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روزنامة صبح افغانستان كابل - هرات    چاپ همزمان:

گرامی داشــت  محفــل  در  مســعود  احمدولــی 
وزارت معــارف بــا روایتــی از تصویــر انســانیت و 

ــرات؛ ــس ه کنفران
ــش  ــای هندوک ــوه پایه ه ــاه مســعود در ک احمدش
ــد،  ــدۀ می رس ــه دهک ــها، ب ــا روس ــرد ب در اوج نب
ــوند  ــع می ش ــم جم ــش دوره ــا دیدن ــی ب کودکان
ــعود  ــد. مس ــان را ببینن ــای ش ــان قصه ه ــا قهرم ت
دمــی بــا کــودکان می نشــیند بــا خوشــروئی تمــام 
و لبخنــد کامــل، حــرف ســبق و مکتــب و کتــاب 
ــرای  ــأس ب ــق ی ــذارد و در عم ــان می گ را در می

ــد.  ــد می آفرین ــدوار، امی ــل امی نس
ــعود  ــا، مس ــن روزه ــاد در اولی ــروزی جه ــا پی ب
ــی  ــادی، قلم ــان جه ــی از فرمانده ــان جمع در می
بردســت، قدراســت مــی ایســتد و می گویــد: 
ــم  ــم، قل ــاع نمودی ــرزمین دف ــن س ــگ ازی ــا تفن ب
ــم  ــت قل ــون نوب ــد، اکن ــاال میکشــد و می گوی را ب
اســت. ایــن بــود بخشــی...      ادامــه صفحــه 6

مسـعود
معـارف و 

شــورای امنیــت ملــی افغانســتان اعــام کــرده کــه 
ــوط  ــی خط ــتر را در تمام ــارت بیش ــرل و نظ کنت
ــری از قاچــاق  ــرای جلوگی ــن کشــور ب مــرزی ای
ــد بخصــوص  ــن رون ــر انجــام خواهــد داد، ای دال
در خــط مــرزی میــان افغانســتان و ایــران و 

ــد شــد. تشــدید خواه
عتیــق اهلل نوشــیر، سرپرســت مشــاور امنیــت ملــی 
افغانســتان در دیــدار بــا مســوولین بانــک مرکــزی 
چگونه گــی  شــیوۀ  بــا  رابطــه  در  افغانســتان 
ــه  ــت ک ــه اس ــر، گفت ــاق دال ــری از قاچ جلوگی
ــر و انتقــال آن از مرزهــای افغانســتان  قاچــاق دال

ــرار دارد. ــدی ق ــی ج ــارج تحــت بررس ــه خ ب
ــای  ــه ارگان ه ــه »ب ــه اســت ک ــیر گفت ــای نوش آق
ذیربــط هدایــت داده خواهــد شــد کــه بــه شــمول 
ــان  را  ــرل و نظارت ش ــد کنت ــی دیورن ــط فرض خ
ــرزی به خصــوص خــط  در تمامــی خطــوط م
مــرزی میــان افغانســتان و ایران تشــدید بخشــند.«
ــرل  ــورد کنت ــتان در م ــررات افغانس ــاس مق براس
و گزارش دهــی انتقــال پــول، اســعار و اســناد 
قابــل معاملــه بی اســم در گمرک هــای مــرزی 
می نمایــد،  تــرک  را  کشــور  کــه  »شــخصی 

شورای امنیت:

دالـر  بر قاچـاق  کنتـرل   
بیشتـرمی شـود ایـران  به 

صفحه 6

افکار عمومي جايگاه آدم ها را مشخص مي کنند، نه بر تخت نشينان .

حکيم ارد بزرگ
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پیمــان  افغانســتان چه گونــه علیــه  پارلمــان 
امنیتــی بــا امریــکا اظهــار رای می کنــد کــه 
توســط جرگــۀ عنعنــوی و شــورای ملــی تصویــب 

شده اســت«.
او می گویــد:« از شــورای ملــی بســیار بعیــد اســت 
ــخصی را  ــع ش ــاس مناف ــان حس ــک زم ــه در ی ک
ــد و آن  ــع می ده ــی ترجی ــع مل ــه مناف ــب ب نس
ــرای  ــوی ب ــه پشــتوانۀ ق ــان ک ــورد پیم ــم در م ه

ــد ــتان می باش ــت افغانس ــردم و دول م

حکومت 
فرصت 

هـای طالیی 
ا ضـایع  ر
نسـازد

آن زمان الزم خواهد بود که 
جریان های سیاسی طرح 

ایجاد اداره موقت را روی دست 
بگیرند. در چنین صورت بدون 

شک افغانستان یک عقبگرد 
نامیمونی را خواهد داشت که 

البته به دلیل سیاست های غلط 
حکومت موجود و ناتوانی آن در 

برگزاری یک انتخابات شفاف 
عملی خواهد شد

کمیسیون 
انتخابات، 
روند انتخابات را 
در هالۀ ابهام 
قرار داده است!

نگرانی نهادهای ملی و بین المللی از انتخابات پارلمانی

وفـاق ملی 
و حـل مسـاله قـدرت

دبیر کل سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت: 

اوضاع افغانستان شکننده است
درگیری های مسلحانه 

61درصد از رویدادهای 
امنیتی را تشکیل 

می دهند و این آمار 
14درصد کاهش را 

نسبت به مدت مشابه 
در سال گذشته را 

نشان می دهد.
دبیرکل سازمان ملل 

گفت:«در جریان تهیه 
این گزارش، هیچ 
تغییری در میزان 

کنترول دولت و طالبان 
بر اراضی به وجود 

نیامده است. طالبان 
شماری از حمالت 

سازمان یافته را بر 
مراکز بعضی از شهرها 

راه اندازی می کنند و 
توانسته اند
صفحه 3

معاون دوم غنی:

پارلمـان اعضـای   و  از سیاسیـون  برخـی 
کنند تسلیـم  دشمـن  به  را  کشـور  می خـواهند   



وفــاق ملــی بــه عنــوان یــک طــرح سیاســی 
بــرای پایــان بخشــیدن بــه مشــکات کشــور 
کــه هــر روز چهره هــا و ابعــاد تازه یــی 
ــرح درون  ــک ط ــر ی ــد، دیگ ــب می کن کس
حلقه هــای  در  محــض  روشــنفکری 
ــن طــرح  سیاســتمداران تلقــی نمی شــود. ای
حــاال بــه خانــه خانــۀ مــردم افغانســتان رفتــه 
ــه  ــرار گرفت ــر ق ــم نظی ــتقبال ک ــورد اس و م

ــت. اس
ســال های  از  کــه  کشــور  شــهروندان   
دوری خســته از جنــگ و نابســامانی های 
سیاســی و اجتماعــی کشــور شــان هســتند، 
ــای  ــتقبال از طرح ه ــه اس ــی ب ــر تمایل دیگ
یــک طرفــه و گروهــی کــه نشــات یافتــه از 
ــه  ــرا ب ــه اکث ــی ک دغدغه هــای مقطعــی و آن
صــورت واکنشــی ارایــه می شــوند، ندارنــد. 
ــداران  ــت م ــه سیاس ــد ک ــا می خواهن آن ه
ــد و  ــدان بگذارن ــه می ــا ب ــور پ ــادق کش ص
طرحــی ارایــه دهنــد کــه بتوانــد بــه اصلــی 
تریــن معضــات فعلــی جامعــه پاســخ های 
ــد.  ــه کن ــه ارای ــه جانب روشــن، قاطــع و هم
طرحــی کــه برگرفتــه از فضــای کلی کشــور 
ــه  ــتان را ب ــروز افغانس ــروز و دی ــد و ام باش
صــورت واقعــی حاجــی کــرده بتوانــد. در 
طــی حداقــل هفــده ســال اخیــر بــه صورت 
ــی  ــای سیاس ــزاب و جریان ه ــی اح واکنش
کشــور، هــر وقتــی بــه وجــود آمــده عمــل 
ــرده  ــچ نتیجــۀ راه نب ــه هی ــه ب ــد ک ــرده ان ک
ــد  ــور آمده ان ــت ج ــا حاکمی ــا ب ــت. ی اس
ــاد  ــی انتق ــص در پ ــورت ناق ــه ص ــا ب و ی
ــیاری  ــر بس ــه نظ ــد. ب ــوده ان ــت ب از وضعی
ــی  ــد ول ــرا؛ احم ــع گ ــران واق ــل گ از تحلی
مســعود از میــان سیاســیون کشــور از معدود 
افــرادی بــوده کــه همــواره طرح هــای ملــی 
ــال  ــد س ــت. چن ــرده اس ــه ک ــزرگ ارای و ب
پیــش کــه طــرح آجنــدی ملــی وارد فضــای 
ــورت  ــه ص ــا ب ــد و ی ــه ش ــی جامع سیاس
ناقــص طــرح دولــت وحــدت ملــی کــه در 
واقــع ارایــه کننــده اصلــی آن آقــای مســعود 
رییــس بنیــاد قهرمــان ملــی کشــور اســت، از 
ســوی کنــش گــران جامعــه جهانــی کــه بــه 
مســایل افغانســتان مــی پردازنــد بــه عنــوان 
بدیــل بــن بســت انتخابــات بــه ایجــاد 
حکومــت فعلــی انجامیــد، امیدهــای زیــادی 
ــک  ــه ی ــه ب ــد ک ــبب ش ــت و س را برانگیخ

بحــث کان ملــی تبدیــل شــود. ایــن روزهــا 
نیــز بحــث اصلــی جامعــه وفــاق ملی اســت 
ــۀ  ــر مجموع ــوان زی ــه عن ــد ب ــه می توان ک
ــرح  ــن ط ــود. ای ــناخته ش ــی ش ــدای مل آجن
ــیده و  ــه گوشــه گوشــۀ کشــور رس حــاال ب
همــه در مــورد آن ســخن می گوینــد. آقــای 
مســعود در اوایــل ایــن هفتــه در ســفری بــه 
هــرات، تــاش کــرد کــه ضمــن دیــدار بــا 
باشــنده گان ایــن شــهر و بــه ویــژه جوانــان و 
قشــر دانشــگاهی مســایلی را در مــورد طــرح 
ــا شــریک ســازد.  ــا آن ه ــز ب ــی نی ــاق مل وف
اســتقبال از وفــاق ملــی در هــرات اســتثنایی 
و کــم نظیــر بــود. چــرا؟ چــون آن گونــه کــه 
ــنده گان  ــان داد، باش ــرات نش ــه های ه جلس
ایــن شــهر نــه تنهــا از وضعیــت کشــور بــه 
ســتوه آمــده انــد کــه بــه شــدت ســرخورده 
ــه  ــک محوران ــی و ت ــت های قوم و از سیاس
حاکمــان در بیــش از شــانزده ســال گذشــته، 

ــد.  ناراضــی ان
در هــرات بــه صــورت واضــح ضمــن 
ــه  ــه شــد ک ــای مســعود، گفت اســتقبال از آق
هــرات همــواره ابــزار دســت سیاســت 
و  توانایی هــا  از  و  بــوده  مرکــز  مــداران 
ــی  ــات ایــن والیــت ســه و نیــم ملیون امکان
فقــط در جهــت خواســت های سیاســی 
اســت.  شــده  اســتفاده  سیاســتمداران 
در  می توانســت  هــرات  کــه  حالــی  در 
ــا حضــور  ــدرت ب ــای وســیعی از ق بخش ه
افــراد نخبــه خــای سیاســی موجــود را تــا 
ــای  ــازد. آق ــل بس ــل تحم ــاد قاب ــدازه زی ان
مســعود نیــز در ســخنان خــود جامعــه 
ــف  ــارز توصی ــا و مب ــه پوی ــرات را جامع ه
نبایــد در معــادالت سیاســی  کــرد کــه 
دســت کــم گرفتــه شــود. او بــه باشــنده گان 
ــرد  ــر عملک ــه منتظ ــرد ک ــه ک ــرات توصی ه
مرکــز نشــینان نباشــند و خــود در پــی تغییــر 
ــی و  ــای سیاس ــه اقدام ه ــت دســت ب وضعی
ــی  ــاق مل ــعود وف ــای مس ــد. آق ــی بزنن مدن
ــد  ــع و سراســری خوان ــه جام ــک برنام را ی
کــه می توانــد بــا ارج گــذاری بــه مطالبــات 
ــود  ــه وج ــرایطی را ب ــه ش ــی جامع عموم
آورد کــه بــه بــی اعتمــادی بــه وجــود آمــده 
در کشــور پایــان بخشــد و زمینــه مشــارکت 
ــه  ــا ب ــام الیه ه ــترده را در تم ــی گس سیاس
وجــود آورد. بــه گفتــه آقــای مســعود، امروز 

ــه شــدت  ــد و ب ــر سیاســت های ناکارآم براث
قومــی کشــور دچــار انقطــاب شــده و بــاور 
ملــی صدمــه دیــده اســت.  بــرای رفــع ایــن 
ــه وجــود  ــاز اســت شــرایطی ب ــت نی وضعی
ــادی  ــس بی اعتم ــر ح ــه دیگ ــود ک آورده ش
ــت  ــی اس ــض و بی عدالت ــی از تبعی ــه ناش ک
در کشــور پایــان یابــد و همــۀ مــردم از 
ــود را در  ــور خ ــار حض ــوام و اقش ــام اق تم
امــروز طالبــان  اگــر  ببننــد.  سیاســت ها 
دســت باالتــری در جنگ هــا از خــود نشــان 
می دهنــد و یــا ایــن کــه مــردم بــه برگــزاری 
ــد،  ــه باورندارن ــفاف و عادالن ــات ش انتخاب
دلیــل آن ضعــف و ناآگاهــی مــردم نیســت؛ 
بــل ضعــف در کارگــذاران حکومتــی و 
ــری  ــور را رهب ــه کش ــت ک ــای اس جریان ه
ــف  ــت تعری ــران حکوم ــر س ــد. اگ می کنن
ــتند  ــمن می داش ــت و دش ــت از دوس درس
ــۀ انجــام  ــه گون ــا مدیریــت جامعــه را ب و ی
می دادنــد کــه یــک بخــش جامعــه خــود را 
ــرد،  ــاس نمی ک ــارکت احس ــه دور از مش ب
ــر  ــق و فراگی ــدر عمی ــن ق ــروز بحــران ای ام
نمی شــود. وضعیــت کشــور واقعــا روی 
ــه  ــن را جامع ــه، ای ــرار گرفت ــرخ ق ــط س خ
ــر  ــه اگ ــرده اســت ک ــز حــس ک ــی نی جهان
ــه شــرایط افغانســتان پاســخ درســت داده  ب
نشــود، هفــده ســال کار و تــاش بــه ناکامی 
ــه  ــد ک ــد. بگذاری ــد ش ــر خواه ــق منج مطل
ــر  ــم نظی ــای ک ــان از موفقیت ه ارگ هم چن
خــود ببالــد، امــا وقتــی مــردم هیــچ تغییــری 
در زنده گــی شــان نبیننــد، چگونــه مــی 
ــا ســخنرانی و شــعار  ــا را ب ــه آن ه شــود، ک
فریــب داد. آیــا به کســانی که در دســترخوان 
شــان نــان ندارنــد، نشــان دادن عکــس نــان 
ــد.  ــد ش ــان خواه ــع گرسنه گی ش ــبب رف س
حکومــت فعلــی و حتــا حکومــت قبلــی بــه 
ــد  ــاش کرده ان ــان ت ــس ن ــان دادن عک نش
کــه در دســترخوان مــردم تغییــر بــه وجــود 
آورنــد. در حالــی ریشــه و بنیــاد مشــکات 
جایــی دیگــری اســت. مــردم امــروز بیــش 
ــک  ــه ی ــن ب ــت یافت ــه دس ــان ب ــر زم از ه
ــور  ــده کش ــورد آین ــی در م ــاع عموم اجم
ــرح  ــای ط ــه در الب ــد ک ــاز دارن ــان نی ش
آجنــدای ملــی و وفــاق ملــی بــه هــر جــز از 

ــت. ــده اس ــه ش ــخ گفت ــکات پاس مش
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وفـاق ملی 
و حـل مسـاله قـدرت

 

نماینــدۀ ویــژۀ ســازمان ملــل متحــد بــرای افغانســتان در 
ــدارد  ــاد ن ــه اعتق ــت ک ــه اس ــش گفت ــن اظهارات تازه تری
ــه  ــات شــورای ملــی افغانســتان در ایــن کشــور ب انتخاب
موقــع برگــزار شــود. بــه گفتــۀ تادامیچــی یاماموتــو، بــا 
وجــود آمادگی هــای عملیاتــی و فنــی، نگرانی هــای 
او  برجاســت.  پــا  پروســه  ایــن  مــورد  در  زیــادی 
ــان  ــد زم ــاید بتوان ــا ش ــن جنجال ه ــه ای ــه اســت ک گفت
برگــزاری انتخابــات را تغییــر داده و ایــن پروســه ملــی را 
از مســیر اصلــی اش خــارج کنــد. نماینــدۀ ویــژۀ ســازمان 
ــت  ــت ســخن می گف ــه در جلســه شــورای امنی ــل ک مل
افــزود؛ بــه شــرطی انتخابــات پارلمانــی در افغانســتان بــه 
موقــع برگــزار خواهــد شــد کــه تمــام رهبــران سیاســی 
ــازنده کار  ــکل س ــه ش ــان ب ــا یک دیگرش ــور ب ــن کش ای
ــکات،  ــایر مش ــوی س ــت در پهل ــه اس ــد. او گفت کنن
نبــود امنیــت در افغانســتان نیــز یــک نگرانــی جــدی بــه 
ــا مشــکل  ــات پیشــرو را ب ــه انتخاب ــی رود ک حســاب م
ــووالن  ــه مس ــت ک ــن در حالی س ــازد. ای ــه می س مواج
ــات در ۲۸  ــزاری انتخاب ــر برگ ــات ب ــیون انتخاب کمیس
ــد  ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــد می کنن ــان تاکی ــزان، همچن می
ــات  ــیون انتحاب ــا کمیس ــتان مخصوص ــت افغانس حکوم
بــرای برگــزاری یــک انتحاباتــی کــه رســوایی آن هیــچ 
ــه صــورت قطعــی آماده گــی  ســابقه یی نداشــته باشــد ب
ــا  ــد بی محاب ــن ح ــه ای ــا ب ــه ت ــرا ک ــد؛ چ ــه ان گرفت
گذشــتن حکومــت از کنــار ایــن همــه شــک و تردیدهــا 
ــا در  ــد. ام ــی باش ــث تصادف ــک بح ــد ی ــا نمی توان قطع
ــف  ــان هــای سیاســی مخال ــه جری ــان، آنچــه ک ــن می ای
دولــت افغانســتان مطــرح کــرده انــد ایــن اســت کــه باید 
انتخابــات بــا سیســتم ثبــت نــام بایومتریــک برگزار شــود 
تــا از حــق اســتفاده یــک رای یــک شــهروند پاســداری 
ــه  ــت ک ــوم اس ــه معل ــی ک ــا تاجای ــرد. ام ــورت بگی ص
ــزاری  ــی برگ ــاده گ ــات آم ــیون انتخاب ــت و کمیس دول
ــوض  ــد. در ع ــیتمی را ندارن ــن سس ــا چنی ــات ب انتخاب
کمیســیون انتخابــات گفتــه اســت کــه در والیــت هایــی 
کــه دفترهــای والیتــی کمیســیون بســته باشــد، انتخابــات 
برگــزار نمــی شــود. بــا ایــن حســاب افغانســتان ممکــن 
ــا در  ــه عم ــد ک ــی باش ــک انتخابات ــزاری ی ــاهد برگ ش
ــه  ــد ب ــی توان ــن نم ــود و ای ــر نش ــت دای ــن والی چندی
ــن  ــد. در همی ــول باش ــل قب ــات قاب ــک انتخاب ــوان ی عن
ــور  ــل در ام ــازمان مل ــده س ــای نماین ــی ه ــال نگران ح
انتخابــات پارلمانــی افغانســتان بــه وضــوح میرســاند کــه 
ایــن کشــور وضعیتــی چنــدان مطلوبــی را در پیــش رو 
نــدارد. زیــرا در صورتــی کــه انتخابــات برگــزار نشــود 
یــا بــه شــکل ناقــص برگــزار شــود، مســلمًا مشــکاتی 
ــه اینکــه  ــی آورد. از جمل ــار م ــه ب ــرای افغانســتان ب را ب
ــکل  ــه ش ــی ب ــات پارلمان ــزاری انتخاب ــر در برگ تاخی
ــق  ــه تعوی ــوری را ب ــت جمه ــات ریاس ــی انتخاب یقین
خواهــد افگنــد و ایــن تعویــق می توانــد کــه یــک مســاله 
ــت  ــه دول ــد و آن اینک ــرح کن ــادی مط ــکل بنی ــه ش را ب
آقــای غنــی بــه هیــچ عنــوان نمــی توانــد اعتمــاد الزم را 
ــات شــفاف ریاســت جمهــوری  ــرای برگــزاری انتخاب ب
بــه دســت آورد. آن زمــان الزم خواهــد بــود کــه جریــان 
هــای سیاســی طــرح ایجــاد اداره موقــت را روی دســت 
بگیرنــد. در چنیــن صــورت بــدون شــک افغانســتان یک 
عقبگــرد نامیمونــی را خواهــد داشــت کــه البتــه بــه دلیل 
سیاســت هــای غلــط حکومــت موجــود و ناتوانــی آن در 
برگــزاری یــک انتخابــات شــفاف عملــی خواهــد شــد. 
بــه هــر صــورت چــه یــک انتخابــات ناقــص غیــر قابــل 
قبــول و بــه زور دایــر شــود و یــا ایــن انتخابــات دایــر 
نشــود و بــه تعویــق بیفتــد در هــر دو صــورت افغانســتان 
وارد یــک مشــکل کان سیاســی می شــود کــه بــه هیــچ 
ــردم نیســت؛  ــت و کشــور م ــه صــاح حکوم ــوان ب عن
بنابرایــن تنهــا راه ایــن اســت کــه ســازمان ملــل متحــد 
و نهادهــای حامــی دولــت افغانســتان ایــن حکومــت را 
ــد و  ــات شــفاف تشــویق کنن ــک انتخاب ــزاری ی ــه برگ ب
حکومــت بایــد بــه چنیــن اراده یــی تســلیم شــود و بیــش 

ــازد. ــع نس ــی را ضای ــای طای ــن فرصت ه از ای

حکومت فرصت هـای طالیی را 
ضـایع نسـازد
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محمــد ســرور دانــش، معــاون دوم رییــس حکومــت 
وحــدت ملــی بــه تصمیــم اخیــر شــورای ملــی 
و اظهــارات برخــی از حلقــات سیاســی در مــورد 
ــکا واکشــن نشــان  ــا امری ــی افغانســتان ب ــان امنیت پیم

ــت. داده اس
آقــای دانــش که دیروز ســه شــنبه ۲7ســنبله/ شــهریور 
عاشــورا ســخن می زد  مناســبت  بــه  مراســمی  در 
ــای  ــی از اعض ــیون و برخ ــا سیاس ــا واقع ــت:« آی گف
ــر  ــور بی خب ــا کش ــا و واقعیت ه ــان از چالش ه پارلم
انــد، یــا هــم در خیــال بی صبرنــد و یــا عقــدۀ برعلیــه 
حکومــت باعــث شــده تــا همــه کشــور را به دشــمنان 

ایــن مــرز و بــوم تســلیم نماینــد«.
ــه  ــتان چه گون ــان افغانس ــت:« پارلم ــش گف ــای دان آق
ــد  ــار رای می کن ــکا اظه ــا امری ــی ب ــان امنیت ــه پیم علی
کــه توســط جرگــۀ عنعنــوی و شــورای ملــی تصویــب 

شده اســت«.
ــت  ــد اس ــیار بعی ــی بس ــورای مل ــد:« از ش او می گوی
کــه در یــک زمــان حســاس منافــع شــخصی را نســب 
ــه منافــع ملــی ترجیــع می دهــد و آن هــم در مــورد  ب
ــت  ــردم و دول ــرای م ــوی ب ــتوانۀ ق ــه پش ــان ک پیم

افغانســتان می باشــد«.
معــاون دوم غنــی می گویــد: بــه اســاس قانــون 
اساســی، اعضــای پارلمــان در موقــع اظهــار رای، 
بایــد منافــع عمومــی را مــدار قضــاوت قــرار دهــد نــه 

را. منافــع شخصی شــان 
ــس  ــداهلل ریی ــداهلل عب ــه داکترعب ــت ک ــن درحالی س ای
ــنبه ۲۶  ــز دوش ــی نی ــدت مل ــت وح ــی حکوم اجرای
ســنبله/ شــهریور ســال روان در نشســت شــورای 
موافقتنامــه،  بازنگــری  مســأله  گفــت:  وزیــران 

ــا  ــت؛ ام ــرح شده اس ــخصی مط ــداف ش ــر اه به خاط
ــت  ــح صحب ــوص واض ــن خص ــداهلل، در ای ــای عب آق

ــرد. نک
ــن مســأله  ــه ای ــزود: »بعضــی از سیاســتمداران ک او اف
از  کــه  نیســت  گونــه  ایــن  می کننــد،  مطــرح  را 

اوضــاع بی خبــر انــد؛ بلکــه برخــی مســایل شــخصی 
و خواســت های کــه در گذشــته وجــود داشــته و 
ــک  ــه ی ــود ک ــن می ش ــه ای ــر ب ــده، منج ــرآورده نش ب
ــچ کمکــی  ــد کــه هی ــی را در جامعــه مطــرح کنن بحث

ــد«. ــور نمی کن ــات کش ــت و ثب ــع امنی ــه وض ب

بازنگــری  مطرح کــردن  داکترعبدالــه:  گفتــۀ  بــه 
ــط  ــه توس ــنگتن ک ــل - واش ــی کاب ــه امنیت موافقتنام
»لــوی جرگــه« تاییــد شــده و حکومــت وحــدت ملــی 
ــت،  ــا کرده اس ــای کارش آن را امض ــن روزه در اولی
افغانســتان کمکــی  امنیتــی  بهبــود وضعیــت  بــه 

ــرد. ــد ک نخواه
رئیــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی، تاییــد 
ــی  ــداوم ناامن ــه شــرایط موجــود، ت ــا توجــه ب ــرد ب ک
در  تروریســتی  پایگاه هــای  مســأله  حل نشــدن  و 
ــه  ــد ک ــاب می کن ــتان، ایج ــاک افغانس ــرون از خ بی
و  افغانســتان  حکومت هــای  میــان  بحث هایــی 
جامعــۀ جهانــی انجــام شــود؛ امــا زیــر ســوال بــردن 
موافقتنامه هــای افغانســتان بــا جامعــۀ بین المللــی، 

ــت. ــور نیس ــهروندان کش ــت ش خواس
آقــای عبــداهلل تأکیــد کــرد: »هیــچ کســی نماینده گــی 
مــردم افغانســتان را در ایــن عرصــه کــرده نمی توانــد، 
ــا  ــد م ــه بگوین ــد ک ــر خــود بمانن ــه ب ــی ک ــر عنوان ه
ــه  ــم ک ــتان می خواهی ــردم افغانس ــی از م ــه نماینده گ ب
ایــن کار یــک تجدیــد نظــر صــورت بگیــرد و حتــی 
ســر و صــدای فســخ موافقتنامــه را هــم بلنــد کردنــد«.
پیــش از ایــن، محمــد ا شــرف غنــی رییــس حکومــت 
وحــدت ملــی نیــز گفتــه بــود کــه نمی خواهــد 
ــات  ــرود و ارتباط ــزوا ب ــه ان ــتان ب ــر افغانس ــار دیگ ب
ــه  ــی ب ــر و قربان ــا تدبی ــه کشــورش ب ــی را ک بین الملل
دســت آورده اســت؛ در نتیجــۀ احساســات از دســت 

بدهــد.
هفتــه  چهارشــنبۀ  روز  کــه  حالی ســت  در  ایــن 
ناامنی هــا،  شــدت  پــی  در  ســنبله(   ۲۱( گذشــته 
افزایــش حمــات تروریســتی و بلندرفتــن میــزان 
تلفــات ملکــی و نظامــی، از جملــۀ ۱۱۸ عضــو حاضــر 
ــه بازنگــری  ــن ب ــده گان کشــور، ۱۱۶ ت مجلــس نماین
ــد. ــنگتن رأی دادن ــل- واش ــی  کاب ــۀ امنیت موافقتنام

حامــد کــرزی، رییــس جمهــور پیشــین نیــز بــا برخــی 
ــای  ــم اعض ــن تصمی ــی از ای ــران سیاس ــر از رهب دیگ

مجلــس نماینــده گان افغانســتان اســتقبال کردنــد.

بــه  اشــاره  بــا  متحــد،  ملــل  ســازمان  دبیــرکل 
ــه  ــت ک ــه  اس ــتان گفت ــر در افغانس ــای اخی چالش ه
ــار  ــن کشــور شــکننده اســت و آم ــی ای اوضــاع امنیت

ــت. ــد اس ــوز بلن ــان هن ــات نظامی تلف
ــد؛  ــل متح ــازمان مل ــر کل س ــرش، دبی ــو گوت آنتونی
روز دوشــنبه )۲۶ســنبله( کــه در جلســۀ شــورای 
ــه ماهه  ــزارش س ــه گ ــا ارای ــی زد، ب ــخن م ــت س امنی
از اوضــاع افغانســتان،  دربــاره تحــوالت اخیر سیاســی، 
امنیــت، هم کاری هــای منطقه  یــی، مســایل حقــوق 
ــت  ــعه  یی، بازگش ــای توس ــی کمک ه ــر، هماهنگ بش
ــد  ــواد مخــدر، رون ــا قاچــاق م ــارزه ب ــان، مب پناهجوی
انتخابــات و آتش بــس گفــت: بــا وجــود بعضــی 
دســتاوردها، اوضــاع امنیتــی در ایــن کشــور شــکننده 
اســت و تلفــات غیرنظامیــان نیــز کاهــش نیافته اســت.
ــان  ــی هم چن ــاع امنیت ــزود:« اوض ــش اف ــای گوتری آق
شــکننده اســت؛ هرچنــد در جریــان آتش بــس در 
ــۀ چشــم گیری  ــد فطــر، خشــونت به گون روزهــای عی

ــل  ــر نماینده گــی ســازمان مل ــا دفت ــت؛ ام کاهــش یاف
متحــد در افغانســتان بیــن پانزدهــم مــاه مــی و پانــزده 
آگســت، بیشــتر از 5۸00 رویــداد امنیتــی را ثبــت 
کــرده اســت. ایــن آمــار ۱0درصــد کاهــش را نســبت 

ــد.« ــان می ده ــال ۲0۱7 نش ــه س ب
ــی در  ــای امنیت ــد از رویداده ــه ۶7درص ــت ک او گف
ــت  ــه ثب ــوب شــرق افغانســتان ب ــوب، جن مناطــق جن

رســیده اند.
ــد از  ــلحانه ۶۱درص ــای مس ــۀ او، درگیری ه ــه گفت  ب
رویدادهــای امنیتــی را تشــکیل می دهنــد و ایــن آمــار 
ــابه در  ــدت مش ــه م ــبت ب ــش را نس ــد کاه ۱4درص

ــد. ــان می ده ــته را نش ــال گذش س
ــه ایــن  ــان تهی دبیــرکل ســازمان ملــل گفــت:«در جری
گــزارش، هیــچ تغییــری در میــزان کنتــرول دولــت و 
ــان  ــده اســت. طالب ــر اراضــی به وجــود نیام ــان ب طالب
ــز  ــر مراک ــه را ب ــازمان یافت ــات س ــماری از حم ش
ــدازی می کننــد و توانســته اند  بعضــی از شــهرها راه ان

ولســوالی های جغتــو و ده یــک والیــت غزنــی را 
ــد.  تصــرف نماین

و  طالبــان  میــان  درگیری هــای شــدید  گفــت:  او 
ــه و برفــک  نیروهــای امنیتی-دفاعــی در ولســوالی تال
ــد و در  ــزارش ش ــل گ ــت زاب ــان و والی ــت بغ والی
بعضــی مــوارد نیروهــای بین المللــی نیــز بــا راه انــدازی 
ــه کمــک  ــیان ب ــر مواضــع شورش ــی ب حمــات هوای
ــاه  ــم م ــتافتند. در ده ــی ش ــای امنیتی-دفاع نیروی ه
ــر  ــۀ تهاجمــی گســترده ب ــک حمل ــان ی اگســت، طالب
ــد و نیروهــای امنیتــی- ــدازی کردن ــی راه ان شــهر غزن
دفاعــی بعــد از پنــج روز درگیــری توانســتند طالبــان را 

ــد.« ــب برانن عق
در ایــن گــزارش دبیــر کل ســازمان متحــد، بــه 
اعتراض هــای احــزاب سیاســی مبنــی بــر آوردن 
ــده  ــاره ش ــز اش ــات نی ــتم انتخاب ــات در سیس اصاح
ــرای  ــان ب ــت ش ــه خواس ــی ب ــت:«احزاب سیاس اس
اصــرار  انتخاباتــی  نظــام  در  اصاحــات  آوردن 
ــی  ــی حت ــای سیاس ــماری از جریان ه ــد و ش می ورزن
تهدیــد کرده انــد کــه در صــورت پذیرفته نشــدن 
خواســت شــان، ایــن رونــد را تحریــم خواهنــد کــرد.«
گوتــرش بیــان داشــت کــه بعضــی از چهره هــای 
ــه در  ــرای توطی ــه اقــدام ب اپوزیســیون، حکومــت را ب

ــازند. ــم می س ــمال مته ــردم ش ــر م براب
نهادهــای  و  کشــورها  کــه  می کنــد  تأکیــد  او 
کمک کننــده، 57میلیــون دالــر کمــک مالــی اضافــی را 
بــه رونــد انتخابــات افغانســتان تعهــد کرده انــد.

 آقــای گوتــرش دربــارۀ آتش بــس اخیــر میــان 
ــه اعضــای شــورای  ــان ب ــت افغانســتان و طالب حکوم
ــتان و  ــت افغانس ــل گفت:«حکوم ــازمان مل ــت س امنی
ــس  ــک آتش ب ــر ی ــد فط ــام عی ــان در ای ــروه طالب گ
ــش  ــه کاه ــر ب ــدام منج ــن اق ــد و ای ــام کردن را اع
ایــن ســه روز  در جریــان  چشــم گیر خشــونت ها 

شــد؛ ولــی طالبــان بعــدآ تقاضــای حکومــت را بــرای 
تمدیــد ایــن آتش بــس رد کردنــد و دوطــرف مجــددآ 

ــد.« ــر گرفتن ــان را از س ــی ش ــای نظام عملیات ه
ــی  ــراز نگران ــا اب ــد، ب ــل متح ــازمان مل ــر کل س دبی
از فعالیت هــای گــروه »داعــش در افغانســتان نیــز 
گفت:«گــروه داعــش« توانســته حضــورش را در مناطق 
ــوولیت  ــروه مس ــن گ ــد؛ ای ــظ کن ــور حف ــرقی کش ش
دســت کم هشــت حملــۀ انتحــاری را در والیــت 
ننگرهــار به عهــده گرفــت بــه شــمول دو حملــه 
در شــهر کابــل و یــک حملــه در شــهر گردیــز. ایــن 
گــروه هم چنــان بــه جنــگ در برابــر طالبــان در 
ــان  ــدید می ــای ش ــه داد؛ جنگ ه ــرقی ادام ــق ش مناط
ــزارش  ــار گ ــر و ننگره ــای کن ــرف در والیت ه دو ط

ــت.« ــده اس ش
ــه  ــت ک ــده اس ــد آم ــل متح ــرکل مل ــزارش دبی در گ
رونــد  از  حمایــت  بــرای  منطقه  یــی  تاش هــای 
ــۀ  ــت دوم پروس ــد از نشس ــتان بع صلــح در افغانس

کابــل آغــاز شــده اند.
تلفــات غیرنظامیــان گفــت:«در  گوتــرش دربــارۀ 
پانزدهــم مــاه جــوالی، یونامــا گــزارش شــش ماهه اش 
جریــان  در  غیرنظامیــان  از  حفاظــت  دربــارۀ  را 
تاریــخ  از  کــرد.  منتشــر  مســلحانه  درگیری هــای 
ــا 5۱۲۲  ــال ۲0۱۸، یونام ــون س ــا 30ج ــوری ت ۱جن
مــورد تلفــات غیرنظامیــان را بــه ثبــت رســانده 
ــن کشــته شــده اند  ــان، ۱۶9۲ ت ــن می ــه از ای اســت ک
ــوع  ــته اند و در مجم ــم برداش ــر زخ ــن دیگ و 3430ت
آســیب هایی کــه بــه غیرنظامیــان در ایــن مــدت 

ــت.« ــال ۲0۱7 اس ــه س ــابه ب ــت، مش ــیده اس رس
بربنیــاد گــزارش یونامــا، ۶7درصــد عامــل ایــن تلفــات 
هراس افکنانــی چــون طالبــان، گــروه داعــش و دیگــر 
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ــورش گری،  ــی ش ــاختار خارج ــه س ــه ب ــا توج ب
خارجــی  ســاختار  اساســات   عنصــر  ســه 
ــت  ــامل حمای ــه ش ــد ک ــکل می ده ــان را ش طالب
محلــی ـ قبیله یــی، پناهگاه هــای فرامــرزی و 
ــان  ــد. طالب ــه می باش ــای منطق ــت دولت ه حمای
از  شورشــی،  گروه هــای  بســیاری  برخــاف 
کــه  برخوردارانــد  پیچیده تــری  پناهگاه هــای 
ــتان،  ــژه پاکس ــه به وی ــورهای منطق ــوی کش از س
ســوی  دو  در  قبیله یــی  و  قومــی  روابــط  و 
مــرز میــان افغانســتان و پاکســتان برای شــان 
عوامــل  پناهگاه هــا  ایــن  می شــود.   فراهــم 
بــرای مذاکــرات و  مهمی انــد کــه تاش هــا 
ــت  ــه را تح ــل منازع ــرای ح ــدا ب ــوع آجن هرن
اســت  بنابرایــن، الزم  می دهــد.  قــرار  تأثیــر 
ــره  ــرای مذاک ــه ب ــی ک ــوارد در تاش های ــن م ای
ــد.  ــرار گیرن ــه ق ــورد توج ــرد، م ــورت می گی ص
ــوند،  ــده نش ــا برچی ــن پناهگاه ه ــه ای ــا زمانی ک ت
ــی  ــرای گســترش کارزار نظام ــا ب ــان از آن ه طالب
خــود اســتفاده خواهنــد کــرد. عوامــل منطقه یــی، 
ــرای حــل منازعــه از  ــن لحــاظ، تاش هــا ب از ای
ــر  ــت تأثی ــداوم تح ــور م ــره را به ط ــق مذاک طری

قــرار می دهنــد. 
ــان  ــی از طالب ــت خارج ــن، حمای ــر ای ــاوه ب ع
بخــش مهمــی از ســاختار خارجــی شــورش گری 
ــورد  ــد م ــرای تحقــق مذاکــرات بای ــه ب اســت ک
توجــه قــرار گیــرد. حمایــت خارجــی از طالبــان، 
اعتمــاد بــه  نفــس طالبــان در تأمین مخــارج جنگ 
را تقویــت کــرده و آن هــا را تشــویق می کنــد بــا 
ــه  ــه شــورش گری ادام ــی ب ــروزی نظام ــال پی خی
ــی،  ــای خارج ــایر حمایت ه ــان س ــد. در می دهن
ــی  ــوع حمایت ــن ن ــی تعیینکننده تری ــت دولت حمای
ــوری  ــد. ط ــان از آن برخوردارن ــه طالب ــت ک اس
ــد،  ــان می دهن ــق نش ــن تحقی ــای ای ــه یافته ه ک
ــر  ــتان و دیگ ــت پاکس ــت دول ــان از حمای طالب
ــت  ــه دول ــد ک ــایه برخوردارن ــورهای همس کش
ــق دیپلماســی فعــال  ــاز دارد از طری افغانســتان نی
و  فقــر  ســرانجام،  کنــد.  رســیده گی  آن  بــه 
دیگــری  خارجــی  ســاختار  توســعه نیافته گی، 
ــان در  ــت. طالب ــان اس ــورش گری طالب ــرای ش ب
ــان  ــتایی در جه ــن مناطــق روس یکــی از فقیرتری
بــا درآمــد پاییــن و شهرینشــده فعالیــت می کننــد 
کــه اســتعداد شــگرفی بــرای شــورش گری دارد. 
ــازمان دهی  ــی، س ــاختار داخل ــه س ــه ب ــا توج ب
ــزه و  ــر انگی ــر مهمــی ب گروه هــای شورشــی تأثی
تصمیــم آن هــا بــرای مذاکــرت دارد. شورشــیانی 
ــات  ــله مراتبی و تنظیم ــاختار سلس ــه دارای س ک
ــبکه  یی  ــیان ش ــه شورش ــبت ب ــد نس ــی ان نظام
ــان  ــد.  طالب ــبه نظامی مقاوم تران ــتم ش دارای سیس
ــی شــباهت دارد. شــواهد  ــورد دوم ــه م بیشــتر ب
نشــان می دهــد کــه طالبــان پــس از مــرگ 
ــظ  ــرای حف ــی ب ــم توانای ــال ۲005 علی رغ ــر در س ماعم
شــاخه های  از  شــبکه یی  بــه  سیاســی،  یک پارچه گــی 
نظامــی و شــوراهای سیاســی نیمهخودمختــار تبدیــل 
ــان در حــال حاضــر  شــده اســت. ســاختار شــبکه یی طالب

ــت: ــل اس ــای ذی ــکل از واحده متش
رهبــری رســمی امــارت اســامی یــا شــورای   -
کویتــه، کــه در کویتــه و کراچــی پاکســتان مســتقر اســت و 
از ســوی مولــوی هیبــت اهلل آخونــدزاده رهبــری می شــود. 
ــن شــورا در جنــوب و شــمال غــرب افغانســتان فعــال  ای

ــت. اس
شــورای مشــهد، کــه عمدتــًا در نواحــی غــرب   -
افغانســتان متمرکــز اســت و ۱0 درصــد طالبــان را تشــکیل 
ــه  ــورای کویت ــا ش ــی ب ــط خوب ــورا رواب ــن ش ــد. ای می ده
ــر  ــوان رهب ــت اهلل را به عن ــۀ رســمی هیب ــه گون ــا ب دارد، ام

ــت. ــناخته اس ــود نش خ
ــه  ــت اهلل، ب ــان هیب ــی از مخالف ــروه کوچک گ  -
ــد  ــر کاکای اخترمحم ــحاق زی، پس ــداهلل اس ــری عبی رهب
ــان را  ــوای بشــری طالب ــه حــدود ۱0 درصــد ق منصــور ک

می دهــد. تشــکیل 
ــورای  ــا ش ــامی ی ــارت اس ــی ام ــورای عال ش  -
مــا رســول، کــه در ســال ۲0۱5 از شــورای کویتــه جــدا 
ــورا  ــن ش ــت. ای ــال اس ــتان فع ــرب افغانس ــد و در غ ش
را  طالبــان  انســانی  نیــروی  کل  درصــد   ۱0 از  کم تــر 

می دهــد. تشــکیل 
شــورای میرانشــاه، کــه شــبکۀ حقانــی را   -
ــان را تشــکیل می دهــد  ــد، ۱5 درصــد طالب ــری می کن رهب

اســت. فعــال  جنــوب  و  شــرق  جنــوب  در  و 
ــتان و  ــرق افغانس ــه در ش ــورای پیشــاور، ک ش  -

اســت. فعــال  کابــل  اطــراف 
شــورای شــمال، کــه از شــورای پیشــاور جــدا   -
شــده، در بدخشــان مســتقر اســت. ایــن شــورا در شــمال 
ــل فعــال اســت و  شــرق، شــرق افغانســتان و اطــراف کاب

۱5 درصــد طالبــان را تشــکیل می دهــد. 
ــه  ــد ک ــق می کن ــور را خل ــن تص ــور ای ــیم بندی مذک تقس
طالبــان دیگــر یــک ســازمان واحــد و متمرکــز نیســت؛ امــا 
ــد فطــر از  ــس ســه روزۀ عی ــژه آتش ب ــر به وی حــوادث اخی
ســوی شــورای کویتــه نشــان داد کــه ایــن شــورا حدأقــل 
تســلط سیاســی بــر شــبکۀ طالبــان را حفــظ کــرده اســت. 
یافته هــای  سیاســی،  یک پارچه گــی  ایــن  علی رغــم 
ــه  ــا ک ــان نه تنه ــه طالب ــد ک ــان می ده ــق نش ــن تحقی ای
ــاح  ــه شــوراها تقســیم شــده اند، بلکــه هــر شــورا و جن ب
نیــز، از الیه هــا، حلقه هــا و زیرمجموعه هــای مختلــف 
تشــکیل شــده  کــه هــر کــدام در عمــل، آجنداهــای 

ــد.  ــال می کنن ــی را دنب متفاوت
یافته هــای ایــن تحقیــق تأییــد می کنــد کــه ماهیــت 
شــبکه یی طالبــان باعــث پیچیدگــی موضــوع صلــح 
شــده کــه بایــد در برنامــه و آجنــدای صلــح مــورد توجــه 
قــرار گیــرد. عطاءالرحمــن ســلیم معتقــد اســت کــه 
ــه  ــل منازع ــه و ح ــان، منازع ــازمانی طالب ــته گی س چنددس

را بیشــتر از گذشــته پیچیده تــر ســاخته اســت:
طالبــان بــه یــک قشــر خاصــه نمی شــوند. طالبانی هســتند 
ــده  ــث ش ــی باع ــی و محیط ــایل محل ــی از مس ــه برخ ک
اســت تــا آن هــا در صــف مخالفیــن قــرار بگیرنــد. طالبانــی 
ــای شــخصی  ــر انگیزه ه ــه خاط ــه شــاید ب ــم هســتند ک ه
ــه  ــدی ب ــت واح ــا محوری ــر ب ــا دیگ ــا... م ــد. ام می جنگن
نــام طالــب روبــه رو نیســتیم. مــا محوریت هایــی داریــم بــه 
نــام شــورای مشــهد، شــورای کویتــه، شــورای مارســول 

شــورای  و 
شــمال طالبــان. هرکــدام از ایــن گروه هــا از جهتــی 
تمویــل می شــوند و در مجمــوع بــه محوریتــی وابســتهاند. 
در گذشــته اگــر یــک کشــوری بــا آن هــا در تمــاس بــود و 
ــد  ــورهای زیادی ان ــاال کش ــرد، ح ــت می ک ــا حمای از آن ه
کــه روابــط خــود را بــا طالبــان تنظیــم کرده انــد و بــا آن هــا 
تمــاس دارنــد. فعــًا طالبــان از یــک گــروه داخلــِی محلــی 
ــی  ــی و منطقه ی ــای داخل ــت و انگیزه ه ــده اس ــرون ش بی

ــود دارد. ــان وج ــی در بین ش ــای جهان ــی انگیزه ه و حت
امــر دیگــری کــه باید در مــورد ســاختار داخلــی منازعه  در  
نظــر گرفتــه شــود، قــدرت نســبی دولــت اســت. افزایــش 
قــدرت دولــت در افزایــش هــرم فشــار و کاهــش ظرفیــت 
ــی  ــروی کاف ــده اســت. اگــر نی ــان تعیین کنن ــی طالب عملیات
ــرای حفاظــت از مــردم و قلمــرو وجــود داشــته باشــد،  ب
اصاحــات و عملیــات محاربــوی مــوازی بــا تــاش بــرای 
مذاکــره می توانــد در آوردن طالبــان بــه میــز مذاکــره مؤثــر 
باشــد. بــرای ایجــاد نیــروی موثــر قاعدتــآ ۲0نفــر نیــروی 
 نظامــی، بــرای ۱000فــرد ملکــی جهــت انجــام ایــن مهــم 
ــرباز و  ــصدهزار س ــر، شش ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــاز اس نی
ــت 30  ــا جمعی ــوری ب ــت کش ــن امنی ــرای تأمی ــس ب پولی
ــه افغانســتان در  ــی ک ــی اســت.  در حال ــر کاف ــون نف میلی
حــال حاضــر تنهــا نیمــی از نیروهــای مــورد نیــاز را دارد. 
عــدم موجودیــت تعــداد کافــی نیروهــای نظامــی بــه طــور 
قابــل توجهــی رونــد مذاکــره و نتایــج آن را تحــت  تأثیــر 

ــد. ــرار می ده ق
ــلط در  ــدۀ تس ــه تضمین کنن ــی ک ــروی کاف ــاب نی در غی
مشــوق های  از  دولت هــا  باشــد،  جنــگ  میدان هــای 
ــرای  ــژه ب ــازات وی ــوق و امتی ــای حق ــر اعط ــل نظی بدی
ــرای  ــا را ب ــا آن ه ــد ت ــای شورشــی اســتفاده میکنن گروه ه
ــان  ــی نش ــارب تاریخ ــا تج ــد. ام ــب کنن ــره ترغی مذاک
ــق  ــای مناط ــه اعط ــل از جمل ــات بدی ــه اقدام ــد ک می ده
امــن یــا قلمــرو »نیمهخودمختــار« بــرای شورشــیان 
ــف  ــه ضع ــه ب ــا توج ــی دارد.  ب ــی در پ ــب مخرب عواق
دولــت، چنیــن اقداماتــی در جوامــع چندپارچــه می توانــد 
ــی  ــی و فرقه ی ــات قوم ــی و اختاف ــم عموم ــب خش موج
ــۀ  ــه گون ــوز ب ــن هن ــق ام ــت مناط ــد سیاس ــود. هرچن ش
رســمی از طــرف دولــت افغانســتان اعــان نشــده اســت، 
امــا اظهــارات اخیــر والــی پکتیــا در مــورد امــکان اجــرای 
ــرو  ــه مســئله قلم ــت ب ــدی دول ــن سیاســتی، عاقه من چنی
ــوازی،  ــمیم کت ــد. ش ــان می ده ــان را نش ــرای طالب ــن ب ام
مــاه  بی بی ســی در  بــا  پکتیــا، در مصاحبه یــی  والــی 
جــون ۲0۱۸، اظهــار داشــت کــه طــرح مناطــق امــن بــرای 
ــا  ــه پکتی ــان تحــت بررســی می باشــد و آرزو کــرد ک طالب
نخســتین منطقــۀ امــن بــرای طالبــان باشــد.  دولــت ممکــن 
ــرای  ــوق ب ــوان مش ــن به عن ــق ام ــت مناط ــت از سیاس اس
مذاکــرات اســتفاده کنــد؛ امــا بــر اســاس شــواهد تاریخــی، 
اجــرای چنیــن سیاســتی حــوزۀ نفــوذ طالبــان را گســترش 
ــت  ــان قابلی ــه طالب ــرات، ب ــه جــای تســهیل مذاک داده و ب

ــد.  ــتری میبخش ــی بیش ــای نظام ــام مانوره انج
ــه  ــریانکا ب ــا و س ــای کلمبی ــابه، دولت ه ــواردی مش در م
ــلح  ــای مس ــارک )نیروه ــلح ف ــای مس ــه نیروه ــب ب ترتی
ــام  ــل در ای ــا( و ببرهــای آزادی خــواه تامی ــی کلمبی انقاب
ــد  ــا کردن ــار اعط ــق نیمهخودمخت ــل( مناط ــای تامی )ببره

ــم  ــد. علی رغ ــویق کنن ــرات تش ــرای مذاک ــا را ب ــا آن ه ت
انتظــارات دولت هــای کلمبیــا و ســریانکا، گروه هــای 
انجــام  بــرای  هــم کاری  به جــای  نام بــرده  شورشــی 
مذاکــرات از ایــن مناطــق به عنــوان پناهگاه هــای امــن 
اســتفاده کــرده و قــدرت بیشــتری به دســت آوردنــد.  
ــدی  ــای بع ــل در بخش ه ــای تامی ــارک و ببره ــای ف قضای

ــت.  ــده اس ــح ش ــتری توضی ــات بیش ــا جزیی ب
 

حل منازعه؛ پیروزی نظامی نامحتمل است
ــروزی نظامــی توســط یکــی  ــده پی شــاخص های تعیین کنن
از طرفیــن جنــگ، در قضیــه افغانســتان وجــود نــدارد. بنابر 
ایــن، ســناریویی کــه یــک  طــرف برنــدۀ جنــگ شــود، در 
شــرایط کنونــی در افغانســتان محتمــل بــه نظــر نمی رســد. 
از ایــن منظــر، ختــم جنــگ بــا نتیجــۀ نســبی، یگانــه گزینــۀ 
محتمــل اســت؛ مگــر این کــه تحــول ناگهانــی نظیــر 

مداخلــۀ قــدرت خارجــی وارد معادلــه شــود. 
بــر اســاس داده هــای تاریخــی و تطبیقــی، شورشــیان 
ــورت  ــه به ص ــد منازع ــه رون ــوند ک ــروز می ش ــی پی زمان
ــا  ــت ب ــرده و دول ــر ک ــیان تغیی ــع شورش ــه نف ــدی ب ج
ســرعت فزاینــده به ســوی اضمحــال پیــش بــرود.  عبــور 
ــی  ــه دورۀ پایان ــد ک ــان می ده ــی، نش ــن مرحله ی از چنی
جنــگ آغــاز شــده اســت.  در ایــن مرحلــۀ منازعــه، افــراد 
ــی  ــۀ روزافزون ــه گون ــت ب ــان دول ــرف و حامی ــًا بی ط قب
بــه شورشــیان می پیوندنــد. در افغانســتان، منازعــه در 
بهــار ســال ۱99۲ وارد چنیــن مرحله یــی گردیــده و نهایتــآ 
ــه اعضــای  ــن مرحل ــن تمــام شــد. در ای ــه نفــع مجاهدی ب
ــتاب  ــا ش ــش ب ــد ارت ــران ارش ــی و افس ــه حکومت بلندپای
ــی  ــور کل ــتند. به ط ــن می پیوس ــای مجاهدی ــروه ه ــه گ ب
ــی  ــای شورش ــروزی گروه ه ــده پی ــن کنن ــاخص تعیی 9 ش
ــان، ۶ شــاخص  ــن می ــه از ای ــد ک ــت وجــود دارن ــر دول ب

ــت: ــن آن هاس ــت مهم تری نخس

کاهش حمایت داخلی از دولت  -
قطع حمایت بین المللی از دولت  -

کاهش کنترل دولت بر جمعیت و قلمرو  -
تضعیف روزافزون قوۀ قهریۀ دولت  -

ــژه  ــش به وی ــای ارت ــرار اعض ــرخ ف ــش ن افزای  -
ارشــد افســران  میــان  در 

ــدان خدمــات  ــان کارمن افزایــش غیابــت در می  -
مدنــی فعــاالن  و  بازرگانــان  ملکــی، 

ــی و  ــات عملیات ــع اطاع ــت رفتن مناب از دس  -
اطاعاتــی کــه قبــًا از ســوی افــراد ملکــی تأمیــن می شــد.

افزایش نرخ فرار سرمایه و فرار مغزها  -
فــرار  و  مالــی  دارایی هــای  توقــف   -
ــن در  ــای ام ــی در پناهگاه ه ــدان دولت ــای کارمن خانواده ه

کشــور  از  خــارج 
غیــر از دو مــورد اخیــر، ایــن شــاخص ها بــه دالیلــی کــه 
ــتان  ــی افغانس ــۀ کنون ــا منازع ــود، ب ــر می ش ــه ذک در ادام
مرتبــط نیســتند: صــرف نظــر از ضعــف دولــت در تمثیــل 
ــتان  ــت افغانس ــوب، دول ــت داری خ ــت و حکوم حاکمی
ــه  ــبت ب ــتری نس ــی بیش ــی و بین الملل ــت مردم از حمای

ــان برخــوردار اســت.  طالب

سناریوی 
پایان بخشیدن 

به منازعه 
از طریق 

مذاکره
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می نویســد:  ابروقلــس  پاســخ  در  نحــوی  یحیــی 
ــاق  ــمانی اط ــام آس ــر اجس ــدا را ب ــام خ ــا ن یونانی ه
ــادی  ــمار زی ــان ش ــه در می ــوری ک ــد همان ط می نمودن

از ایرانی هــا رایــج بــوده اســت.
البیرونــی  شــخصیت  دیگــر  جلوه هــای  از  یکــی 
ــه  ــری ک ــود، ام ــژاد ب ــون و ن ــتش خ ــودن از پرس فارغ ب
در آن روزگاران کنــش و واکنشــی ایجــاد نمــود و در 
نتیجــه چیــزی بــه نــام »شــعوبیه« تولیــد شــده و چالــش 
ــرا راه هم زیســتی و تســامح ایجــاد نمــود. در  بزرگــی ف
ــه  ــزرگ ب ــژاد افتخــاری ب ــه ن ــه افتخــار ب آن عصــری ک
شــمار می رفــت و در همــان دربــاری کــه البیرونــی 
عضویــت داشــت شــاعر دیگــری چــون فردوســی 
ــد،  ــش را آفری ــهنامۀ خوی ــار ش ــن افتخ ــتای ای در راس
ــه  ــی ن ــت. آری! البیرون ــه آن نداش ــی ب ــی توجه البیرون
ــر ذات و  ــه در براب ــی بلک ــان خارج ــر جه ــا در براب تنه
ــرای  ــود. ب ــرف ب ــز بی ط ــودش نی ــات خ ــت و صف هوی
او مــدح  و ذم تــا زمانــی کــه در میــزان پژوهــش علمــی 
ثابــت نمی شــدند مفهومــی نداشــت. اگــر بــاور نیاریــد 
بــه ایــن بیت هایــی کــه البیرونــی خــود بــه زبــان عربــی 

ــد:  ــه فرمایی ــت توج ــروده اس س
» یا ذاکراً في قوافي شعره حسبي

ولست واهلل حقًا عارفًا نسبي
إذ لست أعرف جدي حق معرفۀ

وکیف أعرف جدي إن جهلت أبي
إني أبو لهب شیخ با أدب

نعم ووالدتي حمالۀ الحطب
المدح والذم عندي یا أبا حسن
سیان مثل استواء الجد واللعب

فأعفني عنهما ال تشتغل بهما
باهلل ال توقعن مفساک في تعب« 

یعنــي: »ای کســی که در قالــب شــعر خویــش از حســب 
ــت  ــه از حقیق ــدا ک ــه خ ــوگند ب ــی، س ــام برده ی ــن ن م
ــودم  ــد خ ــه ج ــن ک ــدارم. م ــی ن ــش آگاه ــب خوی نس
را درســت نمی شناســم، چطــور می شــود کــه جــدم 
را بشناســم در حالی کــه پــدرم را نمی شناســم. مــن 
ــۀ  ــادرم حمال ــتم و م ــی ادب هس ــیخی ب ــب و ش ابوله
ــزد  ــدح و ذم در ن ــن، م ــام دارد. ای ابوالحس ــب ن الحط

مــن مســاوی اند مثــل این کــه ســخنی جــدی و شــوخی 
را مســاوی بشــماری. مــرا معــذور دار و وقــت خویــش 
را در مــدح و ذم مــن ضایــع مکــن، تــرا بــه خــدا ســوگند 

ــاز«. ــته مس ــن راه خس ــودت را در ای ــه خ ــم ک می ده
ــب«  ــۀ الحط ــد »حمال ــب را فرزن ــعر ابوله ــن ش او در ای
تصویــر نمــوده و چنــان می نمایایــد کــه در زمینــۀ 
نســب حتــی »حمالــۀ الحطــب« همســر ابولهــب را 
ــانه بودن  ــه افس ــمندان ب ــروز دانش ــد. ام ــم نمی شناس ه
ــی  ــه البیرون ــری ک ــد، ام نژادهــای بشــری دســت یافته ان

ــت.  ــوده اس ــاره نم ــدان اش ــان ب در آن زم
ــه  ــوی ک ــار غزن ــطور، درب ــن س ــندۀ ای ــاور نویس ــه ب ب
ــد  ــت نیازمن ــت اش می زیس ــایۀ حمای ــر س ــی زی البیرون
ــر  ــد بیش ــه بای ــی ک ــی از زوایای ــت. یک ــی اس بازخوان
ــا و مســلمانان در  ــۀ هندوه ــد رابط ــنی افگن ــر آن روش ب
ــوم  ــنده هج ــن نویس ــاور ای ــه ب ــد. ب ــان می باش آن زم
ســنگین محمــود بــه هنــد را می تــوان در ســیاق و 
ــه  ــخ مطالع ــۀ تاری ــدرت در آن بره ــبات ق ــۀ مناس زمین
ــه  ــش از آن ک ــم پی ــومنات ه ــت س ــتن ب ــود. شکس نم
ــود در جهــت  ــردی ب ــی« شــمرد، عمل ک آن را کاری »دین
بســیج عامــۀ مســلمانان در جهــت پیوســتن بــه محمــود 
ــۀ بغــداد.  ــژه از ســوی خلیف ــت ســلطۀ او و به وی و تقوی
ــتن  ــرای شکس ــتر ب ــم بیش ــومنات ه ــد س ــتن معب شکس
ــود  ــر محم ــه در براب ــود ک ــانی ب ــی کس ــۀ نظام روحی

می جنگیدنــد. 
تاریــخ روایــت می کنــد کــه محمــود گروهــی از هنــدوان 
ــان در  ــه مرکزش ــود ک ــوده ب ــش نم ــش خوی را وارد ارت
ــش  ــب خوی ــه مذه ــد ب ــت  و پابن ــت داش ــه موقعی غزن
بودنــد. فرمانــدۀ ایــن نیروهــا یــک زمانــی تیــاک 
ــور  ــت حض ــش فرص ــن کار خوی ــا ای ــت. او ب ــام داش ن

ــاخت .  ــا س ــوری مهی ــز امپرات ــا را در مرک هندوه
هم زیســت گرایانۀ  سیاســت های  از  دیگــر  یکــی 
ــه  ــد ک ــاب می یاب ــکه هایی بازت ــۀ س ــود در صفح محم
در شــمال غــرب هندوســتان ضــرب زده مــی شــدند. در 
ــاردا  ــای ش ــم الفب ــی و ه ــای عرب ــکه ها هم الفب ــن س ای
Sharda بــه کار رفتــه بــود. شــاردا همــان الفبایــی بــود 
ــه آن نگاشــته  کــه زبان هــای سانســکریت و کشــمیری ب
می شــدند. در آن ســکه هــم تصویــر گاو »نانــدی« و 
ــور  ــد. در اله ــده بودن ــک ش ــامی ح ــی اس ــم عبارات ه
ــادی  ــم ی ــه ه ــود ک ــده ب ــرب زده ش ــی ض ــم درهم ه
ــود و  ــاردا می نم ــای ش ــه الفب ــد ب ــی هن ــاطیر دین از اس
ــش  ــای سانســکریت در آن نق ــه الفب ــه ب ــۀ طیب ــم کلم ه
ــا  ــا تنه ــود: »در دنی ــن ب ــارت چنی ــن عب ــود. ای ــه ب یافت
ــار  ــد اوات ــود دارد و محم ــد وج ــل دی ــک ذات غیرقاب ی
ــار  Avatar اســت و محمــود هــم پادشــاه اســت«. آوات
در اســطوره های هنــدی بــه تجســم خــدا در زمیــن کــه 
بــه شــکلی از اشــکال ظهــور می یابــد، اطــاق می گــردد.
ضــرب ســکه هایی کــه هــم بــت در آن دیــده مــی شــد 
ــی  ــامح دین ــر تس ــی ب ــر دلیل ــدا و پیامب ــام خ ــم ن و ه
ــرخ  ــه چ ــه چه گون ــت ک ــی دانس ــه م ــت ک ــود اس محم
امپراتــوری متعــدد االدیــان را بچرخانــد. ارتــش محمــود 
هــم از مجاهدانــی تشــکیل نشــده بــود کــه بــرای خــدا 
ــه آن ارتــش  ــرای معــاش و زنده گــی ب ــد بلکــه ب بجنگن
ــت  ــه ثاب ــه ام ک ــم نیافت ــی ه ــچ دلیل ــد. هی ــته بودن پیوس
ــدوان و  ــی مســلمان کردن هن ــود در پ ــا محم ــازد گوی س

ــوده باشــد.  ــد ب ــن جدی ــه دی دعــوت ایشــان ب
ــوان در  ــد ســومنات را می ت ــت و معب ــب ب ــم تخری گفتی

چارجــوب اســتراتیژی نظامــی و سیاســی محمــود مطالعه 
نمــود، نــه در پرتــو دیــن و عقیــده. اگــر ایــن فرضیــه را 
نپذیریــم پــس در ایــن چــه می تــوان گفــت کــه در کنــار 
شــهر محمــود در بامیــان بتــی بزرگتــر از ســومنات قــد 
ــد  ــب نمی ش ــا تخری ــه تنه ــت ن ــود، آن ب ــته ب ــر افراش ب
بلکــه ســخنوران و فاســفۀ دربــار او در بــاره اش داســتان 

می آفریدنــد.
ــه  ــی ب ــم کتاب ــی ه ــی یک ــای البیرون ــۀ کتاب ه در جمل
ــه  ــی ک ــد، کتاب ــان« می باش ــي البامی ــث صنم ــام »حدی ن
حــاال در دســت مــا نیســت. عبدالحــي حبیبــی در »تاریــخ 
ــن  ــتاد حس ــگارد »اس ــام« می ن ــد از اس ــتان بع افغانس
عنصــری )متوفــای 43۱ هـــ( شــاعر مشــهور دربــار غزنــه 
ــگ  ــتان »خن ــاب« داس ــاب االلب ــی در »لب ــول عوف ــه ق ب
ــم  ــان دری نظ ــه زب ــان را ب ــت« بامی ــرخ ب ــت« و »س ب
کــرده بــود و بعــد از آن ابوریحــان آن را  بــه نــام »حدیــث 

ــرد«.  ــه ک ــازی ترجم ــه ت ــان« از دری ب ــی البامی صنم
ــوت  ــدان یاق ــم البل ــی معج ــۀ فارس ــیۀ ترجم در حاش

ــت: ــده اس ــوی آم حم
 »البیرونــی در جمــع کتاب هــای خویــش از کتابــی 
البامیــان« یــاد کــرده کــه  به نــام »حدیــث صنمــی 
پیرامــون بت هــای بامیــان نگاشــته شــده اســت«. 

ــد«  ــگ ب ــد« و »خن ــرخ ب ــی »س ــتان فارس ای کاش داس
عنصــری  و ترجمــۀ عربــی ابوریحــان البیرونــی از گزنــد 
روزگار در امــان می ماندنــد  تــا شــاید پرســش هایی کــه 
ــوده  ــرح ب ــی مط ــت از دیرزمان ــون آن دو ب ــروز پیرام ام
اســت پاســخ می یافتنــد. یکــی از ایــن پرســش ها نســبت 
آن دو بــت بــه بــودا اســت کــه برخــی پژوهش گــران در 
ــی  ــم البیرون ــاید ه ــد. و ش ــک می نگرن ــدۀ ش ــه دی آن ب
بــا آن قــدرت بــزرگ عقلــی خویــش و تبحــری کــه در 
ــن  ــی در ای ــوری مهم ــت، تی ــدی داش ــان هن ــۀ ادی زمین

ــت.  ــه می داش ــه عرض زمین

خاتمه:
ــیم روح  ــه نس ــود ک ــم گش ــی چش ــی در فضای البیرون
بخــش عرفــان در آن می وزیــد و جهــان اســام مــدارا و 
ــود.  ــه می نم ــورت آن تجرب ــن ص ــامح را  در زیباتری تس
ــوده و  ــان گش ــۀ ادی ــۀ مطالع ــدی در زمین ــیوۀ جدی او ش
ســنت نــوی را اســاس گذاشــت، ســنتی کــه در پهلــوی 
ــا  ــت ت ــته اس ــت آن را داش ــان ظرفی ــی ادی ــۀ علم مطالع
ــد. ــاز نمای ــدارا و هم زیســتی ب ــرای تســامح و م راه را ب
تســلط و احاطــۀ همــه جانبــه بــر موضــوع مــورد بحــث 
ــون  ــی مت ــان اصل ــون زب ــزاری چ ــت آوردن اب و به دس
ــا  ــطه ب ــا واس ــتقیم و ب ــاس مس ــی و تم ــدس دین مق
ســمبول ها و رهبــران دینــی و جســت وجوی زمینــۀ 
ــار پابنــدی  ــر اصــول مشــترک توحیــدی در کن تاقــی ب
ــوده  ــن روش ب ــای ای ــی، از ویژگی ه ــت علم ــه امان ب

اســت. 
ــی  ــر فطرت ــی ب ــه مبتن ــی ک ــفی البیرون ــری فلس جهت گی
ــان ها  ــۀ انس ــان هم ــی و در می ــاد آدم ــه در نه ــوده ک ب
ــام  ــزی به ن ــر چی ــت ب ــته دالل ــود داش ــا وج و تمدن ه
ــک  ــود ی ــر وج ــد ب ــد. تأکی ــری« می نمای ــات فط »الهی
خــدا و پرســتش او و ســپس پیونــد آن بــا فطرت انســانی 
در منظومــۀ فکــری البیرونــی زمینــه را بــرای هم زیســتی 
اســام و هندویــزم نیــز آمــاده می ســازد. البیرونــی 
ــه  ــاده ک ــان و م ــر از انس ــروردگاری فرات ــۀ پ ــر اندیش ب
ــد و  ــد ورزی ــود تأکی ــرح ب ــم مط ــان قدی ــفۀ یون در فلس

ــردم  ــواد م ــای بی س ــوی توده ه ــان از س ــیم خدای تجس
را معنــی نمــوده، میــان فلســفۀ دیــن و اعتقــادات عامــۀ 
ــطوره و  ــان اس ــد می ــده و پیون ــل ش ــاوت قای ــردم تف م
شــرک را گشــوده و تفســیری علمــی از آن ارائــه نمــود.

ــای  ــا جغرافی ــه« ب ــی« و »بیگان ــا »بیرون ــه تنه ــی ن البیرون
ــا  ــه تنه ــز ن ــم نی ــۀ عل ــه در عرص ــود بلک ــش ب خوی
ــوز  ــا هن ــه ت ــودش، بلک ــان خ ــۀ« زم ــی« و »غریب »بیرون

ــی رود.  ــمار م ــه ش ــش ب ــن و دان ــای دی ــۀ« دنی »غربی
ــا در  ــم ت ــود الزم می بین ــر خ ــال، ب ــن مق ــان ای در پای
برابــر روح ایــن مــرد بــزرگ و اندیشــه ورز خــاق 
ــت  ــرود آورده و از حکوم ــم ف ــر تعظی ــم س ــای عل دنی
جمهــوری اســامی افغانســتان، وزارت اطاعــات و 
فرهنــگ و دســت اندرکاران ایــن کنفرانــس مهــم جهانــی 
ــی  ــی و تمدن ــر مل ــای مفاخ ــت احی ــی در جه ــه قدم ک
ایــن حــوزۀ بــزرگ برداشــته انــد، ســپاس گزاری نمایــم. 
اســتاذ الرئیــس ابوریحــان البیرونی،ایــن بــت شــکن بلنــد 
ــد تعصــب، از نمادهــای تســامح، گفت وگــو  قامــت معب
ــا  ــرزمین م ــر س ــن و از مفاخ ــان دی ــتی جه و هم زیس

ــی رود. ــمار م به ش

سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد
آن چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد
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ابـو ریحـان بیـرونی

خواجه بشير احمد انصاری -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- بخش پنجم و پایانی

ــم  ــی چش ــی در فضای البیرون
روح  نســیم  کــه  گشــود 
بخــش عرفــان در آن می وزیــد و 
ــامح را   ــدارا و تس ــالم م ــان اس جه
در زیباتریــن صــورت آن تجربــه 
در  جدیــدی  شــیوۀ  او  می نمــود. 
ــوده و  ــان گش ــۀ ادی ــۀ مطالع زمین
ــت،  ــاس گذاش ــوی را اس ــنت ن س
ســنتی کــه در پهلــوی مطالعــۀ علمی 
ــت آن را داشــته اســت  ــان ظرفی ادی
ــدارا و  ــامح و م ــرای تس ــا راه را ب ت
و  نماید.تســلط  بــاز  هم زیســتی 
ــوع  ــر موض ــه ب ــه جانب ــۀ هم احاط
به دســت آوردن  و  بحــث  مــورد 
ــون  ــی مت ــان اصل ــون زب ــزاری چ اب
ــتقیم  ــاس مس ــی و تم ــدس دین مق
و  بــا ســمبول ها  بــال واســطه  و 
جســت وجوی  و  دینــی  رهبــران 
ــر اصــول مشــترک  ــی ب ــۀ تالق زمین
بــه  پابنــدی  کنــار  در  توحیــدی 
ــن  ــت علمــی، از ویژگی هــای ای امان

ــت ــوده اس روش ب



ــل  ــژۀ ســازمان مل ــدۀ وی ــو، نماین ــا ماموت تادامیچــی ی
ــرای افغانســتان در نشســت شــورای امنیــت  متحــد ب
ســازمان ملــل متحد بــا اشــاره بــه تنش هــای انتخابات 
گفتــه اســت کــه اعتقــاد نــدارد کــه انتخابــات شــورای 

ملــی افغانســتان بــه موقــع برگــزار گــردد.
آقــای تادامیچــی ایــن ســخنان را در جلســۀ شــورای 
امنیــت ســازمان ملــل متحــد، در جریــان شــب 
گذشــته )۲7 ســنبله( در مقــر آن ســازمان بیــان کــرده 
ــی و  ــای عملیات ــود آماده گی ه ــا وج ــه ب ــزود ک و اف
ــی  ــای سیاس ــورد آموزن ه ــاد در م ــی زی ــی، نگران فن
ــات را  پابرجاســت کــه شــاید زمــان برگــزاری انتخاب
ــی اش  ــی از مســیر اصل ــن پروســۀ مل ــر داده و ای تغیی

خــارج شــود.
 یوســف رشــید رییــس اجرایــی بنیــاد انتخابــات آزاد 
و عادالنــه در گفت وگــو بــا روزنامــه مانــدگار از 
رونــد برگــزاری انتخابــات پارلمانــی در کشــور ابــراز 
نگرانــی کــرده و خواســتار رفــع مشــکات انتخابــات 
ــات  ــتقل انتخاب ــیون مس ــت و کمیس ــوی حکوم از س

ــد. گردی
 رییــس انتخابــات آزاد و عادالنــۀ افغانســتان بــا اشــاره 
بــه اظهــارات نماینــدۀ ســازمان ملــل متحــد در امــور 
ــیون  ــخنگوی کمیس ــمی س ــظ هاش ــتان و حفی افغانس
ــه  ــت: در صورتی ک ــه اس ــه گفت ــات ک ــتقل انتخاب مس
ــته  ــات برداش ــزاری انتخاب ــراروی برگ ــا از ف چالش ه
قانــون  یکصدوچهــارم  مــادۀ  کمیســیون  نشــود، 
انتخابــات را تطبیــق می کنــد. :«در مــادۀ یکصدوچهارم 
ــوادث و  ــی، ح ــاع امنیت ــرگاه اوض ــت: » ه ــده اس آم
آفــات طبیعــی یــا حــاالت مماثــل، اصــل نماینده گــی 
عمومــی و عادالنــه را در تدویــر انتخابــات غیــر ممکن 
ســازد و یــا این کــه بــه مشــروعیت مراحــل انتخابــات 
ــه پیشــنهاد کمیســیون و  ــات ب ــه رســاند، انتخاب صدم
ــۀ متشــکل از رییــس و اعضــای شــورای  ــد کمیت تایی
امنیــت ملــی، روســای مجلســین شــورای ملــی، 
ــس کمیســیون مســتقل  ــس ســتره محکمــه و ریی ریی
نظــارت برتطبیــق قانــون اساســی افغانســتان از تاریــخ 
ــت:  ــردد«. گف ــق می گ ــاه تعوی ــار م ــی چه ــه ال معین
ــات  ــزاری انتخاب ــیون برگ ــری کمیس ــن موضع گی ای

ــاخته و  ــراه س ــویش هایی هم ــا و تش ــا نگرانی ه را ب
ــت. ــرار داده اس ــام ق ــی از ابه ــات را در هاله ی انتخاب

دروازه هــای  بسته شــدن  رشــید  یوســف  آقــای   
ــده  ــل قانع کنن ــات دلی ــات را در والی کمیســیون انتخاب
ــی  ــات، مبن ــول از ســوی کمیســیون انتخاب ــل قب و قاب
مــادۀ  تطبیــق  یــا  و  به موقــع  برگــزاری  برعــدم 
ــس  ــد. ریی ــات، نمی دان ــون انتخاب ــارم قان یکصدوچه
افغانســتان، چالش هــای  عاالنــۀ  و  آزاد  انتخابــات 
ــه  ــفاف و عادالن ــات ش ــزاری انتخاب ــه برگ ــدۀ ک عم
ــب  ــه ترتی ــت ک ــمرده و گف ــد برش ــد می کن را تهدی
ــت و  ــن نیس ــون روش ــده گان تاکن ــت رای دهن فهرس
جــذب کارمنــدان موقــت کــه تعدادشــان بــه یک صــد 
هــزار تــن می رســد تــا حــال انجــام نشــده و 
ارگان هــای امنیتــی بررســی دقیــق از امنیــت محــات 
رای دهــی انجــام نــداده و بــه مــردم و نهادهــای ناظــر 
ــداد از  ــه چــه تع ــداده اســت ک ــان ن ــات اطمین انتخاب
محــات رای دهــی را می تواننــد تامیــن امنیــت کننــد؟ 
آقــای رشــید افــزود کــه یکــی از چالش هــای دیگــر 
برگــزاری انتخابــات عادالنــه معلوم نبــودن آمــار نفوس 
ــات آزاد و  ــده اســت. رییــس انتخاب محــات رای دهن
ــی  ــزرگ مل ــاف ب ــل ایت ــه تقاب ــۀ افغانســتان ب عادالن
و جریان هــای سیاســی کشــور بــا کمیســیون مســتقل 
انتخابــات، بــر سرسیســتم انتخابــات و اختصاص یافتن 
ــه احــزاب سیاســی  ــان ب بخــش از کرســی های پارلم
اشــاره کــرده و اظهــار داشــت کــه در بخــش سیاســی، 
ــات  ــتقل انتخاب ــیون مس ــم کمیس ــت و ه ــم حکوم ه
ــم  ــه قناعــت احــزاب سیاســی را فراه نتوانســته اند ک
ــات به وجــود  ــورد انتخاب ــی را در م و اجمــاع همه گان
بیــاورد. مــردم و احــزاب حــق دارد کــه خواســته ها و 
مطالبــات شــان را در زمینــۀ انتخابــات داشــته باشــند و 
ــات نتوانســته اند کــه اعتمــاد آن هــا را  ــان انتخاب مجری
فراهــم کننــد و احتمــال هرنــوع تقلــب و دســت کاری 

ــات وجــود دارد. ــه پروســۀ انتخاب ب
 آقــای رشــید نگرانی هــا را در مــورد برگــزاری 

انتخابــات جــدی دانســته و می گویــد: لحــن احــزاب 
ــه گذشــته تفــاوت  سیاســی در ایــن اواخــر نســبت ب
پروســۀ  مــا  کــه  نمی گوینــد  احــزاب  و  کــرده 
ــه  ــد ک ــه می گوین ــم، بلک ــم می کنی ــات را تحری انتخاب
ــدون آوردن  ــیون ب ــه کمیس ــم ک ــازه نمی دهی ــا اج م
اصاحــات، انتخابــات را برگــزار کنــد. ایــن مجموعــه 
مشــکات اســت کــه در مــورد انتخابــات وجــود دارد 
ــتان  ــردم افغانس ــی و م ــای انتخابات ــرای نهاده ــه ب ک

ــت. ــرده اس ــق ک ــویش را خل ــی و تش نگران
 ایــن در حالــی اســت کــه عبدالعزیــز ابراهیمــی معاون 
ــد  ــا تاکی ــات ب ــتقل انتخاب ــیون مس ــخنگوی کمیس س
می گویــد: کمیســیون مســتقل انتخابــات مصمــم اســت 
ــزان(  ــت می ــع ) بیست وهش ــات را به موق ــه انتخاب ک
برگزارکنــد. او گفــت: ورق هــای ۱3 والیــت بــه دفتــر 
ــی  ــاس انتخابات ــواد حس ــام م ــیده و تم ــزی رس مرک
ــال داده  ــات انتق ــه والی ــن وقــت ممکــن ب در زودتری
خواهــد شــد و بــرای کمیســیون دوچیــز مهــم اســت؛ 

ــای رای و  ــای صندوق ه ــردم در پ ــور م ــی حض یک
ــان  ــه پ ــق ب ــیون مطاب ــزدان، کمیس ــور نام دوم حض

ــد.  ــزار می کن ــات را برگ ــده انتخاب تعیین ش
ازســویی هــم، احمدضیــا مســعود عضــو ارشــد 
ــروز در نشســت  ــی افغانســتان، ام ــزرگ مل ــاف ب ایت
ــی از  ــزرگ مل ــاف ب ــه ایت ــرد ک ــام ک ــری اع خب
ــی  ــان مبن ــته های ش ــق خواس ــرای تحق ــه ب هرگزین
بــر آوردن اصاحــات در انتخابــات اســتفاده خواهنــد 

ــرد.  ک
ــاون دوم  ــش مع ــرور دان ــد س ــال، محم ــن ح در عی
ــبت  ــه مناس ــه ب ــی ک ــدت مل ــت وح ــس حکوم ریی
عاشــورای حســینی در وزارت تحصیــات عالــی 
ســخن می گفــت، تاکیــد کــرد، روزی کــه دروازۀ 
ــود،  ــته ش ــردم بس ــه روی م ــات ب رای دادی و انتخاب
بســته  نیــز  صلح آمیــز  زنده گــی  راه هــای  همــه 

ــد. ــد ش خواه
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نگرانی نهادهای ملی و بین المللی از انتخابات پارلمانی
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ــته  ــاه گذش ــت  م ــه در هش ــد: ک ــور می گوین ــت کش ــارت و صنع ــای وزارت تج مقام ه
ــت.   ــه اس ــش یافت ــد افزای ــور 3۲ درص ــادرات کش ــزان ص می

اجمــل حمیــد عبدالرحیــم زی معــاون وزارت تجــارت و صنعــت دیــروز سه شنبه)۲7ســنبله( 
در یــک نشســت خبــری گفــت کــه صــادرات افغانســتان در طــی هشــت مــاه نخســت ســال 
مالــی ۱397، در مقایســه بــه زمــان مشــابه آن در ســال گذشــته، 3۲درصــد افزایــش یافتــه 

. ست ا
ــی  ــق اســتراتژی مل ــش 3۲درصــدی را  تطبی ــن افزای ــل ای ــام وزارت صنعــت دلی ــن مق ای
ــه  ــی ب ــگاه های تجارت ــزاری نمایش ــی، برگ ــای هوای ــاد دهلیزه ــتان، ایج ــادرات افغانس ص
ــن،  ــورهای چی ــا کش ــی ب ــای ترانزیت ــاد راه ه ــور، ایج ــارج از کش ــی در خ ــدف بازاریاب ه
قزاقســتان، هنــد و ازبیکســتان و مشــخص کردن شــش قلــم از تولیــدات مهــم کشــور بــرای 

ــده اســت. صــادرات خوان
ــی،  ــای صنعت ــی پارک ه ــب پالیس ــت: تصوی ــزوده اس ــه اف ــم زی در ادام ــای عبدالرحی آق
ــای  ــام پارک ه ــن در تم ــع زمی ــر مرب ــی مت ــی ف ــت 50افغان ــن قیم ــرح تعیی ــب ط تصوی
ــت و ۱۱4  ــت خوس ــن در والی ــا از غاصبی ــن پارک ه ــب زمی ــترداد ۱۲۸جری ــی، اس صنعت
ــی  ــارک صنعت ــرمایه گذاران در پ ــرای س ــن ب ــب زمی ــع ۶0جری ــل و توزی ــب در کاب جری
ــای  ــش پارک ه ــارت در بخ ــت و تج ــت آوردهای وزارت صنع ــر دس ــک آب، از دیگ باری

ــی اســت. صنعت
ــک آب   ــی باری ــارک صنعت ــت در پ ــدم نخس ــه در ق ــه اســت ک ــان گفت ــام هم چن ــن مق ای
ــزار  ــرای  9000ه ــه کار ب ــه زمین ــرد ک ــرمایه گذاری صــورت می گی ــی س ــارد افغان ۱.3میلی

تــن فراهــم خواهــد شــد.
ــه اســت  ــز گفت ــۀ ارگ نی ــط عام ــر رواب ــس دفت ــن ریی ــش از ای ــه پی ــن درحالی ســت ک ای
کــه دهلیز هــای هوایــی جدیــد بــه  شــهرهای دهلــی، روســیه و ســایر کشــورهای اروپایــی 

ایجــاد شــده اســت و ســبب رونــق بیشــتر صــادرات کشــور گردیــده اســت.

ــروه  ــو گ ــی، ۲۶عض ــت مل ــی امنی ــت عموم ــاص ریاس ــات خ ــای قطع نیروه
تروریســتی داعــش را در شــهر کابــل بازداشــت کرده انــد.

ــروه  ــو گ ــی، ۲۶عض ــت مل ــی امنی ــت عموم ــاص ریاس ــات خ ــای قطع نیروه
تروریســتی داعــش را در شــهر کابــل بازداشــت کرده انــد.

این تروریستان قصد حمله به عزاداران حسینی را داشتند.
ریاســت امنیــت ملــی، گفتــه اســت کــه نیروهــای امنیــت ملــی از چنــد روز گذشــته 
ــه این ســو یــک شــبکۀ گــروه تروریســتی داعــش را کــه قصــد حملــۀ گروهــی  ب

ــد. ــل داشــتند، بازداشــت کرده ان ــه مراســم های عاشــورا را در کاب ب
ــازمان دهی  ــاه س ــد سلطان ش ــداهلل فرزن ــری عب ــی و رهب ــه هماهنگ ــبکه ب ــن ش ای
ــای  ــا در گروه ه ــد ت ــل آورده شــده بودن ــه کاب ــا ب ــراد از والیت ه ــن اف شــده و ای

کوچــک ســه یــا چهــار نفــری حملــه تروریســتی انجــام دهنــد.
ــی  ــت داعش ــت ۲۶تروریس ــی از بازداش ــی در حال ــت مل ــی امنی ــت عموم ریاس
ــهر  ــف ش ــاط مختل ــل در نق ــنده گان کاب ــه باش ــد ک ــر می ده ــل خب ــهر کاب در ش

مراســم های عــزاداری عاشــورای حســینی را برپــا کرده انــد.
ــن  ــرای تامی ــه ب ــت ک ــه اس ــور، گفت ــۀ کش ــه وزارت داخل ــت ک ــن درحالی س ای
امنیــت مراســم عــزاداری حســینی، بیــش از 500 تــن را مســلح ســاخته اند. 
هم چنــان، نهادهــای امنیتــی از تهدیــد امنیتــی در ســاحات کــه مراســم عــزاداری، 

ــد. ــی کرده ان ــراز نگران اب

مسعود و...
ــط  ــروز توس ــه دی ــانیت” ک ــر انس ــش “تصوی  از نمای
ــی فوتوژورنالســیت معــروف جهــان  ــای رضــا دقت آق
ــۀ از  ــا جمل ــش ب ــن نمای ــد. ای ــته ش ــش گذاش بنمای
گانــدی “اگــر بدنبــال صلــح واقعــی هســتیم، بایــد بــا 
تعلیــم و تربیــت کــودکان آغــاز نمائیــم” تمــام میشــود.
ــد  ــد فری ــم ناهی ــرات، خان ــس ه ــش در مجل روز قبل
از وکای شــناخته شــدۀ پارلمــان گفــت، هــم نســان 
ــق  ــودن ح ــرم زن ب ــی، بج ــدۀ طالبان ــن در ظلمتک م
بیــرون شــدن و مکتــب رفتــن را نداشــتیم، اگــر 
ــم  ــران ه ــی دخت ــود، هیچگاه ــعود نب ــت مس مقاوم
نســل مــن بــه دانــش نمیرســیدند، مــن وکیــل نبــودم 
ــه  ــان مــا در تاریکخان و شــاید هــم چندیــن نســل زن
ــت  ــک مل ــت ی ــیدند و سرنوش ــی میپوس ــای طالبان ه

ــت. ــاد میرف برب
مســعود در شــرایط ســخت جهــاد و مقاومــت، درون 
وادی هــا و دهکــده هــا مکاتــب ایجــاد نمــود، پوهانــد 
ــت  ــم و تربی ــؤولیت تعلی ــان مس ــل خ ــب فاض صاح
ــز  ــت، مراک ــده داش ــر عه ــن ب ــرو مجاهدی را در قلم
ــدر  ــا حی ــب رض ــر صاح ــئولیت داکت ــا مس ــی ب صح
ــا  ــار در دوران جهــاد بــود کــه ب گشــوده شــد.اولین ب
کشــیدن راه هــا و ســرک هــا، مســعود دهــات و شــهر 
هــا را بــا هــم نزدیــک ســاخت و آشــتی داد تــا اینکــه 
روزگار مــردم را در ســاحات دور دســت تقویــت 
ــگ و  ــود از فرهن ــی ب ــه هائ ــا نمون ــن ه ــد. ای گردی

ــارف احمدشــاه مســعود شــهید. مع
حــاال ضمــن اظهــار امتنــان از وزیــر صاحــب فرهنــگ 
ــأت  ــی و هی ــس بلخ ــرم میروی ــارف محت ــرور مع پ
رهبــری معــارف کشــور در تدویــر ایــن یادبــود 
زندگانــی  تــا  باشــکوه، صمیمانــه خواهشــمندیم 
ــطوره  ــاز، اس ــخ س ــوزگاران تاری ــن آم ــت ای پرفضیل
هــای مقاومــت، نمادهــای ملــی، الگــو هــای انســانیت 
ــا  ــد ت ــی کشــور نماین ــان را درج نصــاب تعلیم و ایم
ــا و  ــه ه ــاق، کارنام ــا، اخ ــوزه ه ــا آم ــو ب ــل ن نس
ــه اســت  ــن گون ــداکاری هایشــان آشــنا شــوند و ای ف
کــه پیونــد هــای ملــی محکــم میشــود و ملــت ســازی 

تقویــت می گــردد.

داود مکارم
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فهيم كاكر

هفتاد نکته از کتاب روانشناسی:
بدانیـد اگـر کل کتـاب روان شناسـی را بخوانـی بـه ایـن 70 

جملـه می رسـید
۱- روز تولد دیگران را به خاطر داشته باش

۲- حداقل سالی یکبار طلوع آفتاب را تماشا کن
3- برای فردایت برنامه ریزی کن

4- از عبارت»متشکرم«زیاد استفاده کن
5- بدان در چه وقت باید سکوت کنی

۶- زیر دوش آب برای خودت آواز بخوان
7- احمقانه رفتار مکن

۸- برای هر مناسبت کوچکی جشن بگیر
9- اجناسی که بچه ها می فروشند را بخر

۱0- همیشه در حال آموختن باش
۱۱- آن چه می  دانی به دیگران بیاموز

۱۲- روز تولدت یک درخت بکار
۱3- دوستان جدید پیدا کن اما قدیمی ها را از یاد مبر

۱4- از مکان های مختلف عکس بگیر
۱5- رازدار باش

۱۶- فرصت لذت بردن از خوشی هایت را به بعد موکول نکن
۱7- به دیگران متکی نباش

۱۸- هیچ وقت در مورد رژیم غذایی ات با کسی صحبت نکن
۱9- اشتباه هایت را بپذیر

۲0- بدان که تمام اخباری که می شنوی درست نیست
۲۱- بعد از تنبیه بچه هایت،  آن ها را در آغوش بگیر و نوازش کن

۲۲- گاهی برای خودت سوت بزن
۲3- شـجاع بـاش، حتـی اگـر نیسـتی وانمـود کـن کـه هسـتی، هیچ کـس 

نمی  توانـد تفـاوت بیـن ایـن دو را تشـخیص دهـد
۲4- هیچ وقت سال گرد ازدواجت را فراموش نکن

۲5- به کسی کنایه نزن
۲۶- از بیـن کتاب هایـت آن هایـی را امانـت بـده کـه بازگشت شـان برایت 

مهم نباشـد
۲7- به بچه هایت بگو که آن ها فوق العاده اند.

۲۸- سحرخیز باش
۲9- سـعی کن همیشـه خیلی هوشـیار باشـی، شـانس گاهی اوقات خیلی 

آرام در می زنـد
30- همیشه ساعتت را پنج دقیقه جلو بکش

3۱- کسـی را کـه امیـدوار اسـت هیـچ گاه ناامیـد نکن شـاید تنهـا داروی 
باشد او 

3۲- وقتی با بچه ها بازی می کنی سعی کن آن ها برنده شوند
33- هیچ گاه در دستگاه پیغام گیر تلفن پیام بی معنی و نامفهوم نگذار

34- وقت شناس باش
35- از افراد ناشایست دوری کن

3۶- در پول دادن به بچه هایت خسیس نباش
37-اصالت داشته باش

3۸- هیچ وقت به رقیبت اعتماد نکن
39- از حدی که الزم است مهربان تر باش

40- وقتی عصبانی هستی به هیچ کاری دست نزن
4۱- بهترین دوست همسرت باش

4۲- تا وقتی شغل بهتری پیدا نکرده یی شغل فعلیت را از دست مده
43- سعی کن مفیدترین و با احساس ترین آدم روی زمین باشی

44- از کسی کینه به دل نگیر
45- برای تمام موجودات زنده ارزش قایل شو

4۶- شکست را به راحتی بپذیر
47- وقتی پیروز شدی فخرفروشی نکن

4۸- خودت را در گیر مسایل بی اهمیت نکن
49- هرگز به کسی نگو که خسته و افسرده به نظر می آید

50- همیشه به قولت وفادار باش
5۱- تا می توانی جدایی ها را به وصل تبدیل کن

5۲- عـادت کـن کـه همیشـه حتـی زمانـی که ناراحت هسـتی خـودت را 
سـرحال نشـان دهی

53- زنده گی را سخت نگیر
54- هیچ وقت قماربازی نکن

55- وقتـی با کار سـختی روبرو شـدی بـه خودت تلقین کن که شکسـت 
است غیرممکن 

5۶- از وسایلت به خوبی محافظت کن
57- انتظار نداشته باش که پول برایت خوشبختی بیاورد

5۸- برای تغییردادن دیگران بیش از این تاش نکن
59- همیشه خوش ظاهر و شیک پوش باش

۶0- پل هـا را از بیـن نبـر شـاید مجبور شـوی بـار دیگـر از رودخانه عبور 
کنی

۶۱- خودت را دست کم نگیر
۶۲- متواضع و فروتن باش

۶3- در موترت را همیشه قفل کن
۶4- قدرت بخشنده گی را از یاد مبر

۶5- نسـبت بـه مردمـی کـه به تـو می گویند خیلـی صادق و بی ریا هسـتی 
باش محتاط 

۶۶- دوستی های قدیم را دوباره تازه کن
۶7- سعی کن زنده گی همواره برایت پیام داشته باشد

۶۸- کتاب مورد عاقه ات را برای بار دوم بخوان
۶9- طـوری زنده گـی کن که روی سـنگ قبرت بنویسـند: شـخصی که از 

هیـچ چیـز در ز نده گیش پشـیمان نبود 
70- بدان در چه وقت باید سکوت کنی.

فيـسبـوک نـــامــه

مقابـله  بـرای  دنیـا  چپ هـای 
شـوند متحـد  جـدید  گـرایان  اقتـدار  با 

بـزرگ  مالـی  حامـی  ادلسـون،  شـلدون 
سـخاوت مندانه  جمهوری خواهـان، 
کمک هـای مالـی بـه گروه های دسـت راسـتی 
ایـاالت متحده و اسـراییل برای پیشـبرد برنامه 
مشـترک ضدلیبرالیسم و نژادپرسـتانه در هردو 

می کنـد. اعطـا  کشـور 
واقعیـت ایـن اسـت کـه بـرای مقابلـۀ موثـر 
نمی تـوان  راسـتی  دسـت  اقتدارگرایـی  بـا 
شکسـت خوردۀ  شـرایط  بـه  به سـاده گی 

بازگشـت. گذشـته  دهه هـای 
بسـیاری  در  و  متحـده  ایـاالت  در  امـروزه 
از نقـاط دنیـا مـردم بـرای دسـت مزد بیشـتر 
اختصـاص  کار  بـه  را  اضافه تـری  سـاعات 
کـه  هسـتند  نگـران  هم چنـان  و  می دهنـد 
فرزنـدان  شـان کیفیـت زنده گـی پایین تـری از 

می کننـد. تجربـه  را  آن هـا  خـود 
آینده یـی  بـرای  کـه  اسـت  ایـن  مـا  وظیفـۀ 
بجنگیـم کـه فناوری هـای جدیـد و نوآوری ها 
باشـد؛  سـودآور  و  مفیـد  مـردم  همـه  بـرای 

محـدود. عده  یـی  بـرای  نه تنهـا 
قابـل قبـول نیسـت که تنهـا یک درصـد باالی 
جمعیـت دنیـا بیـش از نیمـی از ثـروت جهان 
را در اختیـار داشـته باشـند؛ در صورتـی کـه 
70درصـد پاییـن جمعیـت در حـال کار جهان 
تنهـا 7/۲درصـد ثـروت را در اختیـار داشـته 

. شند با
دولت هـای جهـان می باید بـرای پایـان دادن به 
ثروت منـد  شـرکت های  بی معنـی،  وضعیـت 
دالر  ۲۱تریلیـون  از  بیـش  کـه  چندملیتـی  و 
را بـه منظـور فـرار از مالیـات در بانک هـای 
عـوض  در  و  می کننـد  نگهـداری  خارجـی 
مدعـی متحمل شـدن برنامه ریاضتـی از جانب 

دولت هـای خـود هسـتند، گردهـم آینـد.
بـه هیچ عنـوان قابـل قبول نیسـت کـه صنایع 

سـوخت های فسـیلی بـه کسـب منافع وسـیع 
انتشـار  ادامـه دهنـد؛ در شـرایطی کـه  خـود 
کربـن حاصل از آن در حـال نابودکردن زمینی 
نـواده گان  و  فرزنـدان  بـه  متعلـق  کـه  اسـت 

. ست ما
بـه هیـچ عنـوان قابـل قبول نیسـت کـه تعداد 
بین المللـی  غول هـای  از  انگشت شـماری 
رسـانۀ متعلـق بـه تعـداد اندکـی از میلیاردرها 
به طـور وسـیعی جریـان اطاعـات در سـطح 

جهانـی را کنتـرل کننـد.
کـه  نیسـت  قبـول  قابـل  عنـوان  هیـچ  بـه 
سیاسـت های تجـاری که بـه نفع شـرکت های 
چندملیتـی بـزرگ بـوده و مردم طبقـۀ ضعیف 
یـک  بـه  دنیـا  سرتاسـر  در  را  آسـیب پذیر  و 
چشـمان  از  دور  می کنـد،  تشـویق  مسـابقه 

عمـوم نوشـته و تدویـن شـود.
بـه هیـچ عنـوان قابـل قبـول نیسـت کـه پـس 
از سـالیان درازی کـه از جنـگ سـرد گذشـته 
اسـت، کشـورهای سرتاسـر دنیـا بیـش از یک 
تریلیـون دالر را صـرف سـاختن سـاح های 
میلیون هـا  کـه  صورتـی  در  کـرده؛  مخـرب 
بیماری هایـی کـه به سـاده گی  اثـر  کـودک در 

قابـل درمـان اسـت، می میرنـد.
قـدرت  افزایـش  بـا  موثـر  مقابلـه  به منظـور 
یـک  بـه  مـا  اقتدارگـرا،  بین المللـی  محـور 
رفـاه،  بـرای  کـه  مترقـی  بین المللـی  جنبـش 
امنیـت و شـرافت مشـترک بـرای همـه مـردم 
بسـیج می شـود و بـه نابرابـری عظیـم جهانـی 
کـه نه تنهـا در توزیـع ثـروت بلکـه در قدرت 

نیازمندیـم. نیـز وجـود دارد،  سیاسـی 
چنیـن جنبشـی می بایـد طالـب تفکر سـازنده 
و پررنـگ در خصـوص جهـان مطلـوب مـا 
باشـد. در حالی کـه محـور اقتدارگـرا خـود را 
متعهـد بـه نابـودی نظـم جهانی پـس از جنگ 

برداشـتن  میـان  از  منظـور  بـه  جهانـی  دوم 
محدودیت هـای دسترسـی به قـدرت و ثروت 
می بینـد، روش هـای دفاعـی سـاده کنونـی مـا 
بـرای مقابلـه بـا آن کافـی بـه نظـر نمی رسـد.

در  چه گونـه  کـه  ببینیـم  صادقانـه  بایـد  مـا 
شکسـت  خـود  وعده هـای  از  بسـیاری 
خوردیـم و چه گونـه اقتدارگرایـان ماهرانـه آن 
شکسـت ها را به منظـور جلـب حمایـت بـرای 
دسـتور کار خـود مـورد اسـتفاده قـرار دادنـد.
مـا بایـد از فرصت اسـتفاده کرده بـه بازنگری 
ایده هـای خـود در جهـت سـاخت یـک نظـم 
جهانـی مترقـی اصیـل بـر مبنـای همبسـته گی 

بپردازیم. انسـانی 
روی  بـر  انسـان ها  آن،  اسـاس  بـر  نظمی کـه 
کـره خاکـی دارای انسـانیت مشـترک هسـتند 
کـه همه مـا خواهان رشـد سـالم فرزندان مان، 
آموزش مناسـب، شـغل آبرومند، دسترسـی به 
آب آشـامیدنی سـالم و هوای پـاک و زنده گی 

در صلح هسـتیم.
وظیفـۀ مـا این اسـت کـه در هرگوشـه از این 
جهـان برای داشـتن ایـن ارزش ها و دسـتیابی 

بـه یک دنیـای بهتـر مبـارزه کنیم.
در دورۀ زمانـی انفجـار ثـروت و فنـاوری، مـا 
توانایـی سـاختن یـک زنده گـی شایسـته برای 

تمـام مـردم دنیـا را داریم.
انسـانیت مشـترک و  برپـا کـردن  وظیفـۀ مـا 
غیرمسـووالنه  اعمـال  و  قدرت هـا  بـا  تقابـل 
دولت هـا یـا شـرکت ها کـه در تـاش بـرای 
بـا  مـا  دادن  قـرار  رودررو  و  مـا  جداسـازی 

اسـت. هسـتند؛  یکدیگـر 
مـا می دانیـم کـه اقندارگرایـان فراتـر از مرزها 
بـا یکدیگـر هـم کاری می کننـد؛ مـا نیـز بایـد 

کنیم. چنیـن 

بخش دوم و پایانیمقالۀ: برنی سندرز /منبع: گاردین

ــا ســایر  ــد پــول اســعار، اســناد قابــل معاملــه بی اســم، طــا ی نمی توان
ــر  ــه ارزش بیــش از ۲0 هــزار دال فلــزات قیمتــی یــا احجــار کریمــه ب
آمریکایــی یــا معــادل آن بــه ســایر اســعار را بــا خــود انتقــال دهــد یــا 
ــه خــارج از کشــور از طــرق حمــل و  ــور ب ــام مذک ــال اق ــرای انتق ب
نقــل بــار و کاال، ارســال پســتی یــا ســایر روش هــای انتقــاالت فیزیکــی 

ــد.« ــتفاده نمای ــه نحــوی از انحــاء اس ب
در تازه تریــن مــورد از قاچــاق ارز بــه خــارج، مقام هــای محلــی 
ــاه  ــه در ســه م ــد ک ــت هــرات در غــرب افغانســتان اعــام کردن والی
ــان  ــرز اســام قلعه می ــر در م ــام قاچــاق دال ــه اته ــر را ب گذشــته 50نف

ــد. ــت کرده ان ــران بازداش ــتان و ای افغانس
ــروز)  ــه اســت کــه دی ــی هــرات گفت ــی فرهــاد، ســخن گوی وال جیان
دوشــنبه ۲۶ ســنبله/ شــهریور( نیــز یــک قاچاقچــی ارز در مــرز ایــران 
بازداشــت شــده اســت. ایــن شــخص 3۸هــزار دالــر را در یــک خــودرو 
جاســازی کــرده و قصــد داشــت ایــن مبلــغ را بــه ایــران منتقــل کنــد.

ــن  ــل از ای ــه قب ــام افرادی ک ــرات تم ــی ه ــخن گوی وال ــۀ س ــه گفت ب
بازداشــت شــده بودنــد، بــه نهادهــای عدلــی و قضایــی معرفــی 
ــی  ــر حــدود ۱0ال ــاق دال ــه قاچاق ــراد متهــم ب ــۀ او اف ــه گفت شــده اند. ب

ــتند. ــر هس ــزار دال ۱5ه
درماه هــای اخیــر بــا کاهــش ســریع نــرخ برابــری ریــال ایــران در برابــر 
ارزهــای خارجــی، گفتــه می شــود روزانــه حــدود ســه میلیــون دالــر از 
ــران قاچــاق می شــود. خلیــل صدیــق، رییــس بانــک  ــه ای افغانســتان ب
مرکــزی افغانســتان گفتــه کــه بانــک مرکــزی مســوول کنتــرل قاچــاق 

ارز بــه ایــران نیســت.
قیمــت دالــر در مقابــل افغانــی در روزهــای اخیــر بــه طــرز بی ســابقه 
افزایــش یافتــه و از 73 بــه بیــش از 75 افغانــی رســیده اســت. در عیــن 
ــش را »کاذب«  ــن افزای ــتان ای ــزی افغانس ــک مرک ــس بان ــال، ریی ح
ــش  ــث کاه ــان ارز« باع ــران و قاچاقچی ــه »محتک ــه ک ــده و گفت خوان

ــده اند. ــازار ش ــی در ب ارزش افغان
رییــس بانــک مرکــزی از مــردم خواســته کــه معامــات روزانــۀ را بــا 
افغانــی انجــام دهنــد و تاکیــد داشــته اســت کــه کاهــش ارزش افغانــی 
موقتــی اســت. او گفتــه اســت:«محتکران شناســایی و از طریــق مراجــع 

ــه پنجــه قانــون ســپرده می شــوند.« قانونــی ب



Year 10 y NO 2333 y Wednesday 19 September 2018

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب اهلل احمدی- 0795067463 

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152

     صاحب امتیاز: احمد ولی مسعود

nazari.paryani@yahoo.com

& شماره تماس:  0752044210

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: نادری -  0744600630 

به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان برمي گردد.

 چاپ: مطبعه امام - 0799142999 

نشاني: سرک 13 وزيراکبرخان، کوچه چهارم 
دست چپ

ــدۀ  ــاالت متح ــوری ای ــپ، رییس جمه ــد ترام دونال
امریــکا روز دوشــنبه ۱7ســپتامبر از وضــع تعرفه هــای 

جدیــدی بــر کاالهــای چینــی خبــر داد.
ملــی  شــورای  افتتاحیــۀ  نشســت  پایــان  در  او 
کارگــران امریــکا کــه در کاخ ســفید برگــزار شــد، بــه 

خبرنــگاران گفــت: »شــما امــروز در چیــن خواهیــد 
ــای  ــدن بازاره ــس از بسته ش ــه پ ــه بافاصل ــد ک دی
مالــی، مــا خبــر جدیــدی را اعــام خواهیــم کــرد و 
ــاالت  ــۀ ای ــادی وارد خزان ــول زی ــب پ ــن ترتی ــه ای ب
ــه  ــادی ب ــول زی ــد. پ ــد ش ــکا خواه ــده امری متح

دســت می آیــد امــا خبــر آن را امــروز پــس از بســته 
ــنوید.« ــی می ش ــای مال ــدن بازاره ش

ــن  ــات ای ــرد جزیی ــام ک ــپ اع ــای ترام ــه آق اگرچ
ــام  ــی اع ــای مال ــس از بسته شــدن بازاره ــر را پ خب
ــد  ــث ش ــز باع ــخنان او نی ــن س ــا همی ــد ام می کن
ــود را در روز  ــکا کار خ ــورس امری ــای ب ــه بازاره ک
ــان  ــه پای ــا افــت ارزش شــاخص ســهام ب دوشــنبه ب

ــانند. برس
بــه  تعرفه هایــی  امریــکا  بنابــر تصمیــم جدیــد 
ارزش تقریبــی ۱70میلیــارد یــورو )۲00 میلیــارد 
ــی  ــای واردات ــترده یی از کااله ــف گس ــه طی دالر( ب
ــه  ــف از جمل ــزار محصــول مختل ــامل ۶ه ــی ش چین
و  اینترنــت  تجهیــزات  الکترونیــک،  تجهیــزات 
اتصــال بــه وای -فــای، دســتگاه های دریافــت و 
ــوالت  ــری، محص ــی و تصوی ــای صوت ــال داده ه انتق
ــای دســتی و  ــا کیف ه ــه ت ــان گرفت ــی از مبلم مصرف
ــاختمانی و  ــوالت س ــی، محص ــی برق ــوازم خانه گ ل

تولیــدات کشــاورزی وضــع می شــود.

واشــنگتن در نظــر دارد کــه در اولیــن مرحلــه، تعرفــۀ 
ــد و در  ــش ده ــد افزای ــی را ۱0درص ــای چین کااله
نهایــت از ابتــدای ســال ۲0۱9 میــادی ایــن رقــم را 

بــه ۲5درصــد برســاند.
ــی  انتشــار ایــن خبــر باعــث شــد کــه بازارهــای مال
ــت  ــا اف ــنبه ب ــان را در روز سه ش ــز کار ش ــن نی چی
ــه  ــی رود ک ــار م ــد. انتظ ــاز کنن ــهام آغ ــاخص س ش
ــد  ــم دونال ــن تصمی ــال ای ــر در قب ــار دیگ ــن ب چی

ــد. ــل بزن ــار متقاب ــه رفت ــت ب ــپ دس ترام
ــه  ــاه ژوئی ــنگتن از م ــن و واش ــاری پک ــگ تج جن
آغــاز شــده و ایــن ســومین دور از وضــع تعرفه هــای 
جدیــد از ســوی آمریــکا بــر واردات کاالهــای چینــی 

اســت.
ــری از  ــع دور دیگ ــر وض ــز خب ــش نی ــۀ پی چندهفت
ــه بخشــی از  ــارد یــورو ب ــه ارزش 43میلی تعرفه هــا ب
کاالهــای چینــی منتشــر شــد کــه قــرار اســت اجــرای 

آن هــا از ۲4ســپتامبر آغــاز شــود.

ـــای  ـــه نیروه ـــت ک ـــی از آن اس ـــا حاک گزارش ه
ـــد  ـــت  یافته ان ـــواهدی دس ـــه ش ـــوریه ب ـــش س ارت
ـــش  ـــتی داع ـــروه تروریس ـــد گ ـــات می کن ـــه اثب ک
ــی  ــزات نظامـ ــاح و تجهیـ ــوریه از سـ در سـ

ـــت. ـــرده اس ـــتفاده ک ـــراییل اس اس
ـــازی  ـــه پاکس ـــدام ب ـــوریه اق ـــش س ـــای ارت نیروه
ـــرده و  ـــش ک ـــرل داع ـــده از کنت ـــق آزاد ش مناط
در جریـــان آن بـــه انبـــار ســـاح و مهمـــات 
ـــت  ـــراییل دس ـــی و اس ـــورهای عرب ـــاخت کش س

یافته انـــد.
پاکســـازی  جریـــان  در  ســـوریه  ارتـــش 
حوض الیرمـــوک واقـــع در حومـــه غربـــی 
والیـــت درعـــا تعـــدادی ســـاح، آر.پی. جـــی، 
ـــات در  ـــر مهم ـــبک و دیگ ـــلحه س ـــک، اس موش
ـــه  ـــرده ک ـــدا ک ـــش پی ـــای داع ـــی از پایگاه ه یک
برخـــی از آن هـــا ســـاخت اســـراییل هســـتند.
ـــن  ـــراییل در ای ـــمی اس ـــام رس ـــچ مق ـــوز هی هن

ـــت. ـــرده اس ـــر نک ـــار نظ ـــورد اظه م

ــی  ــن دور رونمای ــش پنجمی همای
ــور  ــس جمه ــار ریی ــی از آث برخ
ــح  ــی صل ــورای عال ــس ش و ریی
پیشــین کشــور، برهــان الدیــن 
ربانــی  دیــروز ســه شــنبه)۲7 
ســنبله( در کابــل برگــزارش شــد.
برخــی از آثــار برهــان الدیــن 
ــورای  ــین ش ــس پیش ــی ریی ربان

ــا حضــور  ــروز ب ــح دی ــی صل عال
رهبــران  حکومتــی،  مقامــات 
و  مدنــی  فعــاالن  و  جهــادی 
کانتیننتــال  هوتــل  در  رســانه  

رونمایــی شــد.
همه ســاله  درحالی ســت  ایــن 
ــال روز  ــود از س ــا یادب ــان ب هم زم
رییس جمهــوری  شــهادت 

ــار او  پیشــین کشــور برخــی از آث
بــه نمایــش گذاشــته می شــود.

رییــس  ربانــی  الدیــن  برهــان 
پیشــین شــورای عالــی صلــح 
افغانســتان در ســال ۱390 توســط 
ــهادت  ــه ش ــب ب ــتان طال تروریس

ــید. رس

از هفدهمیـــن ســـالیاد احمدشـــاه مســـعود، 
ـــان  ـــای بامی ـــور در والیت ه ـــی کش ـــان مل قهرم

ــد. ــت شـ ــار گرامی داشـ و تخـ
ــار  ــان و تخـ ــای بامیـ ــووالن در والیت هـ مسـ
ــالیاد  ــن سـ ــه از هفدهمیـ ــم جداگانـ در مراسـ

قهرمـــان ملـــی کشـــور یـــاد بـــود کردنـــد.
ــه در  ــار کـ ــی تخـ ــددی، والـ ــل اهلل مجـ فضـ
مراســـمی بـــه مناســـبت هفتـــۀ شـــهید و 
ــخن  ــی سـ ــان ملـ ــالیاد قهرمـ ــن سـ هفدهمیـ
می گفـــت، از رشـــادت و کارنامه هـــای شـــهید 
ـــرار  ـــرد تک ـــرده و او را م ـــاد آوری ک ـــعود ی مس

ــد.  ــدنی خوانـ ناشـ
هم چنـــان، طاهـــر ظهیـــر، والـــی بامیـــان نیـــز 
ــالیاد  ــن سـ ــود از هفدهمیـ ــاد بـ ــم یـ در مراسـ
قهرمـــان ملـــی در ایـــن والیـــت گفـــت کـــه 
ـــان  ـــت ج ـــرای آزادی و عدال ـــعود ب ـــهید مس ش
خـــود را فـــدا کـــرد و بایـــد از رشـــادت ها و 

قهرمانی هـــای او گرامی داشـــت  شـــود. 

کرد وضع  کاالهای چینی  بر  ا  ر تعرفه های جدیدی  ر  با برای سومین  ترامپ  دونالد 

اسراییل از تجهیزات نظامی  ربانـیاستفاده داعش  لدین  ا برهـان  ثار شهیـد  آ برخی  رونمـایی 

ازهفدهمین سالیاد قهرمان ملی در والیت تخار و بامیان گرامی داشت شد


