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ــه(  ــنبې د وږي۳۱م ــاع وزارت پارون)ش ــواد دف د هې

ــی  ــی - دفاع ــې د امنیت ــي دي چ ــې وی ــه ک خربپاڼ

ګــډو ځواکونــو پــه ځمکنیــو او هوايــي عملیاتــو کــې 

ــوي دي. ــله وال وژل ش ۴۶ وس

د خربپاڼــې پــه حوالــه، دا پوځــي عملیــات پــه تېــرو 

۲۴ ســاعتونو کــې د هېــواد پــه بېــا بېلــو ســیمو کــې 

شــوي دي.

دفــاع وزارت همــداراز د ۳۴ وســله والو لــه ټپــي 

ــړی دی. ــرب ورک ــم خ ــدو ه کې

د خربپاڼــې لــه مخــې پوځــي عملیــات پــه ننګرهــار، 

ــل، ارزګان،  ــار، زاب ــت، کنده ــا، خوس ــزين، پکتی غ

او  رسپــل  بغــان،  فاریــاب،  هــرات،  بادغیــس، 

ــوي دي. ــې ش ــو ک ــد والیتون هلمن

ــې  ــړ ک ــه ل ــو پ ــټ، د دې عملیات ــر بنس ــې پ د خربپاڼ

پراخــې ســیمې د دولــت مخالفــو وســله والو لــه 

ــوې دي. ــې ش ــتونه پاک ش

د دفــاع وزارت افغــان ځواکونــو تــه د احتــايل 

ــي. ــه دي وی ــه ن ــه اړه څ ــې پ ــرګ ژوبل ــتې م اوښ

هندوباورانبهدلیلناامنیکشورراترکمیکنند
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شش مـاه منتـظر باشیـد

مـردم از سخنان مطبـوعاتی 

خسته اند، گام هـای عملی برداریـد!

استـاد ربانـی، 
سیاستـمدار صـادق
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مقام هـای امنیتـی والیت فاریـاب می گویند 
جاسازی شـده  مایـن  انفجـار  اثـر  در  کـه 
ولسـوالی  در  طالـب  جنگ جویـان  توسـط 
شـیرین تگاب ایـن والیـت، ۸ کـودک جان 
باختـه و ۶ کـودک دیگـر زخم برداشـته اند.
کریـم یـورش سـخن گوی پولیـس فاریاب 
در  گذشـته  روز  ناوقـت  کـه  می گویـد 
روسـتای کوه صیاد ولسـوالی شیرین تگاب، 
کارگـذاری  مایـن  یـک  انفجـار  نتیجـۀ  در 
جنگ جویـان طالبـان، ۸ کـودک بین سـن ۵ 
الـی ۱۲سـال کشـته شـدند. او می گویـد که 
در ایـن انفجـار ۶کـودک دیگـر نیـز زخمی 

شـده اند.
یـورش گفت:«هراس افگنـان طالـب  آقـای 
قـراردادن  هـدف  به منظـور  را  مایـن  ایـن 
نیروهـای امنیتـی جاسـازی کـرده بودند، اما 
کودکانـی کـه برای بـازی بـه آن منطقه رفته  

بودنـد قربانی شـدند.«
سـخن گوی پولیـس فاریـاب می گویـد کـه 

بیمارسـتان  بـه  رویـداد  ایـن  زخمی هـای 
شـهر میمنـه منتقل شـدند و وضعیت صحی 

دو تـن از آنـان وخیم اسـت.
جملـه  از  افغانسـتان  شـمال  در  فاریـاب 
کـه  اسـت  ناامـن  به شـدت  والیت هـای 
بـه  آن  از  بخش هایـی  در  طالبـان  گـروه 
شـکل گسـترده حضور دارد. گفته می شـود، 
ولسـوالی  از  بخش هایـی  تازه گـی  بـه 

طالبـان  گـروه  دسـت  بـه  شـیرین تگاب 
اسـت. کـرده  سـقوط 

افـزون بـر ایـن،  گـزارش سـاالنۀ سـازمان 
در سـال  کـه  می دهـد  نشـان  متحـد  ملـل 
در  کـودک   3۱70 از  بیـش   ۲0۱7میـادی 
کـه  شـده اند  زخمـی  و  کشـته  افغانسـتان 
مسـوول شـمار درشـت این تلفـات طالبان 

هسـتند.

کنـار  در  کـه  سال هاسـت  کشـور  هندوبـاوران 
دیگـر شـهروندان زنده گـی می کننـد. آن هـا در 
دوره هـای مختلـف آزار و اذیت هـای زیـادی را 
متحمـل شـده اند و حتـا زمین های شـان نیـز از 

سـوی برخـی افـراد غصب شـده اسـت.
اهـل  خانواده هـای  زمانی کـه  پیـش  چندمـاه 
هنـود در جال آبـاد بـه دیـدار رییـس جمهـور 
می رفتنـد هـدف حملـۀ انتحـاری قـرار گرفتنـد 

کـه در نتیجـۀ آن ۱۵تـن آن هـا کشـته شـدند.
امـا حـاال شـماری از خانواده های اهـل هنود در 
ننگرهار می گویند: با از دسـت دادن عزیزان شـان 

در رویـداد چندمـاه پیـش، دیگر 
در ایـن والیـت احسـاس امنیت 

نمی کننـد.
حکیـم جسبیرسـینگ حکیم زاده، 
درمسـال  ملکیت هـای  رییـس 
در ننگرهـار می گویـد کـه پـس 
از حملـۀ انتحـاری براهـل هنـود 
آنـان در حال ترک افغانسـتان اند 
هنـد  بـه  آنـان  از  شـماری  و 

رفته انـد.
شـمار دیگـری از خانواده هـای اهـل هنـود در 
ننگرهـار از وضعیـت بدامنیتـی و نبـود کار در 

ایـن والیـت شـکایت دارنـد.
والـی  سـخن گوی  خوگیانـی،  عطـااهلل  امـا 
ننگرهـار می گویـد کـه بـه یـک حـوزۀ امنیتـی 
وظیفه سـپرده شـده اسـت تـا مکان هـای مذهبی 

کننـد. تأمیـن  را  هندوبـاوران 
دادسـتانی کل دوهفتـه پیـش نیز هیاتـی را برای 
بـه  هنـود  اهـل  بـر  انتحـاری  حملـۀ  بررسـی 

اسـت. ننگرهـار فرسـتاده 

هشتکودکدروالیتفاریابجانباختند

دفاع وزارت:

کـې  سیـمو  بېـالبېلو  هېـواد  د 

۴۳ وسلـه وال وژل شـوي
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همیشه هر انسانی را به عنوان هدف قبول کن،
 و از آنها به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف خود استفاده نکن.

امانوئل كانت

سیگار: 

بخشبزرگ
پولهایجهان
برایافغانستان،
صرفخانههای
ُلکسشده
یابهحسابهای
بانکیدردوبی
انتقالیافتهاست
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مــن در طــول زنده گــی ام اســتاد ربانــی را 
ــاه از  ــیار کوت ــورت بس ــم به ص ــار آن ه چندب
ــزدم و  ــاد حــرف ن ــا او زی ــده ام. ب ــک دی نزدی
ــزی  ــی چی از او در یــک گفت وگــوی خودمان
نشــنیدم و از ایــن بابــت ســخت متاثــر اســتم. 
امــا ســخنرانی هایش را پــس از به قــدرت 
رســیدن مجاهدیــن در کابــل زیــاد دنبــال 
کــردم و بعــد کــه بــا بســیاری از نزدیــکان اش 
ــرم  ــری از او در براب ــرۀ دیگ ــدم، چه ــنا ش آش
ســال هایی که  در  مــن  افراشــت.  قامــت 
جنــگ میــان مجاهدیــن در کابــل جریــان 
ــه  ــردم و از این ک ــج می ب ــآ رن ــت، واقع داش
می دیــدم چه گونــه یــک دســتاورد بــزرگ 
ــد  ــقوط می رس ــۀ س ــه لب ــی دارد ب و کان مل
ــران  ــا نگ ــتر از این ه ــا بیش ــودم. ام ــران ب نگ
جــان انســان هایی بــودم کــه ایــن جنــگ 
ــل آن  ــرد. کاب ــی و آواره می ک ــا را قربان آن ه
ــی  ــای بیکران ــا و رنج ه ــل درده ــال ها کاب س

ــی  ــرگردانی، کابل ــت و س ــل وحش ــود، کاب ب
کــه نمی شــد فهمیــد در کجایــش واقعــآ 
ــن  ــا ناام ــت. همه ج ــرده اس ــه ک ــت خان امنی
و اضطــراب آور بــود. مــن در آن ســال ها 
و در بحبوحــۀ جنگــی مدهــش بــه ایــن 
ــن  ــران مجاهدی ــرا رهب ــه چ ــیدم ک می اندیش
ــان  ــی کشورش ــرای رهای ــال ب ــه چهارده س ک
بــا بزرگتریــن قــدرت جهــان رزمیده انــد، 
ــق  ــه تواف ــت ب ــر حاکمی ــر س ــد ب نمی توانن
ــود  ــع از آن می ش ــای مان ــه چیزه ــند؟ چ برس
کــه جنــگ قــدرت در کابــل از آن یــک ویرانــه 
و  خطا هــا  از  نبایــد  را  انســان ها  بســازد. 
اشــتباه های شــان بــه دور دانســت. انســان بــه 
محــض این کــه انســان اســت، خطــا و اشــتباه 
نیــز بــا او خواهــد بــود. هیــچ انســانی آن قــدر 
ــد.  ــتباه باش ــی از اش ــه خال ــدس نیســت ک مق

در آن زمــان مــن چنیــن می پنداشــتم کــه 
ــه دوش  بخشــی از تقصیــر جنگ هــای کابــل ب
ــامی  ــت اس ــژه جمعی ــام داران آن و به وی زم
بــه رهبــری اســتاد ربانــی اســت. ایــن تفســیر 
ــد و  ــج می ش ــز تروی ــف نی ــات مختل از جه
ــه در آن  ــورد ک ــم می خ ــی رق ــا به گونه ی فض
جنــگ همــه مقصــر شــناخته شــوند. حــاال امــا 
ــه  ــۀ دیگــر ب ــوان به گون ــس از دو دهــه می ت پ
ــی  ــرد. اســناد و شــواهد تازه ی ــگاه ک ــا ن قضای
به دســت آمــده و از جملــه فاصلــه گرفتــن مــا 
از آن ســال ها ســبب شــده اســت کــه تصویــر 
واضح تــر و روشــن تری به دســت آوریــم. 
ــل  ــر حــوادث کاب ــه بخشــی از تقصی در این ک
آن زمــان بــه دوش مجاهدین اســت، در آن هیچ 
شــکی نمی تــوان روا داشــت. اســتاد ربانــی نیز 
ــت  ــوری دول ــتین رییس جمه ــوان نخس به عن
ــهم  ــان س ــن جری ــتان در ای ــامی افغانس اس
ــر  ــته ب ــن نوش ــاز ای ــت. در آغ ــود را داش خ

ایــن نکتــه تاکیــد کــردم کــه مــا بــه انســان ها 
ــی  ــد برخــورد انســانی داشــته باشــیم. یعن بای
ماورای زمینــی  و  مقــدس  افــراد  آن هــا  از 
نســازیم. انســان، انســان اســت. ممکــن اســت 
ــت،  ــن اس ــد و ممک ــته باش ــم داش ــتباه ه اش
ــز در او  ــانی نی ــیار واالی انس ــای بس امتیازه
وجــود داشــته باشــد. مشــکل کان مجاهدیــن 
ــه  ــا ب ــه تنه ــروزی ک ــس از پی ــال های پ در س
اســتاد ربانــی نیــز محصور نبــود، نداشــتن دید 
ــن  ــود. به همی ــدرت ب ــیدن به ق ــی از رس واقع
دلیــل مجاهدیــن وقتــی دولــت را تســلیم 
ــر  ــازی در س ــۀ دولت س ــچ برنام ــدند، هی ش
ــن  ــاد ای ــتند. متاســفانه در ســال های جه نداش
فهــم گســترش یافتــه بــود کــه بحــث دولــت 
قبلــی  این کــه نظــام  به محــض  و قــدرت 
ســقوط کنــد در پرتــو آموزه هــای دینــی حــل 

ــا  ــه م ــرای این ک ــی ب ــر نزاع ــود و دیگ می ش
ــن  ــم و ای ــام سیاســی می خواهی ــوع نظ چــه ن
نظــام چه گونــه بایــد شــکل بگیــرد، بــه وجــود 
نخواهــد آمــد. متاســفانه حتــا در جهان اســام 
ــوان  ــی نمی ت ــد سیاس ــام واح ــوع نظ ــک ن ی
ــوان الگــوی  ــوان از آن به عن ــدا کــرد کــه بت پی
ــوری  ــرد. هرکش ــاد ک ــامی ی ــت اس حکوم
بنابــر شــرایط ویــژۀ خــود حکومت هــای 
تقریبــا  حکومت هــا  ایــن  و  ســاخته اند 
ــه از دیگــر  ــد ک ــدل واحــدی دارن شــکل و م
ــوی  ــاوت ماه ــدان تف ــی چن ــای سیاس نظام ه
ــامی  ــوری اس ــه جمه ــا زمانی ک ــد. حت ندارن
انقــاب  ســران  گرفــت،  شــکل  ایــران 
اســامی  حکومــت  از  دقیقــی  تعریــف 
به همیــن دلیــل می بینیــم کــه  نداشــتند و 
ــی  ــای اساس ــته، تغییره ــال گذش ــی چهل س ط
ــده  ــران وارد ش ــام ای ــی نظ ــاختار سیاس در س
ــر، آزادی  ــوق بش ــاد، حق ــث اقتص ــت. بح اس
بیــان و رســانه، روابــط بین الــدول و چیزهایــی 
ــامی  ــوری اس ــاال در جمه ــت ح ــن دس از ای
ــه  ــورد توج ــی م ــای جهان ــا معیاره ــران ب ای
قــرار می گیرنــد. موضــوع مهــم دیگــر بحــث 
تبــاری قــدرت در افغانســتان بــود کــه اســتاد 
ربانــی را نیــز درگیــر خــود کــرد. در ســال های 
جنــگ کابــل ایــن بحــث بــه صراحــت گفتــه 
دیگــری  مســایل  پوشــش  در  و  نمی شــد 
ــار  ــای حکمت ی ــد. آق ــاخته می ش ــان س پنه
رهبــر آن زمــان حــزب اســامی کــه در جنــگ 
بــا دولــت مرکــزی قــرار داشــت، جنــگ 
ــت  ــار دول ــه کــه در کن ــن بهان ــه ای خــود را ب
اســامی کمونیســت های ســابق هــم کاری 
ــآ  ــث واقع ــن بح ــی داد. ای ــه م ــد، ادام می کنن
ــور  ــی در کش ــی و اصل ــای تاریخ از بحث ه
ــورت  ــدرت به ص ــه ق ــا زمانی ک ــت و ت ماس
ــل  ــود، الینح ــیم نش ــوازن تقس ــه و مت عادالن
ــدان  ــان متاســفانه چن ــد. در آن زم ــی می مان باق
ــت و  ــورت نگرف ــه ص ــاله توج ــن مس ــه ای ب
ــد و  ــل نش ــی تبدی ــث کان مل ــک بح ــه ی ب
ــای آن  ــه پیامده ــم ک ــر می بینی ــن خاط به همی
تــا امــروز ادامــه یافتــه اســت. موضــوع دیگــر 
ــان  ــد در هم ــه بای ــود ک ــات ب ــث انتخاب بح
دولــت  به وجودآمــدن  از  پــس  ســال های 
مجاهدیــن مطــرح می شــد و حتــا پــای جامعــه 
جهانــی بــه ایــن قضیــه بــه صــورت محــدود 
ــال ها  ــد. در آن س ــاز می ش ــده ب و حســاب ش
ســران مجاهدیــن و از جملــه اســتاد ربانــی بــه 
ــه منشــا اســامی  ــد« ک » شــورای حــل و عق
ــد مشــکل  ــه می توان ــاور داشــتند ک داشــت، ب
ــاند.  ــه برس ــه نتیج ــتان را ب ــدرت در افغانس ق
ــط در  ــد فق ــل و عق ــورای ح ــه ش در حالی ک
ــته  ــرد داش ــت کارب ــود می توانس ــرایط خ ش
باشــد و در ســال های پایــان قــرن بیســت 
ــره  ــد گ ــا شــورای حــل و عق ــه ب نمی شــد ک
ــا در  ــرد. ام ــاز ک ــتان را ب ــدرت در افغانس ق
کنــار ایــن مســایل نبایــد از یــاد بــرد که اســتاد 
ــدار  ــار، صداقت م ــم، بردب ــردی حلی ــی م ربان
نمی خواســت  مردی کــه  بــود.  شــریف  و 
ــخصی و  ــت های ش ــودۀ خواس ــت را آل سیاس
ــه  ــی را ب ــازد. او تاش های ــود س ــی خ گروه
ــن  ــا ای ــام داد ام ــدرت انج ــیم ق ــدف تقس ه
ــورد  ــان  م ــا در بســتر سیاســی آن زم تاش ه
ــع  ــا واق ــا و تنظیم ه ــر جریان ه ــت دیگ حمای
نشــد. بســیاری از مشــکات دولــت اســامی 
ــه  ــت ب ــاد و مقاوم ــران جه ــگاه س ــر ن و تغیی
ــدن  ــا پیداش ــتان ب ــدرت در افغانس ــل ق معض
طالبــان برمــا شــد. آن وقــت بــود کــه 
ــی  ــتاد ربان ــه اس ــن و از جمل ــران مجاهدی س
ــط  ــه مشــکل افغانســتان فق متوجــه شــدند ک
در پرتــو یــک نظــام مــردم ســاالر کــه بتوانــد 
ــل  ــی نزدیــک باشــد، قاب ــا معادله هــای جهان ب
حــل اســت. ایــن فهــم متاســفانه زمانــی 
ــود و  ــده ب ــر ش ــر دی ــه دیگ ــت ک ــوت گرف ق
ــی در  ــدازۀ کاف ــه ان ــی ب ــم بین الملل تروریس

ــود. ــده ب ــه دوان ــتان ریش افغانس
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بــه تازه گــی، وزارت خارجــۀ امریــکا اعــام کــرده 
اســت کــه زلمــی خلیــل زاد، ســفیر پیشــین ایــن کشــور 
در افغانســتان، رهبــری گفت وگوهــای صلــح بــا طالبــان 

ــت. ــه دوش خواهــد گرف را ب
ــه  ــه اســت ک ــکا گفت ــو، وزیرخارجــۀ امری ــک پمپی  مای
ــرای  ــده ب ــاالت متح ــای ای ــل زاد، تاش ه ــای خلی آق
ــان  ــح می ــد صل ــارکت در رون ــهیل و مش ــت، تس حمای
ــرد. ــد ک ــری خواه ــان را رهب ــتان و طالب ــت افغانس دول

بــه گفتــۀ وزیــر خارجــۀ امریــکا، بــا توجــه بــه کثــرت 
ــق  ــل در پیشــبرد تواف ــی دخی ــی و بین الملل ــع داخل مناب
سیاســی و فرصت هــای برخاســته از اســتراتژی جنــوب 
آســیای رییس جمهــور ترامــپ، ایجــاد ایــن ســمت 
بــه  ترامــپ  ادارۀ  کــه  اســت  ایــن  بازتاب دهنــدۀ 
ــت  ــتان اولوی ــح در افغانس ــق صل ــه تواف ــت یابی ب دس

می دهــد.
بــه گفتــۀ وزیــر خارجــۀ امریــکا کســی بهتــر از خلیل زاد 
ــرا او در افغانســتان  مناســب ایــن ماموریــت نیســت؛ زی
ــوان  ــزرگ شــده اســت و پیــش از ایــن به عن ــد و ب متول
ســفیر ایــاالت متحــده در افغانســتان، عــراق و ســازمان 

ملــل متحــد خدمــت کــرده اســت.
ــنودی  ــار خوش ــکا اظه ــدۀ امری ــاالت متح ــات ای مقام
ــروه  ــا گ ــتان ب ــح افغانس ــرات صل ــه مذاک ــد ک کرده ان
ــل زاد، مشــاور وزارت  ــاری زلمــی خلی ــه هم ی ــان ب طالب
ــق  ــتان، موف ــور افغانس ــور در ام ــۀ آن کش ــور خارج ام

ــردد. گ
ــوان  ــل زاد به عن ــای خلی ــود آق ــرار ب ــن ق ــش از ای پی
ــرای افغانســتان انتخــاب شــود  ــکا ب ــژۀ امری نماینــدۀ وی
امــا ظاهــرآ او، مســوول بخشــی در وزارت خارجــه 
امریــکا شــده کــه مســوولیت حمایــت و پیشــبرد 

ــرد. ــش بب ــه پی ــان را ب ــا طالب ــو ب گفت وگ
ــل زاد  ــور خلی ــه حض ــز ب ــی نی ــدت مل ــت وح حکوم
ــل زاد  ــای خلی ــه آق ــت ک ــه اس ــوده گفت ــوش نم دل خ
و  کنــد  درک  بهتــر  را  کشــور  وضعیــت  می توانــد 
ــکا در  ــت امری ــا دول ــدی در مشــورت ب ــات جدی اقدام
ــت  ــلح را روی دس ــان مس ــا مخالف ــرات ب ــال مذاک قب
گیــرد. شــماری از آگاهــان سیاســی کشــور امــا، بــه ایــن 
باورانــد کــه حضــور آقــای خلیــل زاد هیــچ تاثیــری بــر 
ــوان  ــت افغانســتان نخواهــد داشــت و از آن به عن وضعی

یــک سیاســت مدار نــاکام یــاد می کننــد.
ــه  ــت ک ــن اس ــود ای ــرح می ش ــه مط ــی  ک ــوال مهم س
ــه ســابقۀ مشــکوک و  ــا توجــه ب ــا زلمــی خلیــل زاد ب آی
چهــرۀ مرمــوزی کــه در ذهــن مــردم افغانســتان از خــود 
ــه  ــه ب ــن مســوولیت را صادقان به جــا گذاشــته اســت، ای
ــل زاد در گذشــته و در  ــرد؟ چــون خلی ــد ب ــش خواه پی
ــات  ــوذ، امکان ــتان، از نف ــت اش در افغانس دوران ماموری
و توانایــی امریکایــی اش بــه حفــظ جایــگاه یــک گــروه 
قومــی خــاص در دســتگاه قــدرت اســتفاده نموده اســت؛ 
ــورد  ــکا م ــت امری ــب دول ــی از جان ــه هیچ گاه بحثی ک
ــیاری ها  ــاور بس ــه ب ــت. ب ــه اس ــرار نگرفت ــرس ق بازپ
)ادامــۀ  امــروزی  نابه ســامانی های  از  ســه-چهارم 
جنــگ، شــگاف های عمیــق قومــی و جاافتــادن فرهنــگ 
انتخابــات تقلبــی( محصــول رفتارهــای اســتفاده جویانه و 
ــت اش  ــول دوران ماموری ــل زاد در ط ــۀ خلی قوم محوران

ــد. ــور می باش ــن کش در ای
 بــه نظــر می رســد، اگــر زلمــی خلیــل زاد بــا آن چهــرۀ 
قبلــی اش کــه کارکــردن بــه حفــظ و بقــای یــک گــروه 
قومــی خــاص در اریکــۀ قــدرت بــوده اســت، ایــن بــار 
ــا در آوردن  ــه تنه ــود ن ــر ش ــه ظاه ــه روی صحن ــز ب نی
صلــح کمــک نخواهــد کــرد کــه ایــن گــره  کــور را بیــش 

ــاخت. ــد س ــر خواه ــر و پیچیده ت ــش کورت از پی
ــه  ــن اســت ک ــکا ای ــاالت متحــدۀ امری ــا از ای ــار م انتظ
بــا روی صحنــه آوردن خلیــل زاد در فراینــد صلــح، 

ــد.   ــرار نکن ــته را تک ــخ گذش ــتباهات تل اش

خلیـلزاد
درنقـشمصـلح؟

ACKU
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محمداشـرف غنی، رییـس حکومت 
تـا شـش  می گویـد  ملـی؛  وحـدت 
را  همه جانبـه  اقدامـات  دیگـر  مـاه 
عملـی  خشک سـالی  کاهـش  بـرای 

می کننـد. 
آقـای غنی شـام جمعـه در دیـدار با 
جوانـان زون غـرب کابـل بـا بیـان 
مدیریـت  مـورد  در  مطلـب،  ایـن 
آب هـای کشـور، بـر یـک گفتمـان 
ملـی تاکیـد کـرده و گفـت تا شـش 
مـاه دیگـر، اقدامـات همه جانبه برای 
کاهـش خشک سـالی کشـور عملـی 

می گـردد.
ارگ  طـرف  از  کـه  خبرنامه یـی  در 
منتشـر  شـده آمده اسـت که جوانان 
سـه روز  از  کـه  کابـل  غـرب  زون 
و  مشـکات  مـورد  در  بدین سـو 
نمـوده  بحـث  کابـل  چالش هـای 
بـا  کارشـان  را  نتایـج  بودنـد، 
محمداشـرف غنـی شـریک نمـوده؛ 
وحـدت  رییس حکومـت  هم چنـان، 
کار  نتایـج  شـنیدن  از  پـس  ملـی 
جوانـان، از تاش هـا و کار گروپـی 
آنـان ابـراز قدردانـی کـرده و گفت: 
»شـما حمایـت کامـل مـن را داریـد 
و شـما یـک گفتمان ملـی را به حیث 
شهروندان مسـوول ایجاد و نظریات 

سـازنده ارایـه کنیـد.
آقـای غنـی اضافـه کـرد کـه تمـام 
قالـب  بحث هـای سـازندۀ شـما در 
شـش جلد کتاب جمـع آوری و چاپ 
می شـود و سـهم جوانان، شهروندان 
و نهادهـای تحصیلـی در تطبیـق این 

طرح هـا نهایـت مهـم اسـت.
او گفـت کـه بایـد راه هـای تطبیـق 

نیـز  و  شـود  جسـت وجو  طرح هـا 
ظرفیـت الزم در ایـن زمینـه به وجود 

. ید آ
جوانـان  از  غنـی  محمداشـرف 
خواسـت کـه افغانستان شـمول فکـر 
کننـد و گفـت کـه ایـن کشـور بـه 
صلـح نیـاز دارد و بایـد بـه شـکل 
اساسـی در ایـن خصوص بـه اجماع 

برسـیم.
ملـی  وحـدت  حکومـت  رییـس 
افـزود: دیـدگاه جوانـان کشـور باید 
قشـر  ایـن  و  نباشـد  کوتاه مـدت 
دیـدگاه ۵0سـاله داشـته باشـند کـه 
مـن  گـردد.  نسـلی  تغییـر  باعـث 
منحیـث پُـل، صاحیـت و اقتـدار را 

داد.  انتقـال خواهـم  شـما  بـه 
معدودکسـانی  گفـت:  غنـی  آقـای 
هسـتند کـه می خواهنـد منافـع ملـی 
را قربانـی منافع شـخصی خـود کنند 
سـوی  از  بایـد  دولـت  اختطـاف  و 
بـه  یابـد و دولـت  عده  یـی خاتمـه 

ملـت تعلـق گیـرد.
در خبرنامـه آمـده اسـت کـه آقـای 
کشـور  آب هـای  مدیریـت  غنـی 
دانسـته  عمـده  مسـالۀ  از  یکـی  را 
ملـی  گفتمـان  بایـد  کـه  افـزوده  و 
و  گیـرد  شـکل  مـورد  ایـن  در 
اضافـه کـرد کـه تـا شـش ماه دیگـر، 
کاهـش  بـرای  همه جانبـه  اقدامـات 
خشک سـالی کشـور عملـی خواهـد 

شـد.
آقـای غنـی در مورد موقعیت کشـور 
گفـت کـه دشـمن می خواهـد ایـن 
تروریسـم  مرکـز  بـه  را  موقعیـت 
بین المللـی مبـدل سـازد و وحـدت 

خدشـه دار  را  ملـی  وفـاق  و  ملـی 
را  افغانسـتان  موجودیـت  و  سـازد 

زیـر سـوال ببـرد.
وی تصریـح کـرد که اکنـون فرصت 
بـزرگ بـرای ختـم بحـران ۴0سـاله 
فراهـم شـده اسـت و اگـر کسـانی 
انتخابـات را زیر سـوال ببرنـد، آیندۀ 
نسـل جـوان را زیـر سـوال می برنـد 
و بایـد نسـل جـوان بـه ایـن اقلیـت 

ندهد. اجـازه 
محـور  در  افغانسـتان  او،  گفتـۀ  بـه 
و  دارد  قـرار  بین المللـی  مسـایل 
»شـما  گفـت:  به جوانـان  خطـاب 
و  منطقه یـی  افغانستان شـمول،  بایـد 
جهانـی فکـر کنیـد؛ زیرا آیندۀ شـما 
به تفکـر جهانی گره خورده اسـت.«
وضعیـت  مـورد  در  غنـی  آقـای 
انکشـاف  مهاجـرت،  زراعـت، 
اقتصادی، کنترول نفوس افغانسـتان، 
کاهـش فقـر و تدابیـر حکومـت در 
ایـن راسـتا و نیـز نقـش جوانـان در 

کـرد. صحبـت  زمینه هـا  ایـن 
ایـن درحالی سـت که نهادهـای ملی 
خشکسـالی های  از  بین المللـی  و 
جـدی  نگرانـی   کشـور  در  اخیـر 
سـازمان  کرده انـد.  اعـام  را  خـود 
ملـل متحـد بـا نگرانـی از افزایـش 
خشک سـالی در کشـور گفتـه  اسـت 
کـه بیـش از دومیلیـون تـن در ایـن 
بی جـا  پدیـده  ایـن  اثـر  از  کشـور 
ایـن  از  پیـش  هم چنـان  و  شـده اند 
نهـاد سـیگار اعـام کـرده بـود کـه 
در  جنـگ  از  بدتـر  خشکسـالی 
افغانسـتان بـاالی مـردم تاثیـر منفـی 

اسـت. گذاشـته 

پول هــای  بــزرگ  بخــش 
بــه  افغانســتان  بــه  کمک شــده 
دوبــی  در  بانکــی  حســاب های 
ــد  ــرف خری ــا ص ــه و ی ــال یافت انتق
خانــه در امریــکا و کانــادا شــده 

اســت.  
ــاص  ــرمفتش خ ــوپکو س ــان س ج
بازســازی  امــور  در  امریــکا 
افغانســتان می گویــد کــه بخــش 
ــکا  ــی امری ــای مال ــزرگ کمک ه ب
افغانســتان  و جامعــۀ جهانــی در 

ضایــع شــده  اســت.
بــا  مصاحبــه  در  ســوپکو  جــان 
گفتــه  ســتار  تورانتــو  روزنامــۀ 
بــرای  پول هایی کــه  اســت: 
داده شــده،  افغانســتان  بازســازی 
ــاب های  ــزرگ آن در حس ــش ب بخ
ــده و  ــال داده ش ــی انتق ــی دوب بانک
یــا بــرای خریــد خانه هــا در ایالــت 
وریجینــای امریــکا و شــهر وانکوور 

ــت. ــده  اس ــرف ش ــادا مص کان
بــه گفتــۀ آقــای ســوپکو از ۱7ســال 
بــه ایــن ســو؛ یعنــی از زمــان آغــاز 
امریــکا  رهبــری  تحــت  جنــگ 
افغانســتان،  در  تروریســم  علیــه 
ایــن کشــور هنوزهــم بــه مشــکات 
ــت،  ــان اس ــه گریب ــت ب ــیع دس وس
ــی  ــوای امنیت ــی ق ــت و توانای ظرفی
ــوال  ــه س ــم ب ــوز ه ــتان هن افغانس
اداری  فســاد  می باشــد،  روبــه رو 
هم چنــان ادامــه دارد و تولیــد مــواد 
مخــدر هنوزهــم منبــع مهــم تمویــل 
جنگ جویــان مخالــف حکومــت 

می باشــد. افغانســتان 
ــکا  ــد: امری ــوپکو می افزای ــای س آق
ــول  ــم پ ــیار ک ــان بس ــک زم در ی
افغانســتان  در  را  زیــاد  بســیار 

مصــرف کرده اســت کــه خیلــی 
اقتصــادی  ظرفیــت  از  بیشــتر 
ــتان  ــد افغانس ــک مانن ــور کوچ کش

. شــد می با
برنامه هــای  خــاص  ســرمفتش 
افغانســتان  در  امریــکا  بازســازی 
گفتــه اســت کــه افغانســتان هنوزهم 
بــا مشــکل بــزرگ فســاد اداری 
ایــاالت  کــه  می باشــد  روبــه رو 
متحــده در بعضــی از این مشــکات 
ــش دارد؛  ــاد اداری نق ــمول فس به ش
پول هــای  سرازیرشــدن  یعنــی 
امریــکا  بی حســاب  و  بی تفتیــش 
ســبب شــده اســت کــه فســاد اداری 
ــد. ــد کن ــتر رش ــتان بیش در افغانس

ــای  ادارۀ ســرمفتس خــاص برنامه ه
افغانســتان  در  امریــکا  بازســازی 
ــان  ــری ج ــت رهب ــه تح ــیگار ک س

مــورد  در  می باشــد  ســوپکو 
تفتیــش  پول هــای  آن  مصــارف 
می کنــد کــه در بخــش امنیتــی، 
در  بازســازی  امــور  و  اقتصــادی 
ــیده اند. ــه مصــرف رس ــتان ب افغانس
 ایــن درحالی ســت کــه پیــش از 
ــکا  ــژۀ امری ــرمفتش وی ــز س ــن نی ای
افغانســتان  بازســازی  امــور  در 
گفتــه بــود کــه برنامــۀ پرومــوت یــا 
ــتان  ــان در افغانس ــازی زن توانمندس
کــه از طــرف ادارۀ انکشــاف ایــاالت 
ــه می شــود،  ــکا پرداخت متحــدۀ امری

ــاکام اســت.  ن
در ایــن گــزارش تذکــر یافتــه بــود 
کــه بیــش از ۲۸0میلیــون دالــر ایــن 
پــول توســط دفتــر بانــوی نخســت 
ــده  ــاس ش ــی اخت ــور روال غن کش

اســت.

ابراهیمــی،  عبدالــرووف 
ــده گان  ــس نماین ــس مجل ریی
ــس  ــن مجل ــه ای ــد ک می گوی
نامــزدان  حــذف  برابــر  در 
ــوی  ــی از س ــات پارلمان انتخاب
کمیســیون شــکایات انتخاباتــی 

بــود. نخواهــد  بی تفــاوت 
ــش  ــی در واکن ــای ابراهیم آق
رییــس  عــدم حضــور  بــه 

کمیســیون شــکایات انتخاباتــی 
اســت:  گفتــه  مجلــس  بــه 
قانــون  براســاس  وقتی کــه 
ــی  ــور غن ــی، رییس جمه اساس
بــه مجلــس پاسخ گواســت، 
کمیســیون شــکایات انتخاباتــی 

نیــز پاســخ گو اســت.
ایــن اظهــارات رییــس مجلــس 
در حالــی مطــرح شــده اســت 
آریایــی،  عبدالعزیــز  کــه 
رییــس کمیســیون شــکایات 

ــخ گویی  ــرای پاس ــی ب انتخابات
چه گونه گــی  مــورد  در 
حــذف 3۵نامــزد انتخابــات

ــروز  ــت ام ــی در نشس پارلمان
شــنبه )3۱ ســنبله( مجلــس 

ــد. ــر نش ــده گان حاض نماین
ــده گان  ــس نماین ــس مجل ریی
ــس کمیســیون  ــه ریی ــزود ک اف
بایــد  انتخاباتــی  شــکایات 

ــه  ــات الزم را در رابط توضیح
ــیون  ــن کمیس ــراآت ای ــا اج ب
ــزدان از  ــذف نام ــورد ح در م
ــا  ــرد، ام ــه می ک ــت ارای فهرس
ــس  ــور او در مجل ــدم حض ع
و  اســت  قانــون  خــاف 
تصمیــم  برابــر  در  مجلــس 
بی تفــاوت  کمیســیون  ایــن 

نخواهــد بــود.
مریــم  حــال،  همیــن  در 
برحــال  نماینــدۀ  کوفــی،  

از  یک تــن  و  مجلــس 
نامــزدان حذف شــده از ســوی 
کمیســیون شــکایات انتخاباتــی 
ــه  ــه در صورتی ک ــد ک می گوی
ــق  ــده گان از ح ــس نماین مجل
نکنــد  دفــاع  او  شــهروندی 
ــورا  ــن ش ــودش را در صح خ

آتــش خواهــد زد.
کمیســیون  کوفــی  خانــم 
شــکایات را متهــم می کنــد 
براســاس  او  مــورد  در  کــه 
تصمیــم  شــخصی  مقاصــد 
ــرده  ــا ک ــت. او ادع ــه اس گرفت
کمیســیون  رییــس  اســت: 
انتخاباتــی  شــکایت های 
شــبی که فردایــش فهرســت 
نامــزدان را اعــام می کــرد، 
ــته  ــۀ خــود خواس ــرا در خان م
بــود و مــن نرفتــم، امــا دیــدم 
از  را  نامــم  فردایــش  کــه 
فهرســت حــذف کــرده اســت.
کمیســیون شــکایات انتخاباتــی 
ــه تاریخ۲0اســد اعــام کــرد  ب
کــه نــام 3۵تــن از نامــزدان 
انتخابــات مجلــس نماینــده گان 
را بــه دلیــل عضویــت یــا 
ــلح  ــای مس ــی گروه ه فرمانده
کــرده  حــذف  غیرقانونــی 
اســت. ایــن تصمیم کمیســیون 
ــز  ــی را نی ــکایات اعتراضات ش

ــی در پ
ــزدان  ــماری از نام ــت. ش داش
حذف شــده بــرای چنــدروز 
پیهــم دســت بــه اعتــراض زده 
و دروازۀ کمیســیون مســتقل 
ــل را بســتند. ــات در کاب انتخاب

محمداشرف غنی با اشاره به چالش های خشک سالی:

شش مـاه منتـظر باشیـد

سیگار: 
افغانستان، صرف خانه های  برای  پول های جهان  بزرگ  بخش 
یافته است انتقال  بانکی در دوبی  یا به حساب های  لُکس شده 

رییس مجلس نماینده گان:
مجلس در مورد حذف ۳۵ نامزد 

نیست بی تفاوت  انتخابات 

ابوبکر صدیق

اكنون فرصت بزرگ برای ختم بحران 40ساله فراهم شده است و اگر كسانی انتخابات را زیر 
سوال ببرند، آیندة نسل جوان را زیر سوال می برند و باید نسل جوان به این اقلیت اجازه 

ندهد.
به گفتۀ او، افغانستان در محور مسایل بین المللی قرار دارد و خطاب به جوانان گفت: »شما 

باید افغانستان شمول، منطقه یی و جهانی فکر كنید؛ زیرا آیندة شما به تفکر جهانی گره خورده 
است.«

آقای غنی در مورد وضعیت زراعت، مهاجرت، انکشاف اقتصادی، كنترول نفوس افغانستان، 
كاهش فقر و تدابیر حکومت در این راستا و نیز نقش جوانان در این زمینه ها صحبت كرد
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مذاکره و شرایط آن
مذاکــره،  بــه  نظامــی  بُن بســت  از  عبــور 
منازعــه  حــل  راســتای  در  گام  دشــوارترین 
نظامــی  بُن بســت  ایــن،  وجــود  بــا  اســت. 
ــره  ــق مذاک ــه از طری ــل منازع ــرای ح ــی ب فرصت
منازعــه  طرف هــای  کــه  هنگامی کــه  اســت. 
ــی  ــروزی نظام ــه پی ــند ک ــی می رس ــه مرحله ی ب
ــا  ــت، آن ه ــن اس ــرف غیرممک ــردو ط ــرای ه ب
در جســت وجوی ابزارهــای دیگــری، به ویــژه 
بــه جنــگ  پایان بخشــیدن  بــرای  مذاکــرات، 
ــت  ــن اس ــت ممک ــه بُن بس ــا آن ک ــد.  ب می براین
فرصتــی بــرای مذاکــرات فراهــم کنــد، امــا ایــن 
ــن  ــح را تضمی ــق صل ــی، تواف ــه تنهای ــت ب فرص
دیگــری  عوامــل  این کــه  مگــر  نمی کنــد، 
ــب تمــام  ــح از جان ــرای صل ــی ب ــد ارادۀ کاف مانن
ــران و  ــاندن اخال گ ــل رس ــه حداق ــا، ب طرف ه
ــوند. ــر ش ــایه میس ــورهای همس ــم کاری کش ه
حــل  بــرای  دولــت  هرچنــد  افغانســتان  در 
ــان  ــوی نش ــو ارادۀ ق ــق گفت وگ ــه از طری منازع
داده اســت و شــرکت کننده گان ایــن تحقیــق، 
مذاکــرات را به عنــوان تنهــا راه برونرفــت از 
منازعــه می پندارنــد، بــه نظــر می رســد کــه 
ــرات مســتقیم بــا دولــت  ــرای مذاک طالبــان ب
آمــاده نیســتند. افــزون بــر ایــن، عواملــی وجــود 
ــرات  ــاختن مذاک ــن س ــرای ممک ــه ب ــد ک دارن
نیازمنــد توجه انــد، کــه از جملــه پیش شــرط های 
ــان، فقــدان اعتمــاد و مجراهــای ارتباطــی و  طالب
ــی در  ــای خارج ــض طرف ه ــای متناق رویکرده
ــره را  ــق مذاک ــه از طری ــل منازع ــا ح ــه ب رابط
می تــوان به حیــث عوامــل عمــده نــام بــرد. 
ــر  ــه اکث ــت ک ــزی اس ــل چی ــاد متقاب ــدم اعتم ع
از  یکــی  به عنــوان  آن  از  شــرکت کننده گان 
ــای  ــه تاش ه ــد ک ــاد کرده ان ــی ی ــل اصل عوام
گذشــته بــرای مذاکــرات میــان دولــت و طالبــان 
ــم  ــول عبدالحکی ــه ق ــاند. ب ــی کش ــه ناکام را ب
مجاهــد، بــرای انجــام مذاکــرات مؤثــر، ســازوکار 
ــاز اســت:  ــل در افغانســتان نی اعتمادســازی متقاب
صلــح[  مذاکــرات  ]فــراراه  اصلــی  »مشــکل 
ــر  ــان ب ــان دو طــرف اســت. طالب بی اعتمــادی می
ــور  ــا از کش ــه خارجی ه ــتند ک ــاور نیس ــن ب ای
خــارج می شــوند و در مقابــل دولــت افغانســتان 
هــم اعتمــاد نــدارد کــه اگــر خارجی هــا برونــد، 

ــد.« ــان دهن ــگ را پای ــان جن طالب
ــد مذاکــره،  ــرای آغــاز رون ــه همیــن ترتیــب، ب ب
ســفارت ایــاالت متحــده در کابــل تاکیــد می کنــد 
اعتمادســازی  بایــد  افغانســتان  دولــت  کــه 
ــاد  ــان را ایج ــا طالب ــی ب ــرده و مجــرای ارتباط ک
کنــد. هرچنــد شــماری از طرف هــا کــه در 
دخیل انــد،  افغانســتان  در  رونــد صلح ســازی 
ــان و  ــان طالب ــی می ــای ارتباط ــه مجراه ــت ک از موجودی
ــد  ــار می دارن ــا اظه ــد، ام ــرف می زنن ــود ح ــت وج دول
ــۀ  ــه  گفت ــد. ب ــرای حــل منازعــه ندارن کــه اراده سیاســی ب
عطاالرحمــن ســلیم، معــاون شــورای عالــی صلــح، اعضای 

ــف  ــطوح مختل ــان در س ــای طالب ــا جناح ه ــورا ب ــن ش ای
در تمــاس بوده انــد امــا رهبــری طالبــان هنــوز ارادۀ 
سیاســی روشــنی بــرای مذاکــرات بــا دولــت نشــان نــداده 
اســت. در عیــن حــال عبدالحکیــم مجاهــد، معــاون دیگــر  
ــای  ــه مجراه ــد ک ــح می ده ــح، توضی ــی صل ــورای عال ش
ــا طالبــان فقــط به گونــۀ غیررســمی در ســطوح  ارتباطــی ب
ــتقیم  ــرۀ مس ــچ مذاک ــت: »هی ــته اس ــود داش ــف وج مختل
ــا  ــرۀ غیرمســتقیم و غیررســمی ب ــا مذاک نشــده اســت. تنه
دســته های مختلــف طالبــان چــه در ســطح رهبــری و چــه 

ــت.« ــده اس ــام ش ــان انج فرمانده ه
عــاوه بــر شــورای عالــی صلــح، یونامــا نیــز از موجودیت 
ــان و دولــت و تاش هــای  ــان طالب مجراهــای ارتباطــی می
ــت،  ــه اس ــورت گرفت ــرات ص ــرای مذاک ــه ب ــخصی ک مش
ــه در  ــا ک ــی یونام ــور سیاس ــد مأم ــد. هرچن ــر می ده خب
ــاور اســت  ایــن تحقیــق شــرکت کــرده اســت، بــر ایــن ب
کــه هرنــوع گفت وگــوی مســتقیم میــان دولــت و طالبــان 
در مرحلــۀ آغازیــن بــه میانجی گــری ضــرورت دارد: 
ــان  ــه می ــوم ک ــه می ش ــم، متوج ــر می کن ــه فک ــون ک »اکن
ــی  ــان تماس های ــری طالب ــای رهب ــت و اعض ــای دول اعض
ــا بتواننــد شــرایط گفت وگوهــای واقعــی  وجــود داشــته ت
را ترتیــب و تنظیــم کننــد؛ امــا فکــر می کنــم اگــر 
ــه  ــا ب ــد ت ــاز دارن مذاکــرات واقعــی آغــاز شــود، آن هــا نی

طریقــی بین شــان میانجی گــری شــود.«
ــد کــه تاش هــا  ــن اشــاره می کنن شــرکت کننده گان همچنی
بــرای مذاکــرات در گذشــته بــه ســه د لیــل شکســت خورده 
ــازی،  ــت در اعتمادس ــی دول ــدم توانای اســت: نخســت، ع
طــرح آجنــدای عملــی حــل منازعــه کــه مطابــق آن 
ــد  ــاز و رون ــی از آغ ــری کل ــتند تصوی ــا می توانس طرف ه
مذاکــرات داشــته باشــند و رویدســت گرفتن اقدامــات 
ــاد  ــر و ایج ــت بهت ــوب، امنی ــت داری خ ــر دول ــل نظی بدی
فرصت هــای شــغلی به منظــور رفــع عوامــل ریشــه یی 
ــان در  ــی طالب ــت تخنیک ــدم ظرفی ــورش گری. دوم، ع ش
ــه گام  ــد گام ب ــرد رون ــا و پیش بُ ــته های آن ه ــن خواس تبیی
ــای  ــض قدرت ه ــع متناق ــوذ و مناف ــوم، نف ــرات. س مذاک
ــرکت کننده گان  ــر ش ــان اکث ــتان. هم چن ــف در افغانس مختل
داخلــی معتقدنــد کــه وابســته گی مطلــق طالبــان بــه 
پاکســتان دلیــل اصلــی شکســت تاش هــای گذشــته 
بــرای مذاکــرات بــوده اســت. ایــن شــرکت کننده گان 
ــًا به خاطــری شکســت  ــن تاش هــا عمدت ــد کــه ای معتقدن

نــد  د ر خو
ــی  ــرایط کنون ــره در ش ــق مذاک ــه از طری ــل منازع ــه ح ک
بــرآورده  افغانســتان  در  را  پاکســتان  خواســته های 

 . نمی کنــد
اکثــر شــرکت کننده گان داخلــی بــر ایــن باورنــد کــه 
مدیریــت  در  مؤثــری  نهــاد  صلــح،  عالــی  شــورای 
مذاکــرات و پیش بُــرد حــل منازعــه در افغانســتان نیســت. 
تعــدادی از شــرکت کننده گان معتقدنــد کــه شــورای عالــی 
ــۀ  ــل منازع ــت ح ــرای سیاس ــرح و اج ــت ط ــح ظرفی صل
مؤثــر را نــدارد و ایــن شــورا یــک نهــاد بی طــرف نیســت 
ــن  ــر ای ــت آورد. بناب ــان را به دس ــاد طالب ــد اعتم ــا بتوان ت
اکثــر شــرکت کننده گان بــر ایــن باورنــد کــه بــرای ایجــاد 
ــر  ــای مؤثرت ــان روی میانجی ه ــا طالب ــی ب ــرای ارتباط مج
ــا  ــرد. ام ــورت بگی ــژه ص ــرمایه گذاری وی ــرف س و بی ط
ــه  ــبت ب ــان نس ــادی طالب ــح بی اعتم ــی صل ــورای عال ش
ــد  ــه می توان ــدارد ک ــی می پن ــایل تخنیک ــاد را مس ــن نه ای
بــا ظرفیت ســازی و تاش هــای بیشــتر حــل شــود. 
عبدالحکیــم مجاهــد بــاور دارد کــه شــورای عالــی صلــح 
ــروعیت آن را  ــان مش ــه طالب ــت ک ــت اس ــی از دول بخش
نمی پذیرنــد. بنابــر ایــن، مشــروعیت شــورای عالــی 
ــور  ــت به ط ــان از دول ــور طالب ــر از تص ــز متأث ــح نی صل
ــان  ــلیم اذع ــن س ــال عطاالرحم ــن ح ــا ای ــت. ب ــی اس کل
ــی  ــورای عال ــان ش ــان، طالب ــا گذشــت زم ــه ب ــی دارد ک م
ــای  ــرای گفت وگوه ــادی مشــروع ب ــوان نه ــح را به عن صل

ــناخت. ــد ش ــح خواهن صل
ــتقیم از  ــرات مس ــی مذاک ــرات )یعن ــوع مذاک ــورد ن در م
طریــق میانجــی، رســمی یــا غیررســمی(، شــرکت کننده گان 
کــه  مذاکره یــی  هرنــوع  نداشــتند.  ترجیحــی  هیــچ 
می کننــد.  اســتقبال  آن  از  همــه  بشــکند،  را  بُن بســت 
ــان  ــرات هم زم ــر مذاک ــه اگ ــد ک ــرکت کننده گان معتقدن ش
ــد  ــود، می توان ــام ش ــمی انج ــمی و غیررس ــۀ رس ــه گون ب
مفیــد واقــع گــردد. مذاکــرات غیررســمی در ســطح محلــی 
زمینه ســاز مذاکــرات رســمی میــان دولــت و طالبــان 
ــاال از  ــه ب ــن ب ــرد از پایی ــن، رویک ــر ای ــد. بناب ــد ش خواه
ــرای تحقــق مذاکــرات رســمی  ــزرگان ب ســوی مــردم و ب
افغــان  از شــرکت کننده گان  تعــدادی  کمــک می کنــد. 
ــت،  ــا دول ــت ب ــرات دول ــدازی مذاک ــر راه ان ــن ب همچنی
میــان افغانســتان و پاکســتان، به عنــوان مدلــی مؤثــر تأکیــد 
می کننــد. ایــن شــرکت کننده گان کــه باورمنــد بــه ابعــاد و 

عوامــل قــوی منطقه یــی منازعــه هســتند، بــر ایــن باورنــد 
ــرات در دســت پاکســتان اســت.  ــد شــروع مذاک ــه کلی ک
بــرای  طالبــان  درخواســت  از  شــرکت کننده یی  هیــچ 
ــۀ  ــوان گزین ــده به عن ــاالت متح ــا ای ــتقیم ب ــرۀ مس مذاک
مطلــوب و جاگزیــن پشــتیبانی نمی کنــد. عــاوه بــر 
ایــن، از نظــر یونامــا، اتحادیــۀ اروپــا و ســفارت  های 
ایــاالت متحــده و پاکســتان در کابــل، قبــل از آغــاز 
مذاکــرات مســتقیم، بــه میانجــی ضــرورت اســت. ســفارت 
ــمی را  ــرات رس ــل از مذاک ــا قب ــده تاش ه ــاالت متح ای
ــت  ــد اس ــد و عاقه من ــی« می دان ــای مقدمات »گفت وگوه
ــد،  ــت کنن ــا درخواس ــان از آن ه ــت و طالب ــر دول ــه اگ ک
ــتان در  ــفارت پاکس ــد. س ــازی می کن ــی را ب ــش میانج نق
ــر ضــرورت »میانجــی  ــح، ب ــاز مذاکــرت صل ــل در آغ کاب
ــی  ــورای عال ــۀ ش ــه گفت ــد. ب ــد می کن ــاد« تأکی ــل اعتم قاب
صلــح، نــوع مذاکــرات بــه ســطح و نــوع تماس هــا میــان 
طالبــان و دولــت بســتگی دارد. عطاالرحمــن ســلیم طالبــان 
ــرده و   ــتهبندی ک ــدد دس ــطوح متع ــا و س ــه جناح ه را ب

ــد: ــح می ده ــل توضی ــرار ذی ق
ــه تمــاس  ــا ب ــا م ــی باشــند کــه مســتقیم ب شــاید گروه های
ــی  ــاید گروه های ــد. ش ــازی نباش ــی نی ــه میانج ــوند و ب ش
ــد.  ــول کنن ــزرگان را قب ــا و ب ــاطت علم ــه وس ــند ک باش
اگــر رونــد مصالحــه بــا آن گروهــی از طالبــان کــه 
ــه  ــه ب ــد ک ــاب می کن ــود، ایج ــاز ش ــتند، آغ ــر هس قوی ت
ــای  ــا تقاض ــر آن ه ــم؛ اگ ــیده گی کنی ــان رس خواسته های ش
ــه وســاطت  ــاده هســتیم ک ــا آم میانجــی داشــته باشــند، م

ــم. ــر را بپذیری ــی مؤث میانج
مؤثریــت  بــر  افغــان  اشــتراک کننده های  از  تعــدادی 
ــد  ــی تأکی ــق میانج ــتقیم و از طری ــرات مس ــان مذاک هم زم

می کننــد. به طــور مثــال، عزیــز رفیعــی بــاور دارد:
ــی  ــد خیل ــی می توان ــد، میانج ــان از اول بخواهن ــر طالب اگ
مفیــد باشــد. دولــت می توانــد هم زمــان از طریــق مذاکــرات 
ــای  ــی از گروه ه ــا بعض ــرات ب ــود. مذاک ــتقل وارد ش مس
طالبــان کــه در داخــل افغانســتان حضــور دارنــد، می توانــد 
ــت افغانســتان انجــام شــود،  ــا دول ــه صــورت مســتقیم ب ب
ماننــد مذاکراتــی کــه بــا حــزب اســامی انجــام شــد؛ امــا با 
طالبانــی کــه در بیــرون از افغانســتان حضــور دارنــد، ایــن 
ــک  ــا ی ــومی و ب ــور س ــک کش ــد در ی ــرات می توان مذاک

میانجــی انجــام شــود.
رفیعــی بــر ایــن بــاور اســت کــه بــرای تســهیل مذاکــرات 
ــری  ــی از میانجی گ ــان، ترکیب ــف طالب ــای مختل ــا جناح ه ب
داخلــی و بین المللــی نیــاز اســت. عــاوه بــر ایــن، اغلــب 
تأکیــد می شــود کــه تاش هــا بــرای مذاکــرات بایــد 
ــی  ــی و منطقه ی ــی منازعــه در ســطح داخل ریشــه های اصل

را هــدف قــرار دهــد.
ــن  ــر ای ــل ب ــی در کاب ــران خارج ــا و تحلیل گ دیپلمات ه
باورنــد کــه پیشــنهاد صلــح رییس جمهــور غنــی بــه 
طالبــان آغــاز خوبــی بــرای تهیــه آجنــدای جامع تــر بــرای 
ــی  ــران بین الملل ــام بازیگ ــًا تم ــت. تقریب ــه اس ــل منازع ح
از جملــه ایــاالت متحــده، بریتانیــا، اتحادیــۀ اروپــا، یونامــا 
و پاکســتان از ایــن پیشــنهاد حمایــت کرده انــد. ایــن 
ــی  ــاع بین الملل ــد اجم ــه بای ــد ک ــد می کنن ــران تاکی بازیگ
ــرای  ــده و ب ــود آم ــح به وج ــنهاد صل ــت از پیش در حمای
ــفارت  ــرد. س ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــرات م ــهیل مذاک تس
ــر  ــی نظی ــل اظهــار مــی دارد کــه رویدادهای ــا در کاب بریتانی
ــورهای  ــه در آن کش ــل ک ــۀ کاب ــس پروس ــن کنفران دومی
ــا حمایت شــان را از پیشــنهاد  ــد ت ــم آمدن ــرد ه ــادی ِگ زی
صلــح رییس جمهــور نشــان دهنــد، گامــی عملــی در 
راســتای ایجــاد اجمــاع بین المللــی بــرای پایــان دادن 
ــام  ــک مق ــۀ ی ــه گفت ــت. ب ــتان اس ــه در افغانس ــه منازع ب
ــل کــه نخواســت نامــش  ــا در کاب رســمی ســفارت بریتانی
ــار هــم در  ــف در کن ــر شــود، آوردن کشــورهای مختل ذک
چنیــن رویدادهایــی بــه ایجــاد یــک توافــق بین المللــی بــا 
پایه هــای وســیع در مــورد حــل منازعــه افغانســتان کمــک 

می کنــد:
ــًا مهــم  ــی واقع ــرای جامعــۀ جهان ــی، ب در ســطح بین الملل
ــوان  ــح[ به عن ــد صل ــده و از ]رون ــم آم ــرد ه ــا ِگ اســت ت
ــد.  ــه رهبــری و مالکیــت افغآن هــا حمایــت کنن ــدی ب رون
مــا بــا ایــاالت متحــده موافــق هســتیم کــه افغانســتان نبایــد 
ــن  ــن مطمئ ــد. م ــت ها باش ــرای تروریس ــی ب ــگاه امن پناه
هســتم کــه کشــورهای دیگــر نیــز از ایــن رونــد حمایــت 
خواهنــد کــرد. امــا بازهــم در عمــل ممکــن اســت بــرای 
ــن  ــت از ای ــان حمای ــر جه ــف در سراس کشــورهای مختل
ــم کــه  ــا فکــر می کنی ــن م ــر ای ــاوت باشــد. بناب ــد متف رون
رویدادهایــی نظیــر نشســت های پروســۀ کابــل واقعــًا 
مهم انــد تــا طیــف وســیعی از کشــورها را کــه دیدگاه هــای 

ــار هــم بیــاورد. ــد، کن ــارۀ افغانســتان دارن متفاوتــی درب

سناریوی 
پایان بخشیدن 
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امـــا متأســـفانه در بیشـــتر مـــوارد، فلســـفه 
ــۀ  ــق و غیرجانبدارانـ ــت وجوی دقیـ ــه جسـ کـ
بـــه  اســـت  نـــوع حقیقـــت  بنیادی تریـــن 
ادبیـــات عرضـــه  ایده هایی کـــه در هنـــر و 
ــت.  ــته اسـ ــی نداشـ ــدان توجهـ ــود، چنـ می شـ
ــیقی و  ــای موسـ ــه هنرهـ ــوپنهاور بـ ــه شـ البتـ
ـــی  ـــی داد و در بخش های ـــاد م ـــت زی ـــعر اهمی ش
ـــون اراده و  ـــان همچ ـــود »جه ـــم خ ـــاب مه از کت
تصـــور« ایده هایـــی از فاوســـت گوتـــه و هنـــر 
ـــود  ـــفی خ ـــام فلس ـــت و در نظ ـــیقی برگرف موس
ـــب  ـــارۀ منشـــاء و مرات ـــز درب ـــد و هـــگل نی گنجان
هنرهـــا، درســـگفتارهایی ایـــراد کـــرد امـــا آن 
متفکـــری کـــه ایـــدۀ شـــاعرانه یی را در کانـــون 
ـــود.  ـــر ب ـــن هایدگ ـــرار داد، مارتی ـــود ق ـــر خ تفک
ـــروان  ـــروی از پیش ـــه پی ـــپرس ب ـــر و یاس هایدگ
ــه از روش  ــور و نیچـ ــه گـ ــر کـ ــود کی یـ خـ
ــدند و  ــفی دور شـ ــازی فلسـ ــج سیستم سـ رایـ
بـــا زبـــان منطقـــی امـــا بـــه شـــیوه یی ادبـــی 
ــرد  ــاد بـ ــد از یـ ــه نبایـ ــتند. البتـ ــفه نوشـ فلسـ
ــس  ــام موریـ ــه نـ ــری بـ ــوف دیگـ ــه فیلسـ کـ
ــه  ــز هســـت کـ ــون M.Natanson نیـ ناتانسـ
ـــیع  ـــای وس ـــاب غن ـــگفتارهایش بازت ـــار و درس آث
ایده هـــای به وام گرفتـــه از حـــوزۀ ادبیـــات 
اســـت و ایـــن در واقـــع شورشـــی اســـت 
بـــر ضـــد سیستم ســـازی و هستی شناســـی 

ــگل. ــی دکارت و هـ عقانـ
»فلســـفه ها«ی کی یـــر  مشـــخصۀ مشـــترک 
کـــه گـــور و نیچـــه نوعـــی بی اطمینانـــی بـــه 
برپاداشـــتن سیســـتم های ادراکـــی فلســـفی 
ـــت از  ـــویه های واقعی ـــه س ـــه در آن هم ـــت ک اس
جملـــه هســـتی انســـانی جایـــگاه تعریف شـــده 
ــور  ــه گـ ــر کـ ــت. کی یـ ــه اسـ ــی یافتـ و معینـ
در اعتـــراض بـــه ایـــن قســـم فلســـفه ها 

می نویســـد:
سیســـتم های معـــروف بـــه وحـــدت وجـــود و 
ـــز  ـــه تمای ـــده اند ک ـــم ش ـــه مته ـــًا هم ـــر غالب فراگی
ـــته و آزادی  ـــان برداش ـــر را از می ـــک و ش ـــن نی بی
ـــتمی  ـــر سیس ـــد... و ه ـــن برده ان ـــانی را از بی انس
بایـــد بـــه ســـبب ســـویه غایـــی خـــود دقیقـــًا 
فراگیـــر باشـــد. بنابـــر ایـــن، پیـــش از این کـــه 
ــز  ــه چیـ ــر همـ ــود را بـ ــد خـ ــتم بتوانـ سیسـ
ـــوزۀ  ـــار در ح ـــد دگرب ـــتی را بای ـــتراند، هس بگس
برونـــی حاضـــر آورد به طوری کـــه تتمه یـــی 
از آن باقـــی نمانـــد، حتـــی خرده ریـــزی ماننـــد 
جنـــاب پروفســـور یـــا مســـتنده یی که ســـرگرم 

ــت!)۱۱( ــتم پردازی اسـ سیسـ
نیچـــه نیـــز بـــدون مطایبـــه کی یـــر کـــه 
گـــور امـــا بـــا همـــان بی اعتنایـــی او بـــه 
همـــه  بـــه  می گویـــد:  سیستم ســـازی، 
ــراز  ــا احتـ ــم و از آن هـ ــازان بدگمانـ سیستم سـ
ــان دهندۀ  ــازی، نشـ ــه نظام سـ ــم. اراده بـ می کنـ

ــت. ــص اسـ نقـ
انـــکار  گـــور«  کـــه  »کی یـــر  تفکـــر  در 
دلبســـته گی  حـــوزۀ  در  سیستم ســـازی 
ـــی  ـــه و قطع ـــتی متأمان ـــرای هس ـــش ب یکتااندی
ـــه  ـــد. نیچ ـــدا می کن ـــت پی ـــکلی مثب ـــانی، ش انس
در وجـــد بی شـــرمانۀ پیشامســـیحی دربـــارۀ 
معنـــای زمیـــن و وجودی کـــه روبه ســـوی 
زمیـــن دارد، سیستم ســـازی را بـــه مســـخره 
پیشـــاهنگ  متفکـــر  دو  ایـــن  می گیـــرد. 
ــر  ــوی دیگـ ــتند و از سـ ــتی هسـ ــفۀ هسـ فلسـ
ادمونـــد هوســـرل را داریـــم کـــه تأثیـــر روش 
ـــم از آن  ـــتی ک ـــفۀ هس ـــر فلس ـــوژی او ب فنومنول

ــت. ــن نیسـ دو تـ
ـــت  ـــا قطعی ـــه آزادی ی ـــدان ب ـــرل توجـــه چن هوس
یـــا به خطـــر یـــا وفـــاداری بـــه زمیـــن نـــدارد 
امـــا در آثـــارش شـــواهدی هســـت کـــه او را 
فیلســـوفی سیستم ســـاز نشـــان می دهـــد. او 
ـــۀ  ـــفۀ دکارت، نظری ـــادش از فلس ـــم انتق ـــه رغ ب
درون ذهنـــی )سوبژکیتویســـم( ایـــن بنیادگـــذار 
ـــید  ـــی بخش ـــم واالی ـــرب را ه ـــد غ ـــفۀ جدی فلس
ــه،  ــن همـ ــا ایـ ــاخت. بـ ــد سـ ــم نیرومنـ و هـ

ســـویه های دیگـــر رویکـــرد هوســـرل راهـــی 
ــی  ــان متافیزیکـ ــد بیـ ــرای تجدیـ ــاخت بـ سـ
ــه  ــه بـ ــان، بیانی کـ ــطۀ جهـ ــت بی واسـ واقعیـ
ـــارۀ  ـــد دوب ـــا تاکی ـــژه ب ـــگ و وی ـــیوه یی همآهن ش
نیچـــه بـــر زنده گانـــی زمینـــی مطابقـــت دارد. 
هوســـرل در حالی کـــه هـــدف اساســـی خـــود 
ـــب  ـــوژی تعقی ـــن کردن روش فنومنول را در روش
ـــی  ـــترش متافیزیک ـــه گس ـــن ب ـــد، در ضم می کن
ـــر  ـــردازد. مهم ت ـــان« می پ ـــود« و »جه ـــۀ »خ رابط
ـــان« او در  ـــود« و »جه ـــک »خ ـــه متافیزی ـــن ک ای
ـــد  ـــدا می کن ـــبی پی فلســـفه هســـتی صـــورت مناس

کـــه »مـــاده« حاصـــل از فلســـفه های کی یرکـــه 
ــد. ــوان در آن گنجانـ ــه را می تـ ــور و نیچـ گـ

ــی  ــفه مدرسـ ــد فلسـ ــن ناقـ دکارت، بزرگ تریـ
در عصـــر جدیـــد اســـت. او به جـــای تاکیـــد 
ــش  ــکان دانـ ــر امـ ــه« بـ ــان فی نفسـ ــر »جهـ بـ
ــرد.  ــاری کـ ــان پافشـ ــا از جهـ ــناخت مـ و شـ
فیلســـوفان پیشـــین نیـــز همـــواره بـــا مشـــکل 
ـــرم  ـــناخت انســـانی دســـت و پنجـــه ن ـــت ش ماهی
ــی  ــتر آن را در زمینه یـ ــا بیشـ ــد امـ ــرده بودنـ کـ
ـــتی«  ـــه در آن »هس ـــتند ک ـــان می گذاش ـــه گفتم ب
ـــتۀ  ـــا در هس ـــود ام ـــروض ب ـــش مف ـــان از پی جه
ـــارۀ  ـــی درب ـــاب »تأمات ـــای دکارت در کت ایده ه
فلســـفه نخســـت )متافیزیـــک(«، »هســـتی« 
ــه  ــرض، بلکـ ــوع پیـــش فـ ــه موضـ ــان نـ جهـ
ــتدالل و در  ــه اسـ ــورت نتیجـ ــن صـ در بهتریـ
ـــه دور از  ـــه ب ـــی همیش ـــورت، واقعیت ـــن ص بدتری
ـــه  ـــی ک ـــر اهمیت ـــود. ب ـــش انســـانی ب دســـترس بین
بـــه یـــاری آن هـــا دکارت، هســـتی تردیدآمیـــز 
ـــی  ـــی دارد، در ردیف ـــان فیزیکـــی را عرضـــه م جه
ـــناخت  ـــکان ش ـــت و ام ـــارۀ ماهی ـــات درب از تأم
ــد.  ــترش می یابـ ــان گسـ ــدا و جهـ ــا از خـ مـ
دربـــارۀ  دلبســـته گی هایش  از  او  تأمـــات 
ــی  ــه از دورۀ جوانـ ــربرمی زند کـ ــی سـ واقعیتـ
بـــه بعـــد به عنـــوان درســـتی باورهایی کـــه 
ــه  ــا را پذیرفتـ ــود، آن هـ ــد بـ ــا پایبنـ ــه آن هـ بـ
بـــود امـــا اکنـــون درمی یافـــت خطـــا هســـتند. 

او بـــرای رهایـــی از ایـــن باورهـــای نادرســـت 
ــی  ــر پایه یـ ــود بـ ــناخت خـ ــردن شـ و بنیادکـ
شـــک ناپذیر، از خـــود پرســـید: بـــر چـــه 
زمینه یـــی می توانـــم باورهـــای کنونـــی خـــود 
ـــب  ـــش برحس ـــه باورهای ـــرا ک ـــم؟ چ ـــاد کن را بنی
ـــی  ـــی، مبتن ـــۀ حس ـــۀ تجرب ـــا برپای ـــل او ی تحلی
بـــود یـــا براســـتدالل و تنهـــا ایـــن دو وجـــه 

دســـتیابی بـــه شـــناخت را بایـــد آزمـــود.
دشـــواری  بـــه  کـــه  دکارت  نتیجه گیـــری 
بـــود،  منفـــی  نپذیرفـــت  آن را  می تـــوان 

هم چنان کـــه هوســـرل نیـــز بـــا تغییراتـــی آن را 
به عنـــوان خـــود مشـــکل شـــناخت پذیرفـــت. 
ـــم  ـــار داری ـــه را در اختی ـــی، هم ـــه گاه ـــرا ک چ
و گاهـــی نیـــز فریـــب حـــواس خـــود را 
می خوریـــم، اوهـــام کـــه عمومیتـــی نیـــز 
ـــت و  ـــن اس ـــد، ممک ـــته باش ـــت نداش ـــن اس ممک
ـــت  ـــوان گف ـــت. می ت ـــده اس ـــه ش ـــگاه تجرب گه
ــی  ــیلۀ مطمئنـ ــی وسـ ــۀ آگاهـــی حسـ در زمینـ
ـــت  ـــداری در دس ـــواب و بی ـــخیص خ ـــرای تش ب
نیســـت. شکســـپیر بـــه شـــیوه یی طرفـــه ایـــن 
ــد. ــان می کنـ ــان« بیـ ــی را در »طوفـ چه گونه گـ

ــای  ــاییده و کاخ هـ ــر سـ ــر برابـ ــای سـ برج هـ
ـــان  ـــن جه ـــود ای ـــن و خ ـــد مهیم ـــکوه و معاب باش
بـــزرگ نیـــز آری و آن چـــه در اوســـت همـــه 
چـــون بنـــای بی اســـاس ایـــن رؤیـــا خواهنـــد 
ـــه  ـــش موهومی ک ـــن نمای گداخـــت و همچـــون ای
محـــو گردیـــد، اثـــری از خـــود برجـــای نخواهنـــد 
نهـــاد. مـــا نیـــز مصالحـــی هســـتیم کـــه رؤیـــا 
بـــر آن بنـــا می گـــردد و دو ســـر دایـــرۀ عمـــر 
ــد.)۱۲( ــم می آیـ ــی به هـ ــا خوابـ ــان بـ کوتاه مـ
ـــتدالل  ـــه اس ـــه ب ـــر، باتوج ـــویی دیگ دکارت از س
دریافـــت کـــه خـــرد مـــا نیـــز ممکـــن اســـت 
ــی را  ــی موضوعـ ــه زمانـ ــد، چنان کـ ــا کنـ خطـ
ـــتی آن  ـــه نادرس ـــد ب ـــا بع ـــته ایم ام ـــلم دانس مس
ـــب  ـــا را برحس ـــر قضای ـــس اگ ـــم. پ ـــی برده ای پ
ـــد  ـــی می مان ـــزی باق ـــه چی ـــنجیم چ ـــول بس اص
از  یقیـــن  ایـــن  نباشـــد؟  کـــه شـــک پذیر 
هرچـــه  کـــه  می آیـــد  به دســـت  این جـــا 
شـــک پذیر باشـــد، در ایـــن تردیـــدی نیســـت 
منـــی کـــه شـــک می کنـــم هســـتی دارم. پـــس 
وجـــود دانســـته گی اعـــم از این کـــه بـــاور 
کنـــد یـــا تردیـــد، خـــود شـــک ناپذیر اســـت 
کـــه هســـتی  و دکارت مطمئـــن می شـــود 
بی چـــون  اندیشـــنده  چیـــزی  به عنـــوان  او 
و چراســـت. از منظـــر ایـــن رویکـــرد هســـتی 
ـــارۀ  ـــان درب ـــیم اطمین ـــانه الزم نیســـت بپرس شناس

ــن دارد:  ــت؟ او یقیـ ــه اسـ ــان چه گونـ جهـ
ــری  ــن جوهـ ــه مـ ــم کـ ــه گرفتـ ــپس نتیجـ سـ
ـــا ماهیـــت آن اندیشـــه  هســـتم کـــه تمامـــی ذات ی
اســـت و اگـــر می خواهـــد باشـــد نیازمنـــد 
مـــکان نیســـت و وابســـته هیـــچ  چیـــز مـــادی 
ـــه«یی  ـــی »اندیش ـــن« یعن ـــن »م ـــر ای ـــت، بناب نیس
ــه  ــتم، بـ ــه هسـ ــم کـ ــطۀ آن همانـ ــه به واسـ کـ

تمامـــی از جســـم متمایـــز اســـت.)۱3(
ـــه کار  ـــا ب ـــر« را در این ج ـــوم »جوه دکارت مفه
می گیـــرد تـــا نشـــان دهـــد کـــه »اندیشـــه« و 
ـــی  ـــکار« گوناگون ـــالودۀ »اف ـــی ش ـــه یعن ـــن« پای »م
اســـت کـــه »دانســـته گی« داراســـت. بـــه 
ـــکار،  ـــق، ان ـــم، تصدی ـــک، فه ـــر، ش ـــخن دیگ س
خواســـت، امتنـــاع و تخیـــل... همـــه اعـــراض 
ایـــن »جوهر«انـــد هم چنـــان کـــه ســـختی، 
ــزی  ــراض« میـ ــتطیل بودن، »اعـ ــی، مسـ قهوه یـ
هســـتند کـــه اکنـــون در پشـــت آن نشســـته ام 
پدیـــد  گوناگـــون  اعـــراض  می نویســـم.  و 
ــر  ــا جوهـ ــوند امـ ــد می شـ ــد و ناپدیـ می آینـ
ـــنهاده دکارت  ـــت. پیش ـــان اس ـــه هم ـــا همیش آن ه
ـــه  ـــه ب ـــی ک ـــده، جهان ـــان ادراک ش ـــارۀ جه درب
ـــم  ـــروکار داری ـــا آن س ـــا ب ـــه در این ج ـــۀ نیچ گفت
یعنـــی جهـــان ظواهری کـــه همانـــا جهـــان 
ـــه  ـــت ک ـــزی اس ـــه آن چی ـــت. هم ـــی« اس »واقع
ــا  ــت تـ ــت درسـ ــای ماسـ ــم و ادراک هـ داریـ
آن جـــا کـــه این هـــا ادراک هـــای مـــا هســـتند. 
دنیـــای واقعـــی بیـــرون از آگاهـــی مـــا قـــرار 
ـــۀ  ـــط حلق ـــا فق ـــای م ـــا و ادراک ه دارد، و ایده ه
ــتند. در  ــان هسـ ــا جهـ ــا بـ ــی مـ ــط آگاهـ رابـ
ـــی  ـــان آگاه ـــا از جه ـــد: م ـــع دکارت می گوی واق
ـــته گی(  ـــه )دانس ـــه اندیش ـــا ک ـــم و از آن ج نداری
ـــا در-  ـــه م ـــت ک ـــوان گف ـــدارد، نمی ت ـــی ن مکان
ـــه  ـــاه ب ـــخی کوت ـــرل پاس ـــتیم. هوس ـــان- هس جه
ـــان  ـــا در جه ـــد: م ـــای دکارت می ده ـــن مدع ای

هســـتیم. 

و ادبیات 
فلسفه

 دست غیب، عبدالعلی 

بخش سوم
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نشسـت  در  دیـروز  نماینـده گان  مجلـس 
عمومـی خـود اسـتفاده از بایومتریک در روز 
امـا  انتخابـات را مـورد اسـتقبال قـرار داد، 
تأکیـد کـرد کـه بایـد ایـن سیسـتم بـه گونۀ 
آنایـن کار کنـد تـا از تقلـب و تکـرار رأی 
خـودداری صورت گیـرد در غیـر آن، امکان 

تقلـب در انتخابـات وجـود دارد.
می گوینـد:  مجلـس  اعضـای  از  شـماری 
شـفاف  به گونـۀ  بایـد  انتخابـات  کمیسـیون 
سیسـتم  مـورد  در  و  کنـد  کار  عادالنـه  و 
بایومتریـک بـه شـهروندان گـزارش بدهـد.
بایومتریـک/ کـه  دارنـد  بـاور  آنـان 
انگشـت نگاری در رونـد انتخابـات یکـی از 
نیازهـای اساسـی اسـت کـه می تواند سـبب  
سـبب رفع شـدن نگرانی هـای تقلـب شـود.
مجلـس  رییـس  ابراهیمـی  عبدالـرووف 
نماینـده گان می گوید، شـهروندان افغانسـتان 
رای دهنـده گان  بایومتریک کـردن  خواهـان 

و شـفافیت در انتخابات انـد. بنابـر ایـن بـه 
گفتـۀ آقـای ابراهیمـی، اسـتفاده از سیسـتم 
بایومتریـک در روز انتخابات ضروری اسـت 
پاسـخ گو  بایـد  نیـز  انتخابـات  و کمیسـیون 

. شد با
مسـووالن کمیسـیون مسـتقل انتخابات نیز به 
رسـانه ها گفته انـد کـه 70درصـد مطالعـات 
یـا  بایومتریـک  از سیسـتم  اسـتفاده  دربـارۀ 
شـده  تمـام  رأی دهنـده گان  انگشـت نگاری 

. ست ا
بـه گفتـۀ آنـان، تاکنون ۲۲هـزار پایه ماشـین 
ایـن  اختیـار  در  عکاسـی  و  بایومتریـک 

اسـت. گرفتـه  قـرار  کمیسـیون 
عبـداهلل عبـداهلل رییـس اجرایی، روز گذشـته 
در هفتمیـن سـالیاد تـرور برهان الدیـن ربانی 
از  صلـح،  عالـی  شـورای  پیشـین  رییـس 
انتخابـات  در  بایومتریـک  سیسـتم  اسـتفادۀ 

خبـر داد.

انتخابـــات  مســـتقل  کمیســـیون 
می گویـــد: در صورتـــی از سیســـتم 
در  بایومتریک/انگشـــت نگاری 
اســـتفاده  پارلمانـــی  انتخابـــات 
می شـــود کـــه تمـــام تجهیـــزات الزم 

در اختیـــار آنـــان قـــرار گیـــرد.
ـــتان  ـــی افغانس ـــزرگ مل ـــاف ب ـــا ایت ام
ــخنان  ــردم از سـ ــه مـ ــد دارد کـ تاکیـ
شـــده اند،  خســـته  مطبوعاتـــی 
ــًا  ــد عمـ ــات بایـ ــیون انتخابـ کمیسـ
ثابـــت کنـــد کـــه بـــه خواســـت 
جریان هـــای سیاســـی ارزش قایـــل 

ــت. اسـ
ســـخن گوی  هاشـــمی  حفیـــظ اهلل 
ـــروز  ـــات دی ـــتقل انتخاب ـــیون مس کمیس
شـــنبه 3۱سنبله/شـــهریور ســـال روان 
ــت:  ــری گفـ ــت خبـ ــک نشسـ در یـ
یـــک شـــرکت خارجـــی متعهـــد بـــر 
فراهـــم آوری ایـــن وســـایل گردیـــده  
ــوی  ــز از سـ ــۀ آن نیـ ــت. بودجـ اسـ

دولـــت پرداخـــت خواهـــد شـــد.
صورتی کـــه  در  گفـــت:  هاشـــمی 
سیســـتم بایومتریک/انگشـــت نگاری 
ـــردد،  ـــاکام گ ـــش رو ن ـــات پی در انتخاب
ـــگ اســـتفاده خواهـــد  ـــدل آن از رن در ب

ـــد. ش
ـــتان  ـــی افغانس ـــزرگ مل ـــاف ب ـــا ایت ام
کمیتـــۀ  یـــک  بایـــد  می گویـــد: 
احـــزاب  حضـــور  بـــا  مشـــترک 
سیاســـی و ایتاف هـــا، کمپنی یـــی 
ــک را وارد  ــزات بایومتریـ ــه تجهیـ کـ
ـــود.  ـــکیل ش ـــت تش ـــد و حکوم می کن
ـــک  ـــام بایومتری ـــه روی انج ـــن کمیت ای

بـــه توافـــق برســـد.
فضل الرحمـــان ارویـــا ســـخن گوی 
ــتان  ــی افغانسـ ــزرگ ملـ ــاف بـ ایتـ
گفـــت:  مانـــدگار  روزنامـــۀ  بـــه 
کنفرانس هـــای خبـــری و برنامه هـــای 
مطبوعاتـــی هیـــچ مشـــکلی را حـــل 
نمی کنـــد، حکومـــت و کمیســـیون 
به جـــای  بایـــد  انتخابـــات 
کنفرانس هـــای خبـــری روی مســـایل 
ــت  ــًا ثابـ ــد و  عمـ ــی کار کننـ عملـ
کننـــد کـــه به خواســـت جریان هـــای 
ارزش  ایتاف هـــا  و  سیاســـی  

نـــد. یل ا قا
بـــه گفتـــۀ او: »اگـــر حکومـــت بـــه 
ـــی  ـــام انتخابات ـــد نظ ـــتی می خواه راس
ـــک  ـــه بایومتری ـــی ب ـــتان را متک افغانس
کنفرانـــس  به جـــای  بســـازد، 
ــی  ــای عملـ ــد گام هـ ــی بایـ مطبوعاتـ
ـــی  ـــخنان مطبوعات ـــردم از س ـــردارد. م ب

ـــوب  ـــن خ ـــر ای ـــده اند، بناب ـــته ش خس
اســـت کـــه حکومـــت گام هـــای 
شـــفافیت  راســـتای  در  عملـــی 

ــردارد.« ــات بـ انتخابـ
ــۀ  ــد کمیتـ ــد دارد: »بایـ ــا تاکیـ اوریـ
ســـه جانبۀ تحقیقـــی بـــا حضـــور 
نماینـــدۀ  انتخابـــات،  کمیســـیون 
احـــزاب و جریان هـــای سیاســـی و 
ـــزات  ـــایل و تجهی ـــه وس ـــی ک کمپنی ی
افغانســـتان  وارد  را  بایومتریـــک 
ایـــن  شـــود.  تشـــکیل  می کنـــد، 
ـــاظ  ـــات را از لح ـــد انتخاب ـــه رون کمیت
ــه  ــرد، بـ ــث بگیـ ــه بحـ ــی بـ تخنیکـ
توافـــق برســـند و در نهایـــت برونـــد 
ــی  ــدن برنامه یـ ــرف عملی شـ ــه طـ بـ

کـــه روی آن توافـــق کرده انـــد.«
بـــزرگ  ایتـــاف  ســـخن گوی 
تـــا  گفـــت:  افغانســـتان  ملـــی 
مـــا)  خواســـت  ایـــن  زمانی کـــه 
و  انتخابـــات(  بایومتریک شـــدن 
جریان هـــای  و  احـــزاب  نظـــارت 
ــک از  ــتم بایومتریـ ــی از سیسـ سیاسـ
ــه  ــر گرفتـ ــیون در نظـ ــرف کمیسـ طـ
ــای مدنـــی  ــا از نافرمانی هـ ــود مـ نشـ

نمی کشـــیم. دســـت 
ـــورد  ـــد م ـــیون بای ـــه کمیس ـــت ک او گف
جریان هـــای  و  احـــزاب  اعتمـــاد 
سیاســـی باشـــد و احـــزاب بایـــد در 
ــد،  ــته باشـ ــور داشـ ــات حضـ انتخابـ
مـــا  این صـــورت  غیـــر  ایـــن  در 
هم چنـــان بـــه نافرمانی هـــای مدنـــی 

خـــود ادامـــه می دهیـــم.
اوریـــا تاکیـــد دارد کـــه به خاطـــر 
خواســـت ها،  ایـــن  عملی شـــدن 
بایـــد یـــک کمیتـــۀ دوجانبـــه بیـــن 
سیاســـی  جریان هـــای  و  احـــزاب 
و حکومـــت تشـــکیل شـــود و ایـــن 
ـــه  ـــه چه گون ـــرد ک ـــم بگی ـــه تصمی کمیت
کمیســـیون انتخابـــات مـــورد اعتمـــاد 
سیاســـی  جریان هـــای  و  احـــزاب 

قـــرار گیـــرد.
ابـــراز  ایـــن ســـخنان در حالـــی 
می شـــود کـــه نماینـــده گان مجلـــس 
ـــس  ـــروز مجل ـــی دی ـــت عموم در نشس
انتخابـــات  در  انگشـــت نگاری  از 
اســـتقبال می کردنـــد؛ امـــا تاکیـــد 
ـــت  ـــاز و کار درس ـــد س ـــه بای ـــد ک دارن
بـــرای اســـتفاده از انگشـــت نگاری 
و  شـــود  اســـتفاده  رای دهنـــده گان 
در غیـــر آن تنهـــا انگشـــت نگاری 
در  را  تقلـــب  زمینـــۀ  نمی توانـــد 

ــرد. ــات بگیـ انتخابـ

ــار  ــدۀ قندهـ ــدزی نماینـ ــی حمیـ اللـ
از  می گویـــد:  مجلـــس  در 
رای دهنـــده گان  انگشـــت نگاری 
ــا بایـــد از آن  ــتقبال می کنیـــم؛ امـ اسـ
ـــرد  ـــه هرف ـــود ک ـــتفاده ش ـــوری اس ط
یـــک بـــار بتوانـــد رای بدهـــد، از 
دوبـــار رای دهـــی جلوگیـــری شـــود.

عبدالرحیـــم بادغیســـی یکـــی دیگـــر 
از اعضـــای مجلـــس نیـــز تاکیـــد 
می خواهنـــد،  مـــردم  کـــه،  دارد 
انتخابـــات شـــفاف برگـــزار شـــود. او 
ــه  ــث بایومتریـــک کـ ــد، بحـ می گویـ
ـــق  ـــد مطاب ـــت، بای ـــرح اس ـــروز مط ام
تطبیـــق  بین المللـــی  معیار هـــای 
ــد. ــن کنـ ــفافیت را تامیـ ــود و شـ شـ

ــی  ــس اجرایـ ــال رییـ ــن حـ در همیـ
روز  ملـــی  وحـــدت  حکومـــت 
در  سنبله/شـــهریور   30 جمعـــه 
مراســـم هفتمیـــن ســـالیاد شـــهید 
ــتاد برهان الدیـــن ربانـــی رییـــس  اسـ
جمهـــور ســـابق و شـــهید صلـــح در 
ـــاره  ـــا اش ـــز ب ـــه« نی ـــه جرگ ـــۀ لوی »خیم
ــت:  ــات گفـ ــای انتخابـ ــه  چالش هـ بـ
بایومتریـــک/ سیســـتم  از  دولـــت 
انتخابـــات  روز  در  انگشـــت نگاری 

ــرد. ــد کـ ــتفاده خواهـ اسـ
ــن کار  ــت: » ایـ ــداهلل گفـ ــای عبـ آقـ
و  احـــزاب  مـــردم،  نگرانی هـــای 
ــوص  ــی در خصـ ــای سیاسـ جریان هـ
ـــد  ـــع خواه ـــات را رف ـــب در انتخاب تقل

کـــرد.
محمداشـــرف  غنـــی   امـــا  و 
ــان  ــا جوانـ ــدار بـ جمعه شـــب در دیـ
ــه  ــت کـ ــه اسـ ــل گفتـ ــرب کابـ غـ
ـــم  ـــرای خت ـــزرگ ب ـــت ب ـــون فرص اکن
ـــت  ـــده اس ـــم ش ـــاله فراه ـــران ۴0س بح
ــر  ــات را زیـ ــانی انتخابـ ــر کسـ و اگـ
ســـوال ببرنـــد، آینـــدۀ نســـل جـــوان 
را زیـــر ســـوال می برنـــد؛ بنابـــر 
ایـــن بایـــد نســـل جـــوان بـــه ایـــن 

اقلیت هـــا اجـــازه ندهـــد.
انگشـــت نگاری  یـــا  بایومتریـــک 
ـــی  ـــات پارلمان ـــده گان در انتخاب رای دهن
از خواســـت های اصلـــی ایتـــاف 
ــر  ــتان و دیگـ ــی افغانسـ ــزرگ ملـ بـ
جریان هـــای سیاســـی اســـت؛ بنابـــر 
ـــه  ـــد ک ـــد و دی ـــر مان ـــد منتظ ـــن بای ای
آیـــا حکومـــت بـــه ایـــن خواســـت  
ـــه  ـــا این ک ـــد داد و ی ـــن خواه ـــان ت آن
آن طـــور کـــه خـــود می خواهـــد 
انتخابـــات را برگـــزار خواهـــد کـــرد.

ایتالف بزرگ ملی  در واکنش به اظهارات کمیسیون انتخابات:

ز سخنان مطبـوعاتی  ا مـردم 
ریـد بردا گام هـای عملی  ند،  خسته ا

وزارت خارجۀ امریکا:

خلیلزادباطالبانگفتوگومیکند

استقبال مجلس نماینده گان
 از کارگیری سیستم انگشت نگاری در انتخابات

ــکا در  ــی از امری ــه نماینده گ ــل زاد ب ــی خلی زلم
بــا گــروه  افغانســتان  گفت وگوهــای صلــح 

طالبــان شــرکت می کنــد.
وزارت خارجــۀ امریــکا اعــام کــرده اســت 
ــۀ  ــاور وزارت خارج ــل زاد مش ــی خلی ــه زلم ک
در  امریــکا  از  نماینده گــی  بــه  کشــور  ایــن 
اشــتراک  طالبــان  بــا  صلــح  گفت وگوهــای 

. می کنــد
ــد  ــکا می گوی ــر خارجــه امری ــو، وزی مایــک پمپی
کــه زلمــی خلیــل زاد را به منظــور اولویــت دادن به 
ــژۀ  ــدۀ وی ــوان نماین ــح به عن ــای صل گفت وگوه
ــتان  ــه افغانس ــد مصالح ــور رون ــور در ام آن کش
امریــکا در  از  نماینده گــی  بــه  او  گماشــته و 

ــرد. ــد ک ــرکت خواه ــح، ش ــت های صل نشس
آقــای پمپیــو در پیامــی کــه بــه کارمنــدان وزارت 
خارجــه امریــکا فرســتاده، گفتــه اســت کــه زلمی 
دربــارۀ  را  واشــنگتن  تاش هــای  خلیــل زاد 
گفت وگوهــای  از  پشــتیبانی  چه گو نه گــی 
و  طالبــان  بــا  افغانســتان  حکومــت  صلــح 
ــری خواهــد  ــن گفت وگوهــا رهب زمینه ســازی ای
ــد  ــرکت خواه ــا ش ــن گفت وگوه ــرد و در ای ک

ــت. داش
مایــک پمپیــو از خلیــل زاد به عنــوان بهتریــن 
گزینــه بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف نــام بــرده 

و گفتــه اســت کــه او در افغانســتان زاده و بــزرگ 
ــز  ــۀ کار در آن کشــور را نی شــده اســت و تجرب

دارد.
وزیــر خارجــۀ امریــکا افــزوده کــه مطمئن اســت 
ــاندن  ــه موفقیت رس ــی ب ــل زاد توانای ــی خلی زلم
ماموریــت برقــراری صلــح در افغانســتان را دارد.

آقــای خلیــل زاد در کنــار این کــه تجربــۀ کار 
ــث  ــه حی ــتان را دارد، ب ــاله در افغانس چندین س
ســفیر امریــکا در عــراق و ســازمان ملــل متحــد 

ــرده   اســت. ــز کار ک نی
هرچنــد وزارت خارجــۀ امریــکا نماینده گــی 
ویــژه بــرای افغانســتان و پاکســتان داشــت؛ 
ــرد و  ــر را منحــل ک ــن دفت ــا ســال گذشــته ای ام
ــاون وزارت  ــز، مع ــس ویل ــه الی ــوولیت آن ب مس
خارجــه امریــکا در امــور آســیای جنوبــی و 

ــد. ــپرده ش ــزی س مرک
اکنــون کــه واشــنگتن تمرکــزش را بــر گفت وگــو 
ظاهــرأ  اســت،  ســاخته  بیشــتر  طالبــان  بــا 
ــل زاد  ــی خلی ــتن زلم ــا گماش ــا ب ــد ت می خواه
به حیــث نماینــدۀ ویــژه در امــور افغانســتان 
ــازد.  ــتر س ــتا بیش ــن راس ــش را در ای تاش های
ــتانی االصل  ــات افغانس ــل زاد دیپلوم ــی خلی زلم
ــه در  ــت ک ــان اس ــت لغم ــی از از والی امریکای

ــت.  ــده اس ــزرگ ش ــریف ب ــزار ش ــهر م ش

ناجیه نوری
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ورزش
سیف الدین یوسفی

ــار آن  از    تحلیــل جامعه شــناختی عــزاداری عاشــورا و آث
منظــر دکترســروش

ــر  ــام حســین تاثی ــه ام ــه ب ــه نظــر می    رســد عشــق و عاق ب
چندانــی در رفتارهــای اجتماعــی مــردم مــا نــدارد؛ یعنــی بــه قــول معــروف 
بــه حســینیه می رونــد و ســینه زنی و عزاداری شــان را می کننــد، ولــی 
ــل  ــین عم ــام حس ــش ام ــاف روش و من ــاً خ ــد بعض ــه می آین ــرون ک بی
می کننــد. آیــا ایــن امــر، معلــول نادرســت بودن روش هــای عــزاداری 
ماســت یــا علــل فرهنگــی دیگــری دارد و چه گونــه می شــود آن را از میــان 

برداشــت؟ 
 سوال عمیقی است. من این مساله را در سطح کّلی تر مطرح می کنم:

ــام آداب دینــی نامیــده می شــود؛  آداب دینــی، به طــور کلــی آن چــه کــه به ن
عــزاداری بــرای امــام حســین و روضه خوانــی و غیــره کــه از آداب مســتحب 
اســت؛ درحالی کــه خــود نمــاز را می توانیــم مثــال بزنیــم؛ عیــن ایــن وضــع 
در مــورد نمــاز هــم اســت، فــرد نمــاز واجبــش را می خوانــد، گاهی بــه نماز 
جماعــت هــم  مــی رود؛ ولــی می بینیــم زنده گــی او همــان زنده گــی اســت؛ 
مشــی او همــان مشــی اســت. ظاهــراً نمــاز خواندنــش تاثیــری در رفتــارش 
نداشــته اســت؛ منکــرات را متاســفانه بازهــم عمــل می کنــد، به آســانی دروغ 
ــه  ــم دارد ک ــادت را ه ــن ع ــی ای ــد، ول ــت می کن ــد و به آســانی غیب می گوی
نمــازش را حتمــاً بخوانــد. هیچ وقــت نمی گوییــم کــه خدای نکــرده چــون 

آن کارهــای زشــت را می کنــد، نمــاز را هــم کنــار بگــذارد. 
ــزوده  ــا اف ــر آن ه ــه ب ــت ک ــری اس ــتی دیگ ــک زش ــاز ی ــتن نم کنارگذاش
ــی در عیــن حــال این هــم ســوالی اســت کــه پــس ایــن  خواهــد شــد، ول

نمــاز چــه شــد؟
این عزاداری چه شد؟

پس این ها چه نقشی و چه اثری داشتند؟
خــوب ایــن پرســش مهمــی اســت.    تبدیل شــدن »آداب دینــی« بــه »عــادت« 
ــه آفــات جامعــۀ دینــی اســت . به طــور کلــی آداب دینــی اســتعداد  از جمل
شــدیدی بــرای بدل شــدن بــه عــادت دارنــد. همین کــه  تبدیــل بــه عــادت 
شــدند، آن نقــش وادارنــده یــا بازدارنــدۀ  شــان را از دســت می دهنــد؛ اعــم 
ــن  ــا چنی ــد. عادت ه ــه نیکــی وادارن ــد و ب ــدی بازدارن ــه آدم را از ب از این ک

. هستند
ــد.  ــت می آورن ــد، غفل ــیاری بیاورن ــه هش ــای آن ک ــا به ج ــوالً عادت ه اص
وقتــی چیــزی به صــورت مکــرر درآمــد و عــادت شــد، خــواب آور 
ــه  ــت ب ــی آرام دس ــواب رود، خیل ــه خ ــه ب ــه بچ ــرای این ک ــود. ب می ش
ــرد.  ــه خــواب می ب ــن حرکــت مکــرر او را ب ــر ای ــد و در اث پشــتش می زنن
ــا ســرعت یکنواخــت  ــین ب ــن ماش ــین نشســته و ای ــی در ماش انســان وقت
ــه  ــه رفت ــیر آن نیســت، رفت ــچ دســت اندازی در مس ــد و هی ــت می کن حرک

به خــواب مــی رود.
عادت هــا خــواب آور هــم می شــوند و ایــن یکــی از نکته هــای بــس مهــم 

. ست ا
ــران یکــی از  ــان، مصلحــان، واعظــان، مذک ــه، روحانی ــی جامع ــران دین رهب
وظایــف جدیدشــان ایــن اســت کــه آداب دینــی را از صــورت عادت شــدن 
ــدارندادن  ــا و هش ــه آن ه ــال دادن ب ــر و ب ــادات و پ ــروی از ع ــد. پی درآورن
ــن  ــرد، غفلت آفری ــادت بگی ــکل ع ــن آداب ش ــادا ای ــه مب ــه این ک ــردم ب م
ــن مراســم به جــای  ــزاداری و ای ــن ع ــردم، همی ــی از م ــرای پاره ی اســت.  ب
ــدۀ  ــه کنن ــه آن هــا شــود، گاهــی خــواب آور می شــود؛ گاه توجی این کــه منبّ
کار زشت شــان می شــود؛ گاه آن دغدغه هــای وجدان شــان را تخفیــف 

می دهــد.
ــت  ــش را مام ــود خوی ــرد و خ ــتی می ک ــاً کار زش ــخصی احیان ــر ش اگ
می کــرد، گاهــی پاره یــی از ایــن آداب دینــی باعــث می شــود کــه آن 
مامــت وجــدان هــم کــم کــم خامــوش شــود و فــرد از آن تاثیــر نپذیــرد 
و به همیــن دلیــل هــم بایــد همیشــه ایــن تذکــر را داد کــه مبــادا ایــن امــور 

ــد.  ــت بدهن ــان را از دس ــر خودش ــد و تاثی ــادت درآین ــورت ع به ص
ــود؛  ــا می ش ــوط به همین ج ــردم مرب ــان ک ــًا بی ــه قب ــی ک ــال آن نکته ی ح
اگــر چیــزی فقــط بــا عواطــف مــا ارتبــاط پیــدا کــرد و نــه جوانــب دیگــر 
روحــی مــا، ایــن امــر تبدیــل شــدنش بــه عــادت خیلــی خیلــی شــدید و 
ســریع انجــام می گیــرد و دیگــر نبایــد در تحــول بخشــیدن بــه شــخصیت و 
تغییــر افــکار از آن انتظــار زیــادی داشــته باشــیم، ولــی اگــر تــوام بــا تامات 
ــه آن را از  ــی اســت ک ــا تامــات عقان ــن توام شــدن ب ــی شــد، همی عقان
این کــه صــرف یــک عــادت کورکورانــه و تقلیــدی شــود دور نگه مــی دارد 

و آن را بــه یــک عمــل زنــده و اثربخــش تبدیــل می کنــد.
خــوب در مســالۀ عاشــورا هــم بایــد ایــن فکــر را کــرد؛ این کــه باید نو شــود 
ــورت  ــر به  ص ــاورد. اگ ــی دربی ــت و ناپخته گ ــا را از غفل ــدن م ــن نوش و ای
ــی  ــرده گاه ــد، خدای ناک ــه گی درآم ــراری همیش ــدی تک ــنت تقلی ــک س ی
ــوی در  ــه مول ــتانی ک ــد. آن داس ــم بده ممکــن اســت نتیجــۀ معکــوس ه
ــن  ــه همی ــع ب ــد در واق ــر می کن ــورد مراســم روز عاشــورا ذک ــوی در م مثن
معناســت- و اگــر کســی ظاهربیــن باشــد و ظاهــر ابیــات را توجــه کنــد، 
شــاید هــم بــرای او خوشــایند نباشــد- نقــل می کنــد روزی شــاعری وارد 
حلــب شــد )یکــی از شــهرهای ســوریه کنونــی( و دیــد کــه مــردم مشــغول 

عــزاداری هســتند. 
پرسید:

برای چه عزاداری می کنید؟
گفتنــد: تــو مگــر نمی دانــی امــروز روز عاشوراســت و روزی اســت کــه یکی 
از بــزرگان، جانی کــه از همــه عالــم برتــر اســت )بــه تعبیــر مولــوی( به پــای 

شــهادت رفتــه و مــا بــرای او عــزاداری می کنیــم. 
ــد:  ــت؟ می گوین ــده اس ــهید ش ــی ش ــخص ک ــن ش ــد: ای ــد او می پرس بع

هفت قــرن قبــل. 
ــه  ــروز ب ــرش ام ــه خب ــد ک ــا به حــال خــواب بودی ــد مگــر شــما ت می گوی
ــهید شــده و شــما حــاال  ــل کســی ش ــرن قب ــیده اســت؟ هفت ق ــما رس ش

ــد.  ــزاداری می کنی ع
  پس عزا بر خود کنید ای خفتگان  

زانکه بد بندی است این خواب گران 

تیـمملـیکـرکتکشـور

دربـرابـرپاکستـانشکستخـورد

پیشبازیریالمادرید-اسپانیول

فیـسبـوک نـــامــه

ــاز  ــک امتی ــا ی ــا ب ــک تنه ــت نزدی ــک رقاب ــی افغانســتان، در ی ببرهــای آب
ــد. ــتان شکســت خوردن ــدرت پاکس ــم پُرق ــر تی ــاف، در براب اخت

ایــن بــازی در شــهر ابوظبــی امــارات پــس از چاشــت روز جمعــه برگــزار 
شــده بــود.

ــا  ــرد و ب ــاز ک ــت  افغانســتان آغ ــی کرک ــم مل ــی را در نخســت تی توپ زن
ــدف  ــتان ه ــرای پاکس ــن اش در ۵0آور، ۲۵۸ دوش را ب ــت ۶بازیک از دس

تعییــن کــرد.
ــش  ــته، نمای ــب گذش ــتان ش ــاهدی از ورزش کاران افغانس ــمت اهلل ش حش
ــرای  ــه ۹7دوش را ب ــت ک ــت و توانس ــا گذاش ــود به ج ــی را از خ خوب

ــد. ــم اش انجــام ده تی
ــی،  ــان، محمــد شــهزار، احســان اهلل، رحمــت شــاه، محمــد نب ــر افغ اصغ
نجیــب اهلل و گلبدیــن نایــب، هریــک از جملــه وزرش کارانــی بودنــد کــه 
توانســتند بــه ترتیــب۶7، ۲0، ۱0، 3۶، 7، ۵ و ۱0 دوش را بــرای افغانســتان 

انجــام دهنــد.
ــن اش در ۴۹٫3آور  ــت دادن 7بازیک ــا از دس ــتان ب ــان، پاکس ــن زم در عی

ــردد. ــدان گ ــدۀ می ــد و برن ــده برس ــدف تعیین ش ــه ه ــه ب ــت ک توانس
ــد  ــن و راش ــن، دوبازی ک ــن، مجیب الرحم ــک بازی ک ــب، ی ــن نای گلبدی

ــد. ــرون نماین ــازی بی ــدان ب ــف را توانســتند از می ــن حری خــان 3بازی ک
ایــن درحالی ســت کــه قبــل از ایــن تیــم ملــی کرکــت افغانســتان، 

اســت. داده   شکســت  را  بنگه دیــش  و  ســریانکا 

دو تیــم ریــال مادریــد و اســپانیول، دیشــب در ورزشــگاه ســانتیاگو 
برنابیــو شــهر مادریــد بــه مصــاف یکدیگــر می رونــد.

شــاگردان لوپتگــی در دیــدار قبلــی خــود در اللیــگا متحمــل اولیــن 
لغــزش در فصــل جدیــد شــدند و اختــاف امتیازشــان بــا بارســلونا 
بــه عــدد ۲ رســید. در حقیقــت روبه روشــدن بــا اتلتیــک بیلبایــو در 
ــاب  ــا به حس ــای ریالی ه ــوارترین ماموریت ه ــس، از دش ــن مام س
ــت  ــن باب ــی از ای ــم نگران ــی ه ــاید خیل ــن رو، ش ــد و از همی می آی
ــه در  ــد ک ــا امیدوارن ــده باشــد. آن ه ــواداران به وجــود نیام ــرای ه ب
ــد خــوب خــود بازگشــته و  ــه رون ــد ب ــازی خانه گــی بتوانن ــن ب ای

بــاز هــم 3 امتیــاز کســب کننــد.
ــا ۲ پیــروزی، ۱ تســاوی و ۱ شکســت،  ــز ب در آن ســو اســپانیول نی
ــاز در ردۀ  ــا 7 امتی ــگ داشــته و ب ــن لی ــی در ای نســبتا شــروع خوب
ــی  ــاالن در حال ــگاه کات ــت.  باش ــه اس ــرار گرفت ــدول ق ــم ج شش
ــل  ــل اخیــرش مقاب ــد ســفر خواهــد کــرد  کــه در ۶ تقاب ــه مادری ب
مادریدی هــا، تنهــا ۱ پیــروزی داشــته و ۵ بــازی دیگــر را بــا 

ــانده اســت. ــان رس ــه پای شکســت ب
ــد  ــراه نخواه ــازی به هم ــن ب ــرای ای ــز را ب ــد لوپ ــپانیول دیوی اس
داشــت و مادریــد نیــز غایبــی نــدارد. سپیدپوشــان پــس از پیــروزی 
درخشــان مقابــل ُرم در چمپیونزلیــگ، حــاال وینیســوس جونیــور را 
در فهرســت ایــن بــازی قــرار داده انــد و ایــن احتمــال وجــود دارد 
ــال انجــام دهــد.  ــرای ری ــازی اش را ب کــه ســتاره جــوان، اولیــن ب
ــای  ــاال به ج ــوزوال احتم ــوارو اودری ــود آل ــه می ش ــان گفت هم چن

کارواخــال فرصــت بــازی کــردن پیــدا کنــد.

استعفایآقایاتمر
وچالشهایدرونتیمیارگ

 احمد سعیدی
مــن از دیرزمانــی بدین ســو بــا جنــاب آقــای محمدحنیــف اتمــر 
مشــاور قبلــی شــورای امنیــت آشــنایی دارم قبــل از این کــه جنــاب 
اتمــر مشــاور شــورای امنیــت شــوند در زمــان بیکاری شــان دیــد 
و بازدیدهــای مــا روی مســایل سیاســی و اجتماعــی زیادتــر 
ــک  ــر از ی ــت غی ــورای امنی ــان در ش ــرر ش ــد از تق ــا بع ــود، ام ب
مرتبــه یــا فرصتــی میســر نبــود یــا نخواســتیم از نزدیــک ماقاتــی 
ــق  ــدم دور از تواف ــک ندی ــا را از نزدی ــر آن ه ــیم دیگ ــته باش داش
ــر،  ــای اتم ــاب آق ــی جن ــای سیاس ــه دغدغه ه ــا و هم مخالفت ه
ــی و  ــه اســت شــرایط عین ــا تجرب ــه و ب ــا حوصل ــرکار ب ــر پُ مدی
ذهنــی جامعــه را نســبت به هرکــس دیگــر بهتــر تشــخیص 
می دهــد. وی مــرد عملگرایــی اســت مــن وی را شــخصیت مدبــر 
و ظریــف به خصــوص در صحبت هــا می دانــم و بــاور دارم 
تکیــه زدن آقــای غنــی بــه ریاســت جمهوری زیادتــر آن محصــول 
ــن  ــا ای ــوده ب ــر ب ــف اتم ــای محمدحنی ــا و پشــت کار آق تاش ه
تعریــف کــه در سیاســت دوســتی و دشــمنی دایمــی نیســت بلکــه 
منافــع دایمــی اســت برمی گردیــم بــه اصــل ماجــرا مــن تصمیــم 
ــر در  ــای اتم ــتعفای جن ــورد اس ــود را در م ــدگاه خ ــتم دی داش
روزهــای اول بنویســم، امــا فرصــت میســر نبــود حــاال بــا ایجــاد 

ــازم. ــریک می س ــما ش ــا ش ــود را ب ــدگاه خ فرصــت دی
بــه بــاور مــن در مقطــع حســاس کنونــی بــا اســتعفای آقــای اتمــر 
بحــران بزرگــی را در تیــم جنــاب آقــای غنــی کــه آقــای اکلیــل 
حکیمــی قبــًا بــا ایــن دســترخوان وداع کــرده اســت، بــه وجــود 
ــه اول، در  ــی دارد. نقط ــالۀ اساس ــه مس ــه در س ــه ریش ــده ک آم
ــدۀ  ــای زلمــی خلیــل زاد نماین ــه آق ــکا ب ــا پیشــنهاد امری ــاط ب ارتب
ــراق  ــنگتن در ع ــفیر واش ــل و س ــازمان مل ــکا در س ــین امری پیش
ــح  ــۀ صل ــره و پروس ــر مذاک ــود به خاط ــه می ش ــه گفت ــت ک اس
ــکا  ــوری امری ــژۀ رییس جمه ــده وی ــوان نماین ــتان به عن در افغانس
ــام  ــل زاد در مق ــت. خلی ــده اس ــوب ش ــتان منص ــور افغانس در ام
یــک افغان تبــار و امریکایــی کــه بــه گفتــۀ خــودش آدم دوکاهــه 
اســت وارد افغانســتان می شــود و حتــی ایــن شــائبه نیــز مطــرح 
ــام  ــه مق ــود را ب ــی خ ــه زمان ــت ک ــه نیس ــه وی بی عاق ــده ک ش
ریاســت جمهوری افغانســتان نیــز بیبینــد نــزد بعضی هــا در 
ــه  ــی را ب ــی افغان ــات امریکای ــن دیپلم ــدن ای ــی آم ــرایط کنون ش
ــگاه  ــی ن ــت مل ــت وح ــش در درون حکوم ــرای تن ــاله یی ب مس

می کننــد.
نقطــۀ دوم، در ارتبــاط بــا اختاف نظــر آقــای اشــرف غنــی بــا تیــم 
امنیتــی خــود در ارتبــاط بــا دو موضــوع اســت. از یک ســو، آقــای 
حنیــف اتمــر مشــاور امنیــت ملــی، قبلــی بــر ایــن بــاور بــود کــه 
می بایســت دولــت افغانســتان دعــوت روســیه را بــرای حضــور در 
کنفرانــس صلــح کــه طالبــان نیــز در آن حضــور خواهنــد داشــت 
بپذیــرد، امــا آقــای غنــی و تعــدادی دیگــر از وزرا به خاطــر ایــن 
درک کــه مقامــات امریکایــی عاقه منــد اجــاس مســکو نیســتند 
از تــرس امریکایی هــا ایــن پیشــنهاد را نپذیرفتنــد. از ســوی 
دیگــر، حنیــف اتمــر یــک شــخصیت شــناخته شــده اســت، وی را 
آدم عــادی نبایــد تصــور کــرد، همیــن آقــای اتمــر بــا ســن و ســال 
ــات،  ــای انکشــاف ده ــًا وزارت ه ــدارد قب ــه ن ــادی ک ــی زی خیل
ــرده اســت.  ــری ک ــت و رهب ــه را درســت مدیری ــارف و داخل مع
جنــاب اتمــر شــخص باتجربــه به خصــوص از نظــر امنیتــی 
می باشــد. وی از ســنین پاییــن در نهادهــای امنیــت حضــور فعــال 
ــت  ــه نظــر می رســد نوعــی رقاب ــز ب ــی نی داشــته در مقطــع کنون
میــان او بــا اشــرف غنــی جهــت کســب مقــام ریاســت جمهــوری 
ــر  ــاب اتم ــه جن ــی از آن اســت ک وجــود داشــته و شــواهد حاک
ــد  ــر نمی دان ــی کم ت ــای غن ــمول آق ــی به ش ــود را از هیچ کس خ
ــدان  ــه کاندی ــوری از جمل ــت جمه ــدۀ ریاس ــات آین و در انتخاب

مطــرح خواهــد بــود.
ــا  ــاوت امریکایی ه ــای متف ــا دیدگاه ه ــاط ب ــوم، در ارتب ــۀ س  نقط
ــی  ــرایط کنون ــت. در ش ــتان اس ــور افغانس ــی ها در ام و انگلیس
ــع  ــه مواض ــک ب ــر نزدی ــف اتم ــد حنی ــد، محم ــر می رس به نظ
ــد.  ــیه می باش ــت های روس ــا سیاس ــی ب ــا اندازه ی ــی ها و ت انگلیس
در ایــن شــرایط ورود زلمــی خلیــل زاد بــه افغانســتان امــری اســت 
کــه خوشــایند انگلیســی ها و مشــاور امنیــت ملــی ســابق دولــت 
افغانســتان نبــوده، هم زمــان بــا اســتعفای آقــای اتمــر آقــای غنــی 

ــد؛ ــز اســتعفا دهن ــا ســه مقــام دیگــر امنیتــی نی می خواســت ت
یعنــی وزرای دفــاع، داخلــه و رییــس عمومــی امنیــت ملــی ایــن 
ســه مقــام دولتــی در اســاس همان طــور کــه از جملــه اشــخاص 
ــز  ــد دوســتان نزدیــک آقــای اتمــر نی مــورد اعتمــاد آقــای غنی ان
ــد از  ــه بع ــم ک ــه می دانی ــر هم ــرف دیگ ــوند. از ط ــمرده می ش ش
حملــۀ داعــش و طالبــان بــه کابــل، طــی مــدت اخیــر، انتقــادات 
ــراه  ــتان به هم ــت افغانس ــای امنی ــه مقام ه ــبت ب ــدیدی را نس ش

ــه دارد...  ادام
ــت.                                              ــته اس داش
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ــه  ــر داده ک ــرات خب ــی ه اداره محل
خــط  آهــن هرات-خــواف در آینــدۀ 

ــود.   ــاح می ش ــک افتت نزدی
ــی  ــخن گوی وال ــاد، س ــی فره جیان
هــرات گفتــه کــه »مــا خبرهــای 
ــن رابطــه  خــوب و خوشــی را در ای
ــن خــط آهــن  ــاز ســوم ای ــم، ف داری
ــس  ــه پ ــت و بافاصل ــان اس روبه پای
از آن آغــاز کار ســاخت فــاز چهــارم 

ــود.« ــد ب خواه
ــرآ  ــه اخی ــان وی، در دیداری ک ــه بی ب
ــی  ــووالن ایران ــا مس ــرات ب ــی ه وال
در ایــن کشــور داشــته، تعهــد گرفتــه 
اســت کــه بــه زودی، مســوولیت های 
جمهــوری اســامی ایــران بــرای 
ــی شــود. ــاز ســوم عمل ــان کار ف پای

او می گویــد: »جمهــوری اســامی 
افغانســتان آماده گــی کامــل را دارد 
تــا پــس از پایــان فــاز ســوم، ســاخت 

ــد.« ــاز چهــارم را آغــاز کن ف
بــه گفتــۀ او، به صــورت کلــی دیگــر 
فاصلــۀ زیــادی بــا ارتبــاط خــط آهن 
هــرات بــا کشــورهای ایــران و از این 
طریــق بــا اروپــا باقــی نمانــده و ایــن 
ــرای همــه  ــر خوشــی ب ــد خب می توان

باشــد.
بــا  کــه  گفتــه  هم چنــان  فرهــاد 
افتتــاح خــط آهــن هــرات - خــواف، 
ــادی  ــادی زی ــردش اقتص ــق و گ رون
خواهــد  به وجــود  هــرات  بــرای 

ــد. آم

روح  اهلل ازهــد، بــه حیــث رییــس جدیــد 
ــی  ــرات معرف ــت ه ــرورش والی ــوزش و پ آم

ــد. ش
میــان  اختافــات  کــه  درحالی ســت  ایــن 
ــوزش  ــس پیشــین آم ــرزاق احمــدی ریی عبدال
و پــرورش و کامــران علیزایــی رییــس شــورای 
والیتــی هــرات، از چنــدی بــه این ســو شــدت 

ــود.   ــه ب گرفت
ــرات،  ــی ه ــخن گوی وال ــاد س ــی فره جیان
گفتــه کــه روح اهلل ازهــد، از طریــق برنامــۀ 
ارتقــای ظرفیــت مبتنــی بــر نتایــج و بــا 
ســپری نمودن امتحــان رقابتــی، بــر اســاس 
رییــس  به  عنــوان  ریاســت جمهوری  حکــم 
آمــوزش و پــرورش هــرات مقــرر شــده اســت.
ــه حیــث  ــا معرفــی روح اهلل ازهــد ب هم زمــان ب
ــرات،  ــرورش ه ــوزش و پ ــد آم ــس جدی ریی
ــوزش  ــس پیشــین آم ــرزاق احمــدی ریی عبدال
ــت  ــک نشس ــروز در ی ــرات، دی ــرورش ه و پ
ــز کشــور  ــری گفــت: »توطئه گــران در مرک خب
ــرات، از  ــل ه ــی در داخ ــی عوامل ــا هماهنگ ب
ــی  ــزار سیاس ــوان اب ــرورش به عن ــوزش و پ آم

ــد.« ــتفاده کنن ــد اس می  خواهن
وی مدعــی شــد کــه رییــس شــورای والیتــی 
ــزدورش«  ــی »م ــر ادارۀ دولت ــه ه ــد ک می خواه

باشــد.
ــی( آدم  ــران علیزای ــزود: »او )کام ــوف اف موص
ــت  ــن اس ــاح دارد و ممک ــت و س ــدر اس قل

ــد.« آدم بکش

ــرورش،  او هشــدار داد کــه اهــل آمــوزش و پ
بــه هیچ کــس اجــازه نمی  دهــد تــا از ایــن 
رونــد  در  سیاســی  ابــزار  به عنــوان  نهــاد 

ــد. ــتفاده کن ــات اس انتخاب
امــا کامــران علیزایــی رییــس شــورای والیتــی 
ــاد  ــودش را بی بنی ــه خ ــات علی ــرات، اتهام ه

دانســته گفتــه کــه رییــس آمــوزش و پــرورش، 
چندمــاه پیــش بــه دســتور ریاســت جمهــوری 

ــار شــده اســت. برکن
دســتور  ایــن  اســاس  بــر  افــزود  او 
احمــدی  عبدالــرزاق  ریاســت جمهوری، 
و  آمــوزش  وزارت  در  مشــاور  به عنــوان 

اســت. شــده  معرفــی  پــرورش 
رییــس شــورای والیتــی هم چنــان، عبدالــرزاق 
ــی  ــاف قوم ــن زدن اختاف ــه دام ــدی را ب احم

ــد. ــم می کن مته

گزارش هــا می رســاند کــه رژۀ نیروهــای مســلح ایــران بــه مناســبت هفتــۀ »دفــاع 
مقــدس«، هــدف حملــه تروریســتی قــرار گرفــت.

ــلح در  ــای مس ــود رژۀ نیروه ــه می ش ــه، گفت ــزاری خاورمیان ــزارش خبرگ ــه گ ب
ایــران کــه بــه مناســبت هفتــۀ دفــاع مقــدس روز شــنبه )3۱ ســنبله( برگــزار شــده 

بــود، هــدف یــک حملــۀ مســلحانه قــرار گرفــت.
گفتــه می شــود 30 دقیقــه از آغــاز رژه گذشــته بــود کــه دو تــن افــراد مســلح از 
ــد حملــه ور شــده و  ــه مردمــی کــه در حــال مشــاهدۀ رژه بودن ــان جمعیــت ب می

تیرانــدازی کردنــد.
معــاون سیاســی والــی خوزســتان گفتــه کــه در جریــان تیرانــدازی بــه رژۀ نیروهای 

مســلح ایــران تاکنــون ۱۱ نفــر کشــته و 30 نفــر دیگــر نیــز زخمی شــدند.
ــردم  ــدازی به ســوی م ــس از تیران ــان پ ــتۀ ش ــلحۀ دســت داش ــا اس ــراد ب ــن اف ای
قصــد حملــه بــه ســمت جایــگاه را داشــتند کــه توســط نیروهــای امنیتــی ایــران 

ــا درآورده شــدند. از پ

ــته و  ــماری کش ــه ش ــن حادث ــۀ ای ــود در نتیج ــه می ش ــا گفت ــاس گزارش ه براس
ــده  ــا نیام ــورد در گرازش ه ــن م ــتری در ای ــات بیش ــا جزیی ــده اند، ام ــی ش زخم

اســت.

امانویـل مکـرون، رییس جمهور فرانسـه در مراسـمی، 
واالتریـن مـدال افتخار کشـورش را به شـهزداده کریم 
آقاخـان، چهل ونهمیـن امـام اسـماعیلیان جهـان اعطـا 

. کرد
مراسـم اعطـای مـدال افتخـار فرانسـه بـرای شـهزداده 
آن کشـور  ریاسـت جمهوری  ارگ  در  آقاخـان  کریـم 
از  مکـرون  آقـای  آن،  در  و  بـود  گردیـده  برگـزار 

یادکـرد. به خوبـی  جهـان  در  آقاخـان  کارکردهـای 
ایـن مـدال قبـل ازین به شـهزادۀ انگلسـتان، شـاه اردن 

و امپراتـور جاپان داده شـده  اسـت.
مقام هـا در دولـت فرانسـه گفتنـد کـه شـهزاده آقاخان 
راسـتای  در  ۶0سـال  مـدت  بـه  بی وقفـه  به صـورت 
صلـح و ثبـات و برابـری در جهـان کار کـرده  اسـت.

در عیـن زمـان، شـهزاده کریـم آقاخـان از کمک هـای 
دولـت فرانسـه بـه شـبکۀ توسـعه یی آقاخـان قدردانی 
کـرد و افـزود کـه هم  یـاری نهـاد امامـت اسـماعیلیه با 

فرانسـه، بی نهایـت مهـم می باشـد.

گفتنی سـت که شـبکۀ انکشـافی آقاخان درسـت حدود 
۱0سـال قبل، هـم کاری خـود را با دولت فرانسـه آغاز 
کـرد و تـا هنـوز کمک هـای مالـی آن کشـور بـه ایـن 

نهاد جریـان دارد.
شـبکۀ انکشـافی آقاخان یکـی از بزرگ تریـن نهادهای 
حاضـر،  حـال  در  کـه  اسـت  جهـان  در  توسـعه یی 
و  اجتمـاع  اقتصـاد،  رشـد  بخـش  در  کمک هایـش 
فرهنگ در برخی از کشـورهای جهان مانند افغانسـتان 

دارد. جریـان 
گفتنی سـت کـه بنیـاد انکشـافی آقاخان از زمان پسـا از 
طالبـان، یکـی از حامیان اصلی دولت افغانسـتان اسـت 
کـه در مـدت ۱۸سـال گذشـته، میلیون هـا دالـر بـرای 

بهبـود وضعیـت زنده گـی مـردم هزینه کرده  اسـت.
به اسـاس اطاعـات مسـووالن بنیاد انکشـافی آقاخان، 
بغـان،  تخـار،  بدخشـان،  در والیت هـای  نهـاد  ایـن 
قنـدر، سـمنگان، پـروان، بامیـان، میـدان وردک و کابل 
بـرای بهبـود زنده گـی مـردم کار می کند کـه در پهلوی 
آن بـه صدهـا تن زمینۀ کاریابی مسـاعد گردیده  اسـت.

یــک روزنامــۀ امریکایــی می گویــد: به دنبــال افزایــش 
تنــش میــان واشــنگتن- پکــن، چیــن مذاکــرات 
تجاری یــی کــه قــرار بــود هفتــۀ آینــده میــادی میــان 

۲ کشــور انجــام شــود را، لغــو کــرده اســت.
وال اســتریت ژورنــال بــه نقــل از منابــع آگاه از 
ــا  ــاری ب ــرات تج ــو مذاک ــرای لغ ــن ب ــم چی تصمی

امریــکا خبــر داد.
بــه ادعــای ایــن رســانه، چیــن ســفری کــه قــرار بــود 
ــن  ــت وزیری ای ــاون نخس ــی« )Liu He( مع ــو ه »لی
ــه واشــنگتن انجــام دهــد  ــدۀ ب کشــور چهارشــنبه آین

را، لغــو کــرده اســت.
ظاهــرا ســفر هیــأت تجــاری چیــن کــه قــرار بــود این 
هفتــه بــرای تــدارک مذاکــرات از پیش تعیین   شــده 

بــه واشــنگتن بــرود، نیــز لغــو شــده اســت.
اوایــل هفتــه جــاری میــادی، مناقشــۀ تجــاری 
ــن   ــه  ای ــدی شــد ب ــۀ جدی ــن وارد مرحل ــکا- چی امری
ترتیــب کــه واشــنگتن بــر ۲00 میلیــارد دالــر از 
کاالهــای چینــی تعرفــۀ ۱0درصــدی وارد کــرد و 
پکــن هــم در اقدامــی متقابــل، ۶0میلیــارد دالــر کاالی 

ــرد. ــه ک ــمول تعرف ــی را مش امریکای
تجهیــزات  »توســعه  بخــش  امریــکا  هم زمــان، 
ــد  ــل خری ــه دلی ــن را ب ــاع چی EDD« در وزارت دف
دفــاع  و ســامانۀ   3۵-Su جنگنده هــای ســوخوی 
ــت. ــرده اس ــم ک ــیه تحری ــکی  S-۴00 از روس موش
ــام  ــک مق ــه، ی ــروز جمع ــه دی ــت ک ــن درحالی س ای
ــکا  ــه امری ــد ک ــی ش ــفید مدع ــه کاخ س ــته ب وابس
ــن  ــا چی ــاری ب ــرات تج ــم انتظار مذاک ــان چش هم چن
اســت، امــا تاریخــی بــرای آن در نظــر گرفتــه نشــده 
ــه اعمــال تعرفه هــا  چــرا کــه منتظــر واکنــش پکــن ب

ــتیم. هس

آقاخان داد به شهزاده کریم  را  فرانسه عالی ترین مدال 

اولیـنواکنـشچیـن
بهاقـدامتـازهامـریکـا

خـطآهـنهرات-خـواف
درآستـانۀبهـرهبـرداری

روحاهللازهدرییسآموزشوپرورشهراتشد

رژۀ نیروهای مسلح ایران هدف حمله قرار گرفت
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