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نشــر خبرنامه  یــی  بــا  ریاســت جمهــوری  کاخ 
حملــه بــر معترضــان در والیــت ننگرهــار را حملــه 

ــت.   ــده اس ــان خوان ــی و آزادی بی ــر دموکراس ب
در خبرنامه یــی کــه از طــرف ارگ ریاســت جمهــور 
نشــر  شــده، آمــده ا ســت:« دشــمنان صلــح و 
ــاع  ــاالی اجتم ــروز( ب ــروز) دی ــتان ام ــات افغانس ثب
معترضــان در نزدیکــی کمیســیون مســتقل انتخابــات 
ــاد، حملــۀ تروریســتی را انجــام  در شــهر جــال آب

ــد«. داده ان
ــه  ــه ب ــا حمل ــتان ب ــه تروریس ــده ک ــه آم در خبرنام
مــردم،  صلح آمیــز  جلســه های  و  گردهمایی هــا 
می خواهنــد تــا مردم ســاالری را در کشــور بــه 
چالــش بکشــند و هموطنــان  مــا را از راه کــه بــرای 
ترقــی و پیشــرفت کشــور انتخــاب کردنــد، منحــرف 

ســازند.
خبرنامــه به نقــل از آقــای غنــی گفته،”گردهمایی هــا 
و جلســه های صلح آمیــز، حــق قانونــی مــردم و 

ادامــه صفحــه 6
اصــل دموکراســی اســت...          

مشاور شورای امنیت کنار رفت

صفحه 6

صفحه 3

نشست مسکو
 بیرون شدن طالبان  از  انزوا

گــزینه روی میـز؛
تشکیــل حکــومت مــوقت!

راهربد امریکا

 در جنوب آسیا ناکام است

صفحه 2

قبایـل  و  اقـوام  سـرحدات،  وزارت 
دیـروز شـنبه)۳ سـنبله( از روز جهانـی 
قربانیـان تروریسـم، طـی مراسـمی در 

کابـل تجلیـل کـرد.
وزارت  مشـاور  سـالم حسـنی  محمـد 
گفـت:  قبایـل  و  اقـوام  سـرحدات، 
تروریسـم در خـط مقـدم جنگ نیسـت 
بـرده  بیـن  از  و  شـده  شناسـایی  کـه 
آن  هـدف  و  مخفی اسـت  بلکـه  شـود 
مـردم  مـال  و  به جـان  ضربه واردکـردن 

شـد. می با
آقـای حسـنی افـزود: هدف تروریسـم 
جنـگ روانـی و ایجاد تفرقه میـان اقوام 
تـاش  و  افغانستان اسـت  باهم بـرادر 
دارد تـا انسـجام جامعـه را تحـت نـام 
»ایـن کـه فان قـوم تروریسـت اسـت 

و فـان مدنـی« از بیـن ببـرد.
و  اقـوام  سـرحدات،  وزارت  مشـاور 
دام  در  افتـادن  داشـت  بیـان  قبایـل 
و  آن هـا  بـا  هـم کاری  تروریسـم، 

نشـان دادن راه بـرای آن هـا حرام اسـت 
مسـالمت آمیز  زنده گـی  مـردم  نبایـد  و 
خویـش را قربانـی اهـداف شـوم آن هـا 

کننـد.
آقـای حسـنی بـا بیـان این کـه قربانـی 
گفـت:  اسـت،  همه گانـی  تروریسـم 

قربانـی یـک حملـۀ انتحـاری از همـه 
اقـوام و اقشـار جامعـه اسـت بـه دلیـل 
و  گـروه  هیـچ  بـا  شـهدا  ایـن  این کـه 
جریـان سیاسـی وابسـته نیسـت، بلکـه 

شـده اند. واقـع  مظلـوم  همـه 
حسنی از...                  ادامه صفحه 6

شــورای  مشــاور  اتمــر،  حنیــف  محمــد 
ــی از ســمتش  ــت وحــدت مل ــت حکوم امنی

کــرد.  کناره گیــری 
کــه  می گویــد  جمهــوری  ریاســت  ارگ 
اســتعفای مشــاور شــورای امنیــت را پذیرفتــه 
ســفیر  محیــب  حمــداهلل  او  به جــای  و 

افغانســتان در واشــنگتن را تعییــن کرده اســت. 
در اســتعفا خطی کــه از نشــانی حنیــف  اتمــر 
ــن وســیله  ــده اســت کــه بدی نشــر شــده، آم
از وظیفــه خویــش منحیــث مشــاور شــورای 

ــون... ــه قان ــت ب ــت در مطابق امنی
                                    ادامه صفحه 6

وزارت سرحدات اقوام و قبایل:

دستگاه های امنیتی  نیاز به پاالیش دارند

ارگ:
حمله  معترضان  باالی  حمله 
بر دموکراسی و آزادی بیان است

صفحه 3

روشندل و نکته دان کسی است که سخنان کوتاه و پر معنی بگوید.

 بزرگمهر

»انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری همزمان برگزار می شود«
کمسیون انتخابات:

انتخـابات پارلمـانی 
به وقت خـودش برگـزار خواهـد شـد



حامد کرزی رییس جمهوری پیشین کشور در 
بیرون رفت  یکی از گفت وگوهای اخیرش، راه 
از وضعیت بحرانی کنونی را تشکیل لویه جرگۀ 
عنعنوی و ایجاد حکومت موقت دانسته  است. 
این دیدگاه از سوی برخی سیاسیون دیگر کشور 
مطرح  هم  دارند،  را  کشور  نجات  دغدغۀ  که 
شده و حتا پیش از آن که آقای کرزی این گزینه 
بود.  ارایه شده  آن ها  از سوی  کند،  پیشنهاد  را 
یکی از این سیاسیون مطرح، احمد ولی مسعود 
برنامۀ  مبتکر  قهرمان ملی کشور و  بنیاد  رییس 
از  یکی  در  مسعود  آقای  است.  ملی  آجندای 
سخنرانی های اخیر خود اعام کرد که حکومت 
فعلی کشور را به بحران برده و این بحران پس 
از برگزاری انتخابات که بدون تردید انتخاباتی 
همراه با تقلب و جعل کاری خواهد بود به اوج 
خود می رسد. آقای مسعود اعام آماده گی کرده 
برنامه ها  نیز  بحرانی تر  برای چنان وضعیت  که 
از  را  کشور  که  دارد  مشخص  پیشنهادهای  و 
بحران های نفس گیر و حتا کشنده نجات بخشد. 
در این که افغانستان به یمن سیاست های ناکارآمد 
و قومی تیم حاکم وارد فاز بحران خطرناک و 
ویران گر شده، هیچ جای تامل وجود ندارد. تیم 
با روحیۀ هم دیگرپذیر وارد سیاست  حاکم که 
کشور پس از بحران انتخاباتی سال 1۳9۳ شد، 
به این اصل مهم پشت کرد، بیشتر از گذشته با 
سیاست های حذف گرایانه و قومی کشور را به 
ورطۀ بی اعتمادی و گسست های سیاسی سوق 
داده است. تشکیل ایتاف بزرگ ملی که تقریبا 
کل سیاست مدارهای تاثیرگذار کشور را با خود 
دارد نشانۀ روشن چنین گسست بزرگ سیاسی 
شاهد  ما  گذشته  هفده سال  در  باشد.  می تواند 
برابر  در  زیادی  ایتاف های  و  جبهه ها  تشکیل 
حکومت بوده ایم اما هیچ یک از آن ها به وسعت 
و گسترده گی ایتاف فعلی نبوده اند. این ایتاف 
افزون براین که سیاست مداران بیرون از قدرت را 
در خود جمع کرده اما هسته گزاری آن به وسیلۀ 
که  شده  انجام  سیاست مدارانی  و  شخصیت ها 
قرار  حکومت  رهبری  بلند  سطوح  در  خود 
دارند و یا داشتند. این افراد هنوزهم در ایتاف 
بزرگ حضور دارند و از سرسخت ترین منتقدان 
حضور  می روند.  به شمار  ارگ  سیاست های 
شخصیت های  و  جریان  نهاد،  حزب،  این همه 
سیاسی در برابر سیاست های ارگ نشان می دهد 

به صورت  را  قدرت  تنها  نه  حاکم  تیم  که 
به صورت  آن را  بل  کرده،  قبضه  همه جانبه 
کم سابقه  در چنگ یک گروه مشخص قرار داده 
است که به جای دغدغۀ کشور و منافع ملی تنها 
می کنند.   فکر  خود  شخصی  و  تیمی  منافع  به 
چرا این سیاست مداران که روزی در کنار تیم 
حاکم قرار داشتند و با تمام قوا از آن حمایت 
شده اند؟  تبدیل  آن  دشمن  به  حاال  می کردند، 
دلیل این امر نه زیاده خواهی این سیاست مداران 
است، آن گونه که مداحان ارگ مدعی آن اند و 
نه هم بی عرضه گی شان در اجرای وظایفی که به 
آن ها سپرده شده بود. مگر وزیران و کارگزارانی 
که فعا در اطراف رییس حکومت وحدت ملی 
چیزفهم اند  و  مدبر  شخصیت های  دارند،  قرار 
از چنین ویژه گی های  ایشان  فعلی  که مخالفان 
تیم  حاکم،  تیم  اگر  باشند؟  نبوده  برخوردار 
دروازه های  تا  طالبان  می بود  نیرومند  و  قوی 
ارگ رسوخ نمی کردند تا پیام شان را از تربیون 
به  قادر  حاکم  تیم  اگر  بزنند.  فریاد  غنی  آقای 
و  اقتصادی  امنیتی،  سیاسی،  مشکل های  حل 
اجتماعی کشور می بود، تا این اندازه مردم از آن 
فاصله نمی گرفتند و شهرها به وسیلۀ گروه های 
تروریست تهدید نمی شد. افغانستان این روزها 
گذشته  هفده سال  در  را  خود  شرایط  بدترین 
تجربه می کند. هرگز طی این هفده سال وضعیت 
اندازۀ  به  کشور  اقتصادی  و  سیاسی  امنیتی، 
قبلی  دولت  است.  نبوده  وخیم  اخیر  سال های 
خود،  سیاسی  اشتباه های  و  ناکارآمدی  همه  با 
هرگز کشور را به ورطۀ سقوط قرار نداده بود. 
آقای غنی که مدعی شانزده ساعت کار شبانه -

روزی است و می گوید کسی به اندازۀ او برای 
افغانستان کار نکرده، آیا می تواند نشان دهد که 
در چه زمینه یی حکومت او موفق بوده است؟ 
حکومت آقای غنی اگر موفقیت و دستاوردی 
عمیق  گسست  عرصۀ  در  تنها  باشد،  داشته 
سیاسی است که در کشور بیداد می کند. بسیاری 
از تحلیل گران سیاسی با این نظر متفوق القول اند 
کند،  پیدا  ادامه  به همین گونه  وضعیت  اگر  که 
باقی  هفده ساله  دستاورد های  از  نشانی  دیگر 
نخواهد ماند و حتا احتمال دارد که گروه های 
حکومت  شهرها  بر  دیگر  بار  یک  تروریست 
قوم  برپایۀ  غنی  آقای  اگر حکومت داری  کنند. 
و منافع شخصی شکل نگرفته چرا افراد متحد 

تیم او حاال به منتقدان سرسخت وی صف خود 
جنرال  هم  حاال  همین  کرده اند؟  جدا  او  از  را 
پس  که  جمهوری  ریاست  اول  معاون  دوستم 
از چهارده ماه تبعید ناخواسته به کشور برگشته، 
ندارد.  محوله اش  امور  در  صاحیتی  هیچ 
می گویند دموکراسی حکومت مردم نیست، زیرا 
در هیچ زمانی مردم به عنوان یک کتلۀ بزرگ در 
گفته  این  نمی گیرند.  قرار  راس حکومت داری 
که دموکراسی حکومت مردم است، فریبی بیش 
بوده نمی تواند. به گفتۀ بسیاری از اندیشمندان 
سیاسی، دموکراسی نظامی است که مردم توانایی 
برکنارکردن و به زیرکشیدن قدرتمندان فاسد را 
دیگر  با  دموکراسی  اصلی  ویژه گی  این  دارند. 
سران  که  باشد  می تواند  موجود  نظام های 
حکومت را که کفایت حکومت داری را ندارند 
پایین  قدرت  اریکۀ  از  مسالمت آمیز  به صورت 
می آورند. حاال هم اگر در افغانستان واقعا نظام 
دموکراتیک حاکم است، باید مردم از این توانایی 
شان قبل از آن که شرایط بدتر از چیزی که فعا 
در  فعلی  حکومت  کنند.  استفاده  شود،  است، 
موجودیت کارگزارانی ناتوان و قوم گرا از پس 
دوام  نمی تواند.  شده  بیرون  کشور  مشکات 
نظام  سقوط  حتا  و  بحران  دوام  این حکومت، 
فعلی است. آقای غنی و اطرافیان او هنوز عمق 
نمی دانند. هنوز  را که خلق کرده اند،  فاجعه یی 
آن ها قادر نشده اند که درک کنند، افغانستان در 
دارد.  قرار  خطرناکی  و  نابسامان  وضعیت  چه 
و  نخبه گان  باید  که  بزرگ  تصمیم  زمان  پس 
سیاسیون بگیرند، فرا رسیده است. باید به عمر 
افغانستان  تا  شود  داده  پایان  فعلی  حکومت 

نجات پیدا کند.
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گزینه روی میز؛
تشکیل حکومت موقت!

 

اخیــراً امریــکا از شــرکت در نشســت مســکو بــه اشــتراک 
شــماری از کشــورها در مــورد صلــح افغانســتان ســر بــاز 
ــل هــم در اعامیه یــی  زده اســت. ســفارت روســیه در کاب
ــۀ  ــش کرده اســت. در اعامی ــکا را نکوه ــدام امری ــن اق ای
وزارت خارجــۀ روســیه کــه از طریــق ســفارت آن کشــور 
ــی  ــکا در پ ــه امری ــت ک ــده، آمده اس ــش ش ــل پخ در کاب
صلــح و ثبــات در افغانســتان نیســت. در همیــن حــال از 
مدتــی بــه این طــرف امریــکا ســرگرم مذاکــرات مســتقیم 
ــی  ــای امریکای ــان اســت. شــماری از دیپلومات ه ــا طالب ب
جلســات متعــددی بــا طالبــان داشــته اند و اگرچــه معلــوم 
نیســت روی چــه مــواردی بــه توافــق رســیده باشــند امــا 
ــا  ــن دیداره ــا از ای ــه امریکایی ه ــن مشــخص اســت ک ای
امریکایــی  نیروهــای  فرمانــده  چنان کــه  راضی انــد. 
ــل  ــر قاب ــای غی ــه روزنه ه ــه ب ــت ک ــه اس ــل گفت در کاب
ــه اســت.  ــح افغانســتان دســت یافت ــورد صل ــار در م انتظ
حــاال در مــوازات ایــن تاش هــا روســیه نیــز بــا دعــوت 
ــی  ــکا تاش های ــه امری ــورها از جمل ــماری از کش از ش
ــت  ــتان روی دس ــح در افغانس ــه صل ــیدن ب ــرای رس را ب
گرفته اســت. روســیه از طالبــان هــم دعــوت بــه اشــتراک 
ــد  ــان تایی ــب طالب ــه از جان ــد ک ــت کرده ان ــن نشس در ای

شده اســت.

روســیه پــس از دومیــن نشســت »پروســۀ کابــل« در بــارۀ 
صلــح بــا گروه هــای مســلح مخالــف خواســتار مذاکــرات 
»فــوری و مســتقیم« بــا گــروه طالبــان بــه میزبانــی مســکو 
شده اســت کــه بــه نظــر می رســد حــاال فرصــت آن را فــر 
اهــم یافته اســت. روســیه کــه همــواره بــا حضــور امریــکا 
ــته  ــی خواس ــوده هرازچندگاه ــبین نب ــتان خوش در افغانس
ــود را  ــی خ ــای این چنین ــتفاده از فرصت ه ــا اس ــت ب اس
ــرار  ــل بســازد؛ نشســتی که ق ــای افغانســتان دخی در قضای
اســت در روزهــای آینــده بــه میزبانــی ایــن کشــور برگزار 
ــور  ــور به منظ ــن کش ــت ای ــان دهندۀ جدی ــز نش ــود نی ش

ــل شــدن در مســایل افغانســتان می باشــد. دخی
ــا  ــد و ت ــا می  رس ــه کج ــت  ب ــن نشس ــۀ ای ــه نتیج این ک
چــه حــدی می توانــد در امــر آوردن صلــح بــه افغانســتان 
کمــک کنــد بــا توجــه بــه وضعیــت و رویکــرد طرف هــای 
ــد. ــده می نمای ــگ و پیچی ــا گن ــه، خیلی ه ــل در قضی دخی

امــا حقیقــت حاضــر ایــن را می رســاند کــه داســتان صلــح 
افغاســتان و نشســت های مختلــف بــر ســر ایــن موضــوع، 
دارد وارد مراحــل خطرناک تــری می شــود؛ چــون در 
متــن مســالۀ صلــح، اهــداف قدرت هــای بزرگ)امریــکا و 
ــه  ــازی این گون ــا زمینه س ــه ب ــود ک ــال می ش ــیه( دنب روس
نشســت ها بــه هرکــدام بهانــۀ خوبــی دســت داده اســت. از 
ــتان  ــت افغانس ــف دول ــای مخال ــرد گروه ه ــس عمل ک نف
نیــز چنیــن برمی آیــد کــه آنــان وســیلۀ ایــن بــازی بــزرگ 
منطقه یــی هســتند و بــه اشــتراک کردن و یــا نکــردن 
دل  نمی شــود  خیلــی  نشســت هایی  چنیــن  در  شــان 
ــری  ــۀ کار اث ــد روی نتیج ــم نمی توان ــرد و ه ــوش ک خ

مثبــت داشــته باشــد. 
ــح  ــدن صل ــی دشــوار اســت انتظــار آم ــن وضعیت در چنی
واقعــی در افغانســتان را داشــت؛ مگــر این کــه قدرت هــای 
ــح  ــالۀ آوردن صل ــند و مس ــل برس ــک تعام ــه ی ــزرگ ب ب
ــن  ــای دیری ــداف و رقابت ه ــدا از اه ــتان را ج در افغانس

خــود، تعقیــب کننــد.
ــیت  ــه حساس ــت ک ــتان اس ــت افغانس ــر حکوم ــاال ب ح
ــن سیاســتی  ــا روی دســت گرفت مســاله را درک نمــوده ب
مناســب و دوپهلــو، علی رغــم این کــه هــردو جنــاح 
دخیــل در قضیــه )روســیه و امریــکا( را از خــود راضــی 
ــرد  ــر بگی ــز در نظ ــان کشــور را نی ــود و زی ــدارد، س نگه
ــای  ــودجویانۀ قدرت ه ــی و س ــای سیاس ــه رقابت ه ورن
ــدی  ــیدن کمی ــش کش ــا پی ــیه( ب ــکا و روس ــزرگ )امری ب
ــوریه  ــبیه س ــرزمینی ش ــتان س ــح، از افغانس ــام صل ناتم
خواهــد ســاخت کــه هزینــۀ جبــران ناپذیــر آن را بازهــم 

ــت. ــد پرداخ ــتان خواهن ــردم افغانس م

رقـابت امریکـا و روسیـه
 بر سـر صلـح افغـانستان

پیـش از آن کـه آقـای کرزی 
ایـن گزینه را پیشـنهاد کند، 
از سـوی برخی  از سیاسیون 
از  یکـی  بـود.  شـده  ارایـه 
مطـرح،  سیاسـیون  ایـن 
احمـد ولـی مسـعود رییـس 
بنیـاد قهرمـان ملـی کشـور 
آجنـدای  برنامـۀ  مبتکـر  و 
ملـی اسـت. آقـای مسـعود 
سـخنرانی های  از  یکـی  در 
اخیـر خـود اعـام کـرد کـه 
حکومـت فعلـی کشـور را به 
بحـران بـرده و ایـن بحران 
پـس از برگـزاری انتخابـات 
کـه بـدون تردیـد انتخاباتی 
همـراه با تقلـب و جعل کاری 
خـود  اوج  بـه  بـود  خواهـد 
مسـعود  آقـای  می رسـد. 
کـرده  آماده گـی  اعـام 
وضعیـت  چنـان  بـرای  کـه 
و  برنامه هـا  نیـز  بحرانی تـر 
دارد  مشخص  پیشـنهادهای 
کـه کشـور را از بحران هـای 
کشـنده  حتـا  و  نفس گیـر 

نجـات بخشـد
 افغانسـتان این روزها بدترین شـرایط 
خـود را در هفده سـال گذشـته تجربـه 
هفده سـال  ایـن  طـی  هرگـز  می کنـد. 
وضعیـت امنیتـی، سیاسـی و اقتصـادی 
اخیـر  سـال های  انـدازۀ  بـه  کشـور 
بـا  قبلـی  دولـت  اسـت.  نبـوده  وخیـم 
همـه ناکارآمدی و اشـتباه های سیاسـی 
خـود، هرگـز کشـور را به ورطۀ سـقوط 
قـرار نداده بـود. آقـای غنی کـه مدعی 
شانزده سـاعت کار شـبانه -روزی است 
و می گویـد کسـی بـه انـدازۀ او بـرای 
می توانـد  آیـا  نکـرده،  کار  افغانسـتان 
زمینه یـی  چـه  در  کـه  دهـد  نشـان 
حکومـت او موفـق بوده اسـت؟ حکومت 
آقـای غنی اگـر موفقیـت و دسـتاوردی 
داشـته باشـد، تنها در عرصۀ گسسـت 
در کشـور  کـه  عمیـق سیاسـی اسـت 
بیـداد می کنـد. بسـیاری از تحلیل گران 
سیاسـی بـا ایـن نظـر متفوق القول انـد 
کـه اگـر وضعیـت به همین گونـه ادامـه 

کند پیـدا 

احمدعمران
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یــک منبــع حکومتــی بــه روزنامــه مانــدگار 
گفته اســت کــه انتخابــات پارلمانــی در ســال 
آینــده بــا انتخابــات ریاســت جمهــوری 

ــد.   ــد ش ــزار خواه ــان برگ هم زم
ــه  ــام اش گرفت ــت ن ــه نخواس ــع ک ــن منب ای
ــی و  ــه جهان ــون جامع ــد: چ ــود، می گوی ش
کشــورهای تمویــل کننــدۀ پروســۀ انتخابــات 
ــات  ــه انتخاب ــتند ب ــر نیس ــتان، حاض افغانس
ــت  ــات ریاس ــه انتخاب ــدا و ب ــی ج پارلمان
ــن  ــرا بی ــد؛ زی ــه کنن ــدا هزین ــوری ج جمه
ــی و ریاســت جمهوری  ــات پارلمان دو انتخاب
و  دارد  وجــود  اندکــی  زمانــی  فاصلــۀ 
برگــزاری جداگانــۀ هــردو انتخابــات، هزینــۀ  
ــر ایــن بهتراســت کــه  زیــادی می طلبــد، بناب
ریاســت جمهوری  و  پارلمانــی  انتخابــات 
آینــده   ســال  در  هم زمــان  و  یک جــا 

ــود. ــزار ش برگ
ــه  ــا ب ــن ادع ــا رد ای ــی ب ــز ابراهیم ــا عزی ام
جامعــه  می گویــد:  مانــدگار  روزنامــه 
ــتان  ــه افغانس ــت ک ــد کرده اس ــی تعه جهان
در  پارلمانــی  انتخابــات  برگــزاری  در  را 
کمــک  میــزان(   28  ( آن  معیــن  زمــان 
ــد  ــه 90 در ص ــده ک ــد ش ــد و متعه می کن
هزینــۀ انتخابــات پارلمانــی افغانســتان را 

زد. می پــردا
ابراهیمــی تاکیــد می کنــد: مــا فهرســت 
اوراق  طــرح  کردیــم،  اعــام  را  نهایــی 
فرســتاده  به چــاپ  و  نهایــی  رای دهــی 
میلیــون  چهــار  اســامی  شده اســت، 
رای دهنــده را وارد سیســتم کرده ایــم، در 
ــه  ــی کار ب ــای والیت ــتخدام روس ــش اس بخ
شــدت ادامــه دارد، در حقیقــت می تــوان 
برگــزاری  بــرای  همه چیــز  کــه  گفــت 
دیگــر  یک بــار  و  آماده اســت  انتخابــات 
ــزان  ــات در 28 می ــه انتخاب ــرد ک ــد ک تاکی

می شــود. برگــزار  روان  ســال 
در همیــن حــال مســووالن در کمیســیون 
از  حالی کــه  در  انتخابــات  مســتقل 
ــات در  ــیون انتخاب ــر کمیس ــته بودن دفات بس
والیت هــای ننگرهــار، پــروان، بدخشــان، 
تخــار و پکتیــا شــاکی اند؛ امــا تاکیــد دارنــد 
کــه انتخابــات بــه تاریــخ 28 میــزان برگــزار 

ــد.  ــد ش خواه
مســووالن در کمســیون انتخابــات در حالــی 
بــه برگــزاری انتخابــات بــه تاریــخ 28 
میــزان تاکیــد می کنــد کــه حــدود یک هفتــه 
ــزدان  ــت نام ــر فهرس ــس از نش ــش و پ پی
حذف شــده از لیســت نهایــی، اعــام کردنــد 
کــه برگــزاری انتخابــات مجلــس نماینده گان 

بــا بن بســت روبــرو شده  اســت.
برگــزاری انتخابــات درســت زمانــی بــا 
ــواداران  ــه ه ــد ک ــه ش ــا مواج ــر و مگره اگ
ــیون  ــر کمیس ــرض دروازۀ دفات ــزدان معت نام
ــات در بســیاری از والیــت را بســتند. انتخاب
 هــواداران نامــزدان حذف شــده، هشــدار 
داده انــد تــا زمانی کــه نــام نامــزد مــورد 
نظرشــان وارد فهرســت نهایــی نشــود، اجازه 
نخواهنــد داد تــا دفاتــر کمیســیون انتخابــات 

ــاز شــود. ــوط    شــان ب ــات مرب در والی
معــاون  ابراهیمــی،  عبدالعزیــز  امــا 
انتخابــات  کمیســیون  ســخن گوی 
می گویــد: دفاتــر کمیســیون انتخابــات در 
ــاز شــده و  ــر ب ــدز و لوگ ــل کن ــات کاب والی
ــاش  ــد و ت ــد کرده ان ــی تعه ــای امنیت نهاده
ــی  ــۀ روان تمام ــان هفت ــا پای ــه ت ــد ک دارن
ــات را  ــات در والی ــیون انتخاب ــر کمیس دفات

کــه تاکنــون بســته اند، بــاز کننــد.
اکنــون بایــد منتظــر مانــد کــه آیــا نهادهــای 
امنیتــی خواهنــد توانســت دفاتر مسدودشــده 
از ســوی هــواداران نامــزدان معتــرض را بــاز 

کننــد یــا خیــر!
احــزاب  طــرح  در خصــوص  ابراهیمــی 
سیاســی کــه مانــع دیگــری بــرای برگــزاری 
انتخابــات در زمــان معیــن آن محســوب 
ــی  ــزاب سیاس ــرح اح ــت: ط ــود، گف می ش
ــا  ــت، ام ــول اس ــوب و معق ــرح خ ــک ط ی
چــون ایــن طــرح ناوقــت ارایــه شده اســت، 
بنابــر ایــن اجــرای آن ممکــن نیســت و 
ــد به خاطــر اجــرای ایــن  کمیســیون نمی توان
ــدازد. ــق بی ان ــه تعوی ــات را ب ــرح انتخاب ط
امــا احــزاب سیاســی دیــروز شــنبه )۳ 
بــه  اعامیه یــی  ســنبله/ شــهریور( طــی 
دروازۀ  کــه  دادنــد  هشــدار  حکومــت 
کمیســیون انتخابــات در کابــل و والیــات را 

. نــد می بند
در اعامیــۀ احــزاب سیاســی آمده اســت: 
ــزاب  ــر برآورده نشــدن خواســت اح »به خاط
کمیســیون  دفاتــر  دروازه هــای  سیاســی، 
ــته  ــا را بس ــز و والیت ه ــات در مرک انتخاب

ــرد«. ــم ک خواهی
امــا،  انتخابــات  مســووالن در کمیســیون 
درحالــی  بــه برگــزاری انتخابــات بــه تاریــخ 
28 میــزان تاکیــد دارنــد کــه نهادهــای ناظــر 
ــای  ــی، نهاده ــزاب سیاس ــات، اح ــر انتخاب ب
مدنــی و مــردم بــه برگــزاری انتخابــات 
بارومنــد  آن  معیــن  وقــت  در  پارلمانــی 
ــک  ــدون ش ــه ب ــد ک ــد دارن ــتند و تاکی نیس
ــق  ــه تعوی ــی ب ــات پارلمان ــزاری انتخاب برگ

ــاد. ــد افت خواه

یک ســال  سپری شــدن  از  پــس 
از اعــام راهبــرد امریــکا در قبــال 
کشــورهای جنــوب آســیا، برخــی 
می گوینــد  دانشــگاه  اســتادان  از 
امــور  کــه اســتراتژی ترامــپ، در 
نــاکام  آســیا  جنــوب  کشــورهای 

ســت.  ه ا بود
ــان برایــن باورانــد کــه پالیســی  آن
پاکســتان در حمایــت از تروریســم 
ــرای  ــرد ب ــن راهب ــت و  ای پابرجاس
بــود،  شــده  طــرح  کــه  هدفــی 
موفــق  آن  به دســت آوردن  در 

. ســت ه ا نشد
ایــاالت  و  افغانســتان  حکومــت 
ــن  ــرد ای ــا، راهب ــکا ام ــدۀ امری متح
کشــور را در قبــال جنــوب آســیا 

می داننــد. موفــق 
دکتــر لطیــف نظــری، اســتاد دانشــگاه 
ــرد  ــه یک ساله شــدن راهب ــا اشــاره ب ب
مانــدگار  روزنامــه  بــه  امریــکا، 
ــور  ــکا در ام ــرد امری ــد: راهب می گوی
ــت  ــیا نتوانس ــوب آس ــورهای جن کش
تغییــرات خاصــی را ایجــاد کنــد؛ 
هرچنــد در ابتــدا بــاالی پاکســتان 
فشــارهایی از طریــق ایــن راهبــرد 
وارد شــد، امــا ایــن فشــارها بــه 
ایســتاده گی پاکســتان منجــر شــد. 
او افــزود کــه در رابطــه بــه افغانســتان 
ــرد  ــرد نتوانســت کارک ــن راهب ــز ای نی
ــۀ  ــه گفت نتیجه بخــش داشــته باشــد. ب
او، اوضــاع سیاســی-امنیتی افغانســتان 
راهبــرد  ایــن  اعــان  از  پــس 

بحرانی تــر شــد. 
ــکا  ــد امری ــرد جدی ــاور او، راهب ــه ب ب
کــه یک ســال از طــرح آن ســپری  
ــت.  ــق بوده اس ــرد ناموف ــده ، راهب ش
ــبت  ــتان نس ــت پاکس ــی حکوم پالیس
ــا  ــا برج ــه پ ــوالت در منطق ــه تح ب
منطقــه  کشــورهای  و  باقی مانــده 
هیــچ  شــاهد  افغانســتان  به ویــژه 
سیاســت  در  راهبــردی  تغییــر 
اوضــاع  بــه  نســبت  اســام آباد 
نبوده اســت.  همســایه  کشــورهای 
ــر  ــرد در تغیی ــن راهب ــۀ او، ای ــه گفت ب
موضوعــات منطقه یــی می توانســت 
بــازی  را   و حیاتــی  مهــم  نقــش 
ــده گاه  ــه دلیــل فقــدان دی ــا ب ــد، ام کن
واحــد در پنتاگــون در رابطــه بــه 
پاکســتان،  سیاســت گذاری های 
ــد.  ــا کن نتوانســت نقــش خــود را ایف
ــی،  ــام آباد- دهل ــان اس ــای می تنش ه
ــش  ــتر از پی ــت و بیش ــوز باقی اس هن
روابــط  ایــن دو کشــور متشــنج شــده 
اســت، هم چنــان روابــط افغانســتان و 
پاکســتان نیــز به شــکل پرتنــش باقــی 

مانده اســت. 
آقــای نظــری افــزود کــه از ابتــدا 
ــرد  ــود کــه راهب ــر ایــن ب دیدگاه هــا ب
به کاهــش  منجــر  امریــکا  جدیــد 
ــی  ــات منطقه ی ــن ثب ــا  و تامی چالش ه
ــر  ــک تغیی ــد ی ــاید بتوان ــود و ش ش
ســاختاری را ایجــاد کنــد، امــا هرگــز 

ــد.  ــن نش چنی
کــه  می گویــد  نظــری  دکتــر 
ــاالی  ــدی را ب ــارهای ج ــکا فش امری
در  اقدامــات  به خاطــر  پاکســتان، 
ــا  ــا ب ــر تروریســم وارد نکــرد، ام براب
ــن  ــاالی ای ــه ب ــی ک ــارهای اندک فش
ــه آن  ــد، اســام آباد ب کشــور وارد  ش
ــی  ــت از پالیس ــرده و دس ــن نک تمکی
گروه هــای  و  تروریســم  حمایــت 

تنــدرو برنداشــت.  
اســتراتژی  ناکامــی  نظــری  آقــای 
جنــوب  کشــورهای  در  را  امریــکا 
ــان  ــری می ــجام فک ــود انس ــیا، نب آس
نخســت  ردۀ  و  ارشــد  مقامــات 
حکومــت ایــاالت متحــده امریــکا 

نــد.  ا می د
»یــک  می گویــد:  نظــری  آقــای   
انســجام فکــری )ارگانیــگ( میــان 
متحــده  ایــاالت  سیاســت گذاران 
پاکســتان  بــه  رابطــه  در  امریــکا 
وجــود نــدارد«. پنتاگــون بــه پاکســتان 
ــتراتژیک  ــت اس ــک دوس ــوان ی به عن
می توانــد  دوســتی که  می بینــد؛ 
پنجــرۀ سیاســت گذاری امریــکا را بــه 
ــزی  ــیای مرک ــورهای آس ــرف کش ط

ــدارد.  ــاز نگه ب
ــای  ــی از چهره ه ــۀ او، برخ ــه گفت ب
ــه  ــکا، طــرف دار ب مهــم سیاســی امری
نیســتند.  اســام آباد  انزواکشــانیدن 
امریــکا)  در  پاکســتان  البی هــای 
در  کشــور  ایــن  خارجــه(  وزارت 
تــاش هســتند کــه امریــکا را متقاعــد 
ــتان را  ــنگتن افغانس ــا واش ــازند ت بس
از عینــک پاکســتان ببینــد. بنابــر ایــن 
ــورد  ــد در م ــدگاه واح ــوز دی ــا هن ت
ــرار  ــه پاکســتان تحــت فشــار ق این ک
گیــرد، در قصــر ســپید، به وجــود 

نیامده اســت.
او گفــت: از ســویی هــم دونالــد 
ترامــپ، رییــس جمهــور ایــاالت 
دارد  نظــر  در  امریــکا  متحــده 
فشــارهای  تحــت  پاکســتان  تــا 
از  زیــرا  گیــرد،  قــرار  همه جانبــه 
ــکا  ــرد امری ــی راهب ــان ناکام ــر آن نظ
در افغانســتان، تحــت شــعاع فعالیــت 
تروریســتی  و  افراطــی  گروه هــای 
اســت کــه از پاکســتان تمویــل و 

می شــوند.   تجهیــز 

ــه  ــاره ب ــا اش ــگاه ب ــتاد دانش ــن اس ای
سیاســت گذاری  اخیــر  تحــوالت 
می گویــد  منطقــه ،  در  اســام آباد 
ــا  ــتان ب ــط پاکس ــترش رواب ــه گس ک
ــه  ــران ک ــه و ای ــیه، ترکی ــن، روس چی
ــکا  ــادی امری ــی- اقتص ــای سیاس رقب
در منطقــه به شــمار می رونــد، نیــز 
بــاالی راهبــرد امریــکا در کشــورهای 
جنــوب آســیا، سایه افگنده اســت و 
ــا پاکســتان  ــا امریــکا ب ســبب شــده ت

ــد. ــه  کن ــل پیش تعام
از  دیگــر  یکــی  نظــری  آقــای 
در  امریــکا  راهبــرد  ناکامی هــای 
کشــورهای جنــوب آســیا به ویــژه 
ــت  در افغانســتان را نابســامانی وضعی
می افزایــد  او  می دانــد.  درونــی 
امنیتــی  سیاســی–  اوضــاع  کــه 
ــتراتژی  ــام اس ــس از اع افغانســتان پ
ــی   ــت بحران ــکا در نهای ــد امری جدی
ــه بیشــتر  ــان ب شده اســت. گــروه طالب
ســاحات خــاک افغانســتان تســلط 

ــد.   ــدا کردن پی
پنجشــنبه  روز  حالی کــه  در  ایــن 
جــان   جنــرال  گذشــته،  هفتــۀ 
ــان  ــی نظامی ــدۀ عموم ــن فرمان نیکلس
ناتــو در افغانســتان بــا اشــاره بــه 
در  امریــکا  راهبــرد  یک ســاله گی 
آســیا،  جنــوب  کشــورهای  امــور 
متحــده  ایــاالت  راهبــرد  گفــت: 
مزیــدی  موفقیت هــای  امریــکا 

 . ســت شته ا ا د
او گفتــه کــه ایــن راهبــرد ســبب 
ــو در افغانســتان  ــان نات افزایــش نظامی
شــده و فشــارها بــاالی گــروه طالبــان 
افزایــش  بی پیشــنه یی  به شــکل 
ــر  ــره حاض ــز مذاک ــه می ــا ب ــه ت یافت
ــز از  ــتان نی ــت افغانس ــوند. حکوم ش
ــرده و آن را  ــتقبال ک ــرد اس ــن راهب ای

دانسته اســت.  موفــق 
ــاون  ــز، مع ــس ویل ــن الی ــش از ای پی
ــود  ــه ب ــکا، گفت ــه امری وزارت خارج
راهبــرد  بخش هــای  از  یکــی  کــه 
جنــوب آســیا نقــش هنــد اســت کــه 
در پشــتیبانی از توســعۀ اقتصــادی 
ادامــه  تــا ســال 2020  افغانســتان 
نیــاز  مــا  او،  بــه گفتــۀ  می دهــد. 
داریــم تــا افغانســتان دوبــاره  بــه 

ــود.  ــل ش ــه  وص منطق
ترامــپ،  دونالــد  رییــس جمهــور 
یک ســال پیــش راهبــرد جدیــد را 
ــیا  ــوب آس ــورهای جن ــال کش در قب
اعــام کــرد،  هــدف اصلــی ایــن 
ــش،  ــا داع ــدی ب ــارزۀ ج ــرد، مب راهب
ــتی  ــروه تروریس ــده و گ ــبکۀ القاع ش

ــود.   ــان ب طالب

»انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری همزمان برگزار می شود«
کمسیون انتخابات:

انتخـابات پارلمـانی 
به وقت خـودش برگـزار خواهـد شـد

آگاهان:
راهبرد امریکا در جنوب آسیا ناکام است

ناجیه نوری

ابوبکر صدیق

گزارش
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ــه  ــد ک ــن باوران ــر ای ــمندان ب ــیاری از دانش بس
از  می شناســیم،  را  آن  امــروزه  کــه  تمدنــی 
ســومر باســتان آغــاز شــده اســت. تمــدن ســومر 
باســتان، قدیمی تریــن و اســرارآمیزترین پیشــینۀ 
ــه  ــان تمدن هــای شــکل گرفت تاریخــی را در می
بــر روی زمیــن داراســت. ســومر، اولیــن تمــدن 
)جنــوب  بین النهریــن  جنــوب  در  شــهری 
عــراق امــروزی( بــود کــه در ایــن مطلــب، بــه 
بررســی 20 واقعیــت جالــب توجــه در مــورد آن 

ــم پرداخــت. خواهی

تعریــف “فرهنــگ”، از تمــدن ســومر باســتان 
آغــاز شــد.

زبــان ســومری، از نظــر “زبان شناســی” بــا 
ــاوت  ــود متف ــم دورۀ خ ــای ه ــی زبان ه تمام
ــر  ــردم ب ــیاری از م ــن رو بس ــوده اســت؛ از ای ب
ایــن باورانــد کــه “همــه چیــز” از ســومر آغــاز 
ــتان، دارای  ــومریان باس ــه س ــرا ک ــده؛ چ گردی
زمینــۀ  در  ماحظه یــی  قابــل  پیشــرفت های 
ــات، نجــوم و  ــر، معمــاری، پزشــکی، ریاضی هن
ــا را  ــان م ــد کــه کســب اطــاع از آن … بوده ان

ــرد! ــد ک ــگفت زده خواه ش
ــن تمــدن شــهری شــکل گرفته  1- ســومر، اولی
از  بســیاری  اســت.  زمیــن  کــرۀ  روی  بــر 
ــن  ــه اولی ــد ک ــن باوران ــر ای ــان ب باستان شناس
تمــدن ســیارۀ مــا، اولین بــار در بین النهریــن 

)عــراق امــروزی( شــکل گرفته اســت.
و  متــون  قدمــت  محققــان،  گفتــۀ  بــه   -2
ــدود  ــه ح ــومر، ب ــده در س ــای کشف ش کتیبه ه
ــاد مســیح بازگشــته و  ــل از می ــال قب ۳۳00 س
ــر  ــهرهای اوروک )Uruk( و جمده النص ــه ش ب

دارد. تعلــق   )Jemdet Nasr(

کــه  باورانــد  ایــن  بــر  باستان شناســان،   -۳
تمــدن “ســومر” به طــور رســمی در حــدود 
4000 ســال پیــش از میــاد مســیح شــکل 

ــد. ــه باش گرفت
4- خــط میخــی، به عنــوان اولیــن سیســتم  
نوشــتاری اختراع شــده بــر روی زمیــن شــناخته 
می شــود. بــر اســاس اطاعــات موجــود، خــط 
ــش از  ــزارۀ پی ــن ه ــر چهارمی ــی، در اواخ میخ
ــان  ــده و زب ــومریان ابداع ش ــط س ــاد، توس می
ــای  ــه از زبان ه ــش از آن، برگرفت ــتاری پی نوش
لــووی،  هیتــی،  ایامــی،  ابایــی،  اکــدی، 
حتــی، هوریــان و اورارتــو بوده اســت. ایــن 
نوشــتار، از خــط میخــی اوگاریتــی و خــط 
میخــی فارســی باســتان الهام گیــری شــده و بــه 
تدریــج، بــا الفبــای فنیقــی در طــول امپراتــوری 

ــد. ــن ش ــوری جایگزی نئو-آش
5- بــر اســاس اطاعــات موجــود، خــط میخــی 
ــه مــدت ۳000 هزارســال  ــدای توســعه، ب از ابت
قــرار گرفته اســت. قدمــت  اســتفاده  مــورد 
کاربــرد آن بــه ۳4 قــرن قبــل از میــاد مســیح، 

ــردد. ــاز می گ ــادی ب ــرن دوم می ــا ق ت
6- الزم بــه ذکــر اســت کــه ســخن گویان 
ــومریان  ــان س ــار در می ــرای اولین ب ــی، ب مذهب
باســتان آمــده تــا مــردم باورهــای دینــی آنــان را 
ــط  ــا اســتفاده از سیســتم نوشــتاری خــود ضب ب

ــد. کنن
7- عــاوه بــر یک سیســتم گفتاری و نوشــتاری 
ــتانی در  ــگ باس ــن فرهن ــه، ای ــیار پیش رفت بس
طــول تاریــخ چنــد هزارســالۀ خــود موفــق بــه 
ــم گیر در  ــای چش ــیاری از مهارت ه ــعه بس توس
ــتاوردهای  ــایر دس ــد. از س ــاری ش ــۀ معم زمین
ــوان  ــتان، می ت ــومر باس ــدن س ــگفت آور تم ش
بــه پیشــرفت های قابــل ماحظــه در زمینــۀ 
هنــر، دانــش پیچیــدۀ ریاضیــات، نجــوم و ســایر 

علــوم اشــاره کــرد.
ــال  ــدود 4000 س ــتان، در ح ــومریان باس 8- س
ــده  ــک سیســتم پیچی ــاد مســیح، ی ــش از می پی
اختــراع  اندازه گیــری  و  حســاب  بــرای  را 
ــه  ــر ب ــت منج ــتاورد، در نهای ــن دس ــد. ای کردن
ــی  ــای مختلف ــی در زمینه ه ــرفت های اساس پیش
ــر  هم چــون محاســبات ریاضــی، هندســه و جب

شــد.
فرهنــگ  یــک  باســتان،  ســومر  تمــدن   -9
مذهبــی بســیار پیچیــده را در زمیــن شــکل داده 
ــالۀ  ــگ چندهزارس ــخ فرهن ــول تاری ــود. در ط ب
ــده از  ــر جای مان ــواهد ب ــر ش ــومریان و بناب س
کتبیه هــای آن هــا، هــر شــهر در ســومر باســتان، 

ــت  ــوص محافظ ــدای به خص ــک خ ــط ی توس
می شــد. بــا توجــه بــه اطاعــات موجــود، 
ــان ها  ــان و انس ــی، خدای ــن دوران تاریخ در ای
ــن زنده گــی  ــر روی زمی ــا یک دیگــر ب همــراه ب

می کردنــد.
ســاختارهای  جذاب تریــن  از  یکــی   -10
 Ziggurat( معمــاری ایــن منطقــه، زیگــورات
ــن ســازۀ باســتانی، در شــهر  of Ur( اســت. ای
ــاخته  ــروزی( س ــراق ام ــه ع ــهر ناصری Ur )ش
شــد و قدمــت آن بــه 21 قــرن پیــش از میــاد 
البتــه زیگــورات در 6  بازمی گــردد.  مســیح 
ــرو  ــه ف ــاد مســیح، شــروع ب ــش از می ــرن پی ق
ریختــن کــرد، امــا بــه دســتور پادشــاه نبونعیــد 

)King Nabonidus( بازســازی شــد.
11- یکــی از بزرگ تریــن شــهرهای تمــدن 
ــۀ  ــه گفت ــام داشــت. ب ســومر باســتان، Uruk ن
ــان اوج  ــتانی در زم ــهر باس ــن ش ــن، ای محققی
ــۀ  ــت داشــت. نکت ــر جمعی ــزار نف خــود، 80 ه
کل  جمعیــت  دوران،  آن  در  این کــه  جالــب 
ســومر باســتان بیــن 800 هــزار تــا 1.5 میلیــون 
نفــر بــوده و جمعیــت کل کــرۀ زمیــن، برابــر بــا 

ــت. ــده اس ــن زده ش ــر تخمی ــون نف 27 میلی
داســتان های  قدیمی تریــن  از  یکــی   -12
خلقــت انســان، بــر روی کتیبه یــی بــا قدمــت 5 
هــزار پیــش از میــاد مســیح، در شــهر باســتانی 
نیپــور )Nippur( کشــف شده اســت. داســتانی 
 The Eridu( ــدو ــش اری ــوان پیدای ــت عن تح
Genesis( کــه از خلقــت جهــان و حتــی 
ــان آمده اســت. ــوح در آن ســخن به می طوفــان ن
بــا توجــه بــه اطاعــات موجــود در   -1۳
ــدا  ــتان، در ابت ــومر باس ــای س ــانه ها کتبیه ه افس
ــت  ــن حکوم ــر روی زمی ــان نما” ب ــا انس “خدای
ــابه  ــه مش ــت ک ــه اس ــب توج ــد. جال می کردن
بــا همیــن حکایــت را در متــون قدیمــی مصــر 

ــت. ــوان یاف ــز می ت ــتان نی باس
باســتان،  14- متــون کشف شــده در ســومر 
نامه هــای  شــخصی،  نوشــته هایی  شــامل 
ــتورات  ــن، دس ــید، قوانی ــات، رس اداری، معام
مذهبــی، ســحر و جــادو، متــون علمــی شــامل 

ــود. ــوم و … ب ــات، نج ریاضی
از  یکــی  میــادی،  نوزدهــم  قــرن  در   -15
ســومر،  باســتانی  کتبیه هــای  قدیمی تریــن 
از کتابخانــۀ زیرزمینــی پادشــاه آشــوربانیپال 
ــان،  ــر محقق ــق نظ ــد. طب ــف ش ــوا کش در نین
ســومریان باســتان در حــدود 5 هزارســال پیــش، 
ــیارک از  ــک س ــورد ی ــرات برخ ــه اث ــه مطالع ب

نــوع آتــن پرداخته انــد.
16- فهرســت پادشــاهان ســومری، یکــی از 
از  باستان شناســی  اکتشــافات  جذاب تریــن 
ــل  ــامی کام ــوده و اس ــتان ب ــومر باس ــدن س تم
پادشــاهان ســومر و محــل دقیــق حکومــت 
آنــان را در خــود جــای  داده اســت. یکــی از 
ــور،  ــت مذک ــورد فهرس ــب در م ــات جال جزیی

ــومری،  ــاه س ــداد 8 پادش ــه تع ــت ک ــن اس ای
ــدن  ــان رانده ش ــال، از زم ــدود 241,200 س ح
پادشــاهی از بهشــت بــر زمیــن، بــر کل ســیاره 

کرده انــد. حکومــت 
قدیمی تریــن   )Eridug( اِریــدو  شــهر   -17
ســکونت گاه  اولیــن  و  زمیــن  کــرۀ  شــهر 
از  پــس  بوده اســت.  باســتان  ســومریان 
کــرۀ  بــه  بهشــت  از  پادشــاهی  رانده شــدن 
زمیــن، اولیــن پادشــاه ســومری در شــهر اریــدو، 
Alulim نــام داشــت. او در حــدود 28 هــزار و 
ــوان  ــرد. Alaljar به عن ــت ک 800 ســال حکوم
ــر  ــت را ب پادشــاه بعــدی، ۳6 هزارســال حاکمی
عهــده داشــت و دو پادشــاه بعــدی در مجمــوع 
ــه حکومــت  64 هــزار و 800 ســال در زمیــن ب
پرداختنــد. در واقــع لیســت پادشــاهان ســومری، 
ــراه  ــان هم ــه خدای ــت ک ــه دورانی س ــوط ب مرب
بــا انســان ها در زمیــن زنده گــی می کردنــد.
هــم  آنوناکــی  از  باســتان،  ســومریان   -18
ــوان گروهــی  ــی به عن ــد؛ آنوناک ــت می کنن صحب
از خدایــان در چندیــن فرهنــگ باســتانی از 
جملــه ســومری، اکــدی، آشــوری و بابلــی 

ــت. ــته  اس ــور داش حض
از  یکــی  به عنــوان  آنوناکی هــا،   -19
بحث برانگیز تریــن موضوعــات داغ و جــذاب 
شــناخته  جهــان  سراســر  مــردم  میــان  در 
می شــود. میلیون هــا نفــر از سراســر جهــان 
بــر ایــن بــاور هســتند کــه آنوناکی هــا، خالقیــن 
ــا  ــی ب ــع خدایان ــوده و در واق ــان ب ــل انس نس
ســاختار گوشــت و خــون هســتند کــه در 
گذشــته یی دور در زمیــن حضــور یافته انــد.
ــتش  ــددی را پرس ــان متع ــومریان خدای 20- س
ــه  ــوان ب ــان می ت ــه آن ــه از جمل ــد ک می کردن

ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی م
آنو )Anu(: صاحب بهشت و خدای اصلی

انلیل )Enlil(: خدای هوا
انکی )Enki(: خدای دانش

از  فرشــته یی   :)Ereshkigal( ارشــکیگال 
ــوات ــم ام عال

اینانا )Inanna(: خدای نبردها
Ninhur�( ننهورســاج – )Nammu )نامــو 

ــاه ــان م ــا )Nanna(: خدای sag( – نان
اوتا )Utu(: خدای خورشی
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نظر  از  به خصوص  شعرهایش  که  شاعری ست  شبرنگ،  کریمه 
این  شبرنگ  شعرهای  خوبی  دارد.  را  خود  شاخصه های  اندیشه، 
بوده که در کارنامۀ شاعری و هنری اش ذوق زده گی ندارد. منظور از 
ذوق زده گی این است که تعدادی از شاعران می کوشند پست مدرن 
سبد  سر  گل  و  بگیرند  جایزه  کنند،  کمایی  القاب  باشند؛  و... 
را  کار شاعری  نشسته  اما شبرنگ،  باشند.  محفل ها و جشنواره ها 
انجام داده و آنچه  را که به عنوان نگرانی های هنری و هستی شناسانه 
اجتماعی  اندوه  و  عشق  به عنوان  می کرده،  احساس  خویشتن  در 
بیان کرده است. اگر از حقیقت نگذریم مسوولیت هنری یک شاعر، 
هنری،  مسوولیت  زیرا  رفته است.  شبرنگ  که  مسیری ست  همین 
مسوولیت هستی شناسانه و وجودی ست که یک شاعر با جان مایه 
وجود درگیر این مسوولیت وجودی ست و از خویشتن خویش در 

حاشیه جهان و انزوای روزگار، دلجویی و تسا می کند. 
بنابر این نان قرض دادن برای تعدادی از مافیای ادبی که امروز زیر 
نام ادبیات تجارت دارند، درست نیست؛ اگرچه تا این افراد را نان 
قرض ندهی، از برنامه های ادبی حذف می شوی، در جشنواره های 
ادبی یادی از کارهایت نمی شود، به سفرهای ادبی دعوت نمی شوی 

ادبی، عزت نفس  مافیای  هرزه درایِی  روزگار  این  در  اما  و... 
داشتن؛ شجاعت و جسارت بشری و هنری می خواهد که در 
حاشیه بنشینی و در انزوای روزگار، کار ادبی انجام بدهی؛ 
داشته باشی.  اعتنایی  ادبی،  مافیای  هرزه دریاِن  به  بی آنکه 
کریمه شبرنگ از آغاز کار ادبی، موضع  هنری و شاعری اش 
این بوده که از ادبیات بازاری، جدا باشد. خوشبختانه، همیشه 
این موقف اش را نگه داشته است؛ امروز اگر کارش اهمیتی 
کرده است؛  کار  ادبیات  و  شعر  برای  که  این است  در  دارد، 
حداقل کارگر مافیای ادبی برای کمایی القاب و... نبوده است. 
زیر  است؛  بازار  و  هیاهو  فقط  متاسفانه  ما  محفلی  ادبیات 
باقی  بیهوده گی  و  یاوه  جز  هیاهو  این  کاذب  شعله های 
ناگزیریم،  ما  که  است  این  واقعیت  این  بنابر  ماند.  نخواهد 
و  شعر  تا  بدهیم  انجام  ادبی  هرزه دریان  با  نفس گیر  مبارزۀ 
)که  ادبی  بازار هرزه درایی  این  در  بتوانیم  را  واقعی  ادبیات 
تعدادی کافه نشینی، ادا درآوردن، قلیون دودکردن، برگزاری 
غیر  از  و...(  هم باندهایش  برای  ادبیات  نام  زیر  محفل هایی 

ادبیات تفکیک کنیم. 
این که  کارش  کرده است؛  کار  زیاد  در شعر،  کریمه شبرنگ 
کاذب سازی  و  کاذب  بازار  به  بی ارتباط  شده،  دیده  کمتر 
مناسباِت کاذب ادبی، مناسباِت  ادبیات نیست. در این بازارِ 
کاذب ساز مهم است؛ چون تعدادی از شخصیت های کافه یی 
چنان باد در غبغب می اندازند و مثل شترها شقشقه از گلو 
بیرون می دهند که انگار نه انگار، ادبیات و شعر جز شقشقه 
این ها چیزی دیگری نیست. ما در چنین وضعیتی، که صدای 
کاغ، شعر جازده شده است، از ادبیات باید سخن بگوییم؛ 

از ادبیات واقعی!
به طور  بگیریم،  نظر  در  را  شبرنگ  کریمه  اشعار  ابعاد  اگر 
مشخص ابعاد چهارگانه داشته است: بُعد اندیشه، بُعد عمومی 
اجتماعی، بُعد زن بودن و بُعد عاطفی است. شبرنگ شعر را 
با نگرانی ها و دغدغه های اندیشه یی، مساله های چون زندگی 
چیست، مرگ چیست، چرا انسان است، بودن و نبودن و... 
پیدا  اجتماعی  جنبه  نگرانی ها  این  کم  کم  می کند؛  شروع 
می شود؛  شعر  وارد  نیز  اجتماعی  عوامل  و  مسایل  می کند، 

پیدا  خاص تر  کارکرد  شعر،  اجتماعی  عمومی  جنبه  سپس 
شعرهای  سرانجام  است؛  اجتماع  در  زن بودن  مساله  که  می کند 
جنبۀ  وارد  خیال«  من  می بافد  دام  »عنکبوت  مجموعۀ  در  شبرنگ 

عاطفی می شود. 
و  عاطفه  اجتماع،  اندیشه،  جنبه های  از  نمی تواند  شعر  که  طبعآ 
در  جنبه ها  این  از  یکی  معموال  اما  باشد،  خالی  جنسیتی،  مسایل 
اساس  بر  این  بنابر  است؛  غالب تر  شاعر،  یک  شعری  دوره  هر 
غالب بودن، جنبه شعر را می توان مشخص کرد. کریمه شبرنگ، در 
تاریخ شعرسرایی اش، آگاهانه متاثر از فروغ بوده است؛ شاید درست 
نباشد که بگوییم شبرنگ می خواسته، دیدگاه فروغ را از هر نگاه 
گسترش بدهد، اما در شعرهای او می توان جایگاه فروغ را چنان 

دید که گویا شاعر نسبت به فروغ تعهدی دارد تا دیدگاه او را در 
شعرهایش برای خواننده افغانستانی گسترش بدهد. 

تاکید باید کرد که این تاثیر به این معنا نیست که شبرنگ، بندهای 
از شعر فروغ را در شعر خود آورده باشد یا دیدگاه فروغ را مستقیم 
فروغ  از  تاثیرپذیری  از  منظور  بلکه  باشد؛  کرده  خود  شعر  وارد 
فروغ شعر گفته و  این است که شاعر، در ساحِت جهان بینی شعر 
نخواسته از ساحِت جهان بینی اشعار فروغ بیرون شود. برای این که 
بیشتر ادعا مطرح نشود، باید از بررسی کلیت کار شاعری شبرنگ 

شعری  مجموعه های  تمام  بررسی  قصد  نوشتار  این  زیرا  گذشت؛ 
شاعر را ندارد. اگر قرار بود که مجموعه های شعری شبرنگ، همه 
بررسی می شدند، طبعا می شد ادعاها را مستند کرد. از آن جا که این 
نوشتار به مناسبت نشر مجموعه  شعری »عنکبوت دام می بافد و من 
خیال« نوشته می شود؛ بنابر این فقط در محدودۀ این مجموعه ادعا 

مطرح شده، نمونه ارائه می شود. 
در مجموعۀ عنکبوت دام می بافد من خیال، شعر شاعر وارد جنبه 
این  که  عاطفه است  شعر،  در  غالب  جنبۀ  یعنی  شده است؛  عاطفی 
دارد، جنسیت خیلی خفیف  بشری  و  بیشتر جنبۀ عمومی  عاطفه، 
در آن قابل تشخیص است؛ یعنی برای تشخیص این که شاعر زن 

است یا مرد، با دقت بیشتر به ظرافت های باریک شعرها می توان پی برد 
که شاعر زن است. به نوعی می توان گفت، شاعر، بیشتر جنبۀ عاطفی را 

عمومی مطرح کرده است.
کاش امشب بودی

شرم پرده ها 
دیدنی بودند

وقتی بوسیدن مان
این شعر به مفهوم عشق فرم بخشیده است؛ عشق به عنوان عاطفه عمومی 
مطرح شده است، زیرا چندان نمی توان تشخیص داد که شاعر آن زن 
است یا مرد. در این که عاطفه شعری عمومی مطرح شود یا خصوصی، 
دو نظریه وجود دارد. مکتب نقد نو به این نظر است که عاطفه های بشری 
بیشتر بنیادی-ابدی استند، بهتر است عمومی مطرح شوند اما در آرای 
به ویژه نظریه های پساساختارگرایانه،  نو،  نقد  از مکتب  نظریه های بعد 
تاکید بر این است که هرچه، عاطفه های شعری خصوصی تر و فردی تر 

مطرح شود، بهتر است. 
شبرنگ در این مجموعۀ  شعری، دید هنری-شعری اش نسبت به زنده گی 
عوض شده و دیدی نسبتا مثبت به زنده گی پیدا کرده است، که این دید 
باعث شده تا شاعر، از جهان بینی  سنگینی که قبا از سایۀ فروغ بر او 
بود، دور شود و وارد فضاهای نسبتا متفاوت از جهان بینی فروغ شود. 
جهان بینی نومیدانۀ فروغ، در این مجموعه، خیلی کم احساس می شود. 
به نوعی در شعرهای شاعر عشق و امید، پر رنگ و احساس کردنی است. 

شاعر آسمان را نشانه می گیرد:
بگذار 

زمین گرد و کوچک بماند
تو تیر به چلۀ کمان من بگذار

باهم 
نشانه بگیریم آسمان را

این شعر به گونه یی از نظر امیدواری به زنده گی این بیت های حافظ را 
تداعی می کند:

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم

اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد
من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم

در شعر شبرنگ زمین جای زنه دگی در نظر گرفته شده، آسمان عرصۀ 
تقدیر و سرنوشت که به نوعی با صادرِ تقدیر از آسمان، زنده گی زمینیان 
دیگرگون می شود؛ بنابر این شاعر می خواهد تقدیری که بر زمینیان تاثیر 

بد بگذارد، آن را با تیر بزند و تقدیر را تبدیل کند. 
شاعر، ضمِن دید مثبت عاطفی، بُعد عاطفی وجودی خویش 
بُعد عاطفی  این گسترش  نیز گسترش می دهد که  اشیا  را در 
انسان در اشیا همیشه در هنر مهم بوده است؛ زیرا حقیقت این 
با اشیا است. در مجموعۀ  انسان  است که هنر، رابطۀ نمادین 
شعر عنکبوت دام می بافد من خیال، رابطه نمادین انسان و اشیا 

خیلی خوب، بُعد عاطفی پیدا کرده است:
گونه های تب دار
باران می خواهد

تماشایی ست
حیاط

بین گونه های تب دار، باران و حیاط رابطۀ عاطفی برقرار شده 
و  باران  تب دار،  گونه های  بین  عاطفی  جنبه های  زیرا  است، 
حیاط تسری یافته است که تماشایی بودن یا نیاز به تماشا این 
سرایت  انسان  به  اشیا  از  و  اشیا  به  انسان  از  را  عاطفی  جنبه 

بخشیده است. 
سکوت 

و جویبار خشک لحظه ها
که نیستی

این شعر به تنهایی فرم بخشیده است. احساس تنهایی را که 
در  کرده است؛  متجسم  جویبار  خشکی  در  است  انسان  ویژۀ 

ضمن زمان نیز به جویبار خشک، تشبیه شده است. 
وقتی نباشی

خانه ام پا می کشد
راه می رود

جای تو
روی اندامم

در این شعر، نیز رابطه یی خیلی عاطفی قشنگ بین انسان و اشیا 
ایجاد شده است؛ خانه شخصیت یافته است، در نبود دوست، 
به جای دوست حضور یافته و ذهن شاعر را اشغال کرده است. 
این مجموعه، شامل شعرهای کوتاه است. شعرها زبان ساده، 
بی آالیش و صمیمی دارند که زبان ساده و نزدیک به گفتار از 
از نظر سنت  ویژه گی های زبان مدرن شعر است. زبان شاعر 
ادبی و صور خیال، سنت زده نیست. شعرها از بافت، ساختار، 
مناسبات زبانی و ادبی منسجم و یک دست برخوردار استند. شعر کوتاه 
دارد.  فارسی  در شعر کاسیک  را  رباعی  حیثیت  در حقیقت  معاصر، 
ظاهرآ در نگاه کمی، چنان به نظر می رسد که چندسطر یا دوبیت است 
اما حقیقت این است که رباعی در شعر کاسیک و شعر کوتاه در شعر 
امروز، از نظر ادبی، زبانی، ساخت، ایده و صور خیال، جایگاهی خاص 
رباعی  ارایه  می تواند  دیگر،  قالب های  و  فرم ها  به  نسبت  حتا  و  دارد 
قالب  ایده آن هم در یک  باشد. هنری کردن یک  و شعر کوتاه، دشوار 
محدود و در مناسبات زبانی و صور خیال محدود خیلی دشوار است. 
رباعی و شعر کوتاه در واقع، ایده یی را در قالب و مناسبات زبانی و 

صور خیال محدود، هنری می کند. 

سنا
ب ی

قو
یع



ــکو  ــه مس ــرده ک ــام ک ــیه اع ــۀ روس وزارت خارج
در آینــدۀ نزدیــک میزبــان نشســت صلــح )نشســت 
ــه  ــورهای منطق ــدۀ کش ــور نماین ــا حض ــکو( ب مس
ــتان  ــح افغانس ــه صل ــه ب ــان در رابط ــروه طالب و گ
می باشــد. روســیه هــدف ایــن نشســت را راه انــدازی 
ــکل گیری  ــگ و ش ــم جن ــی، خت ــتی مل ــد آش رون
دولــت صلح آمیــز، مســتقل و عــاری از تروریســم و 

ــت.   ــدر گفته اس ــواد مخ م
مســکو در حالــی ایــن اظهــارات را بیــان کرده اســت 
کــه وزارت خارجــه افغانســتان روز گذشــته در 
ــه در نشســت مســکو اشــتراک  ــه ک ــی گفت اعامیه ی
نخواهــد کــرد و حضــور طالبــان را در ایــن نشســت 

ــت. ــوان کرده اس ــروری عن ــز غیرض نی
ــل، در  ــط بین المل ــرم عظیمــی، اســتاد رواب ــر اک دکت
گفت وگــو بــا روزنامــه مانــدگار، نشســت مســکو را 
ــح  ــی صل ــای منطقه ی ــن راه حل ه ــرای یافت ــاش ب ت
افغانســتان عنــوان کــرده و مشــارکت حکومــت 
کابــل- واشــنگتن را نشــان دادن حســن  نیــت و توافق 

ــی ضــروری خوانده اســت. نظــر در مســایل کل
آقــای عظیمــی گفــت: حکومــت افغانســتان و 
ــد و  ــد در نشســت مســکو اشــتراک کنن ــکا بای امری
نشــان بدهنــد کــه طــرف دار ختــم منازعــه و ایجــاد 

صلح پایدار در افغانستان هستند.

ــت  ــکا در نشس ــور امری ــدم  حض ــۀ او، ع ــه گفت ب
مســکو بــه ایــن معناســت کــه امریــکا بــا طالبــان بــه  
توافقــی دســت یافتــه و حــال نیــاز نمی بینــد کــه در 

ــد.  ــور یاب ــت هایی حض ــن نشس چنی
ــه در  ــن پرســش ک ــه ای ــای عظیمــی در پاســخ ب آق
ــان،  ــکا و طالب ــان امری ــق می ــول تواف ــورت حص ص
هــدف ایــن گــروه از مشــارکت در نشســت مســکو 
ــل  ــان در نشســت مســکو قب چیســت؟ گفــت: طالب
از این کــه هدف شــان صلــح باشــد، بــه دنبــال 
بین المللــی  رســمیت  و  انــزوا  از  بیرون آمــدن 
هســتند و در نشســت مســکو به همیــن هــدف 

اشــتراک می کننــد. 
پیــش از ایــن نیــز مســکو، پکــن و اســام آباد 
جســت وجوی  بــرای  را  ســه جانبه  نشســت 
ــرده  ــات در افغانســتان برگزارک ــح و ثب ــای صل راه ه
ابتــکار  بــا  نشســت هایی که  تمامــی  بودنــد. 
روســیه در مــورد صلــح افغانســتان برگزارشــده، بــا 
واکنــش انتقــاد ایــن کشــور همــراه بــوده و تاکنــون 
ــرکت  ــرات ش ــن مذاک ــتان در ای ــدۀ از افغانس نماین
ــدازی دور  ــدف از راه ان ــان ه ــت. کارشناس نکرده اس
ــکو  ــاش مس ــح را ت ــای صل ــد از گفت وگوه جدی
ــتقرار  ــرای اس ــی ب ــل منطقه ی ــن راه ح ــرای یافت ب

صلح  پایدار در افغانستان خوانده اند.
ــرای  ــم ب ــح ه ــرات صل ــه مذاک ــد ک ــر می رس به نظ
ــی  ــت حیات ــیه از اهمی ــرای روس ــم ب ــکا و ه امری
ــد  برخــوردار می باشــند. هــردو کشــورتاش می کنن
کــه گــروه طالبــان را از طریــق گفت وگــو و مذاکــره 
ــن  ــب و از ای ــدار در افغانســتان ترغی ــح پای ــه صل ب
طریــق بتواننــد نقــش محــوری در تحــوالت جدیــد 
ایفــا نماینــد. بــا توجــه به نگرانــی مقام  هــای روســیه  
ــتان«،  ــش در افغانس ــوذ داع ــترش نف ــارۀ »گس درب
ــان  ــه مســکو دست کشــیدن طالب به نظــر می رســد ک
ــا  ــارزه ب ــع  مب ــه نف ــتان را  ب ــگ  در افغانس از جن
ــبه کرده  اســت.  ــش محاس ــه داع ــوم  ب ــروه  موس گ
ــان  ــان می ــا طالب ــح ب ــت صل ــرای مدیری ــون ب اکن
ــکا و حکومــت افغانســتان از یک ســو، روســیه  امری
ــان دارد و  ــت جری ــر رقاب ــوی دیگ ــکا از س و امری
ــکار گفت وگوهــای  ــه ابت ــد ک ــاش می کن روســیه ت
راه انــدازی  طریــق  از  را  طالبــان  بــا  صلــح 
ــار  ــکو« در اختی ــت مس ــد »نشس ــت هایی مانن نشس
ــات  ــت مطالع ــان داوروف از دپارتمن ــرد. رمض بگی
شــرقی اکادمــی علــوم روســیه نیــز بدیــن باوراســت 
ــت  ــه رقاب ــی ب ــه روســیه در حــال حاضــر، تمایل ک
ــل  ــت کاب ــف دول ــکا در افغانســتان و تضعی ــا امری ب

ــدارد.  ن
ــان  ــا طالب ــراری تمــاس روســیه ب ــه  برق ــه ک او گفت
بیشــتر به هــدف شــناخت ایــن گروه اســت کــه 
ــان  ــان به هم ــا طالب ــه آی ــد ک ــیه تشــخیص ده روس
ــر آســیای  ــوژی  دهــۀ 90 در فکــر تســلط  ب ایدئول
ــه  ــیای میان ــادی آس ــعۀ اقتص ــون توس ــد؟ چ میانه ان

ــرار دارد.  ــت ق ــیه در اولوی ــرای روس ب
امــا ســابقۀ نقــش روســیه در افغانســتان نشــان 
در  تحــوالت  بــه  کشــور  ایــن  کــه  می دهــد 
ــال  ــت. درس ــاس بوده اس ــه حس ــتان همیش افغانس
ــه  ــوروی ب ــاد جماهیرش ــرخ اتح ــش س 1979 ارت
ــت تحــت  ــن رقاب افغانســتان هجــوم آورد کــه از ای
ــم  ــه بازه ــود ک ــاد می ش ــرد« ی ــگ س ــوان »جن عن
ــت و  ــت  قرارداش ــن رقاب ــور ای ــتان در مح افغانس
ــه  ــاالت متحــده ب ــه رهبــری ای ــی ب کشــورهای غرب
ــر  ــی در براب ــه صف آرای ــن و ب ــت از مجاهدی حمای
شــوروی در افغانســتان پرداختنــد. روســیه بــا ظهــور 
طالبــان از ائتــاف شــمال حمایــت کــرد و بــه دلیــل 
ــه  ــاف ب ــۀ ائت ــان از حمل ــا طالب ــیه ب ــمنی روس دش
ــال  ــتان در س ــه افغانس ــده  ب ــاالت متح ــری  ای رهب

ــرد. ــت ک ــز حمای 2001 نی
ــرورت  ــر ض ــردو ب ــیه ه ــکا و روس ــون امری  اکن
مذاکــرات صلــح  در افغانســتان تاکیــد دارنــد. 
ــد،  ــری می کن ــح  را کــی رهب این کــه  مدیریــت صل
در حالی کــه  واشــنگتن بــه نقــش پاکســتان در 
حــدی  تــا  کــرده  توجــه  افغانســتان  بی ثباتــی 
ــه  ــاه دادن ب ــه پن ــتان را ب ــپ پاکس ــد ترام ــه دونال ک

کرده اســت.  متهــم  تروریســتان 

حملــه  می گویــد،  داخلــه  وزارت 
ــد  ــت عی ــه در روز نخس ــی ک گروه
قربــان ارگ را هــدف قــرار داد بــا 
تحــت  حقانــی  شــبکۀ  هــم کاری 

پوشــش داعــش صــورت گرفته اســت.
می کنــد  تاکیــد  داخلــه  وزارت 
کــه ایــن حملــه در تبانــی میــان 
و  داعــش  تروریســتی  گروه هــای 

ــی صــورت گرفته اســت.   ــبکۀ حقان ش
دو  ایــن  هــم کاری  داخلــه  وزارت 
حملــۀ  در  را  تروریســتی  شــبکۀ 
ــت  ــر ریاس ــه مق ــان ب ــد قرب روز عی

جمهــوری، تاییــد کــرده و گفته اســت 
ــس   ــتور ریی ــه دس ــه ب ــک کمیت ــه ی ک
جمهــور بــه رهبــری معــاون ریاســت 
امنیــت ملــی، بــرای بررســی ایــن 

گرفته اســت. شــکل  رویــداد 
روز  در  کــه  حالی اســت  در  ایــن 
ــی از  ــان، بخش های ــد قرب ــت عی نخس
ارگ و وزارت دفــاع هــدف حمــات 

ــت. ــرار گرف ــکی ق موش
بــا وجــود تدابیــر شــدید امنیتــی، 
مهاجمــان در چندقدمــی کاخ ریاســت 
جمهــوری بــا جنــگ افزارهــای ســبک 
و ســنگین ســاعت ها بــا نیروهــای 

ــد. ــی جنگیدن امنیت
وزارت داخلــه می گویــد کمیته   یــی 
بــه رهبــری یکــی از معاونــان ریاســت 
امنیــت ملــی بــه  دســتور رییــس 
 جمهــور شــکل گرفتــه تــا ایــن رویداد 
ــن وزارت از  ــا ای ــد؛ ام ــی کن را بررس
جزییــات بازجویی هــا و بررســی ها 

اظهــار بی خبــری کــرد.
ــت  ــا، گفته اس ــی ام ــع امنیت ــک منب ی
ــران  ــی افس ــه از برخ ــن کمیت ــه ای ک
پیش گیــری  در  کــه  داخلــه  وزارت 
ــت  ــا غفل ــی و ی ــه کوتاه ــن حمل ازای

می کنــد. بازجویــی  کرده انــد، 
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نشست مسکو
از  انزوا  بیرون شدن طالبان  

وزارت داخله: 

داعـش و شبـکۀ حقـانی
 مسـوول حمـلۀ روز اول عیـد اند

حمله... معترضان  باالی  حمله 
ــان  ــق آن، خواست های ش ــیون از طری ــردم و سیاس ــه م ک
ــاالی  ــه ب ــان، حمل ــه آن ــه ب ــد و حمل ــرح می کنن را مط

ــت. ــان اس ــی و آزادی بی دموکراس
ــه  ــی  ب ــه رییــس جمهــور غن ــه شــده ک ــه گفت در خبرنام
ــوع  ــی وق ــا چه گونه گ ــت داده ت ــه هدای مســووالن مربوط

ایــن رویــداد را بررســی نماینــد.
ایــن درحالی اســت کــه حوالــی ســاعت 11 دیــروز، یــک 
ــاختمان  ــک س ــود را در نزدی ــاری، خ ــدۀ انتح حمله کنن
ــت  ــات در والی ــتقل انتخاب ــیون مس ــی کیمس ــر والیت دفت

ــار انفجــار داده اســت. ننگره
بــه اســاس اطاعــات مســووالن، انفجــار دقیقــا معترضانی 
ــکل  ــاختمان به ش ــک س ــه در نزدی ــرار داده ک ــدف ق را ه

اعتراضــی جمــع شــده بودنــد.
ــن  ــن روی داد، دو ت ــه در ای ــد ک ــی گفته ان مســووالن امنیت
کشــته و 4 تــن دیگــر زخمــی شــده و تمــام شــان افــراد 

ــند. ــی می باش ملک
 ایــن در حالی اســت کــه پــس از اعــام فهرســت نهایــی 
ــده اند،  ــذف ش ــماری از آن ح ــه ش ــی ک ــزدان انتخابات نام
هــوادران ایــن افــراد به شــکل اعتــراض پشــت درب 
برپــا  تحصــن  خیمه هــای  انتخاباتــی  کمیســیون های 

کرده انــد.

مشاور شورای امنیت...
استغفا می نمایم. 

بــه  را  کناره گیــری  ایــن  دلیــل  اســتعفا نامه 
و  او  میــان  اخیــر  اختافــات  روی  تفاهم نرســیدن 
ــت  ــت. ارگ ریاس ــرده اس ــوان ک ــور عن ــس جمه ریی
جمهــوری تــا هنــوز در مــورد علــت ایــن کناره گیــری 
ــادات  ــید س ــن س ــش از ای ــد. پی ــر نکرده ان ــار نظ اظه
ــمتش  ــز از س ــازی نی ــر شهرس ــادری، وزی ــور ن منص

بــود. کــرده  کناره گیــری 
محمــد هــارون چخانســوری، ســخن گوی محمداشــرف 
غنــی در صفحــه فیســبوکش نگاشــته اســت کــه محمــد 
ــروز اســتعفای  ــی دی ــت مل ــر، مشــاور امنی ــف اتم حنی
ــی  ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــور ریی ــود را به حض خ

محمــد اشــرف غنــی، تقدیــم کــرد. 
آقــای چخانســوری افــزود کــه رییــس حکومــت 
وحــدت ملــی، اســتعفای مشــاور امنیــت ملــی را منظور 
ــتان در  ــفیر افغانس ــداهلل محــب س ــان حم ــرد و ه مزم ک
ــد  ــاور جدی ــث مش ــکا را به حی ــدۀ امری ــاالت متح ای

ــود. ــن نم ــتان تعیی ــی افغانس ــت مل ــورای امنی ش
امنیــت  شــورای  ســخن گوی  قادرشــاه،  هم چنــان، 
ملــی گفتــه کــه کناره گیــری آقــای اتمــر پذیرفتــه 

شده اســت.
ــع  ــی مناب ــن برخ ــش از ای ــه پی ــت ک ــن در حالی اس ای
از متشنج شــدن روابــط میــان حنیف اتمــر و محمــد 

ــد.  ــر داده بودن ــز خب ــی، نی اشــرف غن
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دستگاه های امنیتی  نیاز...
حکومـت می خواهـد کسـانی کـه در تامیـن امنیـت مـردم 
سـهل انگاری می کننـد، بایـد مجازات شـوند تـا دیگر مردم 

قربانـی بی تفاوتـی مسـووالن امنیتی نباشـد.
زمانی کـه  تـا  می گویـد:  قبایـل  و  اقـوام  وزارت  مشـاور 
فرهنـگ معافیـت از دسـتگاه امنیتـی برداشـته نشـود، خون 

مـردم افغانسـتان هم چنـان جـاری خواهـد بـود.
محمـد یعقـوب احمدزی معییـن وزارت سـرحدات، اقوام 
و قبایـل نیـز گفـت: پدیدۀ شـوم تروریسـم همـه جهان را 
تهدیـد می کنـد و مـا بایـد مسـووالنه در برابـر ایـن پدیدۀ 
شـوم مبـارزه کنیـم تـا صلـح سراسـری در کشـور تامیـن 

. شود
در  تروریـزم  قربانیـان  از  یکـی  افغـان  جماالدیـن  سـید 
کشـور می گویـد: حکومـت تاهنـوز هیـچ توجه به حـال ما 
نکرده اسـت و بـا مـا به گونـۀ تبعیض آمیـز در جامعـه رفتار 

می شـود.
سـید جماالدیـن افغـان از حکومـت می خواهـد کـه بـرای 
خانواده هـای قربانیـان تروریسـم زمینـۀ تحصیـات عالـی 
را مسـاعد سـازد و نگـذارد مسـووالن نهادهـای حکومتـی 
و مردمـی بـا آن هـا رفتـار تبعیض آمیـز کـرده و بـه چشـم 

حقـارت نـگاه کنند.
به اسـاس گزارش هـا، افغانسـتان دومیـن کشـور در جهـان 

اسـت کـه قربانـی تروریسـم بین المللـی می باشـد.

داود مکارم
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احمد نظری

ــه  ــيدن ب ــرای مشروعيت بخش ــكو ب ــت مس نشس
ــود ــزار می ش ــان برگ طالب

ــه تاریــخ چهــارم  نشســت مســکو کــه قــرار اســت ب
مــاه آینــدۀ میــادی در روســیه برگــزار گــردد، در غیــاب نماینــدۀ 
ــه  ــور هیچ گون ــح در کش ــن صل ــراي تامی ــتان ب ــت افغانس حکوم
کمــک کــرده نمی توانــد. ایــن نشســت کــه بــه ابتــکار و میزبانــی 
ــتی  ــروه تروریس ــه گ ــد ب ــا می توان ــردد، تنه ــزار می گ ــکو برگ مس
طالبــان مشــروعیت ببخشــد. طالبــان از ایــن فرصــت به دســت آمده 
ــون  ــود را از تربی ــدای خ ــرد و ص ــد ک ــتفاده خواهن ــوب اس خ
ــت  ــد؛ فرص ــد می نماین ــی بلن ــم منطقه ی ــِت ک ــت دس ــک نشس ی
ــار نخســت به دســت  ــرای ب ــر ب ــۀ اخی ــه دو ده ــک ب ــه در نزدی ک
ــت افغانســتان  ــد. روســیه کــه در حــال حاضــر دول ــان می افت طالب
ــک دارد  ــط دیپلماتی ــل رواب ــا کاب ــد و ب ــمیت می شناس ــه رس را ب
می خواهــد در مبحــث صلــح بــا رقیــب دیرینــه اش ایــاالت 
متحــدۀ امریــکا در افغانســتان وارد رقابــت گــردد. هرچنــد روســیه 
ــتان  ــراي افغانس ــک ب ــر ژئوپلتی ــدرت و بازیگ ــک ق ــوان ی به عن
بســیار اهمیــت دارد؛ ولــی از ســویی دیگــر کنارآمــدن و نزدیکــی 
ــن  ــت افغانســتان و متحــدان بی ــرای دول ــز ب ــان نی ــا طالب مســکو ب

ــد. ــاک می باش ــی اش خطرن الملل

محمد افضل كتمان  

ـــت  ـــود از طبیع ـــر ب ـــان متاث ـــدن انس ـــل از مدرنیته ش قب
ـــت  ـــان طبیع ـــس انس ـــه برعک ـــد از مدنیت ـــنت بع و س
ـــون آرون  ـــهور ریم ـــۀ مش ـــن جمل ـــاخت... ای ـــر س ـــنت را مثاث و س

ـــردم. ـــر ک ـــه ذک ـــود ک ب
چیزی کـــه خـــودم بـــه آن کـــم کـــم نزدیـــک می شـــوم ایـــن 
اســـت کـــه بایـــد هویـــت ســـاکن و دائـــم فســـادناپذیر داشـــته 
باشـــیم... امـــروز در دورۀ پســـامدرن زنده گـــی می کنیـــم و 
ــا  ــت به مـ ــد از چنددسـ ــتیم و بعـ ــور آن هسـ ــم جیره خـ آن هـ
ــد  ــر را می زنـ ــرف اول و آخـ ــل حـ ــه عقـ ــه نـ ــد - کـ می رسـ
ــدرت و  ــه قـ ــذت و نـ ــه لـ ــاس و نـ ــه احسـ ــم و نـ ــه علـ و نـ
نـــه سیاســـت و نـــه مدیریـــت و نـــه هنـــر و نـــه و .. همـــه و 
همـــه آتـــش ســـیری ناپذیر معنی جـــوی و تـــرس و حشـــت و 
ـــد...  ـــار کن ـــد مه ـــروز را نمی توان ـــان ام ـــراب انس ـــی و اضط نگران
و انســـان امـــروز در یـــک شـــبانه-روز هـــزار هویـــت به خـــود 
می گیـــرد و رهـــا می کنـــد... این جاســـت کـــه هویـــت ثابـــت و 
ـــه  ـــیار زبونان ـــود را بس ـــداد خ ـــن اج ـــم و مطمئ ـــر و محک تغیرناپذی
ـــما  ـــمتی ... ش ـــی و س ـــی و قوم ـــت مل ـــه هوی ـــد ک ـــاد می زن فری
بایـــد راهـــم را بـــه زنده گـــی محکـــم و مطمئـــن و مصئـــون و 
دور از انـــدوه و غـــم و نگرانـــی محمـــد مصطفـــی ص نشـــان 
می دادیـــد... پیامبـــری کـــه هـــم در هنـــگام فتـــح مکـــه و هـــم 
ـــک  ـــال و ی ـــک ح ـــف ی ـــدن در درۀ طائ ـــم خون آلودش در هنگانپ

ـــت. ـــه داش ـــک روحی ـــگ و ی رن

عبدالبشیر فکرت

ـــان را  ـــد خودم ـــران بای ـــای دیگ ـــرای درک درده ب
به جـــای آن هـــا قـــرار دهیـــم. بـــا ایـــن شـــیوه 
بـــه آســـانی می تـــوان وارد قلمـــرو احساســـات 
ـــوادث و  ـــه ح ـــه ب ـــد و از آن دریچ ـــری« ش ـــف »دیگ و عواط

ـــد.  ـــر افگن ـــا نظ قضای
ـــن  ـــا دو ت ـــال را ب ـــۀ پرس وپ ـــی برنام ـــب، وقت ـــگام امش دیرهن
ــبکۀ  ــود از شـ ــورس موعـ ــده های کـ ــته گان کشته شـ از بسـ
ــان  ــر جـ ــانی بـ ــدوه کوه سـ ــدم، انـ ــوز می دیـ ــوع نیـ طلـ
ـــه و  ـــدن راحل ـــت شهیدش ـــد. روای ـــتولی ش ـــن مس ـــان م ناجنب
ـــت  ـــان کاه و دردناکی اس ـــت ج ـــا روای ـــا از هزاره ـــه دوت مدین
ـــد.  ـــی برمی افگن ـــدام آدم ـــر ان ـــرزه ب ـــنیدنش ل ـــا ش ـــه حت ک
به راســـتی، چـــه فاجعـــۀ عظیمـــی در ایـــن ســـرزمین 
برپاســـت! فاجعه یـــی کـــه تنهـــا زمانـــی می تـــوان اعمـــاق 
ـــرای  ـــو ب ـــتن را، ول ـــه خویش ـــرد ک ـــس ک ـــناختۀ آن را لم ناش
لحظه یـــی کوتـــاه، به جـــای یکـــی از اصـــول یـــا فـــروع 
شـــخص فاجعه رســـیده قـــرار دهیـــم. بـــا ایـــن رویکـــرد 
ـــرادر،  ـــادر، ب ـــدر، م ـــات پ ـــای احساس ـــه جغرافی ـــوان ب می ت
خواهـــر، فرزنـــد یـــا هم ســـری وارد شـــد کـــه یکـــی از 
ــن آن  ــت و طنیـ ــت داده اسـ ــش را از دسـ نزدیک ترین هایـ
ـــد.  ـــد ش ـــنیده خواه ـــان او ش ـــا از درون ج ـــا دهه ه ـــه ت فاجع
ـــه  ـــا چ ـــن جغرافی ـــرگ در ای ـــژواک آوارۀ م ـــت پ ـــوم نیس معل
ـــکوت  ـــی در س ـــا دم ـــا م ـــد ت ـــی می رس ـــه خموش ـــی ب زمان

ـــم. ـــش بگذاری ـــی در آرام و نفس

فیـسبـوک نـــامــه

زنان تجارت پیشه:

است ناتـوان  زنـان  تجـارت  اتـاق 
از  افغانســـتان،  تجارت پیشـــۀ  زنـــان 
ــان در  ــارت زنـ ــای تجـ ــم کاری اتاق هـ کـ
ـــد.  ـــکایت دارن ـــان ش ـــای آن ـــع چالش ه رف
ــه  ــه کـ ــان گفتـ ــارت زنـ ــای تجـ اتاق هـ
تعـــداد زنـــان ســـرمایه گذار در افغانســـتان 
ـــاد  ـــد اقتص ـــه در رش ـــند ک ـــن می باش 820ت
افغانســـتان ســـهم دارنـــد و در میـــان 
ــا 424 ســـرمایه گذار  ــا، کابـــل بـ والیت هـ
ــه را در  ــان تجارت پیشـ ــن زنـ زن، باالتریـ

خـــود جـــای داده اســـت.
کم تـــر  کـــه  حالی اســـت  در  ایـــن 
اتاق هـــای  فعالیـــت  از  یک ســـال  از 
ــا  ــود، امـ ــپری می شـ ــان سـ ــی زنـ تجارتـ
زنـــان تجارت پیشـــه از کارکردهـــای ایـــن 

ناراضی انـــد.  اتـــاق 
ـــه  ـــت ک ـــوان اس ـــن بان ـــی از ای ـــم  یک مری
یک ســـال می شـــود بـــه تجـــارت روی 
ـــزار  ـــج ه ـــی و پن ـــغ س ـــا مبل ـــت، ب آورده اس
افغانـــی، کارش ار آغـــاز کرده اســـت. او 
ـــون هرچنـــد از کارش راضـــی اســـت،  اکن
امـــا ماننـــد ســـایر بانـــوان تجارت پیشـــه، 
متحمـــل  را  بســـیاری  جنجال هـــای 

شده اســـت.
خانـــم مریـــم کـــه از اتـــاق تجـــارت 
زنـــان راضـــی بـــه نظـــر نمی رســـد 
زنـــان  تجـــارت  اتـــاق  می گویـــد:  و 
ـــام  ـــی انج ـــه اش را به خوب ـــتان وظیف افغانس
نمی دهـــد و در طـــول چندماهـــی کـــه از 
افتتـــاح و آغـــاز فعالیت هـــای ایـــن اتـــاق 
بـــه خانم هـــای  نتوانســـته  می گـــذرد، 

تجارت پیشـــه مفیـــد واقـــع شـــود.
زنـــان  تجـــارت  اتـــاق  می گویـــد،  او 
بـــه خانم هـــای تجارت پیشـــه یی کـــه 
تجـــارت بزرگ تـــری دارنـــد، بیشـــتر 
ــت ها و  ــه خواسـ ــد و  بـ ــت می دهـ اهمیـ
ــد؛  ــیده گی می کنـ ــان، رسـ ــکات شـ مشـ
ــر  ــن دیگـ ــای کارآفریـ ــه خانم هـ ــا بـ امـ
ـــاز  ـــان را آغ ـــر کارش ـــرمایۀ کم ت ـــا س ـــه ب ک
ــم کاری  ــه هـ ــتر بـ ــاز بیشـ ــد و نیـ کرده انـ
دارنـــد، از ســـوی اتـــاق تجـــارت زنـــان 

توجـــه صـــورت نمی گیـــرد.
معـــاون  حافظـــی،  رویـــا  هم چنـــان، 
آفریـــن«،  »ثنـــا  تولیـــدی  شـــرکت 
کار  مـــن  کـــه  روزی  از  می گویـــد:” 
ــا  ــواره بـ ــردم، همـ ــاز کـ ــارت را اغـ تجـ
مشـــکات مواجـــه بـــودم و اکنـــون هـــم 
ـــم.  ـــرم می کن ـــه ن ـــت و پنج ـــا دس ـــا آن ه ب
اتـــاق تجـــارت زنـــان کـــه افتتـــاح شـــد، 
خـــوش بـــودم کـــه حداقـــل قســـمتی از 
ــچ  ــا هیـ ــود، امـ ــل می شـ ــکاتم حـ مشـ

ــان  ــد و همـ ــت نیامـ ــری در وضعیـ تغییـ
ـــی  ـــتم باق ـــم داش ـــه در تجارت ـــکاتی ک مش

اســـت.
ـــی  ـــازار کار دایم ـــود ب ـــی، از نب ـــو حافظ بان
ـــا  ـــا ب ـــه تنه ـــد ک ـــت و می گوی ـــاراض اس ن
کوتاه مـــدت  نمایشـــگاه های  برگـــزاری 
ــعه  ــان را توسـ ــارت شـ ــد تجـ نمی تواننـ
ــد  ــان  بایـ ــارت زنـ ــاق تجـ ــد و اتـ بدهنـ
و  تجارت پیشـــه  خانم هـــای  بـــرای 
ــاد  ــازار کار دایمـــی را ایجـ کارآفریـــن، بـ
کنـــد تـــا خانم هـــا بتواننـــد تجـــارت 

ــد. ــترش دهنـ ــان را گسـ شـ
اتـــاق  کـــه  رویـــا می گویـــد  خانـــم 
تجـــارت زنـــان، اکثـــر خانم هایـــی را 
ــد،  ــاق را دارنـ ــن اتـ ــت ایـ ــه عضویـ کـ
از برنامه هـــای کـــه برگـــزار می کنـــد، 

می گـــذارد.  بی خبـــر 
ایـــن بانـــوی تجارت پیشـــه می گویـــد، 
اتـــاق تجـــارت زنـــان بـــا برخـــورد 
گزینشـــی )کتگوری بنـــدی( میـــان زنـــان 
کارآفریـــن، فـــرق ایجـــاد کرده اســـت 
ــان،  ــرمایۀ  شـ ــه سـ ــبت بـ ــان را نسـ و زنـ
به ســـه کتگـــوری تقســـیم کرده اســـت. 
ــاق  ــری اتـ ــه رهبـ ــت کـ ــی اسـ او مدعـ
تجـــارت زنـــان، بـــه خانم هایـــی بیشـــتر 
ــتری  ــرمایۀ بیشـ ــه سـ ــد کـ ــه می کنـ توجـ
ــه  ــارت پیشـ ــان تجـ ــان زنـ ــد و میـ دارنـ

فـــرق قایـــل می شـــود. 
بـــه گفتـــۀ او، زنانی کـــه در کتگـــوری 
طایـــی قـــرار دارنـــد، همـــواره بـــه 
ســـفرهای خارجـــی از طـــرف اتـــاق 
ـــه  ـــی ک ـــوند، در حال ـــرده می ش ـــارت ب تج
ـــدا  ـــم پی ـــفر را ه ـــت س ـــر فرص ـــران اگ دیگ
ـــد. ـــه کنن ـــان هزین ـــد از جیب ش ـــد، بای کنن
امـــا خانـــم منیـــژه وافـــق، رییـــس اتـــاق 
ـــارت  ـــاق تج ـــد، ات ـــان می گوی ـــارت زن تج
زنـــان افغانســـتان نزدیـــک بـــه یک ســـال 
ـــرده  ـــاز ک ـــت اش را آغ ـــه فعالی ـــود ک می ش
ـــاق بســـیار  ـــن ات ـــس ای و او به عنـــوان ریی
خوشـــحال اســـت کـــه ســـبب رشـــد و 

بهبـــود اقتصـــاد زنـــان شده اســـت.
خانـــم منیـــژه وافـــق، دســـت آورهای 
ـــوان  ـــاده عن ـــاق را فوق الع ـــن ات ـــۀ ای ده ماه
ــداف  ــی از اهـ ــد، یکـ ــد و می گویـ می کنـ
سه ســـالۀ اتـــاق تجـــارت زنـــان، ایجـــاد 
ــج والیـــت  ــاق در پنـ ــمی اتـ ــر رسـ دفاتـ
مرکـــزی کابـــل، هـــرات، مـــزار، جـــال 
ــه مـــدت  ــار بوده اســـت کـ ــاد و قندهـ ابـ
ــه اتـــاق تجـــارت  ــود کـ دومـــاه می شـ
ــروع  ــزی شـ ــای مرکـ ــان در والیت هـ زنـ

ــت. ــت کرده اسـ ــه فعالیـ بـ
منیـــژه وافـــق می گویـــد، اتـــاق تجـــارت 
ـــان افغانســـتان همیشـــه در تـــاش ایجـــاد  زن
ســـهولت بـــرای خانم هـــای تجارت پیشـــه 
و کارآفریـــن بوده اســـت  کـــه از ادارۀ 
ـــن،  ـــان کارآفری ـــرای زن ـــی ب ـــدارکات مل ت
پنج فیصـــد ارجحیـــت گرفتـــه شده اســـت 
ــتری در  ــهم بیشـ ــد سـ ــان بتواننـ ــا زنـ تـ

تجـــارت بگیرنـــد.
بانـــو وافـــق می گویـــد: هـــر بـــاری کـــه 
ـــای  ـــی و ســـایر نهاده ـــدارکات مل در ادارۀ ت
ـــاپ  ـــه و ورکش ـــی برنام ـــی و خصوص دولت
دایـــر کردیـــم، به هـــر خانمـــی کـــه 
ـــد،  ـــان را دارن ـــارت زن ـــاق تج ـــت ات عضوی
ــم،  ــاس می گیریـ ــم و تمـ ــل می کنیـ ایمیـ
برخـــی  امـــا  کننـــد؛  اشـــتراک  تـــا 
و  می کننـــد  ســـهل انگاری  خانم هـــا 
چـــک  همـــه روزه  را  ایمیل های شـــان 
می شـــود  ســـبب  ایـــن  نمی کننـــد. 
از  تجارت پیشـــه،  زنـــان  بعضـــی  تـــا 
ــان  ــارت زنـ ــاق تجـ ــه اتـ برنامه هایـــی کـ
ــن  ــد و ایـ ــر بماننـ ــد بی خبـ ــر می کنـ دایـ

تقصیـــر مـــن نیســـت.
رییـــس اتـــاق تجـــارت زنـــان افغانســـتان 
کتگـــوری بنـــدی زنـــان تجارت پیشـــه را 
نمی پذیـــرد و می گویـــد، اتـــاق تجـــارت 
ــه  ــش ، هیچ گونـ ــان اعضایـ ــان، در میـ زنـ
تفاوتـــی قایـــل نیســـت و آن هـــا همـــواره 
تـــاش دارنـــد، فرصـــت مســـاوی بـــرای 
کننـــد  فراهـــم  تجارت پیشـــه  زنـــان 
ــاش  ــا تـ ــکل آن هـ ــع مشـ ــرای رفـ و بـ

نماینـــد.
ــه  ــا همیشـ ــد:” مـ ــق می گویـ ــم وافـ خانـ
ـــان  ـــام زن ـــا تم ـــتیم ت ـــن هس ـــاش ای در ت
ــد و  ــرفت کننـ ــارت پیشـ ــۀ تجـ در عرصـ
در یـــک ســـطح قـــرار بگیرنـــد و حتـــی 
برعکـــس گفته هـــای خانم هایـــی  کـــه 
شـــکایت دارنـــد، اتـــاق تجـــارت زنـــان 
بـــرای خانم هایـــی کـــه در کتگـــوری 
ـــتری  ـــۀ بیش ـــت و زمین ـــتند اولوی ـــن هس پایی
داده شده اســـت تـــا آن هـــا رشـــد کننـــد.”
منیـــژه وافـــق می گویـــد کـــه بیشـــتر 
خانم هـــای تجـــارت پیشـــه یی کـــه در 
ـــت  ـــتان عضوی ـــان افغانس ـــارت زن ـــاق تج ات
ـــد  ـــان انگلیســـی بلدیـــت ندارن ـــه زب ـــد ب دارن
ــارج  ــای خـ ــد در کنفرانس هـ و نمی تواننـ

از کشـــور اشـــتراک کننـــد. 
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وزیــر خارجــۀ جدیــد پاکســتان می گویــد، کشــورش 
ــت  ــا حکوم ــط ب ــاف رواب ــود و انکش ــان بهب خواه

افغانســتان می باشــد.
شــاه محمود قریشــی وزیــر خارجــۀ جدیــد پاکســتان، 
دیــروز در اســام آباد گفتــه کــه کشــورش در تــاش 

بهبــود روابــط بــا افغانســتان اســت. 
ــک  ــط نی ــن رواب ــرای تامی ــتان ب ــه پاکس ــه ک او گفت
بــا امریــکا بایــد به حضــور و اهمیــت نیروهــای 
ــود را از  ــرده و خ ــه ک ــتان توج ــی در افغانس امریکای

اولویت هــای امریــکا آگاه ســازد.
آقــای قریشــی افــزوده کــه امریــکا و پاکســتان بایــد 
هم دیگــر خــود را درک کننــد و امریــکا بایــد از 
ــن  ــود. ای ــر ش ــتان( باخب ــا )پاکس ــای م نیازمندی ه
ــاط  ــب ارتب ــردو جان ــوده و به ه ــه نب ــط یک جانب رواب
ــترک  ــدف مش ــه ه ــبات دوجانب ــر در مناس دارد. اگ
باشــد، شــما می توانیــد، یک دیگــر را درک کنیــد. 
ــم،  ــاش نمــی کنی ــرای درک یک دیگــر ت ــا ب ــا تنه م
بلکــه بــرای آگاهــی و فهمانــدن یک دیگــر هــم 

تــاش می کنیــم.
ــت  ــه  از اهمی ــرده ک ــه ک ــی اضاف ــاه محمود قریش ش
ــوان  ــکا و پاکســتان نمی ت ــن امری ــه بی ــط دوجانب رواب
ــا اهمیــت اســت،  انــکار کــرد. ایــن روابــط خیلــی ب
زیــرا امریــکا در افغانســتان حضــور دارد و در آن 
ــۀ  ــه گفت ــی ســرمایه گذاری کرده اســت. ب کشــور خیل
او، همیــن دلیــل اســت کــه بایــد اهمیــت افغانســتان 

ــرد. و ضــرورت آن کشــور را درک ک

پاکســتان،  خارجــۀ  وزیــر  قریشــی  شــاه محمود 
ــح  ــراراه صل ــود ف ــای موج ــه چالش ه ــاره ب ــا ا ش ب

افغانســتان گفتــه کــه بــرای نقش بازی کــردن در 
ــد فرصــت را  ــت افغانســتان، بای ــح و امنی ــن صل تامی
ــد ایــن موضــوع را بررســی  ــا بای در نظــر گرفــت. م
کنیــم کــه در صلــح و ثبــات افغانســتان چــه نقشــی را 
ــت در افغانســتان  ــرا امنی ــم؛ زی ــرده می تواین ــازی ک ب

ــا هــم ضــروری اســت. ــات کشــور م ــرای ثب ب
ایــن در حالی اســت کــه حکومــت افغانســتان همــواره 
به خاطــر فعالیــت طالبــان در قلمــرو پاکســتان و ورود 

آنــان بــه داخــل افغانســتان، نگرانی داشــته اســت. 

از  کــه  می کنــد  متهــم  را  پاکســتان  افغانســتان 
گروه هــای تروریســتی در ایــن کشــور حمایــت 
ــل  ــا را داخ ــن گروه ه ــگاه های ای ــد و آموزش می کن
خــاک اســام آباد می دانــد، امــا ایــن اتهامــات از 

ــت. ــده اس ــواره رد  ش ــتان هم ــرف پاکس ط
روابــط کابــل همــواره بــا حکومت هــای پیشــین 
پاکســتان به خاطــر حمایــت آن کشــور از تروریســتان 
و ورود گروه هــای ترویســتی از گذرگاه هــای مــرزی 

ــش بوده اســت. ــر تن ــه افغانســتان پ آن کشــور ب

روزشــنبه  ســیاب  دوصدویــک  اردوی  قــول 
ــج  ــدن پن ــی از کشته ش ــک خبرنامه ی ــنبله( در ی )۳س
جنگجــوی داعــش در والیــت کنــر خبــر داده اســت.
هواپیماهــای  کــه  آمده اســت  خبرنامــه  ایــن  در 
مربوطــات  در  خارجــی   نیروهــای  بی سرنشــین 
ــر  ــر ب ــت کن ــی والی ــگ و مانوگ ــوالی های نرن ولس

ــه  ــد ک ــه کرده ان ــش حمل ــروه داع ــای گ مخفیگاه ه
ــدند. ــته ش ــروه کش ــن گ ــو ای ــج عض ــه پن درنتیج

مــورد  در  بیشــتر  جزییــات  خبرنامــه  ایــن  در 
گــروه  نشده اســت.  ارایــه  حملــه  چه گونه گــی 
و  کنــر  والیت هــای  از  بخش هایــی  در  داعــش 

ننگرهــار فعــال اســتند.

ولســـوالی  پولیـــس  فرمانـــدۀ  لعل محمـــد 
درزاب والیـــت جوزجـــان، می گویـــد کـــه 

بیـــش از هشـــت صد خانـــواده کـــه در نتیجـــۀ 
جنگ هـــای اخیـــر از ایـــن ولســـوالی متـــواری 
ــه خانه های شـــان  ــاره بـ ــده بودنـــد، دوبـ شـ

فرمانـــده،  ایـــن  گفتـــۀ  بـــه  بازگشـــتند. 
آب ونانـــی  نـــه  جنـــگ زده،  خانواده هـــای 
ـــرای  ـــرپناهی ب ـــه س ـــد و ن ـــوردن دارن ـــرای خ ب

ــدن. آرمیـ
کســـانی کـــه دوبـــاره بـــه خانه های شـــان 
تمامـــی  کـــه  می گوینـــد  بازگشـــته اند، 
داروندارشـــان را در جنـــگ دولـــت علیـــه 
ــه  ــد و بـ ــت داده انـ ــان از دسـ ــش و طالبـ داعـ
ــۀ  ــه گفتـ ــد. بـ ــوری نیازمندنـ ــای فـ کمک هـ
ــیوع  ــر شـ ــامیدنی خطـ ــود آب آشـ ــان، نبـ آنـ
ــان  ــژه در میـ ــون را به ویـ ــای گوناگـ بیماری هـ

ــت. ــش داده اسـ ــودکان افزایـ کـ
ــان،  ــی جوزجـ ــزی والـ ــف اهلل عزیـ ــا، لطـ امـ
نهادهـــای  و  محلـــی  ادارۀ  کـــه  می گویـــد 
مددرســـان برآوردهـــای الزم را از میـــزان و عمـــق 
ــنجش  ــان سـ ــده و هم چنـ ــارات واردشـ خسـ
دســـت  روی  شـــهروندان  نیازمندی هـــای 
گرفته انـــد و بـــه زودی رونـــد کمک رســـانی 

آغـــاز خواهـــد شـــد.
شـــماری از فعـــاالن مدنـــی جوزجـــان، از دولـــت 
می خواهنـــد کـــه بـــرای بررســـی آســـیب های 
ـــک  ـــوالی درزاب، ی ـــاکنان ولس ـــه س ـــده ب واردش

ـــد. ـــن کن ـــژه تعیی ـــات وی هی

جـــان بولتـــون مشـــاور دولـــت ترامـــپ، روز 
ـــوییس«  ـــو س ـــه در »ژن ـــداری ک ـــنبه در دی پنجش
ـــکا  ـــد، امری ـــی ش ـــت، مدع ـــف داش ـــا پاتروش ب
ــی  ــان مـ ــه نشـ ــت دارد کـ ــی در دسـ اطاعاتـ
ـــری  ـــرای بازپس گی ـــد  ب ـــار اس ـــاید بش ـــد ش ده
ـــد. ـــتفاده کن ـــیمیایی اس ـــاح های ش ـــب از س ادل
ـــون  ـــه، بولت ـــزاری خاورمیان ـــزارش خبرگ ـــه گ ب
ــد،  ــاق بیافتـ ــن اتفـ ــه ایـ ــه، در صورتی کـ گفتـ
ــی  ــدام نظامـ ــک اقـ ــه یـ ــت بـ ــکا دسـ امریـ

قوی تـــر از حمـــات قبلـــی خواهـــد زد.
ــای  ــوای گفت وگوهـ ــه از محتـ ــع کـ چهارمنبـ
ــن  ــد، ایـ ــع بودنـ ــف مطلـ ــون و پاتروشـ بولتـ
ـــتند  ـــا نخواس ـــد. آن ه ـــرگ دادن ـــه بلومب ـــر را ب خب

ــود. ــاش شـ ــان فـ نام شـ
ـــن  ـــه ای ـــخ ب ـــز در پاس ـــته نی ـــۀ گذش ـــون هفت بولت
ـــا  ـــیمیایی ی ـــۀ ش ـــر حمل ـــه اگ ـــرز ک ـــوال رویت س
بیولوژیکـــی روی دهـــد، امریـــکا چه گونـــه 
واکنـــش نشـــان خواهـــد داد؟ گفـــت: بـــا 

قـــدرت!
ــزار  ــدود دوهـ ــر، حـ ــال حاضـ ــکا در حـ امریـ
ـــکا در  ـــوریه دارد. امری ـــرق س ـــرو در شمال-ش نی
آپریـــل 2017 از ناوهـــای خـــود در مدیترانـــه 
ـــلیک  ـــوریه ش ـــه س ـــروز ب حـــدود 60 موشـــک ک
ـــراه  ـــه هم ـــکا ب ـــز امری ـــد نی ـــال بع ـــرد. یک س ک
ــر  ــی دیگـ ــۀ هوایـ ــه حملـ ــس و فرانسـ انگلیـ

انجـــام داد.

فرمانده پولیس درزآب:

ند جدی ا کمک های  زمند  نیا ده  نوا خا  80 0

امـریکا سـوریه را تهـدید 
نظـامی کـرد

وزیر خارجه جدید پاکستان:

خواستار بهبود روابط با افغانستان هستیم

پنج داعشی در حملۀ هوایی در کنر کشته شدند


