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روزنامة صبح افغانستان كابل - هرات    چاپ همزمان:

پـــه مـــايل او بانکـــي چـــارو کـــې د ارگ مشـــاوریت 

د هیـــواد لـــه هوایـــي رشکتونـــو، صنایعـــو او 

ـــیې،  ـــن، روس ـــا، چی ـــې رسه اروپ ـــوداګرۍ خون س

دوبـــۍ او د هنـــد ټولـــو ښـــارونو تـــه د هوایـــي 

ــه  ــړه لیکونـ ــدو هوکـ ــه کېـ ــو د رامنځتـ دهلېزونـ

الســـلیک کـــړي دي. د نویـــو هوایـــي دهلېزونـــو 

د رامنځتـــه کېـــدو موخـــه یـــادو هیوادونـــو تـــه د 

افغانســـتان د صادراتـــو د کچـــې لـــوړول دي.

پـــه مـــايل او بانکـــي چـــارو کـــې د غنـــی 

مشـــاوریت دفـــر د عامـــه اړیکـــو مســـوول، ســـمیر 

ـــو  ـــه ورځ د حکومـــت د اطالعات رســـا د دوشـــنبې پ

ـــس  ـــوه خـــري کنفران ـــز کـــې د ی ـــه مرک او رســـنیو پ

ـــه  ـــې ب ـــې ک ـــږدې راتلونک ـــل:« نې ـــال ووی ـــر مه پ

ـــو  ـــد ټول ـــۍ او د هن ـــیې، دوب ـــن، روس ـــا، چی اروپ

ـــه الرې  ـــو ل ـــي دهلېزون ـــو هوای ـــه د نوی ـــارونو ت ښ

ســـوداګریز توکـــي ولېـــږدول يش.«

ـــتان،  ـــعودي عربس ـــې، س ـــه ترکی ـــې ل ـــه دې مخک ل

قزاقســـتان او د هندوســـتان لـــه ډهـــي او ممبـــي 

ـــوي  ـــه ش ـــه رامنځت ـــي دهلېزون ـــارونو رسه هوای ښ

ـــو  ـــه د دغ ـــر دې مهال ـــه ت ـــل څخ ـــه پی ـــې ل وو، چ

ـــررسه  ـــې ت ـــه الرې ۱۶۹ الوتن ـــو ل ـــي دهلېزون هوای

ـــو  ـــازه او وچ ـــې د ت ـــو ک ـــه دې الوتن ـــوې دي. پ ش

ـــتکو  ـــو او پوس ـــو، قالین ـــي بوټ ـــګ طب ـــوو، د هن مې

پـــه ګـــډون ۲۹۶۱ ټنـــه ســـوداګریز توکـــي 

لېـــږدول شـــوي دي.

ـــي  ـــوا د صنعت ـــورا لخ ـــايل ش ـــاد د ع ـــا د اقتص رس

پارکونـــو د پالیســـې تصویـــب تـــه پـــه اشـــارې 

رسه وویـــل، اوس مهـــال د ۱۱ والیتونـــو پـــه 

ــو  ــې اچوونکـ ــې پانګـ ــو کـ ــي پارکونـ ۱۳ صنعتـ

تـــه د ځمکـــو د وېـــش زمینـــه برابـــره شـــوې ده. 

ـــک  ـــه د باری ـــر ژر ب ـــې ډې ـــړه، چ ـــه ک ـــوړي زیات نوم

ـــو  ـــو ۱۶ رشکتون ـــې هغ ـــارک ک ـــي پ ـــه صنعت آب پ

ـــش  ـــردي د ځمکـــو د وې ـــه رشایطـــو براب ـــه چـــې پ ت

لـــړۍ پیـــل يش.

د مشـــاوریت دفـــر د عامـــه اړیکـــو مســـوول، د 

ـــون،  ـــوداګریز نندارت ـــتان د س ـــتان او هندوس افغانس

ـــار  ـــه ښ ـــي پ ـــاره د ممب ـــو لپ ـــورو ورځ ـــې د څل چ

ـــاره  ـــو لپ ـــې اچوونک ـــوی و، د پانګ ـــوړ ش ـــې ج ک

یـــوه ښـــه فرصـــت وبالـــه او زیاتـــه یـــې کـــړه، 

چـــې پـــه هغـــه کـــې د ۳۰۰ افغـــان ســـوداګرو 

ـــړۍ  ـــو او د ن ـــدي رشکتون ـــې، ۱۲۰۰ هن ۱۶۰ غرف

ـــدې ۱۰۰  ـــه بان ـــه څ ـــو څخ ـــو هیوادون ـــه بېالبېل ل

ـــړی وو. ـــډون ک ـــانو ګ کس

افغـــان ســـوداګرو پـــه دې نندارتـــون کـــې د 

ـــرژۍ،  ـــا، ان ـــو، روغتی ـــوو، کانون ـــو مې ـــو، وچ قالین

ـــلګونه  ـــې س ـــو ک ـــه برخ ـــو پ ـــوژۍ او خدمتون ټکنال

تړونونـــه الســـلیک کـــړل.

در ارگ مشاوریت دفتر د عامه اړیکو مسوول:
له اروپا، چین، روسیې، دوبۍ او د هند له ښارونو 

رسه نوي هوایي دهلېزونه رامنځته شوي دي

کمیسیون مستقل انتخابات:
دروالیتیکهدفاترکمیسیونبستهاستانتخاباتنمیشود
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اگر به دنبال فرصت ها بگردیم چند برابر می شوند و اگر آنها را نادیده بگیریم از میان می روند.
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وضــع اقتصــادی مــردم آشــفته اســت و حتــا درصــد افــرادی کــه زیــر 
خــط فقــر زنده گــی می کننــد چندیــن برابــر بیشــتر از آمــار و ارقامــی 
اســت کــه نهادهــای مســوول و یــا بین المللــی ارائــه می کننــد. 
ــه  ــورهای منطق ــه کش ــتان ب ــه روزه  از افغانس ــر هم ــا دال میلیون ه
قاچــاق می شــود، و ارزش پــول رایــج کشــور چنــان پاییــن آمــده کــه 

ــل مقایســه اســت ــان قاب ــا دوران طالب فقــط ب

ارگ عامل اصلی چالش های

 انتخـاباتی

رییس عمومی بنیاد شهید مسعود:
مبارزاتوکارنامههایشهیدمسعودواردنصابتعلیمیشود

وزیر معارف:
شهیدمسعوددرسختترینشرایطبهمعارفمیاندیشید

برگــزاری انتخابــات بــرای کمیســیون مســتقل انتخابــات خــط ســرخ اســت و انتخابــات پارلمانی 
در 28 میــزان برگــزار می شــود.

در همیــن حــال، داکترعبــداهلل عبــداهلل رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی می گویــد: بســتن 
دروازه هــای کمیســیون انتخابــات از ســوی احــزاب و جریان هــای سیاســی هیــچ کمکــی بــرای 

ــد. ــات نمی کن ــن شــفافیت انتخاب تأمی
ــخن  ــران س ــورای وزی ــه ش ــهریور در جلس ــنبله/ ش ــنبه 26 س ــروز دوش ــه دی ــداهلل ک داکترعب
ــردم افغانســتان به شــمول احــزاب و جریان هــای سیاســی خواهــان  ــرد: م ــد ک می گفــت، تأکی

ــد راه حــل باشــد. ــد شــدن، نمی توان ــع ایــن رون ــا مان ــد؛ ام ــات ان شــفافیت در انتخاب
ــرای  ــزاب را ب ــنهادهای اح ــه پیش ــت ک ــاش کرده اس ــتان ت ــت افغانس ــه ی او، حکوم ــه گفت ب

ــرد ــات شــفاف بپذی ــن یــک انتخاب تامی

اتحادیۀ نهادهای ناظر انتخاباتی:
انتخـابات  شرکـای 
پارچه شده اند چنـد 

 نگرانــی از بن بســت انتخابــات پارلمانــی پیــش رو در حالــی از ســوی اتحــاد نهادهــای 
ناظــر انتخابــات مطــرح می شــود کــه ایتــاف احــزاب سیاســی دو روز پیــش از ایــن در 
ــته هایش دروازۀ  ــه خواس ــات ب ــیون انتخاب ــت و کمیس ــی حکوم ــه بی توجه ــراض ب اعت

دفاتــر والیتــی کمیســیون انتخابــات را در چهــار والیــت مســدود کــرد

شورای عالی صلح:

گفت وگوهای مستقیم طالبان - امریکا 
در هماهنگی با حکومت افغانستان است
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ــی بغــان  در حالی کــه مســووالن کمیســیون والیت
ــا  ــش ناامنی ه ــل افزای ــه دلی ــه ب ــد ک اعــام کرده ان
در ایــن والیــت برگــزاری انتخابــات ممکــن 
ــود و  ــه رو ش ــدی روب ــای ج ــا چالش ه ــت ب اس
حتــا احتمــال این کــه اصــا در ایــن والیــت 
ــی برگــزار نشــود وجــود دارد. کمیســیون  انتخابات
ــکنی در  ــه کارش ــی را ب ــزاب سیاس ــات اح انتخاب
ــت  ــی اس ــد و مدع ــم می کن ــات مته ــد انتخاب رون
ــه  ــود ک ــبب می ش ــزاب س ــن اح ــورد ای ــه برخ ک
ــزاب و  ــرآ اح ــد. اخی ــر بیفت ــه تاخی ــات ب انتخاب
ــه  ــدند ک ــق ش ــور موف ــی کش ــازمان های سیاس س
بــرای  خواست های شــان  تامیــن  راســتای  در 
ایجــاد فضــای شــفاف انتخاباتــی دروازه هــای 
ــن  ــد. ای ــی را ببندن برخــی از کمیســیون های والیت

ــی  ــع درحال همــه وقای
کــه  می افتــد  اتفــاق 
ــنبه  ــب یک ش ــط ش فق
فــراه  والیــت  در 
یــک  در  دســت کم 
نیروهــای  حملــۀ 
دهشــت افکن 30تــن 
کشــور  نظامیــان  از 
از  بیــش  و  کشــته 
20تــن دیگــر الدرک 
تنهــا  ایــن  اســتند. 
از  امنیتــی  گــزارش 
در  والیــت  یــک 

ــرده  ــرون درز ک ــه بی ــه ب ــت ک ــور اس ــرب کش غ
و گزارش هــای ازاین دســت ممکــن در بیشــتر 
والیت هــای کشــور وجــود داشــته باشــد کــه 
هنــوز بنــا بــه مصلحت هــای امنیتــی منتشــر 
نشــده اند. آیــا ایــن احــزاب سیاســی اند کــه بــرای 
انتخابــات می تواننــد چالــش زا باشــند، یا کســانی را 
کــه ســران دولــت بــرادر می خواننــد و بــرای مرگ 
ــتان  ــات افغانس ــرمی دهند؟ انتخاب ــه س ــان نوح ش
ــی  ــای بزرگ ــا چالش ه ــد ب ــن تردی ــدون کم تری ب
ــه اصــا  ــی رود ک ــال م ــا احتم روبه روســت و حت
ــه  ــت ک ــن وضعی ــر ای ــی مقص ــود ول ــزار نش برگ
ضربــۀ مهلــک بــرای دموکراســی نوپــای افغانســتان 
ــژه ارگ  ــت و به وی ــران حکوم ــود، س ــد ب خواه
اســتند و نــه احــزاب و ســازمان های سیاســی کــه 
می خواهنــد امنیــت و آســایش بــه خانه هــای 
ــیاری  ــردد. بس ــاره برگ ــتان دوب ــهروندان افغانس ش
از تحلیل گــران بــاور دارنــد کــه اصــا آقــای 
غنــی بــه برگــزاری انتخابــات نمی اندیشــد و آن را 
فقط وســیلۀ فشــارهای سیاســی اش ســاخته اســت. 
او می خواهــد از ایــن راه ناکامی هــای بی شــمار 
حکومــت داری اش را در نزدیــک بــه پنج ســال 
ــه  ــی ب ــای غن ــت آق ــد. هروق ــه کن ــته توجی گذش

ــی  ــش منف ــورا واکن ــود، ف ــه رو می ش ــادی رو ب انتق
ــران  ــا ســخن گویان اش دیگ نشــان داده، خــود و ی
وضعیــت  مقصــر  را  پیشــین  حکومــت  یــا  و 
به وجــود آمــده معرفــی می کننــد. آقــای غنــی 
بــه گمــان غالــب مهــار مدیریــت سیاســی کشــور 
را از دســت داده و حــاال بــرای این کــه بتوانــد 
ــال  ــه دنب ــد، ب ــه کن ــن وضعیــت آشــفته را توجی ای
ــش از  ــول بی ــتان در ط ــردد. افغانس ــر می گ مقص
جدیــد  حاکمیــت  به وجود آمــدن  شانزده ســال 
حکومــت  کــه  اخیــر  ســال های  انــدازۀ  بــه 
ــاده  ــدش افت ــم ناکارآم ــی و تی ــای غن ــت آق به دس
اســت. حداقــل  نبــوده  پریشــان  و  ســرگردان 
ــی و  ــکات و کم ــۀ مش ــا هم ــی ب ــت قبل حکوم
کــه  داشــت  توانایــی  این قــدر  کاســتی هایش 

ــری  ــور جلوگی ــران کش ــدن بح ــد از عمیق ش بتوان
کنــد. امــا امــروز وضــع چه گونــه اســت؟ در 
عرصــۀ اقتصــاد، سیاســت و حکومــت داری عمــا 
ــد. وعده هــای  ــاکام بوده ان آقــای غنــی و تیــم اش ن
ــه  ــی اش ن ــارزات انتخابات ــی در دوران مب ــای غن آق
ــکات  ــر از آن مش ــه بدت ــدند ک ــی نش ــا عمل تنه
کــه  آمدنــد  به وجــود  جدی تــری  و  تازه تــر 
ــد.  ــانه رفته ان ــام را نش ــور و نظ ــتی کش ــا هس حت
ــور  ــی در کش ــی و قوم ــادی سیاس ــای بی اعتم فض
ــۀ ارگ  ــت های تفرقه افکنان ــن سیاس ــه یم ــان ب چن
عمیــق شــده  کــه حتــا مــردم عــادی نیــز کــم کــم 
ــر از  ــه  همدیگ ــبت ب ــان را نس ــاور ش ــاد و ب اعتم
ــفته  ــردم آش ــادی م ــع اقتص ــد. وض ــت می دهن دس
ــط  ــر خ ــه زی ــرادی ک ــد اف ــا درص ــت و حت اس
ــتر از  ــر بیش ــن براب ــد چندی ــی می کنن ــر زنده گ فق
ــوول و  ــای مس ــه نهاده ــت ک ــی اس ــار و ارقام آم
ــر  ــا دال ــد. میلیون ه ــه می کنن ــی ارائ ــا بین الملل ی
ــه  ــورهای منطق ــه کش ــتان ب ــه روزه  از افغانس هم
قاچــاق می شــود، و ارزش پــول رایــج کشــور 
ــان  ــا دوران طالب ــط ب ــه فق ــده ک ــن آم ــان پایی چن
بی اعتبارشــدن  توجیــِه  اســت.  مقایســه  قابــل 
ارزش پــول رایــج کشــور در برابــر اســعار خارجــی 

ــران  ــر ای ــکا در براب ــادی امری ــارهای اقتص ــه فش ب
ــه گفتــۀ مســووالن  بســیار ســطحی نگرانه اســت، ب
ــر  ــژه دال ــی و به وی ــعار خارج ــزی اس ــک مرک بان
از افغانســتان بــه بیشــتر کشــورهای منطقــه از 
ــود.  ــی قاچــاق می ش ــف و غیرقانون ــای مختل راه ه
ــوص  ــن خص ــر در ای ــه اگ ــت ک ــب این جاس جال
تحقیقــات الزم صــورت گیــرد آن گاه مشــخص 
خواهــد شــد کــه در برخــی از ایــن مــوارد عمــا 
مقام هــای بلندپایــه حکومتــی دخیــل هســتند. 
ــزاب و  ــم اح ــت بازه ــن وضعی ــوول ای ــا مس آی
نــه  حکومتی کــه  یــا  سیاســی اند  ســازمان های 
ــرای  ــی ب ــه راه ــم اندیشــه ک ــه ه ــه دارد و ن برنام
ــد. برخــی از  ــه ده معضــات جــاری کشــور ارائ
ــاد در غبغــب  حواریــون آقــای غنــی درحالی کــه ب
می اندازنــد می گوینــد کــه 
بــرای  او  برنامه هــای 
افغانســتان بــرای بیشــتر از 
ــر  ــده در نظ ــال آین دوصدس
ــای  ــه ادع ــده و ب ــه ش گرفت
این افــراد افغانســتان در طول 
ــا  ــام داری ت ــود زم ــخ خ تاری
ایــن حــد مســوول، کارفهــم، 
بــا درایــت و برنامه محــور 
ــای  ــر آق ــت. اگ ــته اس نداش
ــی  ــن صفات ــآ چنی ــی واقع غن
بــود  ممکــن  می داشــت 
ــد  ــن ح ــا ای ــور ت ــه کش ک
ــت  ــرود. حکوم ــه ســمت نابســامانی و بحــران ب ب
ــن  ــج شــده و دیگــر پاســخ گوی مراجعی عمــا فل
خــود نیســت. در بســیاری مــوارد، کــه البتــه 
ایــن مــوارد هم چنــان زیــاد و فراوان انــد کــه 
یافــت،  آن را  نمونه هــای  می تــوان  همه جــا  در 
ــی  ــای حکومت ــه نهاده ــه ب ــند ک ــردم می هراس م
ــر  ــد، کم ت ــداد می کن ــد. فســاد بی سروکارشــان بیفت
ــانی و  ــه به آس ــرد ک ــراغ ک ــوان س ــادی را می ت نه
بــدون گرفتــن رشــوه کار مراجعیــن را اجــرا کنــد. 
رشــوه گرفتن و فســاد مالــی اگــر در حکومــت 
آقــای کــرزی آغــاز شــد ولــی در حکومــت آقــای 
غنــی بــه یــک فرهنــگ دولتــی تبدیل شــده اســت. 
ایــن فســاد چنــان ریشــه دار و گســترده اســت کــه 
ــان  ــز در ام ــوی نخســت کشــور نی ــر بان ــا دفت حت
ــه  ــال چه گون ــع و ح ــن وض ــا ای ــت. ب ــده اس نمان
می تــوان از انتخابــات ســخن گفــت و منتظــر بــود 
ــزاری  ــدارک برگ ــش ت ــی و اطرافیان ــای غن ــه آق ک
ــخنانی که  ــا و س ــر حرف ه ــند؟ اکث ــده باش آن را دی
ــه  ــا ارگ گفت ــی و ی ــای انتخابات ــوی نهاد ه از س
می شــود هیــچ بنیــاد واقعــی ندارنــد و فقــط بــرای 

عریضه انــد. خالی نگذاشــتن 
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ارگ عامل اصلی چالش های

 انتخـاباتی
 

ــان   ــق هم ــات طب ــزاری انتخاب ــان برگ ــه زم ــدن ب ــا نزدیک ش ب
تقویمــی کــه از جانــب کمیســیون بــه اصطــاح مســتقل انتخابــات 
وعــده ســپرده شــده بــود، جنجال هــا بــر ســر چه گونه گــی 
برگــزاری ایــن پروســۀ کان و ملــی؛ همچنــان باالگرفتــه و ذهــن 

ــاخته اســت.  ــر س ــتان را درگی ــردم افغانس ــت م اکثری
ــن  ــه ای ــاه ب ــن م ــتان از چندی ــزاب افغانس ــادی از اح ــمار زی ش
ــد و خواســت هایی  ــاد دارن ــات انتق ــد انتخاب ســو از شــفافیت رون
چــون اســتفاده از بایومتریک/انگشــت نــگاری در انتخابــات، تغییــر 
ــزاب را  ــط اح ــات توس ــارت از انتخاب ــی و نظ ــتم انتخابات سیس

ــد. مطــرح کردن
ــان از  ــنهادی آن ــای پیش ــت ها و طرح ه ــن خواس ــا ای ــه تنه ــا ن ام
جانــب حکومــت وحــدت ملــی پذیرفتــه نشــد؛ بلکــه باربــار ایــن 
ــه  ــی ب ــب شــخص رییــس حکومــت وحــدت مل احــزاب از جان
ــه در  ــد ک ــه بودن ــا گفت ــا آن ه ــدند. ام ــد ش ــاختن تهدی منحــل س
ــان  ــای پیشنهادی ش ــت ها و طرح ه ــدن خواس ــورت عملی نش ص

ــد. ــی می زنن ــای مدن ــات و نافرمانی ه ــه اعتراض ــت ب دس
همیــن بــود کــه حامیــان ایتــاف بــزرگ ملــی علی رغــم افشــای 
ادارۀ  توســط  برچســپ خورده  و  تقلبــی  هــزاران شناســن نامۀ 
ثبــت احــوال نفــوس و کمیســیون انتخابــات، اعتراضــات و 
ــی-دو  ــد و در یک ــه راه انداختن ــود را ب ــی خ ــای مدن نافرمانی ه
روز گذشــته در چهــار والیــت کشــور دفاتــر کمیســیون انتخابــات 

ــتند. را بس
ــیون  ــی کمیس ــر والیت ــماری از دفات ــدن دروازۀ ش ــس از بسته ش پ
ــۀ افغانســتان  ــور داخل ــی وزارت ام ــن ارشــد امنیت ــات، معی انتخاب
ایــن کار آن هــا را غیرقانونــی خوانــد و عامــان ایــن اعتــراض را 

ــد نمــود. ــات قهــری تهدی ــه اســتفاده از زور و امکان ب
ــر امــرش دســتور داده اســت، در  ــه نیروهــای زی ــه ب وزارت داخل
ــی کمیســیون  ــن امنیــت دفترهــای والیت ــرای تأمی ــاز ب صــورت نی
ــد  ــد. اخترمحم ــتفاده کنن ــی اس ــوۀ نظام ــات از ق ــتقل انتخاب مس
ابراهیمــی، معیــن ارشــد وزارت داخلــه گفتــه اســت کــه انتخابــات 
رونــد ملــی اســت و هیــچ فــرد یــا گروهــی حــق نــدارد تــا دفاتــر 
ایــن نهادهــا را ببندنــد  و نهادهــای امنیتــی ســه گانه کشــور دســتور 
داده اســت کــه بایــد در برابــر آنانــی کــه در برابــر کمیســیون های 
ــوۀ  ــته و از ق ــع داش ــورد قاط ــد، برخ ــراض می کنن ــی اعت انتخابات

نظامــی اســتفاده کننــد.
ــای  ــدن دروازه ه ــات بسته ش ــیون انتخاب ــال، کمیس ــن ح در همی
ــا  ــر ی ــا تاخی ــات ب ــزاری انتخاب ــبب برگ ــی را س ــای والیت دفاتره
ــه  ــورد گفت ــن م ــازه تری ــده اســت و در ت ــل آن خوان ــق کام تعوی
ــات  اســت کــه در والیت هایــی کــه دروازه  هــای کمیســیون انتخاب

ــد شــد.  ــزار نخواه ــات برگ بســته اســت، انتخاب
هم چنــان کمیســیون مســتقل انتخابــات اعــام کــرده کــه بــه زودی 
ــی  ــف انتخابات ــب تخل ــه مرتک ــی ک ــده از نامزدان ــت آن ع فهرس
ــیون  ــدف کمیس ــا ه ــد. احیان ــی می کن ــز همگان ــده اســت را نی ش
انتخابــات مبنــی بــر تخلــف نامــزدان، حمایــت آن هــا از افشــاگری 
ــاری  ــات اجب ــر انتخاب ــی در براب ــزرگ مل ــاف ب و ایســتاده گی ایت

باشــد. 
ایــن همــه نشــان دهندۀ آن اســت کــه انتخابــات پیــش رو را 
ــت  ــاری حکوم ــد و پافش ــد. تاکی ــد می کن ــادی تهدی ــرات زی خط
ــا  ــات ب ــزاری انتخاب ــه برگ ــی ب ــای غن ــی شــخصا آق وحــدت مل
ــت.  ــده اس ــه گان ش ــب هم ــرت و تعج ــۀ حی ــی مای ــن وضع چنی
دامنــۀ  گسترده شــدن  کشــور،  در  روزافــزون  ناامنی هــای 
اعتراضــات احــزاب سیاســی کــه تــا همیــن اکنــون بــه خواســت 
منطقــی شــان آقــای غنــی ُســخره رفتــه و پافشــاری های ظالمانــه 
و تهدیدآمیــز حکومــت وحــدت ملــی مبنــی بــه برگــزاری قطعــی 
ــه مــذاق و میــل خــودش خطراتــی اســت کــه قطعــا  ــات ب انتخاب

ــد.  ــد می کن ــات را تهدی ــامت انتخاب س
ــم آوری  ــا فراه ــی ب ــدت مل ــت وح ــد حکوم ــر می رس ــه نظ ب

ــت.  ــران کان اس ــاد بح ــی ایج ــی در پ ــن وضعیت چنی
ــزاری  ــار برگ ــفته بازاری انتظ ــن آش ــت در چنی ــن اس ــر ممک مگ
ــا  ــه ب ــی ک ــب حکومت ــم از جان ــق را آن ه ــات موف ــک انتخاب ی
ــاری  ــا معی ــز ب ــت و نی ــرو اس ــی روب ــای کان سیاس اعتراض ه
برگــزار کنیــم  کــه در برخــی والیت هــا ممکــن باشــد و در 
ــد از  ــون می توان ــه اکن ــتی ک ــن! برداش ــا ناممک ــی والیت ه برخ
رفتــار حکومــت، کمیســیون و احــزاب سیاســی صــورت بگیــرد، 
ــان  ــا هم چن ــر جنجال ه ــد روز دیگ ــا چن ــر ت ــه اگ ــت ک ــن اس ای
ــل در  ــی حداق ــات پارلمان ــه انتخاب ــت ک ــن اس ــد، ممک ــه یاب ادام
ــزار  ــات برگ ــر انتخاب ــزار نشــود. چــه اگ ــام شــده برگ ــان اع زم
ــه  ــردم را ب ــد م ــا تهدی ــه زور ی ــد ب ــت بخواه ــا حکوم ــود ی نش
ــده  ــوش بری ــص دم و گ ــکل ناق ــه ش ــم ب ــات آنه ــمت انتخاب س
برگــزار کنــد، مســلمًا شکســتی کان بــرای آقــای غنی و کمیســیون 
انتخابــات اســت. امــا بــه نظر می رســد کــه کمیســیون انتخابــات در 
صــورت اصــرار ایتــاف  و جریان هــای سیاســی روی شــرط های 
ــی را در  ــات پارلمان ــتر، انتخاب ــای بیش ــاد ممانعت ه ــا ایج ــان ب ش

ــد. ــزار نکن موقعــش برگ

احتـمالتعـویق
درانتـخاباتپارلمـانی

فضای بی اعتمادی سیاسی و قومی در کشور چنان به یمن سیاست های تفرقه افکنانۀ 
به  نسبت  را  باور شان  و  اعتماد  کم  نیز کم  عادی  مردم  حتا  که  ارگ عمیق شده  
 همدیگر از دست می دهند. وضع اقتصادی مردم آشفته است و حتا درصد افرادی که زیر 
خط فقر زنده گی می کنند چندین برابر بیشتر از آمار و ارقامی است که نهادهای مسوول و یا 
بین المللی ارائه می کنند. میلیون ها دالر همه روزه  از افغانستان به کشورهای منطقه قاچاق 
می شود، و ارزش پول رایج کشور چنان پایین آمده که فقط با دوران طالبان قابل مقایسه 
به فشارهای  اسعار خارجی  برابر  در  رایج کشور  پول  ارزش  بی اعتبارشدن  توجیِه  است. 

اقتصادی امریکا در برابر ایران بسیار سطحی نگرانه است
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از   کشــور،  انتخابــات  ناظــر  نهادهــای  اتحادیــۀ 
ســازمان ملــل متحــد می خواهنــد تــا بــرای شکســتن 
ــت و  ــی، حکوم ــزرگ مل ــاف ب ــان ایت ــت می بن بس

ــود. ــل  ش ــات وارد عم ــیون انتخاب کمیس
ایــن نهــاد بــا اشــاره بــه چالش هــای اخیــر کــه میــان 
ــده  ــی  ش ــزرگ مل ــاف ب ــی و ایت ــای انتخابات نهاده
ــرای  ــل متحــد ب ــازمان مل ــدام س ــتار اق اســت، خواس
ــه  ــت ک ــه اس ــده و گفت ــت ش ــن بن بس ــتن ای شکس
ــردم افغانســتان  ــی م ــد نگران ــی بای ــای بین الملل نهاده

ــوند. ــل  ش ــد و وارد عم را درک کنن
ــاد  ــور ایج ــه به منظ ــی ک ــر انتخابات ــاد ناظ ــن نه چندی
یــک میکانیــزم مشــترک نظارتــی در انتخابــات دیــروز 
دوشــنبه )26ســنبله( در یــک نشســت مشــترک خبــری 
در کابــل، از احتمــال تاخیــر انتخابــات ابــراز نگرانــی 
کــرد و بیــان داشــتند کــه پراکنده گــی کــه میــان 
شــرکای انتخابــات ایجــاد شــده اســت ســبب آســیب 

ــود. ــات می ش ــد انتخاب ــر رون ــدی ب ج
ــات  ــی »موسســه انتخاب ــس اجرای یوســف رشــید ریی
ــان  ــود می ــت موج ــتان« بن بس ــه افغانس آزاد و عادالن
ایتــاف احــزاب سیاســی، کمیســیون انتخابــات و 
ــده گان و  ــام رای دهن ــت ن ــه ثب ــت روی پروس حکوم
درحالی کــه  را  انتخابــات  برگــزاری  چه گونه گــی 
بیــش از یک مــاه بــه زمــان برگــزاری انتخابــات باقــی 

ــد. ــن خوان ــده، خطرآفری نمان
ــزرگ  ــرکای ب ــاف ش ــه اخت ــت ک ــید گف ــای رش آق
ــر شــده  ــه روز قوی ت ــی روزب ــه دالیل ــه ب ــی ک انتخابات
و بــه مسدودشــدن دروازۀ چندیــن دفتــر والیتــی 
ــد  ــت، می توان ــده اس ــر ش ــات منج ــیون انتخاب کمیس
ــاخته و  ــر س ــات را متاث ــی انتخاب ــه های مقدمات پروس

ــردد. ــات گ ــر انتخاب ــاز تاخی زمینه س
ــد احــزاب سیاســی، حکومــت و  ــای رشــید هرچن آق

ــه هــم کاری روی برگــزاری  ــات را ب کمیســیون انتخاب
ــا  ــد، ام ــرا می خوان ــات ف ــع انتخاب ــه موق ــفاف و ب ش
ــاف  ــی از اخت ــده ناش ــاد ش ــت ایج ــتن بن بس شکس
طرف هــا روی برگــزاری انتخابــات پارلمانــی را از 
ــته و از  ــارج دانس ــتان خ ــت افغانس ــت حکوم ظرفی
ــن  ــتن ای ــرای شکس ــه ب ــت ک ــل خواس ــازمان مل س

ــود. ــل ش ــت وارد عم بن بس
او بــا اشــاره بــه دو خواســت عمــدۀ احــزاب سیاســی 
مبنــی بــر بایومتریــک رای دهنــده گان و تغییــر سیســتم 
انتخاباتــی کــه بــه گفتــۀ او، از لحــاظ زمانــی در 
ــرد  ــد ک ــل اجــرا نیســت، تاکی ــش رو قاب ــات پی انتخاب
کــه بــرای عملی شــدن ایــن شــاخص ها در انتخابــات 
ریاســت جمهوری بایــد میکانیزم هــای عملــی روی 

دســت گرفتــه شــود.

رییــس اجرایــی فیفــا حکومــت را خطــاب قــرار داده 
گفــت، پراکنده گی یــی کــه هــم اکنــون میــان شــرکای 
انتخاباتــی ایجــاد شــده و ممکــن اســت بــه ســامت 
انتخابــات لطمــه وارد کنــد بــه نفــع ایــن پروســۀ ملــی 
نیســت بــه ایــن دلیــل یــک کمیتــۀ مشــترک شــفافیت 
ــیون  ــی، کمیس ــزاب سیاس ــت، اح ــکل از حکوم متش
انتخابــات، نهادهــای ناظــر انتخاباتــی و ســازمان ملــل 
ایجــاد شــده و شــفافیت در انتخابــات پیــش رو را 

تضمیــن کنــد.
ــاس  ــیون براس ــون کمیس ــه تاکن ــزم نظارتی ک او میکانی
ــده  ــل ش ــار قای ــی اعتب ــای مدن ــارت نهاده ــه نظ آن ب
از  بی تاثیــر خوانــده  و  نیــز ســمبولیک  را  اســت 
ــد و  ــزم واح ــک میکانی ــه ی ــت ک ــیون خواس کمیس
ــای  ــی و نهاده ــزاب سیاس ــرای اح ــی ب ــر نظارت موث

ــرد. ــت بگی ــات را روی دس ــی از انتخاب مدن
ــش رو  ــی پی ــات پارلمان ــت انتخاب ــی از بن بس  نگران
ــات  ــی از ســوی اتحــاد نهادهــای ناظــر انتخاب در حال
مطــرح می شــود کــه ایتــاف احــزاب سیاســی دو روز 
ــه بی توجهــی حکومــت  ــراض ب ــن در اعت ــش از ای پی
و کمیســیون انتخابــات بــه خواســته هایش دروازۀ 
دفاتــر والیتــی کمیســیون انتخابــات را در چهــار 

ــرد. ــدود ک ــت مس والی
ــدام از  ــن اق ــه ای ــش ب ــات در واکن ــیون انتخاب کمیس
احتمــال تاخیــر در برگــزاری انتخابــات ابــراز نگرانــی 
کــرده و از نهادهــای امنیتــی خواســت کــه دروازۀ 

ــاید. ــیون را بگش ــی کمیس ــر والیت دفات

برخــی آگاهــان در واکنــش بــه خواســت آزادی انــس 
ــاز  ــر آغ ــی ب ــان؛ مبن ــروه طالب ــرف گ ــی از ط حقان
ــس  ــد، ان ــکا می گوین ــا امری ــای مســتقیم ب گفت وگوه
حقانــی در حمــات تروریســتی دســت داشــته اســت 
و بایــد بــه اســاس قانــون افغانســتان محکمــه و اعــدام 

شــود.
ایــن در حالی ســت کــه یکــی از پیش شــرط های 
ــتقیم  ــای مس ــاز گفت وگوه ــرای آغ ــان ب ــروه طالب گ
بــا امریــکا آزادی زندانیــان ایــن گــروه و انــس حقانــی 

ــت. ــتان اس ــای افغانس را از زندان ه
ــه  ــد ک ــح می گوی ــی صل ــن حــال، شــورای عال در عی
آغــاز گفت وگوهــای امریــکا بــا طالبــان در هماهنگــی 
ــا حکومــت و رهبــری شــورای عالــی صلــح  کامــل ب

صــورت گرفتــه اســت.
ــی  ــاون ســخنگوی شــورای عال ــری مع  اســداهلل ظاه
صلــح در ایــن مــورد بــه روزنامــۀ مانــدگار می گویــد 
ــا  ــان ب ــروه طالب ــتقیم گ ــوی مس ــاز گفت وگ ــه آغ ک
ــرا  ــای دورزدن افغانســتان نیســت؛ زی ــه معن ــکا ب امری

هماهنگــی کامــل در ایــن بــاره صــورت گرفتــه اســت.
ــد  ــاز رون ــش از آغ ــه پی ــد ک ــای ظاهــری می افزای  آق
ــش از  ــان، پی ــا و طالب ــان امریکایی ه ــا می گفت و گوه
ــان،  ــکا و طالب ــان امری ــی می ــرات احتمال ــۀ مذاک زمزم
ــری  ــتان و رهب ــت افغانس ــا حکوم ــی الزم ب هماهنگ
شــورای عالــی صلــح صــورت گرفتــه بــود کــه ایــن 
ــت و  ــتان نیس ــت افغانس ــای دور زدن حکوم ــه معن ب
ــت و  ــت گف ــه مالکی ــم ک ــد می کنی ــر تاکی ــار دیگ ب
گوهــای صلــح در اختیــار حکومــت افغانســتان اســت.
 در عیــن حــال، برخــی از آگاهــان روابــط بین الملــل 
ــان را  ــکا و طالب ــان امری ــرات می ــی مذاک ــاز احتمال آغ

ــد. ــد شــک  می نگرن ــه دی ب
. دکتــر اکــرم عظیمــی اســتاد دانشــگاه می گویــد: 
ــا به شــرطی کــه  نفــس مذاکــره کار خــوب اســت، ام
ایــن مذاکــرات بــا نیــت صادقانــه و بــه هــدف آوردن 

ــم منازعــه در افغانســتان، انجــام شــود. ــح و خت صل
 آقــای عظیمــی بااشــاره بــه پیش شــرط طالبــان 
ــادی  ــن انتق ــا لح ــی، ب ــس حقان ــی ان ــر رهای ــی ب مبن

ســایر  و  حقانــی  انــس  آزادی  کــه  اظهارداشــت 
ــا قاعده هــای حقــوق  ــرت ب ــان در مغای ــان طالب زندانی
ــا  ــرار دارد و در صــورت موافقــت امریکایی ه بشــر ق
بــا پیش شــرط طالبــان ارزش هــای ایــن کشــور را بــه 
ــوان مدافــع حقــوق بشــر و دموکراســی در ســطح  عن
جهــان آســیب زده و امریــکا را در عرصــۀ بین المللــی 

ــرد. ــد ک ــاقط خواه ــار س از اعتب
 آقــای عظیمــی افــزود کــه تحــت هیــچ شــرایط نبایــد 
انــس حقانــی را آزاد ســاخت و او مطابــق بــا قوانیــن 
ــد  ــا نبای ــود و امریکایی ه ــدام ش ــد اع ــتان بای افغانس
به خاطــر منافــع خودشــان مــردم افغانســتان را قربانــی 

کننــد.
 ایــن اســتاد دانشــگاه در بخــش دیگــری از ســخنانش 
تصریــح کــرد کــه بــه  نظــر می رســد، امریکایــی 
به منظــور تامیــن منافــع شــان در منطقــه و افغانســتان 
نــه ماحظــۀ حکومــت افغانســتان را و نــه هــم مــردم 
ــن رویکــردی از  ــد و اتخــاذ چنی ــن کشــور را دارن ای
ســوی ایــاالت متحــده، پیامــد خطرناکــی را بــه همــراه 
ــان  ــه طالب ــت ک ــن درحالی س ــت. ای ــد داش ــوا ه خ
بــرای از ســرگیری مذاکــرات بــا امریکایی هــا رهایــی 
ــروه  ــن گ ــر ای ــی دیگ ــزاران زندان ــی و ه ــس حقان ان
را پیش شــرط گفت وگوهــای صلــح اعــام کــرده 
اســت. ان بــی ســی نیــوز بــه نقــل از اعضای برجســتۀ 
طالبــان گفتــه کــه ایــن گــروه بــرای مذاکــرات مجــدد 
بــا امریــکا خواســتار آزادی انــس حقانــی بــرادر رهبــر 
ــه  ــت ک ــرار اس ــده اند و ق ــی ش ــبکۀ حقان ــب ش کنون
در مذاکــرات آینــده بیــن واشــنگتن و گــروه طالبــان، 
انــس  به خصــوص  و  زندانــی  ده هــا  آزادی   روی 

ــر. ــورت گی ــی ص ــی چانه زن حقان
ــور  ــه  منظ ــان ب ــۀ زندانی ــه تبادل ــد ک ــان گفته ان طالب
آغــاز گفت وگوهــای صلــح  بــرای  اعتماد ســازی 
ــی  ــه زلم ــرده ک ــا ک ــان ادع ــام طالب ــک مق ــت. ی اس
ــور  ــکا در ام ــۀ امری ــاور وزارت خارج ــزاد، مش خلی ل
افغانســتان، ســه شــنبه هفتــۀ پیــش بــه امــارات متحــده  
عربــی رفتــه تــا بــا طالبــان مذاکــره کنــد ، امــا وزارت 

ــرده اســت. ــن موضــوع را رد ک ــکا ای ــه امری خارج
ــون در  ــادی تاکن ــال 2014 می ــی از س ــس حقان  ان
یکــی از بازداشــتگاه های کشــور زندانــی اســت و 
ــتی و  ــات تروریس ــی از حم ــیب دیده ناش ــردم آس م

ــده اند. ــدام او ش ــتار اع ــا خواس ــاری باره انتح
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ــی  ــر سیاس ــی، تحلیل گ ــب اهلل منل ــن نجی همچنی
ــان  ــه طالب ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــل، ب در کاب
حدأقــل از چهارالیــه تشــکیل شــده کــه هرکــدام 

ــد: ــاوت می باش ــات متف ــن اقدام متضم
ــوژی  ــک ایدئول ــا ی ــه ب ــی ک ــان افغان ــی طالب یک
و بــه خاطــر برقــراری یــک نظــام، قــدرت را در 
ــدرت را  ــی ق ــد، ول ــه دســت گرفتن ــتان ب افغانس
ــا  ــم این ه ــاز ه ــا ب ــتند. ام ــرده نتوانس ــظ ک حف
کســانی اند کــه بــه فکــر افغانســتان هســتند، امــا 
ــر  ــی دیگ ــتم سیاس ــک سیس ــتان ی ــرای افغانس ب
تروریــزم  طالبــان  دوم  گــروه  می خواهنــد... 
بین المللــی اســت... در دو-ســه ســال اخیــر 
ــروه  ــًا گ ــروه تقریب ــن گ ــان، ای ــت طالب حاکمی
ــن  ــداد ای ــد... تع ــان بودن ــم در درون طالب حاک
گــروه هــم خیلــی زیــاد نیســت، شــاید حــدود ۷ 
تــا ۸ هزارنفــر باشــند. گــروه ســوم کــه بیشــترین 
قســمت بدنــۀ طالبــان را تشــکیل می دهنــد، 
کســانی هســتند کــه در ظــرف 1۷ســال گذشــته 
ــارم  ــروه چه ــده اند... گ ــی ش ــت ناراض از حکوم
ــه  ــگ را ب ــه جن ــت ک ــی اس ــاختارهای مافیای س

ــد. ــل کرده ان ــس تبدی بِزن
اقتصــاد مــواد مخــدر عامــل دیگــری اســت که به 
آن اغلــب به عنــوان عامــل داخلــی شــورش گری 
ــرکت کننده گانی  ــت. ش ــده اس ــاره ش ــان اش طالب
ــه  ــر منازع ــوان عنص ــدر را به عن ــواد مخ ــه م ک
یــاد کرده انــد، بــر ایــن باورنــد کــه قبایــل 
ــاد  ــه از اقتص ــی ک ــدان محل ــد و زورمن قدرت من
ــورش گری را  ــد، ش ــره می برن ــدر به ــواد مخ م
ــتفاده  ــان اس ــرای تجارت ش ــی ب ــوان پوشش به عن
ــواد  ــات م ــرکت کنندگان مالی ــن ش ــد. ای می کنن
مخــدری را کــه طالبــان بــر تولیدکننــده گان 
ــد  ــع درآم ــوان منب ــد، به عن ــع می کنن ــی وض محل
ــد.  ــداد می کنن ــدوام شورشــگری قلم ــان و ت طالب
محلــی  عوامــل  ســایر  مصاحبه شــونده گان 
دوام شــورش گری طالبــان را چنیــن فهرســت 
یــک  به عنــوان  طالبــان  ماهیــت  می کننــد: 
نیــروی اساســًا »ســتیزه جو«؛ وجــود ایــن بــاور در 
ــان کــه در صــورت عــدم کمک هــای  ــان طالب می
ــتان  ــی افغانس ــایش اردوی مل ــی و فرس بین الملل
بــا رویکــرد  ایــن کمک هــا،  از قطــع  پــس 
طالبــان  رویکــرد  می شــوند؛  پیــروز  نظامــی 
ــرای  ــوان روشــی ب ــت به عن ــرای ســرکوب دول ب
ــی  ــطح بین الملل ــی در س ــدرت چانه زن ــب ق کس

ــتان.  ــه پاکس ــان ب ــته گی طالب و وابس
داخلــی  ابعــاد  و  ریشــه ها  بــه  توجــه  بــا 
شــرکت کننده گان  طالبــان،  شــورش گری 
پیشــنهاد می کننــد کــه عــاوه بــر تاش هــا 
بــرای مذاکــرات مســتقیم بــا طالبــان، بایــد 
ــناخت و  ــرای ش ــه ب ــر حــل منازع ــدای مؤث آجن
ــب شــود.  ــل طــرح و ترتی ــن عوام ــا ای ــه ب مقابل
می کننــد  پیشــنهاد  شــرکت کننده گان  ایــن 
ــات در  ــامل اصاح ــد ش ــه بای ــن برنام ــه ای ک
حکومــت داری، امنیــت، و نظــام عدلــی ـ قضایــی بــوده و 
روی افزایــش ظرفیــت و توانایــی حکومــت بــرای تامیــن 
ــژه  ــۀ خدمــات در افغانســتان، به وی ــت و ارائ امنیــت، عدال
ــان  ــز طالب ــوان مراک ــه به عن ــد ک ــز کن ــی تمرک روی مناطق

ــی رود. ــه کار م ب
در ســطح منطقه یــی، یافته هــای ایــن تحقیــق نشــان 
قدرت هــای  سیاســت   در  شــورش گری  کــه  می دهــد 
منطقه یــی و جهانــی ریشــه های عمیقــی دارد. تقریبــًا 
تمــام شــرکت کننده گان ایــن تحقیــق به طــور واضــح 
نقــش پاکســتان را به عنــوان عامــل کلیــدی گســترش 
اکثــر  کرده انــد.  برجســته  طالبــان  شــورش گری 
ــان،  ــرکت کننده گان افغ ــوی ش ــژه از س ــتدالل ها، به وی اس
ــان  ــتان از طالب ــه پاکس ــت ک ــتوار اس ــا اس ــن ادع ــر ای ب
ــش  ــدف افزای ــا ه ــی ب ــت خارج ــزار سیاس ــوان اب به عن
بنابــر  می کنــد.  اســتفاده  افغانســتان  در  خــود  نفــوذ 
اظهــارات شــورای امنیــت ملــی افغانســتان، پاکســتان 

ــت: ــتان اس ــگ در افغانس ــترش جن ــدۀ گس ــل عم عام
پاکســتان نیــز یکــی از اساســی ترین عوامــل تــداوم جنــگ 
ــردن  ــا فراهمک ــه ب ــود ک ــتان ب ــت افغانس ــا دول ــان ب طالب
بســتر مســاعد بــرای شــکلگیری دوبــارۀ طالبــان توانســت 
ــق،  ــن طری ــا از ای ــگ نگــه دارد ت ــاره در جن ــا را دوب آن ه
هــم بــاالی تحــوالت در افغانســتان کنتــرل داشــته باشــد و 
ــد. به همیــن دلیــل، بعــد از  ــکا باج گیــری نمای هــم از امری
ــاش  ــان ت ــه طالب ــی ک ــر زمان ســال های 2004 و 200۵ ه
کردنــد تــا جنــگ را از راه مذاکــرات سیاســی حــل نماینــد، 

بــا موانــع و برخــورد جــدی پاکســتان مواجــه شــدند.
محمداشــرف حیــدری، رییــس پالیســی و اســتراتژی 
وزارت امــور خارجــۀ افغانســتان نیــز بــر نقــش پاکســتان 
ــد: »هــدف  ــد می کن ــل تأکی ــه شــرح ذی در شــورش گری ب
ــت،  ــه دول ــت ک ــن اس ــان[ ای ــان ]طالب ــدگاه خود ش و دی
دولــت اســامی باشــد، چنان کــه در دهــۀ ۹0 تجربــه 
کردیــم و ایــن نظــام مبتنــی بــر شــریعت اســت. مــا بــاور 
داریــم کــه کشــور همســایۀ مــا پاکســتان، بــا سوء اســتفاده 
از مســالۀ ]دیــن[، بــه توســعۀ آجنــدای اســتراتژیک 
خــود کــه عبــارت از نفــوذ سیاســت پاکســتان در قلمــرو 

ــردازد.« ــت، می پ ــتان اس افغانس
برعــاوه، ریحانــه آزاد، عضــو پارلمــان افغانســتان، طالبــان 
کــه  می کنــد  توصیــف  وابســته  نیــروی  به عنــوان  را 
ــده، و  ــرل ش ــایه کنت ــورهای همس ــوی کش ــًا از س اساس
ــرای  ــی ب ــت خارج ــزار سیاس ــوان اب ــروه به عن ــن گ از ای
ــه  ــد. ب ــتفاده می کنن ــتان اس ــان در افغانس ــش نفوذ ش افزای
ــی  ــی ترق ــزب مل ــر ح ــب، داوود راوش، رهب ــن ترتی همی
مــردم افغانســتان، پاکســتان را به عنــوان عامــل کلیــدی در 
گســترش قــدرت طالبــان و عملیــات تهاجمــی ایــن گــروه 
ــتان  ــفیر پاکس ــان، س ــد نصر اللهخ ــی زاه ــدارد. حت می پن
در کابــل، بــا توضیــح منافــع »بســیار مشــروع« پاکســتان در 
افغانســتان، بــه گونــۀ صریــح ارتبــاط پاکســتان بــا طالبــان 

ــرد. را رد نک
ــی  ــل منطقه ی ــوان عام ــتان به عن ــوذ پاکس ــر نف ــاوه ب ع
شــورش گری، طالبــان به ویــژه در پنــج ســال گذشــته، ابعــاد 
ــوان  ــت. به عن ــه اس ــود گرفت ــه خ ــی ب ــیع تر منطقه ی وس
مثــال ایــران و روســیه قدرت هــای منطقه یــی هســتند کــه 
گفتــه می شــود بــا طالبــان ارتبــاط برقــرار کرده انــد. تحــت 
فشــار قــراردادن ایــاالت متحــده در افغانســتان و مقابلــه بــا 
گســترش نفــوذ ایــن کشــور در منطقــه، از دالیــل اصلــی 
شــورش گری  از  حمایــت  در  منطقه یــی  قدرت هــای 
ــلیم،  ــن س ــال عطاءالرحم ــور مث ــود. به ط ــته می ش پنداش
یکــی از معاونــان شــورای عالــی صلــح، معتقــد اســت کــه 
ــه  ــد ک ــه قدرت هایی ان ــیه از جمل ــران و روس ــتان، ای پاکس
بــرای منافــع و اهــداف اســتراتژیک طوالنی مدت شــان 

منطقــه،  در 
ــم  ــد. عبدالحکی ــرار کرده ان ــوی برق ــط ق ــان رواب ــا طالب ب
ــح  ــی صل ــورای عال ــان ش ــر از معاون ــی دیگ ــد، یک مجاه
ــل  ــازمان مل ــان در س ــی طالب ــین نماینده گ ــس پیش و ریی
متحــد، حمایــت قدرت هــای منطقه یــی از طالبــان را 
ــده  ــاالت متح ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــان ب ــه سیاست های ش ب
ــد  ــل تأکیــد می کن ــد می دهــد. ســفیر پاکســتان در کاب پیون
ــۀ  ــی در منازع ــای منطقه ی ــت قدرت ه ــه دخال ــه هرگون ک
افغانســتان بــه نگرانی هــای خود شــان پیونــد داشــته 
ــاالت متحــده در  ــای ای ــان، حضــور نیروه ــن می ــه از ای ک

ــت. ــن آن اس ــتان مهم تری افغانس
... ایرانی هــا نگــران بودنــد کــه امریکایی هــا در افغانســتان 
ــت از  ــن اس ــد ممک ــر می کردن ــا فک ــد... آن ه ــی بمانن باق
ایــن ناحیــه بی ثبــات شــوند. ســپس چیــن نیــز احســاس 
کــرد کــه وضعیــت بی ثبــات گردیــده اســت. آن هــا 
ــعه  ــادی توس ــاظ اقتص ــه لح ــد ب ــا[ می خواهن ]چینایی ه
ــود را  ــای خ ــه دهلیز ه ــد ک ــا می خواهن ــد. چینایی ه یابن
بــاز کننــد... بــه  ایــن خاطــر افغانســتان بایــد ثبــات داشــته 
ــده در  ــاالت متح ــه ای ــرد ک ــاس ک ــیه احس ــد. روس باش
ــود  ــازی می ش ــش وارد ب ــور دارد، داع ــور حض ــن کش ای
کــه می توانــد آســیای مرکــزی را بی ثبــات کنــد... و 
ــر ســر اوکرایــن اختــاف  ــا روســیه[ ب ــاالت متحــده ]ب ای
داشــتند... لــذا، همــۀ ایــن عوامــل روی سیاســت های 
ــه همیــن  ــر داشــته اســت. ب تمــام کشــورهای منطقــه تأثی
ــد  ــن و هن ــان چی ــای می ــک رقابت ه ــدون ش ــب، ب ترتی
نیــز در این جــا جریــان دارد... آن هــا بــه لحــاظ اقتصــادی 
باهــم رقابــت می کننــد. مــردم فکــر می کننــد کــه ایــاالت 
ــن  ــل چی ــا در مقاب ــد ت ــت می کن ــد را حمای ــده، هن متح
قــرار گیــرد. بنابــر ایــن، تمــام ایــن مــوارد پیامدهــای خــود 
را بــرای کشــورهای منطقــه و همچنیــن سیاست های شــان 

ــته اســت. در افغانســتان داش
ــر حضــور  ــی در براب ــح منطقه ی ــر مقاومــت صری عــاوه ب
قدرت هــای  دخالــت  افغانســتان،  در  متحــده  ایــاالت 
ــر  ــوارد پیچیده ت ــی م ــه، در برخ ــن منازع ــی در ای منطقه ی
اســت. به عنــوان مثــال دخالــت چیــن. طــوری کــه 
به  صــورت  می کنــد، چیــن  اســتدالل  هــو شیشــینگ 
غیرمســتقیم و از طریــق دولــت پاکســتان در منازعــۀ 
ــح  ــال، وی تصری ــن ح ــا ای ــت. ب ــل اس ــتان دخی افغانس
می کنــد کــه چیــن بــه بــرای حــل منازعــه دخالــت 

می کنــد، نــه به عنــوان بازیگــر دخیــل در منازعــه:
]چیــن[ بــه علــت عــدم داشــتن وســیلهیی بــرای برقــراری 
ــق کمــک  ــا از طری ــد ت ــاش می کن ــان، ت ــا طالب ــط ب رواب
ــروز  ــا ام ــد کــه ت ــرار کن ــاط برق ــان ارتب ــا طالب پاکســتان ب
هــم کاری  گــروه  در  ]چیــن[  اســت.  نشــده  موفــق 
ــن  ــا کشــتن مامنصــور ای ــرد،  ام ــه شــرکت ک چهارجانب
ــت و زاری  ــن[ نشس ــپس ]چی ــرد. س ــل ک ــد را مخت رون
ســهجانبۀ چیــن ـ پاکســتان ـ افغانســتان را به منظــور 
تقویــت درک متقابــل افغانســتانـ  پاکســتان برگــزار کــرد تا 
شــاید پاکســتان منابــع بیشــتری را بــرای وادارکــردن طالبان 
اســتفاده کنــد کــه بــه میــز مذاکــره حاضــر شــوند. تاشــی 

ــان دارد. ــوز جری ــه هن ک
ــدادی  ــه، تع ــی منازع ــل منطقه ی ــازی عوام ــا برجسته س ب
از شــرکت کننده گان تأکیــد کردنــد کــه بایــد نخســتین گام 
ــت از  ــان و دول ــان طالب ــرات می ــدازی مذاک ــرای راه ان ب
ســطح آغــاز شــود. به عنــوان مثــال، والدیمیــر پارامونــوف، 
ــور  ــین رییس جمه ــاور پیش ــتانی و مش ــر ازبکس پژوهش گ

ازبکســتان بــرای سیاســت های اجتماعــی ـ اقتصــادی، بیــان 
ــا  ــک ب ــطح دیپلماتی ــد در س ــرات بای ــه مذاک ــی دارد ک م
کشــورهای نظیــر قطــر، روســیه، چیــن و ایــاالت متحــده 
ــد آغــاز شــود.  کــه روی افغانســتان و طالبــان نفــوذ دارن

ــرای  ــه ب ــد ک ــنهاد می کنن ــن پیش ــرکت کننده گان همچنی ش
هماهنگ کــردن سیاســت های متناقــض منطقه یــی، بــه 
ــت داده  ــا« قناع ــا »آن ه ــت ت ــاز اس ــا نی ــی پوی دیپلماس
شــوند کــه در حالــت صلــح بیشــتر از جنــگ در افغانســتان 
ــل  ــر، ح ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــت می آورن ــع« به دس »مناف
ــی   ــی از دیپلماس ــد نوع ــره نیازمن ــق مذاک ــه از طری منازع
ــورد حــل  ــی را در م ــد بازیگــران منطقه ی ــه بتوان اســت ک
منازعــه در افغانســتان، حــول موضــع مشــترک، ِگــرد هــم 

ــاورد. بی
منازعــه  عوامــل  بین المللــی  ســطح  در  ســرانجام، 
پیچیده تــر و بــا عوامــل داخلــی و منطقه یــی ِگــره خــورده 
ــای  ــی و رقابت ه ــای جهان ــت های قدرت ه ــت. سیاس اس
ــداوم  ــرای ت ــبی را ب ــتر مناس ــه، بس ــی در منطق بین الملل
اســت.  کــرده  فراهــم  شــورش گری  گســترش  و 
ــتان  ــده در افغانس ــاالت متح ــی ای ــای نظام ــور نیروه حض
ــگ  ــی دوام جن ــت اصل ــان آن را عل ــه  طالب ــت ک عاملی س
عنــوان می کننــد. در اکثــر اعامیه هــای سیاســی ایــن 
ــی  ــای امریکای ــه حضــور نیروه ــان ب ــری طالب ــروه، رهب گ
ــی شــورش گری اشــاره  ــع اصل ــوان منب در افغانســتان به عن
ــا  ــن پیام ه ــی از آخری ــال، در یک ــور مث ــرده اســت. به ط ک
ــه مناســبت »عیــد فطــر«، مولــوی هیبــت اهلل آخونــدزاده،  ب
ــر  ــی و دیگ ــای امریکای ــور نیروه ــان، »حض ــر طالب رهب
نیروهــای اشــغال گر« در افغانســتان را به عنــوان عامــل 
اصلــی منازعــه در افغانســتان دانســته و بــر گســترش جهــاد 
تــا زمانــی کــه ایــن نیروهــا کشــور را تــرک نکننــد، تأکیــد 

ــرده اســت.   ک
شــرکت کننده گان ایــن تحقیــق نیــز اکثــرا خاطرنشــان  
ــاالت  ــا ای ــی ب ــای منطقه ی ــت قدرت ه ــه رقاب ــد ک کردن
متحــده در افغانســتان، بــه منازعــه ابعــاد بین المللــی 
بخشــیده و باعــث گســترش منابــع درآمــد طالبــان و 
ــت.  ــده اس ــروه ش ــن گ ــی  ای ــبات خارج ــی مناس پویای
ــه  ــد ک ــار می کن ــد اظه ــم مجاه ــال، عبدالحکی ــور مث به ط
ــث  ــتان، باع ــاالت متحــده در افغانس ــای ای حضــور نیروه
ــوذ  ــا نف ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــای منطقه ی ــا قدرت ه ــده ت ش
و گســترش امریــکا در منطقــه، از طالبــان حمایــت  کننــد. 
ــای  ــور نیروه ــه حض ــت ک ــد اس ــن معتق ــد همچنی مجاه
ــا  ــد ت ــک می کن ــان کم ــه طالب ــتان ب ــی در افغانس خارج
ــان  ــه از طالب ــه ک ــد: »آن چ ــه دهن ــورش گری ادام ــه ش ب
می شــنویم ایــن اســت کــه تنهــا هــدف و آجنــدای 
آن هــا، مقاومــت در برابــر نیروهــای خارجــی در افغانســتان 
ــا  ــه آن ه ــی ک ــا زمان ــد[ ت ــا می گوین ــه م ــان ب اســت. ]طالب
ــه  ــان ب ــتند، هم چن ــا هس ــی[ در این ج ــای خارج ]نیروه

ــم داد.« ــه خواهی ــود ادام ــارزۀ خ مب
عــاوه بــر تشــخیص ریشــه های اصلــی منازعــه در 
ــرار  ــث ق ــورد بح ــح و م ــاال توضی ــه در ب ــتان ک افغانس
گرفــت، شناســایی دقیــق ســاختارهای داخلــی و خارجــی 
ــاب  ــت. در غی ــی اس ــه حتم ــل منازع ــز در ح ــان نی طالب
ــورده  ــره خ ــه ِگ ــه های منازع ــا ریش ــه ب ــاختارهایی ک س
ــع  ــدای جام ــه آجن ــه ب ــی ک ــدل مذاکره ی ــرح م ــت، ط اس

ــت. ــر نیس ــد امکان پذی ــک کن ــح کم ــن صل ــرای تامی ب

سناریوی 
پایان بخشیدن 

به منازعه 
از طریق 

مذاکره
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درجاییدیگراومینویسد:
»إنّمــا اختلــف اعتقــاد الخــاّص والعــاّم فــي کّل أّمــۀ 
ــول ویقصــد  ــازع المعق ــۀ ین ــاع الخاّص بســبب أّن طب
ــد  ــف عن ــۀ یق ــاع العاّم ــول، وطب ــي األص ــق ف التحقی
المحســوس ویقتنــع بالفــروع وال یــروم التدقیــق 
ــه  ــق علی ــم یتّف ــه اآلراء ول ــت فی ــا افتنّ ــۀ فیم وخاّص
األهــواء؛ واعتقــاد الهنــد فــي اهلل ســبحانه أنــه الواحــد 
ــي  ــار ف ــاء المخت ــداء وال انته ــر ابت ــن غی ــي، م األزل
فعلــه القــادر الحکیــم الحــّي المحیــي المدبـّـر المبقــي 
الفــرد فــي ملکوتــه عــن األضــداد واألنــداد ال یشــبه 

ــیئا وال یشــبهه شــيء.«  ش
یعنــي: »باورهــای عمومــی مــردم بــا نخبــه گان آن در 
ــبب  ــه س ــن ب ــاوت اســت و ای ــی متف ــر امت ــان ه می
آن  اســت کــه سرشــت نخبــه گان بــا آن چــه معمــول 
بــوده ســر ســازش نداشــته و به کنجــکاوی در ریشــۀ 
ــا  ــردم ب ــۀ م ــت عام ــا سرش ــردازد. ام ــا می پ باوره
ــی  ــور فرع ــه ام ــته و ب ــر و کار داش ــات س محسوس
ــژه  ــدارد، به وی ــش ن ــه پژوه ــی ب ــوده میل ــت نم قناع
پیرامــون نظریاتــی کــه مــردم بــر ســر آن اتفــاق نظــر 
ــن  ــد ای ــورد خداون ــد در م ــردم هن ــاور م ــد. ب ندارن
ــه  ــی ک ــه و ازل ــی یگان اســت کــه آن هــا خــدا را ذات
ــار،  ــه انجامــی، صاحــب اختی ــه آغــازی داشــته و ن ن
ــده، آن کــه  ــر کنن ــده، زنده گی بخــش، تدبی ــم، زن حکی
ــت  ــد اس ــتی بی مانن ــام هس ــت و در تم ــبب بقاس س
کــه نــه ضــدی دارد و نــه رقیبــی، نــه چیــزی بــه او 
شــبیه اســت و نــه او بــه چیــزی، می داننــد«. البیرونــی 
بــرای اثبــات ادعــای خویــش نقــل قول هایــی دقیــق 
ــد.  ــز می کن ــل« نی ــدوان »باتنج ــی هن ــاب مذهب از کت
ابوریحــان البیرونــی در پیونــد بــه اعتقــادات صابئــان 
ــته و  ــد نوش ــت می کنن ــراق زیس ــه در ع ــی ک مندای
ــا  ــز برخاســته و می نویســد: »م ــا نی ــاع از آن ه ــه دف ب

ــم کــه او  ــا می دانی آن هــا را پرســتنده گان خــدای یکت
ــد«. ــزه می دانن ــتی ها من ــه زش را از هم

بــه  خویــش  علمــی  گلگشــت  در  البیرونــی 
ــی کــه مســلمانان را از مســیحیان  اساســی ترین تفاوت
جــدا می ســازد می رســد کــه عبــارت از مفهــوم 
ــه معنــی  ــدر ب ــی پ ــاور البیرون ــه ب ــدری« اســت. ب »پ
ــد  ــی. او می گوی ــدر بیولوژیک ــه پ ــد ن ــا« می باش »آق
فرزنــد و پــدر چــون در زبــان عربــی از حیــث معنــا 
باهــم نزدیک انــد و در عربــی آن کــه بــه غیــر از پــدر 
و مــادر بــه دنیــا آمــده و یــا زاده شــده باشــد معنایــی 
از  غیــر  دیگــری  زبان هــای  درحالی کــه  نــدارد 
عربــی ظرفیــت چنیــن مفهومــی را دارنــد کــه در آن 
ــا«  ــدر« مناســب تر از خطــاب »آق زبان هــا خطــاب »پ
ــی  ــه حت ــد ک ــن جمله ان می باشــد. مســیحی ها از همی
ــری اند او را  ــدری و پس ــد پ ــر پیون ــانی که منک کس
ــدا  ــد خ ــی فرزن ــه عیس ــد. این ک ــیحی نمی دانن مس
ــده می شــود از جهــت ویژه گــی و خصوصیــت  خوان
اوســت و ایــن مســاله تنهــا او را شــامل نشــده بلکــه 
ــت  ــن جه ــود. از همی ــامل می ش ــز ش ــران را نی دیگ
ــدا را  ــا خ ــد ت ــر می فرمای ــاگرادانش را ام ــی ش عیس
این طــور فــرا خواننــد: ای پــدر آســمانی مــا! از ســوی 
دیگــر حضــرت مســیح در انجیــل زمانــی کــه از مرگ 
ــدر  ــدار پ ــه دی ــد ب ــد، می گوی ــر می ده ــودش خب خ
خــودش و پــدر آن هــا رفتــه اســت درحالی کــه او در 
ــد.  ــر می دان ــد بش ــودش را فرزن ــا خ ــتر حالت ه بیش
ــی در  ــان تطبیق ــتۀ ادی ــتی هایی که رش ــی از کاس یک
نهادهــای آمــوزش عالــی در جهــان اســام از آن رنــج 
ــن  ــه ای ــرد، عــدم شــناخت از دیگــران اســت ک می ب
ــی  ــد: یک ــأت می کن ــا نش ــناخت از چندج ــدم ش ع
دســت اول  منابــع  از  دوربــودن  و  بی اطاعــی  از 
اســت، دیگــرش ندانســتن زبــان متــون مقــدس 
قــراردادن  اســاس  ســومی اش  می باشــد،  ادیــان 
پیش فرض هــای خــاص دینــی بــوده اســت و مشــکل 
چهــارم در ایــن زمینــه عــدم تمــاس بــا رهبــران ادیان 
دیگــر و بی خبــری از تحوالتــی اســت کــه در داخــل 
ــا کاســتی بزرگــی  ــرد. ام یــک دیــن صــورت می پذی
کــه ایــن رشــته از آن رنــج می بــرد، نقــد مغرضانــه و 
ــان و »دعــوت به ســوی دیــن خاصــی«  ــۀ ادی خصمان
را در جــای  »مطالعــه و شــناخت علمــی ادیــان« 
قــراردادن اســت، کاری کــه تــا مــرز خیانــت بــه حــق 

ــد.  ــا می یاب ــت ارتق و حقیق
ــان  ــتۀ ادی ــی رش ــاله های علم ــی از رس ــروز یک ام
ــود،  ــده ب ــته ش ــی نگاش ــه عرب ــه ب ــه یی را ک مقایس
ورق مــی زدم دیــدم کــه تمامــی مراجــع آن بــه زبــان 
ــد.  ــی نویســنده گان آن مســلمان بوده ان ــی و تمام عرب
ــه اش را در  ــا نمون ــودم صده ــاد نم ــه از آن ی آن چ
ــوان  ــا می ت ــروزی م ــان ام ــی« جه ــای »علم نهاده

ــت.  یاف
بــر  پیــش  یک هزارســال  البیرونــی  ابوریحــان 
همــه چالش هایی کــه در بــاال از آن یــاد کردیــم 
ــی،  ــی، عرب ــای فارس ــود. او زبان ه ــده ب ــب آم غال
و  می دانســت  عبــری  و  یونانــی،  سانســکریت، 
می توانســت از منابــع دســت اول ادیــان یهــودی، 

ــتفاده  ــتی اس ــزم و زردش ــی، هندوی ــیحی، بودای مس
ــاس  ــد و تم ــه هن ــفر او ب ــته از آن، س ــد. گذش نمای
مســتقیم او بــا پیــروان ادیــان و دانشــمندان شــان راه 
ــی او  ــای علم ــی و پژوهش ه ــق میدان ــرای تحقی را ب

ــود.  ــوار نم ــان هم ــۀ ادی در عرص
ــزرگ پژوهــش علمــی  ــت ب ــی تعصــب را آف البیرون

می دانســت و از همیــن رو می گفــت: 
اآلذان  وتصــم  البواصــر  أعیــن  تعمــی  »العصبیــۀ 
الــی ارتــکاب مــا ال تســامح  الســوامع وتدعــو 

العقــول.« باعتقــاده 
و  کــور  را  بینــا  چشــم های  »تعصــب  یعنــی:   
ــرا  ــری ف ــکاب ام ــه ارت ــر و ب گوش هــای شــنوا را ک

نمی پذیــرد.« آن را  عقــل  کــه  می خوانــد 
بــرای شــناخت بهتــر ادیــان بایــد آن هــا را در زمینــۀ 
فلســفه و آداب و تاریــخ و فرهنــگ و ســنت ها و 
کــه  کاری  نمــود،  مطالعــه  ملت هــا  عادت هــای 
بــود.  داده  انجــام  پیــش  البیرونــی یک هزارســال 
بــرای شــناخت درســت ادیــان، البیرونــی معتقــد بــه 
ــتین  ــن رو در نخس ــود و از همی ــی ب ــات میدان مطالع
ســطر کتــاب خویــش بــر اهمیــت مشــاهده آن 

انگشــت گذاشــته می فرمایــد:
»إنمــا صــدق القائــل لیــس الخبــر کالعیــان ألن العیــان 
ــي  ــه ف ــور الی ــن المنظ ــر عی ــن الناظ ــو إدراک عی ه

ــه« . ــکان حصول ــي م ــان وجــوده وف زم
یعنــی: »آن کــه گفتــه شــنیدن کــی بــود ماننــد دیــدن، 
ــی درک  ــه معن ــاهده ب ــت و مش ــه اس ــت گفت راس
چشــم بیننــده ذات شــی را از زمــان وجــود و مــکان 

ــد«. ــول کاری گوین حص
ســپس البیرونــی بــه آفت هــای روایــت اشــاره 
ــن اســت  ــا ای ــت ی ــای روای ــد آفت ه نمــوده می گوی
کــه گروهــی بــرای این کــه خــود و جمعیــت شــان را 
بلنــد بکشــند بــه دروغ دســت می یازنــد و یــا این کــه 
ــه  ــن زمین ــه در ای ــد ک ــن آورن ــان شــان را پایی مخالف
شــهوت خودپرســتی و غضــب بیگانه ســتیزی هــردو 
ــیب های  ــر از آس ــی دیگ ــت. یک ــته اس ــش داش نق
روایــت ایــن اســت کــه راوی بــه دروغ روی آورد و 
ــا  ــر آن ه ــد ب ــد می بین ــی را ب ــه گروه ــر آن ک به خاط
ــای پســتی  ــه راوی برمبن ــدد. دیگــر این ک دروغ می بن
سرشــت خویــش بــه چیــزی چشــم داشــته یــا آن کــه 
ــد  ــدی باش ــا مقل ــد، ی ــته باش ــراس داش ــری ه از ام
ــل  ــد. تأوی ــرار نمای ــران را تک ــای دیگ ــه گفته ه ک
ــان  ــی چن ــدگاه البیرون ــم از دی ــان ه ــای مخالف بی ج
ناپســند اســت کــه البیرونــی در صفحــۀ 3 و 4 کتــاب 
ــد نمــوده  ــش اســتادش ابوســهل تفلیســی را نق خوی
ــدن  ــت کوبی ــه را در جه ــه ســخن معتزل ــه چه گون ک

آن هــا تأویــل نمــوده اســت.
ــی  ــتی گاه ــۀ هم زیس ــان عرص ــن قهرم ــی ای البیرون
ــد  ــکایت می کن ــران ش ــا دیگ ــا ب ــورد هندوه از برخ
ــم و آدم  ــا همــه عال ــش ب ــزوای خوی ــه چــرا در ان ک

می نویســد: او  بریده انــد. 
ــي  ــم وف ــا أرضه ــي األرض أنه ــدون ف ــم یعتق »إنه
النــاس أنهــم جنســهم وفــي الملــوک أنهــم رؤســائهم 
وفــي الدیــن أنــه نحلتهــم وفــي العلــم أنــه مــا معهــم 

فیترفعــون ویتبظرمــون ویعجبــون بأنفســهم فیجهلون.. 
ــي  ــر بلدانهــم وف ــي االرض غی ــون أن ف إنهــم ال یظن
النــاس غیــر ســکانها وأن للخلــق غیرهــم علمــا حتــی 
أنهــم إن حدثــوا بعلــم أو عالــم فــي خراســان وفارس 
ــۀ المذکــورۀ،  ــم یصدقــوه لآلف ــر ول إســتجهلوا المخب
ــوا عــن  ــم ســافروا وخالطــوا غیرهــم لرجع ــو أنه ول
ــۀ  ــوا بهــذه المثاب ــم یکون رأیهــم، علــی أن اوائلهــم ل

مــن الغفلــۀ.« 
یعنــی: »آن هــا بــه ایــن باورانــد کــه زمیــن تنهــا مــال 
آن هــا اســت و انســان تنهــا آن هاانــد و رهبــران شــان 
یگانــه پادشــاهان اند و دیــن تنهــا دیــن آن هــا اســت 
و علــم همــان چیــزی اســت کــه آن هــا دارنــد و بــر 
دیگــران فخــر می فروشــند و تکبــر می ورزنــد و 
تکبــر  جاهانــه  خویش انــد  شــیفتۀ  درحالی کــه 
ــن  ــه در زمی ــد ک ــور نمی کنن ــا تص ــد... آن ه می ورزن
ــم  ــری ه ــور دیگ ــان کش ــود ش ــور خ ــز کش ــه ج ب
ــر از  ــری غی ــان دیگ ــد و مردم ــته باش ــود داش وج
هندیــان در ایــن دنیــا یافــت شــوند و معتقدانــد کــه 
در میــان خایــق کســی دانــش آن هــا را نــدارد و اگــر 
ــت  ــارس حکای ــان و ف ــمندان خراس ــی از دانش کس
کنــد او را جاهــل انگاشــته و نظــر بــه عواملــی 
نمی پذیرنــد..  را  راوی  ســخن  کــردم  یــاد  کــه 
غافــل  این گونــه  شــان  گذشــته گان  درحالی کــه 
چشــم دیدهای  درحالی کــه  نبوده اند.«البیرونــی 
ــد،  ــت می کن ــود حکای ــت موج ــودش را از وضعی خ
هنــد  گذشــته گان  قســمت  در  نمی خواهــد 
ــته گان  ــاظ گذش ــن لح ــد و از همی ــی نمای بی انصاف
ــا دانســته و  ــن خودبزرگ بینی ه ــری از ای ــا را مب آن ه

نمونه هایــی هــم ذکــر می کنــد. 
دربارۀعقایدیونانیانگوید:

»فعندهــم علــی مــا یظهــر مــن أقاویلهــم یقــع اســم 
ــل  ــيء جلی ــی کّل ش ــوم عل ــۀ العم ــن جه ــۀ م اآلله
شــریف یوجــد ذلــک کذلــک عنــد أمــم کثیــرۀ حتــی 
یتجــاوزون بــه إلــی الجبــال والبحــار وأمثالهــا، ویقــع 
ــی  ــی وعل ــۀ األول ــی العّل ــوص عل ــۀ الخص ــن جه م
المائکــۀ وأنفســهم ..  ولــم تبلــغ عبــارۀ المترجمیــن 
فیهــا إلــی التعریــف التــاّم فلذلــک وصلنــا منهــا إلــی 
ــي  ــوّي ف ــی النح ــال یحی ــی؛ وق ــم دون المعن االس
ــم  ــون اس ــون یوقع ــس«: کان الیونیّ ــی »ابروقل رّده عل
ــماء،  ــي الس ــۀ ف ــام المحسوس ــی األجس ــۀ« عل »اآلله

ــن العجــم«.  ــر م ــه کثی کمــا علی
یعنــی: آن چــه از ســخنان شــان برمی آیــد آن هــا 
اطــاق  بــر هرموجــود شــریفی  را  اســم خــدا 
میــان گروه هــای  ایــن عــادت در  می نمودنــد و 
ــی  ــا جایی کــه حت ــده می شــود ت مختلــف بشــری دی
ــتند.  ــدا می دانس ــال آن را خ ــا و امث ــا و بحره کوه ه
ــت اول هســتی  ــه عل ــا خــدا به صــورت خــاص ب ام
و فرشــته گان و نفــس شــان اطــاق می شــد... و 
ــر  ــۀ آن تقصی ــف همه جانب ــۀ تعری ــان در زمین مترجم
نمودنــد و از همیــن جهــت بــرای مــا اســمی بیگانــه 

ــی رســید. ــا معن ب

ابـو ریحـان بیـرونی

خواجه بشیر احمد انصاری -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- بخش چهارم

ــه  ــد ک ــن باوران ــه ای ــا ب آن ه
زمیــن تنهــا مــال آن هــا اســت 
ــران  ــد و رهب ــا آن هاان ــان تنه و انس
ــن  ــاهان اند و دی ــه پادش ــان یگان ش
ــم  ــت و عل ــا اس ــن آن ه ــا دی تنه
همــان چیزی اســت کــه آن هــا دارند 
ــند  ــر می فروش ــران فخ ــر دیگ و ب
درحالی کــه  و  می ورزنــد  تکبــر  و 
ــر  ــه تکب ــد جاهان ــیفتۀ خویش ان ش
ــد  ــد... آن هــا تصــور نمی کنن می ورزن
کــه در زمیــن بــه جــز کشــور خــود 
ــود  ــم وج ــری ه ــور دیگ ــان کش ش
ــری  ــان دیگ ــد و مردم ــته باش داش
غیــر از هندیــان در ایــن دنیــا یافــت 
شــوند و معتقدانــد کــه در میــان 
خایــق کســی دانــش آن هــا را 
ــمندان  ــی از دانش ــر کس ــدارد و اگ ن
ــد  ــت کن ــارس حکای ــان و ف خراس
او را جاهــل انگاشــته و نظــر بــه 
ــخن  ــردم س ــاد ک ــه ی ــی ک عوامل
درحالی کــه  نمی پذیرنــد..  را  راوی 
ــل  ــه غاف ــان این گون ــته گان ش گذش
درحالی کــه  نبوده اند.«البیرونــی 
از  را  خــودش  چشــم دیدهای 
ــد،  ــت می کن ــود حکای ــت موج وضعی
ــته گان  ــمت گذش ــد در قس نمی خواه

ACKUهنــد بی انصافــی نمایــد



ــی کــه دفترهای شــان از ســوی  ــات در والیات انتخاب
ــت،  ــته شده اس ــی بس ــای سیاس ــزاب و جریان ه اح
ــتن  ــه در بس ــی ک ــام نامزدان ــاده و ن ــق افت ــه تعوی ب
از  دارنــد،  نقــش  انتخابــات  کمیســیون  دفاتــر 

ــود. ــذف می ش ــزدان ح ــت  نام فهرس
ــه  ــات ب ــتقل انتخاب ــیون مس ــووالن در کمیس  مس
روزنامــه مانــدگار می گوینــد: امــروز) دیــروز( دفتــر 
کمیســیون مســتقل انتخابــات در والیــت هــرات بــاز 
شــده و تاکنــون تنهــا دفتــر کمیســیون انتخابــات در 

والیــت هــرات و قندهــار بســته اســت.
عبدالعزیــز ابراهیمــی معــاون ســخنگوی کمیســیون 
ــه روز  ــا س ــر ت ــد: اگ ــات می گوی ــتقل انتخاب مس
دیگــر دفتــر کمیســیون انتخابــات درایــن والیت هــا 
ــات  ــن والی ــات در ای ــزاری انتخاب ــاز نشــود، برگ ب

ــاد. ــه تعویــق خواهــد افت ــی ب ماننــد والیــت غزن
بــه گفتــۀ ابراهیمــی: نامزدانــی کــه در بســتن دفاتــر 
کمیســیون انتخابــات در والیــات نقــش دارنــد،  
لیســت  از  نام شــان  و  شــده  شــمرده  متخلــف 

ــد.  ــد ش ــذف خواهن ــزدان ح نام
او تاکیــد دارد کــه برگــزاری انتخابــات بــرای 
کمیســیون مســتقل انتخابــات خــط ســرخ اســت و 
انتخابــات پارلمانــی در 2۸ میــزان برگــزار می شــود.

در همیــن حــال، داکترعبــداهلل عبــداهلل رییــس 
اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی می گویــد: بســتن 
دروازه هــای کمیســیون انتخابــات از ســوی احــزاب 
ــرای تأمیــن  و جریان هــای سیاســی هیــچ کمکــی ب

ــد. ــات نمی کن ــفافیت انتخاب ش
دوشــنبه 26 ســنبله/  دیــروز  کــه  داکترعبــداهلل 

ســخن  وزیــران  شــورای  جلســه  در  شــهریور 
می گفــت، تأکیــد کــرد: مــردم افغانســتان به شــمول 
احــزاب و جریان هــای سیاســی خواهــان شــفافیت 
ــدن،  ــد ش ــن رون ــع ای ــا مان ــد؛ ام ــات ان در انتخاب

نمی توانــد راه حــل باشــد.
تــاش  افغانســتان  حکومــت  او،  گفتــه ی  بــه 
کرده اســت کــه پیشــنهادهای احــزاب را بــرای 

تامیــن یــک انتخابــات شــفاف بپذیــرد.
آقــای عبــداهلل افــزود: »بایومتریــک خواســت احزاب 
ــات  ــک انتخاب ــزاری ی ــرای برگ ــه ب ــت ک بوده اس
شــفاف کمــک می کنــد. از ســوی حکومــت در 
ایــن مــورد اقــدام صــورت گرفتــه اســت و کار در 

ــان دارد.« ــتفاده از آن جری ــی اس ــورد چگونه گ م
ــتقل  ــیون مس ــه کمیس ــت ک ــه اس ــان گفت او هم چن
ــا حفــظ اســتقال  ــا ب ــات، مســوولیت دارد ت انتخاب
احــزاب  و  مدنــی  جامعــه  بــا  را  بحث هایــش 
ادامــه دهــد؛ زیــرا تأمیــن شــفافیت انتخابــات تنهــا 
ــت  ــه خواس ــت بلک ــزب نیس ــد ح ــت چن خواس

ــت. ــتان اس ــردم افغانس ــه ی م هم
ــزاب  ــود اح ــه می ش ــه گفت ــت ک ــن  درحالی س ای
ــتقل  ــیون مس ــر کمیس ــی، دفات ــای سیاس و جریان ه
انتخابــات در والیــات قندهــار، هــرات و بلــخ 
را مســدود کــرده، هشــدار داده انــد کــه اگــر 
خواســته های آن هــا پذیرفتــه نشــود، دفاتــر بیســت 

والیــت دیگــر را نیــز می  بندنــد.
تبدیــل سیســتم انتخاباتــی رای واحــد غیرقابــل 
ــی  ــتم انتخابات ــه سیس ــی وی( ب ــال )اس ان ت انتق
ــده گان  ــت رای دهن ــال )ام دی آر(، ثب ــل انتق رای قاب
ــگاری و  ــت ن ــک / انگش ــتم بایومتری ــط سیس توس
ــزاب،  ــرای اح ــارت ب ــه نظ ــاختن زمین ــم س فراه
در  مدنــی  نهادهــای  و  سیاســی  ایتاف هــای 
ــزب و  ــا ح ــته های ده ه ــات، از خواس ــد انتخاب رون
نهادهــای سیاســی اســت کــه طــی یــک طــرح بــه 
ــن  ــت ای ــا حکوم ــد؛ ام ــنهاد کرده ان ــت پیش حکوم
پشــینهاد احــزاب سیاســی را بــه دلیــل این کــه 
زمــان کمــی بــرای برگــزاری انتخابــات باقــی  مانده ، 

کرده اســت.   
 و امــا وزارت امــور داخلــه، اعــام کــرد کــه هیــچ 
ــات را  ــر انتخاب ــردن دفات ــدود ک ــق مس ــس ح ک
نــدارد و تمامــی مســووالن امنیتــی را توظیــف نمــود 
کــه امنیــت کامــل دفاتــر انتخاباتــی را تامیــن نماینــد 
ــل  ــه زور متوس ــد ب ــزوم، مي توانن ــورت ل و در ص

شــوند.

صدیق
وزارت آمــوزش و پــرورش از هفدهمین ســالیاد شــهادت 
ــی کشــور گرامی داشــت  ــان مل ــاه مســعود قهرم احمدش

بــه عمــل آورد. 
ــوزش  ــبت در وزارت آم ــن مناس ــه به همی ــی ک در محفل
ــه  ــر یافت ــاد تدوی ــن نه ــری ای ــرف رهب ــرورش از ط و پ
بــود، احمــد ولــی مســعود رییــس عمومــی بنیــاد  شــهید 
مســعود، گفــت: مبــارزات، تــاش  و کارنامه هــای شــهید 
مســعود بایــد وارد نصــاب درســی نهادهــای آمــوزش و 
پــرورش کشــور شــود تــا ایــن مبــارزات بــه نســل آینــده 

انتقــال یابــد. 
ــی،  ــان مل ــارزات قهرم ــه مب ــاره ب ــا اش ــعود ب ــای مس آق
ــود؛  ــی نب ــارز نظام ــک مب ــا ی گفــت: شــهید مســعود تنه
بلکــه در بدتریــن شــرایط بــرای نظــام آمــوزش و 

می اندیشــید.  پــرورش 
ــارزات  ــد آگاهــی از مب ــده نیازمن ــۀ او، نســل آین ــه گفت ب
ــد  ــن بای ــا بری ــۀ شــهید مســعود اســت؛ بن آزادی خواهان
ــور  ــی کش ــاب تعلیم ــارزات او وارد نص ــا و مب خاطره ه

شــود.
ــر از  ــمت دیگ ــعد، در قس ــی مس ــد ول ــان، احم هم چن
ــور  ــر در کش ــای اخی ــه چالش ه ــاره ب ــا اش ــخنانش ب س
گفــت: مــا نیازمنــد وفــاق و وحــدت ملــی هســتیم و باید 
ــام  ــک نظ ــه ی ــدت ب ــاق و وح ــن وف ــوب ای در چارچ

ــم.  ــی دســت یابی ــی و مل مردم
هم چنــان، در ایــن محفــل دکتــر میرویــس بلخــی، وزیــر 
ــی  ــۀ نظام ــم کارنام ــت: علی رغ ــرورش گف ــوزش و پ آم
ــوزش و  ــه آم ــرایط ب ــن ش ــعود، او در بدتری ــهید مس ش

ــید.  ــودکان می اندیش ــرورش ک پ
ــۀ خــاص  ــی عاق ــان مل ــه قهرم ــزود ک ــای بلخــی اف آق
ــا  ــرد ت ــاش می ک ــت و ت ــرورش داش ــوزش و پ ــه آم ب

ســهولت های بیشــتر آمــوزش و پــرورش را بــرای نســل 
جــوان فراهــم ســازد. 

هم چنــان، ســردار رحیمــی، رییــس ســواد حیاتــی وزارت 
آمــوزش و پــرورش، گفــت: مــا نبایــد تنهــا بــه کارنامــۀ 
نظامــی شــهید مســعود نــگاه کنیــم؛ بلکــه او دارای فکــر 
ــرورش  ــوزش و پ ــاف آم ــرای انکش ــود و ب ــک ب اکادمی
ــان، او خواهــان ترقــی نســل جــوان  می اندیشــید؛ هم چن

از طریــق تعلیــم بــود.
ــه  ــورد مطالع ــهید مســعود م ــد اندیشــۀ ش ــت: بای او گف
قــرار گیــرد و نســل جــوان و نــو جــوان کشــور در ایــن 

مــورد بیشــتر مطالعــه و کنــکاش کننــد. 
ایــن در حالــی اســت کــه  از هفتــه شــهید و هفدهمیــن 
ــز  ــل نی ــگاه کاب ــي در دانش ــان مل ــهادت قهرم ــالیاد ش س

گرامی داشــت شــد. 

ــا  ــل ب ــي محف ــل ط ــگاه کاب ــجویي دانش ــه دانش اتحادی
شــکوهي در تــاالر ادیتوریــم دانشــگاه کابــل بــا حضــور 
رییــس دانشــگاه، اســتادان، دانشــجویان و شــخصیت هاي 
سیاســي و فرهنگــي کشــور از هفتــه شــهید و هفدهمیــن 
ــل  ــه عم ــل ب ــی کشــور تجلی ــان مل ــهاد قهرم ــالیاد ش س

ــد.  آوردن
دریــن محفــل حمیــداهلل فاروقــي رییــس دانشــگاه کابــل 
ــه  ــزود ک ــی، اف ــان مل ــخصیت قهرم ــاد آوری از ش ــا ی ب

ــود.  شــهید مســعود مــرد تکــرار ناشــدنی ب
هم چنــان، ســایر اشــتراک کننــده گان در رابطــه بــه ماهیت 
ــدي  ــوولیت هاي بع ــهید و مس ــب ش ــهادت آمرصاح ش
دیگــر رهــروان آن قهرمــان و خاطره هــاي شــیریني از آن 

ابرمــرد، ایــراد کردنــد.  
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ــهید و  ــۀ ش ــبت هفت ــانیت به مناس ــر انس ــۀ تصوی برنام
هفدهمیــن ســالیاد شــهادت احمدشــاه مســعود، قهرمــان 
ــا  ــوان »آشــنایی نســل جــوان ب ملــی کشــور تحــت عن
ــاد شــهید  ــه حمایــت بنی گذشــتۀ نزدیــک افغانســتان« ب
مســعود، در تــاالر دانشــگاه پزشــکی / طبــی کابــل شــام 

ــد. ــزار ش ــنبه برگ روز یک ش
ــان، سیاســیون  ــه شــماری از فرهنگی ــن مراســم ک در ای
ــط  ــری توس ــد، تصاوی ــرده بودن ــتراک ک ــان اش و جوان
اصــل  ایــران  مشــهور  فوتوژونالســت  رضادقتــی 

فرانســه یی بــه نمایــش گذاشــته شــد. 
آقــای دقتــی در برنامــه بــا یــاد آوری از خاطــرات 
ــواری  ــرایط دش ــهید مســعود در ش ــزود: ش ــته، اف گذش
ــتی  ــای تروریس ــا گروه ه ــد ب ــوروی و بع ــا ش ــه ب ک
درگیــر مبــارزه بــود، امــا در آن شــرایط بــه آمــوزش و 

ــرد. ــر می ک ــز فک ــودکان نی ــرورش ک پ
ــرای ســاختن یــک آینــده  آقــای دقتــی افــزود کــه او ب

ــید.  ــودکان می اندیش ــرای ک ــن ب روش
او گفــت: یکــی دیگــر از ویژه گی هــای شــهید مســعود 
ــران  ــک از رهب ــچ ی ــر هی ــه در پیشت س ــود ک ــن ب ای
مجاهــدان و حتــا مخالفــان خــود ســخن نمی گفــت، در 
ــران جهــادی در پاکســتان بیشــتر  ــی برخــی از رهب حال

مایــل ایــن کار بودنــد.
ــور  ــی کش ــان مل ــر از قهرم ــان دادن تصاوی ــا نش او ب
گفــت: »ایــن عکــس از یکــی از همــان دم هاســت کــه 
ــد«.  ــریح می کن ــب را تش ــک مکت ــاختن ی ــه س او نقش
ایــن عکــس و قصــه اش بــا عکس هــا و قصه هــای 
دیگــر از شــهید احمدشــاه مســعود و افغانســتان و 
از چندیــن کشــور جهــان  عکس هــا و قصه هایــی 
روایــت چهــل ســال از تصویــر انســانیت توســط رضــا 
دقتــی بــا یــک ســخنرانی چهــار ســاعته او بــه نمایــش 

ــد. ــته ش گذاش
ــا نمایــش برخــی  ــی ب ــه رضــا دقت ــن برنام ــر ای در اخی
از تصاویــری کــه از شــهید احمدشــاه مســعود، قهرمــان 
ــود برخــی  ــه ب ــت گرفت ــاد و مقاوم ــان جه ــی در زم مل

ــت. ــان داش ــا آن بی ــود را ب ــای خ خاطره ه
آقــای دقتــی می گویــد کــه مســعود از چهره هــای 

ــت. ــان اس ــانیت در جه ــتۀ انس برجس
او شکســت دیــوار برلیــن را تاثیــر پذیــر از جهــاد مــردم 

افغانســتان بــه رهبــری شــهید مســعود می دانــد.
او می گویــد کــه انگیــزۀ انســان دوســتی و جهــان بینــی 
شــهید مســعود؛ ســبب برجســته شــدن او نســبت بــه هر 
کســی دیگــر شــده بــود. او بــه تعلیــم و تربیت کــودکان 

حتــا در دشــوارترین شــرایط توجــه داشــت.
ــری از تنگــی درۀ پنجشــیر کــه  ــه تصوی ــا اشــاره ب او ب
ــه  ــت ک ــود، گف ــه ب ــا گرفت ــا روس ه ــاد ب ــان جه در زم
ــر  ــن تصوی ــده اســت ای ــه الزم دی ــان ک هرکجــای جه
ــن  ــه ای ــت ک ــه اس ــته و گفت ــش گذاش ــه نمای ــز ب را نی
ــی اســت کــه ســبب  ــگاه مبارزه ی ــده پای دره نشــان دهن
آزادی چندیــن کشــور، فروریختــن دیــوار برلیــن و 

ــت. ــده اس ــوروی ش ــر ش ــاد جماهی ــی اتح فروپاش
هم چنــان، داکتــر عبــداهلل عبــداهلل رییــس اجرایــی 
ــار  ــا اظه ــه ب ــن برنام ــی، در ای ــدت مل ــت وح حکوم
قدردانــی از رضــا دقتــی، لــوح تقدیــر را بــرای او 

ــرد. ــم ک تقدی

ACKUناجیه نوری  
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ورزش
عبدالشهید ثاقب

ایاممحرموآدابمدنی
ایــام محــرم اســت و ســال روز عاشــورای حســینی. در ایــن 
ایــام اگــر دیدیــد اهــل تشــیعی عــزادار اســت، شــما هــم 
ــت  ــت کم، حرم ــد، دس ــوگواری نمی توانی ــر س ــد، و اگ ــوگواری کنی س
ــیع  ــل تش ــي اه ــای درون-مذهب ــه نقده ــد. ب ــاس داری ــزاداران را پ ع
نمی پــردازم. بــه تعبیــر عامیانــه: دل شــان و بایســکل شــان. امــا بــه بــاور 
ــن مراســم از ســوی  ــر ای ــق زدن ب ــد و ن ــه پیشانی ترشــی، نق مــن هرگون
اهــل تســنن خــاف مــروت و ادب مدنــی اســت. یکــی از فضیلت هــای 
مدنــی کــه بایــد هر«شــهروند خــوب« از آن برخــوردار باشــد، پــرورش 
ایــن ظرفیــت و اســتعداد در درون خــود اســت کــه توانایــی بــه 

ــد. ــتقبال کن ــد و از آن اس ــته باش ــا را داش ــیدن تفاوت ه آغوش کش
بیاییــد در محــرم امســال بــا حرمت گــزاری بــه مراســم و مناســک 
ــی  ــت و ادب مدن ــه فضیل ــم ک ــل تشــیع کشــور نشــان بدهی ــی اه مذهب
ــم شــد.  ــن طــوری، آهســته آهســته، شــهروند خــوب خواهی ــم. ای داری
ــد. اگــر ایــن فضیلــت  شــهروند خــوب، جامعــه خــوب را ایجــاد می کن
را در وجــود مــا نهادینــه کردیــم، بــه جامعــه خــوب نیــز خواهیــم رســید.

روح اهلل یوسف زاده

ازاستثنایاتمیگذرم:
ــاخته  ــم س ــا و معل ــا، ُم ــک مغزترین  آدم ه ــی از ُخش وقت
ــه  ــر، ب ــکوی معتب ــن دو س ــتوانه ای ــه پش ــا ب ــود و آن ه ش
ــی  ــای میلیون ــرای توده ه ــوزی ب ــن داری و دانش آم ــای دی ــو و راهنم الگ
تبدیــل شــوند، مســلم اســت کــه دیــوار شــریعت و معرفــت در افغانســتان 

ــی رود. ــاال م ــج« ب ــور »ک همین ط
ــوش و  ــر ه ــا از نظ ــه بهترین ه ــد ک ــم می کن ــق حک ــه منط ــال آن ک ح
ــا در  ــد ت ــردن را بیابن ــدن و معلمی ک ــانس ماش ــتعداد، ش ــاق و اس اخ
نهایــت، بهتریــن الگوهــا بــرای رشــد مــادی و معنــوِی جامعــه هــرروز در 
ــان  ــای ذهن ش ــد و جغرافی ــرار بگیرن ــان ق ــب در مقابل  ش ــجد و مکت مس

ــاد بســازند. را آزاد و آب
رشــته  در  تحصیــل  بــرای  محدودیت هــا  و  شــروط  افغانســتان  در 
ــرای  ــت و ب ــر اس ــته دیگ ــر رش ــاده تر از ه ــهل تر و س ــم س ربیت معل
ماشــدن نیــز نه تنهــا هیــچ محدودیتــی وضــع نشــده، بلکــه ایــن پیشــه 
بــا آغــوِش بــاز هــر طالبــی را بــه بغــل می گیــرد؛ حتمــًا از همین روســت 
ــدک،  ــن دو رشــته بســیار ان ــادِی شــاغاِن ای ــازاِت م ــوق و امتی ــه حق ک
ــت. ــری  اس ــه دیگ ــغل و پیش ــر ش ــر از ه ــز و عقده آفرین ت حقارت  آمی
بــه بــاور مــن، کشــورهای اســامی به ویــژه افغانســتان اگــر می خواهنــد 
از فقــر و خرافــات و خشــونت و عقب مانده گــی رهایــی یابنــد، قبــل از 
ــان  ــان و معلم ــخاوت مندانه روی مای ــرمایه گذارِی س ــه س ــاز ب ــه نی هم
ــه  ــوان، بلک ــواد و کتاب خ ــا باس ــاِن نه تنه ــا و معلم ــه ماه ــا ب ــد. م دارن
ــای  ــر و راهنم ــد راهب ــه بتوانن ــم ک ــاز داری ــده و جهان نگــری نی جهان دی
ــا مشــکات و نیازمندی هــای عصــر و زمــان باشــند؛  جامعــه متناســب ب
نــه مــا و معلمــی کــه اولــی ُمســتمرترین نگرانــی اش کاهــِش طــول ریش ِ 
ــه  ــی ب ــد افغان ــش چندص ــه اش افزای ــن دغدغ ــی مهم تری ــردان و دوم م
معــاش ماهانــه اش باشــد و تمــام هنــر و کمــاِل هــردو نیــز آموخته هــای 
ــرخورده گی و  ــاش  و س ــی و پرخ ــا بی حوصله گ ــه ب ــی ک خاک گرفته ی

ــد. ــه جامعــه عرضــه می کنن خشــم آن را ب

امراهلل صالح

هموطنانعزیز:
درپیونــد بــه ســاختن »مرکــز اطاعــات و امنیــت 

مردمــی - مــام«
مــن طــرح ســاختن مرکــز اطاعــات و امنیــت مردمــی - »مــام« را 
حــاال به صــورت تقریبــا تفصیلــی ریحتــه ام؛ یعنــی از مرحلــۀ فکــر 

بیــرون شــده و بــه طــرح مــدون تبدیــل شــده اســت. 
ایــن طــرح هیــچ منافــات و تضــاد بــا اهــداف و حاکمیــت دولتــی 
نــدارد. تاحــال خلــص ایــن طــرح را بــه شــماری از جوانان تشــریح 
کــرده ام و فــردا بــرای آخریــن بــار آن را بــه شــماری از نماینده  هــای 
غیــر پارلمانــی مــردم تشــریح می دهــم. مــن آمــاده خدمــت ام . مــن 
آمــاده ام کــه بــه جــای صــدور اعامیــه وغــم شــریکی عما بخشــی 
از شــهرم را توانمنــد ســازم تــا دیگــر شــاهد کنــدن گورهــای دســته 

جمعــی نباشــند. پ
ــته  ــای دس ــاختن گوره ــاهد س ــر ش ــه دیگ ــم ک ــا می کن ــن دع م
جمعــی نباشــیم. امــا دشــمن هنــوز زنــده اســت و هیــچ تغییــر در 

ــت.  ــده اس ــام اش نیام ــیوه های خوناش ــداف و ش اه
ــکار  ــردن و زجــه کشــیدن، دســت ب ــد ک ــاد بلن ــد بجــای فری بیایی
ــع  ــه تنهــا مان ــم دشــمن را ن شــویم و مــن یقیــن دارم کــه می توانی
ــود الگــو  ــادی خواهــد ب ــام« نه ــم. »م شــویم بلکــه شکســت بدهی
ــی  ــاال کم ــردم. ح ــت از م ــرای حراس ــردم ب ــن م ــته از مت برخاس
ــه  ــک تماشــاچی نیســتم ک ــا ی ــم چــون دیگــر تنه آســوده می خواب
ــم.  ــادر نمای ــو ص ــخ ن ــا تاری ــده ام را ب ــته ش ــل نوش ــه از قب اعامی
تــوپ در میــدان شماســت. بــدون حمایــت واضــح شــورای مردمــی 
و حمایــت معنــوی و حقوقــی دولــت تطبیــق ایــن طــرح ســخت و 
شــاید ناممکــن باشــد. »مــام« را از شــعار بــه واقعیــت تبدیــل نماییــم 

ــا شــمایم. و مــن ب

اولین گول زنی رونالدو در یوونتوس

جنجال قهرمان تکواندو جهان 
پس از راننده گی در حالت مستی

فیـسبـوک نـــامــه

ــوس  ــرای یوونت ــره ب ــدو باالخ ــتیانو رونال ــان - کریس ــال جه فوتب
ــرد. ــی ک گلزن

ــن  ــد پیروزی هــای خــود، ای ــۀ رون ــوس در ادام ــال یوونت ــم فوتب تی
بــار بــا گول زنــی کریســتیانو رونالــدو موفــق شــد از ســد حریــف 

خــود یعنــی تیــم ساســولو بگــذرد.
ــار  ــار و هردوب شــاگردان ماســیمیلیانو آلگــری در ایــن مســابقه دوب
توســط ســتارۀ پرتغالــی تیــم  شــان موفــق بــه گول زنــی شــدند و در 
نهایــت ایــن بــازی را بــا نتیجــۀ 2-1 بــه نفــع خــود خاتمــه دادنــد.
رونالــدو در دقایــق ۵0 و 6۵ بــرای تیــم اش گول زنــی کــرد تــا بــه 

ــد. ــان ده ــوس پای ــن راه راه یوونت ــا پیراه ــش ب گول نزدن های

ــال  ــی جنج ــروبات الکل ــرف مش ــس از مص ــان پ ــان جه ــی قهرم راننده گ
ــی  ــم مل ــرم تی ــدوکار وزن ۵۷- کیلوگ ــی«، تکوان ــوم ل ــرد. آه ری ــا ک ــه پ ب
ــد از  ــه بع ــن تایپ ــری چی ــابقات گرندپ ــه مس ــی ب ــای  جنوب ــوان کوری بان
ــش  ــا واکن ــتی ب ــت مس ــان در حال ــن قهرم ــی ای ــدن راننده گ مشخص ش

ــن کشــور مواجــه شــده اســت. ــردم ای م
ــگاه دوم  ــر در جای ــال حاض ــه در ح ــی ک ــان، ل ــزارش ورزش جه ــه گ ب
رنکینــگ فدراســیون جهانــی قــرار دارد و مــاه گذشــته نیــز در مســابقات 
ــت.  ــت یاف ــره دس ــدال نق ــه م ــزی ب ــیایی اندون ــای آس ــدو بازی ه تکوان
ــرای  ــی ب ــرآوازۀ بریتانیای ــدو پ ــز« تکوان ــد جون ــب »جی ــه در تعقی ــی ک ل
رســیدن بــه صــدر رنکینــگ فدراســیون جهانــی اســت در کارنامــۀ خــود 
مــدال طــای مســابقات قهرمانــی جهانــی در ســال 201۷ و مــدال طــای 

ــون را دارد. ــیایی اینچئ ــای آس بازی ه
ــه  ــی، ب ــیدنی های الک ــتفاده از نوش ــد از اس ــهریور بع ــنبله/ ش ــی 6 س ل
ــا از ســوی  ــود، ام ــه ب ــه خان همــراه دوســتان خــود در حــال بازگشــت ب
پولیــس محلــی کوریــای  جنوبــی بازداشــت شــد. پــس از آزمایــش خــون 
یکــی از بهتریــن تکوانــدوکاران وزن ۵۷- کیلوگــرم وجــود الــکل در خــون 
ــی  ــای جنوب ــور کوری ــردم کش ــش م ــا واکن ــه ب ــی ک ــد. اتفاق ــد ش او تایی
روبــرو شــده اســت و آن هــا خواســتار اخــراج ایــن بازیکــن از همراهــی 

ــدند. ــز ش ــی نی ــی کره جنوب ــم مل تی
ــی  ــدو کره جنوب ــۀ تکوان ــووالن اتحادی ــی از مس ــاق یک ــن اتف ــس از ای پ
ــی و 14  ــک، ل ــوالی المپی ــاه ج ــگ م ــام رنکین ــس از اع ــرد: پ ــام ک اع
بازیکــن دیگــر تیــم ملــی کوریــای  جنوبــی در جمــع 32 نفــر برتــر اوزان 
مختلــف قــرار داشــتند و بــه همیــن دلیــل در مســابقات گرندپــری چیــن 
ــه عــدم حضــور غیرموجــه  ــه این ک ــا توجــه ب ــد. ب ــام کردن ــت  ن ــه ثب تایپ
ــت  ــا محرومی ــری ب ــابقات گرندپ ــام در مس ــس از ثبت ن ــکاران پ ورزش
ــدو  ــۀ تکوان ــد، اتحادی ــد ش ــه رو خواه ــی روب ــیون جهان ــوی فدراس از س
ــن مســابقات  ــن بازیکــن در ای ــا حضــور ای ــی ب ــی ممانعت ــای جنوب کوری
نخواهــد داشــت، امــا قــرار اســت لــی در قالــب یــک ورزشــکار مســتقل و 

ــه حضــور داشــته باشــد. ــن تایپ ــۀ شــخصی در چی ــا هزین ب
ایــن مســوول اتحادیــه تکوانــدو کوریــای  جنوبــی در خصــوص محرومیت 
لــی گفــت: تــا ایــن لحظــه محرومیتــی بــرای لــی در نظــر گرفتــه نشــده 
ــای  ــدو کوری ــی تکوان ــن مل ــی در مرکــز تمری ــا از حضــور ل اســت و تنه

جنوبــی کنــار گذاشــته شــده اســت.
ــی از دولــت کوریــای  همچنیــن بعــد از ایــن اتفــاق برخــی از منتقــدان ل
ــاط از ســوی  ــت انضب ــدم رعای ــل ع ــه دلی ــد ب ــی درخواســت کردن جنوب
ایــن ورزشــکار پــاداش کســب دســتاوردهای او بــرای تیــم ملــی کوریــای 

ــه او پرداخــت نشــود. جنوبــی ب

چپهایدنیابرایمقابله
بااقتدارگرایانجدیدمتحدشوند

 برنــی ســندرز، چهــرۀ چپ گــرای حــزب دموکــرات امریــکا، 
ــدای  ــن کاندی ــل و مطرح تری ــوری دورۀ قب ــت جمه ــدای ریاس کاندی
دموکــرات دورۀ بعــد، در ســرمقالۀ »گاردیــن« نوشــته کــه یــک منازعــه 
جهانــی بــا پیامدهــای بی شــمار در حــال وقــوع اســت کــه در نتیجــۀ 
آن آینــدۀ جهــان بــه لحــاظ اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطــی 

ــره اســت. در مخاط
ــا، به طــوری کــه  ــروت و درآمــد جمعیــت دنی ــری ث در شــرایط نابراب
ــد شــاهد  ــش از ســایر ۹۹درصــد دارن ــی بی ــردم ثروت ــک درصــد م ی

ــتیم. ــرا هس ــد اقتدارگ ــور جدی ــک مح ــدن ی قدرت مند ش
درحالی کــه ایــن رژیم  هــای اقتدارگــرا در بعضــی مــوارد ممکــن 
ــمنی  ــد: دش ــای مشــترک دارن ــا ویژه گی ه ــند، ام ــاوت باش اســت متف
بــا هنجارهــای دموکراتیــک، مقاومــت در برابــر مطبوعــات آزاد، عــدم 
ــت  ــه این کــه دول ــاد ب ــی و اعتق ــه اقلیت هــای قومــی و مذهب تعهــد ب

ــد شــود. ــی خــود بهره من ــع مال ــد از مناف بای
هم چنــان، ایــن رهبــران عمیقــآ بــه شــبکه یی از الیگارشــی های 
»مولتــی میلیــاردی« متصــل بــوده کــه جهــان را به عنــوان زمیــن بــازی 

ــد. ــود می بینن ــادی خ اقتص
آن کســانی از مــا کــه معتقــد بــه دموکراســی هســتیم و معتقدیــم کــه 
ــتار  ــر خواس ــردم خــود پاســخ گو باشــد، اگ ــه م ــد ب ــت بای ــک دول ی
ــش  ــن چال ــاد ای ــه ابع ــد متوج ــتیم؛ می بای ــا آن هس ــر ب ــه موث مقابل

باشــیم.
ــش  ــپ و جنب ــد ترام ــه دونال ــد ک ــده باش ــن ش ــون روش ــد تاکن بای
ــه  ــر ب ــی منحص ــد، پدیده ی ــتیبانی می کن ــه از او پش ــتی ک ــت  راس دس

ــت. ــده نیس ــاالت متح ای
ــیا  ــه، در آس ــیه، در خاورمیان ــا، در روس ــان، در اروپ ــر جه در سراس
ــرس،  ــه از ت ــتیم ک ــی هس ــاهد جنبش های ــا ش ــر، م ــای دیگ و جاه
ــا  ــدرت و بق ــه ق ــتیابی ب ــرای دس ــردم ب ــی م پیشــداوری ها و نارضایت

اســتفاده می کننــد.
قطعــا ایــن رونــد بــا ترامــپ آغــاز نشــد، امــا تردیــدی وجــود نــدارد 
ــر  ــه رهب ــت ک ــن واقعی ــا از ای ــرا در سراســر دنی ــران اقتدارگ ــه رهب ک
ــای  ــذت هنجاره ــا ل ــا ب ــی دنی ــن دموکراس ــن و قوی تری قدیمی تری

ــتند. ــن هس ــام گرفت ــال اله ــد، در ح ــود می کن ــک را ناب دموکراتی
ــده  ــاالت متح ــه ای ــرد ک ــور می ک ــی تص ــه کس ــش، چ ــال پی ــه س س
در نــزاع بیــن کانــادا، همســایۀ دموکراتیــک و دومیــن شــریک بــزرگ 
ــلطنتی  ــم س ــک رژی ــوان ی ــعودی به عن ــتان س ــا، و عربس ــاری م تج
کــه زنــان را به عنــوان شــهروند درجــه ســه به شــمار مــی آورد، 

بی طــرف بمانــد؟
ــپ  ــت ترام ــو حمای ــر نتانیاه ــرد اگ ــور ک ــوان تص ــان، نمی ت هم چن
ــون  ــب قان ــوان تصوی ــت او ت ــد؛ دول ــود نمی دی ــر خ ــت س را در پش
کشــور تک قومــی کــه اساســآ شــهروندان غیریهــودی را بــه شــهروندان 
ــوارد  ــا م ــا قطع ــۀ این ه ــت. هم ــد را می داش ــل می کن ــه دو تبدی درج

پنهانــی نیســت.
آن چنان کــه ایــاالت متحــده بیــش از پیــش از متحــدان قدیمــی 
دموکراتیــک خــود فاصلــه می گیــرد، ســفیر ایــاالت متحــده در آلمــان 
ــتی  ــت راس ــزاب دس ــپ از اح ــت ترام ــه دول ــرده ک ــار ک ــرا اظه اخی

ــد. ــت می کن ــا حمای ــر اروپ ــی در سرتاس افراط
مــا  دموکراتیــک،  نهادهــای  بــا  ترامــپ  دشــمنی  بــر  عــاوه 
ــع  ــابقه  یی مناف ــرز بی س ــه ط ــه ب ــم ک ــاردری داری ــور میلی رییس جمه
ــت  ــت های دول ــا سیاس ــش را ب ــود و نزدیکان ــخصی خ ــادی ش اقتص

اســت. درهم آمیختــه 
ســایر حکومت هــای اقتدارگــرا دارای فســاد بیشــتری نیــز هســتند. در 
روســیه، تفکیــک بیــن تصمیمــات دولــت و منافــع والدیمیــر پوتیــن 
ــوان  ــا به عن ــت. آن ه ــر نیس ــک او امکان پذی ــی نزدی ــه الیگارش و حلق

ــد. ــک پیکــره واحــد عمــل می کنن ی
ــان  ــورد پای ــی در م ــچ بحث ــعودی هی ــتان س ــابه در عربس ــور مش به ط
ــی  ــع طبیع ــرا مناب ــود؛ زی ــرح نمی ش ــعودی مط ــدان س ــدرت خان ق
کشــور بــا ارزش تریلیون هــا دالر متعلــق بــه خانــواده ســلطنتی اســت.
در مجارســتان، رهبــر اقتدارگــرای راســت افراطــی، ویکتــور اوربــان، 

ــن در روســیه اســت. به طــور واضــح متحــد پوتی
ــه رهبــری »شــی جــن پنــگ« به طــور  در چیــن، یــک حلقــه بســته ب
کامــل قــدرت را قبضــه و آزادی هــای سیاســی را محــدود کــرده و در 
ــه  ــرا را ب ــرمایه داری اقتدارگ ــام س ــدی از نظ ــخۀ جدی ــال، نس عین ح

ــرد. ــو می ب جل
ــک  ــرا هری ــای اقتدارگ ــن رژیم ه ــه ای ــیم ک ــه باش ــد متوج ــا بای م
ــگ در  ــور تنگاتن ــا به ط ــتند. آن ه ــد هس ــۀ واح ــک جبه ــی از ی بخش
ــی  ــد، حت ــترک دارن ــای مش ــتند، تاکتیک ه ــر هس ــا یکدیگ ــاط ب ارتب
ــان  ــی حامی ــی و امریکای ــای دســت راســتی اروپای ــورد جنبش ه در م

ــد. ــترک دارن ــی مش مال
ــج  ــی کمبری ــر )Mercer family(، حام ــوادۀ مرک ــال خان ــرای مث ب
ــپ و  ــدی ترام ــتیبان کلی ــکا )Cambridge Analytica(، پش آنالیتی
ــا و  ــه در اروپ ــت ک ــارت )Breitbart News( اس ــزاری بریتب خبرگ
ایــاالت متحــده و اســراییل بــرای حرکت هــای ضــد مهاجرتــی و ضــد 

اســامی برنامه ریــزی می کنــد.

مقاله برنی سندرز/ منبع: گاردین بخش نخست
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ــروز در روز )2۹ ســـنبله(،  ــت هفت ســـال  پیـــش از امـ درسـ
زمـــان بـــه ســـختی می گذشـــت و آســـمان کابـــل کـــم کـــم 
آمـــاده می شـــد بـــه تحمـــل بـــاروت ســـیاهی کـــه انبوهـــی 
از درد بـــود و دردی جانـــکاه! مـــاه ســـنبله، یـــادآور دوحادثـــۀ 
ــه  ــادف اســـت بـ ــنبله مصـ ــن، 1۸ سـ ــی اســـت، تلخ تریـ تلخـ
ـــنبله  ـــور و 2۹ س ـــی کش ـــان مل ـــعود قهرم ـــاه مس ـــهادت احمدش ش
مصـــادف بـــه شـــهادت اســـتاد برهـــان الدیـــن ربانـــی ریـــس 
ـــان،  ـــت هم چن ـــاد و مقاوم ـــۀ جه ـــر فرزان ـــبق و رهب ـــور اس جمه

رییـــس شـــورای عالـــی صلـــح مـــردم افغانســـتان اســـت.
ـــت  ـــامی اس ـــت اس ـــذاران نهض ـــی از بنیانگ ـــهید یک ـــتاد ش  اس
کـــه در مقابـــل الحـــاد، ظلـــم، بی عدالتـــی، فســـاد و...، در 
ــچ و  ــت و در پیـ ــارزه برخاسـ ــه مبـ ــرایط بـ ــخت ترین شـ سـ
ـــم  ـــرو خ ـــا، اب ـــاخت و ام ـــوخت و س ـــواری ها س ـــن دش ـــم ای خ

نکـــرد. 
ـــه  ـــتان را موفقان ـــردم افغانس ـــق م ـــارزات برح ـــاد و مب کاروان جه
ـــات  ـــا ثب ـــتقل، ب ـــتان مس ـــت افغانس ـــرای زعام ـــرد و ب ـــری ک رهب
و نیرومنـــد انتخـــاب شـــد، امـــا دشـــمنان قســـم خوردۀ ایـــن 
مـــروز و بـــوم نگذاشـــتند کـــه جهـــاد مـــردم افغانســـتان بـــه 
ســـرمنزل مقصـــود برســـد، در ایـــن راه چـــه دسایســـی کـــه 
ـــد و  ـــه نش ـــه راه انداخت ـــامی ب ـــت اس ـــرنگونی حکوم ـــرای س ب

چـــه ناروایی هایی کـــه روا نداشـــتند. 
اســـتاد شـــهید بازهـــم بـــا ارادۀ آهنیـــن به خاطـــر افغانســـتان و 
ـــه  ـــری خردمندان ـــا رهب ـــاع برنداشـــت و ب ـــردم اش، دســـت از دف م
ـــعود  ـــاه مس ـــدش احمدش ـــازوی نیرومن ـــه ب ـــا آن جاک ـــه داد ت ادام
ـــت  ـــان مقاوم ـــت داد و در پای ـــی( را از دس ـــان مل ـــزرگ )قهرم ب
ـــه یـــک افغانســـتان باثبـــات از هیـــچ نـــوع  بازهـــم بـــرای رســـیدن ب
خودگـــذری دریـــغ نکـــرد و بـــرای حفـــظ چوکـــی و قـــدرت 
هیـــچ نـــوع دلبســـته گی نشـــان نـــداد و پـــس از ســـال 13۸0 
ــکل گیری  ــام، در شـ ــد تمـ ــداکاری و تعهـ ــا فـ ــر بـ ــار دیگـ بـ
دولـــت موقـــت نقـــش بزرگـــی ایفاکـــرد و قـــدرت را بـــرای 
ــلیم  ــالمت آمیز تسـ ــۀ مسـ ــور به گونـ ــخ کشـ ــار در تاریـ اولین بـ
ـــرای آوردن  ـــد و ب ـــش مان ـــت و مردم ـــار دول ـــود در کن داد و خ
صلـــح و ثبـــات حتـــی بـــا دشـــمنان قســـم خورده اش حاضـــر 
ــخ 2۹  ــه تاریـ ــرانجام بـ ــد. سـ ــو شـ ــات و گفت وگـ ــه ماقـ بـ
ــن  ــان های روی زمیـ ــام ترین انسـ ــون آشـ ــط خـ ــنبله توسـ سـ

ـــاند.  ـــوگ نش ـــش را س ـــت و مردم ـــید و مل ـــهادت رس ـــه ش ب

وب ســایت خبــر ۷ ترکیــه اعــام کــرده کــه ســتاد کل 
نیروهــای مســلح ترکیــه بــار دیگــر تجهیــزات نظامــی 
ــی در  ــه مناطق ــی ب ــات جنگ ــون مهم ــامل ۵0کامی ش

اســتان ادلــب ارســال کــرد.
ــش  ــۀ ارت ــدن حمل ــا جدی ترش ــر ب ــۀ اخی  در دو هفت
ــت  ــب از دس ــهر ادل ــری ش ــرای بازپس گی ــوریه ب س
ــا  ــه نیروه ــه در چندمرحل ــش ترکی تروریســت ها، ارت
ــرزی در  ــق م ــه مناط ــی گســترده ب ــزات نظام و تجهی

شــمال ســوریه اعــزام کــرده اســت.
بنــا بــه اعــام خبــر ۷، تجهیــزات جنگــی ارسال شــده 
اخیــر از ســوی ســتاد کل نیروهــای مســلح ترکیــه بــه 
ــاک  ــل خ ــور در داخ ــن کش ــی ای ــای دیده بان پایگاه ه
ــاه  ــۀ ارسال شــده در چندم ســوریه، بزرگتریــن محمول

اخیــر بــوده اســت.
بنــا بــه اعــام ایــن رســانه، ایــن تجهیــزات بــه پایــگاه 
ــتابراک در  ــتای اش ــه در روس ــی ترکی ــم دیده بان یازده

حوالــی حسرالشــغور ارســال شــده اســت.
ــه،  ــلح ترکی ــای مس ــتاد کل نیروه ــام س ــه اع ــا ب بن
ــه و ســوریه در  ــرو در مرزهــای بیــن ترکی تقویــت نی
روزهــای اخیــر انجــام شــده و 40کیلومتــر از مرزهــای 
ــش  ــت پوش ــه تح ــای ترکی ــا حات ــس ت ــتان کیلی اس

ــه اســت. ــرار گرفت بیشــتر ق
اعــزام نیروهــا و تجهیــزات نظامــی ارتــش ترکیــه بــه 
مرزهــا در حالــی انجــام می شــود کــه ارتــش ســوریه 
ــه آخریــن پایــگاه مهــم تروریســت ها  ــرای حملــه ب ب
در شــهر ادلــب آمــاده می شــود و دولــت انقــره 

مدعــی اســت کــه پناهجویــان و تروریســت های 
ــه  ــا بــروز درگیــری، ب مســلح حاضــر در آن منطقــه ب

ــرد. ــد ب ــاه خواهن ــه پن خــاک ترکی
ــا  ــز ب ــش نی ــد روز پی ــه چن ــر ۷ ترکی ــایت خب وب س
انتشــار گزارشــی هــدف از اعــزام نیــرو و تجهیــزات 
ــرز را  ــه م ــه ب ــش ترکی ــوی ارت ــد از س ــی جدی نظام
مقابلــه بــا پیامدهــای حملــه نیروهــای ارتــش ســوریه 
بــه مقــر تروریســت ها در ادلــب عنــوان کــرد و 
نوشــت: نیروهــای ترکیــه در تمامــی مرزهــای شــمالی 

ــد. ــاش درآمده ان ــت آماده ب ــه حال ــوریه ب س
بــه نوشــتۀ ایــن رســانه، دولــت ترکیــه بــه خــط مرزی 
ــزات  ــرو و تجهی ــه نی ــای ترکی ــتان حات ــب در اس ادل
گســترده اعــزام و مســتقر کــرده و 12 نقطــه دیده بانــی 
ــر  ــب را از نظ ــب و حل ــی ادل ــده در حوال ــاد ش ایج

نیــرو و تجهیــزات تقویــت کــرده اســت.
بــر اســاس توافــق »آســتانه« میــان کشــورهای ضامــن، 
ــوریه  ــاک س ــارت در خ ــز نظ ــه و مرک ــه 12نقط ترکی
ــز در  ــار مرک ــب، چه ــتان ادل ــز در اس ــامل 6مرک ش
اســتان حلــب و 2مرکــز در اســتان حمــاه ایجــاد 
ــلح  ــان مس ــت مخالف ــاس آن می بایس ــر اس ــرده و ب ک
را از گروه هــای تروریســتی داعــش و تحریرالشــام 
)جبهه النصــره( جداســازی و بــا ایــن دو مبــارزه کنــد.
ــی  ــی تمام ــران سیاس ــه ناظ ــت ک ــی اس ــن در حال ای
عناصــر مســلح وابســته بــه گروه هــای جنگ جــو 

حاضــر در ادلــب را تروریســت می نامنــد.
ــال  ــدن احتم ــا جدی ترش ــه ب ــش ترکی ــه پی دو هفت

حملــه ارتــش ســوریه بــه ادلــب، هیــأت تحریرالشــام 
)جبهــه النصــره ســابق( را کــه بخــش زیــادی از ادلــب 
را در کنتــرل خــود دارد، در فهرســت گروه هــای 

تروریســتی قــرار داد تــا بــه تعهــدات خــود در توافــق 
»آســتانه« عمــل کنــد.

ادلب به    ترکیه     لشگرکشی نظامی 

مشتاق فخری

استاد شهید بازهم با ارادۀ آهنین به خاطر افغانستان و مردم اش، دست از دفاع برنداشت و با رهبری 
خردمندانه ادامه داد تا آن جاکه بازوی نیرومندش احمدشاه مسعود بزرگ )قهرمان ملی( را از دست داد 
و در پایان مقاومت بازهم برای رسیدن به یک افغانستان باثبات از هیچ نوع خودگذری دریغ نکرد و 
برای حفظ چوکی و قدرت هیچ نوع دلبسته گی نشان نداد و پس از سال 1380 بار دیگر با فداکاری و 
تعهد تمام، در شکل گیری دولت موقت نقش بزرگی ایفاکرد و قدرت را برای اولین بار در تاریخ کشور 
ACKUبه گونۀ مسالمت آمیز تسلیم داد
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