
سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1885   یک    شنبه       2 عقرب  /     آ با  ن        y    1395   21 محرم  الحرام y 1437   23 ا و کتو بر  2016

خوب انديشيدن آن است كه ما از مدل و نمونۀ كوچِك داخلِي دنياِي وجودمان بر اساس دنياي بزرگ
 و حقيقي، تصوير درست و روشني كه سزاوار وجوِد خود ما است بسازيم.

آندره موروا

   پخش همزمان:
   بلخ

   پروان
      پنجشیر 

        میدان وردگ 
                و کاپیسا               

روزنامۀ صبح افغانستان کابل - هرات    چاپ همزمان:

  www.mandegardaily.com    

صفحه 6

صفحه 6 صفحه 2

صفحه 2

ــا ، لــوړ پرمختــګ ، ټولنیــزواو اقتصــادي  ــه پراختی د کلیــو او ښــارونو د خلکــو د ژونــد ښــه والــې ، یــو شــان  او متوازن

پړاوونــو تــه رســیدل هغــه لویــې موخــې دي چــې د افغانســتان اســامي جمهــوري دولــت هغــو تــه د رســیدو لپــاره زیاتــې 

هڅــې کــوي . د یــوې تیــرې لســیزې نــه د زیاتــې مــودې راهیســې ، د کلیــو د بیارغونــې اوپراختیــا وزارت وتوانیــد چــې د مــي 

پیوســتون پروګــرام د زرګونــو پــروژو پــه تطبیــق رسه د هیــواد شــاوخوا )۹۰( ســلنه برخــه تــر خپــل پوښــښ النــدې راويل او 

پــدې لــوی او اغیزمــن خوځښــت رسه د بیوزلــۍ د کمــوايل، د کلیــو او بانــډو اقتصــادي ودې، د کلیوالــو د ژونــد د ښــه وايل، 

دشــخړو د حلولــو، ســیمه ایــزې عمــي واکمنــۍ او نــورو روښــانه ارزښــتونو پــه برخــه کــې اوچــت ګامونــه پورتــه کــړي . 

د مــي پیوســتون پروګــرام پــه بیابیلــو ســکتوري برخــو کــې پــه بــې شــمیره پراختیايــي او ټولنیــزو خدمتونــو رسه وتوانیــد د 

هیــواد د کلیــو او بانــډو خلــک رسه یوځــای کــړي او هغــوی تــه د ټاکڼــې او پــه عمــل کــې د تصمیــم نیونــې واک ورکــړي 

او د زرګونــو اغیزمنــو ټولګټــو پــروژو پــه تطبیــق رسه زمونــږ د کلیوالــو پــه ژونــد کــې لــوی بدلونونــه رامنځتــه کــړي . اوس 

زمونــږ کي او بانــډې د تصمیــم نیونــې وګړنیزبنســټونه لــري چــې د پراختیايــي شــوراګانو تــر نامــه النــدې کولــی يش خپلــې 

اړټیــاوې او ســتونزې تشــخیص کــړي، هغــو تــه لومړیتــوب ورکــړي اوپــه پایلــه کــې ، یــوه ښــه ژونــد تــه د رســیدوپه هیلــه، 

هڅــې وکــړي .

اوس چــې د یــوې لســیزې لــه تیریــدو وروســته د مــي پیوســتون پروګــرام پــای تــه رســیدلی او تراوســه هــم زمونــږ هیــواد ، د 

خلکــو د ژونــد ښــه وايل او پراختیــا تــه اړټیــا لــري، لــه نیکــه مرغــه د مــي پیوســتون پروګــرام دوام  د ولــي تــړون مــي برنامې 

رسه تعقیبیــږي ، څــو د هیــواد پــه کلیــو او بانــډو کــې د پراختیایــي، اقتصــادي او ټولنیــزې ودې شــاهد اوســو او زمونــږ خلــک 

ورځ تــر ورځــې وتوانیــږي یــو هوســا ژونــد تــه الس رســی ومومــي. 

البتــه د ولــي تــړون مــي پروګــرام خپــل خــاص اصــول او معیارونــه لــري څــو هغــو تــه پــه اتــکاء رسه د پراختیــا او پرمختــګ 

پړاوونــه پــه ســمه  او عمــي توګــه ووهــي .

ــتان د  ــه د افغانس ــو څخ ــدې معیارون ــو ل ی

کلیــو او بانــډو د پراختیــا تــر څنــګ، ښــاري 

ــتون  ــي پیوس ــه ده . د م ــه پاملرن ــا  ت پراختی

پروګــرام د لیــدو وړ الســته راوړنــو او د 

ســنجول شــوي مدیریــت میکانیــزم پــه نظــر 

ــوی  ــه ش ــاور رامینځت ــو رسه د ا ب ــې نیول ک

چــې کولــی شــو ښــارونوته هــم پــه همــدې 

توګــه وده او پراختیــا ورکــړو. نــو لــه همدې 

املــه د ولــي تــړون پــه مــي پروګــرام کــې  

ښــاري پراختیــا، یــو مهــم اصــل دی او هغــه 

تــه پاملرنــه کیــږي.

ــځو او  ــې د ښ ــوراګانو ک ــي ش ــه پراختیاي پ

نارینــه وو ګــډ فعالیــت اوښــکاره رول ، یــو 

بــل اصــل دی چــې هغــه تــه پــه پاملرنــې رسه پــه هیــواد کــې پــه پراختیــا او پرمختــګ کــې، د ټولڼــې  یــوې مهمــې او د 

پاملرنــې وړ برخــې    (ښــځو( تــه ونــډه ورکــوي. د کلیــو د پراختیــا پــه برخــه کــې د ښــځو د ونــډې اغیزمنتــوب ، او د هیــواد 

د کلیــو او بانــډو پراختیايــي مســألو اوپــه نــورو اړونــډو پراختیــا یــي چــارو کــې د هغــوی مثبــت نظــر ورکــول د دې المــل 

شــو څــو د ولــي تــړون پــه مــي پروګــرام کــې د دوی نقــش الزیــات يش او د هیــواد د ښــاري او کلیــوايل ښــځو ونــډه د 

پراختیايــي شــوراګانو پــه رهــرۍ کــې )۵۰( ســلنې تــه ورســیږي . 

پــه همــدې توګــه د ولــي تــړون مــي پروګــرام بیــن الــوزاريت خصلــت ، پــدې برنامــه کــې د عمــل ملنــه پراخــه کړیــده او د 

کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت تــر څنــګ ، څــو نــورو ســکتوري وزارتونوتــه هــم د دې لــوی مــي پروګــرام د تطبیــق لــه 

پــاره ونــډه ورکــوي . د یادونــې وړ ده چــې د څارنــې او ارزونــې اصــل هــم د شــوراګانو او هــم داړونــډو چارواکــو لــه خــوا 

د مســؤولیت منلــو او صادقانــه کار المــل کیــږي او اړونــد وزارتونــه د خپــل کار پــه مقابــل کــې هیــواد والــو تــه مســؤول او 

حســاب ورکونکــی دي . 

د ولــي تــړون مــي پروګــرام ، پــه ټــول افغانســتان کــې یــو لــوی پراختیايــي بهیــر دی چــې د ښــارونو او کلیــو ترمینــځ واټــن 

لڼــدوي او د ټــول هیــواد ښــاري او کلیــوايل اوســیدونکو تــه دا فرصــت ورکــوي څــو پــه خپــل نووښــت اوعمــل رسه وکولــی 

ــه ســاحه کــې پخپلــه حســاب  ــه لومړیتــوب ورکــړي او د تطبیــق اوعمــل پ ــا وي ، هغــه ت يش هرهغــه څــه چــې ددوی اړټی

ورکونکــی ، فعــال او مســؤول وي . 

د ولــي تــړون مــي پروګــرام پــه کورنیــو کــې دبیوزلــۍ کچــه کمــوي او هڅــې کــوي څــو پــه عمــل کــې د تطبیــق پــه بهیرکــې 

، ښــاریان او کلیــوال یــو شــان د اقتصــادي او پراختیــا لــه ښــه والــو نــه برخمــن کــړي. یعنــې هامغــه شــان آســانتیاوې او ګټــې 

ــه برخمــن يش . پــه همــدې هیلــه  چــې یــو ښــاري کولــی يش ورتــه الس رســۍ ولــري ، کلیــوال مــو هــم کولــی يش ورن

واټنونــه لنــډ یــږي او ټولنیــز او اقتصــادي  وده یــو شــان ټولــو هیــواد والــو تــه وړانــډی کیــږي. 

پروګــرام  تــړون مــي  د ولــي  اصــواًل 

بنســټیزې موخــې پــه هیــواد کــې د دوام 

دارې پراختیــا د امکاناتــو د زمینــې برابــرول 

دي اوهڅــې کیــږي څــو د لویــو پــروژو پــه 

تطبیــق اوجوړیــدو رسه د پراختیــا بهیــر هــم 

ــي  ــړون م ــي ت ــړي . د ول ــه ک اوږد مهال

پروګــرام بــه یــو اســايس پروګــرام وي چــې 

ــږ  ــه زمون ــې ب ــا ک ــه رڼ ــو پ ــته راوړن د الس

هیــواد پــه پراخــه توګــه پراختیا او هوســاینې 

د  د خلکــو  او  ومومــي  تــه الس رســۍ 

اقتصــادي بنســټ پــه غښــتي کیــدو رسه بــه 

ــه  ــع پ ــتي وض ــو معیش ــواد وال ــږ د هی زمون

ــي  . ــی وموم ــه وال ــه ښ ــه توګ مطلوب

د ولسـي تـړون ملــي پروګــرام

وزیر مالیه:

تا 2024 نیازمند کمک هستیم

وزارت خارجه افغانستان:

پاکستان تحریم طالبان را لحاظ کند

ننګرهار کې د داعش ډلې بیا 

فعالېدو عوامل څه دي؟

صلِح تباری و تداوِم جنگ

چــرا
 قندوز تصفیه نمی شود؟
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سـرانجام پـس از ماه هـا تـاش، رییس جمهـورِ 
افغانسـتان آقای اشـرف غنی و گلبدین حکمتیار 
رهبِر شـاخه یی از حـزب اسـامی، موافقت نامۀ 
صلـح را امضـا کردند. رهبـران دولـِت وحدِت 
ملـی و تعـدادی از کشـورها، ایـن توافق را یک 
دسـتاورد و گامِ مهـم بـرای رسـیدن به صــلح 
خواندنـد و از آن حمایت شـان را اعـام کردند. 
امـا فـارغ از ایـن تبلیغـات و هیاهوهـا، آیـا این 
موافقت نامـه بـه ختـم جنـگ و تحقـِق ثبـات 

کمـک خواهـد کرد؟ 
قبـل از همـه بایـد گفـت کـه صلـح بـا یـک 
حقوقـی،  نقطه نظـر  از  تروریسـت،  گـروه 
عمـِل  و  می شـود  پنداشـته  عدالـت  خـاِف 
منافـی عدالـت، حاکمیـِت  قانـون را بـه چالش 
می کشـاند و عـدم حاکمیـِت قانـون نیز کشـور 
می دهـد.  سـوق  گوناگـون  بحران هـای  بـه  را 
در هیـچ  نقطـه از دنیـا، دولت هـا و نهادهـای 
نمی کننـد،  صلـح  جنایـت کاران  بـا  مسـوول 
یـا  و  تضعیـف  به هـدِف  صلـح  این کـه  مگـر 
نابودی تروریسـت ها و جنایت کاران باشــد، نه 

آنـان.  دوبـارۀ  احیـای  به هـدف 
افغانسـتان  در  اخیـر  دهـۀ  یک ونیـم  در  امـا   
مذاکـره  بـرای  دولت مـردان  کـه  راهکارهایـی 
در  هراس افکـن  گروه هـای  بـا  صلـح  و 
صلـح  بـه  را  آن هـا  نه تنهـا  گرفتنـد،  پیـش 
نابـودِی  آسـتانۀ  در  بلکـه  نمی سـاخت،  وادار 
هراس افکنـان منتـج  بـه احیـای دوبـارۀ آن هـا 

 . یـد د می گر
مـدارا بـا طالبان و اعطای انـواِع امتیازهاِی مادی 
و معنـوی و رهایـی زندانیـاِن این گـروه و قطع 
بمبـاران و عملیات هـای شـبانه، امتیازاتی بودند 
کـه طالبـان را متقاعـد بـه صلـح نکـرد، بلکه به 
ایـن گـروه مصونیت و مشــروعیت بخشـید تا 
بـه حیـاِت خـود ادامـه دهـد. معاهـدۀ ننگیـِن 
دنـد غـوری کـه گویا حرکتـی در جهـِت صلح 
بـا طالبـان بـود، فقـط بـه مختل شـدِن تصمیـِم 
نیروهـای نظامـی ـ مردمـِی سـاکِن بغـان مبنی 
بـر تصفیـۀ منطقـه از وجـود طالبان، منجر شـد 
و بـا تقویـِت ایـن گـروه، امـکان دسـت اندازِی 
طالبـاِن ایـن منطقـه در والیات هم جـوار فراهم 

  . گشت
 مـدارا بـا طالبان و امضـای معاهده هـای ننگین 
بـا آن هـا ظاهراً به هدف صلح، همه در شـرایطی 
انجـام شـدند کـه هیچ نشـانه یی از قطـع روابط 
طالبـان بـا اسـتخباراِت پاکسـتان دیده نمی شـد. 
در ایـن شـکی نیسـت کـه عوامـِل مختلفـی در 
هراس افکـن  گروه هـای  روابـِط  قطـِع  عـدمِ 

بـا منابـع بیرونـِی آن هـا تأثیرگـذار اسـت؛ امـا 
آن چـه کـه بیشـتر از هـر عامـِل دیگـری باعث 
تـداوم و حفـظ ایـن روابـط گردیـده، ضعف و 
کژروشـِی دولت افغانسـتان اسـت کـه نمی داند 
و نمی توانـد نـگاه و رویکـردی عمیق به مسـأله 
داشـته باشـد. به گونۀ مثـال، ذهِن آقـای کرزی 
چنـان در بُعـد قومـی و تبارِی طالبان غرق شـد 
کـه طالـب را مـرادِف قـوم پشـتون دانسـت و 
حمایـت از آن هـا را مایـۀ حمایـِت ایـن قـومِ 
بـزرگ از خـود دانسـت. امـا غافـل از این کـه 
شـمول  بـه  افراطـی  و  تروریسـم  گروه هـای 
طالبـان، شـبکۀ حقانـی و حـزب اسـامی همه 
در گـرِو اسـتخباراِت بیگانـه و فـارغ از تعلقاِت 
قومـی و ملی انـد و وابسته گی شـان بـه بیگانـه، 
هرگـز ایـن اجـازه را بـه آن هـا نمی دهـد که به 

قـوم و ملـت و ملیـت وفادار باشـند.
 موافقت نامـۀ سیاسـی بـا حـزب اســامی نیـز 
همراه با آن همه امتیازات و با آن سـابقۀ طوالنی 
که نسـبت بـه گروه طالبـان و شـبکۀ حقانی در 
رابطـه بـا سـازمان اسـتخباراتی پاکسـتان دارد، 
در حالـی بـه امضـا رسـیده کـه هیـچ تضمینـی 
از قطـع روابـط ایـن گـروه بـا آی اس آی وجود 
نداشـته و نـدارد. بنابریـن، ایـن موافقت نامه نیز 
در حقیقـت ادامـۀ همـان طرح هـا و صلح هـاِی 
دسـتاوردی  هیـچ  کـه  قوم محوری سـت  نـاکامِ 
نخواهـد داشـت جـز احیــای دوبـارۀ گروهـی  
کـه بـه بـاور اکثـر تحلیل گـراِن سیاسـی، قـوت 
و ظرفیت های قبلی اش را از دسـت داده اسـت! 
خواسـت آقای حکمتیـار از رییس جمهور مبنی 
بـر رهایـِی بی قیدوشــرِط محبوسـین طالبـان، 
استشـهادی خوانـدِن حادثـۀ شاه شـهید توسـط 
آقـای امیـن کریـم، موضـع تغییرناپذیـِر حـزب 
اسـامی مبنـی بـر خـروج  عسـاکر خارجـی و 
خاموشـِی حکمتیـار پـس از موافقت نامـۀ صلح 
در برابـِر آن همـه جنایاتـی که طالبان در قنــدز، 
بغـان، هلمنـد، ارزگان، فـراه و ده هـا منطقـۀ 
دالیـِل  مجمـوع  در  انداخته انـد،  بـه راه  دیگـر 

واضـح و آشـکاری اند کـه ثابت می کنــد رابطۀ 
آقـای حکمتیـار با آی اس آی قطع نشـده اسـت. 
دیـدگاهِ او نسـبت بـه عوامـل اصلـِی ناامنـی و 
بـا  مخالفـت  در  کامـًا  کشـور  در  بی ثباتـی 
دیـدگاهِ دولـت و مـردم افغانسـتانـ  کـه همانـا 
گروه های دهشـت افکن و سـازمان اسـتخباراتی 

پاکسـتان می باشـد ـ قـرار دارد. 
حـزب  میـان  دیـدگاه  تفـاوِت  ایـن  مســلمًا 
بـه  نسـبت  ملـی  وحـدِت  دولـت  و  اسـامی 
ناامنـی و بی ثباتـی در کشـور،  عوامـل اصلـِی 
بیـش از هـر عامِل دیگـری تطبیـق موافقت نامۀ 
صلـح  را بـه چالـش خواهـد  کشـاند. ایـن در 
حالی اسـت که در اسـتراتژی پاکسـتان در قبال 
افغانسـتان نیـز هیـچ تغییـری دیده نمی شـود و 
روابـط افغانسـتان بـا پاکسـتان به طور بی سـابقه 
بـه وخامت گراییده اسـت. در چنیـن وضعیتی، 
دور از منطـق و خردِ سیاسـی نیسـت اگر حکم 
کنیـم: موافقت نامـۀ صلـح با حکمتیـار، در واقع 
پُلـی بـرای نزدیک سـازِی پاکسـتان بـه اهدافش 

در افغانسـتان اسـت و بـس.  
تروریسـت،  گروه هـای  بـه  دادن  مشـروعیت 
جابه جایـی افـراد حـزب اسـامی در دسـتگاه 
دولـِت افغانسـتان، درحالی کـه دولـت وحـدت 
ملـی از نفوذ و حضور سـتون پنجم در دسـتگاه 
دولـت رنج می بـرد، ایجـاد فضـای بی اعتمادی 
میـان دولـت و مـردم و همچنـان میـان دولـت 
و کشـورهای منطقـه و جهـان که افغانسـتان را 
در مبـارزه بـا تروریسـم کمـک کردنـد، رهایی 
تروریسـت های مربـوط بـه حـزب اسـامی از 
محابـس بـدون محکمه و از همـه مهم تر، ایجاد 
ایـن ذهنیـت کـه می تـوان بـا دهشـت افکنی و 
امتیـاز  دولت هـا  از  تروریسـتی  عملیات هـای 
گرفـت و بـه ایـن طریـق از عدالـت و تطبیـق 
قانـون نجـات پیــدا کـرد، از پیامدهـای منفـِی 
ایـن توافق نامه اســت کـه باید مردم افغانسـتان 

متوجـِه آن باشـند.  
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صـلِح تبـاری 
و تـداوِم جنـگ

 

جنـگ و حملـۀ طالبـان بـه شـهرها را می  تـوان سـریاِل 
دامنـه داری خوانـد کـه پایانـی نـدارد و هـر روز بیش از 
پیـش شـدت می یابـد. امـا هر بـار کـه طالبان به شـهری 
حملـه می کننـد، به محِض سـقوِط آن مانند سـقوط کندز، 
بـه جـاِن مـردمِ ملکـی و غیرنظامـی می افتنـد و همـان 
جنایت هایـی را انجـام می دهنـد که سـاِل پار انجـام داده 
بودنـد؛ چنان کـه امسـال نیـز خانه هـای کنــدزیان آتـش 
بـه  و  گشـت  ویـران  عام المنفعـه  مکان هـای  شـد،  زده 

گونـۀ واضـح، جنایـاِت جنگـی ُرخ برافروخت. 
دولـت در هـر دو مرتبـۀ سـقوط و بازپس گیـری کنـدز، 
داده،  از وجـود طالبـان  را  ایـن والیـت  وعـدۀ تصفیـۀ 
ولـی در عمـل هیـچ توجهـی بـه آن نشـده و نمی شـود. 
همیـن اکنـون، مردماِن شـهر کندز و حتا منسـوباِن دولتی 
می گوینـد کـه طالبـان فقـط از سـرک عمومـی کنـار زده 
خانه هـای  در  شـهر،  همیـن  در  هـم  هنـوز  و  شـده اند 
اکنـون کـه  بـه سـر می برنـد.  هـواداران و حامیان شـان 
شـهر بعد از چند روز سـقوط، آزاد شـده و فرماِن توقِف 
جنـگ نیز صادر شـده اسـت، هنـوز هم دولت بـه معنای 

واقعـِی کلمـه بـر کندز اشـراف و تسـلط نـدارد. 
از طـرف دیگـر، هنـوز هیچ اقدامـی برای تصفیۀ شـهر و 
ولسـوالی هایی کـه طالبـان در آن حضـور دارند، صورت 
نگرفته اسـت. فقط چند کیلومتر دورادورِ شـهر از وجود 
طالبـان پاک سـازی شـده و طالبـان هـر شـب بـر برخـی 
مواضـِع دولتـی در شـهر حملـه می کننـد و جنگ هـای 
دوـ سه سـاعته را بـر نیروهـای امنیتـی تحمیـل می نمایند. 
رده اوِل  مسـووالِن  کـه  می دهـد  نشـان  وضعیـت  ایـن 
کشـور، برخـاِف تعهداتـی کـه دارنـد، تـا کنـون بـه از 
میـان برداشـتِن طالبـان در ایـن والیـت اقـدام نکرده انـد 
کـه آن  نیـز مـی توانـد دالیـِل بسـیار مشـخصی داشـته 
باشـد. از جملـه یکـی از ایـن دالیـل، عایـِق قومـی و 
تبـاری اسـت. طالبانی کـه در قندوز هسـتند، با شـماری 
از افـرادِ صاحب رسـوِخ محلـی دوسـتی و نزدیکی دارند 
و ایـن افـراد نیز بـا رأِس قـدرت در ارتبـاط و هماهنگی  
انـد. همیـن رابطـه سـبب شـده اسـت کـه طالبـان بعـد 
باقـی  امـان  امـن و  از مرکـز شـهر، در  رفتـن  کنـار  از 
بماننـد و برخـاف تعهداتـی کـه قبـًا دولت و شـخِص 

رییس جمهـوری داده بـود، تارومـار نگردنـد. 
در  جنـگ  شـاید  می گوینـد:  کنــدز  شـهریان  اکنـون 
ایـن والیـت ریشـه در بازی هـای منطقه یـی و مسـایل 
آن،  دیگـر  ُرِخ  مسـلمًا  امـا  باشـد،  داشـته  اسـتخباراتی 

تصفیـۀ یـک قـوم از قنـدوز اسـت. 
تاجیک هـای کنـدز نسـبت بـه این سیاسـت شـاکی اند و 
مدعی انـد کـه پاکسـتانی ها برنامـه دارنـد ایـن والیت را 

حیـاِت خلوِت تروریسـتان بسـازند. 
حضـورِ  قنـدوز  شـهر  در  طالبـان  کـه  نیسـت  شـکی 
بسـیار دیرینـه دارنـد و ایـن حضـور نزدیـک بـه بیسـت 
سـال اسـت کـه مشـاهده می شـود. بـه گفتـۀ برخـی از 
باشـنده گان کنـدز، طالبـاِن ایـن والیـت بیشـتر آنانی انـد 
کـه خودشـان باشـنده گاِن قندوز انـد و در برابـِر تبارهای 
دیگـر حساسـیت دارنـد. در صورتـی کـه چنیـن باشـد، 
بایـد پیش بینـی کـرد کـه نـزاع و دشـمنی میـان اقـوام 
سـاکِن آن والیـت افزایـش خواهـد یافـت. امـا مسـلمًا 
آنانـی کـه در کندز در کنارِ طالبان می ایسـتند و در سـایۀ 
آنـان می خواهنـد بـر دیگـران ظلم کننـد، جفـای بزرگی 
را هـم در حـِق خـود و هـم در حـِق دیگـران مرتکـب 

می شـوند. 
دولـت وحـدت ملـی بایـد بـه ایـن مسـأله توجـه کنـد؛ 
زیـرا بحـث جنگ در قنـدوز، ابعادی متفاوت تـر از دیگر 
والیت هـا دارد و بایـد دولـت ریشـۀ اسـتفاده های قومی 
از طالبـان در ایـن والیت را بخشــکاند و فضـای اعتماد 

را بـه کندزیـان بازگرداند.
دولـت باید به تصفیـۀ قاطِع کندز از وجـودِ طالبان فرمان 
دهـد و دسـِت حمایت گـراِن محلی در ایـن عرصه را نیز 
کوتـاه سـازد. در غیر آن، قندوز دچار حوادِث دلخراشـی 

خواهـد شـد که نفِع هیچ کسـی در آن نهفته نیسـت.  

چــرا
 قنـدوز تصفیه نمی شـود؟

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1885   یک    شنبه       2 عقرب  /     آ با  ن        y    1395   21 محرم  الحرام y 1437   23 ا و کتو بر  2016

بــه گونــۀ مثــال، ذهــِن آقــای کــرزی چنــان در بُعــد قومــی و تبــارِی طالبــان غــرق 
ــۀ  ــا را مای ــت از آن ه ــت و حمای ــتون دانس ــوم پش ــرادِف ق ــب را م ــه طال ــد ک ش
حمایــِت ایــن قــوِم بــزرگ از خــود دانســت. امــا غافــل از این کــه گروه هــای 
تروریســم و افراطــی بــه شــمول طالبــان، شــبکۀ حقانــی و حــزب اســامی همــه در 
گــرِو اســتخباراِت بیگانــه و فــارغ از تعلقــاِت قومــی و ملی انــد و وابسته گی شــان 
بــه بیگانــه، هرگــز ایــن اجــازه را بــه آن هــا نمی دهــد کــه بــه قــوم و ملــت و ملیــت 

وفــادار باشــند.

ACKU
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عقرب(   1 )شنبه،  دیروز  مالیه  وزیر  حکیمی  اکلیل 
نیازمند   2024 سال  تا  افغانستان  که  گفت  نشستی  در 
از  اما مصارف نظامی جدای  کمک های جهانی است، 

این کمک ها می باشد.
آقای حکیمی که در این نشست گزارش دست آوردهای 
نشست بروکسل را ارایه می کرد، گفت: هیأت افغانستان 
با آماده گی چندین ماهه به نشست بروکسل رفت و با 
استقبال و وعده های بی پیشینه و به دور از انتظار جامعه 

جهانی روبه رو شدند.
دالری جامعه  میلیارد  مالیه: کمک 1۵.2  به گفتۀ وزیر 
جهانی به عملی شدن تعهدات افغانستان مشروط است 

و بدون حساب دهی نخواهد بود.
به گفتۀ وزیر مالیه: "جامعه جهانی در نشست بروکسل 
نه تنها که حمایت قاطع خود از حکومت وحدت ملی 
را به شکل سیاسی ارایه کردند که حمایت خود را با 

سپردن وعده های مالی عمًا نشان دادند."
چهار  برای  جهان  کشورهای  که  افزود  حکیمی  آقای 
سال آینده 1۵.2 میلیارد دالر برای حکومت وعده ملی 
تعهد سپردند که ساالنه 3.8 میلیارد دالر کمک می کنند 
افغانستان  حکومت  که  مالی  کمبود  بنابر  تعهد  این  و 

داشت، صورت می گیرد.
آقای حکیمی در ادامۀ سخنانش بیان داشت: کمک هایی 
را که کشورهای جهان در نشست بروکسل به افغانستان 
وعده داده است مشروط به حساب دهی متقابل خواهد 

بود.
آقای حکیمی این کمک ها را بیشتر از انتظارات دولت 
افغانستان خواند و افزود: "این کمک ها بر اساس 24 
تعهد جدید که 1۵ تعهد آن مربوط به دولت افغانستان 
کمک  کشورهای  به  مربوط  دیگر  تعهد   ۹ و  می شود 

کننده است، صورت خواهد گرفت".
وزیر مالیه تصریح کرد که این کمک ها بر بنیاد برنامۀ 
خواهد  مصرف  به  افغانستان  دولت  سوی  از  تطبیقی 
رسید و نیز یک سامانۀ نظارتی برای نظارت از نحوه 

مصرف این کمک ساخته می شود.
بودجه  طریق  از  این کمک ها  که  آقای حکیمی گفت 
مالی افغانستان برای رشد اقتصادی، کاریابی در 4 سال 

آینده به مصرف خواهد رسید.
به گفتۀ او: در نشست های حاشیه یی بروکسل صورت 
گرفت دولت افغانستان به کشورهای کمک کننده اعام 
نیروهای  بودجه  تأمین  برای  کشور  این  است  کرده 

امنیتی به چند سال همکاری بین بین المللی نیاز دارد.
مهم  موارد  از  افغانستان،  زنان  توان مندی  روی  بحث 
دیگر نشست بروکسل بود که به گفتۀ آقای حکیمی، 
قرار  کننده  کمک  کشورهای  استقبال  و  توجه  مورد 

گرفت.
هم زمان با این صحبت ها، نعمت اهلل غفاری معاون دوم 
به  را  دیروز  نشست  ریاست  که  نماینده گان  مجلس 
دوش داشت، گفت: واقعیت های تلخ در افغانستان این 

است که به کمک های جهانی متکی باشد.
غفاری نیز بر مصرف درست این کمک ها تأکید کرده 
و افزود: اگر این کمک ها درست مصرف نشود، جامعه 
جهانی حق دارد که دولت افغانستان را مورد بازپرس 

قرار دهد.
بروکسل که سیزده هم و  گفتنی است که در نشست 
نهاد   30 و  کشور   ۷0 شد،  برگزار  میزان  هم  چهارده 
بین المللی از ادامه کمک های غیر نظامی شان تا چهار 

سال آینده به افغانستان اطمینان دادند.
برگشت  بر  مبنی  خود  توافق  مورد  در  حکومت 

مهاجرین تجدید نظر کند
هم چنان، نشست دیروز مجلس نماینده گان حاشیه های 
فراوانی داشت که در شماری از اعضای این مجلس به 
بیان نگرانی های امنیتی و توافق حکومت در بارۀ اخراج 

پناه جویان افغانستان از کشورهای اروپایی پرداختند.
نماینده گان مردم در مجلس تاکید کردند که اخراج این 
پناه جویان در شرایط بحرانی افغانستان، عمق فاجعه را 

عمیق تر خواهد کرد.
نعمت هلل غفاری، معاون دوم مجلس گفت که حکومت 
در شرایطی حاضر به پذیرش پناهجویان شده است که 
هیچ گونه امکانات و شرایط اولیه زندهگی را برای آنان 

فراهم نکرده است.
آقای غفاری از حکومت خواست تا از حقوق شهروندان 
کشور در داخل و خارج کشور به گونۀ جدی دفاع کند.
معلوم  که  می گوید  مجلس  دیگر  عضو  بهزاد،  احمد 
به  تن  منطق  کدام  با  ملی  وحدت  حکومت  نیست، 

امضای چنین توافق نامه هایی داده است.
افغانستان را  بهزاد: قانون اساسی دولت  به گفتۀ آقای 

مکلف ساخته تا از حقوق شهروندان در داخل و خارج 
از کشور دفاع کند. شورای ملی باید در این زمینه جدی 
باشد چون در شرایط کنونی اخراج اجباری مهاجرین 

از اروپا قابل قبول نیست.
میان  حکومت  این  برعاوه  که  کرده  نشان  خاطر  او 
شهروندان افغانستان تبعیض قایل شده و به اروپایی ها 
گفته اند تنها پناهجویانی را اخراج کنید که در مناطق 

امن زندهگی می کنند.
در این حال، ظهیر سعادت، عضو دیگر مجلس گفت 
که توافق حکومت از اخراج اجباری پناه جویان جفای 
مشقت های  تحمل  با  که  است  کسانی  در حق  بزرگ 

زیاد خود را به آنجا رسانده اند.
در  خود  مسوولیت  حکومت  که  افزود  سعادت  آقای 

قبال شهروندان را درک نکرده است.
این عضو مجلس خواست تا حکومت در مورد توافق 

خود مبنی بر برگشت مهاجرین تجدید نظر کند.
اگر  که  بود  کرده  اعام  پیشتر  ملی  وحدت  حکومت 
را  اروپایی  کشورهای  از  ردشده  پناه جویان  افغانستان 
نپذیرد، این کشورهای کمک های شان به افغانستان را 

قطع خواهند کرد.
کشور آلمان اعان کرده که بیش از نیمی از پناه جویان 

افغانستان در این کشور را اخراج خواهند کرد.
پنجشیر  مردم  نمایندۀ  سعادت،  ظهیر  این،  با  هم زمان 
که  زمانی  ساله  همه  می گوید،  نماینده گان  مجلس  در 
فصل سرما می رسد و یا طالبان واقعًا تلفات می بینند، 
با طالبان را مطرح  حکومت صداهای مذاکرات صلح 

می کنند که این کار اتفاقی نیست.
آقای ظهیر در ادامۀ سخنانش گفت که به طالبان قصداً 
فرصت داده می شود تا در فصل سرما خود را تجهیز و 

آمادۀ نبرد به سال آینده کند.
کنار  در  تا  می خواهد  حکومت  از  مجلس  عضو  این 
نگه  باز  را  مخالفان حکومت  با  باب گفت وگو  این که 
می دارد، طالبانی را که به گفت وگو حاضر نمی شوند، تا 

آخرین نقطه سرکوب و از بین ببرد.
از سویی هم، نعمت اهلل غفاری معاون دوم مجلس، از 
نهادهای امنیتی کشور افغانستان خواست که به وضعیت 
امنیتی توجه جدی کنند و خواسته های اعضای مجلس 

برای سرکوب طالبان را عملی سازند.
به گفتۀ او: اگر نهادهای امنیتی توان مقابله با ناامنی های 
نمایندهگان  با  را  آن  صادقانه  ندارند،  را  روزافزون 
تا مشخص شود که  بگذارند  میان  مجلس مجلس در 
تاش های الزم در این راستا صورت گرفته، اما تأمین 

امنیت کامل از توان نیروهای افغانستان خارج است.

سفر  پاکستان  به  هفته  این  در  طالبان  ارشد  عضو  سه 
پاکستانی در  مقامات  با  را  دیدارها  کرده و یک سلسله 
در  طالبان  دفتر  پیشین  رییس  اند.  داده  انجام  اسام آباد 
دوحه از رهبری این گروه خواسته است مناسبات خود 

با پاکستان را قطع کنند.
یک دیپلومات افغانستان، یک مقام پاکستانی و یک عضو 
ارشد گروه طالبان روز شنبه گفته اند که در این دیدارها 
اولتر از همه در مورد مذاکرات اخیر در قطر بین طالبان 

و حکومت کابل بحث شده است.
عمر  حضرت  اسوشیتدپرس،  خبرگزاری  قول  به 
جلسات  این  از  پاکستان  در  افغانستان  سفیر  زاخیلوال 
آگاه بوده است. اما زاخیلوال از ارایه جزئیات خودداری 
کرده است. به گفته یک مقام ارشد طالبان، فرستاده های 
محمد  ما  و  حنیفی  سام  ما  پاکستان،  به  گروه  این 
شهاب  مولوی  و  طالبان  حکومت  سابق  وزیر  دو  جان 
الدین دالور، سفیر پیشین طالبان در عربستان سعودی و 

پاکستان بوده اند.
دیدارهای  پاکستان  امنیتی  نیروهای  ارشد  مقام  یک 
کرده  تأیید  را  پاکستانی  مقامات  و  طالبان  نماینده های 
تضمین  برای  را  خود  نقش  آباد  اسام  است:  گفته  و 

ایفا می کند. این  صلح در افغانستان 
»ما  است:  افزوده  پاکستانی  مقام 
تسهیل  جهت  خود  تاش های  به 
مانند  طالبان،  و  کابل  بین  مذاکرات 
اما  می دهیم،  ادامه   201۵ سال 
آن  در  کسی  چه  که  می داند  جهان 
و  کرد  اخال  را  صلح  روند  زمان 
ما نمی خواهیم در مورد آن موضوع 
تلخ بحث کنیم. این مقام نخواست 
اجازۀ  او  زیرا  شود،  افشا  نامش 
سخن گفتن با رسانه ها در مورد این 

مسألۀ حساس را ندارد.
اولین   201۵ سال  در  پاکستان 
بین کابل و  مذاکرات مستقیم صلح 
طالبان را راه اندازی کرد، اما این مذاکرات پس از آن ناکام 
شد که دولت افغانستان مرگ ما محمد عمر بنیانگذار 
گروه طالبان را اعام کرد. پس از آن در صفوف طالبان 
مبارزه برای رسیدن به رهبری این گروه آغاز شد و در 
پی آن جانشین ما عمر در حمله یک هواپیمای بدون 
شد.  کشته  پاکستان  در  امریکا  متحده  ایاالت  سرنشین 
مقامات  و  طالبان  که  داد  رخ  زمانی  تحوالت  آخرین 
دولت افغانستان مذاکرات محرمانه جدید را به هدف راه 
اندازی مجدد مذاکرات صلح برای پایان دادن به جنگ 

های طوالنی در افغانستان در قطر انجام داده اند.
محمد طیب آغا رییس پیشین دفتر طالبان در دوحه در 
این ماه نامه  یی به ما هیبت اهلل آخوندزاده رهبر جدید 
طالبان فرستاده و از او خواسته است که پاکستان را ترک 
کنند و روابط خود با اسام آباد را قطع نمایند. او در نامه 
خود همچنان خواستار بازگشت رهبری طالبان به دفتر 
متحده  ایاالت  و  افغانستان  است. حکومت  شده  دوحه 
امریکا پاکستان را متهم می سازند که طالبان و همچنان 
شبکه حقانی را که مسوول شدیدترین حمات، به ویژه 

در کابل خوانده می شوند، پناه داده است.

فابیو وارولی معاون کمیساریای سازمان ملل در امور 
پناهندگان گفت: سازمان ملل بازگشت پناهجویان و 
تعهد  و  دارد  نظر  زیر  را  افغانستان  داخلی  آوارگان 
جدی جهت رسیده گی به مشکات آن ها وجود دارد.
و  مهاجرین  برگشت  تاکنون  گذشته  سال  یک  از 
رسیده گی به مشکات آوارگان داخلی چالش جدی 

برای دولت افغانستان به شمار می رود.
مهاجرین  بازگشت  از  متحد  ملل  سازمان  مسووالن 
در  ناامنی ها  تشدید  به  پیوند  در  داخلی  آوارگان  و 

افغانستان سخت ابراز نگرانی می کنند.
پناهندگان  امور  در  ملل  سازمان  کمیسارای  معاون 
ملل  سازمان  داشت:   اظهار  با جمهور  گفت وگو  در 
برگشت پناهجویان و آوارگان داخلی افغانستان را زیر 
نظر دارد و تعهد جدی جهت رسیدگی به مشکات 

آنها وجود دارد.
 220 تاکنون  جوالی  ماه  از  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  اند  برگشته  افغانستان  به  پاکستان  از  پناهجو  هزار 
همسایه  کشورهای  از  مهاجرین  بازگشت  رقم  شاید 

افغانستان به یک میلیون نفر برسد.
این مقام سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت: انتظار 
می رود که جامعه افغانستان زمینه پذیرش و تعامل با 
مهاجرین افغانستانی  که به کشورشان بازگشته اند را 

داشته باشند.
 323 به  افغانستان  داخلی  آوارگان  حاضر،  حال  در 
جنگ ها  تشدید  نتیجه  در  که  می رسد  نفر  هزار 
بحران  بر  افغانستان،  از  خارج  مهاجرین  بازگشت 

آوارگان داخلی افزوده شده است.

معاون کمیساریای سازمان ملل:رأی زنی های سران طالبان با مقامات پاکستانی

بازگشت مهاجرین از ایران و پاکستان 
به یک میلیون نفر خواهد رسید

هارون مجیدی

وزیر مالیه:

تا 2024 نیازمند کمک هستیم
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در  می تــوان  را  کوانتــوم  فزیــک  یافته هــای 
عــدم  بــر  مبنــی  اشــاعره  اندیشــۀ  جهــِت 
ــودِن  ــادت واره ب ــان و ع ــی در جه ضــرورِت عّل
جریــان طبیعــت در نظــر آورد. غزالــی بــه 
ــد اســت  ــروه معتق ــن گ ــّم ای ــدۀ ات ــوان نماین عن
کــه جریــاِن عــادی طبیعــت مانــع مداخلــۀ ارادۀ 
ــن  ــا ای ــود. او ب ــان نمی ش ــد در کار جه خداون
ــی  ــرورِت عّل ــه ض ــاد ب ــه، اعتق ــرض ک پیش ف
ــه  ــد لطم ــی خداون ــد افعال ــه توحی ــان ب در جه
ــرار  ــی ق ــر عّل ــِع جب ــاند و ارادۀ او را تاب می رس
ــه مفهــوم  ــی را ب ــی و معلول می دهــد، رابطــۀ عّل
ــه  ــت ک ــن درحالی س ــت. ای ــرو کاس ــی« ف »توال
ــه رابطــۀ  ــاد ب ــم اعتق ــاس علی رغ ــاس اکوین توم
ــد  ــۀ خداون ــع مداخل ــی، آن را مان ــی و معلول عّل
در کار جهــان نمی دانــد. اکوینــاس نظــم طبیعــی 
ــه  ــه، بلک ــیا ن ــت اش ــی از طبیع ــود را ناش موج

برخاســته از ارادۀ آزاد خداونــد می دانســت. 
اکوینــاس می گفــت خداونــد نظــم عّلــی و 
معلولــی در طبایــع اشــیا قــرار داده اســت؛ علل و 
عوامــل طبیعــی اگر عامل قاســری در کار نباشــد، 
ــد.  ــی عمــل می کنن ــن نظــِم طبیع ــِق همی ــر طب ب
لکــن ایــن نظــم طبیعــی مانــع از مداخلــۀ 
ــِع ارادۀ اوســت و  ــد نمی شــود، چــون تاب خداون
ــام  ــه ن ــی ب ــی و امکان ــت قوه ی ــه طبیع او در کن
ــه  ــا مشــیّت او ب ــرار داده اســت ت »مطاوعــت« ق
هــر چیــزی تعّلــق گیــرد، همان گونــه شــود ولــو 
ــن از نظــر  ــا ای ــف نظــم طبیعــی باشــد. ام مخال
ــه از  ــه آن حادث ــا نیســت ک ــدان معن ــاس ب اکوین
حیطــۀ نظــم فراتــر مــی رود؛ چــون او بــه نظمــی 
ــود و آن را  ــل ب ــز قای ــی نی ــم طبیع ــر از نظ فرات
نظــِم عــام الهــی می دانســت کــه از علــم و ارادۀ 

ــود . ــی می ش ــی ناش اله
شــق اول اندیشــۀ اکوینــاس را می تــوان در جهِت 
مخالــف بــا آن چــه کــه غزالــی از آن می هراســید 
ــِض اصــِل  ــه نق ــی از آن دســت ب ــرای رهای و ب
علیــت زده بــود، دانســت. غزالــی بــر آن بــود کــه 
پذیــرش اصــل علیـّـت بــه ایــن گمــان می انجامــد 
کــه گویــی اشــیاء - بی نیــاز از ارادۀ الهــی - 
دارای خصوصیّــت طبیعــی  و ذاتی یی انــد کــه 
علیّــت را بــا خــود به همــراه دارد. امــا کوینــاس 
ــع  ــت، از واق ــِل علیّ ــه اص ــان ب ــم اذع علی رغ
شــدن در چنیــن اعتقــادی پرهیــز می کنــد و 
ضــرورِت عّلــی را نــه در ذات و طبیعــت اشــیا، 

ــد. بلکــه در نتیجــۀ ارادۀ الهــی می بین
الزمــۀ اعتقــاد مابعدالطبیعــی اشــاعره در رابطــه با 
ــد  ــۀ خداون ــتقیم و بی وقف ــِت مس ــان، دخال جه
اســت کــه بــه تقدیرگرایــی بیشــتری می انجامــد؛ 
ــی  ــه ضــرورت عّل ــه ب ــاد معتزل ــه اعتق درحالی ک
ــی،  ــِت ســنت های تکوین در کار جهــان و حاکمیّ
ــی اراده گرایی ســت.  ــِت پایه های ــای تقوی ــه معن ب
این کــه آب مرکــب  بــر دیــِد معتزلــه،  بنــا 
کــه  سنتی ســت  و  فرمــول  اســت،   H2O از 
خداونــد در طبیعــِت آن بنــا نهــاده اســت و 
هــر کســی – اعــم از مومــن و غیرمومــن - یــک 
اکســیژن را بــا دو هایــدروژن ترکیــب کنــد، یــک 
مالیکــول آب به دســت خواهــد آمــد. ایــن نــوع 
نگــرش کــه بــر قوانیــن طبیعــی خداونــد تکیــه 
دارد، زمینه هــای پیشــرفت بیشــتر علــوم تجربــی 
دیــدگاه  درحالی کــه  می ســازد،  فراهــم  را 
ــن  ــتِن قوانی ــر عادت واره انگاش ــر ب ــاعره دای اش
طبیعــی، دخالــِت مســتقیم و پایــدار خداونــد در 
ــرد.  ــی بیشــتر راه می ب ــه تقدیرگرای کار جهــان، ب
دیــدگاه  میــان  می تــوان  توضیــح،  ایــن  بــا 
ــر عمل کــرد مســتقیِم قــدرت و  ــی ب اشــاعره مبن
ــر  ــه دای ــدگاه معتزل ــان، و دی ــی در جه ارادۀ اله
ــطۀ  ــه واس ــی ب ــدرت و ارادۀ اله ــرد ق ــر کارک ب
ــاد  ــق ایج ــی تلفی ــارِی طبیع ــنت ها و از مج س
ــر  ــت چت ــی تح ــورت طبیع ــان به ص ــرد. جه ک
ســنت-های تکوینــی اســتمرار دارد کــه بــا 
ــد، و  ــری می یاب ــت تمام ت ــه قراب ــدگاه معتزل دی
ــتمرار  ــی، اس ــتثنایی و خاص ــاالت اس ــز در ح نی
به صــورت  و  متوقــف  طبیعــی  نظــم  ایــن 
ــا  ــز ب ــه ج ــود ک ــون می ش ــی دگرگ غیرمنتظره ی
ــه  ــد توجی ــت مســتقیم و باواســطۀ خداون دخال

ــی دارد. ــی برنم معقول

ــم،  ــح دادی ــا توضی ــا این ج ــه ت ــی را ک دیدگاه
ــت  ــودِن اشــاعره از اصــل علیّ ــر منکــر ب ــر ب دای
بــر  تکیــه  بــا  بســیاری  دانشــمندان  اســت. 
این کــه اشــاعره میــان اســباب و مســببات، اشــیا 
ــر  ــتند، ب ــل نیس ــتلزامی قای ــا اس و اوصــاِف آن ه
ــد و  ــت گراییده ان ــل علیّ ــاعره از اص ــکار اش ان
اشــاعره را منکــر چنیــن اصلــی خوانده انــد. ایــن 
دیــدگاه بیشــتر از منظــر تأثیــر و تأثــر هم عــرض 
ــت می نگــرد و رابطــۀ  ــه علیّ و افقــی پدیده هــا ب
عمودی یــی را کــه اشــاعره در نســبِت اشــیا 
ــه دور  ــر ب ــد، از نظ ــیم کرده ان ــد ترس ــا خداون ب

ــی دارد.  م
ــیاء را  ــودی اش ــۀ عم ــه رابط ــرِش دوم ک در نگ
ــا خداونــد در نظــر دارد، اشــاعره منکــر اصــل  ب
علیّــت نیســتند، بلکــه مفهــومِ علیّــت را بــه 
ــا معنــای  ــد کــه ب ــه کار برده ان معنــای خاصــی ب
ــون آورده  ــدارد. ژیلس ــی ن ــارِف آن هم خوان متع

اســت:
ــد  ــلمان( می گوین ــن مس ــتر متکلمی ــا )بیش آن ه
ــام  ــد کاری را انج ــان اراده می کن ــه انس ــی ک وقت
ــد،  ــال خــود آن را انجــام می ده ــه خی ــد و ب ده
ــدرِت عمــل  نخســت خــود آن اراده و ســپس ق
بــر وفــق آن و ســرانجام خــود فعــل، همــه 
ــیر  ــا، تفس ــر این ه ــه نظ ــت. ب ــوِق خداس مخل
ــه  ــِت تاّم ــدا عّل ــه: »خ ــده ک ــن عقی ــح ای صحی

ــت . ــن اس ــت« همی اس
غالبــًا منظــور ژیلســون، متکلمیــن اشــاعره اســت 
ــد  ــد. هرچن ــت دارن ــی از عّلی ــی خاص ــه تلق ک
ــون  ــاعره قان ــه اش ــد ک ــان برده ان ــا گم برخی ه
علیــت را نفــی می کننــد، امــا واقعیّــت ایــن 
اســت کــه آنــان علیّــت را به گونــۀ خاصــی 
تفســیر کرده انــد کــه بــا تلقــی پیشــینیان از 
علیـّـت متفــاوت اســت. ایــن داوری – داوری در 
ــاعره  ــوردِ اش ــی - در م ــۀ عّل ــکار رابط ــوردِ ان م
ــت  ــا  از علی ــی آن ه ــه تلق ــی اســت ک از آن جای
 - اســت  داده  توجــه  ژیلســون  -چنان کــه 
ــۀ  ــًا رابط ــوده و عم ــته گان ب ــاوت از گذش متف
ــد. ــای متعــارف آن را برهــم زده ان ــه معن ــی ب عّل

ــِو  ــه نح ــت ب ــه علیّ ــاعره ب ــر، اش ــن منظ از ای

ــه  ــه و نوآوران ــه خّاقان ــته اند ک ــی نگریس خاص
اســت. اگــر اشــاعره را چونــان فرقــۀ کامــی در 
نظــر آوریــم، انــکار رابطــۀ عّلــی بــه معنایــی کــه 
فیلســوفان در نظــر داشــتند، از آن هــا شــگفت آور 
نیســت. اشــاعره کــه بــه توحیــد افعالــی خداونــد 
قایــل بودنــد، ناگزیــر بایــد خــدا را »عّلــِت 
ــی  ــۀ آن نف ــه الزم ــد ک ــر می آوردن ــه« در نظ تاّم
ــان  ــود. آن ــا ب ــان پدیده ه ــت در می ــۀ علیّ رابط
رابطــۀ افقــی علیّــت میــان پدیده هــا را بــه 
رابطــۀ عمــودی بــا خــدا تحــول بخشــیدند و بــا 
ــزان  ــر می ــم، ب ــی عال ــتن از ضــرورت داخل کاس

ــد.  ــد افزودن ــه خداون ــان ب ــته گی جه وابس
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آخماتووا که اینک در اواسط دهۀ پنجاه عمرش بود، 
در  مواجه گردید.  زنده گی اش  بزرگ  با آخرین عشق 
به  بریتانیا  عنوان عضو سفارت  به  برلین  آیزایا   1۹4۵
که  آکسفورد  برجستۀ  مورخ  برلین  شد.  اعزام  مسکو 
اعظم  بخش  در  داشت،  مجذوب کننده یی  شخصیت 
برای  اطاعات  جمع آوری  سرگرم  جنگ،  دوران 
در  برلین  مأموریت  بود.  متحده  ایاالت  و  بریتانیا 
مسکو سبب ساز ورود امریکا به جنگ شد. قابلیِت او 
و  جالب  گزارش های  نگارش  و  ارتباط  برقراری  در 
هوشمندانه، بیش از همه مورد توجه وینستون چرچیل 
سال  در  بود،  روسیه  متولد  که  برلین  می گرفت.  قرار 
مهاجرت  خانواده اش  همراه  ساله گی  یازده  در   1۹20
کرد و وحشت از خشونتی که در خیابان ها شاهد آن 
بود، باعث شد تا در تمام عمر نسبت به تاریخ اروپا 
حساسیت نشان دهد. برلین در مسیر پیشرفت خود به 
مقام استادی کالج آل سولز در دانشگاه آکسفورد دست 
کسب  بریتانیا  فرهنگستان  در  مهم  جایگاهی  و  یافت 
 1۹4۵ سال  در  شوروی  به  اخیرش  سفر  در  او  کرد. 
تا  داشت  وظیفه  انگلستان  خارجۀ  وزارت  طرف  از 
گزارشی رسمی دربارۀ روابط بریتانیا، امریکا و روسیه 

تهیه کند؛ مأموریتی که با کمال میل پذیرفت.
دارند،  نظر  زیر  را  او  در همه جا  که  می دانست  برلین 
بر  و  می نگریست  شرایط  آن  به  تمام  شکیبایی  با  اما 
و  است  گذشته  مصیبت بار  دوران  که  بود  تصور  این 
نگران آن نبود که همراه باقی ماندۀ خانواده اش به دست 
بلشویک ها نابود شود؛ امید و خوش بینی بی جایی که 
پایه و اساسی ندارد. از سفر  اثبات رسید  به  متأسفانه 
او به اتحاد شوروی به عنوان یکی از اتهامات وارده به 
پسر عمویش استفاده کرده و او را به زندان افکندند. 
برلین در مسکو با کورنی چوکوفسکی ماقات کرد و 
با کمک او با پاسترناک دیدار داشت. بوریس پاسترناک 
از  و  پرداخت  به گفت وگو  برلین  با  تمام  با صراحت 
مجرم شناختنش به خاطر یهودی بودن و آرزویش برای 
آن که نویسنده یی کامًا روسی تلقی شود، سخن گفت.
برلین در لنینگراد که شایع بود کتابخانه هایش، کتاب های 
زیادی از نویسنده گان قبل از انقاب در اختیار دارند، 
گزید.  اقامت  آستوریاس  زهواردررفتۀ  گراندهوتل  در 
بی قید و  مردمانی ژولیده تر و  نظاره گر  لنینگراد  در  او 
بزرگ  های  کاخ  نماهای  بیش تر  بود.  مسکو  از  بندتر 
حتا  و  داشت  به خاطر  را  آن ها  سابق  ابهت  هنوز  که 
گلوله ها  انفجار  اثر  بر  می رسیدند،  نظر  به  سرپا  هنوز 
سوراخ سوراخ شده بود. برلین یک روز بعد از ورود، با 
برندا تریپ، یکی از اعضای سفارت، در باالی خیابان 
نفسکی به کتاب فروشی گنادی موسویچ راچلین رفتند 
بود.  به محل خلوت خویش دعوت کرده  آنان را  که 
با  یهودی  یک  می رسید.  نظر  به  جالبی  آدم  راچلین 
موهای سرخ کم پشت که می توانست بلیت تیاتر تهیه 
ارتباط  با خارجیان  و  نماید  برگزار  و سخن رانی  کند 
داشته باشد. راچلین بسیاری از روشنفکران اهل قلم را 

به عنوان مشتریان خویش با نام می شناخت.
برلین در همین کتاب فروشی سر صحبت را با والدیمیر 
آرلوف، منتقد برجسته باز کرد و از او دربارۀ سرنوشت 
افرادی  جمله  از  پرسید.  شهر  نویسنده گان  از  بعضی 
که  بود  زوشچنکو  میخاییل  برد،  نام  او  از  برلین  که 
گرمابه،  یک  از  صحنه هایی  غم انگیزش  اثر  که  زمانی 
لذت برده بود. زوشچنکو برحسب اتفاق، همان موقع 
نظر  به  رنگ پریده  داشت.  حضور  کتاب فروشی  در 
می رسید و ضعیف و تکیده. برلین هم چنین از آن چه 
که بر سر آخماتووا آمده بود، پرس وجو کرد. در واقع 
او نمی دانست که آخماتووا در قید حیات است. وقتی 
برلین میل دارد آخماتووا را  آیا  زوشنچکو پرسید که 
ببیند و برای تعیین قرار ماقات به سوی تلیفون رفت، 
برای  که  می ماند  آن  مثل  کار  این  که  کرد  فکر  برلین 
دعوت  انگلیسی  شاعر  روزتی  کریستینا  با  گفت وگو 
بعدازظهر  سه  ساعت  برای  ماقات  قرار  باشد.  شده 

همان روز تعیین گردید.
   آخماتووا مانند یک ملکه او را به حضور پذیرفت: 
به  شالی  و  خاکستری  موهایی  با  باشکوه،  و  موقر 
از آخماتووا می دانست،  آن چه  آیزایا  دور شانه هایش. 
گروهی  زیباروی  و  درخشان  عضو  یک  به  محدود 
می یافت  حضور  ولگرد  سگ  در  گهگاه  که  می شد 
بود.  نخوانده  را   1۹2۵ از  بعد  اشعار  از  هیچ یک  و 
داشت  تکلف آمیزی  حالت  نخست  گفتگوهای شان 
انداخت  گل  آنان  صحبت  وقتی  تأسف  کمال  در  و 
صدای  با  کسی  که  شنید  برلین  شد،  خودمانی تر  و 
آیزایا  راندولف چرچیل دوست  را می خواند.  او  بلند 
صحنۀ  می زد.  صدایش  و  بود  آمده  خانه  حیاط  به 
خطرناکی  عواقب  می توانست  البته  که  بود  مضحکی 
در پی داشته باشد. راندولف فقط می خواست از زبان 
روسی برلین استفاده کند و مطمین شود خاویاری که 
داشتند،  نظر  زیر  را  برلین  آیزایا  که  ان.کا.و.د  مفتشان 

این موضوع که راندولف پسر وینستون چرچیل است، 
بسیار اهمیت داشت.

برلین شرم سار و معذور از آخماتووا عذرخواهی کرد و 
به هوتل بازگشت تا ترتیب خاویار راندولف را بدهد و 
به زبان روسی بگوید که آن را باید روی یخ بگذارند و 
سپس به آخماتووا تلیفون کرد، جواب آخواتووا ساده 
بود: »ساعت ۹ شب منتظرم. همین امشب« این که آنا با 
چه اشتیاقی به انتظار بازگشت آیزایا نشست، می توانیم 
از چند شعری که موضوع آن همین دیدار است درک 
کنیم. به وعده وفا شد. زمانی که آنا در را به روی برلین 
گشود، سرگرم پذیرایی از میهمان دیگری بود؛ خانمی 
 که در آثار عتیقۀ آشوری تخصص داشت. آنا و آیزایا تا 

دیروقت نتوانستند با هم تنها باشند.
بود.  شگفت انگیز  خلوت شان  در  آنان  گفتگوی 
صمیمی   دوستان  تمام  مورد  در  می توانست  برلین 
اختیارش  در  اطاعاتی  بودند،  کرده  مهاجرت  که  آنا 
او  با  نیویارک  در  برلین  که  آنرپ  بوریس  بگذارد. 
در  که  هنرمندی  آندرونیکووا،  بود، سالومیا  آشنا شده 
نام  به  با یک حقوق دان روس  فعالیت داشت و  لندن 
الکساندر هالپرن ازدواج کرده بود. برلین واسطۀ ارتباط 
آنا  بود.  شده  ناشده اش  فراموش  گذشتۀ  با  آخماتووا 
را  در همان حال وهوای دوستانه، زوایای زنده گی اش 
برای وارسی آیزایا گشود: دوران کودکی اش در ساحل 
به  که  آن گاه  گومیلیوف؛  با  ازدواجش  و  سیاه  دریای 
شرح چه گونه گی اعدام گومیلیوف در 1۹21 پرداخت، 
اشک از چشمانش سرازیر شد؛ از دومین بازداشت لف 
در ماه مارچ 1۹38 هم سخن گفت و از دستگیری پونین 
و اعدام ماندلشتام. آن گاه شروع به خواندن رکوییم کرد 
و قسمتی از شعر بی قهرمان. تقاضای برلین برای تهیۀ 
رونوشتی از آن شعر را نپذیرفت. برلین احساس کرد 
چنین  نیز  آنا  و  است  نشسته  نابغه یی  حضور  در  که 
تصوری داشت. شاید ستایش برلین بود که او را عمیقًا 
کرد.  اعتراف  خویش  تنهایی  به  آخماتووا  برانگیخت. 
هرچند که آنان در دو سوی اتاق نشسته بودند و هرگز 
و  پُرشور  شهوانی  تمایل  نسودند،  دست  یک دیگر  به 
حرارتی میان مردی سی وشش ساله و زنی زیباروی پا 
به سن گذاشتۀ پنجاه وشش ساله احساس می شد. وقتی 
راه  از  بود،  برلین کوچک تر  از  سال  فقط سه  که  لف 
را  شده  پخته  تازه  ]کچالو[  سیب زمینی  چند  و  رسید 
می شد،  محسوب  خانه  آن  در  موجود  غذای  تنها  که 
از  برلین  بود.  صبح   3 ساعت  کرد،  تعارف  دو  آن  به 
میزان مطالعات لف، با وجود دستگیر و زندانی شدنش، 
دچار حیرت گردید. هر سه با هم غذا خوردند. برلین 

مدتی با لف 
حرف زد و تحت تأثیر احساسات خویش، رابطۀ گرم 
آنا بار  با مادر او برقرار کرد. آیزایا و  و محبت آمیزی 

دیگر تنها شدند.
آمد:  خوشش  آخماتووا  رفتار  تنوع  از  برلین  آیزایا 
خصلتی که گاه شیوۀ باشکوه او را جایگزین مقوله یی 
طعنه آمیز و مغرضانه می ساخت. آن دو سراسر شب با 
هم حرف زدند. صبح که شد، برلین دست او را بوسید 
و از خانه خارج شد. برندا تریپ، شیمیدان متخصص 
می کرد،  کار  بریتانیا  انجمن  برای  که  طبیعی  عناصر 
در رخت خوابش  برلین  روز  آن  وقتی صبح  می گوید 

دراز کشید به خود گفت: »عاشق شدم، عاشق شدم.«
   آخماتووا در نخستین شعر پنج که به دقت تاریخ 
از  نهاده است،  آن  بر  را  نوامبر 1۹4۵  بیست و ششم 

هیجان خویش سخن می گوید:
گویی در عین ناباوری
به یاد دارم آن چه گفتی
و از کامی که گفتمت

شب شد تابناک تر از روز.
دل از زمین کندیم

شدیم انجمن چون انجم
نداشتیم یأس و احساس خجالت

نه آن گاه و نه اینک و نه آنک.
به رسالتی که فراخواندمت گوش فرا دار

دانی که هستم کامًا هوشیار.
ندارم توان آن که بندم

دری را که وانهادی نیم بسته.

   آخماتووا حتا تا بیستم دسمبر هم می توانست طنین 
کلمات آن مکاشفۀ دیرپای شبانه را بشنود و در شعری 

به همین تاریخ می خروشد:
نفرتم از ایام سابق

که کسی دل سوزاند از بهر من.
اما چکه یی از رحمتت

چون آفتابی در اندرون.
می برندم این جا و آن سوی

چون است که اطاقم هست پگاه.
زین روی 

دارم توان آن که کنم انشای معجزات.

داد  روی   1۹4۶ جنوری  سوم  در  آنان  دیدار  واپسین 
که برلین پیش از رفتن به هلسینکی بار دیگر در هوتل 
روز  آن  بعدازظهر  در  بود.  گزیده  اقامت  استوریاس 

بود.  راهش  به  که چشم  شتافت  آنان  دیدار  به  برلین 
آخماتووا نسخه یی از شعر فوج سپید را به آیزایا برلین 
داد که بر آن نوشته بود: »به آ.ب. که با او سخنی دربارۀ 
کلیوپاترا نگفتم« و هم چنین شعر دیگری از مجموعۀ 
بعدها  که  است  شعری  آن  هدیۀ  متن  که  اشعارش 
گفت وگوی  از  برگرفته  و  گردید  پنج  قسمت  دومین 
شبانۀ آنان بود. برلین نیز نسخۀ انگلیسی قصر اثر کافکا 
را  انگلیسی  بانوی  سیتول،  ]ایدیت[  اشعار  دیوان  و 

تقدیم آخماتووا کرد.
در  مخفی،  پولیس  برلین،  اقامت  روزهای  آخرین  در 
عمارت  آن  وارد  نبود،  خانه  در  آخماتووا  که  زمانی 
شد. لف که در خانه به سر می برد و تصمیم گرفته بود 
همراه مادرش به مجلس شعرخوانی او نرود، در باالی 
از  مته شنید. وقتی تکه هایی  تیشه و  سر خود صدای 
هر  که  همان طور  شد،  معلوم  ریخت  فرو  سقف  گچ 
مشغول  مأموران  می داند،  خوبی  به  روسی  شهروند 
نصب میکروفن هستند. مادر و پسر بار دیگر احساس 
فبروری  بیست وهشتم  در  که  هرچند  کردند،  خطر 
اختیار  در  روبل  سه هزار  مسکو  ادبی  کانون   1۹4۶
مسلولین  آسایشگاه  در  بتواند  تا  گذاشت  آخماتووا 
بستری شود. او از این کمک مالی ممنون شد که البته با 
نصب میکروفنی که هنوز در سقف اتاق بود، هم خوانی 

نداشت و مضحک به نظر می رسید.
آنا در هشتم جنوری مشغول نگارش شعر چهارم     
از مجموعۀ پنج بود و »تلخکامی« از این که رابطه اش 
آیزایا  از  آن چه که دور  اینک  ندارد.  آینده یی  برلین  با 
برایش اهمیت داشت، حفظ خاطرات خوش دیدارشان 

بود:
چه می توانم بر جای نهم که یادآورم به تو باشد؟

روحم را؟ چه  ثمری دارد از برایت؟
شاید تقدیم نمایشنامۀ سوخته ام

که نماند خاکستری حتا از آن برجا.
واکنش احساسی او نسبت به دیدارشان استوار و پابرجا 
ماند و در یازدهم جنوری با نوعی حیرت از خلسۀ آن، 
دم  مخمور خشخاش  دود  در  »ما  با  و  می گشاید  لب 

نزده بودیم« شروع و با این ابیات به پایان می برد:
چه گدازۀ ناپیدای جان گدازی بود

که پیش از پگاه عقل از سرمان ربود؟ 

سرگذشت آناآخماتوآ ــ  نشر مازیار
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ابوبکر صدیق
افسران  از  شماری  داخله  وزارت 
رزمی  نیروهای  در صفوف  را  ترافیک 

جذب می کند. 
دفاعی  کمیسیون  اعضای  از  برخی 
مطلب  بیان  با  نماینده گان  مجلس 
تصمیم  داخله  وزارت  که  می گویند 
گرفته است تا شماری از افسران ترافیک 
را که در حال حاضر در ریاست احتیاط 
صفوف  به  دارند،  قرار  داخله  وزارت 

نیروهای رزمی پولیس جذب کند.
با  این نشان می دهد که وزارت داخله 
مسلکی  افسران  و  بشری  نیروی  فاقد 
مواجه شده است و افراد را می خواهد 
خاف رشتۀ شان در صفوف نیروهای 

پولیس به کار می گمارد. 
نظیفه ذکی عضو مجلس نماینده گان با 
انتقاد از این کار وزارت داخله بیان کرد 

که این کار خاف رشته انجام می شود که برای این 
افسران چالش آفرین است.

بانو ذکی افزود: یک نهاد وقتی به چنین کاری دست 
سقوط  به  مسلکی  افراد  داشتن  نگاه  از  که  می زند 

مواجه شده باشد.
به گفته او، این کار منجر به ضعف روحیه نیروهای 
رزمی پولیس در روند مبارزه با دشمن می   شود، چون 
افسران ترافیک در بخش قانون عبور و مرور موتر ها  و 
راننده گی درس آموخته اند، نه در بخش نبرد و مبارزۀ 

رو در رو با دشمن.

بانو ذکی تصریح کرد که در حال حاضر شمار زیاد از 
افسران ترافیک در ریاست احتیاط وزارت داخله قرار 

دارند و تا هنوز در  بستی گماشته نشده اند.
افسران ترافیک در حال حاضر چند سال را در احتیاط 

وزارت داخله سپری کرده اند.
یکی از افسران که در حال حاضر در احتیاط وزارت 
داخله قرار دارد به شرط ذکر نکردن نامش گفت که 
بیش از یک سال می شود که در احتیاط وزارت داخله 
قرار دارد؛ اما تا هنوز در هیچ جایی به وظیفه گماشته 

نشده است.

ندارد که وزارت داخله  این خبر  از  او گفت: 
آنان را به صفوف پولیس می گمارد؛ اما می گوید 
که برخی از افسران ترافیک که توانایی کار را 
پولیس جذب  اداری  بخش های  در  اند  داشته 

می شوند.
این  تأیید  با  داخله  وزارت  در  مسووالن  اما، 
ترافیک  افسران  از  برخی  که  مطلب می گویند 
این  بشری  منابع  و  آموزشی  در بخش های  را 

وزارت می گمارند.
روزنامه  به  داخله  وزارت  سخنگوی  معاون 
ماندگار می گوید که وزارت داخله در نظر دارد 
که شماری از افسران ترافیک را در بخش های 
علمی و تدریسی برای نیروهای پولیس بگمارد.
نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله با 
بیان این که وزارت داخله هیچ فردی را خاف 
هیچ  که  می گوید  نمی گمارد،  جایی  در  رشته 
در  نبرد  در خط  فرستادن  برای  ترافیک  افسر 

صفوف نیروهای پولیس جذب نمی شود.
آقای دانش ادعاها مبنی بر این که افسران ترافیک در 
صفوف نیروهای پولیس جذب می شود تا به خط نبرد 
وزارت  که  کرد  تصریح  کرده  رد  را  شوند  فرستاده 
ندارد   تصمیم  را  فردی  هیچ  تخصص  داخله خاف 

در جایی بگمارد.
 این در حالی است که شمار زیادی از افسران ترافیک 
برای چند سال در ریاست احتیاط وزارت داخله بدون 
وظیفه مانده اند. در حالی که  بیشتر باورها بر این است 
که افراد بدون روابط  نمی توانند به زودی در سمتی 

گماشته  شوند.
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پوځــي کارپوهــان لــه داعــش نــه د بهرنیــو اســتخباريت کړیــو 

ماتــړ او د حکومــت لــه لــوري پــه مؤثــره توګــه د دغــې ډلــې 

نــه ځپــل کېــدل د داعــش د بیــا فعالېــدو عمــده عوامــل ګڼــي.

د ننګرهــار پــه پچیــراګام ولســوالۍ کــې د داعــش او پاڅــون 

ــه  ــه دغ ــا پ ــتو بی ــو نښ ــله وال ــتیو وس ــځ وروس ــو ترمن کوونک

والیــت کــې د داعــش ډلــې د حضــور پــه اړه اندېښــنې زیاتــې 

کــړي دي.

یــو شــمېر پوځــي کارپوهــان وايــي، کــه څــه هــم پــه ننګرهــار 

کــې د داعــش د حضــور خــره نــوې نــه ده، خــو دوی وایــي 

چــې د حکومــت د بــې غــورۍ لــه کبلــه دغــه ډلــه بیــا پــه دې 

والیــت کــې فعالــه شــوې ده.

ــو رسه  ــه ازادي راډی ــي ل ــن ځاځ ــف امی ــوه یوس ــي کارپ پوځ

پــه خــرو کــې هغــه الملونــه چــې ګواګــې د ده پــه خــره پــه 

ننګرهــار کــې د داعــش پــر بیــا فعالېــدو کــې رول لــري داســې 

بیــان کــړل.

نوموړي زیاته کړه:

ــو  ــو ډل ــله وال ــورو وس ــا د ن ــې ی ــې ډل ــله وال ــش وس "داع

عقبــي جبهــې خاصــې دي، هلتــه هغــه کومــې اســتخبارايت 

ــدات  ــږي، رسح ــررسه کې ــه ت ــه ن ــد ويش هغ ــې بای ــې چ کړن

ــډو کــې ځــای  ــو او بان ــه کلی مــو خــاص دي دوی راځــي پ

پرځــای کېــږي نــو دغــه لــوی عوامــل دي چــې حکومــت نــه 

ــړي." ــات وک ــدي اقدام ــې ج ــې ی ــل ک ــه مقاب ــوالی پ يش ک

ــه اړه دا اندېښــنې پــه  ــه ننګرهــار کــې د داعــش د حضــور پ پ

داســې حــال کــې مطــرح کېــږي چــې تېــره اوونــۍ د ننګرهــار 

د پچیراګامولســوالۍ پــه پــاس پچیــر ســیمه کــې د داعــش او 

پاڅــون کوونکــو ترمنــځ د وســله والــې نښــتې لــه کبلــه دواړو 

خــواوو تــه مــرګ ژوبلــه واووښــته.

ــه د  ــش ډل ــا داع ــه وین ــو پ ــزو چارواک ــیمه یی ــار د س د ننګره

دغــه والیــت پــه اچیــن، هســکې مینــې، کــوټ او د پچیــر اګام 

پــه ولســوالیو کــې فعالــه ده.

ــي،  ــه زمــری واي ــح الل ــي شــورا غــړی ذبی د ننګرهــار د والیت

پــه ننګرهــار کــې د بهرنیــو اســتخبارايت کړیــو لــه هــر اړخیــز 

ماتــړ پرتــه د داعــش ډلــې فعالیــت ممکــن نــه دی.

نوموړي زیاته کړه:

"دا جنــګ لــه پــان، امکاناتــو او منابعــو پرتــه نــه کېــږي او د 

ــع  ــر شــاه بهــرين اســتخبارايت او پوځــي مناب دغــه جګــړې ت

دي چــې متویلــوي یــې."

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې شــاخوا دوه میاشــتې 

ــه ننګرهــار کــې د داعــش وســله  ــو پ وړانــدې افغــان ځواکون

ــات وکــړل چــې هغــه مهــال افغــان  ــراخ عملی ــو پرضــد پ وال

چارواکــو پــه یــادو عملیاتــو کــې ګڼــو داعشــیانو تــه د مــرګ 

ــو  ــې د مهم ــه ډل ــګ د دغ ــا ترڅن ــتولو د ادع ــې د اوښ ژوبل

ــړې وه. ــم ک ــره ه ــو خ ــه وړل ــو د ملنځ مرکزون

ــش  ــې د داع ــار ک ــه ننګره ــا پ ــاع وزارت بی ــتان د دف د افغانس

ــويل. ــه ب ــنې وړ ن ــه د اندیښ ــې فعالیتون ډل

ــه ورځ ازادي  ــد دولــت وزیــري د شــنبې پ د دغــه وزارت ویان

راډیــو تــه وویــل چــې افغــان خــاص ځواکونــه هــره ورځ پــه 

ــه  ــازه ورن ــه اج ــه ب ــوي او هیڅکل ــات ک ــې عملی ــار ک ننګره

ــه جــوړ کــړي. ــه ننګرهــار کــې مرکزون کــړي چــې داعــش پ

نوموړي زیاته کړه:

"مــوږ پــه دومــداره توګــه هــره ورځ د ځانګــړو ځواکونــو 

عملیــات لــرو نــو بنــًا زه تاســو تــه ډاډ درکــوم چــې ننګرهــار 

کــې دوی نــه مراکــز جــوړوالی يش او نــه هغــه خطــر رامنځته 

ــه کــړی وو." ــه اول کــې رامنځت کــوالی يش چــې پ

ــې  ــوي چ ــد ک ــا تاکی ــړي بی ــمېر غ ــو ش ــې ی ــي جرګ د ول

ــه  ــرګه ون ــه س ــه کم ــه پ ــور ت ــش حض ــد د داع ــت بای حکوم

ــه  ــه د دغ ــره توګ ــه مؤث ــې الرې پ ــرې ممکن ــه ه ــوري او ل ګ

ــي. ــه ونی ــدو مخ ــې د پراخې ډل

د ولــي جرګــې غــړې حبیبــه دانــش وايــي چــې پــه وروســتیو 

کــې پــه تخــار او بدخشــان والیتونــو کــې هــم د داعــش ډلــې 

د حضــور پــه اړه جــدي اندېښــنې را پورتــه شــوي دي.

"ترافیک را به جنگ می برند!"

وزارت خارجه افغانستان:

پاکستان تحریم طالبان را
 لحاظ کند

نبرد با داعش شماری از باشنده گان 

پچیراگام را آواره کرد

ننګرهار کې د داعش ډلې بیا 

فعالېدو عوامل څه دي؟

سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان با اشاره به اخبار منتشر شده درباره 
سفر هیأت طالبان به اسام آباد گفت که اگر سفر این هیأت درباره صلح با 

دولت کابل است بنابراین پاکستان توضیح دهد.
شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امورخارجه افغانستان در واکنش به اخبار 
منتشر شده از سفر هیأت سه نفره طالبان به پاکستان گفت که کشورها باید به 
قوانین بین المللی برای افراد تحریم شده توسط سازمان ملل احترام بگذارند.

وی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: افرادی که از سوی سازمان ملل تحریم 
شده اند شامل مقرارتی مانند ممنوعیت سفر می شوند بنابراین درصورتی که 
سفر آن ها در مورد صلح باشد، در این خصوص توضیحاتی باید ارایه شود.
مستغنی تأکید کرد که اگر سفر اعضای طالبان به اسام آباد در مورد روند 

صلح افغانستان است باید پاکستان توضیح دهد.
سازمان ملل متحد علیه گروه طالبان پس از حمله یازدهم سپتمبر سال 2001 
این گروه حق سفر  براساس آن رهبران  تحریم هایی وضع کرده است که 

رسمی از یک کشور به کشور دیگر را ندارند.
روزنامه انگلیسی گاردین که هفته گذشته از مذاکره پنهانی طالبان و دولت 
افغانستان خبر داده بود، بار دیگر مدعی شد که هیأتی سه نفره از دفتر قطر 

به پاکستان سفر کرده است.
این ادعا درحالی مطرح شد که هفته گذشته این روزنامه از مذاکرات پنهانی 
طالبان و دولت کابل خبر داده بود اما در بیانیه منتشر شده توسط طالبان، 

این خبر تکذیب شد.
انگلیسی به نقل از مقامات ارشد طالبان نوشت که هیأتی از این  روزنامه 
گروه از قطر با هدف مذاکره با مقامات پاکستانی در مورد صلح با افغانستان 

به اسام آباد سفر کرده است.

نبــرد بیــن گــروه داعــش و نیروهــای دولتــی در شــرق افغانســتان بــرای ســومین 
روز ادامــه یافتــه و باعــث آواره شــدن شــماری از ســاکنان منطقــه پچیــراگام شــده 

. ست ا
ــه داعــش،  ــی علی ــه هوای ــه در حمل ــد ک ــه گفته ان ــی در منطق ــع محل برخــی مناب
ــا  ــد، ام ــرار گرفته ان ــراد غیرنظامــی هــدف ق شــماری از شــبه نظامیان محلــی و اف

از تلفــات احتمالــی آن اطاعــی در دســت نیســت.
ــس  ــی، ریی ــرف غن ــه اش ــه ک ــتان گفت ــه افغانس ــر داخل ــد، وزی ــد جاه تاج محم
جمهــوری دســتور داده کــه عملیــات نظامــی علیــه داعــش در منطقــه پچیــراگام، 

ــود. ــاز ش ــاد آغ ــرق جال آب ــوب ش در جن
ــتیزه جویان  ــای س ــر فعالیت ه ــال حاض ــه در ح ــد ک ــی گفته ان ــای محل مقام ه
گــروه داعــش بــا حمــات هوایــی پاســخ داده می شــود، ولــی بــه زودی عملیــات 

زمینــی هــم علیــه ایــن گــروه آغــاز خواهــد شــد.
شــماری از ســاکنان منطقــه مــرزی پچیــراگام گفته انــد کــه بخشــی از ایــن منطقــه 
تحــت کنتــرل داعــش اســت و ادامــه جنــگ در آنجــا مــردم را مجبــور بــه فــرار 

از خانه هــای خــود کــرده اســت.
ــگاه های  ــی پاس ــه برخ ــش ب ــروه داع ــات گ ــه از حم ــی جمع ــای دولت مقام ه
امنیتــی و خانه هــای مســکونی و کشــته شــدن دســت کــم چهــار غیرنظامــی در 

ــد. ایــن منطقــه خبــر داده بودن
ــی  ــه در حمــات هوای ــه ک ــار گفت ــی ننگره ــی، ســخنگوی وال عطــاءاهلل خوگیان

ــده اند. ــروه کشــته ش ــن گ ــم 20 عضــو ای ــش، دســت ک ــه داع علی
پچیــراگام از مناطــق نــاآرام در جنــوب والیــت ننگرهــار اســت کــه بــا پاکســتان 
مــرز مشــترک دارد. پیــش از ایــن هــم هــر از گاهــی از درگیــری بیــن نیروهــای 

ــد. ــزارش می ش ــه گ ــن منطق ــیان از ای ــی و شورش دولت
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ورزش

ــایبری  ــم س ــه تروریس ــام این ک ــا اع ــن ب ــۀ چی ــور خارج ــر ام وزی
ــان  ــتی در جه ــات تروریس ــش اقدام ــدۀ افزای ــل عم ــی از دالی یک
محســوب می شــود، تأکیــد کــرد کــه جامعــۀ بین المللــی بایــد 
مبــارزه بــا ایــن پدیــده را بــه عنــوان کلیــد حــل چالش هــای پیــش 

ــد. ــی کن ــود تلق روی خ
ــا  ــارزه ب ــش مب ــن همای ــایش دومی ــن گش ــه در آیی ــی، ک ــگ ی وان
تروریســم ســایبری در چارچــوب مجمــع جهانــی مبــارزه بــا 
تروریســم در شــهر پکــن ســخن می گفــت، یــادآور شــد: متأســفانه 
ــرای  ــبی ب ــزار مناس ــه اب ــی ب ــای اینترنت ــت و پایگاه ه ــروزه اینترن ام
ــل شــده  ــای افراطــی تبدی ــج ایده ه ــای تروریســتی و تروی فعالیت ه

اســت.
وزیــر امــور خارجــه چیــن بــا بیــان این کــه تروریســت ها و 
افراطیــون از ایــن ابــزار بــرای جلــب نیــرو و ترویــج خشــونت بهــره 
ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــن الملل ــۀ بی ــدۀ جامع ــر عه ــت: ب ــد، گف می گیرن
ــج افراط گــری  ــوی تروی ــر جل ــای موث ــدام الزم و همکاری ه ــر اق ه
آنایــن را بگیــرد، در غیــر ایــن صــورت، مخاطــرات بیشــتری متوجه 

کشــورها خواهــد شــد.
او هم چنیــن در واکنــش بــه گزارشــی مبنی بــر این کــه نزدیــک 
ــه  ــی ب ــای افراط ــتی گروه ه ــای تروریس ــد از فعالیت ه ــه ۹0 درص ب
اینترنــت و پایگاه هــای مختلــف اینترنتــی مرتبــط اســت، بــر تــاش 

بیشــتر جامعــۀ جهانــی بــرای حــل ایــن مســأله تأکیــد کــرد.
ــتفاده  ــا سوءاس ــتی ب ــازمان های تروریس ــه س ــت ک ــی گف ــگ ی وان
ــه انتشــار و پخــش  ــدام ب ــی شــدن اطاعــات، اق از توســعه و جهان
تفکــرات افراطــی و خشــونت کرده انــد کــه ضمــن آســیب رســاندن 
بــه جامعــۀ بشــری، بــه دشــوارترین چالــش امنیــت جهانــی تبدیــل 

شــده اند.
ایــن همایــش را وزارت امــور خارجــۀ چیــن در چارچــوب برنامــۀ 
مبــارزه بــا تروریســم جهانــی ســازماندهی کــرده کــه در آن بیــش از 
180 نفــر از اعضــای مجمــع مبــارزه جهانــی بــا تروریســم، مقاماتــی 
از ســازمان های بین المللــی، کارشناســان و شــرکت های معــروف 

ســایبری شــرکت دارنــد.
گفتنــی اســت، مجمــع جهانــی مبــارزه بــا تروریســم در ســال 2011 
میــادی تأســیس شــد کــه هــم اکنــون 30 عضــو دارد. چیــن در ســال 
ــم  ــا تروریس ــه ب ــی مقابل ــع جهان ــوب مجم ــز، در چهارچ 2014 نی
ــرده  ــزار ک ــایبری را برگ ــم س ــا تروریس ــه ب ــمینار مقابل ــتین س نخس

بــود.

ــد  ــن اعــام کــرد، تحریم هــای ضــد روســی جدی ســخنگوی کرملی
ــا  ــکو ب ــط مس ــه رواب ــد ب ــوریه می توان ــوالت س ــه تح ــه ب ــا توج ب
کشــورهای عضــو اتحادیــۀ اروپــا و ُکل ایــن اتحادیه آســیب برســاند.
ــب  ــرد: تصوی ــار ک ــن اظه ــخنگوی کرملی ــکوف، س ــری پس دیمیت
ــه تحــوالت ســوریه  ــا توجــه ب ــه روســیه ب ــد علی تحریم هــای جدی
بــه روابــط مســکو بــا اتحادیــۀ اروپــا آســیب مــی زد و بــه نزدیک تــر 

ــد. ــکات نمی انجام ــل مش ــه راه ح ــدن ب ش
پســکوف بــه خبرنــگاران گفــت: موضعــی کــه در خصــوص 
ــود، از  ــاذ می ش ــیه اتخ ــه روس ــا علی ــد تحریم ه ــترش و تمدی گس

ــت. ــرب اس ــًا مخ ــا کام ــدگاه م دی
ایــن مقــام روســی تصریــح کــرد: اعتقــاد داریــم چنیــن موضعــی بــه 
روابــط روســیه بــا کشــورهای عضــو اتحادیــۀ اروپــا آســیب می زنــد.
ــت در  ــرد: وضعی ــح ک ــن تصری ــخنگوی کرملی ــال، س ــن ح در همی
ــم  ــن رو، تصمی ــت و از ای ــر اس ــال تغیی ــرعت در ح ــه س ــب ب حل
دربــارۀ تمدیــد آتش بــس در ایــن شــهر بــا در نظــر گرفتــن آخریــن 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــوالت اتخ تح
پســکوف خاطرنشــان کــرد، تصمیم گیــری دربــارۀ تمدیــد آتش بــس 

بســته بــه پیشــبرد فرایندهــا در ســوریه بســته گی خواهــد داشــت.
او هم چنیــن از تشــکیل جلســۀ شــورای امنیــت روســیه بــا حضــور 
ــارۀ  ــه درب ــن جلس ــه در ای ــت ک ــر داد و گف ــن خب ــر پوتی والدیمی
ــت. ــادل نظــر صــورت گرف ــراق تب ــن تحــوالت ســوریه و ع آخری

بــه گفتــۀ ســخنگوی کرملیــن، پوتیــن در ایــن جلســه دربــارۀ تمدیــد 
ــری  ــرای بازپس گی ــت عــراق ب ــات دول ــس در حلــب و اقدام آتش ب

کنتــرل موصــل صحبــت کــرد.
پســکوف هم چنیــن خاطرنشــان کــرد: آغــاز فرآینــد تفکیــک جنــاح 
مخالــف میانــه رو از گروه هــای تروریســتی از جملــه دیگــر مســایلی 

بــود کــه در ایــن جلســه بــر اهمیــت آن تأکیــد شــد.

اولین بازی فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتبال هرات با پیروزی 
زردپوشان تیم اتفاق به پایان رسید.

هرات،  فوتبال  برتر  لیگ  رقابت های  نخست  هفتۀ  دیدار  نخستین  در 
تیم های فوتبال اتفاق و انصاری در ورزشگاه جدید فدراسیون فوتبال 
هرات به مصاف هم رفتند که زردپوشان اتفاق موفق شدند، اولین 3 

امتیاز فصل جدید رقابت ها را به نام خود ثبت کنند.
تیم اتفاق در این دیدار با نتیجۀ 1 بر 0 از سد تیم انصاری گذشت.

فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتبال هرات پس از مصنوعی شدن 
چمن این ورزشگاه با حال و هوای خاصی برگزار می شود.

برنامه های  توسط  هرات  ورزشگاه  چمن  شدن  مصنوعی  از  پس 
در  برتر  لیگ  مسابقات رسمی  که  است  اولین بار  این  فیفا،  توسعه یی 

هرات برگزار می شود.
با این حال، اهالی مستطیل سبز هرات امیدوارند با توجه به در اختیار 
داشتن این زمین مساعد، سطح کیفی بازیکنان و رقابت ها نیز نسب به 
افغانستان  سالیان گذشته بهتر شود. هرات از جمله شهرهای فوتبالی 

است.

سرمربی منچسترسیتی می گوید، نمی خواهد منچسترسیتی به سبک تیم 
پیشین او بازی کند.

پپ گواردیوال که شاگردانش پس از شکست 4 بر صفر مقابل بارسلونا 
در مرحلۀ گروهی لیگ قهرمانان اروپا، عصر امروز )یکشنبه( در هفتۀ 
با  گفت وگو  در  هستند،  ساوتهمپتون  پذیرای  انگلیس  برتر  لیگ  نهم 
خبرنگاران گفت: نمی خواهم من سیتی مثل بارسلونا بازی کند. بارسا 
براساس بازیکنانی که در اختیار دارد، بازی می کند. خیلی شنیده ام که 
مردم می گویند، پپ به این جا آمده تا فوتبال انگلیس را تغییر دهد. در 
همان بدو ورودم هم گفتم که این موضوع را فراموش کنید، چون برای 

تغییر دادن چیزی به این جا نیامده ام.
او تصریح کرد: می خواهم خودم از حضور در فوتبال انگلیس چیزهای 
جدیدی بیاموزم و تنها به فکر ایجاد تغییرات در بازی بازیکنانم هستم. 
سعی خواهم کرد تا بازیکنانم را متقاعد کنم که از کارشان لذت ببرند، 
خوب بازی کنند، تا جایی که می توانند بازی ها را با برد به پایان برسانند 
و برای کسب عناوین قهرمانی بجنگند. این تنها هدف من است و هر 
روز روی آن کار می کنیم. به همین خاطر بود که منچسترسیتی به سراغ 
من آمد تا با توجه به بازیکنانی که داریم، با سبک بازی که من به آن 

اعتقاد دارم، بازی کنیم.
که دوست  البته  کرد:  تأکید  منچستر  آبی های شهر  اسپانیایی  سرمربی 
دارم وقتی مهاجم قدبلندی داشته باشم به ارسال توپ های بلند روی 
کیفیت  که  دارم  آگوئرو  سرخیو  همچون  مهاجمی  من  ولی  بیاوریم، 
باالیی برای گول زنی در موقع مناسب دارد. ما براساس کیفیتی که داریم 
بازی می کنیم و این را بارها نشان داده ایم. هنوز هم واقعًا تحت تأثیر 
بازی های خوبی هستم که ارایه داده ایم و با توجه به فرصت کمی که 

در کنار هم بودیم به برد رسیدیم.
دستاوردهای  به  رسیدن  برای  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  گواردیوال 
بارسلونا نیاز به چند دهه کار است. یوهان کرایف در فصل 1۹8۹-۹0 
در بارسلونا دست به تحوالت زد و تا به ثمر رسیدنش هم 2۵ یا 2۶ 
سال طول کشید. من مربی پرشوری هستم، اما قرار نیست در مدت 
کوتاهی چیزی را که تغییرش غیرممکن است، تغییر دهم. این کاری 

غیرممکن است.

وزیر خارجۀ چین:

تروریسم سایبری دلیل عمدۀ افزایش 
اقدامات تروریستی در جهان است

روسیه:
تحریم های جدید به روابط روسیه

 با اتحادیۀ اروپا آسیب می زند

فصل جدید لیگ برتر هرات
 با پیروزی »اتفاق« به پایان رسید

گواردیوال:
نمی خواهم منچسترسیتی مثل 

بارسلونا بازی کند

Abdulshaheed Saqeb

عقامت دانشگاه
نویســنده  پــور جــوادی،  نصــراهلل  از  یادداشــتی 
ــبی  ــه ش ــر این ک ــی ب ــدم مبن ــی، خوان ــروف ایران مع
ــان و  ــی ملکی ــد و مصطف ــر موح ــان دکت ــا آقای ــی ب وی در ضیافت
ــط  ــری توس ــای پیامب ــدم ادع ــا و ع ــب ها روی "ادع ــا نیمه ش ... ت
ســروش" بحــث کرده انــد. اتهــام "ادعــای پیامبــری" بــه ســروش، 
مســاله یی اســت کــه در نقدهــای اکبــر گنجــی بــر مقالــه "رویاهای 
ــی مطــرح شــده اســت. ــم ایران ــن فیلســوف و متکل رســوالنه" ای

ــت  ــدا اس ــگان هوی ــر هم ــروش ب ــت کار س ــه ماهی ــی ک در حال
ــع  ــه نف ــود ب ــن موج ــازی دی ــاله او الغرس ــه مس ــد ک و می دانن
ــن  ــش ای ــن پرس ــد. بنابرای ــن جدی ــداع دی ــه اب ــت ن ــه اس مدرنیت
اســت کســی کــه بــه قصــد آشــتی دادن ســنت و مدرنیتــه در پــی 
ــه  ــی را در غلب ــکل اصل ــد و مش ــود باش ــن موج ــازی دی الغرس
ــر تمــام ســاحت زندگــی بدانــد چطــوری ممکــن اســت  اولــی ب

ــد؟! ــن معضــل بیفزای ــر ای ــن دیگــری ب ــداع دی ــا اب ب
... بــه هــر صــورت، طــرح چنیــن مباحــث عقیــم و اسکوالســتیک 
مباحــث  همــان  بــه  ایران زمیــن  روشــنفکری  حلقــات  در 
ــه  ــد ک ــا می مان ــان در اروپ ــان و متکلم ــطایی روحانی ــرون وس ق
می پرســیدند بــر ســر یــک ســوزن چنــد فرشــته می توانــد 
گردهــم بیایــد. ایــن نشــان دهنده عقامــت نهــاد دانشــگاه در 
ــه  ــت. در جایی ک ــی اس ــای اجتماع ــی پژوهش ه ــران و ناکارآی ای
ــاز کنــد،  ــا ب ــرای خــود جــای پ ــد ب پژوهش هــای اجتماعــی نتوان

ــود. ــرم می ش ــوده گ ــث بیه ــن مباح ــازار چنی ب

دستگیر روشنیالی

دا هميشه يو دي چي په پښو درېږې

ــږم  ــه کې ــي راپورت ــم چ ــږم. دا زه ي ــو دري ــه پښ ــي پ ــم چ دا زه ي

ــم چــي  ــه کــوم. دا زه ي ــه گوت ــوري پ ــوي ل ــم چــي ن او دا زه ي

الرښــوونه کــوم. پــه بــل عبــارت دا هميشــه يــو دي چــي پــه پښــو درېــږې. دا 

هميشــه يــو دی چــي را پورتــه کېــږې، دا هميشــه يــودی چــي مختــه کېــږې او 

ــو دی چــي الر ښــوونه کــوي...  دا هميشــه ي

ــل  ــرم. زه دا کار د خپ ــت ل ــؤليت او مکلفي ــو مس ــت کول ــه د خدم ــوږ ت زه م

ــې  ــوونې او روزن ــوم. زه دا کار د ښ ــررسه ک ــو ت ــه روزل ــخصيت پ ــواک ش خپل

ــوږ د خدمــت  ــا د م ــوازي م ــه ي ــه ن ــه ب ــررسه کــوم. ښــوونه او روزن ــه مــټ ت پ

لــه پــاره چمتــو کــړې، ښــوونه او روزنــه بــه نــه يــوازي د خدمــت لــه پــاره د مــا 

ځــواک، کفايــت، ابتــکار او امکانــات پيــاوړي کــړي، بلکــی د مــوږ پــه منــځ 

کــي بــه د پوهــای، زغــم، دوســتي او يــو بــل تــه بــه د درنــاوی کولــو اړيکــې 

هــم پيــاوړې کــړې. لــه مــا د ښــوونې او روزنــې اخســتل لــه مــوږ د ښــوونې او 

روزنــې اخســتل دي. زه ډاريــږم چــي دوويشــتمې پيــړۍ تــه بــه هــم دناپوهــې 

پــه بدرگــه ورځــم.

عمران راتب

نهیلیسم هرمنوتیکی
ــه  ــدادی ک ــر روی ــا ه ــن ی ــان، مت ــا جه ــه ب در مواجه
ــترش/ ــبب گس ــرد و س ــرار می گی ــه ق ــق اندیش متعل
ــدی  ــا، دارای صورت بن ــه م ــش اندیشــه می شــود، منطــق مواجه چال
ســاده یی اســت: انتظــار نداریــم کــه حقیقــت را در جایــی، در ورای 
متعلــق شناســا )جهــان، متــن، ...( بیابیــم، بلکــه انتظــار مــا ایــن اســت 
کــه در خــود آن ابــژه مــورد مواجهــه، بــه حقیقتــی دســت پیــدا کنیــم. 
ــی  ــه ســوی نوعــی از اقتدارگرای ــه ب ــن منطــق ک ــوای ســلبی ای محت
ــر گرایــش  ــل و برســاختن خوانشــی واحــد از اث در خوانــش و تأوی
دارد، بــا یــک پیش فــرض ظاهــراً بدیهــی همــراه اســت: این کــه فکــر 
ــن،  ــر ای ــت و بناب ــور حقیق ــا عرصــۀ ظه ــم عرصــۀ رخــداد ی می کنی
حقیقــت، خــود متــن، جهــان و... اســت. واقــع، امــا ایــن اســت کــه 
ــت  ــد، در حقیق ــل می کن ــری را تأوی ــر، اث ــا تأویلگ ــر ی ــی مفس وقت
ــر داده  ــه آن اث ــر خــودش را ب ــل کــرده و جهان - تصوی خــود را تأوی
ــن مســأله در مــورد کار هــر خوانش گــر و هــر خوانشــی،  اســت. ای
صــادق اســت. برآینــد ایــن مواجهــه، پدیــد آمــدن قاعــدۀ خوانــش 

متکثــر اســت.
تکثــر خوانــش و فهــم، بــا آن کــه داللــت بــر بدفهمــی نمی کنــد، امــا 
ــل  ــد. حداق ــا می انجام ــدد جهان-تصویره ــر و تع ــه تکث ــرن ب ناگزی
نتیجه یــی کــه بــرای ایــن امــر می تــوان فــرض کــرد، ظهــور نظریــۀ 
فــرد در حــوزۀ خصوصــی خوانش گــران و تحقــق فردیــت و ســوژۀ 
ــن  ــت. ای ــاع اس ــطح اجتم ــی و در س ــوزۀ عموم ــار در ح خودمخت
امــر امــا، امــری خنثــا و عقیــم نیســت. یعنــی پذیرفتــه شــدن نظریــۀ 
ــر  ــه از ه ــق، بلک ــد معل ــود نمی مان ــت، در خ ــق فردی ــرد و تحق ف
ــد.  ــد می کن ــتری را بازتولی ــم بیش ــه و سوبژکتیویس ــت یافت ــو عینی س
ــان  ــا هم ــی ی ــت: واگرای ــن اس ــده، ای ــت ایجادش ــف وضعی تعری
ــاد  ــی" ی ــم هرمنوتیک ــوان "نهیلیس ــا عن ــر از آن ب ــه گادام ــزی ک چی
ــن  ــه اصیل تری ــت ک ــن اس ــر. از ای ــوده و خاتمه ناپذی ــد؛ گش می کن
شــیوۀ مواجهــه بــا جهــان و محتویــات و رویدادهــای آن، بــا پذیــرش 
نهیلیســم هرمنوتیکــی و بــه رســمیت شــناختن افقــی بــاز و مضاعــف 

ــردد. ــن می گ ــل ممک ــم و تأوی ــرای فه ب

فیـسبـوک نـــامــه
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احمــد عمران
در حالـی کـه عمـًا وظایـف شـورای عالـِی صلح 
ایـن  می دهـد،  انجـام  ملـی  امنیـِت  شـورای  را 
پرسـش مطـرح می شـود کـه تـداوم کارِ این شـورا 
بـه چـه معناسـت؟ آیـا شـورای عالی صلـح، نقش 
تسـهیل کننده در رونـد صلـح بـازی می کنـد و یـا 
این کـه محلی برای بازنشسـته گان سیاسـی اسـت؟ 
بسـیاری ها بـا نقـد کارکـرد ایـن شـورا )البتـه اگر 
اسـتدالل  کـرد(  سـراغ  برایـش  کارکـردی  بتـوان 
می کننـد کـه شـورای عالِی صلـح از زمان تأسـیس 
خـود، نهـادی موثـر در راسـتای تأمیِن صلـح ثابت 
داده  پایـان  آن  کارِ  بـه  کـه  اسـت  بهتـر  و  نشـده 
شـود. آنـان می گوینـد کـه مصـارِف گـزاِف ایـن 
شـورا دیگـر نمی توانـد هیچ توجیـِه قانونی داشـته 
باشـد و هـر پولـی کـه بـرای ایـن نهاد بـه مصرف 
می رسـد، بـه معنـای هـدر دادِن بیت المـال اسـت.

بر اسـاس گزارش هـای موثق، تنها حقـوق اعضای 
ارشـد و کارمنـدان شـورای عالـی صلـح در ماه به 
دو میلیـون دالـر می رسـد. ایـن رقـم بـدون شـک 
رقـِم کوچکـی نیسـت و بـا توجـه بـه مشـکات 
کشـور، بایـد نگـراِن این گونـه مصـارِف بی جـا و 
بـدون بازدهـی بـود. کسـانی کـه در شـورای عالی 
صلـح وظیفـه اجـرا می کننـد، بـا حفـظ احتـرام به 
از  واقعـًا  کـه  نیسـتند  مهره هایـی  شخصیت شـان، 
عهـدۀ مدیریـِت رونـد صلـح بیـرون شـده بتوانند. 
منتقدیـن شـورای عالـی صلـح، درسـت می گویند 
بارنشسـته گاِن  بـرای  نهـادی  بـه  شـورا  ایـن  کـه 
سیاسـی مبـدل شـده، کسـانی کـه حـاال قـادر بـه 
و  نیسـتند  اجرایـی  و  مدیریتـی  وظایـِف  انجـام 
تنهـا می تواننـد حضـور سـمبولیک و نمادیـن در 
باشـند.  داشـته  غیردولتـی  و  دولتـی  سـاختارهای 
دولـت  رهبـراِن  این کـه  دالیـِل  از  یکـی  شـاید 
نمی خواهنـد شـورای صلح به نهـادی تأثیرگذار در 
رونـد صلـح تبدیـل شـود، این اسـت کـه همچنان 
مدیریـِت گفت وگوهـای صلـح را در انحصارِ خود 

دارند.  نگـه 
همیـن چنـد روز پیـش، خبـر سـفر پنهانـِی حنیف 
معصـوم  و  ملـی  امنیـت  شـورای  مشـاور  اتمـر 
اسـتانکزی رییـس امنیـت ملـی بـه قطر، از سـوی 
ایـن  اسـاِس  بـر  شـد.  فـاش  رسـانه ها  برخـی 

گزارش هـا کـه هنـوز بـه تأییـد مقام هـای رسـمی 
کشـور نرسـیده، ایـن دو تـن بـا بـرادر مـا عمـر، 
دیـدار  دوحـه  در  طالبـان،  گـروه  پیشـین  رهبـر 

کرده انـد.
خبـر،  ایـن  نظرداشـت صحت وسـقم  در  بـدون   
می تـوان از اوضـاع و احـواِل کشـور، به خوبـی بـه 
نقـش پُررنـِگ شـورای امنیـت و برخـی نهادهـای 
دیگـر کـه مسـتقیمًا از رییـس جمهـوری دسـتور 

می گیرنـد، در امـر صلـح پـی بـرد. 
در دو سـال گذشـته، همـواره در گفت وگوهـای 
تعیین کننـده  نقـِش  ملـی  امنیـِت  شـورای  صلـح، 
داشـته اسـت. ایـن مسـأله حتـا بـه گونـۀ تلویحی، 
نیـز  صلـح  عالـی  شـورای  در  را  واکنش هایـی 
برانگیختـه، هرچنـد کـه اصلی تریـن مقام هـای آن، 
همچنـان دوسـت دارنـد کـه بـه نقـش حاشـیه یِی 
خـود در ایـن خصـوص ادامـه دهنـد و کمتـر بـه 

دنبـال مسـایِل دردسرسـاز باشـند. 
زمانـی کـه گفت وگوهای صلـح با حزب اسـامی 
آغـاز شـده بـود، هرگـز شـورای عالـی صلـح در 
آن دخالـِت موثـر نداشـت. این شـورا زمانـی وارد 
گفت وگوهـای صلـح بـا حـزب اسـامی شـد، که 
توافقـاِت الزم میـان دولـت و ایـن حـزب به وجود 
آمـده بـود و شـورای عالـی صلـح نیـز بـر آن هـا 

گذاشـت. صحه 
 بحـث ایـن نیسـت کـه صلـح از کـدام مرجـع و 
اسـت  ایـن  بـر سـِر  بحـث  می شـود،  وارد  منبـع 
در  می تواننـد  نقشـی  نهادهـای موجـود چـه  کـه 
ایـن راسـتا بـازی کننـد. وقتـی نهـادی نمی توانـد 
یـا  بـه اصلی تریـن وطایـِف خـود عمـل کنـد و 
این کـه چنیـن مجالـی بـرای آن فراهـم نمی شـود، 
پـس فلسـفۀ وجـودِی آن چیسـت؟ چـرا دولـت 
افغانسـتان میلیون هـا دالـر را بـه نهـادی می پـردازد 

کـه حتـا دخیـل در امـر صلـح نیسـت؟ 
یکـی از والیـاِن پیشـیِن دولت در یـک گفت وگوی 
رسـانه یی می گفـت؛ وقتـی که والی بوده، به مسـالۀ 
جالبـی در مـورد شـورای صلـح برخورده اسـت و 
آن این کـه حتـا گروه هـای کوچِک مخالفاِن مسـلح 
کـه می خواهنـد در والیـات افغانسـتان بـه رونـد 
صلـح بپیوندنـد، از طریـق شـورای عالـی صلـح 
وارد گفت وگـو بـا دولت نمی شـوند؛ بـل در آغاز، 

گفت وگوهـای خـود را از مسـیر ریاسـت امنیـت 
ملـی انجـام می دهنـد و وقتـی مذاکـرات بـه نتیجه 
می رسـد، آن گاه بـه شـورای عالـی صلح خبـر داده 
می شـود کـه تسـهیات و امکانـاِت الزمِ مـادی را 
در اختیارشـان بگـذارد. بـه گفتۀ این والی پیشـین، 
مخالفـان مسـلح بـه شـورای عالـِی صلـح بـاور و 
فاقـد صاحیـت  را  ندارنـد و آن  را  الزم  اعتمـادِ 

می داننـد. 
هویـت  کلمـه،  واقعـی  معنـای  بـه  سـخنان  ایـن 
شـورای عالـی صلـح را افشـا می کنـد و از آن بـه 
عنـوان ابزاری برای پـرده انداختن بـر واقعیت های 
می شـود.  اسـتفاده  صلـح  گفت وگوهـای  پنهـاِن 
دولـت افغانسـتان هرگـز شـورای عالـی صلـح را 
بـه هـدِف تأمیـن صلـح و یـا انجـام گفت وگوهـا 
بـا مخالفـان مسـلح ایجاد نکرده اسـت، بـل وظیفۀ 
اصلـِی ایـن شـورا، بـه عهـده گرفتـِن مسـوولیِت 
اشـتباه هایی اسـت کـه هرازگاهی مسـووالِن درجه 

یـِک کشـور مرتکـب می شـوند.
مثبتـی  کارِ  این کـه  بـدون  عالـی صلـح   شـورای 
در راسـتای تأمیـن صلـح انجـام داده باشـد، باعث 
از رهبـران مطـرِح کشـور،  شـد کـه جـاِن یکـی 
پنهـاِن آن فـدا شـود. مگـر  بـر سـِر زدوبندهـای 
اسـتاد برهان الدیـن ربانـی رهبـر جهـاد و مقاومِت 
کشـور کـه از زمـان تأسـیس شـورای عالـی صلح، 
بـا صداقـت بـه فراخـواِن دولـت بـرای مدیریـِت 
ندانم کاری هـای  قربانـِی  عمـًا  گفـت،  لبیـک  آن 

زمـام داراِن دولتـی نشـد؟ 
فـردی که با انفجار انتحاری سـبب شـهادت اسـتاد 
دولتـی  مهمان خانه هـای  در  عمـًا  شـد،  ربانـی 
نگـه داری می شـد و قبًا بـا برخی از سـراِن دولت 

نیـز دیدارهایـی به هـم رسـانده بـود. 
شـورای عالـی صلح پـس از آن حادثه نیـز کارنامۀ 
قابـِل قبولـی نـدارد، هرچنـد کـه در زمـان اسـتاد 
و  پُررنـگ  شـخصیِت  حضـورِ  به دلیـِل  ربانـی 
تأثیرگـذار او، اعتمـاد بیشـتری نسـبت بـه شـورای 

عالـی صلـح وجـود داشـت. 
در حـال حاضـر، شـورای عالی صلح بـه هیچ وجه 
تأثیرگـذار  شـورای  یـک  عنـوان  بـه  نمی توانـد 
شـناخته شـود و بـه همیـن دلیـل، باید به بررسـی 

وضعیـِت آن بـه گونـۀ مسـووالنه پرداخـت.  

نهـاد فاقـد صـالحیِت شـورای 
عالـی صـلح

روند سبز:

 نام حکمتیار نباید از فهرست 
سیاه شورای امنیت حذف شود

اعضای نهاد روند سبز در بغان روز شنبه با فرستادن نامه یی به سازمان 
نام  که  اند  شده  آن  خواستار  دادخواهی«،  »تومار  نام  زیر  متحد  ملل 
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسامی از فهرست سیاه شورای امنیت 

این سازمان حذف نشود.
شماری از خانواده های قربانیان جنگ  داخلی، هنگام امضای این تومار، 
از سازمان ملل می خواهند که بر حکومت افغانستان فشار وارد کند تا 

حکمتیار را به دادگاه کشانده و به مردم جبران خساره بدهد.
آرش راستین، مسؤول دفتر والیتی نهاد روند سبز در بغان می گوید، 
به خاطر دادخواهی برای خانواده هایی که در جریان جنگ ها و حمات 
تروریستی حزب اسامی متضرر شده اند، در کمپینی امضای این برنامه 
را در سراسر کشور راه اندازی خواهند کرد و با جمع آوری امضا، از 
سازمان ملل متحد می خواهند که نام گلبدین حکمتیار را از فهرست 

سیاه شورای امنیت این سازمان حذف نکند.
دیده  ستم  مردم  به خواست  ملل  سازمان  اگر  راستین،  آقای  گفتۀ  به 

توجهی نکند، آنان دامنۀ اعتراض شان را گسترش خواهند داد.
محمدرحیم، یکی از کسانی که در جنگ های حزب اسامی سه عضو 
خانواده اش را از دست داده می گوید که حکمتیار باید »محاکمه« شود.
این خواست ها در حالی مطرح می شوند که محمد اشرف غنی، رییس 
جمهور کشور پنجشنبۀ هفتۀ گذشته با صدور فرمانی از دادستانی کل 
کشور خواست که در مدت دو ماه آینده مصؤونیت رهبر و اعضای 

حزب اسامی را تأمین کند.

سرتاج عزیز:
 هیچکس نمی تواند افغانستان را به چنگ خود بگیرد

سرتاج عزیز تاکید کرد که اسام آباد موارد ترجیحی در افغانستان ندارد 
و از اولویت های مورد نظر دولت منتخب کابل برای پیگیری صلح و 

سازش، حمایت می کند.
به گزارش پایگاه خبری نیشن، سرتاج عزیز، معاون نخست وزیر پاکستان 
و  افغانستان  ملی  دولت وحدت  توافق  از  استقبال  با  امور خارجی  در 
را  گروه ها  سایر  توافق  این  که  می رسد  نظر  به  گفت:  اسامی  حزب 
هم برای مذاکره ترغیب و تشویق کند. این گروه ها باید بدانند که این 
افغانستان دیگری است که خواهان صلح است و اکثر مردم آن دلشان 

نمی خواهد که به گذشته بازگردند.
تمام  به  آباد  اسام  پیام  که  گفت  پاکستان  وزیر  نخست  ارشد  مشاور 
شبه نظامی بلند و واضح است: هیچکس نمی تواند افغانستان را به چنگ 
دولت  که  هستیم  مایل  است.  مذاکرات  در  صلح  کلید  و  بگیرد  خود 
وحدت ملی افغانستان و طالبان به نوعی مسائل فی ما بین را حل و فصل 
کنند و ما آماده هرگونه حمایت از این روند هستیم. ما از اتفاق آراء در 
روند صلح در کابل استقبال می کنیم و امید داریم که همه طرف ها برای 

پیوستن به آن ترغیب شوند.
هر  اسام آباد  که  گفت  خارجی  امور  در  پاکستان  نخست وزیر  مشاور 
صلح  روند  در  شرکت  برای  طالبان  جناح های  کردن  قانع  برای  کاری 
برای  اکنون  آنها  از  بسیاری  که  می دهد  نشان  شواهد  و  می دهد  انجام 

پیوستن به این روند مایل هستند.
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