد و نه دیدارهـای احتمالی 
مسـکو و طالبان نتیجه یـی را در پی دارد.
نشـود  روشـن  زمانی کـه  تـا  گفـت  او 
کـه  امریکایی هـا در افغانسـتان حضـور 
دایمـی دارنـد و یـا می رونـد. این بحث 

دارد.  ادامـه  هم چنـان 
بـه  مسـکو  نشسـت  کـه  بـود  قـرار   
تاریـخ چهـارم مـاه سـپتمبر، بـا حضور 
مشـارت  و  طالبـان  نماینـده گان 
و  منطقـه  کشـور  دوازده  نماینـده گان 
برگـزار  ذینفـع  کشـورهای  و  همسـایه 
حکومـت  کـه  آن  از  پـس  امـا  گـردد، 
افغانسـتان از شـرکت در ایـن نشسـت 
روسـی  مقامـات  کـرد،  داری  خـود 
برگـزاری آن را بـه خواسـت کابـل بـه 

انداخـت.  تعویـق 
در حالی کـه رایزنی ها بر سـر مشـارکت 
و مدیریت مشـترک حکومت افغانسـتان 
مسـکو  نشسـت  مـورد  در  روسـیه  و 
جریـان دارد، فرماندهـان پیشـین طالبان 
از حضورنیافتـن طالبـان در این نشسـت 
خبـر داده بـود. سـیداکبر آغـا، عضـور 
ارشـد ایـن گـروه گفتـه که »جلسـه های 
افغانسـتان راه انـدازی  را کـه حکومـت 
می کنـد یـا حکومـت افغانسـتان در آن 
نشسـت ها  شـرکت کنـد، فکـر نمی کنم 
برونـد«  نشسـت  آن  در  طالبـان  کـه  
منبـع  یـک  اسـپوتنیک،  گـزارش  بـه 
دیپلوماتیـک می گویـد کـه نشسـتی کـه 
بـا حضـور مقامـات کابـل - مسـکو ر 
در پایتخـت روسـیه بـرای تعییـن تاریخ 

برگزارشـده  افغانسـتان  صلـح  نشسـت 
بـود، بـدون نتیجـه بـه پایـان رسـید. 

ایـن درحالی سـت کـه سـرگی الوروف، 
وزیرخارجـۀ روسـیه بـه روز پنجـم ماه 
سـنبله در گفت وگـو بـا اشـرف غنـی، 
رییـس حکومـت وحدت ملـی از تاخیر 
در برگـزاری نشسـت مسـکو خبـرداده 
بـود. رییـس حکومـت وحـدت ملی در 
آن زمـان گفتـه بود کـه  قرار اسـت این 
نشسـت به مدیریت حکومت افغانسـتان 
و روسـیه  برگـزار شـود. حاال کـه دیدار 
بـا  افغانسـتان  وزارت خارجـۀ   هیـات 
مقامات روسـی بـدون نتیجه پایـان یافته 
و به قـول سـخن گوی وزارت خارجـه تا 
هنـوز دالیـل بی نتیجه بودن این نشسـت 
معلـوم نیسـت. به باور برخـی از آگاه هان 
را  نشسـت  ایـن  دلیـل شکسـت  امـور 
اختـالف مقامـات کابل-مسـکو بـر سـر 
و  مسـکو  نشسـت  مشـترک  مدیریـت 
ایـن  در  از شـرکت  طالبـان  خـودداری 
نماینـده گان  حضـور  به خاطـر  نشسـت 
حکومـت افغانسـتان در مسـکو عنـوان 
کـرده اسـت. حکومـت افغانسـتان بارها 
مذاکـرات  مالکیـت  کـه  کـرده  تاکیـد 
صلـح مربـوط حکومـت اسـت و سـایر 
نقـش  می تواننـد  ذینفـع  کشـورهای 
گفت وگوهـا  رونـد  در  را  تسـهیل کننده 
داشـته باشـند. برگـزاری گفت وگوهـای 
صلـح بـه ابتـکار روس هـا و هم سـویی 
طالبـان بـا ایـن کشـور، بـا واکنـش توام 
و نارضایتـی امریـکا و حکومـت مواجه 
شـده اسـت که امریکا از به دسـت گرفتن 
ابتـکار مذاکـرات صلـح توسـط روسـیه 
سـخت نگـران اسـت و گفتـه می شـود 
که دلیل شکسـت ایـن دیـدار نارضایتی 

اسـت. امریکا 

ــتاد  ــور اس ــهادت پروفیس ــال روز ش ــن س از هفتمی
برهان الدیــن ربانــی، رهبــر جهــاد و مقاومــت و 
شــهید صلــح، دیــروز جمعــه )30 ســنبله ( در خیمــۀ 

ــد.  ــت ش ــه گرامی داش ــه جرگ لوی
محمــد محقــق معــاون دوم ریاســت اجرایــی در 
ایــن نشســت گفــت:  اســتفاده از زور علیــه احــزاب 
سیاســی بــه معنــای آغــاز یــک جنــگ داخلــی دیگــر 
ــه بحــران خواهــد بــرد. خواهــد بــود و کشــور را ب

ــزاب  ــت اح ــدن خواس ــق، از پذیرفته ش ــای محق   آق
سیاســی مبنــی بــر بایومتریــک رای دهنــده گان در روز 

انتخابــات پارلمانــی اســتقبال کــرد.
ــه  ــت ک ــن اس ــن ای ــش م ــت:« خواه ــان داش او بی
ــه  ــزاب را در کتابچ ــه اح ــوری ک ــت همان ط حکوم
ــمیت  ــه رس ــز ب ــل نی ــناخته در عم ــمیت ش ــه رس ب
ــک  ــد در ی ــده گان احــزاب را بخواه بشناســد؛ نماین
جلســه بــا کمیســیون انتخابــات و کمپنــی بــه توافــق 
ــاز  ــه ب ــک ک ــرای بایومتری ــه اج ــند روی طریق برس
ــش  ــتفاده پی ــدام سوءاس ــد و ک ــفافیت باش ــک ش ی

ــد.« نیای
ــد کــرد کــه هــر  ــی تاکی معــاون دوم ریاســت اجرای
راه  حــل دیگــر بــه جــز بایومتریــک رای دهنــده گان، 
ــرد. او از حکومــت  ــه بحــران خواهــد ب جامعــه را ب
ــزاب  ــنهادات اح ــات و پیش ــه نظری ــا ب ــت ت خواس
ــد. ــرا ده ــوش ف ــی گ ــخصیت های مل ــی و ش سیاس
ــد در  ــدا ش ــی پی ــگان آدم ــق افزود:«ی ــای محق آق
ــا از  ــه م ــرد ک ــه زور ک ــد ب ــان همــی کار تهدی جری
ــی  ــیار خطرناک ــن کار بس ــم، ای ــتفاده می کنی زور اس
ــزاب  ــه اح ــتفاده کردن از زور علی ــرای اس ــت، ب اس
ــی  ــگ داخل ــک جن ــاز ی ــت آغ ــی در حقیق سیاس
دیگــر علیــه احــزاب سیاســی اســت و ایــن چیــزی 
اســت کــه تــوان آن را افغانســتان نــدارد ممکن اســت 
ــم اش از عهــدۀ  ــا خت ــد ام ــاز بتوان ــن را آغ کســی ای
هیچ کــس نیســت مــا بایــد احتیــاط کنیــم و بایــد از 
ایــن پرهیــز کنیــم از راه مذاکــره از راه مفاهمــه از راه 

ــم.« ــق همــه کارهــا را حــل کنی ــرادری و تواف ب
رییــس حــزب  ربانــی،  هم چنــان، صالح الدیــن 
ــه  ــتان ب ــۀ افغانس ــر خارج ــت اســالمی و وزی جمعی

برگــزاری شــفاف و عادالنــۀ انتخابــات تاکیــد کــرد.
آقــای ربانــی گفت:«ممکــن اســت برخی هــا تصــور 
ــات نمایشــی  ــک انتخاب ــه ی ــد ک ــا اســتدالل کنن و ی
بهتــر از برگزارنشــدن آن اســت، امــا انتخابــات 
ــردم  ــاد م ــازی اعتم ــی نابودس ــه معن ــفاف ب غیرش

ــت.« اس
ــر  ــی ب ــزاب سیاس ــه اح ــد ک ــی، می گوی ــای ربان آق
سیســتم  در  تغییــر  بــر  مبنــی  خواسته های شــان 
اشــتراک کننده گان  بایومتریک/انگشــت نگاری  و 

ــد. ــات پایبندن انتخاب
ــع  ــه نف ــفاف ب ــات غیرش ــه انتخاب ــد  ک  او می افزای
چنــدآدم ســودجو و زورگــو خواهــد بــود، امــا آینــدۀ 
کشــور و نســل های بعــدی را تیره وتــار خواهــد 

ســاخت.
و  آگاهانــه  برنامــۀ  هرگونــه   « کــرد:  عــالوه  او 
ناآگاهانــه کــه اصــول مــردم ســاالر را تضعیــف و یــا 

ــر  ــردای بهت ــا ف ــام ســازد در حقیقــت دشــمنی ب بدن
مــردم می باشــد.« 

در عیــن حــال، عبدالهــادی ارغندیــوال رهبــر حــزب 
اســالمی گفــت، آرمــان شــهداء بــه انحراف کشــانیده 
شــد، پــس از ایــن بــرای رهبــران از ســن 60 بــه بــاال 
ــد،  ــد کــه در حــوزۀ سیاســت کار کنن تقاضــا نمی کن
چــون نــه انگیــزه دارنــد، نــه تحــرک فقــط به خاطــر 
ــد.  ــه قــدرت بمانن ــا ب ــد ت چندصباحــی تــالش دارن
ــی  ــد و عده ی ــی در فســاد غرق ان ــۀ او، عده ی ــه گفت ب
هــم در مظالــم دیگــر، اینــان داعیــۀ نجات افغانســتان 
را در ســر ندارنــد. مــردم افغانســتان بــه اینــان دیگــر 
اعتمــاد نمی کننــد، بهتــر اســت سیاســت را بــه نســل 

جــوان انتقــال بدهنــد. 
از ســویی هــم، اســتاد عبدالــرب رســول ســیاف، از 
رهبــران جهــادی در پیامــی هفتمیــن ســالیاد شــهادت 
اســتاد را تســلیت گفتــه و او را شــخصیت محبــوب 

ــرد.  ــوان ک ــت عن و  وطن دوس
ــا بیــان این کــه اســتاد  شــهید بــرای  آقــای ســیاف ب
صلــح و وحــدت و همدلــی تــالش می کــرد، گفــت: 
در ایــن راه او جــان خــود را هدیــه کــرد تــا صلــح و 

ثبــات در کشــور تامیــن شــود. 
ــاون اول  ــتم مع ــید دوس ــرال عبدالرش ــان، جن هم چن
ریاســت جمهــوری در پیامــی گفــت: اســتاد شــهید 
بــرای تامیــن عدالــت اجتماعــی جــان خــود را فــدا 
کــرد و در طــول دوره هــای مبــارزات خــود همیشــه 
ــور  ــات در کش ــح و ثب ــت و صل ــن عدال ــرای تامی ب

می اندیشــید.  
ایــن درحالی ســت کــه 30ســنبله مصــادف اســت بــا 
ــن روز در  ــه از ای ــح ک ــی صل 21 ســپتمبر روز جهان
ــود.  ــت می ش ــی گرامی داش ــورهای جهان ــام کش تم

سفر هیات حکومت افغانستان به مسکو
وزارت خارجه:

 نتیجۀ نشست مسکو معلوم نیست

گرامی داشت هفتمین سالیاد  شهید صلح در روز جهانی صلح

از زور در برابر احزاب آغاز جنگ داخلی است  استفاده 
صدیق

داود مکارم

وزارت خارجـۀ افغانسـتان در مـورد حضـور هيـات كشـور در مسـکو گفتـه بـود كـه اگـر هيـات  
گفت وگوكننـده بـا حکومـت روسـيه در ایـن نشسـت بـه توافـق برسـند؛ آن وقـت دربـارة تاریـخ 
برگـزاری نشسـت مسـکو تصميـم گرفتـه می شـود. امـا ظاهـرآ به نظـر می رسـد كـه دیدارهـای 
هيـات افغانسـتان بـا مقامـات روسـی بـه پایـان رسـيده و تاكنـون از نتایـج و توافـق ایـن دیـدار 

جزیياتـی در دسـت نيسـت

ACKU
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ــری دارد،  ــبتًا قوی ت ــی نس ــوای نظام ــت، ق دول
امــا توانایــی اســتفادۀ فعاالنــۀ ایــن نیــرو را 
خدمــت  تــرک  و  فــرار  هیچ گونــه  نــدارد. 
ــدان  ــی و کارمن ــای نظام ــم گیری در کادره چش
ــرل  ــز کنت ــت نی ــه و دول ــورت نگرفت ــی ص دولت
ــه  ــور را ب ــت  کش ــرو و جمعی ــر قلم ــش ب خوی
ــت.  ــداده اس ــت ن ــی از دس ــل توجه ــۀ قاب گون
ــرای  ــازرس ویــژۀ آمریــکا ب براســاس گــزارش ب
ــل  ــه در اپری ــیگار( ک ــتان )س ــازی افغانس بازس
ــوالی  ــا ۵9 ولس ــان تنه ــد، طالب ــر ش 2018 منتش
از مجمــوع ۴0۷ ولســوالی را کنتــرل می کننــد 
یــا بــر آن هــا نفــوذ دارنــد؛ دولــت 229ولســوالی 
را کنتــرل می کنــد و بــر ســر کنتــرل بقیــۀ 
ــن  ــان طرفی ــوالی( می ــور )119ولس ــرو کش قلم
جنــگ جریــان دارد.  ایــن گــزارش نــه جزییــات 
ــن  ــان در ای ــرل طالب ــدت کنت ــورد ش الزم در م
در  هــم  نــه  می کنــد،  ارائــه  را  ولســوالی ها 
می دهــد  توضیــح  ولســوالی هایی  بــا  رابطــه 
ــان  ــان دولــت و طالب ــرای کنتــرل آن هــا می کــه ب
ــت  ــوار اس ــن دش ــر ای ــان دارد. بناب ــگ جری جن
تصویــر روشــنی از قلمــرو تحــت کنتــرل طالبــان 
ــه کــرد کــه هــردو طــرف روی  ــا مناطقــی ارائ ی

کنتــرل آن هــا می جنگنــد. 
امــا روشــن اســت کــه دولــت کنتــرل خــود را بــر 
تمــام شــهرهای بــزرگ، مراکــز والیــات و مناطــق 
اســتراتژیک حفــظ کــرده اســت. ایــن نیز روشــن 
اســت کــه طالبــان در مناطــق دورافتــاده و عمدتــًا 
دشــوارگذار حضــور دارنــد. ایــن وضعیــت 
شــورش گری  عــادی  حالــت  نشــاندهندۀ 
ــه  ــت ب ــد وضعی ــان بده ــه نش ــه این ک ــت، ن اس
ــچ  ــن، هی ــر ای ــزون ب ــت. اف ــیان اس ــع شورش نف
ــان  ــت در می ــرک خدم ــی از ت ــا گزارش ــان ی نش
ــا افســران ارشــد،  ــای مســلح ی ــای نیروه کادره
یــا عــدم حضــور قابــل توجــه کارکنــان خدمــات 
ملکــی وجــود نــدارد. عــالوه بر ایــن، باشــنده گان 
ــرای  ــی ممکــن اســت در مناطــق جنگــی ب محل
ــی  ــات قبیله ی ــل اختالف ــه دلی ــات ب ــه اطالع تهی
یــا تــرس از مجــازات توســط طالبــان بــا دولــت 
ــت  ــا نیس ــدان معن ــن ب ــا ای ــد، ام ــم کاری نکنن ه
ــرای  ــی ب ــع محل ــات از مناب ــب اطالع ــه کس ک
ــرار  ــا ف ــد. تنه ــن باش ــی ناممک ــه کل ــت ب دول
ــای  ــف« دارایی ه ــا و »توق ــرار مغزه ــرمایه، ف س
ــدان  ــای کارمن ــرار خانواده ه ــت و ف ــمی دول رس
دولتــی در کشــورهای خارجــی، مســایلی جــدی 
ــی و  ــای تبلیغات ــان در کارزاره ــه طالب ــتند ک هس
ــن  ــا ای ــد. ب ــتفاده می کنن ــربازگیری از آن اس س
ــا  ــن معن ــه ای ــی ب ــه تنهای ــکل ب ــن مش ــال، ای ح
ــع شورشــیان اســت.  ــه نف ــه شــرایط ب نیســت ک
ــان در  ــوی طالب ــی از س ــروزی نظام ــن، پی بنابرای
شــرایط فعلــی محتمــل بــه نظــر نمی رســد. ایــن اســتدالل 
ــی ایــن تحقیــق مطابقــت دارد، چــون  ــا یافته هــای تجرب ب
ــه نفــع  ــه پایــان نظامــی منازعــه ب هیــچ شــرکت کننده یی ب

ــدارد. ــاور ن ــی ب ــرایط کنون ــان در ش طالب

بــه همیــن ترتیــب، پیــروزی نظامــی دولــت نیــز محتمــل 
از  طریــق  قاعدتــااز  دولت هــا  نمی رســد.  نظــر  بــه 
بین بــردن نیروهــای شورشــی، کادرهــا و ســاختار سیاســی 
شــورش گری پیــروز می شــوند.  پیــروزی دولــت هماننــد 
ســناریوی پیــروزی شورشــیان، زمانــی ممکــن اســت کــه 
منازعــه بــه نقطــۀ اوج رســیده؛ امــا این بــار بــه نفــع دولــت. 
ــه  ــود دارد ک ــاخص وج ــا ش ــانه ی ــج نش ــی پن ــور کل به ط
ــی  ــۀ اوج ــن نقط ــه چنی ــه ب ــک منازع ــد ی ــان می ده نش

رســیده اســت:
خدمــت  تــرک  و  فــرار  تعــداد  افزایــش   -
آن رهبــری  کادر  در  به ویــژه  شورشــی ها 

ــرزی  ــی و فرام ــای داخل ــردن پناهگاه ه از بین ب  -
شورشــیان

ــی از  ــای بین الملل ــم گیر کمک ه ــش چش کاه  -
مختلــف افــراد  ســوی  از  مالــی  حمایــت  جملــه 

دادن حجــم بیشــتری از اطالعــات عملیاتــی از   -
دولــت نفــع  بــه  مــردم  ســوی 

ــواد،  ــه م ــرای دســت یابی ب پرداخــت بیشــتر ب  -
شورشــیان  ســوی  از  اطالعــات  و  خدمــات 

ــتان  ــی در افغانس ــرایط کنون ــل در ش ــناریو حداق ــن س ای
ــا  ــرار ی ــان، ف ــان طالب ــد. در می ــر نمی رس ــه نظ ــل ب محتم
ــل  ــور قاب ــروه به ط ــن گ ــان ای ــت جنگ جوی ــرک خدم ت
نشــانه هایی  هرچنــد  نمی گیــرد.  صــورت  توجهــی 
وجــود دارد کــه طالبــان پــس از مــرگ مالعمــر بــه لحــاظ 
ــل  ــچ اطالعــات قاب ــا هی ــد، ام ســاختاری انشــعاب یافتهان
ــت  ــرک خدم ــا ت ــرار ی ــه ف ــدارد ک ــود ن ــادی وج اعتم
جنــاح یــا کادری را تأییــد کنــد. علی رغــم انشــعاب 
ــروه  ــی گ ــدت سیاس ــته اند وح ــان توانس ــازمانی، طالب س
خــود را بــا تمــام جناح هایــی کــه بــه دنبــال عیــن هــدف 
ــال، متابعــت از  ــد. به طــور مث سیاســی هســتند، حفــظ کنن
ــنی از  ــانۀ روش ــه، نش ــورای کویت ــر ش ــد فط ــس عی آتش ب

ــروه اســت.  ــن گ اتحــاد سیاســی ای
برعــالوه، اطالعــات قابــل اعتمــاد نشــان نمی دهــد مــردم 
در مناطــق مــورد نــزاع میزان اطالعــات روزافزونــی را برای 
دولــت تهیــه می کننــد؛ هرچنــد ممکــن اســت ایــن امــر بــه 
دلیــل اختالفــات قبیله یــی در جنــوب افغانســتان یــا تــرس 
ــای  ــن، پناهگاه ه ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــان باش ــردم از طالب م
ــوده و  ــال ب ــتان فع ــرون از افغانس ــل و بی ــان در داخ طالب
ــیان  ــی شورش ــی و سیاس ــای عملیات ــدای برنامه ه در آجن

ــد.  ــرار دارن ق
طالبــان همچنیــن تحــت فشــار مالــی شــدید قــرار ندارنــد 
و هیــچ نشــان های از قطــع کمک هــا از منابــع خارجــی و 
داخلــی بــه ایــن گــروه وجــود نــدارد. بنابــر ایــن منازعــه 
در افغانســتان بــه نفــع دولــت بــه اوج نرســیده، و در ایــن 
ــه  ــرد و باخــت« ب ــا ســناریوی »ب ــان جنــگ ب شــرایط، پای
نفــع دولــت محتمــل بــه نظــر نمی رســد. یافته هــای 
ــن اســتدالل  ــق، به طــور گســترده یی ای ــن تحقی ــی ای تجرب
ــگ  ــم جن ــر شــرکت کننده گان، خت ــد و اکث ــد می کن را تأیی
ــرای  ــیوه ب ــن ش ــوان عملی تری ــره را به عن ــق مذاک از طری

پایــان منازعــه در افغانســتان پیشــنهاد کردنــد.
ــان و  ــه طالب ــد ک ــان می ده ــق نش ــن تحقی ــای ای یافته ه
دولــت بــه انــدازۀ کافــی بــرای دوام آوردن تــوان دارنــد، اما 
ــی  ــر را از راه نظام ــد یکدیگ ــا بتوانن ــد ت ــر از آنن ضعیف ت
حــذف کننــد. بــا آن کــه دولــت متحدیــن قوی تــری 
ــا  در وضــع  ــرار دارد؛ ام ــری ق ــته و در موضــع قوی ت داش
ــر  ــود. اکث ــروز ش ــی پی ــت از راه نظام ــادر نیس ــود ق موج
مصاحبه شــونده گانی  کــه معتقدنــد طالبــان در مقایســه 
بــا دولــت در موضــع ضعیف تــری قــرار دارد، اظهــار 
ــه  ــوۀ قهری ــتفاده از ق ــت اس ــت ظرفی ــه دول ــد ک می دارن
ــب،  ــن ترتی ــدارد. به همی ــان را ن ــردن طالب ــرای از بین ب ب
ســفارت ایــاالت متحــده در کابــل وضــع موجــود را بــرای 
ــد؛  ــف می کن ــی توصی ــت نظام ــک بُن بس ــرف ی ــردو ط ه
ــه در  ــت ک ــد اس ــا معتق ــۀ اروپ ــفیر اتحادی ــادون، س و مای
ــروزی نظامــی از ســوی هــردو طــرف  ــی پی شــرایط کنون
غیرمحتمــل بــه نظــر می رســد: »فکــر می کنــم کــه دولــت 
ــن  ــه م ــه  ک ــان، آن چ ــدی دارد؛ و طالب ــن قدرت من متحدی
شــنیده ام، معتقدنــد کــه نمی تواننــد برنــده شــوند و دولــت 
ــه  ــی گفت ــور غن ــود. رییس جمه ــده ش ــد برن ــز نمی توان نی
اســت کــه بــدون حمایــت نیروهــای ایتــالف، حضــور مــا 

ــد والیــت محــدود خواهــد شــد.« ــه چن ب
یافتــۀ مهــم دیگــر، به ویــژه از میــان شــرکت کننده گان 
ــتفاده  ــر اس ــان ب ــح طالب ــه ترجی ــت ک ــن اس ــی، ای داخل
از زور به جــای مذاکــرات، ناشــی از ضعــف دولــت و 
ــق  ــود از طری ــع موج ــر وض ــه تغیی ــروه ب ــن گ ــاد ای اعتق
ــه  ــت. ب ــان اس ــع خود ش ــه نف ــورش گری ب ــترش ش گس
ــت و  ــراردادن دول ــرای در تنگناق ــان ب ــب، طالب ــن ترتی ای
ــده آل  ــی ای ــه لحظه ی ــان به منظــور دســت یابی ب ــد زم خری
و کســب قــدرت بیشــتر چانه زنــی، منازعــه را حفــظ کــرده 

اســت. به طــور مثــال، عبدالحفیــظ منصــور، عضــو پارلمــان 
افغانســتان، معتقــد اســت کــه طالبــان بــه خشــونت ادامــه 
ــا-کنفرانس  ــد پس ــف رون ــا مخال ــون آن ه ــد، چ می دهن
ــه  ــد ک ــان می دان ــروه هم چن ــن گ ــا ای ــند؛ ام ــن می باش بُ
پیــروزی نظامــی ممکــن نیســت. بنابــر ایــن هــدف اصلــی 
ــروزی  ــه پی ــتر از آن ک ــه بیش ــظ منازع ــرای حف ــان ب طالب
نظامــی باشــد، مختلکــردن دولــت و پروژه هــای آن اســت. 
تنهــا یــک مصاحبهشــونده، گل محمــد گل زی، معتقــد 
اســت کــه اگــر افغانســتان حمایــت بین المللــی خــود را از 
دســت بدهــد، طالبــان می تواننــد بــه  شــیوۀ نظامــی برنــده 
ــت  ــد اس ــدری، معتق ــرف حی ــل محمداش ــوند. در مقاب ش
ــم کاری  ــژه پاکســتان، ه ــه به وی ــر کشــورهای منطق ــه اگ ک

ــود. ــده ش ــی برن ــد از راه نظام ــت می توان ــد، دول کنن
ایــن  شــدید  وابســته گی  و  طالبــان  اســتقالل  فقــدان 
پاکســتان،  به ویــژه  خارجــی،  قدرت هــای  بــه  گــروه 
ــارزات  ــه مب ــان ب ــح طالب ــه در ترجی ــد ک ــل دیگری ان دالی
نظامــی نقــش دارنــد. به عنــوان مثــال، زرقــا یفتلــی، 
ــد  ــال، معتق ــان و اطف ــوق زن ــی حق ــاد تحقیقات ــس بنی ریی
ــره  ــر مذاک ــونت را ب ــان خش ــه طالب ــل این ک ــت دلی اس
ترجیــح می دهنــد، ایــن اســت کــه حامیــان خارجــی 
ــه  ــروه ب ــن گ ــا ای ــد ت ــازه نمی دهن ــان اج ــا برای ش آن ه
میــز مذاکــره حاضــر شــود: »یکــی از عوامــل ایــن اســت 
کــه طالبــان خودشــان تصمیم گیرنــده نیســتند، بلکــه 
تصمیم گیرنــدۀ اصلــی، کشــورهای تمویل کننــدۀ طالبــان و 
کســانی که منافــع مشــخصی دارنــد، هســتند؛ بنــاًء تصمیــم 
و اراده یــی بــرای صلــح و پایــان دادن بــه جنــگ مســلحانه 
ندارنــد. عامــل دیگــری کــه طالبــان بــرای مذاکــره آمــاده 
نشــده اند، وارد شــدن دولــت افغانســتان از موضــع ضعیــف 

ــت.« ــان اس ــا طالب ــرات ب در مذاک
ــد  ــق معتقدن ــن تحقی ــرکت کننده گان در ای ــدادی از ش تع
ــی  ــرایط کنون ــان در ش ــوی طالب ــتیزه جویی« از س ــه »س ک
بــه نفــع حامیــان طالبــان، به ویــژه پاکســتان، اســت. آن هــا 
ــه مبــارزات مســلحانۀ شــان  تاکیــد می کننــد کــه طالبــان ب
ــت  ــا قناع ــان آن ه ــه حامی ــر این ک ــد داد، مگ ــه خواهن ادام
کننــد از صلــح نفــع بیشــتر از دوام منازعــه خواهنــد بــرد. 
ــروه  ــک گ ــوان ی ــان به عن ــت طالب ــن، ماهی ــر ای ــالوه ب ع
ــخ دهنده گان  ــی از پاس ــوی برخ ــی، از س ــدرو و شورش تن
یکــی دیگــر از دالیــل ترجیــح طالبــان بــرای جنــگ 
ــان  ــر، طالب ــن منظ ــود. از ای ــته می ش ــره پنداش ــر مذاک ب
جنــگ میکننــد “پــس هســتند” و ایــن اســتراتژی متــداول 
شــورش گری اســت. ســفیر مایــادون، ایــن دیــدگاه را ایــن 
ــروی  ــًا نی ــان[ عمدت ــا ]طالب ــد: »آن ه ــرح می ده ــه ش گون
ــگ  ــان جن ــته در زم ــا در گذش ــتند. آن ه ــو هس جنگ ج
ــد. آن هــا  ــن بودن ــز چنی شــوروی و جنگ هــای داخلــی نی
می خواســتند کــه دیدگاه شــان را از طریــق زور تطبیــق 
ــدوارم  ــا امی ــت. ام ــر آن هاس ــتۀ تفک ــگ در هس ــد. جن کنن
ــگ مســلحانه راه  حــل  ــه جن ــا متوجــه شــوند ک ــه آن ه ک

نیســت.«
ــداوم  ــورد ت ــف در م ــای مختل ــا دیدگاه ه ــه ب در مقایس
منازعــه و غیرمحتمل بــودن پیــروزی نظامــی از ســوی 
هــردو طــرف، طالبــان یکــی از دالیــل اصلــی انگیــزۀ ایــن 
ــای خارجــی  ــگ  را حضــور نیروه ــرای دوام جن ــروه ب گ
در افغانســتان می داننــد. در اکثــر اعالمیه هــای رســمی 
ــی  ــا زمان ــت ت ــده اس ــاره ش ــوح اش ــه  وض ــروه ب ــن گ ای
کــه نیروهــای خارجــی افغانســتان را تــرک نکننــد، آن هــا 
بــه عملیــات نظامی شــان ادامــه خواهنــد داد. هرچنــد 
ایــن گــروه ادعــا کــرده اســت کــه بــرای پیــروزی 
می جنگــد، یافته هــای ایــن تحقیــق محاســبه طالبــان 
ــایش  ــان هایی از فرس ــچ نش ــد. هی ــش می کش ــه چال را ب
روزافــزون دولــت از زمــان خــروج نیروهــای رزمــی ناتــو 
ــر  ــن ام ــدارد. ای ــود ن ــال 201۴ وج ــتان در س از افغانس
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــان اســت. ع ــبۀ طالب خــود خــالف محاس
ــۀ منازعــه  ــع خــود را در ادام ــه شــورش گری نف درحالی ک
ــت از حمایــت بیشــتر مردمــی و بین المللــی  ــد، دول می دان
ــه  ــدارد ک ــود ن ــان هایی وج ــچ نش ــوردار اســت و هی برخ
نشــان دهــد عناصــر بی طــرف و حامیــان دولــت، از 
شورشــیان حمایــت کــرده باشــند. بــه همیــن ترتیــب، نــه 
ــروز  ــی پی ــه از راه نظام ــرار دارد ک ــرایطی ق ــت در ش دول
ــگ  ــه جن ــرار دارد ک ــی ق ــان در وضعیت ــه طالب ــود و ن ش
ــرار در  ــت و ف ــرک خدم ــان هایی از ت ــچ نش ــازد. هی را بب
ــان از  ــان طالبــان مشــاهده نمی شــود. طالب میــان جنگ جوی
ــرزی و حمایت هــای گســتردۀ خارجــی  پناهگاه هــای فرام
برخوردارنــد. بنابــر ایــن، پیــروزی نظامــی بــرای هیــچ یک 
از طرفیــن محتمــل بــه نظــر نرســیده و بــه نظــر می رســد 
کــه حــل منازعــه از طریــق مذاکــره تنهــا راه برونرفــت از 

ــت. ــت اس ــن بُن بس ای

سناریوی 
پایان بخشیدن 
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ــاور او، انســان در راه شــناخت از مرحله هــای  ــه ب ب
ــه دورۀ  ــون ب ــک گذشــته و اکن اســطوره یی، متافیزی
ــن ســخن  ــر ای ــوم مثبــت گام نهــاده اســت. نظی عل
می گویــد:  کــه  می بینیــم  آثارنیچــه  در  نیــز  را 
ــوط  ــه مرب ــا ک ــوای سیســتم های فلســفی آن ج محت
بــه شــناخت چیزهاســت بــه درد نمی خــورد، زیــرا 
علــوم بســی بهتــر از آن نظام هــای فلســفی از عمــدۀ 
تبییــن چیزهــا و کشــف خــواص اشــیاء برآمده انــد 
ــد،  ــی می مان ــتم ها باق ــه از آن سیس ــا چیزی ک و تنه

ســاختار هنــری و زیبایــی آن هاســت.
مونتنــی،  خیــام،  ماننــد  کســانی  شــکاکان:   -۴
اراســموس نیــز نظریــۀ شــناخت فیلســوفان و علــم 
ــر  ــته اند. از نظ ــار دانس ــان را، بی اعتب ــل ایش و عق
ایشــان، انســان موجــودی اســت کــه ناخواســته بــه 
جهــان می آیــد و برخــالف خواســت خــود از ایــن 
ــود،  ــت خ ــاه زیس ــی رود و در دورۀ کوت ــان م جه
ــت. او  ــش اس ــراض خوی ــوا و اغ ــد اه ــًا پایبن غالب
بــرای دل خوشــی خــود، بت هایــی بــه قامــت 
ایده هــا و خیــاالت خــود می تراشــد و آن هــا را 
ــرای  ــی ب ــتاید. راه ــمارد و می س ــت« می ش »حقیق
شــناخت چیزهــا و پی بــردن بــه اســرار دهــر نیســت 
ــن  ــان درای ــفه و عرف ــم و فلس ــل، عل ــت عق و کمی
ــی  ــو دان ــه ت ــرار ازل را ن ــت. »اس ــگ اس ــه لن زمین
ــرار و از  ــفه، تک ــن، فلس ــزوده برای ــن« اف ــه م و ن
ــد  ــی را می زن ــان حرف های ــت و هم ــرگرفتن اس س
کــه افالطــون و ارســطو زده انــد. قرن هاســت دربــارۀ 
وجــود و ماهیــت و صــادق بــودن یــا کاذب بــودن 
ــم،  ــا عل ــاس ب ــد و در قی ــخن می گوی ــا س گزاره ه
ــالف  ــفه، خ ــت. فلس ــته اس ــرفتی نداش ــچ پیش هی
»طبیعــت« اســت و مــا را وارد تحلیــل انتقــادی 
ــادی  ــل انتق ــه تحلی ــز ب ــد و نی ــان می کن باورهای م
ــر  ــا ب ــای م ــه باوره ــردازد ک ــی می پ پیش فرض های
آن اســتوار شــده اســت. مــردم، نــه دوســت دارنــد 
ــه  ــد دیگــران ب ــل دارن ــه می ــد و ن ــن کنن خــود چنی
ایــن کار، دســت بزننــد. بــه آســانی نمی شــود 
ــفه در آن  ــطحی که فلس ــه س ــرد ب ــع ک ــردم را قان م

ــد.)6( ــگاه کنن ــی ن ــد حت کار می کن
در  و  بســته اند  را  فلســفه  راه  چهارگــروه،  ایــن 
ــکانند  ــش را بخش ــۀ پرس ــد ریش ــع می خواهن واق
ــم  ــه بنگری ــک ک ــا نی ــد. ام ــل کنن و فلســفه را تعطی
ــد  ــود، نیازمن ــز در کار خ ــان نی ــود این ــم خ می بینی
اندیشــیدن و طــرح اســتدالل عقالنی انــد. بــه گفتــۀ 
ارســطو: فیلســوف، اهــل اندیشــه و اســتدالل اســت 
ــد  ــز نیازمن ــد نی ــفه را رد می کنن ــانی که فلس و کس
ــد  ــز بای ــفه نی ــرای رد فلس ــتدالل اند. ب ــل و اس عق

ــود. فیلســوف ب
ــی  ــتداللی، غن ــوای غیراس ــبب محت ــه س ــات ب ادبی
ــت  ــر اس ــوب ت ــفۀ مطل ــود، از فلس ــن خ و رنگی
ــود  ــد خ ــه نمی خواهن ــردم ک ــۀ م ــزد عام ــژه ن به وی
را وارد مشــکل هایی پُرپیــچ و خــم اســتدالل و 
ــه  ــد ک ــظ هــم باورن ــا حاف ــد و ب اندیشــه ورزی کنن

ــت: گف

حدیث چون و چرا درد سر دهد ای دل
پیاله گیر و بیاسا ز عمر خویش دمی

می کنــد.  مجــذوب  بیشــتر  را  مــا  ادبیــات، 
هنرمندبــودن خوش تــر از فیلســوف بودن اســت. 
ادبیــات، فــن دقیــق و منظــم بیــان احساســات اســت 
و ماننــد دیگــر هنرهــا، ماهیــت حســی دارد. ادبیــات 
اســتدالل نمی کنــد، نشــان می دهــد. قصــه و شــعر، 
ــدار  ــۀ دی ــد: صحن ــا می کن ــر صحنه ه ــا را درگی م
ژان والــژان بــا کــوزت در خانــۀ تناردیه هــا، صحنــۀ 
ــف  ــرۀ کی ــونیا، منظ ــا س ــکولنیکف ب ــدار راس دی
ــتوی  ــوردن تولس ــۀ فندق خ ــن، صحن ــز آناکارنی قرم
ــات  ــگل... ادبی ــش در جن ــا مادربزرگ ــال ب خردس
ــاده«  ــای »پیش پاافت ــر وصــف و تجســم چیزه درگی
ــو«  ــان »باباگوری ــت. رم ــی اس ــای جزی و رویداده
ــان،  ــن رم ــد. در ای ــزاک را در نظــر آوری نوشــتۀ بال
ــل  ــه محاف ــد ب ــه می خواه ــم ک ــی را می بینی جوان
اشــرافی پاریــس راه یابــد و پــدری کــه دخترانــش 
ــو«  ــا گوری ــی »باب ــدر یعن ــن پ ــد. ای او را می آزارن
ــه  ــد ک ــش می بین همــان ســتم و آزاری را از دختران
ــد. ــاکارش دی ــران جف ــر« شکســپیر از دخت »شــاه لی

ــا  ــا و جمله ه ــم کلمه ه ــا تنظی ــی تنه ــه کار ادب البت
نیســت، کلــی زنــده اســت. قصــه و شــعر، چیزهایی 

ــان  ــا زب ــا ب ــی ی ــان مفهوم ــا زب ــه ب ــد ک را می گوین
عــادی، بیــان نشــده اســت. در مثــل بخــش »آنالــی 
ــگان( ــب زنده داری« فینی ــان »ش ــل« رم ــا پلوراب و ی

جویــس،  جیمــز   (s Wake Finneganص 
جهــت  اســت  »تالشــی  نویســنده  گفــتۀ  بــه 
آهنــگ  ضــرب  بــا  واژه هــا  هماهنگ ســاختن 
آب... گفت وگویــی جیــغ و ویــغ دار بیــن دو زن 
ــان اســت.  ــه در جری ــار رودخان رخت شــوی در کن
ــا فرارســیدن شــب، تبدیــل بــه درخــت  زنانی کــه ب
و ســنگ می شــوند. رودخانــه، »لیفــی« نامیــده 
ماهــی  از  پــر  قهوه یــی،  کامــال  می شــود... رود 

آزاد، پُرپیــچ و خــم و کم عمــق اســت. صــدای 
ــود  ــنیده می ش ــوی ش ــوی دو زن رخت ش گفت وگ
ــه ســخن چینی  ــۀ »لیفــی« ب ــر ســاحل رودخان کــه ب
اســت،  باســتانی  منطقــۀ  این جــا  مشــغول اند. 
ــانه یی که  ــزوت، افس ــتان و اپ ــانۀ تریس ــادآور افس ی
اوپــرای واگنــر آن را جاودانــه کــرد... بعــد از بــارش، 
ــن دو  ــایه های ای ــد. س ــرا می رس ــۀ آذرخــش ف بارق
ــی درخــت  ــه یک ــود به طوری ک ــرزن محــو می ش پی
ــا  ــان ب ــا هم چن ــردد... آن ه ــنگ می گ ــری س و دیگ
ــار  ــارۀ تب ــچ پــچ و وراجــی درب ــه پ حالتــی گیــج ب
در حالی کــه  هم زمــان  می دادنــد،  ادامــه  آدمــی 
ــی  ــۀ شــب، محــو م ــواج رودخان ــای م درون آب ه

ــدند.)۷( ش
جویــس، بــه پیــروی از ویکــو بــاور دارد کــه 
و  اوج  پیدایــش،  می شــود:  تکــرار  تاریــخ 
و  بین رفتــن  از  درجــازدن،  افــول، جاری شــدن، 
ــو در  ــاز دورۀ ن ــرنو. آغ ــا از س ــش رویداده پیدای
»شــب زنده داری...« بــا صــدای غــرش تنــدری 
ــود. ــرار می ش ــاوب تک ــه تن ــه ب ــردد ک ــالم می گ اع
امــا  از واقعیــت حــرف می زنــد  نیــز  ادبیــات 
و ســخت  واقعیــت ســفت  دربــارۀ  فقــط  نــه 
ــخن  ــا س ــاده. در این ج ــش پاافت ــر و پی تغییرناپذی
از زایــش، زنده گانــی و عشــق نیــز بــه میــان 
می آیــد. در ادبیــات، فلســفه نیــز هســت امــا 
ــت.  ــی اس ــیر زنده گان ــفۀ تفس ــفه، فلس ــن فلس ای
تنوعــات  و  رنگین کمان هــا  دارای  زنده گانــی 
ــه  ــه ب ــار هرلحظ ــت عی ــد ب ــمار اســت و مانن بی ش
ــی،  ــخ ادب جهان ــه در تاری ــد. البت ــی درمی آی رنگ

اســت:  نوشــته شــده  نیــز  اندیشــه  رمان هــای 
ــر، »تهــوع« ســارتر.  ــل« روســو، »ســاده دل« ولت »امی
این هــا نمونه هــای عالــی رمان هــای فلســفی اند. 
ــکان«،  ــارتر اندیشــه های فلســفی »ام ــوع« س در »ته
»آگاهــی« و »خودآگاهــی« بازتــاب یافتــه اســت. در 
ــی  ــه ام خال ــی کاف ــد » وقت ــی کافه چــی می گوی جای
ــی می شــود.«  ــز خال ــه ام نی از مشــتری می شــود، کل
در ایــن رمــان، نظریه یــی فلســفی بــا موفقیــت 
گســترش یافتــه اســت. پــس فلســفه می توانــد 
ــری  ــد. بهره گی ــه کار آی ــی ب ــار ادب ــادۀ آث ــوان م به عن

از آن در کل کار ادبــی جنبــۀ ســاختاری نــدارد. 
همیشــه قضیه یــی اخالقــی وجــود دارد کــه از 
ــار  ــاختار آث ــی رود. س ــر م ــه ها پایین ت ــطح اندیش س
ــای  ــک و پیکاره ــای اروتی ــه رازه ــاز ب ــی ممت ادب
ــد.)8(  ــد می یاب ــر، پیون ــک و ش ــک و ژرف نی تاری
اوج چنیــن رویدادهایــی را در آثــار دراماتیســت های 
بزرگــی ماننــد ســوفوکلس، فردوســی یــا شکســپیر 
می تــوان دیــد. در مثــال در درام »آنتــی گونــه« 
قانــون  و  وظیفــه  مقابلــه  همیشــه گی،  مشــکل 
بــه روی صحنــه می آیــد: »کرئــون شــاه تبــس، 
ــن  ــازۀ دف ــرکرده، اج ــت س ــت هف ــس از شکس پ
ــهر  ــمن ش ــه دش ــرا ک ــد چ ــس را نمی ده پولونئیک
ــر پولونئیکــس، از  ــه خواه ــی گون ــوده اســت. آنت ب
ــی  ــر حیله ی ــه ه ــد و ب ــر می پیچ ــاه س ــان ش فرم
موفــق می شــود جنــازۀ بــرادر را بــه خــاک بســپارد. 
ــه او در  ــه این ک ــد ب ــوم می کن ــون وی را محک کرئ
دخمه یــی زنــده بــه گــور شــود. آنتــی گونــه خــود 
ــون  ــر کرئ ــون پس ــد. هائیم ــز می کن ــق آوی را حل
ــهبانو  ــد. ش ــود را می کش ــه خ ــی گون ــزد آنت و نام
»ائورودیکــه« نیــز بــا شــنیدن خبــر ایــن واقعــه بــه 

خودکشــی دســت می زنــد.)9(
ــون  ــخصی و قان ــالق ش ــاد اخ ــر، تض ــن اث در ای
و  دل  قانون هــای  ســتیزۀ  می بینیــم.  را  عمومــی 
ــع  ــل و رف ــگل، ح ــۀ ه ــه گفت ــه ب ــهر، تضادی ک ش
ــی  ــن رویاروی ــز آن ممکــن نیســت و ای مصالحه آمی
ــتم و  ــۀ رس ــه در منازع ــت، چنان ک ــت اس دو حقیق
اســفندیار نیــز دو پهلــوان باهــم در تضــاد می افتنــد 
ــه  ــد از قانونی ک ــک از ایشــان نمی توان ــی هیچ-ی ول
پیــروی می کنــد، ســر بــاز پیچــد. در تــراژدی، 
تقدیــر حکــم می رانــد. پهلــوان تراژیــک زیــر 
ــن  ــه ای ــود ب ــرد می ش ــر خ ــای تقدی ــدۀ چرخ ه دن
ــم،  ــای نظ ــت. در تراژدی ه ــوان اس ــه پهل ــل ک دلی
ماننــد تــراژدی پرومتــه ئــوس عمــل نمایــش 
متمرکــز اســت بــر شــخص عصیانگــر، عصیانگــری 
ــد.  ــی او را برتاب ــد کامیاب ــز نمی توان ــه طبیعــت نی ک
ــی  ــان اصل ــار«، قهرم ــۀ بیم ــای »جامع در تراژدی ه
ــان  ــز در هم ــر نی ــت. عصیانگ ــاه کار اس ــًا گن غالب
ــه  ــرای این ک ــرد ب ــت، او می می ــاه کار اس ــان گن زم
جایــی بــاز کنــد بــرای انتقــام گیرنده یــی کــه 
مجــری حکــم تقدیــر اســت. امــا در ادبیــات 
ــتن و  ــری، کش ــتیزه، عصیانگ ــخن از س ــا س همه ج
ــز ســخن از عشــق  ــی نی ــی نیســت، گاه انتقام جوی
و زیبایــی اســت. در ایــن زمینــه، منظومه هــا و 
ــتیزه  ــونت و س ــا را از خش ــه م ــم ک ــعاری داری اش
دور و بــه عشــق و دوســتی نزدیــک می کننــد. ابــن 
فــارض مصــری در شــعری که دربــارۀ محبــوب 
ــقانه را  ــاز شــعری عاش ــه ممت ــروده اســت، نمون س
ــاد حبیــب، شــراب  ــه ی ــه دســت داده اســت. او ب ب
می نوشــد. »مــدام« همــان یادکــرد محبــوب اســت. 
ــراب  ــه ش ــت ک ــاد اوس ــه ی ــه ب ــد ک ــر می کنن فک
ــرد دوســت، خــود  ــاد ک ــه ی ــد، در حالی ک خورده ان
شــراب اســت. پیــش از این کــه تــاک و تــاک 
ــن  ــم. ای ــن شــراب خورده ای ــا از ای نشــانی باشــد م
چــه شــرابی اســت؟ ایــن شــراب را چــه کســی در 
ــت؟  ــراب چیس ــن ش ــود ای ــزد؟ خ ــا می ری ــام م ج
ــد  ــن را کمــر باریکــی مانن ــه ای خورشــید اســت ک
ــن  ــه ای ــی ک ــد... در فاصله ی ــت می کن ــالل درس ه
ــه می رســانند  ــه هم ــد و ب ــی می کنن شــراب را صاف
این جــا  می شــود.  پدیــدار  ســتاره  چه قــدر 
ــتاره،  ــید، س ــود، خورش ــده می ش ــر دی مراعات النظی
مــاه و هــالل باهــم آمده انــد ولــی لطایفــی در 
ــید  ــراب خورش ــت. ش ــز هس ــعر نی ــردۀ ش ــس پ پ

ــت:)10( اس

به نیمه شب اگرت آفتاب می باید
ز روی دختر گلچهر رز نقاب انداز

)حافظ(
اکنــون بهتــر اســت بــه روشــن کردن رابطــۀ ادبیــات 
و فلســفه بپردازیــم. برخــی از نوشــته های فلســفی، 
ــن  ــدی دارد و از ای ــی نیرومن ــری و ادب ــویه هن س
افالطــون، »شــهر  جمله انــد رســالۀ »میهمانــی« 
خــدا«ی اوگوســتین، »امیــل« ژان ژاک روســو و 
»چنیــن گفــت زرتشــت« نیچــه، در ایــن نوشــته ها، 
برخــی از ایده هــای اصلــی هنــری و ادبــی بــا 

ــت. ــده اس ــرورده ش ــرح و پ ــفی ط ــی فلس زبان

و ادبیات 
فلسفه

 دست غيب، عبدالعلی 

بخش دوم
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حمداللـه  سـاکار  امنيـت  دمـي  افغانسـتان  د 

محـب چـې د امريـکا پـه متحـده اياالتو کـې تريه 

ورځ يـې پـه سـپينه ماڼـۍ کـې د نوموړي هېـواد د 

مـي امنيـت لـه سـاکار جـان بولټـن رسه وکتـل.

او  افغانسـتان  د  غـاړو  دواړو  کـې  ليدنـه  دې  پـه 

سـيمې سـيايس او امنيتـي حـاالت بـرريس کړل، 

د افغانسـتان او جنـويب آسـيا لـه پاره يـې د امريـکا 

متحـده اياالتـو د سـراتيژۍ پـر موثريـت او لـه 

ترهګـرۍ رسه د مبـارزې پـه برخه يې هـر اړخيزې 

خـرې وکـړې. همدارنګـه د افغانانو پـه مرشۍ يې 

د سـولې پـه برخه کـې پر روانـو چـارو دوه اړخيز 

مالومـات لـه بـل رسه بـل رسه رشيـک کړل.

 حمداللـه محـب پـه خپلـو خـرو کـې د متحـده 

نـږدې  پـه  او  وکـړه  مننـه  همکاريـو  لـه  اياالتـو 

راتلونکـي کـې يـې د افغانسـتان هوايي ځـواک له 

پـاره د تازه جنګي الوتکو سـپارل لـه ترهګرۍ رسه 

د مبـارزې او افغـان ځواکونـو د پياوړتيـا پـه برخه 

کـې مهـم ګام وبالـه. 

ښـاغي محـب د سـيمې د هېوادونـو پـه کچـه له 

روان سـيايس او امنيتـي حالـت په ځانګـړي توګه 

د دې هېوادونـه لخـوا لـه ترهګـرۍ رسه د مبارزې 

لـه  وړانديزونـه  او  بـرريس  خپلـه  پـر څرنګـوايل 

امريکايـي لـوري رسه رشيک کړل. ښـاغي محب 

د سـولې له بهري څخـه د سـيمې د هېوادونو ماتړ 

بالـه او پـه هغـه هېوادونـه يـې د زيـات  مهـم و 

مترکـز غوښـتنه وکـړه، چـې د خپلو شـخيص ګټو 

په موخه د افغانسـتان د سـولې له بهري رسه مرسـته 

نـه کوي.

د امريـکا متحـده اياالتـو د مـي امنيـت سـاکار 

جـان بولټن له ترهګـرۍ رسه د مبـارزې په لومړۍ 

کرښـه کـې د افغـان امنيتـي - دفاعـي ځواکونـو 

د  او  وکـړه  قـدرداين  رسښـېندنو  سـارې  بـې  لـه 

سـيمې پـه کچه يـې لـه ترهګـرۍ رسه د مبـارزې 

پـه برياليتـوب کې د مشـرکې اجـاع پـه رامنځته 

کيـدو ټينـګار وکـړ. ښـاغي بولټـن وويـل، چې د 

افغانسـتان او جنويب آسـيا له پـاره د امريکا متحده 

اياالتـو د سـراتيژي د ال موثريـت او اغيزمنتيـا پـه 

موخـه پـه لـوړه کچـه سـا مشـورې روانـې دي. 

نومـوړي افغـان لوري تـه ډاډ ورکړ چـې هېواد يې 

لـه ترهګـرۍ رسه د مبـارزې او پرمختـګ پـه برخه 

کـې لـه افغانانـو رسه پـر خپلـو ژمنـو والړ دی. په 

دې دوه اړخيـزه ليدنـه کـې پر يو لړ نـورو د عاقې 

وړ موضوعاتـو هـم خرې وشـوې.

در حالی کــه کم تــر  از چندمــاه از عمــر 
حکومــت وحــدت ملــی باقــی مانــده 
ــات  ــیدن انتخاب ــتانۀ فرارس ــت و در آس اس
2019ریاســت جمهــوری قــرار داریــم، 
ــری  ــه رهب ــداوم ب ــول و ت ــم تح ــا تی ام
ــرروز  ــت ه ــا گذش ــی ب ــرف غن محمداش
و بــا از دســت دادن چهره هــای کلیــدی 

می شــود.  معیوب تــر  خــود 
حکومــت  رییــس  غنــی  محمداشــرف 
وحــدت ملــی، از چهره هــای ناسیونالیســت 
معاصــر پشــتون اســت. او تــا مقطــع دکتورا 
در دانشــگاه های لبنــان و امریــکا  درس 
خوانــده اســت. او مدتــی به عنــوان رییــس 
بانــک مرکــزی و وزیــر اقتصــاد در کابینــۀ 
حامــد کــرزی رییــس جمهــور پیشــین کار 
کــرده. او در انتخابــات 201۴ »تیــم تحــول 
و تــداوم« را بنیــان گذاشــت و بــه مصــاف 
کارزارهــای انتخاباتــی رفــت. امــا انتخابات 
ــن و  ــی از چالش آفری ــه یک ــال 201۴ ب س
شــد  تبدیــل  انتخابات هــا  تنش زاتریــن 

ــه  ــگاه تجزی ــۀ پرت ــه لب ــا کشــور را ب و حت
نزدیــک ســاخت. ایــن موضــوع پــای 
ــکا  ــۀ امری ــر خارج ــی و وزی ــۀ جهان جامع
را بــه معرکــه کشــانید و منجــر بــه تشــکیل 
ــه  ــد. اگرچ ــی ش ــدت مل ــت وح حکوم
ــا  ــی ب ــت وحــدت مل ــرح تشــکیل دول ط
ــای  ــه از پس لرزه  ه ــت درک ک در نظرداش
وجــود  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
سیاســی  جریــان  جانــب  از  داشــت 
ــزاری  ــش از برگ ــک پی ــی ی ــدای مل آجن
ــود و  ــده ب ــرون داده ش ــات 201۴بی انتخاب
ــن  ــی ای ــای انتخابات در دورۀ اول کارزاره
طــرح طــی یــک نشســت بــزرگ در کابــل 
ــت وحــدت  ــات و دول ــام »انتخاب تحــت ن
ملــی« از جانــب احمدولــی مســعود رییــس 
ــه  ــق هم ــد و تواف ــه ش ــان ارای ــن جری ای
نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری از 
ــا دســت  ــداهلل ب ــی و عب ــور غن ــه دکت جمل
ــن و  ــس از ای ــد. پ ــه ش ــان گرفت ــط آن خ
بعــد از برگــزاری دور دوم انتخابــات و 
ــی  ــۀ جهان ــای ناشــی از آن جامع جنجال ه

به ویــژه امریــکا ایــن طــرح را عملــی 
کردنــد بــه اســاس آن آقــای غنــی و آقــای 
ــرار  ــدرت ق ــاویانه در راس ق ــداهلل مس عب

ــد.  گرفتن
امــا از آغــاز تــا هنــوز هیــچ رابطــۀ 
ــدرت  ــن دو شــریک ق ــان ای ــی در می خوب
ــه  ــان ب ــتر آگاه ــت. بیش ــده اس ــده نش دی
ــت  ــاد حکوم ــس ایج ــه پ ــد ک ــن باوران ای
ــرد  ــم منحصربه ف ــک تی ــی ی ــدت مل وح
در ارگ تمــام قــدرت را در انحصــار خــود 
ــرار داد. در حالی کــه محمداشــرف غنــی  ق
ــوان رییــس حکومــت وحــدت ملــی  به عن
می توانســت محبــوب باشــد و عزت مندانــه 
حکومــت کنــد. امــا بــا متوسل شــدن 
و  تعصب آمیــز  قومــی  رشــته های  بــه 
اعمــال فاشیســتی انحصــاری حکومــت را 

ــرد.  ــون ک ــرا رهنم ــرف قهقه به ط
در حالی کــه حکومــت وحــدت ملــی کــه 
ــود،  ــا رای ب ــۀ میلیون ه ــل توافق نام حاص
امــا به ناکام تریــن نظامــی تبدیــل شــد 

کــه در تاریــخ افغانســتان شــاید کم تــر 
ــۀ  ــد. دورزدن توافق نام ــده باش ــه ش تجرب
ــرف ارگ  ــی از ط ــدت مل ــت وح حکوم
ــبب  ــه س ــی ک ــن مولفه های و درنظرنگرفت
حفــظ وحــدت ملــی و یک پارچه گــی 
ــتر  ــه بیش ــود ک ــی ب ــود، از گزینه های می ش
ــن  ــی ای ــکته گی و ناکام ــبب س ــه س از هم

ــد.  ــه گردی ــو تجرب نظــام ن
گســترش مثلــث فقــر، بیــکاری و تعصبات 
ســازمان یافته و آشــکار قومــی و زبانــی 
درمیــان  آشــفته گی  ســبب  کشــور،  در 
مــردم شــد و جــدال قــدرت در میــان 
ــی  ــبب نگران ــا س ــت حت ــران حکوم رهب
ــی  ــرکای جهان ــی و ش ــای بین الملل نهاده
ــت  ــن حال ــا ای ــا ب ــد. ام ــتان گردی افغانس
ــات  ــیدن انتخاب ــتانۀ رس ــه در آس ــون ک اکن
2019 قــرار داریــم، تیــم معیــوب و چهــر ۀ 
ــرد؟  ــد ک ــی چــه خواه فاشیســت نمای غن
سیاســت های عوام فریبانــه و منطق گریــز 
آقــای غنــی دیگــر بــرای هیــچ فــرد به ویژه 
ــه  ــت ک ــان نیس ــت مداری پنه ــچ سیاس هی

ازهم ریخته گــی  ســمت  بــه  را  کشــور 
ــک مغزی های  ــن خش ــرد. ای ــش ب ــه پی ب
ــیده گی  ــبب ازهم پاش ــا س ــی حت ــای غن آق

ــداوم شــد.   ــم تحــول و ت ــی تی درون
ــی  ــۀ جهان ــتیبانی های جامع ــم پیش علی رغ
به ویــژه امریــکا به عنــوان یــک قــدرت 
بــزرگ در افغانســتان، کارنامۀ محمداشــرف 
غنــی رییــس حکومــت وحــدت ملــی 
نشــان می دهــد کــه وضعیــت بدتــر از 
ــال  ــش از چهارس ــۀ بی ــد. کارنام ــش ش پی
ــان دهندۀ  ــی نش ــای غن ــت آق ــر حکوم عم
ــرار  ــکاری، ف ــر، بی ــش فق ــی، افزای بی امن
مغزهــای جــوان از کشــور و...، اســت. 
ــی به شــکل  ــات قوم ــدت تعصب ــن م در ای
ــن زده  ــهروندان دام ــان ش ــد در می هدفمن
ــورای  ــت جمهوری و ش ــد و ارگ ریاس ش
و  دســتگاه ســرکوب  به عنــوان  امنیــت 
توطیــه علیــه شــهروندان و حتــا یــک قــوم 
ــاال  ــا ح ــد. ام ــم ش ــاص مته ــرف خ و ط
بیشــتر افرادی کــه بــا غنــی هم دســت 
شــده اند  جــدا  او  از  بودنــد  همــراه  و 
کرده انــد.  کناره گیــری  او  کابینــۀ  از  و 
ــادات  ــید س ــت ها از س ــرۀ درش ــن مه ای
منصــور نــادری وزیــر شهرســازی پیشــین 
ــا حنیــف اتمــر مشــاور شــورای امنیــت  ت
ــر  ــت، ظاه ــورای امنی ــاون ش ــر مع و کاک
از  کــه  و...  همایــون  همایــون  قدیــر، 
ــداوم  ــول و ت ــم تح ــراد تی ــن اف کلیدی تری
بودنــد در برابــر ایــن تیــم قــرار گرفته انــد. 
امــا دیــده می شــود کــه غنــی بــرای 
اغــوای دیگــران هنــوز بــا نشــان دادن 
ــه  ــد ک ــالش می کن ــی ت ــای تصنع حالت ه
اعتمــاد تقلیل یافتــۀ بیــش از حــد تیــم 
خــود را پنهــان نگهــدارد و بــرای بازســازی 
ــش  ــای خوی ــن رقب ــا به دام ــم حت ــن تی ای

می کنــد. ســرخم 
هرچنــد آقــای غنــی در حکومــت خــود به 
ــر  ــواره به خاط ــه هم ــدان داد ک ــانی می کس
ــه قهــر و  برآورده ســاختن اهــداف خــود ب
ــون  ــا اکن ــدند. ام ــل می ش ــونت متوس خش
ــتر  ــون بیش ــد. چ ــرق کن ــاید ف ــاع ش اوض
ایــن تیورســن ها کــه شــاید یکــی آن 
حنیــف اتمــر باشــد دیگــر بــا غنی نیســت.

انتخابــات  تندبادهــای  امــا،  اکنــون 
تیــم  اســت؛  راه  در  ریاســت جمهوری 
معیــوب تحــول تــداوم بــا چــه مکانیزمــی 
وارد ایــن معرکــه خواهنــد شــد تــا یک بــار 
دیگــر بتوانــد قــدرت را در قبضــۀ متشــکلۀ 
خــود در ارگ داشــته باشــند. تیمی کــه 
حــاال معیــوب اســت و از پایه هــای آن 
ــت.  ــده اس ــی مان ــا باق ــا دوت ــک ی ــا ی تنه
ــاره  ــوب خــود دوب ــم معی ــا تی ــی ب ــا غن آی
ــی رود  ــات 2019 م ــای انتخاب ــه کارزاره ب
یــا تکــت جدیــد را تشــکیل می دهــد. 
قرایــن و شــواهد نشــان می دهــد کــه 
اختالفــات ارگ ریاســت جمهــوری بــا 
مشــاور شــورای امنیــت نیــز ناشــی از 
ــق  ــه به تواف ــت ک ــوده اس ــورد ب ــن م همی
نرســیده اند و در نهایــت حنیــف اتمــر 
ــول  ــم تح ــت  تی ــای  درش ــی از مهره ه یک
و تــداوم، غنــی را تــرک گفــت و در صــدد 
ایجــاد تیمــی جدیــد در برابــر تیــم تحــول 
و تــدام شــده اســت. از طــرف دیگــر 
کنش گــران سیاســی عمدتــآ پشــتون در 
ــد: اســداهلل  ــرار گرفته ان ــی ق ــم غن ــر تی براب
ــون  ــون همای ــر، همای ــر قدی ــد، ظاه خال
ــی،  ــزرگ مل ــالف ب و... در چارچــوب  ایت
ــتون  ــیون پش ــایر سیاس ــر داودزی و س عم
بــه مصــاف کارزارهــای انتخاباتــی خواهند 
پس لرزه هــای  حــال،  ایــن  بــا  رفــت. 
ــات  ــی ضرب ــکان غن ــای نزدی کناره گیری ه
ســنگینی را بــه تیــم »تحــول و تــداوم« وارد 

ــت.  ــرده اس ک

نتخابات ا تندبادهای 
تداوم و  تحول  معیوب  تیم  و   

رییس اجرایی: 
دولتازسیستمانگشتنگاریدرانتخاباتاستفادهمیکند

کمیسیون انتخابات: 

ایـنتصمیـم70فیـصداحتـمالدارد

د افغانستان د ملی امنیت سالکار 
د امریکا دملی امنیت سالکارسره وکتل

عبـداهلل عبـداهلل، رییس اجرایـی حکومت وحدت 
مراسـم  در  سـنبله(   30( جمعـه  دیـروز  ملـی 
هفتمیـن سـالیاد شـهید اسـتاد برهان الدیـن ربانی 
رییـس جمهـور سـابق و شـهید صلـح در »خیمۀ 
لویـه جرگـه« بـا اشـاره بـه چالش هـای انتخابات 
بیومتریـک/ سیسـتم  اسـتفاده  از  دولـت  گفـت: 
انگشـت نگاری در روز انتخابـات خبر داده اسـت.
آقـای عبـداهلل گفـت: » ایـن تصمیم را کمیسـیون 
مسـتقل انتخابـات در آیندۀ نزدیک اعـالم خواهد 
کرد کـه رای دهنده گان با اسـتفاده از بیومتریک در 

روز انتخابـات می توانـد رای دهند«.
نگرانی هـای  کار  ایـن  افـزود کـه  آقـای عبـداهلل 
مـردم و احـزاب سیاسـی در خصـوص تقلـب را 

رفـع خواهـد کـرد.
آقـای عبـداهلل گفـت: »چـون تبصره هـای مختلف 
چه کسـی  کـه  می شـود  روز  و  شـب  ایـن  در 
معـاون  شـود کـی معـاوِن معـاون می شـود، اگـر 
در انتخابـات تصمیمـی بگیریـم، تصمیـم ناقـص 

نخواهـد بـود.«
آقـای عبـداهلل تصریـح کـرد کـه به عنـوان معـاون 
جـز یـک تکـت انتخاباتـی نمی شـود و افـزود که 
»ایـن را کالن کاری تلقـی نکنیـد و بی تفاوتـی هم 

. نیست«
آقـای عبـداهلل بـا اشـاره بـه گمانه زنی هـا دربـارۀ 
سـال  انتخابـات  در  مشـارکت اش  چه گونه گـی 
احتمـال  افغانسـتان،  جمهـوری  ریاسـت  آینـدۀ 

نکـرد.  رد  را  انتخاباتـی  تیم هـای  در  حضـورش 
امـا تلویحـا معاون شـدن در تکت هـای انتخابـات 

آینـده را رد کـرد.
سـخن گوی  ابراهیمـی  عزیـز  حـال،  همیـن  در 
کمیسـیون انتخابات در تماس بـا روزنامۀ ماندگار 
انگشـت نگاری  بیومتریـک/  سیسـتم  اسـتفادۀ  از 
اسـتقبال کـرده و می  گویـد کـه احتمـال دارد کـه 

ایـن تصمیـم ۷0درصـد عملـی  شـود. 
آقـای ابراهیمـی هم چنـان افـزود که ایـن تصمیم 
تـا چنـدروز دیگر )یک شـنبه هفتۀ آینده(، روشـن 

خواهد  شـد. 
آقـای ابراهیمـی بـا تاکیـد افـزود کـه کمیسـیون 

می کنـد. حمایـت  تصمیـم  ایـن  از  انتخابـات 
انتخابـات  برگـزاری  بـه  کـه  درحالی سـت  ایـن 
مانـده،  یک مـاه  از  کم تـر  افغانسـتان  پارلمانـی 
احـزاب سیاسـی نیـز هم چنـان بـه مخالفـت در 
چه گونه گـی  و  انتخاباتـی  راهکارهـای  برابـر 

می ورزنـد. تاکیـد  آن  برگـزاری 
از حـدود یـک هفتـه پیـش طـرف داران ایتـالف 
بـزرگ ملـی کـه از بیـش از 30حـزب و جریـان 
سیاسـی تشـکیل شـده اسـت، درهای کمیسـیون 
جنـوب  در  قندهـار  والیـات  در  را  انتخابـات 
از  یکـی  بسـته اند.  افغانسـتان  در شـمال  بلـخ  و 
خواسـت های اصلی معترضان اسـتفاده از سیسـتم 
بیومتریـک بـرای جلوگیری از تقلـب در انتخابات 

پارلمانـی پیـش رو اسـت.

ابوبکر صدیق

سپاس نامه برای گرامی داشت...
 مــردم از اقــوام و اقشــار متنــوع کشــور به خصــوص 
نســل جــوان اعــم از دختــران و پســران در سرتاســر 
ــۀ  ــه گوش ــی در گوش ــی و خارج ــتان، داخل افغانس
جهــان، درک عمیــق ایــن نســل را در گــذار از 
ــاس  ــه احس ــه مرحل ــی ب ــرف احساس ــه ص مرحل
نیــاز بــه اندیشــه، بینــش، روش و منــش احمدشــاه 

مســعود کشــانیده اســت. 
شــرایط  زادۀ  کــه  پاش هایــی  و  شکســت  آری 

سیاســی 1۷ســال اخیــر و یــک پدیــده طبیعــی 
فضــای نابهنجــار افغانســتان اســت کــه آرمــان 
ــه و  ــوط برنام مســعود را در آن راهــی نیســت، مرب
ــت.  ــدا اس ــابش ج ــد، حس ــاد نمی باش ــداف بنی اه
مســعود چنان چــه در دل ســرزمینش ســبز شــد 
ــد، در روح  ــه گردی ــش جاویدان ــب مردمان و در قل
ــه  ــش جوان ــرای همی ــدی ب ــل های بع و روان نس

ــد زد.  خواه
بــا وجــود همــۀ کــم و کاســتی ها، مشــکالت 
ــه  ــال ها ب ــه س ــن هم ــی ای ــاد ط ــه بنی و موانعی ک

ســختی تجربــه کــرد و پشــت ســر گذاشــت، 
امــروز افتخــار ایــن را دارد کــه گرامی داشــت 
ــگ  ــک فرهن ــه ی ــهید را ب ــه ش ــال روز و هفت از س
ــون ارزشــی  ــی مبــدل نمــود و منحیــث کان همه گان
و معنــوی، طالیــه دار اندیشــه و دیدگاه هــای شــهید 
مســعود بــرای نســل های بعــدی تــوأم بــا گســترش 

ــد.  ــد مان ــدگار خواه ــه، مان همه جانب
ــدر  ــروران گران ق ــزان و س ــۀ عزی ــان از هم در پای
ــان  ــار جه ــه و کن ــتان و گوش ــر افغانس در سرتاس
آزادی،  نمادهــای  از  بزرگ داشــت  در  کــه 

ــآ  ــد، قلب ــت ســهیم بودن مقاومــت، وحــدت و عدال
ســپاس گزاریم و از پــروردگار هســتی عاجزانــه 
می طلبیــم تــا بــه برکــت خــون میلیون هــا شــهیدی 
ــا  ــور م ــد، در کش ــان داده ان ــفر ج ــن س ــه در ای ک

ــد. ــرار نمای ــر ق ــی ب ــش دایم آرام

با اظهار سپاس بی پایان، برادر تان
احمدولی مسعود

رییس عمومی بنیاد شهید احمدشاه مسعود
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ورزش
حسيب فقيری

ـــود  ـــبوک خ ـــودم فس ـــته ب ـــارک نشس ـــک روز در پ ی
را چـــک می کـــردم،

ـــت: کاکا  ـــد و گف ـــاله آم ـــا 9س ـــر-بچه 8 ی ـــک پس ی
ـــری؟ ـــاجق می خ ـــته س ـــک بس ی

گفتـــم همـــرای مـــن پـــول نیســـت، ولـــی اگـــر می خواهـــی 
بنشـــین کنـــارم حـــاال دوســـتم می آیـــد می خـــرم.

پسر گفت: خوب است و نشست
بعد از مدتی گفت: کاکا در مبایلت چه را می بینی؟

گفتم در فضای مجازی می گردم
گفت فضای مجازی چیست کاکا؟

ـــۀ 8  ـــر بچ ـــک پس ـــل درک ی ـــه قاب ـــم ک ـــی بده ـــتم جواب خواس
ـــد؛ ـــاله باش ـــا9 س ی

کاکا فضـــای مجـــازی جایی ســـت کـــه  گفتـــم جـــان 
ــت را در  ــام رویاهایـ ــی تمـ ــی ولـ ــش کنـ ــی لمسـ نمی توانـ

می ســـازی. آن جـــا 
ـــن  ـــت دارم، م ـــازی را دوس ـــای مج ـــم فض ـــن ه ـــت کاکا م گف

ـــرم ـــاد می ـــم زی ه
گفتم مگر انترنت داری؟

ـــش  ـــت دیدن ـــت، هروق ـــدان اس ـــدرم در زن ـــی کاکا، پ ـــت ن گف
مـــی روم نمی توانـــم لمســـش کنـــم ولـــی دوســـتش دارم.

ــب  ــر کار، شـ ــی رود سـ ــه مـ ــاعت ۷بجـ ــح سـ ــادرم صبـ مـ
10بجـــه می آیـــد کـــه مـــن می خوابـــم نمی توانـــم ببنمـــش 

ولـــی دوســـتش دارم.
وقتـــی بـــرادر خـــوردم گریـــه می کنـــد، نـــان را در آب 
می ریزیـــم می خوریـــم فکـــر می کنیـــم ســـوپ اســـت، تـــا 

حالـــی ســـوپ نخـــوردم ولـــی ســـوپ را دوســـت دارم.
ــی  ــوم ولـ ــر شـ ــم و داکتـ ــت دارم درس بخوانـ ــن دوسـ مـ
ـــن  ـــب رفت ـــا مکت ـــم، ام ـــد کار کن ـــروم بای ـــب ب ـــم مکت نمی توان

ــت دارم را دوسـ
کاکاجان حاال تو بگو این دنیای مجازی نیست؟
اشک هایم را پاک کردم و نتوانستم چیزی بگویم

ــر از  ــو مجازی تـ ــای تـ ــان کاکا، دنیـ ــی جـ ــم بلـ ــط گفتـ فقـ
دنیـــای مـــن اســـت.

ذبيح اهلل ساعی

مگر ما ملتیم؟!
در ســال 201۵ میــالدی وقتــی رجــب طیــب اردوغــان 
ــاخت کاخ  ــرای س ــر ب ــون دال ــاص 300میلی از اختص
جدیــد ریاســت جمهــوری ترکیــه )آک ســرای - کاخ ســپید( خبــر 
ــم  ــن رق ــاص ای ــه اختص ــهروندان ترکی ــادی از ش ــمار زی داد، ش
ــا  ــروری و بی ج ــد را غیرض ــای جدی ــاختن بن ــرای س ــت ب درش
ــه  ــت ب ــماری دس ــد. ش ــت کردن ــدیداً مخالف ــا آن ش ــده و ب خوان
مظاهــره زده و یکی-دوبــار دادگاه هــای ترکیــه بــه توقــف ســاخت 
و ســاز آن حکــم صــادر کردنــد امــا طیــب اردوغــان بــدون توجــه 
بــه مخالفت هــا و بــرای احیــای شــکوه ســلطنت ها و تاریــخ 
گذشــتۀ اناطولــی کار ســاخت ایــن کاخ بــزرگ را تــا پایــان 
ــع  ــر مرب ــا 210هزارمت ــکوه ب ــن کاخ پرش ــرانجام ای ــه داد. س ادام
ــای  ــر از کاخ ورس ــر بزرگ ت ــار براب ــاق )چه ــاحت و 1000ات مس
ــکل از  ــکا( متش ــفید امری ــر از کاخ س ــر بزرگت ــه و 30براب فرانس
ــوع  ــزرگ در صــورت وق ــه در آن پناهــگاه ب ــم ک ــای عظی ســه بن
جنــگ هسته یی-شــیمیایی قــرار گرفتــه و اتاق هــای آن همــه 
ــجد  ــک مس ــد و ی ــی مصئون ان ــات تلفون ــنود مکالم ــر ش در براب
ــاح و  ــزرگ کــه گنجایــش هم زمــان ۵000 نمازگــزار را دارد افتت ب
ــرداری ســپرده شــد؛ کاخــی کــه اکنــون نمــاد شــکوه و  ــه بهره ب ب

ــت آن اســت. ــه و مل عظمــت ترکی
ــل  ــول کاب ــر پ ــون دال ــتان 300میلی ــداداد افغانس ــک خ ــا در مل ام
بانــک )پولــی بــه انــدازۀ هزینــۀ ســاخت بزرگ تریــن کاخ 
ــه  ــال ب ــخاص معلوم الح ــوی اش ــان( از س ــت جمهوری جه ریاس
ــوت  ــۀ پروم ــر برنام ــون دال ــم 280میلی ــون ه ــت و اکن ــا رف یغم
ــگار  ــورده و ان ــکان نخ ــی از آب ت ــی آب ــا گوی ــده ام ــده ش دزدی

ــت. ــاده اس ــاق نیفت ــزی اتف چی
ــان  ــتان اردوغ ــهروندان و قلم به دس ــماری از ش ــه ش پ.ن: در ترکی
ــرف  ــا مص ــد آن ه ــه از دی ــن کاخ )آن چ ــاختن ای ــر س را به خاط
ــرای  ــن« و کاخــش را به جــای آک س ــوده اســت( »خای ــی ب اضاف
ــاق(  ــرای- کاخ قاچ ــاق س ــرای )قاچ ــفید(، کاچ-آک س )کاخ س
ــت  ــر اس ــا حاض ــه؟ آی ــا چ ــهیدپرور م ــت ش ــا مل ــد ام می خوانن
این گونــه افــراد را به خاطــر خیانت هــای شــان اگــر خایــن و 
دزد نمی خوانــد حداقــل زعیــم ملــی، ملــی مشــر، قهرمــان، بابــا و 

ــد؟ ــال آن نخوان امث

دفاع از رونالدو با چاشنی 
تبعیض جنسیتی علیه زنان

تصویری که بازار بدل لیونل 
مسی را خراب می کند

فيـسبـوک نـــامــه

فوتبــال جهــان - هافبــک تیــم یوونتــوس واکنــش عجیبــی نســبت بــه 
اخــراج کریســتیانو رونالــدو نشــان داده اســت.

اخــراج بحث برانگیــز کریســتیانو رونالــدو در دیــدار یوونتــوس و 
ــد. ــاع از او بپردازن ــه دف ــم ب ــش ه ــد هم تیمی های ــث ش ــیا باع والنس
امــره جــان در واکنــش بــه ایــن اتفــاق بــه یــک شــبکۀ آلمانــی گفــت: 
»قــرار اســت بابــت چنیــن حرکاتــی هــم کارت قرمــز داده شــود؟ مــن 
تــازه فهمیــده ام کــه کارت قرمــزی کــه بــه او داده انــد بــه خاطــر ایــن 
بــوده کــه موهــای موریــو را کشــیده اســت، مــا کــه زن نیســتیم. بیاییــد 
فوتبــال بــازی کنیــم. اگــر داور بخواهــد بــرای چنیــن صحنه یــی کارت 
ــا کارت  ــا را ب ــه خطاه ــد هم ــدر بای ــش درآورد، آن ق ــز را از جیب قرم

قرمــز جریمــه کنــد. حرکــت او مطلقــًا کارت قرمــز نداشــت.«
باعــث شــد در  آلمانــی یوونتــوس  همیــن حرف هــای هافبــک 
ــود. ــان ش ــه زن ــیتی علی ــض جنس ــه تبعی ــم ب ــبکه های مجــازی مته ش

ــا ریش هــای خــودش خداحافظــی  ــه ب ــم گرفت ــل مســی تصمی لیون
کنــد.

رســانه های بین المللــی نوشــته اند کــه دقایقــی قبــل صفحــات معتبــر 
فضــای مجــازی و البتــه خــود لیونــل مســی تصویــری را بــا کاربران 
فضــای مجــازی بــه اشــتراک گذاشــتند کــه نشــان می دهــد لیونــل 
مســی امــروز بــدون ریــش در تمرینــات بارســا حاضــر شــده اســت. 
ــد،  ــر جدی ــا ظاه ــس ب ــن پ ــه از ای ــم گرفت ــی تصمی مســی در حال
فوتبــال بــازی کنــد کــه پیــش از ایــن ریــش داشــت. همیــن اتفــاق 
باعــث شــده بــود بــدل ایرانــی او یعنــی رضــا پرســتش خیلــی بــه 
مســی شــبیه باشــد. چراکــه خیلی هــا می گفتنــد کــه بخــش زیــادی 
از شــبیه بودن پرســتش بــه مســی همیــن ریش هاســت و اگــر روزی 
فــوق ســتارۀ آرژانتینــی دوبــاره بــه ظاهــر قبلــی برگــردد کار بــدل 
ــخت  ــد س ــی بمان ــبیه او باق ــان ش ــه هم چن ــرای این ک ــی اش ب ایران
ــه  ــی نســبت ب ــرده و حت ــن کار را ک ــد شــد. حــاال مســی ای خواه
ــت  ــا وضعی ــرده ت ــر ک ــش را کوتاه ت ــم ریش های ــل ه ــدروز قب چن

ــد. ــش به وجــود بیای ــرای بدل ــی ب جالب

ه خاطر
بازنویسی یک 

»ما به ثابت کردن خود برای دیگران نیاز نداریم«
بهــار ســال 1386 خورشــیدی بــود، مــن و غفــار صالحــی هــم کار 
ــک  ــت انجــام ی ــر افغانســتان« جه ــح بخی ــو صب ــم در »رادی خوب

ــم. ــی رفتی ــزد اســتاد ربان ــژه ن گفت وگــوی وی
ــد  ــود و حام ــده ب ــیس ش ــازه تاس ــی ت ــۀ مل ــا جبه در آن روزه
ــاد کــرده و  ــن جبهــه انتق ــا شــتاب زده گی از تاســیس ای کــرزی ب
برخــی از اعضــای ایــن جبهــه را مرتبــط بــه خارجی هــا )ایــران( 

عنــوان کــرده بــود.
از اســتاد ربانــی دربــارۀ همیــن دیــدگاه کــرزی پرســیدم؛ 
ــب  ــرزی صاح ــت: ک ــود، او گف ــب ب ــی جال ــتاد ربان ــواب اس ج
حکومــت داری را تــازه دارنــد تجربــه می کننــد، همان گونــه 
ــا  ــد، م ــم گــپ می زن ــده ه ــد، نافهمی ــده امضــا می کن ــه ناخوان ک
ــان  ــب و همراه ــرزی صی ــرای ک ــردن خــود ب ــه اثبات ک ــازی ب نی

ــم... ــان نداری ش
ــک  ــته ام ی ــه داش ــان مصاحب ــا ایش ــه ب ــاری ک ــه ب ــن در دو-س م
نتیجه گیــری داشــته ام »نــرم صحبــت می کنــد امــا بســیار محکــم.« 
ــی  ــت، اندک ــرده اس ــی ک ــارزۀ سیاس ــال مب ــیدم چندس ازش پرس

ــال. ــت ۴۵ س ــر گف ــد ت ــرد و بع ــگ ک درن
ــن  ــه ای ــد و ب ــگاه می کنی ــب ن ــه عق ــروز ب ــی از ام ــیدم، وقت پرس
ــد؟ ــق احســاس می کنی ــدر خــود را موف ــارزه چه ق همــه ســال مب

ــم از  گفــت: در اهــداف بزرگــی کــه به خــود ترســیم کــرده بودی
ــم  ــتان و بعده ــرخ در افغانس ــش س ــاوز ارت ــت تج ــه شکس جمل
ــان باشــد  ــاد ت ــا ی ــم، ام ــان موفــق بودی ــم طالب شکســت دادن رژی
نیــز  اشــتباه  می کننــد،  عمــل  کــه  اندازه یــی  بــه  انســان ها 
ــوده اســت. ــی از اشــتباهات نب ــز خال ــا نی ــد و عمل کــرد م می کنن

گفتم، پیام تان به نسل جوان چی است؟ 
ــی،  ــای داخل ــون توطیه ه ــتان کان ــید، افغانس ــدار باش ــت: بی گف
ایــن  اوضــاع  و  اســت  گوناگــون  بین المللــی  و  منطقه یــی 
کشــور همیشــه پیچیده تــر از آن اســت کــه مــردم عــادی تصــور 
ــۀ  ــی صحن ــای اصل ــوارد واقعیت ه ــرا در بســیاری م ــد، زی می کنن

ــود. ــه نمی ش ــردم گفت ــه م ــور ب ــن کش ــت در ای سیاس
ــا را  ــه آن ه ــیدم و این ک ــش پرس ــارۀ خاطرات ــام ازش درب در فرج

نوشــته اســت یــا خیــر؟
ــا  ــا ت ــادی دارم ام ــته ام، یادداشــت های زی ــی نوش ــت: چیزهای گف
اکنــون زمــان امــان نــداده اســت تــا دربارۀ شــان یــک فکر اساســی 
بکنــم و بــه چــاپ برســد و مــردم بداننــد کــه قضاوت هــای شــان 
ــک  ــن نزدی ــی م ــای زنده گ ــا واقعیت ه ــدر ب ــن چه ق ــارۀ م درب

بــوده اســت.
اکنــون ایــن وظیفــه بــه دوش فرزنــدان و اعضــای خانــوادۀ 
ــام  ــا ن ــتان ب ــته افغانس ــه دهۀ گذش ــت س ــه سیاس ــت ک مردی س
ــن  ــر اوضــاع ای ــری و تاثیرگــزاری ب ــن ســطوح رهب او در باالتری

ــت. ــورده اس ــتنی خ ــدی ناگسس ــور پیون کش
ــن  ــارۀ ای ــی درب ــتاد ربان ــد اس ــان هایی مانن ــه انس ــدن این ک فهمی
ــد و  ــام داده ان ــی انج ــه کارهای ــد، چ ــر می کردن ــی فک ــور چ کش
ــالش در  ــری و ت ــت، رهب ــای سیاس ــراز و فروده ــا ف ــه ب چه گون
راســتای رســیدن بــه اهــداف شــان دســت و پنجــه نــرم کرده انــد، 
جــدا از صف بندی هــای حزبــی، تنظیمــی و ســمتی و زبانــی 

ــو افغانســتان بســیار مهــم و ارزشــمند اســت. ــرای نســل ن ب
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و  مهاجــران  بلخــی، وزیــر  عالمــی  سیدحســین 
برگشــت کننده گان می گویــد کــه در یــک ســال 
از خانه هــای خــود  اخیر300هزارتــن در کشــور 

شــده اند. بی جــا 
آقــای عالمــی می افزایــد کــه افزایــش ناامنی هــا 
و خشک ســالی از علت هــای اصلــی بی جاشــدن 

ــد. ــور می باش ــهروندان کش ــن ش ای
بــه گفتــۀ او، نزدیــک بــه 80هزارتــن از والیت هــای 

مختلــف تنهــا بــه پایتخــت کشــور آواره شــده اند.
آقــای بلخــی افــزود کــه مــا ۵2کمــپ بی جاشــده گان 
در پایتخــت داریــم کــه در جاه هــای مختلــف اســت 
ــواده  ــزار خان ــه ده ه ــک ب ــا نزدی ــن کمپ ه و در ای
ــده گان در  ــا ش ــن بی ج ــمار ای ــد و ش ــی دارن زنده گ

ــا 80 هزارتــن می رســد. ــه ۷0 ت پایتخــت تنهــا ب
در همیــن حــال، شــماری از بی جاشــده گان کــه 
ــاه  ــل پن ــه کاب ــار ب ــگ زدۀ ننگره ــای جن از بخش ه
ــراوان  ــای ف ــا چالش ه ــه ب ــد ک ــد، می گوین آورده ان

ــتند. ــه رو اس روب
محمدعلــی کــه یکــی از ایــن بی جاشــده گان اســت، 

می گویــد: همــراه بــا خانــواده اش از تــرس گســترش 
ــت،  ــده اس ــل آواره ش ــه کاب ــار ب ــگ در ننگره جن
می گذرانــد:  پایتخــت  در  را  دشــواری  زنده گــی 
ــا هنوزهــم جنــگ روان اســت؛ کســی  »در منطقــۀ م
نیســت حتــی کــه کشته شــده  های مــا را انتقــال 
ــکل های  ــا مش ــا ب ــون م ــد و اکن ــن کن ــد و دف بده

ــتیم. ــه رو اس ــادی روب زی
از  دیگــر  شــماری  و  محمدعلــی  خانــوادۀ 
ــا  ــاه باب ــۀ احمدش ــده ، در منطق ــای بی جاش خانواده  ه
ــن.  ــی می کن ــل زنده  گ ــتم کاب ــۀ هش ــه در ناحی مین
خانــوادۀ  ماننــد  خانواده هــا  ایــن  از  بســیاری 
ایزورخــان کــه از اچیــن ننگرهــار آواره شــده، بیــش 
ــتند. ــکان اس ــن م ــه در ای ــود ک ــال می ش ــه س از س
ایزورخــان می گویــد کــه شــهروندان اچیــن بــا 
بســیار مشــکل از ســوی داعشــیان روبــه رو اســتند، 
شــماری از آنــان بــرای گــردآوری بته هــای جلغــوزه 
ــان را  ــش آن ــا داع ــد، ام ــده بودن ــاال ش ــا ب ــه کوه ه ب
بــه قتــل رســانید و اکنــون کســی جــرأت نمی توانــد 

ــاورد. ــن بی ــان را پایی ــای آن ــه مرده ه ک
زیارخــان تنهــا ده ســال دارد و اکنــون در میــان 
صدهــا کــودک دیگــر در ایــن منطقــه، بــا سرنوشــت 
ناروشــنی روبــه رو اســت: مــا از جنــگ خســته 
در فضــای  تــا  مــا صلــح می خواهیــم  شــدیم، 

آرامــش درس بخوانیــم.

ــار  ــت کندهـ ــۀ والیـ ــت عامـ ــت صحـ ریاسـ
می گویـــد کـــه از آغـــاز ســـال روان میـــالدی 
ـــج  ـــاری فل ـــت بیم ـــداد مثب ـــت روی ـــون هف تاکن
ــت  ــت ثبـ ــن والیـ ــو( در ایـ ــودکان )پولیـ کـ

ند. شـــده ا
ـــۀ  ـــت عام ـــت صح ـــووالن ریاس ـــۀ مس ـــه گفت ب

ایـــن والیـــت، بـــه تازه گـــی یـــک کـــودک در 
ـــده  ـــار ش ـــج گرفت ـــاری فل ـــه بیم ـــت ب ـــن والی ای

ـــت. اس
علـــت گســـترش  کـــه  می گوینـــد  آنـــان 
بیمـــاری فلـــج در میـــان کـــودکان ایـــن 
والیـــت، محروم شـــدن هـــزاران کـــودک از 

واکســـین اســـت؛ زیـــرا در بخش  هـــای ناامـــن 
ـــازۀ  ـــت اج ـــلح دول ـــان مس ـــت مخالف ـــن والی ای
ــد. ــین را نمی دهنـ ــۀ واکسـ ــدن برنامـ عملی  شـ

ــۀ  ــت عامـ ــس صحـ ــال، رییـ ــوم پخـ عبدالقیـ
ــی و  ــت: »ناامنـ ــاره گفـ ــن بـ ــار در ایـ کندهـ
ایـــن  کـــه  شـــده اند  باعـــث  چالش هـــا 

کـــودکان از واکســـین بازماننـــد.«
از پزشـــکان،  در همیـــن حـــال، شـــماری 
ـــتان  ـــطح افغانس ـــه س ـــار ب ـــه کنده ـــد ک می گوین
ــذر  ــاک از رهگـ ــای خطرنـ ــی از والیت هـ یکـ
ـــکان  ـــن پزش ـــت. ای ـــودکان اس ـــج ک ـــاری فل بیم
می  افزاینـــد کـــه از یـــک کـــودک مبتـــال بـــه 
ویـــروس پولیـــو تـــا بـــه دوصـــد کـــودک بـــا 
ـــه رو  ـــاری روب ـــن بیم ـــه ای ـــدن ب ـــر گرفتارش خط

می شـــوند.

ــوی  ــت کتلـ ــرت، آمرمعافیـ ــکور نصـ عبدالشـ
کندهـــار می گویـــد: »ایـــن هفتمیـــن رویـــداد 
مثبـــت پولیـــو اســـت کـــه در کندهـــار ثبـــت 
می شـــود، بـــا ایـــن حســـاب، کندهـــار در 
ســـطح افغانســـتان از ســـال 2012 تاکنـــون 
ـــن  ـــه بلندتری ـــت ک ـــای اس ـــت ه ـــی از والی یک
آمـــار مبتالیـــان بـــه بیمـــاری پولیـــو را دارد.«
ــار  ــنده گان کندهـ ــاری، باشـ ــیوع ایـــن بیمـ شـ
را نگـــران ســـاخته اســـت. شـــماری از آنـــان 
می گوینـــد کـــه هنوزهـــم شـــمار زیـــادی 
از خانواده هـــا، کـــودکان شـــان را واکســـین 

. نمی کننـــد
افغانســـتان، پاکســـتان و نایجریـــا ســـه کشـــور 
ـــج  ـــاری فل ـــم بیم ـــه هنوزه ـــتند ک ـــان اس در جه

ـــت. ـــده  اس ـــود نش ـــا ناب ـــودکان در آن ه ک

گـــزارش ســـاالنۀ وزارت خارجـــۀ امریـــکا نشـــان 
ـــان در  ـــروه طالب ـــی و گ ـــبکۀ حقان ـــه ش ـــد ک می ده

خـــاک پاکســـتان پناهگاه هـــای امـــن دارنـــد.
وزارت خارجـــۀ آمریـــکا در گـــزارش ســـاالنه اش 
ــده  ــتان وعـ ــت پاکسـ ــه حکومـ ــت کـ ــه اسـ گفتـ
داده کـــه از رونـــد صلـــح در افغانســـتان حمایـــت 
ـــردن  ـــرای از بین ب ـــوان ب ـــچ عن ـــه هی ـــا ب ـــد ام می کن
هراس افگنـــان به ویـــژه شـــبکۀ حقانـــی در خـــاک 

ـــت.   ـــرده اس ـــالش نک ـــور ت ـــن کش ای
در بخشـــی از ایـــن گـــزارش آمـــده اســـت:  »مـــا 

ــگاه  ــورد پناهـ ــن در مـ ــتر از ایـ ــم بیشـ نمی توانیـ
هراس  افگـــن  ســـازمان  های  امـــن   هـــای 
به ویـــژه طالبـــان در پاکســـتان ســـکوت کنیـــم؛ 
گروه  هایی کـــه تهدیـــدی جـــدی بـــرای منطقـــه و 

فراتـــر از آن بـــه شـــمار مـــی  رونـــد.« 
در ایـــن گـــزارش از فعالیت هـــای شـــبکۀ القاعـــده 
و نیـــز پنهان شـــدن اعضـــای تحریـــک طالبـــان 
پاکســـتان در برخـــی از بخش هـــای مـــرزی ناامـــن 
ـــت. ـــده اس ـــی ش ـــزار نگران ـــتان اب ـــتان و پاکس افغانس
ســـال  در  کـــه  اســـت  آمـــده  گـــزارش  در 

در  هراس افگنانـــه  حمله هـــای  201۷میـــالدی 
جهـــان 2۷درصـــد در مقایســـه بـــا ســـال پیـــش از 
ـــت  ـــده اس ـــه ش ـــا گفت ـــت ام ـــه اس ـــش یافت آن کاه

ـــور  ـــج کش ـــا در پن ـــن حمله ه ـــد کل ای ـــه ۷0درص ک
افغانســـتان، عـــراق، نایجریـــا، ســـومالیا و ســـوریه 

رخ داده اســـت.

وزیر مهاجران و برگشت کننده گان:

ند شده ا بی جا  تن  ر  ا ۳۰۰هز خیر  ا سال  یک  در 

لیو  پو ی  ر بیما مثبت  د  ا ید و ر هفت 
است شده  ثبت  ر  کندها ر  د

وزارت خارجه امریکا:
پاکستانهیچتالشیدرراستایازبینبردن
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