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شـهادت  روز  سـنبله   ۱۸ گرامی داشـت  از  تصاویـری 
قهرمـان ملـی و هفتهـۀ شـهید در والیـت بدخشـان. 

شـکوه،  بـا  محفـل  ایـن  برگزارکننـده گان  همـۀ  از 
به خصـوص از والـی صاحب محترم جنـاب احمد آقای 
فیصـل بیگزاد در سـازماندهی محفل و حضور گسـتردۀ 
اهالـی و مردم شـریف بدخشـان به خاطر احسـاس نیک 

و قدرشناسـی شـان صمیمانه سپاسـگزاریم.
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د کندهــار د ټاکنــو تړلــی دفــر بــه ډیــر ژر بېرتــه 

يش. پرانيســتل 

ــار د  ــړو د کنده ــاف غ ــي ایت ــوی م ــنبه د ل ــره ش تې

ــیون  ــه کميس ــر د دغ ــیون دف ــواک کميس ــو د خپل ټاکن

ــې د  ــیون مخته ی ــاړه او د کميس ــخ وت ــر م ــو پ د مامورین

ــه. ــه ووهل ــت خېم پرل

د کندهــار د ټاکنــو د خپلــواک کميســیون مــر نعمــت 

اللــه وردګ وایــي، چــې د کندهــار د والیتــي دفــر تــړل 

کېــدو نــه یــوازې د دوی پــر کارونــو منفــي اغيــز کــړی؛ 

بلکــې د ټاکنــو پــه اړه یــې پــه خلګــو کــې هــم بېــا بېــل 

شــکونه راپېــدا کــړي دي.

ــو  ــراض کوونک ــو او اع ــي مران ــل: د قوم وردګ ووی

رسه دې پریکــړې تــه رســېديل، چــې د کندهــار د ټاکنــو 

ــو  ــه د خپل ــر ژر بېرت ــه ډی ــر ب ــواک کميســیون دف د خپل

مامورينــو پــر مــخ پرانیــزي.

ــوري د  ــه ل د کندهــار اوســیدونکي هــم د سياســتوالو ل

ټاکنــو پــه څــري د مهمــو ســيايس بهريونــو پــه وړانــدې د 

خنډونــو جــوړول غنــدي او لــه چارواکــو غــواړي، چــې 

ــي. ــې ونی مخه ي

ــې  ــه همداس ــو د دفرون ــه د ټاکن ــي ک ــګ وای ــام خل ع

ــه د خپلــو اســتازو د ټاکلــو  ــو دوی ب تــړيل پاتــې يش ن

ــروم يش. ــه مح ــق څخ ــه ح ل

ــې  ــرات ک ــخ او ه ــار، بل ــه ننګره ــو پ ــي ځواکون امنیت

د ټاکنــو تــړل شــوي دفرونــه بیرتــه خــاص کــړي 

ــو  ــم د ټاکن ــې اله ــو ک ــمېر والیتون ــو ش ــه ی ــو پ دي خ

دفرونــه تــړيل دي.

ــې  ــي جرګ ــي دول ــیون واي ــواک کمیس ــو خپل د ټاکن

ټاکنــې لــه خپــل وختــه یعنــې د روان میــزان میاشــتي لــه 

ــه اړوي.  ــې ن ۲۸ نیټ

ــررسه  ــو د ښــه ت ــو ددغــه ټاکن ــو ځواکون ــی او نړيوال مل

ــړی. ــر ورک ــوايل خ ــي چمت ــاره د امنیت ــدو لپ کې

د کنـدهار د ټاکنـو تړلـی 

دفتـر بېـرته پـرانيستل شـي
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ــی  ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــی ریی ــرف غن اش
در حالی کــه هــرروز بــا ناکامی هــای تــازه در 
امــا  می شــود،  روبــه رو  خــود  سیاســت های 
ــار  ــه یک ب ــد ک ــر می رس ــه نظ ــم ب ــان مصم هم چن
دیگــر بخــت خــود را در انتخابــات آینــده بیازماید. 
آقــای غنــی حــاال در وضعیتــی قــرار گرفتــه کــه نه 
دیگــر محبوبیــت الزم را در جامعــۀ جهانــی دارد و 
ــای  ــردم افغانســتان. گزارش ه ــان م ــم در می ــه ه ن
متعــددی نشــان می دهنــد کــه امریکایی هــا از 
ــته  ــال گذش ــرد او در چهارس ــت ها و عمل ک سیاس
نظــر  بــه  ناراضی انــد.  و  به شــدت ســرخورده 
ــرای  ــوب ب ــرۀ خ ــی مه ــی غن ــای امریکای مقام ه
ــتۀ  ــتی به گل نشس ــت کش ــکا و مدیری ــع امری مناف
افغانســتان نبــوده اســت. هرچنــد او هم چنــان 
امریکایی هــا و جامعــۀ  در تــاش اســت کــه 
جهانــی را در مجمــوع قانــع ســازد کــه فــرد 
بهتــری از او را در انتخابــات آینــده نخواهنــد 
ــی  ــای غن ــه آق ــد ک ــر می رس ــه نظ ــی ب ــت ول یاف
در ایــن تاش هــا چنــدان موفقیتــی به دســت 
ــرکت در  ــرای ش ــفر او ب ــو س ــت. لغ ــاورده اس نی
ــد  ــل متح ــازمان مل ــت س ــومین نشس ــاد و س هفت
کــه می خواســت در حاشــیۀ بلندتــر از متــن آن بــا 
ــای آن  ــکا و برخــی مقام ه ــوری امری ــس جمه ریی
کشــور و کشــورهای اروپایــی دیــدار داشــته باشــد، 
ــده  ــورت مایوس کنن ــا به ص ــن مقام ه ــوی ای از س
و افتضاح آمیــزی رد شــد. دونالــد ترامــپ کــه 
یک بــار دیگــر نیــز در حاشــیۀ نشســت ناتــو 
ــود  ــرباز زده ب ــی س ــا غن ــدار ب ــل از دی در بروکس
ــاد  ــای زی ــه مصروفیت ه ــت ک ــه اس ــار گفت این ب
باعــث شــده کــه چنیــن دیــداری صــورت نگیــرد. 
ــه در راس آن  ــی ک ــی غن ــم الب ــه تی ــا ب امریکایی ه
مشــاور شــورای امنیــت او قــرار داشــت، گفته انــد 
کــه آقای غنــی بــرای بازدید از ســفارت افغانســتان 
در واشــنگتن بــه ایــن شــهر ســفر کــرده می توانــد 
ــرای اســتقبال از  ــچ آماده گــی ب ــا کاخ ســفید هی ام
ــش  ــه خواه ــوری ک ــا رییس جمه ــدارد. تنه او را ن
آقــای غنــی بــرای ماقــات را در حاشــیۀ نشســت 
ــس  ــی ریی ــه، حســن روحان ــل پذیرفت ــازمان مل س
ــا نشــانه های  ــوده اســت. این ه ــران ب جمهــوری ای
ــژه  ــی و به وی ــی جامعــۀ جهان روشــنی از رویگردان
ــن  ــه ای ــا ب ــت. آن ه ــی اس ــای غن ــکا از آق امری
ــه  ــده اند ک ــردان نش ــی روی گ ــای غن ــل از آق دلی
ــه آن هــا کــم گذاشــته  او در امــر خدمت گــذاری ب
ــرد  ــی عمل ک ــن روی گردان ــل ای ــل دلی ــت، ب اس
مجمــوع  در  و  ضعیــف  مدیریــت  سســت، 
ناکامی هــای غنــی در مدیریــت بحــران افغانســتان 
ــری  ــان ک ــۀ ج ــه گفت ــی ب ــای غن ــوده اســت. آق ب
ــی اســت  ــرات خوب ــش« تکنوک ــاب خاطرات در کت
ــی  ــای غن ــد.«  آق ــت داری را نمی دان ــی حکوم ول
کــه  همان طــور  به قــدرت  رســیدن  از  پیــش 
میان خالــی  وعده هــای  افغانســتان  مــردم  بــه 

ــز  ــی را نی ــۀ جهان ــرد، جامع ــه ک ــی را ارائ فراوان
ــاخت.  ــودش س ــورد خ ــوءتفاهم در م ــار س دچ
ــه  ــت ک ــت گرف ــور را در دس ــام ام ــی زم او زمان
ــوع  ــا از ن ــژه امریکایی ه ــی و به وی ــۀ جهان جامع
حکومــت داری حامــد کــرزی رییس جمهــوری 
ــد. آقــای  ــه ســتوه آمــده بودن پیشــین افغانســتان ب
ارباب منشــانه حکومــت  به گونــۀ  نیــز  کــرزی 
ــردم افغانســتان و  ــزاج م ــه م ــه ب ــرد، چیزی ک می ک
جامعــۀ جهانــی چنــدان ســازگاری نداشــت. مــردم 
ــی حکومت هــای  افغانســتان طــی دهه هــای طوالن
ــد  ــرده بودن ــه ک ــش را تجرب ــه و ارباب من خودکام
بــه  آن هــا  کــه  نمی گذاشــت  تجربــه  ایــن  و 
ــوش  ــرزی روی خ ــای ک ــت داری آق ــوع حکوم ن
نشــان دهنــد. در همیــن حــال جامعــۀ جهانــی بــا 
ــه افغانســتان بــرای ایجــاد  داعیــۀ بــزرگ کمــک ب
حکومتــی بــا رای مــردم و متکــی به خواســت 
ــا  ــود و میلیارده ــده ب ــور ش ــن کش ــا وارد ای آن ه
دالــر را در ایــن راه بــه مصــرف رســاند. آن هــا نیــز 
ــایری  ــت عش ــک حکوم ــا ی ــه ب ــت ک نمی خواس

در افغانســتان مواجــه باشــند. ایــن مســایل باعــث 
از آقــای کــرزی شــد  دوری جامعــۀ جهانــی 
و باخــره او را کامــا از فهرســت متحــدان آن 
جــدا ســاخت. اشــرف غنــی امــا بــا رویکــرد تــازه 
می خواســت کــه در افغانســتان حکومــت داری 
ــه  ــی داد ک ــود وعده های ــعارهای خ ــد. او در ش کن
ــورت  ــز به ص ــا نی ــی از آن ه ــه یک ــد ب ــق نش موف
کامــل دســت پیــدا کنــد. اگــر همیــن لحظــه یــک 
ــورت  ــور ص ــاری در کش ــق و معی ــنجی دقی نظرس
گیــرد، میــزان اُفــت محبوبیــت آقــای غنــی اگــر بــه 
ــد  ــم نخواه ــر نرســیده باشــد، بیشــتر از آن ه صف
ــخ  ــدن تاری ــه نزدیک ش ــه ب ــا توج ــاال ب ــود. ح ب
ــه  ــی متوج ــای غن ــت جمهوری آق ــات ریاس انتخاب
ــا را از دســت داده  ــی چیزه ــه خیل شــده اســت ک
اســت. بــه همیــن دلیــل تاش هایــی را آغــاز 
کــرده کــه بتوانــد دوبــاره در میــان مــردم افغانســتان 
ــاش دارد  ــر ت ــن ام ــرای ای ــد. او ب ــدا کن ــا پی ج
کــه در شــماری از والیت هایــی کــه می دانــد 
ــیلۀ  ــد آورد، به وس ــا خواه ــن رای را از آن ه کم تری
برخــی افــراد و دادن رشــوه های گــزاف بــه ســران 
ــات  ــا در انتخاب ــان از آن ه ــی جوان ــی و برخ قوم
ــی  ــاال تیم های ــن ح ــد. همی ــتفاده کن ــده سوءاس آین
والیت هــای  وارد  جمهــوری  ریاســت  ارگ  از 
ــد  ــه بتوانن ــوند ک ــور می ش ــی کش ــمالی و غرب ش
جایــگاه او را از راه هــای غیرمشــروع تثبیــت کننــد. 
ــر  ــود فک ــی خ ــم قوم ــل ش ــه دلی ــی ب ــای غن آق
می کنــد کــه در والیت هــای جنوبــی و شــرقی 
ــود.  ــد ب ــه رو نخواه ــی روب ــای بزرگ ــا چالش ه ب
ــار  ــود را این ب ــژۀ خ ــه وی ــل توج ــن دلی ــه همی ب
ــرده  ــی ک ــمالی و غرب ــای ش ــمت والیت ه ــه س ب
ــان از  ــی جوان ــی برخ ــای کیلوی ــت. گزینش ه اس
ــا در ســمت هایی در ارگ، نهادهــای  ــن والیت ه ای
ــا نشــان از  ــه آن و برخــی وزارت خانه ه ــوط ب مرب
ــک  ــی ی ــای غن ــا آق ــد. ام ــردی دارن ــن رویک چنی
چیــز را فرامــوش کــرده کــه بــا چنیــن حرکت هــای 
ــد  ــادر نخواه ــر ق ــه دیگ ــتی و عوام فریبان پوپولیس
بــود کــه در کرســی ریاســت جمهوری کشــور 
ــز  ــن روزی نی ــرای چنی ــا ب ــد. او حت ــی بمان باق
غفلــت نورزیــده و تــاش کــرده اســت کــه 
ــود در  ــۀ خ کمیســیون های انتخاباتــی را در قبض
ــه روزه در  ــه هم ــم ک ــل می بینی ــن دلی آورد. به همی
ــور  ــا حض ــت هایی ب ــت جمهوری نشس ارگ ریاس
ــزار  ــی برگ اعضــای ارشــد کمیســیون های انتخابات
ــی  ــووالن والیت ــش مس ــا در گزین ــود و حت می ش
جا به جایی هــای  انتخاباتــی  کمیســیون های 
زیــادی صــورت گرفتــه اســت. آقــای غنــی 
ــه  ــکا ب ــا ات ــب و دوم ب ــه تقل ــکا ب ــا ات ــت ب نخس
می خواهــد  پوپولیســتی  حرکت هــای  برخــی 
ــار دیگــر چوکــی ارگ را از آن خــود ســازد.  یک ب
ــان و  ــر زم ــری دیگ ــن ام ــرای چنی ــه ب در حالی ک

ــار نیســتند. ــا او ی شــرایط ب
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رییسحکـومتناکـام
درپیتسخیـردوبـارۀقـدرت

 

ــا ۱٧ســال حضــور جامعــۀ جهانــی به ویــژه ایــاالت متحــدۀ  ب
از  بســیاری  بی دریــغ  حمایــت  و  افغانســتان  در  امریــکا 
کشورهـــا، علی رغــم موجودیــت فســاد، بی عدالتــی، تعصــب 
ــاکام  ــان ن ــرانجام پای ــروه خــاص، س ــک گ ــی ی و زیاده خواه
ــای  ــی از بحران ه ــا موج ــراه ب ــی هم ــدت مل ــت وح حکوم
ــودن  ــه مقصرنم ــی را ب ــان خارج ــور، حامی ــده در کش فزاین
هم دیگــر در تحمیــل آقــای اشــرف غنی در راس نظــام و 
ــته  ــاره، واداش ــن ب ــد در ای ــم جدی ــت گرفتن تصامی روی دس

اســت.
ــران حکومــت وحــدت  ــر رهب ــد در طــی ماه هــای اخی هرچن
ــای  ــش  برنامه ه ــا نمای ــا ب ــد ت ــاش دارن ــدت ت ــی، به ش مل
ــوه دادن  ــه جل ــن، وارون ــر خرم ــای س ــتی، وعده هـ پوپولیس
ــت  ــار حکوم ــان فاجعه ب ــی، از پای ــان بین الملل ــرت حامی نف
شــان جلوگیــری نماینــد و در صــورت امــکان حتــی قــدرت 
خــود را به گونه یــی تمدیــد کننــد، روی هــم رفتــه بیرونی هـــا 
ــتان و  ــه افغانس ــد ب ــی جدی ــا نگاه ــود را ب ــم خ ــا، تصمی ام

ــد. ــال گرفته ان ــاوت از ۱٧س ــای متف چهره هـ
این کــه  حامیــان بین المللــی بــرای نجــات افغانســتان از 
ــد  ــق خواهن ــه تواف ــی ب ــه گزینه ی ــود، روی چ ــران موج بح
رســید، هنــوز زود اســت و نمی شــود قضــاوت کــرد، امــا بــه 
یک باره گــی پُشــت کردِن جامعــۀ جهانــی در راس ایــاالت 
متحــدۀ امریــکا بــه حکومــت وحــدت ملــی مخصوصــآ آقــای 
غنــی و در اولویــت قــراردادن نشســت های مســتقیم بــا طالبــان 
ــور  ــت و حض ــف دول ــروه مخال ــن گ ــا ای ــح ب ــور صل به منظ
نیروهــای خارجــی آن هــم بــدون حضــور و دخالــت حکومــت 
ــدی  ــان ج ــح و هم چن ــی صل ــورای عال ــی و ش ــدت مل وح
گرفتــن بحــث موجودیــت فســاد در امــر مصــرف کمک هــای 
بین المللــی بــه افغانســتان از ســوی نهــاد ســیگار/بازرس ویــژۀ 
ــکا در امــور بازســازی افغانســتان، همــه  ــاالت متحــدۀ امری ای
ــد  ــخصی باش ــته و مش ــانه های برجس ــد نش ــه می توان و هم
ــام  ــل تم ــی از تحم ــت به صــورت قطع ــن حکوم ــه دوام ای ک
ــم  ــکی ه ــت و ش ــده اس ــارج ش ــی آن خ ــان بین الملل حامی
نیســت کــه بیــش از ایــن دوام حکومــت نــاکام وحــدت ملــی، 
ــآ  ــی خاصت ــان بین الملل ــالۀ حامی ــت هفده س ــور و حمای حض
ایــاالت متحــدۀ امریــکا را بــا انتقادهــای تُنــد جهانــی مواجــه 

ــت. ــاخته اس ــه س ــازد، چنان چ بس
ــت  ــی حکوم ــان بین الملل ــی حامی ــی یکباره گ ــن روی گردان ای
وحــدت ملــی به ویــژه ایــات متحــدۀ امریــکا، انــدام لــرزان و 
متزلــزل ســران حکومــت وحــدت ملــی بــه ویــژه آقــای  غنــی 
ــل  ــن دلی ــه همی ــت. ب ــاخته اس ــر س ــر و متزلزل ت را لرزان ت
ــت اش،  ــی کار حکوم ــق پایان ــی در دقای ــای غن ــه آق اســت ک
ــای نمایشــی چــون  ــا روی دســت گرفتن و اجــرای برنامه ه ب
ــت  ــن خواس ــور، پذیرفت ــمالی کش ــای ش ــه والیت ه ــه ب توج
ــای  ــات و ده ه ــۀ انتخاب ــک پروس ــر بایومتری ــی ب ــزاب مبن اح
برنامــۀ نمادیــن و عوام فریبانــۀ دیگــر؛ مثــل توجــه بــه غــرب 
کابــل، به اصطــاح می خواهــد بــه حامیــان از دســت رفتۀ 
ــی  ــات انتخابات ــام تقلب ــا وجــود تم ــه او را ب ــی اش ک بین الملل
ــد. ــیرینی نمای ــه کرســی ریاســت جمهوری نشــاندند، تکه ش ب
ایــاالت  به خصــوص  بین المللــی  حامیــان  کــه  آن گونــه 
ــدت  ــت وح ــت حکوم ــت های نادرس ــکا سیاس ــدۀ امری متح
ملــی را بــه بــاد انتقــاد گرفته انــد و در مــوارد متعــدد آن 
می رســد  نظــر  بــه  می دهنــد،  نشــان  تنــد  واکنش هــای 
ــی را  ــای غن ــای آق ــور و بق ــد حض ــی نمی توان ــچ تاش هی
ــی کار از  ــد؛ یعن ــن کن ــت تضمی ــرد اول مملک ــگاه ف در جای
ــا سیاســت های ناقــص و  ــی ب ــای غن کار گذشــته اســت و آق
ــای  ــود در پ ــه اش، خ ــت و خودمحوران ــای نادرس عمل کرده
برگــۀ زوالــش امضــا نمــوده اســت. از ایــن رو، حــاال فرصــت 
ــا  ــار ب ــن ب ــتان ای ــی افغانس ــن بین الملل ــه حامی ــت ک آن اس
ــد  ــت کنن ــیری حمای ــط از مس ــط و فق ــته فق ــه از گذش تجرب
کــه در آن هــم ســامت افغانســتان و هــم ســامت دمکراســی 
ــه  ــان ب ــگاه جه ــورد نظــر باشــد. در گذشــته ن ــات م و انتخاب
ــه  ــم ب ــراد ه ــت و اف ــی بوده اس ــتر پروژه ی ــتان، بیش افغانس
ــا حــاال پــس از  ــد؛ ام ــار مــورد توجــه شــان بودن ــن معی همی
ایــن همــه مــدت و درکــی کــه از افغانســتان بــه وجــود آمــده 
ــرای  ــت از دمکراســی ب ــه حمای اســت، فرصــت آن اســت ک
انتقــال قــدرت و تمرکــز بــه برگــزاری انتخابات هــای شــفاف 
ــت  ــی را در سیاس ــۀ پروژه ی ــگاه فردمحوران ــای ن ــد و ج بیای
ــه  ــد ک ــی نمی توان ــی، غن ــن صورت ــرد. در چنی افغانســتان بگی
ــی دیگــر داشــته باشــد. ــک تقلب ــرای ی ــار دیگــر فکــری ب ب

غنـی و تـرس 
از دست رفتـِن قـدرت

حاال با توجه به نزدیک شدن تاریخ 
انتخابات ریاست جمهوری آقای غنی 
متوجه شده است که خیلی چیزها را 
از دست داده است. به همین دلیل 

تالش هایی را آغاز کرده که بتواند دوباره 
در میان مردم افغانستان جا پیدا کند. او 
برای این امر تالش دارد که در شماری 

از والیت هایی که می داند کم ترین رای را 
از آن ها خواهد آورد، به وسیلۀ برخی افراد 
و دادن رشوه های گزاف به سران قومی و 
برخی جوانان از آن ها در انتخابات آینده 
سوءاستفاده کند. همین حاال تیم هایی از 
ارگ ریاست جمهوری وارد والیت های 

شمالی و غربی کشور می شوند که بتوانند 
جایگاه او را از راه های غیرمشروع تثبیت 
کنند. آقای غنی به دلیل شم قومی خود 
فکر می کند که در والیت های جنوبی 
و شرقی با چالش های بزرگی روبه رو 
نخواهد بود. به همین دلیل توجه ویژۀ 

خود را این بار به سمت والیت های 
شمالی و غربی کرده است. گزینش های 
کیلویی برخی جوانان از این والیت ها در 
سمت هایی در ارگ، نهادهای مربوط به 
آن و برخی وزارت خانه ها نشان از چنین 
رویکردی دارند. اما آقای غنی یک چیز 

را فراموش کرده که با چنین حرکت های 
پوپولیستی و عوام فریبانه دیگر قادر 

نخواهد بود

احمدعمران
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ــات  ــش تلف ــه افزای ــاره ب ــا اش ــان ب ــی آگاه برخ
ــد:  ــور می گوین ــی کش ــی - دفاع ــای امنیت نیروه
ــای  ــی در راس نهاده ــی مدیریت ــف و ناتوان ضع

ــت. ــده اس ــات ش ــش تلف ــبب افزای ــی س امنیت
ــا  ــت ب ــران حکوم ــه س ــد ک ــا می کنن ــان ادع آن
ســکتور امنیتــی برخــورد سیاســی می کننــد و 
ایــن امــر ســبب زمین گیرشــدن ســربان در میــدان 

ــرد شــده اســت. نب
بهرامــی  طارق شــاه  کــه  درحالی ســت  ایــن 
ــه اســت کــه در یک مــاه  ــاع کشــور گفت ــر دف وزی
گذشــته بیــش از 500ســرباز ارتــش در جنــگ بــا 
ــی   ــاه بهرام ــده اند. طارق ش ــته ش ــیان کش شورش
کــه روز دوشــنبه در مجلــس ســنا صحبــت 
می کــرد، اظهــار داشــت کــه در ایــن مــدت بیــش 

ــت.  ــده اس ــی ش ــر زخم ــرباز دیگ از ٧00س
بــه گفتــۀ او، در مــاه گذشــته 43ســرباز هــم اســیر 
ــا در  ــه مجموع ــت ک ــی گف ــای بهرام شــده اند. آق
مــاه گذشــته ۱2٧4ســرباز ارتــش کشــته، زخمــی 
ــا  ــان ادع ــاع هم چن ــر دف ــده اند. وزی ــیر ش و اس
کــرده اســت کــه تلفــات دشــمن چهاربرابــر 

ــی کشــور اســت. ــای امنیت بیشــتر از نیروه
هم چنــان، ویــس احمــد برمــک، وزیرداخلــه 
ــه اســت  ــه در نشســت روز یک شــنبه گفت هــم ک
ــته  ــس کش ــش و پولی ــرباز ارت ــه 30س ــه روزان ک

می شــوند.. 
امــا، جاویــد کوهســتانی آگاه نظامــی بــا انتقــاد از 
ــد:  ــی می گوی ــی - دفاع ــای امنیت ــری نهاده رهب
ــی  ــای امنیت ــری نهاده ــی در رهب ــف و ناتوان ضع
ــده  ــی ش ــای امنیت ــات نیروه ــش تلف ــبب افزای س

اســت. 
آقــای کوهســتانی بــا اشــاره بــه چالش هــای 
ــۀ  ــه هم ــی، می افزایدک ــای امینت موجــود در نهاده
نابســامانی های موجــود در درون ایــن نهادهــا 
ــرار  ــه در راس ق ــت ک ــووالنی اس ــی مس ناکارای

گرفته انــد.
نیروهــای  از مســایلی که  او، یکــی  بــه گفتــۀ 
ــا  ــگ ب ــدم جن ــوط مق ــی را در خط امنیتی-دفاع
دشــمن زمین گیــر ســاخته اســت، نبــود مدیریــت 
کارا و رهبــری ســالم در ایــن نهادهــا اســت 
امنیتــی  نیروهــای  تــا زمانی کــه در مدیریــت 
افــراد  و  نیایــد  به وجــود  بنیــادی  اصاحــات 
مســلکی و دارای تجربــۀ الزم بــه کار گماشــته 
ــای  ــرد نیروه ــول در کارک ــود و تح ــوند، بهب نش

ارتــش و پولیــس به وجــود نخواهــد آمــد.
 آقــای کوهســتانی مشــکات موجــود در رهبــری 
ناهماهنگــی و  از  ناشــی  امنیتــی را،  نهادهــای 
تفــاوت دیــدگاه میــان رهبــری ایــن ســکتور 
نظــر  اختــاف  می کنــد:  تصریــح  و  می دانــد 
ــا  ــده ت ــبب ش ــی س ــد امنیت ــات ارش ــان مقام می
ســربازان در خــط مقــدم جبهــه دچــار ســردرگمی 
و بی برنامه گــی شــوند و دشــمن از ایــن فرصــت 
ــات را شــدت  ــان حم ــاالی ش ــرده ب ــتفاده ک اس

 . می بخشــد
ــران ارشــد  ــه مســووالن و مدی ــرد ک ــد ک  او تاکی
نهادهــای امنیتــی دیــدگاه واحــد در زمینــه ندارنــد 
ــات  ــات در جبه ــدۀ تلف ــل عم ــی از دالی ــه یک ک

نظامــی اســت کــه ایــن کار ســبب دلســردی 
ــردد. ــز می گ ــی نی ــای رزم نیروه

ایــن کارشــناس نظامــی، کم بــود تجهیــزات و 
امکانــات نظامــی را نیــز یکــی از عوامــل تضعیــف 
ــا  ــزود ت ــد و اف ــی خوان ــای امنیت ــزۀ نیروه انگی
زمانی کــه نیروهــای امنیتــی کشــور تجهیــزات 
ــا  ــار نداشــته باشــند  و ی ــدرن در اختی ــی و م کاف
در اختیارشــان قــرارداده نشــود، نمی تــوان انتظــار 
داشــت کــه دشــمن را در جبهــات زمین گیــر 

ــد. کنن
آقــای کوهســتانی خاطرنشــان کــرد کــه اگــر 
ــر  ــروزی ب ــتان ارادۀ پی ــت افغانس ــآ حکوم واقع
ــی را  ــزات الزم و کاف ــد تجهی دشــمن را دارد، بای
در اختیــار تمامــی نیروهــا در سراســر کشــور قــرار 
بدهــد تــا آن هــا ابتــکار عمــل را به دســت گرفتــه 

ــد. ــر نماین ــمن جلوگی ــرکات دش از تح
اکمــاالت  عــدم  کوهســتانی  جاویــد  آقــای   
ــدم  ــوط مق ــی را در خط ــای نظام ــع نیروه به موق
جبهــه از ســوی مدیــران نهــاد امنیتــی عامــل 
ــا  ــات دانســته و گفــت: »باره ــش تلف دیگــر افزای
شــاهد بوده ایــم کــه نیروهــای امنیتــی در محاصــرۀ 
هیچ گونــه  مرکــز  از  و  گرفتــه  قــرار  دشــمن 
امکانــات برای شــان فرســتاده نشــد و مــورد 
حمایــت قــرار نگرفتنــد و در نتیجــه شــهید و یــا 

ــده اند. ــیر ش ــمن اس ــت دش ــه دس ب
بــه گفتــۀ او، چنیــن برخــوردی تلفــات نیروهــای 
ــاخته  ــور س ــمن را جس ــتر و دش ــی را  بیش امنیت

اســت. 
ــرد  ــی را در نب ــت هوای ــتانی حمای ــای کوهس آق
ــا  ــمن ب ــت: دش ــده و گف ــر خوان ــمن موث ــا دش ب
و  »الیــزری«  پیشــرفته  و  مــدرن  ســاح های 
ــدون حمایــت  ــن  شــب«  مجهــز اســت، ب »دوربی
ــان  ــرای نظامی ــرد ب ــدان نب ــروزی در می ــی پی هوای

اســت. چالش برانگیــز  کشــور 
ایــن کارشــناس نظامــی، مشــکات دیگــر نظامیان 
کشــور قــراردادن آن هــا در حالــت دوام دار دفاعــی 
دفاعــی دوام دار  می دانــد و می گویــد: حالــت 
اســت  خســته کننده  مســلح  نیروهــای  بــرای 
ــا  ــزۀ آن ه ــوده گی انگی ــبب فرس ــر س ــن ام و ای

می گــردد.
ــز  ــۀ نیویارک تایم ــه روزنام ــت ک ــن درحالی س ای
ــۀ  ــک هفت ــه در ی ــود ک ــته ب ــن نگاش ــش از ای پی
نیروهــای  از  چهارصدتــن  از  بیــش  گذشــته 

امنیتــی- دفاعــی افغانســتان کشــته شــده اند.
ــی  ــه افزایــش تلفــات نیروهــای امنیت ــن روزنام ای
ــه  ــد ک ــد و می  گوی ــده می دان ــور را نگران کنن کش
هــر روز به صــورت میانگیــن بیــش از 52تــن 
ــان افغانســتان کشــته  در صفــوف نیروهــای نظامی

می شــوند.
ــته  ــال )20۱٧ ( گذش ــه س ــت ک ــن درحالی س ای
ادارۀ بــازرس ویــژۀ امریــکا بــرای بازســازی 
ــه ســیگار اعــام کــرده کــه  افغانســتان موســوم ب
ــورت  ــتان به ص ــی افغانس ــای امنیت ــات نیروه تلف

ــت.             ــه اس ــش یافت ــدۀ افزای ــکان دهن ت

ــگ  ــدان جن ــدۀ می ــه برن ــا زمانی ک  ت
طالبــان  نفــوذ  ســاحۀ  و  نشــویم 
گفت و گــو  نســازیم،  محــدود  را 
نتیجه یــی  طالبــان  بــا  مذاکــره  و 

داشــت. نخواهــد 
 شــماری از تحلیل گــران سیاســی 
بــه ایــن باورانــد: گفت وگوهــای 
ــا طالبــان فریــب سیاســی یی  صلــح ب
بیــش نیســت، تنهــا بُــرد مــا در 
جنــگ  میــدان  در  طالبــان  برابــر 
ــود؛ زیــرا طالبــان هیــچ گاه  خواهــد ب
ــا مذاکــره و  ــرد خــود را ب ــاز و بُ امتی

نمی کننــد. تبادلــه  گفت وگــو 
حکومــت  از  انتقــاد  بــا  آنــان   
بــا  کــه  را  کســانی   می گوینــد: 
ــد  ــی می کن ــد زندان ــان می جنگن طالب
و کســانی به عنــوان خطــر بــرای 
را  می شــوند  محســوب  طالبــان 
بنــد  در  صلــح  خطــر  به عنــوان 

انداختنــد.
نشــر  پــی  در  واکنش هــا  ایــن   
می شــو. ابــراز  طالبــان  اعامیــۀ 

ــی  ــر خبرنامه ی ــا نش ــان ب ــروه طالب گ
ــورد  ــا در م ــه گزارش ه ــد ک گفته ان
دیــد و بازدیــد نماینــده گان ایــن 
ــرام و  ــا در بگ ــا امریکایی ه ــروه ب گ

ــدارد. ــت ن ــی حقیق دوب
ــدار داده  ــا را هش ــان امریکایی ه طالب
در  گزارش هــا  نشــر  مــورد  در  و 
ــن  ــده گان ای ــدار نماین ــه دی ــه ب رابط
گــروه بــا مقام هــای آن کشــور در 
بگــرام یــا دوبــی واکنــش تنــدی 

نشــان داده ان.
در خبرنامــه آمــده اســت: مــا این گونه 
رد  جــدی  به شــکل  را  تبلیغ هــا 
فعالیت هــای  بــرای  می کنیــم، 
دفتــر  رســمی)  نشــانی  سیاســی 
ــوم  ــه معل ــه هم ــر ب ــی( در قط سیاس
ــکا  ــمول امری ــان به ش ــت و جهانی اس
ــد و  ــاس بگیرن ــا آن تم ــد ب می توانن

ــد. ــا برون ی
ــه  ــد ک ــان هشــدار می ده ــروه طالب گ
امریکایی هــا بایــد درک کننــد کــه 
تماس هــای  و  تاش هــا  این گونــه 
بــر  ممکــن  جعلــی  و  تزویــری 
گفت وگوهــای  اصلــی  پروســۀ 
ــد. ــدی وارد نمای ــان ج ــع« زی »متوق
ایــن درحالی ســت کــه روز گذشــته، 

ــه  ــید ک ــر رس ــه نش ــی ب گزارش های
ــا  ــان ب ــده گان گــروه طالب ــا نماین گوی
فــرودگاه  در  امریکایــی  مقام هــای 
ــد. در  ــدار کرده ان ــرام دی ــی بگ نظام
گفته شــده بود  هم چنــان  گــزارش 
ــروه  ــده گان گ ــا نماین ــه چرخ بال ه ک
طالبــان را از شــهر کویتــۀ پاکســتان به 
پایــگاه بگــرام انتقــال داده و بــا آنــان 
ــت  ــح دول ــرات صل ــورد مذاک در م
افغانســتان بــا آن گــروه بحــث کــرده  

اســت .
ــع  ــس مجتم ــی ریی ــز رفیع ــا عزی ام
جامعــه مدنــی بــه روزنامــۀ مانــدگار 
امریــکا  زمانی کــه  تــا  می گویــد: 
و یــا نیروهــای امنیتــی افغانســتان 
در میــدان جنــگ برنــده نشــوند، 
گفت وگوهــای صلــح بــا طالبــان 
ــت. ــد داش ــی نخواه ــی در پ نتیجه ی
ــح  ــای صل ــۀ او، گفت وگوه ــه گفت  ب
ــش  ــب سیاســی یی بی ــان فری ــا طالب ب
نیســت، تنهــا بـُـرد مــا در برابــر طالبان 
در میــدان جنــگ خواهــد بــود، زیــرا 
طالبــان هیــچ گاه امتیــاز و بُــرد خــود 
ــه  ــو تبادل ــره و گفت وگ ــا مذاک را ب

نمی کننــد.
ــه  ــد دارد ک ــی تاکی ــال مدن ــن فع  ای
مــا همیشــه از مذاکــرات حــرف 
می زنیــم؛ امــا طــرف مقابــل مــا 
ــری ســخن  پی هــم از جنــگ و درگی
می زنــد؛ بنابــر ایــن تــا زمانی کــه 
نشــویم،  جنــگ  میــدان  برنــدۀ 
ــی  ــره نتیجــۀ در پ ــو و مذاک گفت و گ

ــت. ــد داش نخواه
ــت  ــاور اس ــن ب ــی بدی ــای رفیع  آق
ــتان  ــان را پاکس ــته طالب ــه در گذش ک
اکنــون  امــا  می کــرد؛  حمایــت 
کشــورهای منطقــه ایــن گــروه را 
ــرد  ــا در بُ ــس م ــد، پ ــت می کن حمای
نیســتم، تــا زمانی کــه مــا عمــًا 
دشــمن را در میــدان جنــگ شکســت 
ــد  ــان مانن ــرات هم چن ــم؛ مذاک ندهی
گذشــته بیهــوده و بی نتیجــه خواهــد 

ــود. ب
ــر روز  ــت ه ــا گذش ــزوزد: »ب  او اف
محدودتــر  دولــت  نفــوذ  ســاحۀ 
گذشــته  ســال های  در  می شــود. 
در بلــخ طالبــی وجــود نداشــت، 
امــا اکنــون طالبــان حضــور گســترده 

قیصــار،  و  فاریــاب  در  دارنــد، 
ــس،  ــان، بادغی ــدز، بغ ــبرغان، کن ش
و  حضــور  طالبــان   ،... و  ســرپل، 
ــر ایــن  ــد؛ بناب فعالیــت گســترده دارن
ــود  ــی خ ــرد نظام ــچ گاه بُ ــان هی طالب
را بــا بـُـرد سیاســی افغانســتان تبادلــه 

  » . نمی کننــد
شکســت دادن  بــرای  گفــت:  او 
را  نفــوذ  ســاحات  بایــد  طالبــان 
بســازیم،  تنگ تــر  طالبــان  بــرای 
کســانی که  متاســفانه  حالی کــه  در 
بــا طالبــان می جنگنــد را زندانــی 
ــر  ــوان خط ــانی به عن ــد و کس می کنن
ــدند  ــوب می ش ــان محس ــرای طالب ب
را به عنــوان خطــر صلــح در بنــد 

انداختنــد.
این کــه  مــور  در  رفیعــی  آقــای   
در  می توانــد  خلیــل زاد  آمــدن 
ــد،  ــر باش ــح موث ــای صل گفت وگوه
گفــت: آمــدن خلیــل زاد هیــچ کمکــی 
بــرای گفت و گوهــای صلــح نخواهــد 
ــۀ  ــون در عرص ــن اکن ــا همی ــرد، م ک
سیاســی نظامــی و اجتماعــی در برابــر 
ــدن  ــن آم ــر ای ــم؛ بناب ــان باخته ای طالب
ــچ کمکــی  ــل زاد هی و نیامــدن خلی

ــرد. ــد ک نخواه
مایــک  کــه  درحالی ســت  ایــن 
پومپیــو، وزیــر خارجــۀ امریــکا اعام  
ــل زاد،  ــی خلی ــه زلم ــود ک ــرده ب ک
ــکا در افغانســتان  ســفیر پیشــین امری
ــد  ــور رون ــاور در ام ــوان مش را به عن
افغانســتان  صلــح  گفت و گوهــای 
ــت  ــرار اس ــت و ق ــرده  اس ــن ک تعیی
ــرد  ــه زودی جهــت پیش ب ــل زاد ب خلی

ــد. ــتان بیای ــه افغانس ــد ب ــن رون ای
  در خبرنامه یــی آمــده بــود  کــه یــک 
هیــات از ایــن گــروه از شــورای 
ــا  ــره ب ــرای مذاک ــتان ب ــۀ پاکس کویت
نماینــده گان ســازمان ملــل و صلیــب 
ســرخ جهانــی بــه دوبــی ســفر کــرده 
ــود  ــع تاییــد کــرده ب اســت. ایــن منب
کــه مذاکــرات دیگــری نیــز به تاریــخ 
2٧ و 2۸ ســپتامبر در شــهر دوحــه 
پایتخــت قطــر برگــزار می شــود. 
گفتــه شــده بــود کــه در ایــن نشســت 
ــان و  ــۀ زندانی ــارۀ تبادل ــرف درب دوط
تلفــات غیرنظامیــان مذاکــره خواهنــد 

کــرد.

آگــاهــان نظامــی:
ضعفدررهبرینهادهایامنیتی

سببافزایشتلفاتسربازانشدهاست

تحلیل گران سیاسی :

کسـانی که بـرای طالبـان خطر هستنـد
 از طـرف دولت زنـدانی مـی شـونـد

داود مکارم

ناجیه نوری

گزارش
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تحقیــق  ایــن  در  داخلــی  شــرکت کننده گان 
ــت  ــای دول ــه تاش ه ــد ک ــد می کنن ــز تأکی نی
ــارهای  ــا فش ــد ب ــح بای ــن صل ــتای تامی در راس
ــرد، همــراه  ــدان نب ــر شورشــیان در می نظامــی ب
شــرکت کننده گان  ایــن  بــاور  بــه  باشــد. 
تاش هــای قبلــی در ایــن راســتا بــه ایــن دلیــل 
ــت از موضــع  ــه دول ــی شــد ک ــه ناکام منجــر ب
ضعیــف عمــل کــرد، چیزی کــه فرضیــۀ طالبــان 
ــازع  ــدۀ بامن ــد برن ــروه می توان ــن گ ــه ای را ک
ایــن جنــگ باشــد، تقویــت کــرد. محمــد 
ناطقــی، معــاون حــزب وحــدت اســامی مــردم 
افغانســتان، در رابطــه بــه اهمیــت رویکــرد 
ــه  ــدادن ب ــرای پایان ــره ب ــب فشــار و مذاک ترکی
منازعــه در افغانســتان چنیــن توضیــح می دهــد:

البتــه عده یــی می گوینــد کــه طالبــان زبــان 
ــی  ــرکوب نظام ــد س ــتند و بای ــد نیس ــح بل صل
شــوند. ایــن یــک نــگاه بســیار رادیــکال اســت. 
و نــگاه دوم کــه مــا طــرف دار آن هســتیم، ایــن 
ــره  ــن مســاله را از راه مذاک ــد ای ــه بای اســت ک
و گفت وگــو حــل کنیــم. حــاال مــا گزینــۀ 
ــی از  ــه ترکیب ــم ک ــم داری ــومی ه ــت س درس
ــت  ــورد حمای ــت و م ــو اس ــگ و گفت وگ جن

امریکایی هــا.
برجســته کردن  بــا  افغــان  شــرکت کننده های 
بــه  طالبــان  ســخت گیرانۀ  پیش شــرط های 
مثابــۀ فشــار بــر دولــت افغانســتان، تاکیــد 
می کننــد کــه دولــت نیــز بایــد پیش شــرط هایی 
ــد و  ــه کن ــح ارائ ــای صل ــرای گفت وگوه را ب
ــح  ــره تصری ــۀ مذاک ــود را از نتیج ــداف خ اه
موجودیــت  عــدم  آن هــا  بــاور  بــه  کنــد. 
غنــی،  رییس جمهــور  ســوی  از  پیش شــرط 
ــرار داده  ــر ق ــع قوی ت ــک موض ــان را در ی طالب
اســت. بــه نظــر ایــن افــراد، حداقــل چنــد مورد 
وجــود دارد کــه دولــت بایــد آن هــا را به عنــوان 
پیش شــرط های مذاکــره تعییــن کنــد. ایــن 
ــرای  ــس ب ــد: آتش ب ــرار ذیان ــرط ها ق پیش ش
آغــاز مذاکــره؛ بــه  رســمیت شــناختن و احتــرام 
بــه قانــون اساســی افغانســتان و دســت آوردهای 
ــان  پــس از کنفرانــس بــن به شــمول حقــوق زن
ــع  ــا مناب و دموکراســی و قطــع رابطــۀ طالبــان ب
خارجــی به شــمول جنگ جوهــای جهــادی.

امــا برخــی از دیپلمات هــای خارجــی بــر 
ــرط ها  ــن پیش ش ــود ای ــه وج ــد ک ــن باورن ای
ــره  ــراروی مذاک ــی را ف ــع تازه ی ــد موان می توان
ــر  ــل ب ــا در کاب ــفارت بریتانی ــد. س ــق کن خل
ایــن بــاور اســت کــه هرچنــد هریــک از 
ــز  ــوط قرم ــد خط ــو می توانن ــب گفت وگ جوان
ــت  ــدم موجودی ــا ع خــود را داشــته باشــند، ام
ــور  ــح رییس جمه ــنهاد صل ــرط در پیش پیش ش

ــت: ــوت اس ــۀ ق ــک نقط ــی ی غن
از نظــر مــا یکــی از نقــاط قــوت پیشــنهاد صلــح 
ــد،  ــه ش ــروری ارائ ــه در 2۸ فب ــی ک ــور غن رییس جمه
عــدم موجودیــت پیش شــرط اســت. واضــح اســت کــه 

ــوط  ــوان خط ــت به عن ــه در نهای ــود دارد ک ــایلی وج مس
ــی  ــۀ جهان ــتان و جامع ــت افغانس ــوی دول ــز از س قرم
پیــش کشــیده خواهنــد شــد. قطعــًا بــرای طالبــان 

ــود دارد. ــز وج ــوط قرم خط
ســایر شــرکت کننده ها نیــز تاکیــد داشــتند کــه به  منظــور 
ــان،  ــورش گری طالب ــی ش ــاد منطقه ی ــل و ابع ــع عوام رف
دولــت افغانســتان بایــد دیپلماســی فعــال را هم زمــان بــا 
ــره  ــرای مذاک ــاش ب ــافی و ت ــی، انکش ــای نظام تاش ه
ــر  ــونده ها ب ــدادی از مصاحبهش ــرد. تع ــت بگی روی دس
ــه روی  ــورهایی ک ــام کش ــه تم ــد ک ــده بودن ــن عقی ای
ــد  ــرار گیرن ــار ق ــت فش ــد تح ــد، بای ــوذ دارن ــان نف طالب
ــه میــز مذاکــره ســهیم شــوند.  ــان ب ــا در کشــاندن طالب ت
ــن  ــل، ای ــا در کاب ــفارت بریتانی ــارات س ــاس اظه بر اس
کشــورها، به ویــژه پاکســتان، می تواننــد در کشــاندن 
ــد.  ــا کنن ــی ایف ــش حیات ــره نق ــز مذاک ــه می ــان ب طالب
ــد  ــد بای ــوذ دارن ــان نف ــر طالب ــورهایی که ب ــام کش »تم
ــا  ــره ب ــه مذاک ــا ب ــد ت ــار وارد کنن ــروه فش ــن گ ــر ای ب
ــروع در  ــت مش ــک دول ــوان ی ــتان به عن ــت افغانس دول
ایــن قلمــرو تــن بدهــد. از نظــر مــن پاکســتان می توانــد 

ــد.« ــازی کن ــن خصــوص ب ــی در ای ــش مهم نق
در حالی کــه فشــار در میــدان نبــرد و منطقــه بــرای آوردن 
ــد،  ــر میرس ــه نظ ــروری ب ــره، ض ــز مذاک ــه می ــان ب طالب
ــی از  ــی و منطقه ی ــران داخل ــان بازیگ ــق می ــدم تواف ع
چالش هــای عمــدۀ فــراروی حــل منازعــه در افغانســتان 
ــی از  ــن یک ــر ای ــت. بناب ــرات اس ــام مذاک ــرق انج از ط
نیازهــای اساســی بــرای بازکــردن روزنه یــی بــرای 
ــتی دادن  ــتان آش ــح در افغانس ــای صل ــروع گفت وگوه ش
مواضــع بازیگــران مختلــف اســت. یــک کارمنــد سیاســی 
یونمــا کــه در ایــن پژوهــش شــرکت کــرده اســت ابعــاد 

ــان مــی دارد: ــن بی مشــکل را چنی
از نظــر مــن مانــع اصلــی، عــدم توافــق بــر ســر عوامــل 
ــرای  ــه ب ــا ک ــن معن ــه ای ــه در افغانســتان اســت. ب منازع
طالبــان عامــل اساســی منازعــه، حضــور نیروهــای 
خارجــی در افغانســتان اســت... بــرای دولت افغانســتان... 
و  افغانســتان  در  منازعهخیــز  ســاحۀ  اصلــی  عامــل 
پاکســتان اســت و طالبــان یــک براینــد آن اســت. بــرای 
ایــاالت متحــدۀ امریــکا دلیــل اصلــی، جنــگ میــان دولت 
افغانســتان و طالبــان اســت. بــه همیــن دلیــل از نظــر آن ها 
ــرادران افغــان بایــد بنشــینند و باهــم گفت وگــو کننــد.  ب
بــرای اســام آباد، ایــن منازعــه پدیــداری از رقابــت ایــن 

بــا  کشــور 
ــد کــه قدرت هــای  ــان حاصــل کن ــا اطمین ــد اســت ت هن
متخاصــم از نفــوذ تهدیدکننــده در افغانســتان برخــوردار 
نشــوند. بنابــر ایــن، ایــن شــرایط وضعیــت را پیچیده تــر 
کــرده اســت. مثــًا بــا توجــه بــه ایــن وضعیــت مشــکل 
اســت تصمیــم بگیریــم کــه چه کســی به عنــوان میانجــی 
ــه  ــر این ک ــر س ــواق ب ــدون ت ــن رو، ب ــد... از ای ــل کن عم
ــرکای آن  ــت و ش ــانی اس ــه کس ــان چ ــه می ــن منازع ای
ــن  ــی در ای ــه کس ــت ک ــکل اس ــند، مش ــا می باش کی ه
خصــوص میانجی گــری کنــد و نیــز مشــکل اســت کــه 
ــد  ــاز خواه ــا آغ ــه از کج ــن پروس ــم ای ــی کنی پیش بین
شــد... امــا الزم اســت از جایــی ایــن رونــد آغــاز 
ــته  ــد برداش ــن رون ــاز ای ــه در آغ ــی هرگامی ک ــود؛ ول ش
می شــود، اقتضــا می کنــد کــه بــه ســایر بازیگــران 
ــع آن هــا ماحظــه خواهــد  ــان داده شــود کــه مناف اطمین
ــه  ــام آن چ ــل تم ــای ذیدخ ــک از طرف ه ــچ ی ــد. هی ش
ــن  ــد آورد و ای ــت نخواهن ــه دس ــد ب ــه می خواهن را ک
موضــوع بخشــی از پیچیده گــی صلــح در افغانســتان 

اســت. 
مذاکره در شرایط دشوار

ــر  ــای درگی ــرای طرف ه ــه ب ــی یک جانب ــل نظام راه ح
ــا و  ــن، دولت ه ــر ای ــت. بناب ــده آل اس ــۀ ای ــک گزین ی
به صــورت  می دهنــد  ترجیــح  شورشــی  گروه هــای 
ــر مســند  ــا خــود ب ــد ت ــان دهن ــه منازعــه را پای یک جانب
ــع  ــن مناف ــران در نظرگرفت ــته و نگ ــری نشس تصمیم گی
ــه  ــدادن ب ــه پایان ــا زمانی ک ــند.  ام ــل نباش ــرف مقاب ط
منازعــه به صــورت یک جانبــه فراتــر از تــوان آن هــا 
باشــد، طرفیــن بــه مذاکــره متوســل می شــوند.  در 
ــرای  چنیــن شــرایط، بُن بســت نظامــی فرصتــی اســت ب
ــی  ــوارد مختلف ــره.  در م ــق مذاک ــه از طری ــل منازع ح
ــان،  ــی و لبن ــای جنوب ــر ســالوادور، گواتیمــاال، افریق نظی
شکســته  مذاکــره  طریــق  از  نظامــی  بُن بســت های 
ــا و  ــت بریتانی ــمالی، دول ــد ش ــورد آیرلن ــدند. در م ش
ارتــش موقــت جمهــوری آیرلنــد پــس از 25ســال جنــگ 
بــه بُن بســت رســیدند و بــرای حــل آن بــه مذاکــره تــن 

ــد.  دادن
ــدی  ــش کلی ــم نق ــه علی رغ ــادآوری اســت ک ــه ی الزم ب
تــا  یک چهــارم  تنهــا  بُن بســت،  رفــع  در  مذاکــره 
ــه  ــته اند ب ــر توانس ــی معاص ــای داخل ــوم جنگ ه یک س
ــوارد، طرف هــای  ــب م ــره برســند.  در اغل ــۀ مذاک مرحل

ــل از  ــل ذی ــه دلی ــه س ــًا شــورش گران ب ــه و عمدت منازع
ــدند: ــرف ش ــره منص مذاک

۱.   ســابقۀ طوالنــی اســتفاده از خشــونت بــرای ســرکوب 
نارضایتی هــای سیاســی

2.    فرض کــردن پیــروزی یکجانبــه در جنگ هــای 
ــی داخل

3.   عــدم رضایــت مبنــی بــر فروگــذاری فرصت هــا برای 
ــه  مــورد ســریانکا کــه  فعالیت هــای پردرآمــد غارتگران
در آن ببرهــای تامیــل تــن بــه مذاکــره ندادنــد، یــک مثــال 
ــروه  ــن گ ــری ای ــم، رهب ــن تصمی ــت. در ای ــح اس واض
ــد  ــن باوران ــر ای ــران ب ــت. تحلیل گ ــی داش ــش اصل نق
ــه  ــل، ب ــر ببرهــای تامی ــکاران«، رهب ــای پراب ــه »ویلوپ ک
ایــن دلیــل مذاکــره را رد کــرد کــه بــاور نداشــت بتوانــد 
در ســریانکای پســامنازعه بــه چهــرۀ سیاســی معمولــی 
ــران  ــش رهب ــان دهندۀ نق ــر نش ــن ام ــود.  ای ــدل ش مب
رادیــکال در ناکامــی تاشــها بــرای حــل منازعــه از طریق 
مذاکــره اســت. در ســریانکا، هنگامی کــه تاش هــا 
بــرای مذاکــره نــاکام شــد و خشــونت ها افزایــش یافــت، 
ــم  ــازی »تروریس ــت پاکس ــه سیاس ــریانکا ب ــت س دول
تامیــل« روی آورد.  بدیــن ســان، دولــت در صــدد تغییــر 
تــوازن قــوا میــان دولــت و گــروه تامیــل برآمــد و در ایــن 
راســتا فشــار نظامــی خویــش را شــدت بخشــید. منازعــۀ 
ســریانکا در نهایــت در مــاه مــی ســال 200۹ میــادی، 
زمانــی کــه دولــت آخریــن پناهگاههــای ببرهــای تامیــل 
را تصــرف کــرد، خاتمــه یافــت.  ختــم جنــگ از طریــق 
ــای  ــی تاش ه ــریانکا در پ ــه در س ــروزی یک جانب پی
ــن  ــق طرفی ــدم تواف ــو و ع ــرای گفت وگ ــاکام ب ــدد ن متع
بــر ســر منازعــه و جزییــات شــرایط پســامنازعه حاصــل 

شــد.
بنابــر ایــن، هرچنــد مذاکــره ایده آلتریــن راه بــرای 
ایــن  بُن بســت شــناخته می شــود،  از یــک  خــروج 
ــال  ــد. احتم ــز می باش ــه نی ــوارترین گزین ــرد دش رویک
ــامل  ــه ش ــت ک ــته اس ــددی وابس ــل متع ــره به عوام مذاک
عوامــل  پیشــامنازعه،  تاش هــای  منازعــه،  ســاختار 
ــبی  ــدرت نس ــا، ق ــا آن ه ــورد ب ــیوۀ برخ ــه و ش منازع
ــوق  ــه در ف ــری ک ــایل دیگ ــیان و مس ــت و شورش دول
ــح منجــر نخواهــد  ــه صل ــره ب ذکــر شــد، میباشــد. مذاک
ــن عوامــل در مراحــل پیشــامذاکره  شــد مگــر این کــه ای
مــورد ماحظــه قــرار گرفتــه و در آجنــدای حــل منازعــه 

ــوند. ــامل ش ش
ــرای  ــوم ب ــوان روش مرس ــی به عن ــا چانه زن ــره ی مذاک
حــل منازعــه بــه رونــدی اطــاق می شــود کــه در 
ــام  ــترک ادغ ــق مش ــک تواف ــف در ی ــع مخال آن مواض
می شــود.  در آغــاز، طرفیــن منازعــه گفت وگوهــای 
ــت  ــس از شکس ــا پ ــد، ام ــح می دهن ــتقیم را ترجی مس
ــرای  ــل، آن هــا ب ــار طــرف مقاب ــر رفت در اعمــال نفــوذ ب
ــه وســاطت طــرف ســوم توســل  ــا ب شــروع گفت وگوه
میــان  دوجانبــه  روابــط  میانجی گــری  می جوینــد.  
ــر می دهــد  ــط ســه جانبه تغیی ــه رواب ــر را ب ــن درگی طرفی
ــن  ــان طرفی ــث، گفت وگوهــای می ــب ثال کــه در آن، جان
را تســهیل می کنــد تــا از ایــن مجــرا، موانعی کــه طرفیــن 
را از رســیدن بــه مرحلــۀ گفت وگــو بــاز می دارنــد، 
ــر  ــم ب ــا و ه ــر ابزاره ــم ب ــرات ه ــازند. مذاک ــوع س مرف
فرجــام منازعــه متمرکــز اســت و هــدف آن ایجــاد اعتماد، 
به وجــودآوردن شــرایط گفت وگــو و حــل اختــاف 
میــان مخالفیــن اســت.  مذاکــرات بــرای طرفیــن درگیــر 
ــای  ــر ســر تفاوت ه ــا ب ــد ت ــه را فراهــم می کن ــن زمین ای
ــداف  ــع و اه ــایل، مواض ــند؛ مس ــق برس ــه تواف ــود ب خ
ــورد  ــد؛ و خواســته های خــود را م ــح کنن خــود را تصری
ــتلزم  ــی، مس ــور کل ــرات به ط ــد.  مذاک ــرار دهن بحــث ق
ــس  ــم اســت: آتش ب ــدف و مراحــل وابســته به ه ســه ه
به منظــور کاهــش خصومــت میــان طرفیــن؛ توافــق 
جزیــی بــرای تســهیل توافقــات بعــدی؛ و مصالحــۀ 
ــا  ــاد، پیچیده گی ه ــاختار، ابع ــه س ــه ب ــا توج ــل.  ب کام
و شــدت منازعــه، مذاکــره اشــکال مختلفــی بــه شــمول 
ــتقیم و  ــرات مس ــمی، مذاک ــمی و غیررس ــرات رس مذاک

مذاکــره از طریــق میانجــی را به خــود می گیــرد.
افغانســتان کــه در آن  در مــوارد پیچیده تــری نظیــر 
منازعــه، ســاختار مغلــق و عوامــل و ابعــاد چندگانــه دارد، 
ــورت  ــد به ص ــده می توان ــرات یادش ــواع مذاک ــام ان تم
هم زمــان بــه  کار گرفتــه شــود. بنابرایــن مذاکــره در 
و  می بایســت شــکل چندســطحی  دشــوار،  شــرایط 
چندوجهــی بــه خــود بگیــرد. یافته هــای ایــن تحقیــق از 
ایجــاد هرنــوع رابطــه و انجــام هرنــوع گفت وگــو میــان 
طالبــان و دولــت در هرســطحی به منظــور شــروع رونــد 

ــد. ــت می کن ــح، حمای صل

سناریوی 
پایان بخشیدن 

به منازعه 
از طریق 

مذاکره

الگوهای حل منازعه در افغانستان:
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مجموعــه ترانه هــای »انــکار« از محمداســحاق 
ثاقبــی اخیــرآ از ســوی انجمــن نویســنده گان 
بلــخ بــه چــاپ رســید. آشــنایی ثاقبــی 
ایــن  کــه  شــده  باعــث  ترانه ســرایی  بــا 
ــد.  ــته باش ــری داش ــص کم ت ــه نواق مجموع
به رغــم نارســایی طــرح جلــد مجموعــه 
در بازتــاب دادن ســویۀ اجتماعی-اعتراضــی 
محتــوای آن، اعتــراض و اجتمــاع از مهم تریــن 
مســایل در مجموعــۀ مذکــور اســت. بنابرایــن، 
ــا  ــا ب ــود ت ــاش می ش ــت ت ــن یادداش در ای

ــود. ــه ش ــتری گرفت ــاس بیش ــه تم ــن جنب ای
کم تجربــۀ  ترانه ســرای  آن  دیگــر  ثاقبــی 
بتــوان  تــا  نیســت  هشــتاد  ســال های 
ــت.  ــرده گرف ــش خ ــر کارهای ــاده گی ب به س
او  ترانه هــای  اســتحکام  و  پخته گــی 
ــد.  ــد می طلب ــادی از منتق ــدرت زی ــون ق اکن
مضمون پــردازی او برگرفتــه از روح اجتماعــی 
ــر  ــه ب ــت ک ــی اس ــهمگین سیاس ــواج س و ام
ذهــن شــاعر اثــر می گــذارد و او آگاهانــه 
ــود.  ــه می ش ــش مواج ــاع و دردهای ــا اجتم ب
نویســنده گان  و  شــاعران  روزگاری کــه  در 
ــاده در  ــی و گیرافت ــات انتزاع ــرق در تخی غ
ــی از اجتمــاع  ــف معشــوقه اند، ثاقب ــر زل زنجی
ــه  ــد. این گون ــت می کن ــردم صحب و از درد م
ــای  ــش ترانه ه ــا خوان ــب ب ــه مخاط ــت ک اس
را درمی یابــد.  زنده گــی خــود  او شــرایط 
ــه مــردم اســت  عشــق ثاقبــی همــان عشــق ب
و  کــور  تعصــب  از  نفــرت  نفرتــش،   و 
ــاعر  ــن، ش ــر ای ــامانی های روزگار. بناب نابه س
ــارزۀ او  ــتد و مب ــت می ایس ــن وضعی ــه ای علی
ــه از  ــت ک ــن اس ــرودن های دردآگی ــان س هم
درک مســوولیت اجتماعــی او برمی خیــزد.

هــگل در کتــاب »فلســفۀ حــق« می گویــد کــه 
ــم. ایــن  مــا ذهــن خــود را از تاریــخ می آوری
ــا تأمــل در ترانه هــای ثاقبــی،  ســخن هــگل ب
ــم اش در ایجــاد  ــخ و تصمی آگاهــی او از تاری
ــده به صــورت  ــخ آین ــت تاری ــر در وضعی تغیی
ــن  ــته از ای ــود. گذش ــن تری درک می ش روش

ــا متوجــه می شــویم  ــن ترانه ه ــدن ای ــا خوان ب
ــای  ــا درد و فقدان ه ــان را ب ــه خودش آنانی ک
ــد،  ــه احســاس می کنن ــن بیگان اجتماعــی کامل

ــد. ــد فهمیده ان ــدازه تاریــخ را ب ــا چــه ان ت

شوریدن علیه ناکسان روزگار
اســحاق ثاقبــی در ترانه هایــش از شــیادان 
و اهــل تزویــر به شــدت انتقــاد می کنــد. 
پشــتوانۀ شــاعر همــان شــعرهایش اســت 
بــه مخاطبانــش،  آن  پیــام  کــه مهم تریــن 
ــت.  ــوولیت در آن هاس ــس مس ــردن ح بیدارک

محض نمونه:

نی از دل شمشیر به دنیا آمد
نی از کوه انجیر به دنیا آمد

این طائفه نیست غیر قانونی که-
با پرچم تزویر به دنیا آمد

*
من بغضم و عقده، از خودم گم استم

بازیچۀ رنگ رنگ مردم استم
تاریخ هویتم که خفته است هنوز
در قید هزارۀ توهم استم )ص5۸(

در ایــن دو ترانــه مــا انزجار شــاعر از ناکســان 
به روشــنی می بینیــم. در  را  ناهنجاری هــا  و 
ترانــۀ نخســت می گویــد کــه مشــروعیت 
ــاص  ــوم خ ــک ق ــه ی ــدا ب ــت را خ و حاکمی
ــر  ــه و تزی ــا هیل ــان ب ــه آن ــت، بلک ــداده اس ن
ــز از  ــۀ دوم نی ــد. در تران ــب کرده ان آن را غص
تاخت وتــاز صورت گرفتــه برهویــت خــود 
و  کشــور  هنــوز  شــاعری که  می گویــد، 

حکومــت اش هویــت او را نمی پذیــرد.

حس مبارزه
می توانــد  ثاقبــی  ترانه هــای  این حــال  بــا 
ســنگر  در  هدف منــدی  گلوله هــای 
هــدف  را  افراطیــت  باشــد.  مبارزه طلبــی 
می گیــرد و آن را هیوالیــی معرفــی می کنــد 

ــرد. ــارزه ک ــه آن مب ــد علی ــه بای ک

تو هستی و هی مرا عطش می بلعد
این شور درون و کشمکش می بلعد
چون کشوری ام که پیش چشم دنیا

هی دارد افراطیتش می بلعد
*

اشک و مثلن بغض و هوایت مانده است
چیزی به این بی سروپایت مانده است

تو رفته ای، انگار درون مغزم
یک ملت سرکوب به جایت مانده است

ــه  ــیار ماهران ــی بس ــه ثاقب ــود ک ــده می ش دی
ــوده می کنــد. ایــن  درد را در اکســیر عشــق آل
نــوع برهم نهــی می توانــد به خوبــی نشــان 
ــق  ــه از عش ــن این ک ــاعر ضم ــه ش ــد ک ده

می گویــد، از سیاســت نیــز متأثــر اســت. 
ایــن رویکــرد نه تنهــا وجهــۀ روشــنگری 
دارد، بلکــه بــه خلــق فضــای جدیــد و نــاب 
ــاکش  ــارزه و کش ــود مب ــن خ ــد. ای می انجام
درون و بیــرون شــاعر را نمایــان می کنــد.

تمــام  در  ثاقبــی  مبارزه خواهــی  حــس 
ــه: ــن تران ــل ای ــان دارد، مث ــای او جری ترانه ه

قد افرازد باغچه و خوب شود
هرچند که فصل فصل مصلوب شود

با وصف هزار قهرمان پروری اش
هــی مــرگ بــه ملتــی کــه ســرکوب شــود 

)ص26(

صراحــت  بــه  می تــوان  ترانــه  ایــن  در 
مبارزه طلبــی و ترغیــب مــردم بــه مبــارزۀ 

فراگیــر را مشــاهده کــرد.

تنگ است دلم هی، هیجان می آید
یادم آن عشق بی کران می آید

اصلن احساس جاده یی دارم که-
هر شب وزِش مرگ از آن می آید

شــاعر در این جــا جاندارانــگاری می کنــد، 
جــاده  از  کــه  می دانــد  کســی  را  مــرگ 
ــد  ــودش خواه ــا خ ــد و روزی او را ب می آی

ــرد. ب

ــد  ــان کن ــطرها، گم ــن س ــب ای ــاید مخاط ش
کــه مضمون پــردازی ایــن ترانه هــا خالــی 
از ذوق و قریحــۀ شــاعرانه اســت، چــون 
ــرای  ــا ب ــی-اجتماعی دارد. ام ــوای سیاس محت
ــه  ــت ک ــن اس ــنهادم ای ــدی پیش ــب ج مخاط
ــد و در آن  ــا را بخوان ــه ترانه ه ــن مجموع ای
ــن دو  ــه ای ــه، ب ــۀ نمون ــه گون ــد. ب ــل کن تأم

ــد: ــت کنی ــه دق تران

تو نیستی و روز خوشم است کسوف
من حالم را چسان بریزم به حروف

گشته است خاصه زندگی من با
شــب های جذامــی و ســحرهای مخــوف 

)ص46(
*

چشم تو که از رکود برمی خیزد
من مطمئنم که کبود برمی خیزد

این تجربۀ غریب مرغابی ها است
باران که نشست، رود برمی خیزد )ص۱۱( 
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بعضی وقت ها دلم می خواهد با تو

بر روی سبزه ها راه بروم،

و با هم کتاب شعری بخوانيم .

من، همچون زنی، خوشبخت می شوم

که تو را بشنوم .

ای مرد شرقی،

چرا فقط مجذوب چهرۀ منی؟

چرا فقط سرمۀ چشمانم را می بينی

و عقلم را نمی بينی؟

من همچون زمين نيازمند رود گفتگويم

چرا فقط به دستبند طالی من نگاه 

می کنی؟

چرا هنوز در تو چيزی از شهريار باقی است؟

دوست من باش،

دوست من باش.

)2(

من هم می توانستم

مثل تمام زنان

آيينه بازی کنم،

می توانستم قهوه ام را در گرمای تخت خوابم

جرعه  جرعه بنوشم،

و وراجی هايم را از پشت تلفن پی بگيرم،

بی آنکه از روزها و ساعت ها

خبري داشته باشم 

مي توانستم آرايش کنم،

سرمه بکشم،

دل ربايي کنم،

و زير آفتاب برنزه شوم،

و روي امواج مثل پري دريايي برقصم،

مي توانستم خود را

به شکل فيروزه و ياقوت درآورم

و مثل ملکه ها بخرامم،

مي توانستم

کاري نکنم

چيزي نخوانم و ننويسم

و تنها با نورها و لباس ها و سفرها سرگرم باشم

مي توانستم

شورش نکنم،

خشمگين نشوم،

با فاجعه ها مخالفت نکنم،

و در برابر رنج ها فرياد نزنم

مي توانستن اشک را ببلعم،

سرکوب شدن را ببلعم،

و مثل همۀ زنداني ها با زندان کنار بيايم .

من مي توانستم

سواالت تاريخ را نشنيده بگيرم،

و از عذاب وجدان فرار کنم،

من مي توانستم

آه همۀ غمگينان را

فرياد همۀ سرکوب شده گان را

و انقالب هزاران مرده را نديده بگيرم .

اما من به همۀ اين قوانين زنانه خيانت کردم

و راه کلمات را برگزيدم.  
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نـامقاچـاقبـرانزعفـران...
زعفران کشور به بیرون از کشور صادر می شود.

آقــای درانــی افــزود کــه صــادرات زعفــران بــه گونــۀ 
غیــر قانونــی بــه بیــرون از کشــور باعــث پاییــن آوردن 
قیمــت و کیفیــت زعفــران افغانســتان می شــود و ایــن 

ــام می ســازد. ــادر کشــور را بدن ــد ن تولی
برخــی  بــه  پاســخ  در  هم چنــان،  زراعــت  وزیــر 
ــه  ــران را ک ــام قاچاق ب ــت، ن ــرض گف ــده گان معت نماین
ــد و  ــدا می کن ــرده، پی ــاش نک ــی ف ــچ کس ــوز هی تاهن
ــده گان  ــا مجلــس نماین ــه اســناد الزم را ب ــن زمین در ای

شــریک می ســازد.
آقــای درانــی گفــت: »به خاطــری کــه مبــارزه بــا 
ــت  ــارج اس ــوان وزارت خ ــران از ت ــان زعف قاچاق چی
ــز خواســته شــده اســت کــه  از ریاســت جمهــوری نی

ــرد.« ــران را بگی ــاق زعف ــو قاچ جل
ــار  ــوز دو ب ــا هن ــل ت ــن دلی ــه همی ــه ب ــت ک او گف
ــد،  ــه ان ــواده اش مــورد حملــه قــرار گرفت اعضــای خان

ــدارد. ــی ن ــچ هراس ــم هی ــا آنه ــی ب ول
ــز خواســت  ــده گان نی ــس نماین ــر زراعــت از مجل وزی

ــب  ــران و غص ــاق زعف ــا قاچ ــارزه ب ــه مب ــا در زمین ت
ــد. ــکاری کن ــن وزارت هم ــا ای ــی ب ــای زراعت فارم ه
آقــای درانــی، هم چنــان بــه منظــور مبــارزه بــا 
ــای  ــی از اعض ــای زراعت ــق پان ه ــالی و تطبی خشکس
مجلــس نماینــده گان خواســت کــه بودجــه ایــن وزارت 

ــازد. ــتر س ــده بیش ــی آین ــال مال را در س
بــه گفتــه او، وزارت زراعــت برنامه هــای را بــرای 
ــت  ــده روی دس ــال های آین ــالی در س ــار خشک س مه

ــازدارد. ــه بودجــه بیشــتر نی ــه ب ــه اســت ک گرفت
ــالی  ــی و ش ــذر للم ــه بررســی های روی ب ــت ک او گف
ــاز  ــد آغ ــاز دارن ــر نی ــه آب کمت ــه ب ــرای اینک ــی ب للم
ــت،  ــر اس ــات زمانگی ــن تحقیق ــی ای ــت؛ ول ــده اس ش
ــی از  ــی آلمان ــک کمپن ــا ی ــت آب ه ــرای مدیری ــا ب ام
ســوی حکومــت اســتخدام شــده تــا پالیســی معقولــی 

ــازد. را بس
ــای  ــای کانال ه ــه ج ــپ ب ــتفاده از پی ــه او، اس ــه گفت ب
ــت.  ــت اس ــای وزارت زراع ــر برنامه ه ــاری از دیگ آبی
ولــی تطبیــق همــه ایــن برنامه هــا بــه بودجــه نیــاز دارد 

کــه هــم اکنــون در اختیــار ایــن وزارت نیســت.

ــول  ــر پ ــر در براب ــت دال ــش قیم افزای
افغانــی پــای مســووالن بانــک مرکــزی 

ــده گان کشــانید. ــس نماین ــه مجل را ب
خلیــل اهلل صدیــق کــه دیــروز دوشــنبه 
) 2 میــزان( از طــرف اعضــای مجلــس 
ــه  ــح در رابط ــرای توضی ــده گان ب نماین
ــی در  ــول افغان ــت پ ــش قیم ــه کاه ب
ــه  ــور، ب ــای کش ــر در بازاره ــر دال براب
ــود،  ــده ب ــده ش ــرا خوان ــاد ف ــن نه ای
ــرول و  ــوان کنت ــز ت ــک مرک گفــت: بان
جلوگیــری از بلنــد رفتــن قیمــت دالــر 

ــدارد. ــی را ن ــول افغان ــر پ در براب
آقــای صدیــق، می گویــد کــه افزایــش 
بحران هــای  کشــور،  در  ناامنــی 
اجتماعــی و کاهــش تولیــدات داخلــی 
ســبب  کــه  عامل انــد  مهم تریــن  از 
ــر در  ــای دال ــی به ــش یک باره گ افزای
برابــر پــول افغانــی در چنــد روز اخیــر 

ــت. ــده اس ش
بــه گفتــۀ او،  درســال های گذشــته، 
در  دالــر  یــک  بهــای  زمانی کــه 
ــی  ــه 50 افغان ــتان ب ــای افغانس بازاره
یــا بیــش ازآن می رســید، وضعیــت 
اقتصــادی کشــور خــوب بــود و رشــد 
۱6درصــد  افغانســتان  در  اقتصــادی 
ــۀ او، در آن  ــه گفت ــه ب ــزی ک ــود. چی ب
ــوده  ــگام در بســیاری ازکشــورها نب هن

ــت. اس
ــش  ــه افزای ــد ک ــه می کن ــا او اضاف ام
و  اجتماعــی  بحران هــای  ناامنــی، 
ــدات در داخــل کشــور،  کم شــدن تولی

برافزایــش بهــای دالــر تاثیــر گذاربــوده 
ــاور او،” اکنــون قابــل  ــه ب اســت کــه ب

ــت.” ــم نیس ــرول ه کنت
رییــس بانــک مرکــزی بحران هــای 
ــایه از  ــورهای همس ــادی در کش اقتص
جملــه ایــران را از دیگــری عوامــل 
ــر  ــای دال ــش به ــر افزای ــه ب ــد ک می دان
در افغانســتان تاثیــر گــذار بــوده اســت.
 آقــای صدیــق بــه نماینــده گان مجلــس 
تصریــح کــرد کــه قــرار اســت کــه در 
مــاه نوامبــر مرحلــه دوم از تحریم هــای 
امریــکا بــر ضــد ایــران وضــع شــود که 
ــر  ــد ب ــک می توان ــدون ش ــز ب ــن نی ای
ــتان  ــر در افغانس ــت دال ــن قیم بلندرفت

نقــش خــود را داشــته باشــد.”
رییــس بانــک مرکــزی گفــت کــه بــاال 
رفتــن بهــای دالــر زیــاد نگــران کننــده 
نیســت، زیــرا کــه نوســانات در اســعار 

بــه معنــی بحــران اقتصــادی نیســت.
ــه  ــزود ک ــد اف ــا تاکی ــق ب ــای صدی آق
درحــال حاضــر بانــک مرکــزی، بیــش 
ــاز  ــره دارد و نی ــر ذخی ــارد دال از ٧ میلی
ــورهای  ــتان از کش ــه افغانس ــت ک نیس

ــد.  ــک کن ــت کم ــی درخواس بیرون
امــا، بیشــتر آگاهــان بــاور دارنــد؛ 
زمانــی کــه درآمــد یــک کشــور از راه 
ــا  ــد، تقاض ــش یاب ــادرات اش افزای ص
نیــز بــرای پــول ملــی آن کشــور بیشــتر 
ســبب  می توانــد  ایــن  و  می شــود 
آن  در  ملــی  پــول  ارزش  افزایــش 

ــود. ــور ش کش

ارزش  اگــر  دیگــر  ســوی  از  امــا 
صــادرات یــک کشــور نســبت بــه 
واردات اش بــه پیمانــه اندکــی افزایــش 
داشــته باشــد؛ در این صــورت ارزش 
توجــه  بــا  کشــور  آن  ملــی  پــول 
کشــورهای  تجــاری  وضعیــت  بــه 

شــریک اش، کاهــش میابــد.
ــت ارزش  ــان، اف ــاور آگاه ــه ب ــا ب ام
ــر ناتوانــی  پــول افغانــی، ُمهــر تاییــد ب
حکومــت وحــدت ملــی در تامیــن 
نیــز مدیریــت وضعیــت  امنیــت و 
سیاســی و اقتصــادی این کشــور اســت. 
در روزهــای پســین افزایــش بهــای 
ــر ســبب افزایــش قیمــت بســیاری  دال
از کاالهــا در افغانســتان شــده کــه 
ــاد  ــهروندان را ایج ــدی ش ــی ج نگران

ــت.  ــرده اس ک
پیــش از ایــن برخــی گزارش هــای 
نشــر شــده از والیت هــای مــرزی 
کــه  می دهــد  نشــان  افغانســتان 
ــرون  ــه بی ــور ب ــر از کش ــای دال پول ه
ــران  ــی ای ــتان یعن ــای افغانس از مرزه

می شــود. قاچــاق 
ــرات  ــت ه ــی در والی ــای امنیت نیروه
گفته انــد کــه بیــش ۱3 تــن را تــا هنــوز 
در رابطــه بــه ایــن موضــوع بازداشــت 
کرده انــد. هم چنــان شــورای امنیــت 
ــۀ گذشــته اعــام کــرده کــه  ملــی هفت
بــرای جلوگیــری از قاچــاق پــول دالــر 
ــرچ  ــتر را به خ ــز بیش ــران تمرک ــه ای ب

ــد داد. خواه

رییس بانک مرکزی با اشاره به افزایش بهای دالر:

باال  ست ما  توان  ز    ا لر    دا بهای  کنترول 
حاشیه های فربه تر از متن یک نوشته

ماموران ارگ و سپیدار چرا ناشکیبایی می کنند؟

ــه ســفر رییــس  ــک نوشــته  یی در رابطــه ب ی
ســازمان  ســاالنۀ  نشســت  بــه  اجرایــی 
ملــل متحــد در نیویــارک کــه در یکــی 
شــد،  منتشــر  کشــور،  روزنامه هــای  از 
خاشــیه  ها جالــب و واکنش هــای جــدی 
ریاســت  مطبوعاتــی  دفتــر  مســووالن 

پی داشــت.  در  را  جمهــوری 
ســخنگویان و برخــی از نزدیــکان ِگــرد 
و گوشــۀ محمــد اشــرف غنــی، رییــس 
ــی  ــس از همگان ــی پ ــت وحــدت مل حکوم
شــدن ایــن نوشــته توســط مامــوران ریاســت 
اجرایــی واکنــش نشــان دادنــد. هــارون 
ــت  ــس حکوم ــخنگوی ریی ــوری س چخانس
وحــدت ملــی بافاصلــه پــس از نشــر 
و همگانــی شــدن ایــن نوشــته واکنــش 
نشــان داد و در صفحــۀ تویتــرش نگاشــت:« 
ــل  ــه دلی ــی ب ــت وحــدت مل ــس حکوم ریی
مصروفیت هــای بیــش از حــد نتوانســت در 
ــارک  ــل متحــد در نیوی نشســت ســازمان مل

ــد.  ــتراک کن اش
گفت وگوهــای  موضــوع  کــه  گفتــه  او 
ــرف  ــد اش ــرای محم ــات، ب ــح و انتخاب صل
ــر از نشســت ســران کشــورهای  غنــی مهم ت

ــت. ــوده اس ــارک ب ــان در نیوی جه
ــاون  ــوی مع ــین مرتض ــاه حس ــان، ش هم چن
وحــدت  حکومــت  رییــس  ســخنگوی 
ــته   ــن نوش ــبوکش ای ــۀ فیس ــی، در صفح مل
خیالــی  دلخوشــی های  و  را«تحلیل هــا 

ــت.  ــته اس دانس
آقــای مرتضــوی در ادامــه افــزوده:« از چنــد 
ــران  هفتــه قبــل شــماری از رســانه ها و کارب
فضــای مجــازی مصــروف تحلیــل در رابطــه 
ــالیانه  ــه نشســت س ــتان ب ــات افغانس ــه هی ب

ــند. ــل می باش ــازمان مل س
او گفتــه کــه همــۀ کشــورها در نشســت های 
شــرکت  مختلــف  ســطوح  در  ســالیانه 
می کننــد. چنانچــه در گذشــته و حــال از 
ــر صاحــب  ــش و داکت ــتاد دان ــتان اس افغانس

ــد. ــرده ان ــرکت ک ــداهلل ش عب
ــم  ــای مه ــرده:« اولویت ه ــد ک ــز تاکی او نی
ــا  ــد کــه ســبب شــد ت دیگــری وجــود دارن
رییــس جمهــور جهــت اشــتراک در مجمــع 
ــکا  ــفر امری ــه س ــل ب ــازمان مل ــی س عموم
و  نویســی  قصــه  افســانه،  اگــر  نــرود. 
خبرنــگاری تفکیــک شــود دچــار ایــن همــه 

خیــال نویســی نمی بودیــم«.
گفتن هــای  کنایــه  و  نوشــته  ایــن  امــا 
ســخنگویان ارگ در صفحــات اجتماعــی 
ــی داشــت  ــز در پ ــهروندان را نی ــش ش واکن

ــت.  اس
آصــف آشــنا بــا توجــه بــه نوشــته های 
ســخنگوی ارگ گفتــه اســت: »  اشــرف 

غنــی بــه دلیــل رد شــدن تقاضــای ماقاتــش 
معاونــش،  و  ترامــپ  دونالــد  ســوی  از 
نتوانســت بــه مجمــع عمومــی ســازمان ملــل 

ــد.  ــرکت کن ش
ــارون  ــورد، ه ــن م ــا، در همی ــزود: ام او اف
چخانســوری ســخنگوی غنــی گفته اســت، » 
رییــس جمهــور غنــی به خاطــر موضوعــات 
حســاس چــون انتخابــات و رونــد صلــح بــه 
نشســت عمومــی ســازمان ملــل در نیویــارک 

نرفــت.«
ــه اســت: امــا، فقــط ســاعت پــس از  او گفت
انتشــار ایــن گفتــۀ چخانســوری در توییتــر، 
برخــی از رســانه های آزاد، بــه اســنادی 
ــاب  ــای جن ــن گفته  ه ــه ای ــد ک ــت یافتن دس

ــد.  ــی می کن ــخنگو را آفتاب س
ــه چــرا  ــن اســت ک ــی ای ــا، پرشــس اصل ام
ــک نوشــته یی  ــی و ی ــس اجرای اشــتراک ریی
ــت  ــووالن ریاس ــرف مس ــانه ها از ط در رس
ــرح  ــاز مط ــک امتی ــوان ی ــه عن ــی ب اجرای
می شــود و مســووالن ارگ آن را هشــدار 

تلقــی می کننــد؟ 
ــت  ــخنگویان ریاس ــای س ــته تاج ــن نوش ای
ــت  ــرده اس ــه ک ــت و پاچ ــوری را دس جمه
ــه حمــات فیســبوک مســلح خــود را در  ک
ــوران  ــه و مام ــن روزنام ــای ای ــر گفته ه براب

ــد. ــدازی کردن ــی راه ان ــت اجرای ریاس
ــب  ــاید در عق ــه ش ــد ک ــان می ده ــن نش ای
ایــن گفته هــا برنامه هــای باشــد. برخــی 
ــه  ــد ک ــر کردن ــنادی را منتش ــانه ها اس از رس
گویــا دونالــد ترامــپ در نشســت نیویــارک 
در خواســت محمــد اشــرف غنــی مبتنــی بــه 
ــت را رد  ــن نشس ــیه ای ــو در حاش گفت وگ
کــرده اســت و بــه همیــن دلیــل آقــای غنــی 
ــد.  ــتراک کنن ــت اش ــن نشس ــته در ای نتوانس
امــا ایــن ســخنان از طــرف ارگ کــذب 

ــده شــده اســت. خوان
امــا آیــا همــۀ ناتوانی هــا و چالش هــای 
در  اجرایــی  رییــس  رفتــن  بــا  موجــود 
ــوران  ــه مام ــد ک ــد ش ــارک حــل خواه نیوی
ــا  ریاســت اجرایــی آن امتیــاز تلقــی کننــد ی
اشــتراک نکــردن رییــس حکومــت وحــدت 
ملــی می توانــد ضعف هــا و ناتوانی هــای 
ــی  ــش بپوشــاند. در حال ارگ را بیشــتر از پی
کــه  در بیــش از چهــار ســال عمــر حکومــت 
وحــدت ملــی هیــچ پــروژۀ عمرانــی و 
ــم گیر  ــهروندان چش ــرای ش ــه ب ــادی ک بنی
و قابــل ماحظــه باشــد از طــرف حکومــت 
وحــدت ملــی راه انــدازی نشــد و تنها ســران 
حکومــت وحــدت ملــی انــرژی خــود را در 
جابجایــی افــراد در نهادهــای حکومتــی 
مصــرف کردنــد.  بــا ایــن حــال ناشــکیبایی 

ــت؟ ــی از  چیس ــاد ناش ــوران دو نه مام

ابوبکر صدیق
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ورزش
عبداالحد هادف

در ســال 20۱۱م بــه تعــداد ۱3 کــودک برازیلــی 
ــنت  ــام ِس ــه ن ــت زده ب ــدیداً فاک ــت ش ــک ایال در ی
کاترینــا در جنــوب برازیــل تحــت فشــار فقــر و 
ــتمند  ــوادۀ مس ــا خان ــًا صده ــد و عاوت ــان باختن ــنه گی ج گرس
ــل  ــد و در طــی یک ســال کام ــک گردیدن ــای مهل دچــار بیماری ه
ــته در  ــی، پیوس ــت بدن ــوزگار تربی ــی، آم ــا مکلیورن ــو کاترین بان
ــاب  ــی را دق الب ــۀ جهان ــازمان های خیری ــه س ــود و هم ــاش ب ت
ــد و  ــات ده ــر نج ــت فق ــود را از آف ــهر خ ــه و ش ــا منطق ــرد ت ک
دل کــودک و بیمــاری را بــه کمــک آن هــا شــاد ســازد، امــا همــه 

ــد. ــی انجامی ــه ناکام ــش ب تاش های
ــود، از  ــده ب ــاله ش ــا بیست س ــای زیب ــه کاترین ــال 20۱2م ک در س
طریــق انترنــت اعــان نمــود کــه می خواهــد بــکارت خــود را بــه 
داوطلبــی عمومــی بــه ســطح جهــان بگــذارد و از محصــول آن بــه 
فقــرا کمــک کنــد و بــرای نیازمنــدان پناهــگاه بســازد و فرزنــدان 
ــتان  ــای تابس ــتان و گرم ــرمای زمس ــد س ــود را از گزن ــهر خ ش
نجــات دهــد. ایــن اعــان موجــی از غوغــا در برازیــل برپــا کــرد 

ــرار داد. ــا را در معــرض هجــوم شــدید مطبوعــات ق و کاترین
هنــوز یــک هفتــه نگذشــته بــود کــه شــمار داوطلبــان از سراســر 
ــد  ــک ثروت من ــان ی ــن می ــه در ای ــید ک ــر رس ــه ۸۹0 نََف ــان ب جه
عــرب از خلیــج مبلــغ ۱500000$ بــه او پیشــنهاد نمــود تــا امتیــاز 
ــا  ــرای کاترین ــر ب ــن ام ــه ای ــکارت وی را به دســت آورد ک ــح ب فت
شــوک آور بــود؛ چــون در حالــی ایــن پیشــنهاد را دریافــت می کــرد 
کــه ســوریه و عــراق دچــار فاجعــه بودنــد و همــه روزه بــر تعــداد 

ــزوده می شــد! ــی اف گرســنه گان و آواره گان ســوری و عراق
ــه  ــرد و ب ــو ک ــی را لغ ــا داوطلب ــه کاترین ــود ک ــد ب در روز مابع
ثروت منــد عــرب پیامــی فرســتاد کــه در آن بــه وی چنیــن 
نوشــت: »اگــر شــما همــه روزه فقــط یــک ســاعت راجــع بــه فقــرا 
و نیازمنــدان تــان فکــر کنیــد و فقــط یــک ســاعت توجــه از جنــون 
جنســی تــان برداریــد، بــدون شــک کــه آفــت فقــر و فاکــت را از 

ــاخت«. ــد س ــه کن خواهی ــان ریش ــورهای ت کش
ــا  ــانیت واالی کاترین ــرط و انس ــی مف ــار زیبای ــرا در کن ــن ماج ای
ســبب شــد تــا وی شــهرت زیــادی در جهــان کســب کنــد 
ــهور  ــتارۀ مش ــک س ــه ی ــد و ب ــت نمای ــی دریاف ــز هنگفت و جوای
ــی از  ــود و یک ــَوض ش ــی ِع ــای تلویزیون ــی در برنامه ه بین الملل
ــا و  ــب آن، خانه ه ــه به موج ــدد ک ــراردادی ببن ــا او ق ــا ب آژانس ه
پناهگاه هایــی بــرای فقــرا و نیازمنــدان در ایالــت ســنت کاترینــا از 

ــاخته شــود. ــس س ــب آژان جان
* ترجمه از منابع عربی

مرتضی جاللی

هنــوز شــهادت اســتاد معظــم در هاله یــی از 
ــرار دارد ــام ق ابه

ــت  ــاد و مقاوم ــم جه ــر معظ ــا رهب ــری ب ــن تصوی م
ــی  ــی« در بایگان ــن ربان ــتاد برهان الدی ــور اس ــاد پروفیس »روان ش
)آرشــیف( خصوصــی ام، نــدارم امــا در هنگامی کــه کارهــای 
رســانه یی می کــردم، بارهــا بــا آن پیــر فرزانــه و خردمنــد ماقــات 
داشــته ام، به ویــژه زمانی کــه وی به عنــوان نماینــدۀ مــردم در 
مجلــس حضــور داشــت. )اســتاد شــهید چــون بــه  مجلــس رفتــه 
ــروان  ــماری از ره ــفانه ش ــی متاس ــد، ول ــس آن باش ــا ریی ــود ت  ب
ــور  ــس مجلس کش ــتند او ریی ــناس، نگذاش ــواه و نمک ناش خودخ
شــود( اســتاد مــرد خــوش رو، حلیــم و بــا وقــاری بــود کــه حتــا بــا 
کوچک تریــن آدم  روی زمیــن چــون مــن ، بــا گرمــی و صمیمیــت 

ــش. ــاگردان و رهروان ــا ش ــا ب ــرد، چه بس ــورد می ک برخ
ــور  ــس جمه ــت و ریی ــاد و مقاوم ــد جه ــر فقی ــا رهب ــی ب خاطره ی

پیشــین افغانســتان
روزی در دهلیــز پارلمــان قدیــم باهــم ســر خوردیــم، ظاهــرن روز 
ــاء  ــا آن محاســن ســپید و عب ــود. اســتاد شــهید را ب مهمــی هــم ب
ــی  ــد ملیح ــتانیدند، لب خن ــا ایس ــگاران دقیقه ه ــزه اش، خبرن پاکی
ــخ  ــگاران پاس ــش های خبرن ــه پرس ــاز، ب ــن ب ــا جبی ــی زد و ب م
مــی داد. مــن کــه در آن زمــان بــرای رادیــو و تلویزیــون )نوریــن( 
ــی  ــروز خیل ــان ام ــودم و به س ــوان ب ــتش ج ــردم، راس کار می ک
ــدن  ــال از آسمانی ش ــه ٧س ــال ک ــی ح ــودم، ول ــایل نب ــر مس درگی
ــهروندان  ــه ش ــم  ک ــازه  می فهم ــن ت ــذرد، م ــه می گ ــر فززان آن پی

ــد. کشــور، چــه غنیمــت بزرگــی  را از دســت داده ان
امــا هنــوز شــهادت اســتاد معظــم در هاله یــی از ابهــام قــرار دارد. 
این کــه چه کســی، چــه زمانــی و چه گونــه پرونــدۀ شــهادت اســتاد 

را بــه  بررســی می گیــرد، گــذر زمــان بــه  آن پاســخ خواهــد داد.
روح رهبــر بزرگ مــان شــاد و خاطــرات ش را همیشــه گرامی 

می داریــم. 

تیـم فوتبال سـاحلی کشور 
عـازم تایلنـد شـد

تیـم ملی کـرکت کشـور 
با جـام آسیا بـدرود گفت

فیـسبـوک نـــامــه

ــرکت  ــور ش ــور به منظ ــاحلی کش ــال س ــی فوتب ــم مل ــان تی بازی کن
ــد  ــه مقص ــتان را ب ــزان( افغانس ــنبه )۱می ــابقات روز یک ش در مس

ــد. ــرک کردن ــد ت تایلن
ــد  ــپتامبر در تایلن ــا 2۹ س ــرار اســت از 2٧ ت ــه ق ــابقات ک ــن مس ای
ــال ســاحلی کشــورهای  ــی فوتب برگــزار شــوند، در آن تیم هــای مل

ــد و افغانســتان حضــور داشــته باشــند. ــا، تایلن انگلســتان، مالیزی
مســووالن کمیتــۀ فوتبــال ســاحلی کشــور می گوینــد کــه در کاروان 

ورزشــی کشــور ۱2 بازیکــن از افغانســتان حضــور دارنــد.
روح اهلل رســتگار، رییــس کمیتــۀ فوتبــال ســاحلی کشــور، مســابقات 
ــا  ــه م ــزوده ک ــده و اف ــم خوان ــای مه ــی از رقابت ه ــد را یک تایلن
ــۀ خــوب کســب کنیــم؛ »چــرا  می خواهیــم از ایــن رقابت هــا تجرب
کــه نزدیــک بــه شــش ماه بعــد رقابت هــای مقدماتــی جــام جهانــی 
اســت تــا بــا به دســت آوردن ایــن تجربــه بتوانیــم تیمــی باشــیم کــه 

بــه جــام جهانــی صعــود کنیــم.«
ــاه  ــت وهفتم م ــخ بیس ــه تاری ــور، ب ــان کش ــت ملی پوش ــرار اس ق
ســپتمبر میــادی در برابــر انگلســتان و بــه روز بیست وهشــتم ایــن 
ــل  ــان مقاب ــت ونهم هم چن ــخ بیس ــه تاری ــا و ب ــر مالیزی ــاه در براب م

ــد. ــی کنن ــد بخت آزمای تایلن

ــر بنگله دیــش، از  ــم ملــی کرکــت کشــور پــس از مغلوب شــدن در براب تی
ادامــۀ رقابت هــای جــام آســیا حــذف شــد.

ــش  ــت بنگله دی ــم کرک ــور و تی ــت کش ــی کرک ــای مل ــان تیم ه ــازی می ب
پــس از چاشــت روز یک شــنبه آغــاز و ناوقــت شــب گذشــته بــا پیــروزی 

ــت. ــان یاف ــش پای بنگله دی
ــه  ــتند ک ــد و توانس ــاز کردن ــی را آغ ــی ها توپ زن ــت بنگله دیش در نخس
ــرای افغانســتان  ــان 250 دوش را ب ــام بازی کنان ش ــد تم ــا از دســت دادن ب

هــدف تعییــن کننــد.
ــدف  ــه ه ــن ب ــان معی ــه در زم ــت ک ــتان نتوانس ــم، افغانس ــویی ه از س
تعین شــده از طــرف حریــف خــود برســد و در نهایــت بــازی را بــه تیــم 

ــرد. ــذار گ ــش واگ ــی بنگله دی مل
ــاوت 3  ــا تف ــش توانســت ب ــت بنگله دی ــی کرک ــم مل ــه تی ــت ک ــد گف بای
دوش، افغانســتان را شکســت دهــد و راهــی مرحلــۀ بعــد بازی هــای جــام 

آســیا گــردد.
قــرار اســت، بنگله دیــش بــازی بعــدی خــود را در مقابــل پاکســتان برگــزار 
ــام  ــای ج ــی بازی ه ــۀ نهای ــی مرحل ــروزی، راه ــورت پی ــد و در ص نماین
آســیا خواهــد شــد. قابــل یــادآوری اســت کــه در ادامــۀ بازی هــای جــام 
آســیا، تیــم ملــی کرکــت هنــد توانســت، پاکســتان را نیــز شکســت دهــد.

داستان ایجاد حکومت وحدت ملی 
»هر روز ارزشمند است«

نویسنده: جان كری وزیر خارجۀ پیشین امریکا
برگردان: محمد جواد رحیمی

بخش نخست

ــاق  ــک اتف ــتان ی ــت افغانس ــرای مل ــی ب ــدت مل ــت وح ــاد حکوم ایج
بــزرگ سیاســی و تاریخــی می باشــد و هــر هموطــن، حــرف و 
ــی و  ــتان واقع ــا داس ــون آن دارد، ام ــت هایی پیرام ــا و برداش حدیث ه
ــری  ــان جان ک ــی را از زب ــدت مل ــت وح ــاد حکوم ــی ایج چه گونه گ
ــت« در  ــمند اس ــر روز ارزش ــرات اش »ه ــاب خاط ــه در کت ــد ک بخوانی
صفحــات 4۱٧ الــی 422، نشــر نمــوده و مــن آن را بــه فارســی برگــردان 

ــرده ام. ک
ــد: ســال 20۱3 ســال خــوب و آســان  ــاز می کن ــه آغ جان کــری این گون
نبــود، مذاکــرات پیرامــون تــداوم حضــور نیروهــای خارجــی در خــاک 
افغانســتان داغ و جــدی بــود و کشته شــدن افــراد ملکــی در آن کشــور، 
ــود کــه  ــود. کــرزی متقاعــد ب ــادی را ایجــاد کــرده ب حساســیت های زی
در عقــب تمــام مشــکات و نارســایی ها در افغانســتان، دســت پاکســتان 

و ســازمان اســتخباراتی آن] کشــور[دخیل اســت.
ــرر  ــه تق ــر خارج ــوان وزی ــن به عن ــه م ــاه ک ــر از یک م ــد از کم ت بع
ــل  ــه کاب ــه ب ــفر غیرمترقب ــک س ــه ی ــم ک ــم گرفت ــردم، تصمی حاصــل ک
ــکل  ــه ش ــرزی ب ــا ک ــوارد ب ــی م ــتم روی برخ ــم. می خواس ــته باش داش
مســتقیم و رو در رو صحبــت کنــم و بــا نزدیک شــدن برگــزاری 
انتخابــات ریاســت جمهوری ســال 20۱4، فضــای هــم کاری و هماهنگــی 

ــم. بیشــتر را ایجــاد کن
ــد از نشســت  ــل شــدم و بع ــی کاب ــداد و اردن، راه ــفر از بغ ــد از س بع
در کابــل، ســفیر امریــکا آقــای جیــم کینگهــم و یــک دیپلومــات روشــن 
حــدودآ 25ســاله مــرا خوش آمدیــد گفتنــد. متعاقبــأ ســفیر جیــم کینگهــم 
ایــن دیپلومــات 25 ســاله را به عنــوان رهنمــای مــن موظــف ســاخت تــا 
در جریــان اقامــت و انجــام امــورات مــرا کمــک و یــاری رســاند. ایــن 
ــود،  ــرژی ب ــش و دارای ان ــرا، مثبت اندی ــر آرمان گ ــک دخت ــات ی دیپلوم
اســم اش »انــه ســمیدینگهاف« بــود و او در حومــۀ شــهر شــیکاگو بــزرگ 
ــه دســتگاه دپلوماســی پیوســته  ــز، ب ــود. او بعــد از جــان هاپکین شــده ب
ــی به شــدت  ــان عرب ــرای انجــام ماموریــت بعــدی اش، روی زب ــود و ب ب

کار می کــرد.
ــرا  ــی او م ــران خــودم انداخــت، تواضــع و مهربان ــاد دخت ــه ی ــرا ب او م
شــگفت زده کــرده بــود چــون ضمــن آن کــه او در یــک کشــور خطرنــاک 
ــته  ــی آراس ــی افغان ــگ و زنده گ ــا فرهن ــودرا ب ــرد، خ ــت می ک خدم
کــرده بــود و ایــن امــر، نشــانی از یــک دیپلومــات امیدبخــش می باشــد. 
دوهفتــه بعــد، انــه در حالی کــه بــه شــاگردان مکاتــب در والیــت زابــل 
کتــاب و قرطاســیه می رســاند، هــدف یــک انفجــار طالبــان تروریســت 
قــرار گرفــت و بــا سه ســرباز و ترجمــان افغــان اش، کشــته شــد و یــک 
ــه  ــنبه در حالی  ک ــح روز ش ــات دیگــر شــدیداً زخمــی شــد. صب دیپلوم
ــه  ــر کشته شــدن ان ــم، خب ــه آســیا آماده گــی می گرفت ــرای ســفر ب ــن ب م
ــه مــن رســید. ــود، ب ــرا شــگفت زده کــرده ب کســی که شایســته گی اش م
ــوان  ــه به عن ــی ک ــت آن گاه ــته انداخ ــاد گذش ــه ی ــرا ب ــر، م ــن خب ای
ــدان  ــه فرزن ــردم و هرزمانی ک ــت مسیچیوســیت کار می ک ــناتور از ایال س
ــدند،  ــته می ش ــراق کش ــتان و ع ــای افغانس ــت در جنگ ه ــی آن ایال اهال
ــا در کمــپ  ــت، م ــن وق ــم. در ای ــا تمــاس می گرفت ــای آن ه ــا فامیل ه ب
ــا  ــم ام ــان بودی ــه جاپ ــرواز ب ــال پ ــوز و در ح ــی اندری ــروی هوای نی
ــات  ــت معلوم ــن درخواس ــن ضم ــود. م ــتان ب ــا در افغانس ــای م قلب ه
ــرای  ــا هم ــتم ت ــز خواس ــه را نی ــواده ان ــون خان ــمارۀ تلیف ــی، ش کاف
ــدا  ــن به ص ــتیار م ــری دس ــک بی ــون بل ــرم. تلیف ــاس بگی ــل اش تم فامی
در آمــد و از مرکــز عملیاتــی وزارت خارجــه شــفر رســید کــه »اس« بــا 

ــد. ــرار ش ــاس برق ــل، تم ــو فامی ــن عض نزدیک تری
ــچ  ــه هی ــر را ک ــن خب ــه ناخوش آیندتری ــواب دادم ک ــون را ج ــن تلیف م
ــوع  ــچ ن ــم. هی ــم کن ــه تقدی ــل ان ــه فامی ــنود، ب ــد بش ــل نمی خواه فامی
کلماتــی وجــود نــدارد کــه انــدوه و تلخــی آن لحظــات مــا را بیــان کنــد. 
ــد  ــده می گرفتن ــا را نادی ــای م ــتان قربانی ه ــران افغانس ــه رهب هرزمانی ک
ــای  ــی از اعض ــه یک ــا هرزمانی ک ــد و ی ــاد می کردن ــا انتق ــق از م و ناح
ــا از  ــدن م ــورد بیرون ش ــی در م ــر امریکای ــا صاحب نظ ــرس و ی کانگ
افغانســتان نظــر مــی داد، کشته شــدن انــه و تاش هایــش بــه یــادم زنــده 
ــم  ــاز کردی ــا آغ ــا از کج ــه م ــود ک ــم ب ــی مه ــن خیل ــرای م ــد. ب می ش
ــتان  ــا افغانس ــا م ــه آی ــود ک ــم ب ــن مه ــرای م ــیدیم و ب ــا رس ــه کج و ب
ــکان  ــک م ــوان ی ــا به عن ــم ی ــرک می کنی ــور ت ــک کش ــوان ی را به عن

ــورده... ــم خ ــده و بره مختل ش
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ـــه  ـــگارش آن ب ـــخ ن ـــه تاری ـــه ک ـــه گالیل ـــق ب ـــۀ متعل ـــک نام ی
ــور  ــا تصـ ــرای مدت هـ ــردد و بـ ــرن ۱٧ بازمی گـ ــل قـ اوایـ
می شـــد کـــه اصـــل آن از بین رفتـــه اســـت، اکنـــون یافـــت 

ـــت. ـــده اس ش
ـــه در  ـــه ک ـــن نام ـــتوری، در ای ـــایت هیس ـــزارش وبس ـــه گ ب
ســـال ۱6۱3 نوشـــته شـــده اســـت، منجـــم و ریاضـــی دان 
معـــروف ایتالیایـــی بـــرای اولین بـــار علیـــه ایـــن نظریـــه 
کـــه خورشـــید دور زمیـــن می گـــردد، اســـتدالل می کنـــد. 
زمانی کـــه یـــک نســـخه از ایـــن نامـــه بـــه دادگاه تفتیـــش 
ـــن  ـــم کلمـــات ای ـــرد: تنظی ـــا ک ـــه ادع ـــه شـــد، گالیل ـــد ارائ عقای
ـــر  ـــد او کفرآمیزت ـــا عقای ـــت ت ـــوده اس ـــوی ب ـــه نح ـــخه ب نس
جلـــوه کنـــد در حالی کـــه نســـخۀ کـــه وی نوشـــته اســـت 

ـــدارد. ـــر ن ـــی در ب ـــن مضامین چنی
ـــۀ  ـــۀ جامع ـــون در کتابخان ـــه اکن ـــده ک ـــد کشف ش ـــۀ جدی نام
ــد  ــان می دهـ ــود، نشـ ــداری می شـ ــا نگهـ ــلطنتی بریتانیـ سـ
نامـــۀ اولیـــه ارائه شـــده بـــه دادگاه اصـــل بـــوده و خـــود 
ـــات  ـــر اتهام ـــودش در براب ـــت از خ ـــور محافظ ـــه به منظ گالیل
ـــر  ـــخۀ دیگ ـــک نس ـــۀ ی ـــه ارائ ـــدام ب ـــد اق ـــش عقای دادگاه تفتی
ــدیدتر در  ــازات شـ ــا از مجـ ــرده اســـت تـ ــده کـ تعدیل شـ

ـــد. ـــان بمان ام
ـــوری خورشـــید مرکـــزی  ـــکا کوپرنیـــک در ســـال ۱543 تئ نی
ـــۀ  ـــج نظری ـــا نتای ـــد ت ـــده نمان ـــدر زن ـــا آن ق ـــرد، ام را مطـــرح ک
ـــی  ـــی دان ایتالیای ـــال ۱600 ریاض ـــد. در س ـــی اش را ببین انقاب
جیوردانـــو برونـــو بـــه اتهـــام ترویـــج فرضیـــۀ کوپرنیـــک 
ـــش  ـــده در آت ـــوم و زن ـــر محک ـــه کف ـــای روم ب ـــط کلیس توس

ـــد. ـــوزانده ش س
ـــدی  ـــواهدی تایی ـــه ش ـــه ب ـــود ک ـــردی ب ـــن ف ـــا اولی ـــه ام گالیل
ـــۀ کوپرنیـــک دســـت یافـــت و اعـــام کـــرد: ایـــن زمیـــن  فرضی
و ســـایر ســـیارات هســـتند کـــه دور خورشـــید می گردنـــد. 
ــو  ــتش بندتـ ــه دوسـ ــی بـ ــامبر ۱6۱3 نامه  یـ او در 2۱ دسـ
کاســـتلی کـــه ریاضی دانـــی در دانشـــگاه پیـــزا ایتالیـــا بـــود 
نوشـــت و یافته هایـــش را شـــرح داد. گالیلـــه در بخشـــی از 
ایـــن نامـــه می گویـــد: جماتـــی از انجیـــل کـــه مربـــوط 
ـــن  ـــق مت ـــا مطاب ـــوی و عین ـــد لغ ـــوند نبای ـــوم می ش ـــه نج ب
ــاب  ــا کتـ ــآ بـ ــک لزومـ ــوری کوپرنیـ ــوند و تئـ ــی شـ معنـ

ـــت. ـــازگار نیس ـــدس ناس مق
ــده  ــد شـ ــال ها متقاعـ ــرای سـ ــان بـ ــگاران و محققـ تاریخ نـ
بودنـــد کـــه نســـخۀ اصلـــی نامـــۀ گالیلـــه از بیـــن رفتـــه 

اســـت.
بـــه دلیـــل محتـــوای بحث برانگیـــز نامـــه، نســـخه های 

رونویسی شـــده از آن بـــه ســـرعت پخـــش شـــد و یکـــی 
ـــه  ـــد روم درآورد. گالیل ـــش عقای ـــر از دادگاه تفتی ـــا س از آن ه
کـــه متوجـــه آن شـــده بـــود نامه  یـــی به دوســـت روحانـــی 
ــات  ــماری از کلمـ ــه شـ ــرد کـ ــا کـ ــود نوشـــت و ادعـ خـ
ـــارات  ـــا عب ـــد ب ـــه عم ـــه ب ـــخه برداری نام ـــی/ نس ـــخه کپ نس
ـــود.  ـــت ش ـــر او ثاب ـــام کف ـــا اته ـــده ت ـــن ش ـــز جاگزی غلوآمی
ــود  ــی  خـ ــت روحانـ ــرای دوسـ ــه بـ ــه ضمیمـ ــپس بـ سـ
نســـخه یی را کـــه ادعـــا می کـــرد، اصـــل اســـت فرســـتاد و 

تقاضـــا کـــرد آن را بـــه واتیـــکان برســـاند.
ـــود  ـــترس ب ـــون در دس ـــا کن ـــه ت ـــه ک ـــاوت نام ـــخۀ متف دو نس
ــه  ــود بـ ــرده بـ ــردرگم کـ ــگاران را سـ ــان و تاریخ نـ محققـ
نحـــوی کـــه نمی دانســـتند کـــدام عبـــارات دقیقـــا متعلـــق 
ــته، اوت 20۱۸،  ــاه گذشـ ــه مـ ــا این کـ ــود اوســـت. تـ به خـ
ســـالواتوره ریچـــاردو تاریخ نـــگار دانشـــگاه برگامـــو- 
ایتالیـــا کـــه در آرشـــیف کتاب خانـــۀ ســـلطنتی بریتانیـــا در 
ـــه بندی  ـــتباه شناس ـــه اش ـــه ب ـــه را ک ـــود نام ـــق ب ـــال تحقی ح
ـــن  ـــه ای ـــت ک ـــی دریاف ـــس از بررس ـــت و پ ـــود یاف ـــده ب ش
ـــا  ـــرای مدت ه ـــه ب ـــت ک ـــزی اس ـــی آن چی ـــخۀ اصل ـــه نس نام

گمـــان می شـــد از بیـــن رفتـــه اســـت.
ـــر  ـــه( را ب ـــو گالیل ـــام گالیلئ ـــف ن ـــای G.G )مخف ـــه امض نام
ــه  ــت گالیلـ ــی به دسـ ــن اصاحاتـ ــه در متـ ــود دارد کـ خـ
اعمـــال شـــده اســـت، خـــط      و   نشـــان اصالـــت انتســـاب 
ـــخۀ  ـــه نس ـــد ک ـــان می ده ـــق نش ـــد. تطبی ـــد کرده ان آن را تایی
نهایـــی بعـــد از اصاحـــات همـــان نســـخه  یی اســـت کـــه 
ـــوده  ـــه ب ـــن خـــود گالیل ـــتاده شـــده اســـت و ای ـــه دادگاه فرس ب
ـــن  ـــی در مت ـــال اصاحات ـــا اعم ـــرده ب ـــاش ک ـــه ت ـــت ک اس

ــد. ــودن آن بکاهـ ــه انگیز بـ از مناقشـ
ـــی  ـــت: بعض ـــی آورده اس ـــن اصل ـــه در مت ـــال گالیل ـــرای مث ب
از عبـــارات انجیل«غلـــط هســـتند، اگـــر بخواهیـــم معنـــی 

لغـــوی از آنـــان برداشـــت کنیـــم.«
در نســـخۀ تازه یافت شـــده، گالیـــه روی کلمـــۀ »غلـــط« 
ـــه  ـــی ب ـــگاه متفاوت ـــت »ن ـــته اس ـــاالی آن نوش ـــط زده و ب خ

حقیقـــت.«
علی رغـــم ایـــن تاش هـــا دادگاه تفتیـــش عقایـــد بـــه 
ـــدار  ـــک هش ـــوری کوپرنی ـــت از تئ ـــه حمای ـــبت ب ـــه نس گالیل
ـــوم  ـــر« محک ـــدید کف ـــن ش ـــه »ظ ـــال ۱633 او را ب داد و در س
ـــدۀ  ـــی عقی ـــای اعتراف نامه  ی ـــا امض ـــه ب ـــه اگرچ ـــرد. گالیل ک
ــرد،  ــکار کـ ــید انـ ــت خورشـ ــر مرکزیـ ــی بـ ــود را مبنـ خـ
امـــا بازهـــم از مجـــازات در امـــان نمانـــد و ۹ســـال آخـــر 

زنده گـــی  اش را در حصـــر خانه گـــی گذرانـــد.

گالیله  ۴۰۰ سالۀ  نامۀ  کشف 
برای فریب دادگاه تفتیش عقاید کلیسا

محمداشـرف غنی، رییـس حکومت وحدت 
ملی از آخرین گروه برگشـت حجاج کشـور 
در فـرودگاه بین المللی کابـل پذیرایی کرد. 

ایـن دیـدار گفـت: دولـت  آقـای غنـی در 
کشـور  حجـاج  بـرای  تـا  اسـت  مکلـف 

کنـد.  فراهـم  را  بهتـری  تسـهیات 
رییـس حکومـت وحـدت ملی گفـت که به 
برکـت دعـا و عبـادات شـما، صلـح و ثبات 

دایمـی در افغانسـتان برقـرار خواهد شـد.
بـرای  تاش هـا  بـه  اشـاره  بـا  غنـی  آقـای 
فراهـم آوری بیشـتر سـهولت بـرای حجـاج 
کشـور در زمـان اقامـت در عربسـتان، افزود 
حجـاج  بـرای  اسـت  مکلـف  دولـت  کـه 
تسـهیات الزم فراهـم کنـد و مخصوصـًا به 
خانواده هـای شـهدا رسـیده گی الزم صورت 

. د بگیر
آقـای غنـی تصریـح کـرد: پروسـۀ حـج در 
چهارسـال اخیـر به خوبـی بـه پیـش رفتـه، 
امـا قناعت بخـش نیسـت و مـن از خاطـری 
و  مشـکات  کـه  می آیـم  خدمت تـان 
کمبودی هـا را در این پروسـه شـنیده و برای 

رفـع آن اقـدام کنـم.
آقـای غنـی اظهارداشـت کـه تعهـد مـا ایـن 
اسـت تـا هرسـال ترتیبـات بهتر و بیشـتر را 

برای پروسـۀ حج فراهم سـازیم و به وزارت 
حـج و اوقـاف هدایـت داد تا تدابیر پروسـۀ 
حـج سـال آینـده را از همیـن اکنـون روی 

گیرند. دسـت 
در ایـن میان، حاجی محمدامیـن موحدی به 
نماینده گـی از حجـاج، از رییـس حکومـت 
وحدت ملـی، ابراز قدردانی کـرده افزود: در 
سـال جاری تسـهیات بهتر بـرای حجاج در 
نظر گرفته شـده  بـود و می افزایـد که حجاج 
کشـور در عبادات شـان برای برقـراری صلح 

و ثبـات پایـدار در افغانسـتان دعا کردند.

وزارت دفاع:

۱3تروریست تبعۀ پاکستان در غزنی کشته شده اند

رییس حکومت وحدت ملی
 از آخرین کاروان حجاج استقبال کرد

اعــام  کشــور  دفــاع  وزارت  در  مســووالن 
ــات  ــی عملی ــی ط ــای امنیت ــه نیروه ــد ک کرده ان
30هراس افگــن  غزنــی  والیــت  در  هوایــی 
ــته اند. ــتانی را کش ــت پاکس ــمول ۱3تروریس به ش

نشــر  بــا  دفــاع  وزارت  مطبوعاتــی  دفتــر 
خبرنامه  یــی گفتــه کــه نیروهــای هوایــی کشــور 
ــرو  ــات در ولســوالی های گی ــدازی عملی ــا راه ان ب
به شــمول  30هراس افگــن  غزنــی،  انــدر  و 

کشــته اند. را  پاکســتانی  ۱3تروریســت 
ــر  ــاد نش ــن نه ــرف ای ــه از ط ــی ک در خبرنامه ی
ــدۀ  ــک فرمان ــه ی ــده اســت ک ــان آم شــده هم چن
محلــی طالبــان نیــز در میــان کشته شــده گان 

ــت. اس
ــات  ــن عملی ــه در ای ــت ک ــه اس ــه گفت خبرنام
۱۱تــن دیگــر زخمــی، 3عــراده موتــر و 5عــراده 
موتــر ســایکل هراس افگنــان نیــز تخریــب شــده 

اســت.
ــای  ــاس گفته ه ــر اس ــه ب ــت ک ــن درحالی س ای
ــدان وردک و  ــت می ــی در والی ــووالن محل مس
فــراه، نیروهــای هوایــی شــب گذشــته عملیــات 
ــد  ــام داده ان ــز انج ــات نی ــن والی ــابه را در ای مش
ــته و  ــلح کش ــب مس ــا طال ــه ده ه ــه در نتیج ک

زخمــی شــده اند.
از ســویی  هــم پیــش از ایــن نیــز مقامــات امنیتــی 

ــان از  ــد کــه هراس افگن بارهــا اعــام کــرده بودن
ــد  ــتان می آین ــه افغانس ــد ب آن ســوی خــط دیورن
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــل ب ــا کاب ــام آباد ب ــد اس و بای
تروریســتان هــم کاری کنــد، امــا پاکســتان بارهــا 
ایــن ادعاهــا را رد کــرده و گفتــه کــه از پروســۀ 

ــد. ــت می کن ــتان حمای ــح افغانس صل
می گویــد  کشــور  دفــاع  وزارت  هم چنــان، 
ــژۀ نیروهــای امنیتــی-  ــات وی کــه در یــک عملی
ــروه  ــزد گ ــیر از ن ــربازان اس ــور س ــی کش دفاع

طالبــان در والیــت غزنــی آزاد شــده اند. 
افغانســتان می گویــد، در یــک  وزارت دفــاع 
امنیتی-دفاعــی در  نیروهــای  عملیــات ویــژۀ 
از  غزنــی، 6تــن  شهرســتان جغتــو والیــت 
ســربازان امنیتــی کــه از ســوی طالبــان بــه حکــم 

ــدند. ــد، آزاد ش ــده بودن ــوم ش ــدام محک اع
ایــن وزارت خاطرنشــان کــرده کــه در ایــن 
عملیــات، ۱۱تــن از اعضــای گــروه طالبان کشــته 

شــده اند.
ایــن درحالی ســت کــه یــک منبــع از قــول 
ــه  ــت ک ــه اس ــاص گفت ــای خ اردوی عملیات ه
ــول اردو در  ــن ق ــوط ای ــربازان مرب ــن از س 20ت
والیــت غزنــی نــزد گــروه طالبــان اســیر هســتند، 
امــا وزارت دفــاع کشــور تــا هنــوز در ایــن مــورد 

اظهــار نظــر نکــرده اســت.
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