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مرکـز فرماندهـی عمومـی و ادارۀ حالت هـای عاجـل 
رویدادهـای  شـبکه یی  مدیریـت  سیسـتم  بـا  مجهـز 
طبیعـی و غیرطبیعی امروز از سـوی وزیـر صحت عامه 

در کابـل گشـایش یافـت.
فیروزالدیـن فیـروز وزیـر صحت عامۀ کشـور می گوید: 
هـدف از راه انـدازی ایـن سیسـتم، آگاهی دهـی و اراۀ 
و  طبیعـی  رویدادهـای  از  دقیـق  و  یکدسـت  ارقـام 

تمـام والیت هاسـت. در  امنیتـی  رویدادهـای 
بـه گفتـۀ آقـای فیـروز، ایـن سیسـتم اسـتوار بـر سـه 
اصـل گـردآوری معلومـات از محل رویداد، پاسـخ دهی 
و گـزارش رویـداد اسـت و بـه سـامانۀ موقعیت یابـی 

جهانـی )GPS( نیـز مجهـز اسـت.
سیسـتم  بـا  مرکـز  ایـن  کـه  می گویـد  وزیـر صحـت 
آمبوالنـس نیـز پیونـد دارد، از ایـن رو در هـر موقعیتـی 
کـه رویـدادی صورت بگیـرد، آمبوالنس ها بـه زودترین 

فرصـت بـه محـل رویـداد می رسـند.
از سـوی دیگـر، دکتور ریک پیپر کورن، رئیس سـازمان 
جهانـی بهداشـت در افغانسـتان می گویـد، هـدف ایـن 
اسـت که مرکـز معلوماتی این سیسـتم در ریاسـت های 

صحـت عامـۀ تمـام والیت های کشـور فعال شـود.
مسـووالن وزارت صحـت عامـه می گوینـد که سیسـتم 
مدیریـت رویدادهـای طبیعـی و غیرطبیعـی در حـدود 

250 هـزار دالـر هزینه برداشـته اسـت.
اشـاره  بـا  امریـکا  دفـاع  وزیـر 
رویکـرد  هنـوز هـم  این کـه  بـه 
ادامـه  بـر  افغانسـتان  در  طالبـان 
جنگ اسـتوار اسـت، یک شـیوه 
تـازه جنگـی در برابـر ایـن گروه 

اسـتفاده خواهـد شـد.
تازه تریـن  در  متیـس  جیمـز 
اظهـارات خـود در میـان موجـی 
تلفـات  مـورد  در  انتقادهـا  از 
بـاالی نیروهای امنیتی افغانسـتان 
در نبـرد بـا طالبـان، گفتـه از یک 
شـیوه تـازه جنگـی در برابـر این 
گـروه کار گرفتـه خواهـد شـد و 
حضـور نظامی امریـکا در مناطق 
خواهـد  افزایـش  تهدیـد  زیـر 

. فت یا
تـازه  شـیوه  ایـن  کـه  گفتـه  او 
جنگـی منجـر بـه کاهـش تلفات 
نظامیـان افغانسـتان خواهد شـد.
دادن  از  امریـکا  دفـاع  وزیـر 
جدیـدش  برنامـه  جزئیـات 

خـودداری کـرده، اما گفتـه که بر 
بنیـاد این برنامـه، امکانـات الزم 
افغانسـتان  نظامیـان  اختیـار  در 
در  تـا  گرفـت  خواهـد  قـرار 
بـا  بلنـد  تهدیـد  زیـر  سـاحات 

بجنگنـد. طالبـان 
 بـر اسـاس یـک گـزارش کـه از 
تایمـز  نیـورک  روزنامـه  سـوی 
تلفـات  شـمار  شـده،  منتشـر 
در  افغانسـتان  امنیتـی  نیروهـای 
جنـگ بـا طالبـان در مقایسـه بـا 

دو سـال قبـل، تقریبـا دو برابـر 
اسـت. شـده 

ایـن در حالـی اسـت کـه برخی 
قـول  از  امریکایـی  رسـانه های 
کشـور  ایـن  نظامـی  مقام هـای 
بـرای  کـه  داده انـد  گـزارش 
واحـد  سـرباز  نخسـتین بار ۴00 
در  کشـور  ایـن  ملـی  گارد 
یـک  بـرای  رو  پیـش  زمسـتان 
وارد  رزمـی  غیـر  مأموریـت 

شـد. خواهنـد  افغانسـتان 
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روزنامة صبح افغانستان كابل - هرات    چاپ همزمان:

پــه افغانســتان کــې د ملګــرو ملتونــو مرســتندویه پــاوی 

ــې  ــه افغانســتان کــې د هوای ــه روان کال کــې پ )یونامــا( پ

بریدونــو لــه املــه د ملکــي وګــړو د مــرګ ژوبلــې د 

ــتۍ  ــې وروس ــدوي، چ ــنه څرګن ــه اړه اندیښ ــوايل پ زیات

ــه ورځ  ــنبې پ ــټ د ش ــر بنس ــو پ ــاوري رپورټون ــه د ب پېښ

ــوه. ــه ش ــې رامنځت ــت ک ــا والی ــه د کاپیس ناوخت

یونامــا د یــوه راپــور پــه خپرولــو رسه ویلــی، چــې د 

ــه  ــه ترالس ــمېر تورون ــڼ ش ــا ګ ــه یونام ــه ۲۲ م ــپتمرب پ س

کــړل چــې هوایــي بریــد د کاپیســا د تــګاب ولســوالۍ پــه 

بــډرب ســیمه کــې د یــوه ښــوونکي کــور تــه زیــان واړوه، 

چــې پــه تــرڅ کې یــې د څلــورو ماشــومانو او درې میرمنــو 

پــه ګــډون نهــه تنــه ملکــي وګــړي ووژل، او د درې میرمنو 

پــه ګــډون ډېــر شــمېر نــور ټپیــان شــول.

یونامــا زیاتــوي، چــې د بریــد ټــول قربانیــان د نیــا، نیکه او 

ــو  ــې د دوه او دولس ــې عمرونه ی ــډون چ ــه ګ ــومانو پ ماش

ــې  ــه وو. د بل ــۍ څخ ــوې کورن ــځ وه، د ی ــر من ــو ت کلون

کورنــۍ لــه شــپږوغړو څخــه پنځــه یــې چــې ښــځې او 

ماشــومان پکــې وو، د کــور د ویجاړېــدو لــه املــه ژوبــل 

شــول.

ــې  ــور ک ــه راپ ــاوي پ ــتندویه پ ــو د مرس ــرو ملتون د ملګ

راغــي دي، چــې پېښــه هغــه مهــال رامنځتــه شــوه چــې 

دولــت پلــوي ځواکونــو پــه ســیمه کــې د طالبانــو خــاف 

عملیــات وکــړل.

خــو یونامــا وایــي تــر اوســه روښــانه نــه ده چــې آیــا بریــد 

د نړیوالــو نظامــي ځواکونــو یــا افغــان هوایــي ځــواک لــه 

لــوري تــررسه شــوی.

پــه راپــور کې راغــي دي، چــې یونامــا لــه دواړو ادارو رسه 

پــه اړیکــه کــې ده او د روانــې خپلواکــې پروســې د یــوې 

برخــې پــه توګــه یونامــا د داســې پېښــو پــه اړه واقعیتونــه 

راټولــوي او لــه دواړو لــورو رسه یــې د دادخواهــي پــه پــار 

رشیکــوي تــر څــو پــه راتلونکــو عملیاتــو کــې د ملکــي 

تلفاتــو د مخنیــوي د اقداماتــو لپــاره تــرې ګټــه واخــي.

په کـاپیسا والیت کې 

د هوایـي بریـد په اړه د یونامـا راپور
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ایتــاف  ایجــاد  از  تیــم ارگ  در حالی کــه 
ــا  ــد، ام ــر می کن ــاس خط ــی احس ــزرگ مل ب
ــرال دوســتم معــاون اول  ــرای جن ــوز ب ــا هن ت
ریاســت جمهــوری اجــازه داده نشــده اســت 
کــه در نشســت های مهــم دولتــی و حکومتــی 
شــرکت ورزد. آقــای دوســتم یکــی از ســران 
ــود را  ــه خ ــت ک ــی اس ــزرگ مل ــاف ب ایت
خودکامه گی هــای  و  یکه تازی هــا  منتقــد 
ارگ می دانــد. ایــن ایتــاف کــه پــس از 
ــه  ــه ترکی ــرال دوســتم ب ــد ناخواســتۀ جن تبعی
شــخصیت های  از  شــماری  حضــور  بــا 
تاثیرگــذار سیاســی به وجــود آمــد، طرح هــای 
را بــرای اصــاح نظــام حکومتــی و برگــزاری 
انتخابــات شــفاف در کشــور ارایــه کــرده 
ــاون  ــم مع ــوان ه ــتم به عن ــای دوس اســت. آق
ریاســت جمهوری و هــم عضــو برجســتۀ 
در  کلیــدی  نقــش  ملــی  بــزرگ  ایتــاف 
ــرات  ــور دارد. تظاه ــی کش ــت های فعل سیاس
را  ارگ  کشــور  شــمال  در  او  هواخواهــان 
مجبــور ســاخت کــه از برگشــت دوبــارۀ آقای 
دوســتم بــه کشــور، جلوگیــری کــرده نتوانــد. 
اســتقبال پرشــکوه از آقــای دوســتم در کابــل 
ــد  نشــان داد کــه او هنوزهــم متحــدان نیرومن
ــوان  ــود به عن ــردم خ ــان م ــم در می دارد و ه
ــد  ــار شــناخته می شــود. هرچن ــا اعتب چهــرۀ ب
انتخابــات  دور  چنــد  در  دوســتم  آقــای 
ریاســت جمهوری دچــار اشــتباه هایی شــد 
و به جــای انتخــاب تیــم اصلــح، در کنــار 
ــاال  ــی ح ــت، ول ــرار گرف ــان ق تمامیت خواه
ــا  ــاش دارد، ب ــار ت ــه این ب ــده می شــود، ک دی

ــی  ــای سیاس ــتر در رقابت ه ــی بیش دوراندیش
افغانســتان عمــل کنــد. در این کــه ارگ از 
ــا وجــود اســتقبال  ــزرگ ب ــاف ب تشــکیل ایت
ــد  ــای تردی ــاده ج ــراس افت ــرد از آن، به ه س
مدعی انــد  تحلیل گــران  برخــی  نیســت. 
ــف اتمــر مشــاور پیشــین  ــن حنی ــه کناررفت ک
ــی، بیشــتر  ــای غن ــار آق شــورای امنیــت از کن
از آن کــه بــه اختاف هــای میــان ایــن دو 
مربــوط بــوده باشــد، بــه برنامه هایــی مربــوط 
اســت کــه ارگ در دســت اجــرا دارد. بــه گفتۀ 
ایــن تحلیل گــران متاشی ســاختن ایتــاف 
ــای  ــن هدف ه ــی از مهم تری ــی یک ــزرگ مل ب
ارگ اســت کــه می خواهــد به هــر وســیلۀ 
ممکــن از کارآیــی آن به ویــژه در آســتانۀ 
ریاســت جمهوری  و  پارلمانــی  انتخابــات 
ارگ  بــرای  برنامه هــا  این گونــه  بکاهــد. 
ــد  ــام داری حام ــان زم ــدارد. در زم ــی ن تازه گ
کــرزی رییس جمهــوری پیشــین نیــز همــواره 
در نزدیکــی زمــان انتخابــات تیــم ارگ موفــق 
ــم  ــود را از ه ــی خ ــای اصل ــه رقب ــد ک می ش
ــجم و دارای  ــم منس ــا تی ــا ب ــازد، ت ــدا س ج
فکــر و ارادۀ قــوی روبــه رو نباشــد. ایــن بــار 
ــاف  ــدف فروپاشــی ایت ــه ه ــا ب ــز تاش ه نی
بــزرگ ملــی آغــاز شــده و اگــر ایــن ایتــاف 
موفــق نشــود کــه بــا برنامــه و آجنــدای دقیــق 
در صحنــۀ سیاســی کشــور عمــل کنــد، آینــدۀ 
نخواهــد  قبلــی  ایتاف هــای  از  بهتــر  آن 
ــته های  ــی خواس ــاری روی برخ ــا فش ــود. پ ب
مقطعــی از ایتــاف بــزرگ یــک جریــان کان 
ملــی نمی ســازد. ایــن ایتــاف نشــان داد 

ــوب  ــی خ ــات پارلمان ــالۀ انتخاب ــه در مس ک
ــدون شــک  ــن ب ــی ای ــرده اســت ول ــل ک عم
کافــی نیســت. دورنمــای کاری ایتــاف هنــوز 
در هاله یــی از ابهــام قــرار دارد و بســیاری 
از مــردم افغانســتان نســبت بــه ادامــۀ کار 
آن بــه شــک و تردیــد می نگرنــد. اگــر از 
ــد حــق  ــم بای واقعیــت امــر چشم پوشــی نکنی
ــون در  ــرا؟ چ ــتان داد. چ ــردم افغانس ــه م را ب
ــران  ــته س ــال گذش ــتر از شانزده س ــول بیش ط
ــی و شــخصیت های سیاســی نتوانســتند،  حزب
در مــورد حــل بنیــادی مشــکات کشــور 
ــات  ــل در انتخاب ــند و حداق ــاع برس ــه اجم ب
ــات  ــه در آن مطالب ــد، ک ــل کنن ــی عم به گونه ی
باشــد.  داشــته  قــرار  اولویــت  در  مــردم 
ایتــاف  در  فعــا  افرادی کــه  از  بســیاری 
بــزرگ ملــی حضــور دارنــد، در گذشــته نیــز 
در ایتاف هــای مشــابه شــرکت داشــته اند. 
ــد و  ــار تردی ــته دچ ــراد در گذش ــن اف ــر ای اگ
شــک نســبت بــه یک دیگــر نمی شــدند و 
ــک  ــدون ش ــد، ب ــی می ماندن ــم باق در کناره
فضــای سیاســی کشــور امــروز چیــز دیگــری 
نافرجــام  ایتاف هــای  همیــن  می بــود. 
ــواره در  ــه را هم ــم خودکام ــک تی ــه ی ــود ک ب
ــدرت نشــاند. ارگ  ــه کرســی ق انتخابات هــا ب
ریاســت جمهوری نیــز بــه شــکلی از ایــن 
پاشــنۀ آشــیل بــا خبــر اســت و به همیــن دلیــل 
می خواهــد کــه بــا واردکــردن فشــار، تطمیع و 
یــا زد و بندهــای مقطعــی سیاســی آن را از هــم 
بپاشــاند. بــه نظــر می رســد کــه جنرال دوســتم 
ــه رو  ــار روب ــۀ فش ــا گزین ــر ب ــال حاض در ح
واردکــردن  راه  از  می خواهــد  ارگ  اســت. 
فشــار بــر جنــرال دوســتم او را در قبضــۀ 
ــی  ــه برخ ــود ک ــه می ش ــاورد. گفت ــود بی خ
پیشــنهادها نیــز از آدرس ارگ بــه جنــرال 
دوســتم صــورت گرفتــه کــه تــا به حــال 
ــد  ــا نبای ــی نداشــته اســت، ام ــت چندان موفقی
فرامــوش کــرد کــه ارگ در متاشــی کردن 
می توانــد  هرگزینه یــی  از  خــود  رقبــای 
ــتی را  ــت ماکیاولس ــد. ارگ سیاس ــتفاده کن اس
ــد کــه برایــش هــدف توجیه گــر  ــال می کن دنب
وســیله اســت. به همیــن دلیــل ایتــاف بــزرگ 
ــه رو اســت.  ــز رو ب ــی نی ــای بزرگ ــا چالش ه ب
ــا طــرح  اگــر ایــن ایتــاف بــه زودی نتوانــد ب
ــه و اصــول اساســی خــود وارد فضــای  برنام
ــق  ــود را موف ــود، ارگ خ ــور ش ــی کش سیاس
کــه  گذاشــت  نبایــد  می کنــد.  احســاس 
ــدل  ــاس مب ــه ی ــردم ب ــای م ــار آرمان ه این ب
شــود. فرصــت بســیار مهمــی در اختیــار 
جناح هــای اصاح طلــب قــرار گرفتــه کــه 
اگــر از برخــی خواســت های فرعــی و مقطعــی 
خــود بگذرنــد خواهنــد توانســت در انتخابات 
آینــده نقــش مهمــی را به عهــده بگیرنــد. حتــا 
در بحــث جامعــۀ جهانــی کــه همــواره تــاش 
می شــود از آن به عنــوان »کلــه گــرگ« در 
رقابت هــای سیاســی از ســوی جنــاح ارگ 
در برابــر حریف هایــش اســتفاده شــود، دیگــر 
ــت.  ــش نیس ــال پی ــی پنج س ــۀ جهان آن جامع
ــر آن  ــکا دیگ ــژه امری ــی و به وی ــۀ جهان جامع
ــک گــروه را نمی خواهــد  ــه ی ــگاه خــاص ب ن
ــروز  ــت های ام ــن سیاس ــد. در ضم ــال کن دنب
تعییــن  سیاســی  البی گری هــای  را  جهــان 
البــی  داشــتن  بــدون  نمی تــوان  می کنــد. 
در درون جامعــۀ جهانــی انتظــار حمایــت 
ایــن کشــورها را داشــت. ایتــاف بــزرگ 
ــدازۀ  ــه ان ــری ب ــالۀ البی گ ــه مس ــد ب ــی بای مل
ــگاه  ــد ن ــه بتوان ــد ک ــان ده ــه نش ــی توج کاف
کشــورهای غربــی را کــه حــاال نیــز بــه انــدازۀ 
کافــی تغییــر کــرده، در مســالۀ افغانســتان 

ــازد. ــار تحــول س دچ
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هـم چنـان در  انـزوا

 

ــی حکومــت وحــدت  ــداهلل رییــس اجرای ــداهلل عب ــر عب داکت
ــاس  ــومین اج ــاد و س ــرکت در هفت ــرای ش ــه ب ــی ک مل
ــه  ــارک رفت ــه نیوی ــل متحــد ب ــازمان مل ــی س ــع عموم مجم
بــود، قبــل از برگــزاری اجــاس مجمــع عمومــی، در دیــدار 
ــه  ــرده اســت ک ــد ک ــل متحــد تاکی ــرکل ســازمان مل ــا دبی ب
ــت های  ــدی در سیاس ــول ج ــاهد تح ــوز ش ــتان تاهن افغانس
ــت افگنی  ــا دهش ــارزه ب ــتان و مب ــال افغانس ــتان در قب پاکس
نیســت. داکتــر عبــداهلل هم چنــان گفتــه اســت کــه حکومــت 
ــا  ــات شــفاف و ب ــک انتخاب ــزاری ی ــه برگ ــی ب وحــدت مل
اعتبــار بــا اســتفاده از بایومیتریــک پابنــد اســت و بــا ســازمان 
ــکاری  ــه هم ــن زمین ــم کار در ای ــای ه ــایر نهاده ــل و س مل

می کنــد.
ــات در  ــح و ثب ــل، صل ــرکل ســازمان مل ــدار، دبی ــن دی در ای
ــت  ــده اس ــازمان خوان ــن س ــای ای ــتان را از آرزوه افغانس
ــک  ــزاری ی ــه برگ ــرده اســت ک ــن بســنده ک ــه ای ــط ب و فق
انتخابــات شــفاف و بــا اعتبــار می توانــد بــه ثبــات و 

ــد. ــک کن ــتان کم ــی افغانس ــتقرار سیاس اس
دبیــرکل ســازمان ملــل بــا وعــدۀ هــم کاری کامــل بــا 
افغانســتان گفتــه اســت، موضــع مــا ایــن اســت کــه نهادهــا 
ــح و اســتحکام  ــا ایســتاد شــوند و صل در افغانســتان روی پ

ــردد. ــم گ ــور قای در کش
امــا بــا توجــه بــه شــرایط موجــود این کــه دولــت افغانســتان 
ــش رو دارد و  ــاز در پی ــزرگ و سرنوشت س ــات ب دو انتخاب
نفــوذ گروه هــای  بســط ســاحۀ  و  ناامنی هــا  گســترش 
ــا روز  ــن کشــور  را روز ت ــت ای ــت، وضعی ــف حکوم مخال
بدتــر و آشــفته تر می ســازد، نــوع نــگاه جهــان امــا، نســبت 
ــد.  ــز می نمای ــز و تحقیرآمی ــدت ناچی ــه ش ــتان ب ــه افغانس ب
ــاس  ــومین اج ــاد و س ــی هفت ــدای کل ــم آجن ــی ه از جانب
مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد آن گونــه کــه در 
ایــاالت  رییس جمهــور  ترامــپ  دونالــد  صحبت هــای 
ــاق  ــد و قاچ ــتر روی تولی ــود، بیش ــده ب ــکا آم ــدۀ امری متح
ــوده  ــده ب ــن پدی ــی از ای ــای جهان ــدر و نگرانی ه ــواد مخ م
اســت و بــه وضعیــت شــکنندۀ افغانســتان به گونــۀ جــدی و 
شایســته از جانــب حامیــان بین المللــی اش بــه ویــژه ایــاالت 

ــت.  ــورت نگرف ــور ص ــکا غ ــدۀ امری متح
حکومــت  کــه  می رســاند  را  ایــن  وضعیــت  نفــس 
ــان  ــده گان جه ــکننده گی از دی ــام ش ــا تم ــی ب ــدت مل وح
ــان  ــت و حامی ــاده اس ــر افت ــود دیگ ــان خ ــآ حامی مخصوص
ــتا  ــار افغانس ــت فاجعه ب ــه وضعی ــه ب ــد ک ــی ندارن عاقه ی
توجــه و تمکیــن نشــان دهنــد؛ بنابریــن افغانســتان در 
ــل  ــازمان مل ــی س ــع عموم ــومین اجــاس مجم ــاد و س هفت
ــه  ــر تحویــل گرفت ــا توجــه وضعیــت ناگــوار، کمت متحــد، ب
ــده  ــیار عم ــل بس ــی از دو دلی ــد ناش ــه می توان شده اســت ک
باشــد: یکــی اینکــه خــود مســووالن دولــت وحــدت 
ــت  ــان از دس ــزد جه ــان را در ن ــت ش ــر محبوبی ــی، دیگ مل
داده انــد و بــه عنــوان آنانــی کــه پرونده هــای خــوب 
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــر ام ــل دیگ ــده اند. دلی ــد شناخته ش ندارن
ــد  ــد مان ــی نخواه ــی اش باق ــه حــال روز کنون افغانســتان ب
ــا  ــا ب و تحــوالت دیگــری در راه اســت. بحــث گفت وگوه
ــا  ــن زمینه ه ــرار اســت در ای ــه ق ــی ک ــز توافقات ــان و نی طالب
ــتان  ــه افغانس ــبت ب ــا را نس ــه نگاه  ه ــرد، هم ــورت بگی ص
ــی  ــدت مل ــت وح ــر دول ــد. اگ ــرار می ده ــر ق ــث تاثی تح
بــه راســتی می توانســت دســت آوردهای خوبــی داشــته 
ــمتی  ــی و س ــت های قوم ــدای سیاس ــز ف ــه چی ــد و هم باش
ــا فکــر کوچــک شــان  ــرد ب ــد ف ــع کوچــک چن ارگ و مناف
نمی شــد شــاید روزگار کشــور بهتــر از چیــزی کــه هســت 
ــدۀ  ــی پرون ــدت مل ــت وح ــه دول ــاال ک ــا ح ــود؛ ام می ب
ــت  ــن دول ــی از ای ــدارد، نماینده گ ــان ن ــرای جهانی ــی ب خوب
ــوده  ــر نب ــاد موث ــرای افغانســتان زی ــل هــم ب در ســازمان مل
ــگاه خاصــی  ــه امســال افغانســتان جای ــه حــدی ک اســت؛ ب
در نشســت ســازمان ملــل نداشــت و ایــن نشــانی از افتــادن 
ــات  ــط انتخاب ــا فق ــت. ام ــان اس ــم حامی ــتان از چش افغانس
ــت افغانســتان را  ــی موقعی ــه چگونه گ ــد ک ــش رو می توان پی
ــو تعریــف کنــد.  ــزدک حامیانــش از ن ــار دیگــر در ن یــک ب
اگــر انتخابــات بــه درســتی دایــر نشــود ممکــن اســت کــه 

ــود. ــری ش ــرات دیگ ــار تغیی ــور دچ ــت در کش وضعی

جایگـاه ضعیف افغـانستان
 در سـازمان مـلل
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انتخابــات  مســتقل  کمیســیون  در  مســووالن 
می گوینــد کــه مبــارزات انتخاباتــی نامــزدان در روز 

جمعــۀ هفتــۀ روان آغــاز می شــود.
بــر  افغانســتان  ملــی  بــزرگ  ایتــاف  امــا، 
خواســت های خــود پافشــاری کــرده می گویــد: 
بایــد انتخابــات براســاس سیســتیم بایومتریــک 
و  احــزاب  نظــارت  زمینــۀ  و  شــود  برگــزار 
جریان هــای سیاســی از رونــد انتخابــات وجــود 

داشــته باشــد.
ــت های  ــر خواس ــی ب ــی درحال ــی مل ــاف بزرگ ایت
ــه  ــک روز ب ــط ی ــه فق ــد ک ــاری می کنن ــود پافش خ

ــت. ــی مانده اس ــی باق ــارزات انتخابات مب
مســووالن کمیســیون مســتقل انتخابــات هــم تاکیــد 
دارنــد کــه کمیســیون بــر تعهــدش مبنــی بــر نظــارت 
ــت و  ــد اس ــی پای بن ــای سیاس ــزاب و جریان ه اح
مبــارزات انتخاباتــی روز جمعــه 6 میــزان/ مهــر 

ــد. ــه میاب ــا 20 روز ادام آغــاز و ت
ــزرگ  ــاف ب ــخنگوی ایت ــا س ــان اوری فضل الرحم
ــد:  ــدگار می گوی ــۀ مان ــه روزنام ــتان ب ــی افغانس مل
ــات  ــه انتخاب ــپرده ک ــده س ــا وع ــه م ــت ب حکوم
ــگاری  ــت ن ــک/ انگش ــم بایومتری ــاس سیتس براس

می گیــرد. صــورت 
ــی  ــک عمل ــه بایومتری ــه برنام او در خصــوص این ک
ــت: در  ــود گف ــد ب ــما چــه خواه ــش ش نشــد، واکن
صــورت نبــود سیســتم بایومتریــک »انتصابــات« 
ــر  ــا در براب ــن م ــات؛ بنابرای ــه انتخاب ــود ن ــد ب خواه

ــرد. ــم ک ــتاده گی خواهی ــات ایس انتصاب
ــات براســاس  ــد کــرد: اگــر انتخاب ــا تاکی ــای اوری آق
بایومتریــک برگــزار نشــود، نافرمانی هــای مدنــی مــا 
ــه  ــم داد ک ــازه نخواهی ــت و اج ــد داش ــه خواه ادام
مــردم افغانســتان بــار دیگــر شــاهد یــک انتخابــات 

مملــو از تقلــب باشــند.
باایــن حــال عبدالعزیــز ابراهیمــی معــاون ســخنگوی 
ــه روزنامــۀ مانــدگار  کمیســیون مســتقل انتخابــات ب
گفــت: مــا مطابــق وعــده کــه بــه حکومــت 

ــرد. ــم ک ــل خواهی ــپرده ایم عم س

خواســت های  شــک  بــدون  گفــت:  ابراهیمــی 
احــزاب و جریان هــای سیاســی در زمــان برگــزاری 
ــه  ــن ناحی ــد و از ای ــد ش ــم خواه ــات فراه انتخاب

ــدارد. ــود ن ــی وج ــچ نگران هی
ــورد  ــات در م ــیون انتخاب ــخنگوی کمیس ــاون س مع
نامــزدان گفــت: 803 نفــر از کابــل کــه  68۴ مــرد و 
119 زن انــد کاندیــد انــد و از کل افغانســتان  2565 

کــه ۴117 نفــر زنــان کاندیــد اســتند.
او در مــورد طرزالعــل کمپایــن بــرای نامــزدان گفــت: 
لوایــح و طرزالعمــل بــرای مبــارزات انتخاباتــی 
مســتقل  کمیســیون  ســایت  در  و  شــده  آمــاده 
ــد  ــزدان می توان ــت. نام ــت شده اس ــات گذاش انتخاب

ــد. ــتفاده کن ــی از آن اس ــارزات انتخابات در مب
ــدار  ــی در دی ــس اجرای ــه ریی ــت ک ــن درحالی س ای
بــا دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد در حاشــیه نشســت 
ــارک  مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد در نیوی
ــا  ــفاف و ب ــات ش ــزاری انتخاب ــت: از برگ ــه اس گفت
اعتبــار بــا اســتفاده از بایومیتــرک حمایــت می کنیــم.

مجمــع  نشســت  در  اجرایــی  رییــس  هم چنــان 
ــه  ــرده ک ــد ک ــد تآکی ــل متح ــازمان مل ــی س عموم
حکومــت وحدت ملــی بــه برگــزاری یــک انتخابــات 
شــفاف و بــا اعتبــار بــا اســتفاده از بایومیتریــک پابنــد 
ــا ســازمان ملــل و ســایرنهادهای همــکار  اســت و ب

ــد.  ــکاری می کن ــه هم ــن زمین در ای
ــکاری  ــده هم ــا وع ــم ب ــل ه ــازمان مل سرمنشــی س
کامــل بــا افغانســتان گفــت: موضــع مــا ایــن 
ــود  ــای خ ــتان روی پ ــا در افغانس ــه نهاده ــت ک اس
ــرار  ــور برق ــتحکام در کش ــح و اس ــتند و صل بی ایس

ــردد. گ
هم چنــان داکتــر عبــداهلل در دیــدار بــا حســن 
روحانــی رییــس جمهــور ایــران در حاشــیه نشســت 
ــل متحــد از برگــزاری  ــی ســازمان مل مجمــع عموم
ــخن  ــوری س ــت جمه ــی و ریاس ــات پارلمان انتخاب
ثبــات  و  اســتقرار  راه  را گامــی در  آن  گفــت و 

ــت. ــتان دانس ــی در افغانس سیاس

 نشســت ســاالنۀ ســازمان ملــل متحــد دیــروز 
ــی  ــع عموم ــپتمبر در مجم ــزان/ 2۴ س ــنبه 3می دوش
ایــن ســازمان در نیویــارک برگــزار گردیــده اســت..
ــان  ــور جه ــای 92 کش ــت نماینده ه ــن نشس  در ای
اشــتراک کــرده بودنــد. داکتــر عبــداهلل عبــداهلل رییــس 
ــروز  ــت: ام ــی، گف ــدت مل ــت وح ــی حکوم اجرای
ــان  ــی قربانی ــای واقع ــا چالش ه ــت ت ــی اس فرصت
ــل و  ــان تحلی ــطح جه ــع را در س ــانی و جوام انس
ارزیابــی کنیــم. امــروز یــادآور ایــن اســت کــه همــۀ 
مــا مســوولیت اخاقــی و قانونــی بــرای حمایــت و 

ــم. ــح داری ــتیبانی از صل پش
 آقــای عبــداهلل افــزود کــه بازنگــری تعهــد مشــترک 
مــا بــرای صلــح، جلوگیــری از جنــگ، تــاش بــرای 
آشــتی، جلوگیــری از تبعیــض و حمایــت و تشــویق 

حقــوق بشــر اســت.
بــه گفتــۀ او، ســوگمندانه شــاهد درد و رنــج و 
ــن هســتیم  ــا انســان در روی زمی ــی ملیون ه بی عدالت
ــی از  ــور ناش ــه و ک ــونت های بی رحمان ــه از خش ک
ــری و سوءاســتفاده  ــی، نابراب دهشــت افگنی، بی عدالت

ــد. ــج می برن رن
 او گفــت کــه مــن این جــا و امــروز از مــردم، 
کشــور و جامعه یــی نماینده گــی می کنــم کــه در 
چهل ســال گذشــته شــاهد درگیــری، مداخــات 
ــم اراده  ــه رغ ــه ب ــوده ک ــی ب ــج فراوان ــی و رن بیرون
ــل  ــا تحمی ــردم م ــر م ــرون ب ــا از بی ــت م و خواس

ــت. ــده اس گردی
او گفــت: بــرای مــن و مردمــم توجــه بــه مفاهیمــی 
چــون آشــتی ملــی و دســت یافتن بــه صلــح جامــع، 
ــوق  ــت حق ــداری و تقوی ــدار و پاس ــه و پای عادالن

بشــر، بنیــادی و حیاتــی اســت.
ــا روشــن  ــام م ــه پی ــد کــرد ک ــی تاکی  رییــس اجرای
ــود و  ــردم خ ــی م ــور و زنده گ ــا در کش ــت؛ م اس
حقــوق آنــان در روشــنایی نظــم اســتوار بــر قانــون 
ــاده  ــال آم ــن ح ــا در عی ــم. ام ــاع می کنی ــی دف اساس
مســلحی که  آشــتی پذیر  مخالفــان  بــا  هســتیم 
و  بگذارنــد  کنــار  را  و دهشــت افگنی  خشــونت 
ــک،  ــه افغانســتان متحــد، دموکراتی ــد خــود را ب تعه
ــان  ــعه یافته اع ــادی توس ــگاه اقتص ــو و از ن صلح ج

نماینــد، مذاکــره و صلــح می نماییــم.
هم چنــان، آقــای عبــداهلل در دیــدار بــا حســن 
انتونیــو  و  ایــران  جمهــوری  رییــس  روحانــی 
ــز روی  ــل متحــد، نی ــرکل ســازمان مل ــرش، دبی گوت
ــرد. ــوق بشــر اشــاره ک ــا تروریســم و حق ــارزه ب مب
آقــای عبــداهلل در دیــدار بــا حســن روحانــی از 
افغانســتان  قبــال  در  ایــران  نیــک  سیاســت های 
ابــراز  افغانســتانی  مهاجــران  قبــال  در  به ویــژه 

قدردانــی کــرد.
و  مشــترک  هم کاری هــای  روی  دیــدار  ایــن  در 

صادقانــۀ کشــورهای منطقــه تاکیــد شــد.
ــن  ــران در ای ــی رییــس جمهــوری ای  حســن روحان
ــۀ  ــدن توافقنام ــان نهایی ش ــان، خواه ــت هم چن نشس
جامــع میــان دو کشــور گردیــد و از آماده گــی 
ــار و  ــدر چابه ــرداری از بن ــرای بهره ب ــورش ب کش
امتــداد راه آهــن تــا مــرز افغانســتان خبــرداد و تاکیــد 
ــت  ــورد امنی ــاده اســت در م ــه کشــورش آم ــرد ک ک
مرزهــای دو کشــور و مبــارزه بــا قاچــاق مــواد 

ــد. ــک کن ــم کاری نزدی ــتان ه ــا افغانس ــدر ب مخ
ــزاری  ــل به برگ ــرکل ســازمان مل ــن حــال، دبی در عی
ــتان  ــار در افغانس ــا اعتب ــفاف و ب ــات ش ــک انتخاب ی
تاکیــد کــرد کــه بتوانــد بــه ثبــات و اســتقرار سیاســی 

کمــک کنــد.
ــاالنۀ  ــاس س ــیۀ اج ــه در حاش ــدار ک ــن دی در ای
ســازمان ملــل متحــد، صــورت گرفــت، هــردو 
طــرف روی برگــزاری انتخابــات، امنیــت، مبــارزه بــا 
ــادل  ــث و تب ــود بح ــای موج ــم و چالش ه تروریس
ــد ترامــپ رییــس جمهــور  ــا، دونال ــد. ام نظــر کردن
ــی  ــت حرف ــن نشس ــکا در ای ــدۀ امری ــاالت متح ای
ــتر  ــز بیش ــت، تمرک ــتان نداش ــه افغانس ــه ب در رابط
مشــترک  به عنــوان  ترامــپ  دونالــد  گفته هــای 
ــم و  ــا تروریس ــارزه ب ــتان، روی مب ــی افغانس جهان
ــود. ــی ب ــای جهان ــه بازاره ــدر ب ــواد مخ ــاق م قاچ
دونالــد ترامــپ گفــت: تولیــد و قاچــاق مــواد 
مخــدر در جهــان کــه بــه یکــی از چالش هــای 
عمــده تبدیــل شــده اســت، نیازمنــد مبــارزۀ جــدی و 
ــل های  ــم نس ــاز داری ــا نی ــرا م ــت؛ زی ــار اس تمام عی
ــم. ــده نجــات دهی ــن پدی بعــدی خــود را از شــر ای

ــا  ــارزه ب ــن نشســت گفــت: مب ــای ترامــپ در ای  آق
ــن  ــا ت ــان میلیون ه ــات ج ــبب نج ــدر س ــواد مخ م
ــو  ــورهای عض ــام کش ــپ تم ــد ترام ــود. دونال می ش
ــواد  ــا م ــارزه ب ــرای مب ــد را ب ــل متح ــازمان مل س
ــدر  ــواد مخ ــه م ــت ک ــد. او گف ــرا خوان ــدر ف مخ
ســبب تقویــت تروریســم و هم چنــان افزایــش 
ــت.  ــده اس ــاد ش ــن فس ــان و باالرفت ــم در جه جرای
ــل  ــازمان مل ــاالنۀ س ــت س ــومین نشس ــاد و س هفت

ســپتمبر   2۴ میــزان/   3 دوشــنبه  دیــروز  متحــد 
ــح، در مجمــع  ــدال – صل ــوان نلســون مان تحــت عن
ــده  ــزار ش ــارک برگ ــازمان در نیوی ــن س ــی ای عموم
کــه نماینده هــای بیــش از 92 کشــور جهــان در 
ــت روی  ــن نشس ــد. در ای ــرده بودن ــتراک ک آن اش
ــادل  ــث و تب ــی بح ــی و منطقه ی ــای جهان چالش ه

ــد. ــر ش نظ
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ــار دیگــر  ــم داد کــه مــردم افغانســتان ب ــا ادامــه خواهــد داشــت و اجــازه نخواهی ــی م مدن

شــاهد یــک انتخابــات مملــو از تقلــب باشــند.
ــه  ــات ب ــتقل انتخاب ــیون مس ــخنگوی کمیس ــاون س ــی مع ــز ابراهیم ــال عبدالعزی ــن ح باای
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ایــن درحالی ســت کــه دولــت و طالبــان نیــز بــه 
ــوان  ــره را به عن ــه مذاک ــیده اند ک ــی رس مرحله ی
ــر  ــا ب ــد، ام ــول دارن ــه قب ــل منازع ــا راه  ح تنه
ــدارد.  ــق ن ــره تواف ــش از مذاک ــل پی ــر مراح س
ســخت گیرانۀ  پیش شــرط  همــه،  از  مهم تــر 
ــا  ــای مســتقیم ب ــا گفت وگوه ــه همان ــان ک طالب
ایــاالت متحــده اســت، ایــن رونــد را زمین گیــر 

کــرده اســت.
اخیــرآ مولــوی هیبــت اهلل، رهبــر طالبــان، در پیام 
ــن  ــا ای ــا ب ــکا خواســت ت ــدی خــود از امری عی
ــی  ــای امریکای ــور نیروه ــر حض ــر س ــروه ب گ
مذاکــره  مســتقیم  به صــورت  افغانســتان  در 
ــان  ــه طالب ــد ک ــان می ده ــر نش ــن ام ــد.  ای کن
ــی  ــا مقامــات امریکای گفت وگوهــای مســتقیم ب
را به عنــوان پیش شــرط مذاکــره بــا دولــت 
افغانســتان تعییــن کردهانــد. ایــن موضــوع قبــًا 
نیــز چندین بــار از ســوی مقامــات طالبــان 
ــام  ــب پی ــه تعقی ــود. ب ــده ب ــیده ش ــش کش پی
ــف،  ــام ضعی ــوی عبدالس ــان، مول ــر طالب رهب
ــک  ــام آباد، در ی ــان در اس ــابق طالب ــفیر س س
از  برداشــت  عیــن  رســانه ها  بــا  مصاحبــه 
منازعــه و شــرایط طالبــان بــرای مذاکــره را بیــان 
کــرد. ضعیــف، حضــور نیروهــای خارجــی در 
ــه  ــی منازع ــل اساس ــوان دلی ــتان را به عن افغانس
ــه  ــد ک ــد ورزی ــن کشــور پنداشــته و تأکی در ای
قبــل از شــروع مذاکــرات مســتقیم میــان دولــت 
افغانســتان و گــروه طالبــان، ایــن موضــوع بایــد 
ــکا  ــان و امری ــان طالب ــتقیم می ــکل مس ــه ش ب
ــارات  ــرد. براســاس اظه ــرار گی ــورد بحــث ق م
پروســۀ مذاکــره  از شــروع  قبــل  ضعیــف، 
ــر ســر دو  ــد ب ــکا بای ــن افغــان، امری ــن طرفی بی
موضــوع بــا طالبــان گفت وگــو کنــد. ایــن 
ــروج  ــامل خ ــف، ش ــول ضعی ــاله، به ق دو مس
ــۀ  ــب آن پروس ــه تعقی ــی و ب ــای خارج نیروه

ــت.  ــده اس ــح ضمانتش صل
ــای  ــوع، تاش ه ــن موض ــت ای ــا درنظرداش ب
یک جانبــۀ دولــت افغانســتان بــرای تحقــق 
پیــش  از  را  کاری  نمی توانــد  مذاکــرات  
ببــرد. به عنــوان مثــال، آتش بــس یک جانبــۀ 
ــچ  ــدون هی ــون ب ــاه ج ــتان در م ــت افغانس دول
دســت آورد یــا پیشــرفتی در جهــت رونــد صلح 
پایــدار خاتمــه یافــت. براســاس یافته هــای 
ــا  ــهیل گفت وگوه ــور تس ــق، به منظ ــن تحقی ای
میانجی گری هــا  سلســله  یــک  اســت  الزم 
بــر ســر اشــتراکات، اختافــات و آجنــدای 
ــه  ــا توج ــرد. ب ــورت بگی ــح ص ــی صل احتمال
ــه ابعــاد پیچیــدۀ منازعــۀ افغانســتان، می شــود  ب
ــهیل  ــرای تس ــری ب ــطوح میانجی گ ــام س از تم

گفت وگوهــای مســتقیم اســتفاده کــرد.
)مصالحــه،  میانجی گــری  ســطح  و  هرچهارنــوع 
ــری  ــق، میانجی گ ــری مطل ــهیل/ میانجی گ ــوره، تس مش
تســهیل  بــرای  می توانــد  فشــار(  از  اســتفاده  بــا 
گفت وگوهــای مســتقیم در افغانســتان مــورد بحــث 

و اســتفاده قــرار گیــرد.  مصالحــه یــا »میانجی گــری 
ــتقیم  ــط غیرمس ــا رواب ــرد ت ــد ک ــک خواه ــف« کم خفی
ــده و  ــاد ش ــدود ایج ــطح مح ــا در س ــرای گفت وگوه ب
ــود.   ــم ش ــمی فراه ــای رس ــۀ گفت وگوه ــان زمین بدینس
ایــن گونــه میانجی گــری معمــوال از ســوی یــک دولــت 
مســوولیت  کــه  بین المللــی  ســازمان  یــا  بی طــرف 
ــود.  ــام می ش ــرد، انج ــده می گی ــه  عه ــی آن را ب تدارکات
ــتلزم  ــری مس ــن ســطح میانجی گ ــوان دومی مشــوره به عن
و  رابطــه  ایجــاد  در  متخصصــان  فنــی  هم کاریهــای 
ــای  ــه طرف ه ــن شــیوه ب ــه می باشــد. ای ــت منازع مدیری
درگیــر کمــک می کنــد تــا زمینه هــای مشــترکی را 
ــطح،  ــن س ــد.  در ای ــح بیابن ــای صل ــرای گفت وگوه ب
ــرادی  ــوی اف ــد از س ــری می توان ــتان میانجی گ در افغانس
ــاد  ــد و اعتم ــا کرده ان ــر ایف ــش مؤث ــور نق ــه در کش ک
هردوطــرف را بــا خــود دارنــد، عملــی شــود. عــاوه بــر 
ــری،  ــطح میانجی گ ــومین س ــۀ س ــه مثاب ــهیل ب ــن، تس ای
ــه  ــن منازع ــر طرفی ــه ب ــت ک ــی ای اس ــتلزم میانج مس
ــایل  ــا مس ــد ت ــا را وادار کن ــا آن ه ــد ت ــذار باش تأثیر گ
جنجال برانگیــز را از آجنــدای مقدماتــی گفت وگوهــا 
ــه  ــی ک ــر موضوعات ــا را ب ــرده و گفت وگوه ــذف ک ح
هردوجانــب بــه آن عاقه مندنــد متمرکــز ســازد.  در 
ایــن ســطح، یــک میانجــی می توانــد طالبــان را ترغیــب 
ــل  ــود در مراح ــخت گیرانۀ خ ــرط س ــا از پیش ش ــد ت کن
ــا  ــوند. در گفت وگوه ــا منصــرف ش ــی گفت وگوه ابتدای
در آیرلنــد شــمالی، به طــور مثــال، ایــاالت متحــدۀ امریــکا 
ــایل  ــه مس ــا را ب ــوع گفت وگوه ــی موض ــث میانج منحی
ــت، از  ــرد.  در نهای ــدود ک ــاح مح ــه خلعِس ــوط ب مرب
در  منطقه یــی  و  داخلــی  متعــدد  عوامــل  آنجایی کــه 
منازعــۀ افغانســتان دخیانــد، بــا واردشــدن یــک میانجــی 
ــل  ــه ح ــد ب ــار می توان ــا فش ــری ب ــد، میانجی گ قدرت من
ــادی  ــا نه ــت ی ــش را دول ــن نق ــد. ای ــه کمــک کن منازع
ــتفاده  ــرای اس ــت الزم ب ــه ظرفی ــد ک ــازی کن ــد ب می توان
از قــدرت و منابــع به منظــور ایجــاد فشــار بــر طالبــان و 
حامیــان آن هــا را بــرای کشــاندن طالبــان بــه میــز مذاکــره 
ــرای  ــن ب ــر طرفی ــار  ب ــال فش ــی اعم ــان توانای و هم چن

ــد.  ــته باش ــح را داش ــق صل ــه تواف ــیدن ب رس
بنابــر ایــن، شــرایط دشــوار مذاکــرات صلح در افغانســتان 
ــف میانجی گــری  ــا اســتفاده از ســطوح مختل ــد ب می توان
ــف،  ــات مختل ــزوم اقدام ــم ل ــا علی رغ ــد. ام ــود یاب بهب
تمــام میانجی هــا می بایســت از یــک برنامــۀ واحــد 

ی  و پیــر
ــد.  ــل کنن ــخص عم ــت مش ــک مدیری ــت ی ــد و تح کنن
ــی در  ــل متحــد نقــش حیات ــن رابطــه، ســازمان مل در ای
ایجــاد اطمینــان از یگانهبــودن میانجــی در رهبــری ایــن 
پروســه دارد.  ســازمان ملــل متحــد یــا فــرد و کشــوری 
کــه از ســوی ایــن ســازمان پیشــنهاد می شــود، می توانــد 
به عنــوان بازیگــر اصلــی در ایــن امــر ایفــای نقــش کنــد.  
ــا توجــه بــه آن چــه گفتــه شــد، هیــچ میانجی گری یــی  ب
ــر  ــد، مگ ــته باش ــال داش ــت در قب ــج مثب ــد نتای نمی توان
این کــه شــرایط بــرای گفت وگوهــا فراهــم باشــد. 
ــری در  ــی میانجی گ ــش حیات ــم نق ــن، علی رغ ــر ای بناب
افغانســتان، راهــکار دولــت بــرای زمینه ســازی مذاکــرات 
ــه نفــع دولــت  صلــح از طریــق تغییــر وضــع موجــود ب
ــد  ــه می توان ــی منازع ــی و منطقه ی ــل داخل ــع عوام و رف

ــد.   ــته باش ــگ داش ــم جن ــده در خت ــش تعیین کنن نق
نتیجه گیری

ایــن تحقیــق دیدگاه هــای مختلــف را در رابطــه بــا 
منازعــه، حــل منازعــه و امــکان مذاکــرات در افغانســتان 
بازتــاب می دهــد. نتایــج تحقیــق نشــان می دهــد منازعــه 
ــان در  ــت. طالب ــیده اس ــت رس ــه بُن بس ــتان ب در افغانس
موضــع ضعیــف قــرار ندارنــد و دولــت نیــز در موقفــی 
نیســت کــه بتوانــد شــورش گری را از راه نظامــی خاتمــه 
ــن  ــت از ای ــا راه برونرف ــره تنه ــن رو، مذاک ــد. از ای ده
ــان هیچ کــدام  ــت افغانســتان و طالب بُن بســت اســت. دول
ــی  ــچ توافق ــا هی ــو را نبســته اند، ام ــای گفت وگ دروازه ه
ــرات  ــا شــیوه و دســتور مذاک ــن در رابطــه ب ــان طرفی می
ــا  ــتقیم ب ــرۀ مس ــدد مذاک ــت در ص ــدارد. دول ــود ن وج
طالبــان و ادغــام ایــن گــروه بــه روند سیاســی پســا 2001 
ــا  ــرۀ مســتقیم ب ــی مذاک ــان در پ ــه طالب اســت. درحالی ک
ــا خــروج نیروهــای خارجــی  ــا ب امریکایی هــا هســتند ت
از افغانســتان،  رژیــم سیاســی مبتنــی بــر شــریعت را در 

کابــل برپــا کننــد.
ــدۀ  ــل پیچی ــاد و عوام ــتان ابع ــی در افغانس ــۀ فعل منازع
ــه سیاســت های  ــی دارد ک ــی و بین الملل ــی، منطقه ی داخل
ــت  ــه تح ــال منازع ــا را در قب ــرد آن ه ــان و رویک طالب
ــه  ــا این ک ــان ب ــن، هم زم ــر ای ــد. بناب ــرار می ده ــر ق تأثی
ــایش  ــدد گش ــن اش در ص ــتان و متحدی ــت افغانس دول
ــح  ــۀ صل ــد، پروس ــا طالبان ان ــو ب ــای گفت وگ دروازه ه
بــا موانعــی در ســطح داخلــی و بین المللــی مواجــه 
ــتان در  ــاله در افغانس ــن مس ــه، مهم تری ــت. در نتیج اس

قبــال گفت وگوهــای صلــح چه گونه گــی آشــتی دادن 
ــم  ــناریوی »خت ــر س ــر س ــدد ب ــران متع ــع بازیگ مواض

ــت.  ــتان اس ــگ« در افغانس جن
ــه  ــه ب ــان منازع ــدد یادشــده، پای ــل متع ــر عوام ــاوه ب ع
ــته گی دارد. در  ــر بس ــای درگی ــبی طرف ه ــی نس توانای
ــت افغانســتان، حمایــت  حــال حاضــر نقطــۀ قــوت دول
مردمــی و بین المللــی اســت؛ امــا موضــع واکنشــِی 
نظامــی و دیپلماتیــک، ناکامــی در اعمــال حاکمیــت، 
ــات  ــۀ خدم ــت و ارائ ــت و امنی ــن عدال ــی در تأمی ناتوان
ــاب  ــتان به  حس ــت افغانس ــای دول ــی از ضعف ه عموم
موضــع  بقــا،  توانایــی  دیگــر،  ســوی  در  می آیــد. 
پیش دســتانه در میــدان جنــگ، پناهگاه هــای فرامــرزی و 
حمایــت خارجــی نقــاط قــوت طالبــان اســت. امــا نقــاط 
ضعــف ایــن گــروه عــدم حمایــت مردمــی و بین المللــی، 
ــروعیت  ــدان مش ــاری و فق ــی و تب ــای قوم محدودیت ه
ــان  ــق نش ــن تحقی ــای ای ــد. یافته ه ــک می باش دموکراتی
می دهــد کــه در مقایســه بــا ســال 2006، زمانی کــه 
ــروه  ــث گ ــی به حی ــای بین الملل ــوی نیروه ــان از س طالب
تروریســتی ســرکوب می شــدند، ایــن گــروه اکنــون 
نســبی  مشــروعیتی  بین المللــی  جامعــۀ  حلقــات  در 
ــت  ــۀ واقعی ــه مثاب ــا ب ــوی آن ه ــت آورده و از س به دس
ــمیت  ــه رس ــتان ب ــگ افغانس ــی در جن ــی و نظام سیاس
ــه  ــک ده ــه ی ــبت ب ــن رو، نس ــود. از ای ــناخته می ش ش
ــا  ــد، ام ــرار دارن ــری ق ــع قوی ت ــان در موض ــل، طالب قب
هنــوز از قابلیــت پیــروزی در میــدان جنــگ بی بهره انــد.
نامتقــارن  جنگ هــای  و  شــورش گری  نظریــۀ  هیــچ 
میــز مذاکــره را در شــرایط  بــه  روی آوردن طالبــان 
ــد.  ــد نمی کن ــت، تایی ــان اس ــع طالب ــه نف ــه ب ــود ک موج
ــن  ــه ای ــگ، ب ــدان جن ــی در می ــع کنش ــان از موض طالب
ــق  ــود را از طری ــته های خ ــد خواس ــه می توانن ــد ک باورن
فشــار به دســت بیاورنــد. بنابــر ایــن بــرای مذاکــره 
ــد. سیاســت فعلــی ایــن گــروه ایــن اســت  عجلــه ندارن
ــی  ــی سیاس ــرده، توانای ــل ک ــت داری را مخت ــه حکوم ک
ــه  ــتر ب ــود را بیش ــع موج ــش داده و وض ــود را افزای خ
ــان  ــورد نظــر طالب ــر دهــد. اوضــاع م نفــع خویــش تغیی
از ایــن قــرار قــرار اســت: فرســایش دولــت و ارتــش در 
ــای  ــای خارجــی، خــروج نیروه نتیجــۀ کاهــش کمک ه
ــان منحیــث  ــی طالب ــدرت چانه زن ــی، افزایــش ق بین الملل
یــک گــروه سیاســی نــه تروریســتی/ شورشــی، و تشــتت 
ــی در  ــی ـ مذهب ــای قوم ــی در جناح ه ــه گان سیاس نخب
نتیجــۀ ناســازگاری میــان متحدیــن سیاســی دولــت. بنابــر 
ــد  ــد ش ــر نخواهن ــره حاض ــز مذاک ــه می ــان ب ــن طالب ای
مگــر این کــه از طریــق اتخــاذ برنامه هــای فعــال نظامــی 
در میــدان نبــرد، دیپلماســی منطقه یــی پویــا، اعمــال 
ــت  ــود ظرفی ــت و بهب ــت و عدال ــن امنی ــت، تامی حاکمی
ــت  ــت داری خــوب، دول ــی و دول ــات عموم ــۀ خدم ارائ
ــش  ــع خوی ــه نف ــود را ب ــع موج ــد وض ــتان بتوان افغانس
تغییــر دهــد. بــه عبــارت دیگــر، به منظــور کشــیدن 
طالبــان بــه میــز مذاکــره و رســیدن بــه توافــق صلــح، الزم 
اســت دولــت افغانســتان فشــارهای نظامــی را در میــدان 
نبــرد افزایــش داده، دیپلماســی پویــای منطقه یــی را بــرای 
رفــع عوامــل منطقه یــی منازعــه روی دســت گرفتــه و در 
اعمــال حاکمیــت و دولــت داری خــوب ســعی نمایــد. در 
ــگ،  ــدان جن ــا پیشدســتی در می ــان ب ســوی دیگــر، طالب
کارت مذاکــره را به منظــور ایجــاد فضــای سیاســی بــرای 
ــت حربه هــای فشــار خــود  ــش مشــروعیت و تقوی افزای
ــد. نتیجــه این کــه، احتمــال وقــوع مذاکــره  ــازی می کنن ب
در شــرایط کنونــی ضعیــف اســت، مگــر این کــه تحــول 

ــد. ــدرت رخ ده ــۀ ق ــی در موازن بنیادین
ــد  ــره نیازمن ــۀ مذاک ــه مرحل ــیدن ب ــن، رس ــر ای ــاوه ب ع
طــرح گام بــه گام آجنــدای صلــح و یــک سیاســت جامــع 
حــل منازعــه اســت کــه الزامــات قبــل از مذاکــره، 
ــامذاکره  ــت پس ــرات و وضعی ــد مذاک ــای الزم رون گام ه
در در خــود داشــته باشــد. در ایــن صــورت مرحلــه آغــاز 
مذاکــره، رونــد گفت وگوهــا و توقعــات طرفیــن از نتایــج 
ــت  ــه صراح ــا زمانی ک ــد. ت ــد ش ــن خواه ــره روش مذاک
ــت های  ــره و خواس ــی مذاک ــورد چه گونه گ ــی در م کاف
ــری  ــای مؤث ــیان گام ه ــد شورش ــود نیای ــن به وج طرفی

ــت. ــد داش ــره برنخواهن ــوی مذاک به س
و  پیچیــده  ویژه گی هــای  بــه  توجــه  بــا  همچنیــن 
ــه  ــع حــل منازع ــکار جام ــه، راه ــن منازع ــدی ای چندبُع
ــۀ  ــه مثاب ــح ب ــای صل ــه گفت وگوه ــد ب در افغانســتان بای
ــت  ــان دول ــای صــوری می ــر از گفت وگوه ــدی فرات رون
ــاد  ــردازد. منازعــۀ موجــود، ابع ــان بپ و عناصــری از طالب
ــل از و در  ــه الزم اســت قب ــی دارد ک ــی و بین الملل داخل

ــرد. ــرار گی ــورد بحــث ق ــره م ــان مذاک جری
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ــم از  ــات، ه ــش در الهیّ ــن دورۀ ابتکارات ــش از اّولی تیلی
ــدف در  ــوان ه ــود، به عن ــودی خ ــن را به خ ــه دی این ک
ــه  ــادی ب ــه زی ــم توج ــت و ه ــراه داش ــرد، اک ــر بگی نظ
تعالــی خــدا مبــذول می داشــت. ســخنرانی دربــارۀ ایــدۀ 
الهیـّـات فرهنــگ)2(  خبــر از ایــن مــی داد کــه او در آثــار 
ــن خواهــد  ــاد از دی ــه انتق ــن، ب ــارۀ فلســفۀ دی خــود درب
پرداخــت، و همچنیــن تمامــی نوشــته های اولیــه اش، یــک 
ــودن  ــورد توصیف ناپذیرب ــی در م ــا عرفان ــای تقریب معن
ــن  ــه ای ــه این ک ــه ب ــدم توج ــد. ع ــن می کن ــدا را تلقی خ
امــر، زمینــۀ همــان رهیافــت فلســفی او بــه آمــوزۀ خــدا 
ــی  ــت، بدفهم ــد)3( اس ــات نظام من ــق الهیّ ــاب دقی در کت

کامــل آن آمــوزه اســت.
صــرف نظــر از جنبه هــای دیگــر او، تیلیــش یــک 
الهــی دان اصالتــا فلســفی بــود و دغدغه هــای ناشــی 
ــت  ــی از صف ــای ناش ــدازۀ دغدغه ه ــه ان ــم ب ــن اس از ای
ــم:  ــه بگویی ــت ک ــه نیس ــد. مبالغ ــی بودن ــرای او حیات ب
هرچنــد الهیّــات ]یــا ]آمــوزۀ خــدا، کــه در کتــاب 
ــات  ــا الهیّ ــا ب ــه، اساس ــترش یافت ــد گس ــات نظام من الهیّ
تفــاوت   )Karl Barth( بــارت  کارل  دوســت اش 
داشــت؛ اّمــا ریشــه های هــردو، اگــر واقعــآ یکــی نباشــد، 
ــه  ــن تیلیــش ب ــود. اغلــب، َدی ــه هــم نزدیــک ب ــی ب خیل
ــان  ــگل )Hegel( خاطرنش ــلینگ )Schelling( و ه ش
ــه  شــده اســت؛ امــا ایــن نیــز نبایــد چیــزی کامــًا بیگان
ــد  ــد. و نبای ــاب آی ــارت به حس ــات ب ــرفت الهیّ ــا پیش ب
فرامــوش کــرد کــه در پشــت ایدئالیســم )تصّورگرایــی( 
 Jcob( بومــه  یعقــوب  عرفانــی  الهیّــات  شــلینگ، 
ــرار دارد.  ــن و دوزخ)5(  ق ــارۀ زمی Boheme()۴(  درب
ــوری  ــت، به ط ــت داش ــش اهمیّ ــرای تیلی ــژه ب ــن به وی ای
ــه  ــی »تجرب ــای مابعدالطبیع ــا معن ــرد ت ــاش می ک ــه ت ک
ــه  ــی ک ــد تجربه ی ــی را همانن ــار متناه ــی در کن نامتناه
انســان در کنــار دریــا دارد)6( بفهمــد.« همان گونــه 
سیاســی یی  و  اجتماعــی  دغدغه هــای  دیده ایــم،  کــه 
ــۀ  وجــود داشــت کــه نقــش مهمــی را در پیشــرفت اولیّ
او به عنــوان یــک الهــی دان ایفــا کــرد، اّمــا اکنــون 
ــا  ــن دغدغه ه ــی ای ــفی حت ــۀ فلس ــم روی جنب می توانی
ــرات  ــن تاثی ــز ]متمرکــز شــویم. تیلیــش می گفــت: ای ]نی
فلســفی بــوده کــه بینــش او را شــّفاف ســاخته و بــا ایــن 
حــرف بــه شــفافیّت صرفــا عقانــی اشــاره نکــرده؛ یعنــی 
ــت.  ــده اس ــون مان ــی مص ــرش غیرمذهب ــک نگ وی از ی
ــذر  ــی از رهگ ــدن از طبیعت گرای ــا مصــون مان ــش ب تیلی
پدیدارشناســی، متمایــل بــود تــا نقــد ایدئالیســم توســط 
ــرای آزادی  ــتی ب ــۀ درخواس ــه  منزل ــر را ب ــلینگ متأّخ ش
ــه  ــت آن و رســیدن ب گوهــر خودآگاهــی)7(  از محدودیّ
ــه  ــۀ )ب ــه گفت ــا ب ــد. بن ــارف بدان ــم متع ــای فه واقعیّت ه
نظــر( خــودش او در دوران شکســت ایدئالیســم زنده گــی 
کــرده و در کابــوس جنــگ و رویدادهــای اجتماعــی 
ــی  ــک جهان بین ــه ی ــرای او آشــکار شــده ک ــس از آن ب پ
ــت  ــا و حکوم ــد کلیس ــی از پیون ــه ناش خودبرترانگاران
ــت  ــون نمی توانس ــن، اکن ــر ای ــت. بناب ــده اس ــد آم پدی
خــود را به هرگونــه نگرشــی که نســبیّت های تاریخــی 

ــد. ــع کن ــازد، قان ــروع می س را مش
ــژه  ــش، به وی ــات تیلی ــرای الهیّ ــفی ب ــۀ فلس ــن زمین ای
بــرای آمــوزۀ خــاص او دربــارۀ خــدا، اهمیـّـت دارد؛ زیــرا 
ــر آن  ــرا جوه ــه وی ظاه ــت ک ــوم خداس ــان مفه در هم
ــت  ــوان طبیع ــب آن را به عن ــه اغل ــد ک ــزی را می بین چی
روش الهیّاتــی یــا آرمــان یــک رهیافــت الهیّاتــی مناســب، 
]یــا[ روش تکمیلــی، توصیــف می کنــد. بــه نظــر تیلیــش 
ــی محــدود  ــی و متناه ــه شــرایط تجرب شــرایط انســان ب
نشــده اســت، امــا موقعیتــی هم نــدارد کــه بــا آن وضعیت 

ممتــازش در ملکــوت، آزادی از تمــام محدودیّت هــا 
ــی  ــرز زنده گ ــان در م ــد. انس ــا کن ــه ادع ــرای همیش را ب
ــت عقــل، در ورای تمــام  ــی ثاب ــد و از هســتۀ اصل می کن
ــت  ــد به دس ــزاری)8(  می توان ــل اب ــه عق آن چیزهایی ک
دهــد و از آن چیزی کــه او آن را کنــه عقــل)9(  می نامــد، 
آگاه اســت. ایــن همــان بن بســت اساســی مابعدالطبیعــی 
ــان  ــرا بره ــه چ ــان این ک ــگام بی ــت هن ــه کان ــت ک اس
ــا  ــل ی ــر دلی ــد ه ــدا همانن ــود خ ــر وج ــانه ب جهان شناس
ــن  ــد و در عی ــا ناقــص می مان برهــان منطقــی دیگــر، ذات
ــا  ــه ی ــاند ک ــی می کش ــه نقطه ی ــر را ب ــن بش ــال، ذه ح
ــردد،  ــه رو گ ــه روب ــک مهلک ــا ی ــا ب ــرد ی نتیجــه را بپذی
ــه  ــش در اواخــر عمــر خــود، ب ــد. تیلی ــف می نمای توصی
ــازی  ــر سرنوشت س ــت تاثی ــه کان ــت ک ــانی، پذیرف آس
ــح  ــاده فصی ــوق الع ــات ف ــته و کلم ــۀ او داش ــر اندیش ب
ــف  ــرآ توصی ــل محــض، ظاه ــد عق ــاب نق ــت در کت کان
بســیار مناســبی از تلّقــی وی از »مطلــق«)10(  اســت کــه 
ــک  ــه ی ــان ب ــن جه ــل در ای ــم: سلســلۀ عل ــر می گفتی اگ
»علــت« می رســد، کــه می توانســت دربــارۀ خویــش 
ــه اوســت و در عیــن حــال،  بگویــد هرچیــزی وابســته ب
تعریــف  مطلــق  به عنــوان  را  خــودش  نمی توانســت 
کنــد، اندیشــۀ مــا بــا شــکاف کاملــی روبــه رو شــده بــود.

اکنــون زمــان اســتفاده از اصطــاح دلخــواه تیلیــش بــرای 
توصیــف دغدغــه فلســفی اش اســت: وجودشناســی.)11(  
ایــن اصطــاح به همــان انــدازه کــه مدیــون فلســفه 
ــم  ــون ایدئالیس ــت، مدی ــان اس ــیک یون ــتان و کاس باس
قــرن نــوزده یــا مدیــون هایدگــر نیــز هســت. تیلیــش نــه 
ــات بایــد فلســفی  تنهــا صریحــا اعتقــاد داشــت کــه الهیّ
ــنّت  ــه س ــود ک ــده ب ــد ش ــن متقاع ــه همچنی ــد، بلک باش
افاطونــی، ســنّت شایســته یی را در فلســفه نمایــان 
ــی  ــرز تلّق ــا ط ــود ت ــل ب ــیار مای ــت. او بس ــاخته اس س
ــی  ــز ســازد و ناتوانای ــی ارســطویی متمای خــود را از تلّق
ــدید  ــوذ ش ــه نف ــاد از آن را ب ــا انتق ــش ی ــم موضع از فه
ــاگردان  ــه ش ــش ب ــد. تیلی ــب ارســطویی نســبت ده مکت
ارســطویی  حــّد،  از  زیــاد  »شــما  می گفــت:  خــود 
هســتید«، گویــا آن هــا را به خاطــر نســنجیده بودن یــا 
ــر  ــرض ب ــاوه، ف ــه ع ــرد. ب ــرزنش می ک ــری س کوته نظ
ایــن اســت کــه فیلســوف وجودشــناس بیــن فلســفه، دین 
ــه  ــد، ب ــاد نمی کن ــاخته گی ایج ــاوت س ــچ تف ــم هی و عل
ــناختی  ــر وجودش ــوع تفّک ــه موض ــه هرآنچ ــی ک گونه ی
به شــمار مــی رود بــا معّلــق پرســتش دینــی یکــی اســت. 
ــاب مقــّدس و  ــن کت ــام دی ــا ن ــش ب ــاب کوچــک تیلی کت
ــی  ــان اهمیّت ــی)12(  از چن ــت نهای ــت وجوی واقعیّ جس
ــان  ــن ترین بی ــدۀ روش ــه در برگیرن ــت ک ــوردار اس برخ
ــًا، او در آن جــا نشــان  ــارۀ ایــن اعتقــاد می باشــد. مث درب
ــر فلســفه  ــر وی گوه ــه وجودشناســی در نظ ــد ک می ده
ــه  ــات نظام منــد)13( ب اســت. در حالی کــه در کتــاب الهیّ
تبدیــل فلســفه بــه معرفت شناســی اعتــراض کــرده بــود. 
ــا وجودشناســی  ــر یکی بــودن فلســفه ب در ایــن کتــاب، ب
جســت وجوی  از  غیــر  چیــزی  فلســفه  این کــه  و 
وجودشــناختی از واقعیّــت نهایــی نیســت، اســتدالل 
وجودشناســی  می گویــد:)1۴(   تیلیــش  می کنــد. 
ــد؛ چــون محــور  ــح می ده ــه او ترجی ــی اســت ک کلمه ی
تمــام فلســفه اســت و طبــق اصطــاح ارســطو، »فلســفه 
اولــی« اســت. در پرتــو آن چــه کــه در بــاال دربــارۀ نقــد 
ــت  ــب اس ــم، جال ــت گفتی ــناختی کان ــان ش ــان جه بره
بدانیــم کــه تیلیــش در ایــن بحــث فلســفی، تــا مقایســۀ 
ــز چنیــن  ــۀ کــودک کــه »چــرا فــان چی پرســش بی تابان
ــزرگ  ــف ب ــت؟«، و توصی ــان نیس ــرا چن ــت؟ و چ اس
ــن  ــرا م ــد »چ ــودش می پرس ــه از خ ــدا ک ــت از خ کان

هســتم؟« پیــش مــی رود.)15(  ســپس می گویــد: »انســان 
ــورد  ــتی م ــر، هس ــون ناگزی ــت؛ چ ــوف اس ــا فیلس ذات
ســوال اوســت.« تیلیــش در این جــا در ایــن کتــاب و در 
متــون دیگــری غیــر از الهیـّـات نظام منــد اصــرار دارد کــه 
پرداختــن بــه الهیّــات بــدون فلســفه غیــر ممکــن اســت. 
ــت  ــدی اس ــت مفی ــم و بی نهای ــیار مه ــک بس ــن کم ای
ــارۀ  ــب درب ــۀ جال ــرد، و نکت ــات ک ــه الهیّ ــش ب ــه تیلی ک
ــن  ــز در ای ــه روش وی نی ــت اســت ک ــن واقعیّ کار او ای
زمینــه، بــه همــان انــدازه مهــم بــود. او بســیار مایــل بــود 
ــفه را  ــّد فلس ــات ض ــک الهیّ ــتباه ی ــه اش ــد ک ــان ده نش
ــوش  ــه آن را فرام ــناخت و ن ــمیت ش ــه رس ــد ب ــه بای ن
کــرد، و این کــه راه هایــی کــه یــک الهــی دان بعدتــر بــرای 
ــفی  ــان فلس ــرد، خودش ــش می گی ــفه در پی ــرار از فلس ف
ــورد  ــا در این جــا م ــه م ــی نیســت ک ــن مطلب هســتند. ای
بررســی قــرار دهیــم، بلکــه نســبتآ نکتــۀ بســیار متفــاوت 
ایــن اســت کــه: مفهــوم »خــدا«، بــه معنــای دقیــق کلمــه، 

فلســفی اســت.
صرف الوجــودی کــه »واقعیـّـت نهایــی« پژوهــش فلســفی 
اســت، خداســت. تیلیــش بــا چنیــن چشــم اندازی 
ــدا  ــالۀ خ ــون مس ــود پیرام ــث خ ــات، بح ــارۀ الهیّ درب
ــل  ــف و تحلی ــا توصی ــد را ب ــات نظام من ــاب الهیّ در کت
ــد. ــاز می کن ــناختی آغ ــم وجودش ــطح از مفاهی ــار س چه
ــه  ــادی وجودشــناختی اســت ک ــدا ســاختار بنی )16(  ابت
مقصــود وی از آن، ســاختار وجــود به عنــوان رابطــۀ 
ــا  ــه م ــت ک ــن اس ــه ای ــاره ب ــت. و اش ــوم اس ــم معل عال
نفــس)17(  ملــزوم  الزم  به عنــوان  را  جهــان  نه تنهــا 
ــان)18( را  ــس جه ــاختار نف ــن س ــه ای ــیم، بلک می شناس
ــۀ  ــه و اســاس، و چیــزی کــه، از نظــر تجرب به عنــوان پای
ــر  ــاختارهای دیگ ــه س ــر هم ــّدم ب ــق، مق ــز منط ــا و نی م
اســت تلّقــی می کنیــم. ســطح دوم، دســته بندی مفاهیمــی 
ــه کار  ــادی ب ــاختار بنی ــن س ــف ای ــه در توصی ــت ک اس
ــی  ــادی، رابطه ی ــاختار بنی ــه آن س ــد. از آن رو ک می رون
ــی  ــی قطب ــز روابط ــم نی ــن مفاهی ــت، ای ــی)19( اس قطب
ــت،)20(  ــّرد و کّلیّ ــد از: تف ــه عبارت ان ــود ک ــد ب خواهن

پویایــی و صــورت،)21( آزادی و سرنوشــت.)22(
تیلیــش می گویــد: ایــن هــا مفاهیمــی هســتند کــه 
هســتی را به عنــوان »بخشــی از جهــان هســتی« توصیــف 
ــرن  ــفۀ ق ــرای فلس ــر ب ــل فهم ت ــان قاب ــه بی ــد. ب می کنن
بیســتم بایــد گفــت: چنیــن مفاهیمــی هســتی را به عنــوان 
ــه  ــی از نمون ــد؛ مجموعه ی ــّوم جهــان توصیــف می کنن مق
روابطی کــه مقّومــات جهــان مــا را بیــان می نماینــد. 
ــرایط  ــه ش ــای هســتی اســت ک ــوم، ویژه گی ه ــطح س س
وجــود هســتند. در این جــا تیلیــش از مفهومــی اســتفاده 
می کنــد کــه یک بــار آن را افاطونــی معرفــی کــرده 
ــا احتمــاالً بیشــتر وام دار شــلینگ اســت: مفهــوم  ــود اّم ب
قــدرت.)23(  هســتی دارای قــدرت موجودشــدن اســت؛ 
ــان هســتی  ــز می ــد تمی ــه هســتی بای ــن، توجی ــر ای و بناب
ــخ  ــام تاری ــش تم ــر تیلی ــد. به نظ ــودی باش ــی و وج ذات
ــی و  ــتی ذات ــان هس ــز می ــرورت تمای ــی، ض وجودشناس
وجــودی را روشــن می ســازد. تعییــن رابطــۀ آن هــا 
ــود.  ــر می ش ــل آزادی ظاه ــه در تحلی ــت ک ــزی اس چی
ایــن نیــز یــک مفهــوم قطبــی اســت و بنابــر ایــن، مفهــوم 
ــود را  ــون وج ــرد؛ چ ــرض می گی ــش ف ــت را پی سرنوش
ــرف،  ــض و ص ــب آزادی مح ــه برحس ــوان ن ــا می ت تنه
ــد.  ــا تناهــی« فهمی ــد ب ــر اســاس »آزادی در پیون بلکــه ب
ــی  ــتی، نوع ــی از هس ــش تحلیل ــر تیلی ــن رو، در نظ از ای
نمایش نامــۀ عقلــی یــا انتزاعــی اســت، داســتان گــذار از 
هســتی به وجــود از طریــق آزادی؛ و ایــن همــان داســتان 
ارتبــاط تناهــی بــا عــدم تناهــی هماننــد ارتبــاط تناهــی با 
آزادی و سرنوشــت اســت. ســرانجام، تیلیــش بــه پیــروی 
ــی  ــن ســطح معرف ــوالت را چهارمی ــی، مق ــنّت کانت از س
می کنــد و ضمنــا نشــان می دهــد کــه اســتفادۀ او از 
ــی«  ــب مابعــد کانت ــرد »مکات ــن اصطــاح، همــان کارب ای
اســت؛ هرچنــد گســترده تر از خــود کانــت اســت. 
چهــار صــورت اساســی اندیشــه و هســتی بــرای الهیـّـات 
این هــا  جوهــر.  و  عّلیّــت  مــکان،  زمــان،  مهم انــد: 
ــه مســالۀ خــدا  ــی ک ــوالت تناهــی هســتند و آن تناه مق

را مطــرح می کنــد.
ــش از  ــد پی ــر را بای ــناختی دیگ ــوم وجودش ــک مفه ی
ــم  ــادآوری کنی ــه، ی ــدّ  نفس ــدا، فی ح ــوزۀ خ ــی آم بررس
ــه  ــه ک ــت. همان گون ــتی)2۴( اس ــدم هس ــوم ع و آن مفه
ــش  ــک کوش ــش ی ــرای تیلی ــی ب ــم، وجودشناس دیده ای
ــه گفتــۀ او طــرح مســاله عــدم  اجتناب ناپذیــر اســت و ب
هســتی را در برمی گیــرد. او می گویــد: ایــن ســوال 
همانند ســوال از هســتی همواره بخشــی از وجودشناســی 
ــاش  ــت ت ــن اس ــی ممک ــد کس ــت، هرچن ــوده و هس ب
ــا  ــی ی ــتباه منطق ــک اش ــوان ی ــاله را به عن ــن مس ــد ای کن
ــار بگــذارد. او اســتدالل می کنــد تنهــا  وجودشــناختی کن
در صورتی کــه عــدم هســتی، معنــای وجودشــناختی 
داشــته باشــد، ســلب منطقــی معنــادار اســت. بــه عــاوه، 
بــه عقیــده او اگــر در واقــع چیــزی جــز هســتی وجــود 
نداشــته باشــد، بــرای مــا غیرممکــن اســت کــه جهانــی را 
تصــّور کنیــم. تیلیــش ایــن دو موضــوع را ظاهــرا یکــی 
ــق و  ــر منط ــا در براب ــه آن ه ــت ک ــد اس ــد و معتق می دان

ــد. ــرار دارن ــد ق ــه جدی مابعدالطبیع

جی. هی وود توماس 
ترجمه: فاطمه شریف فخر

بخش اول
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فیلــم  اســت  قــرار  امریکایــی،  فلم ســاز  فرنــچ،  ســام 
مســتندی از »احمدظاهــر« خواننــده نامــدار و مشــهور 

کشــور را بســازد.
ــی”  ــای بزکش ــم “بچه ه ــه اش فیل ــچ در کارنام ــای فرن  آق
ــی اش  ــوع اصل ــد و موض ــاخته ش ــل س ــه در کاب را دارد ک
هــم افغانســتان اســت. “بچه هــای بزکشــی” در ســال 2013 
ــران  ــد و بازیگ ــکار ش ــاه اس ــای کوت ــش فیلم ه ــزد بخ نام
اصلــی آن، دو کــودک افغانســتانی؛ جوانمــرد پاییــز و فــواد 
ــد. محمــدی در مراســم اســکار همــان ســال شــرکت کردن
ــر  ــد ظاه ــتند احم ــاخت مس ــه س ــد ک ــچ می گوی ــام فرن س
ــد  ــن هنرمن ــر ای ــه دخت ــر، یگان ــبنم ظاه ــنهاد ش ــه پیش را ب

ــرده اســت. ــاز ک ــوب آغ محب
شــبنم ظاهــر ازدواج کــرده، ســه فرزنــد دارد و در واشــنگتن 
زنده گــی می کنــد. او در ســال 1979 در روزی در کابــل 
بــه دنیــا آمــد کــه خبــر مــرگ احمــد ظاهــر در کوچه هــای 
کابــل پیچیــده بــود و ده هــا هزارتــن در خیابان  هــای کابــل 

به کاروان مراســم ســوگواری و خاکســپاری او پیوســته بودند. 
ــرگ  ــا روز م ــره خــورد ب ــد او گ ــب روز تول ــن ترتی ــه ای ب
ــد  ــث ش ــدر باع ــرگ پ ــر م ــد خب ــبنم می گوی ــدرش. ش پ
ــرود و زایمــان زودرس داشــته باشــد.  ــادرش از هــوش ب م
ــه  ــد و ب ــرک کردن ــل را ت ــادر کاب ــد او و م ــال بع ــک س ی

ــد. ــکا مهاجــرت کردن امری
ــاختن  ــرای س ــش ب ــال پی ــار س ــدود چه ــر ح ــبنم ظاه ش
ــال  ــه دنب ــد. او ب ــه کار ش ــت ب ــر دس ــد ظاه ــتند احم مس
ــته”  ــتندی “شایس ــد مس ــه بتوان ــود ک ــی ب ــاز حرفه  ی فیلم س
ــدرش  ــودش پ ــه خ ــود ک ــن ب ــش ای ــازد. دلیل ــدرش بس پ
ــه  ــتان آن دوره را ب ــان افغانس ــد و هم چن ــتر بشناس را بیش
ــه  ــت ب ــچ توانس ــام فرن ــا س ــرا ب ــا اخی ــد. ام ــی بفهم خوب
ــه  ــن مســتند طــوری ســاخته شــود ک ــا ای ــق برســد ت تواف
بــرای مخاطبــان در سراســر جهــان جذابیــت داشــته باشــد.
ــان  ــرای مخاطب ــاره داســتان احمــد ظاهــر ب امــا فیلمــی درب

سراســر جهــان چــه جذابیتــی خواهــد داشــت؟
ــان  ــر هم چن ــد ظاه ــتان احم ــد: داس ــچ می گوی ــام فرن س
ــتان اســت؛  ــک دوره تاریخــی خــاص در افغانس ــتان ی داس
ســال های قبــل از آغــاز جنــگ دراز دامــن کــه دهه هاســت 
جریــان دارد. امــا بســیاری ها در جهــان در ایــن مــورد 

چیــزی نمی داننــد. 
ــی  ــان جهان ــه مخاطب ــی ب ــه دلیل ــم ب ــن فیل او می گوید:”ای
ــور  ــن کش ــه ای ــد داد ک ــان خواه ــه نش ــت دارد ک جذابی
چقــدر نســبت بــه آنچــه کــه در اخبــار و رســانه دربــاره اش 

ــت.” ــاوت اس ــود، متف ــه می ش گفت
ــان  ــر در زم ــت وزی ــر، نخس ــر عبدالظاه ــر پس ــد ظاه احم
ــد شــد  ســلطنت ظاهــر شــاه در ســال 19۴6 در کابــل متول
و در دهــه 1960 و 1970 میــادی شــهرت پیــدا کــرد. شــبنم 
ــود.  ــتان ب ــی” افغانس ــر طای ــال ها “عص ــن س ــد: ای می گوی
ایــن مســتند هــم دوره زمانــی تولــد تــا مــرگ احمــد ظاهــر 

ــر دارد. ) 19۴6-1979( را در ب

اســناد تحصیلــی حســینه صافــی نامــزد 
وزارت اطاعــات و فرهنــگ قابــل 
اعتبــار نیســت و همچنــان، عبدالشــکور 
ــورای  ــت ش ــزد  عضوی ــروح نام مج
عالــی دادگاه عالــی دارای یــک روز 
قضــا  در  کاری  تجربــۀ  و  پیشــنۀ 

نمی باشــد.
عبدالحفیــظ منصــور رییــس کمیســیون 
بــه  نماینــده گان،  مجلــس  تفتــش 
کــه  می گویــد  مانــدگار  روزنامــۀ 
ــن  ــی ای ــا معرف ــوری ب ــت جمه ریاس
دو تــن بــه عنــوان نامــزدان بــه مجلــس 
خــاف معیارهــای قانونــی عمــل کرده 

ــت.  اس
ــی  ــینه صاف ــدرک حس ــۀ او، م ــه گفت ب

نامــزد وزارت اطاعــات و فرهنــگ 
قابــل اعبتــار نیســت و عبدالشــکور 
ــی ســتره  ــزد شــورای عال مجــروح نام
ــا  ــی در کار قض ــۀ کاف ــه تجرب محکم

ــدارد. ن
ــال  ــینه در س ــو حس ــه بان ــت ک او  گف
ــون  ــده واکن ــگاه ش ــامل دانش 201۴ ش
کــه ســال 2018 اســت بایــد دانشــجو 
بــه  فراغــت  از  پیــش  امــا  باشــد، 
عنــوان سرپرســت وزارت اطاعــات و 

ــت.  ــده اس ــن ش ــگ تعی فرهن
او گفتــه کــه اســناد بانــو صافــی ُمهــر و 

تاپــه هــم نــدارد. 
هم چنــان، او در مــورد  عبدالکشــور 
مجــروح گفــت: تحصیــات اش خوب 

ــۀ در  ــم تجرب ــک روز ه ــا ی ــت، ام اس
ــه  ــی ک ــدارد. در حال ــا ن ــه قض عرص
ــه شــورای  ــه ب ــردی ک ــه ف ــون گفت قان
عالــی ســتر محکمــه معرفــی می شــود، 
بایــد دارای تخصــص و تجربــه کافــی 
باشــد. حــد اقــل ده ســال بایــد ســابقۀ 
ــن  ــدارد. ای ــه ن ــد ک ــته باش ــی داش کاف
ــون اساســی  مخالــف صریــح مــاده قان

اســت.
ایــن در حالی ســت کــه بیــش از چنــد 
ــه  ــی ب ــه حســینه صاف ــاه می شــود ک م
عنــوان سرپرســت وزارت اطاعــات و 

ــد. ــه می کن ــگ اجــرای وظیف فرهن

گان نماینده  به مجلس  نامزدان  معرفی  در  ارگ  قانون شکنی 
نامزدان وزارت فرهنگ و عضویت شورای عالی دادگاه عالی رد شده اند

مایکل بیری نخستین جایزۀ »همکاری  فرهنگ ها 
برای صلح« را به دست آورد

کارگردان امریکایی مستند احمدظاهر را می سازد

ابن سـینا  بین المللـی  جایـزۀ  نخسـتین 
»همـکاری فرهنگ  هـا بـرای صلـح » بـه 
مایکل بیری پژوهشـگر و اسـتاد دانشـگاه 

گردید.  اهـدا 
»همـکاری  ابن سـینا  بین المللـی  جایـزه 
فرهنگ  هـا بـرای صلـح« نخسـین جایـزه 
بین  المللـی صلـح افغانسـتان می باشـد که 
به ابتکار انسـتیتوت مطالعات اسـتراتژیک 

افغانسـتان راه اندازی شـده اسـت. 
بـه  نهـادن  ارج  منظـور  بـه  ایـن جایـزه 
کارکردهـا و فعالیت هـای افراد و نهادهای 
گفت و گوهـای  رشـد  زمینـۀ  در  کـه 
میان فرهنگـی و حـل اختافـات سیاسـی 
اهـدا  نموده انـد  تـاش  اجتماعـی  و 

می گـردد. 
نخسـتین جایـزه ابن سـینا و همکاری هـا 
بیـری  مایـکل  اسـتاد  بـه  صلـح  بـرای 
نـام  بـه  مذکـور  جایـزۀ  گردیـد.  اهـدا 
از  یکـی  سـینا،  ابوعلـی  الرییـس  شـیخ 
دانشـمندان حـوزۀ مشـترک تمدنی منطقه 
نزدیکـی  بـرای  را  گام هـا  نخسـتین  کـه 
فرهنگ هـا بـه  ویـژه در حـوزه فلسـفه و 
حکمت برداشـته، نامگذاری شـده اسـت. 
 دکتـر بیـری، تمـام نقاشـی های بازمانـده 
غرب آسـیا،  مجموعه هـای  در  بهـزاد 
بـرای  را  امریکای شـمالی  و  اروپـا 
و  ردیابـی  کابـل  و  هـرات  در  نمایـش 
زیرنویس هـای  اسـت.  نمـوده  بازیابـی 
در  کـه  جامـع  فهرسـت نامۀ  و  دیـواری 
آینـده نزدیـک نشـر خواهـد شـد - در 
چهـار زبـان فارسـی، پشـتو، انگلیسـی و 
فرانسـوی – ایـن را توضیـح می دهند که 
چگونـه بهـزاد بـه برجسـته ترین هنرمنـد 
گشـت.  مبـدل  هـرات  هنـری  مکتـب 

دکتـر بیـری توانسـت کـه اثبـاِت دیداری 
از روابـط نزدیـک دوسـتی میـان بهـزاد 
از  و موالنـا جامـی )793 ش- 871ش( 
معروف تریـن شـاعران هـرات آن عصـر 
)کـه مشـاور روحانی سـلطان نیز بـود( را 

دریابـد
ابـن  صلـح  جایـزه  اهـدا  از  هـدف 
فعالیت هـای  از  داشـت  گرامـی  سـینا، 
جریـان  در  بیـری  مایـکل  بشردوسـتانه 
اشـغال افغانسـتان توسـط شـوروی سابق 
و هم چنـان قدردانـی از تاش هـای او در 
راسـتای ایجـاد فضـای گفت و گـو،  تبادل 
میان فرهنگی و همزیسـتی مسـالمت آمیز 

. ست ا
و  پزشـک  حکیـم،  سـینا  علـی  ابـو 
دانشـمند بـزرگ کـه در جهـان غـرب به 
نـام)Avicenna( شـناخته شـده اسـت، 
افشـانه،  در  زاده سـال 396 خورشـیدی 
)ازبیکسـتان  بخـارا  نزدیـک  روسـتایی 
دودمـان  سـلطنت  پایتخـت  امـروز( 
سـامانیان در آسـیای مرکـزی و خراسـان 
اسـت. مادرش سـتاره از بخـارا و پدرش 
عبـداهلل، دانشـمند صاحـب حرمـت بلخ، 
والیـت  و  سـامانیان  مهـم  شـهرهای  از 
امـروزی افغانسـتان بود. او در سـال ۴16 
خورشـیدی در همـدان یکی از شـهرهای 
سلسـله آل بویـه در غـرب ایـران فعلـی 
در گذشـت و در همـان شـهر بـه خـاک 
ابن سـینا  آثـار  و  زنده گـی  شـد.  سـپرده 
نمـاد خوبـی از روابط میـان فرهنگی بود. 
آثـار وی تمـام مرزهـای قومـی، زبانی، و 

جغرافیایـی را عبـور نمـود.

قرارداد عزیزی بانک... 
پرداخت بل برق، متن زیر را بخوانید.  

چگونه از طریق AZI-PAY بل برق خود را بپردازیم؟
ــک  ــی روی Bill Pay کلی ــۀ ایزی پ ــردن برنام ــس از بازک پ  1-

کنیــد.
نوشته اســت   Account Number کــه  خانه خالــِی  در   2-
ــر ســتون  ــان، زی ــل برق ت ــرق را بنویســید. در ب ــل ب شــمارۀ 9 رقمــی ب
ــر  ــاب/ نمب ــر حس ــت: »نمب ــته اس ــتریان«، نوش ــات مش ــز خدم »مرک

ــت. از  ــی نوشته اس ــمارۀ 9 رقم ــه روی آن دو ش ــابقه« و روب ــاب س حس
آن دو شــماره یکــی آن ســابقه اســت و یکــی آن جدیــد. شــمارۀ جدیــد 

را وارد کنیــد و گزینــۀ Fetch Bills را فشــار دهیــد.
در همیــن صفحــه مشــخصات بــل تــان ظاهــر می شــود کــه   3-
پیشــاپیش در ریاســت برشــنا ثبــت شده اســت، ماننــد: مبلــغ بــل، تاریــخ 
ــل  ــل. )اگــر شــمارۀ ب ــدۀ ب ــۀ دارن ــل و نشــانی خان ــدۀ ب ــام دارن ــل، ن ب

ــود.( ــر نمی ش ــات ظاه ــن اطاع ــد، ای ــابقه را وارد کنی س
روی گزینــۀ »پرداخــت« )Pay( کلیــک کنیــد و پــس از   ۴-
ــول را بنویســید.  ــدار پ ــان، مق ــز بکســک الکترونیکــی ت ــردن رم واردک

ــورد  ــول م ــان پ ــی ت ــه در بکســک الکترونیک ــی ک در صورت  5-
می شــود.  پرداخــت  موفقانــه  تــان  بــل  باشــد،  موجــود  نیــاز 

ــای  ــرق، در نمایندگی ه ــل ب ــرای پرداخــت ب ــه ب ــاز نیســت ک دیگــر نی
عزیــزی بانــک منتظــر بمانیــد. 

ــی را  ــۀ ایزی پ ــه برنام ــت ک ــانی اس ــرای کس ــی ب ــن راهنمای ــه: ای نکت
ــا  ــه ب ــانی ک ــد. کس ــب کرده ان ــان نص ــود و در مبایل ش ــاپیش دانل پیش
ــک  ــزی بان ــۀ عزی ــه صفح ــًا ب ــد، لطف ــنایی ندارن ــی آش ــۀ ایزی پ برنام

ــد.   ــر بزنی )Azizi Bank( س

ACKU
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ورزش

لوکـا مودریـچ 
مـرد فوتبال سـال 2018 شـد

آخرین دیدار تیم کرکت کشور در جام آسیا
افغانستان در برابر هند 

ــن  ــب بهتری ــد، لق ــال مادری ــی ری ــتارۀ کرواس ــچ س ــوکا مودری ل
بازی کــن جهــان ســال 2018 را کســب کــرد.

خبرگــزاری خاورمیانــه، نگاشــته اســت کــه لقــب بهتریــن بازی کــن 
ســال 2018 روز گذشــته در یــک مراســم در لنــدن بــه لــوکا مودریچ 

بازی کــن تیــم ریــال ماریــد داده شــد.
لــوکا مودریــچ از میــان کریســتیانو رونالــدو ســتارۀ ارجنتاینــی تیــم 
یوونتــوس و محمدصــاح ســتارۀ مصــری  بازی کــن باشــگاه ریــال 
مادریــد، عنــوان بهتریــن بازی کــن جهــان ســال 2018 را از آن 

خــود کــرد.
ــس  ــزرگ و ح ــاری ب ــت: افتخ ــب گف ــن لق ــب ای ــس از کس او پ
زیبایــی اســت کــه این جــا ایســتاده ام. بایــد بــه رونالــدو و صــاح 
به خاطــر فصــل فوق العاده یــی کــه داشــتند، تبریــک بگویــم و 
اطمینــان دارم آن هــا در آینــده نیــز بــرای گرفتــن ایــن جایــزه مبــارزه 

می کننــد.
لــوکا در حالــی جایــزۀ “THE BEST” فیفــا را به عنــوان بهتریــن 
ــزۀ  ــو جای ــش در موناک ــدی پی ــه چن ــرد ک ــود ک ــن از آن خ بازی ک

ــود. ــا را کســب کــرده ب بهتریــن بازی کــن ســال 2018 اروپ

تیــم ملــی کرکــت کشــور امــروز )دیــروز( سه شــنبه)3 میــزان( در آخریــن 
ــدان  ــه می ــد ب ــت هن ــم کرک ــل تی ــیا در مقاب ــام آس ــورش در ج روز حض

مــی رود.
بازی کنــان تیــم ملــی کرکــت کشــور در چهــار دیــدار گذشــته دو دیــدار 
ــدار آخــر  ــد و در دو دی ــش و ســریانکا برده ان ــم بنگله دی ــل تی را در مقاب
ــم  ــر تی ــت در براب ــتان و دور برگش ــت پاکس ــم کرک ــر تی ــود در براب خ
ــدی  ــۀ بع ــه مرحل ــود ب ــانس صع ــت داد و ش ــه شکس ــن ب ــش ت بنگله دی

ــت داد. ــیا را از دس ــام آس ــای ج رقابت ه
ــش،  ــل بنگله دی ــور در مقاب ــت کش ــی کرک ــم مل ــدار تی ــن دی در آخرری
ــتند در  ــد و توانس ــاز کردن ــی را آغ ــدا توپ زن ــش ابت ــان بنگله دی ملی پوش
50 آوره بــازی بــا از دســت دادن تمــام بازی کنــان اش 250 دوش را بــرای 
افغانســتان هــدف تعییــن کننــد، امــا تیــم کرکــت کشــور بــا از دســت دادن 
ــۀ  ــد و از دامن ــل کن ــده را تکمی ــدف داده ش ــت ه ــن اش نتوانس 7 بازی ک

ــد. ــا حــذف ش ــن رقابت ه ای
بایــد گفــت کــه دیــدار )دیــروز( تیــم کرکــت افغانســتان در مقابــل تیــم 
کرکــت هنــد هیــچ تاثیــری بــر برگشــت دوبــارۀ ملــی پوشــان افغانســتان 

ــدارد. ــا ن ــه رقابت ه ــه ادام ب
ــای 50 آورۀ  ــن در رقابت ه ــش از ای ــم پی ــه دو تی ــت ک ــن درحالی س ای
جــام آســیا در ســال 201۴ میــادی باهــم بــه میــدان رفتنــد و در آن زمــان 

تیــم هنــد، افغانســتان را بــا تفــاوت 8 ویکــت شکســت داد.

 بخش نخستحسام الدین انوری

داستان ایجاد حکومت وحدت ملی 
»هر روز ارزشمند است«

مشارکت سیاسی جوانان

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

بخش دوم

امــا ایــن خیلــی آســان نبــود و کــرزی هــم یــک شــخص زرنــگ و حســاب گر 
بــود. او ضمــن آن کــه در مــورد حضــور و فعالیت هــای نیروهــای آمریکایــی 
در خــاک افغانســتان بــا مــن مصــروف مذاکــره بــود، تصمیــم گرفتــه بــود کــه 
ــن  ــد. ای ــام ده ــدی انج ــت بع ــط حکوم ــی را توس ــه امنیت ــای توافق نام امض
ــت و  ــال 201۴، اهمی ــت جمهوری س ــات ریاس ــه انتخاب ــرزی، ب ــرد ک عمل ک
ــود و آن این کــه اگــر  ــزرگ ب ــی بســیار ب ــود. نگران ارزش خــاص بخشــیده ب
ــد،  ــمول نمی ش ــت همه ش ــک حکوم ــاد ی ــه ایج ــج ب ــات منت ــۀ انتخاب نتیج
افغانســتان به خطــر تقســیم و تجزیــه رو بــه رو شــده بــود. مــن چنــان فکــر 

ــد. ــد ش ــعله ور خواه ــر ش ــار دیگ ــی یک ب ــای داخل ــه جنگ ه ــردم ک می ک
دور اول انتخابــات و رای دهــی بــدون کــدام مشــکل صــورت گرفــت، مرحلــۀ 
ــی  ــد و هماهنگ ــام ش ــه انج ــت جمهوری موفقان ــدان ریاس ــام کاندی ــت ن ثب
ــر  ــآ داکت ــود. نتیجت ــش ب ــد و قناعت بخ ــطح بلن ــه س ــز ب ــی نی ــۀ جهان جامع
اشــرف غنــی و داکتــر عبــداهلل بــا کســب رای بیشــتر، رقبــای دور دوم 

ــدند. ــناخته ش ــی ش انتخابات
اشــرف غنــی طــرف دار غــرب و یــک پشــتون ناسیونالیســت بــود کــه فراســت 
تکنوکراتیــک داشــت و بیشــترین تجربــۀ کاری اش در بانــک جهانــی در ایاالت 
متحــده حاصــل شــده بــود. غنــی در خصــوص تامیــن روابــط بــا سیاســیون 
ــک  ــا ی ــت ام ــی داش ــز عال ــک مغ ــود. او ی ــه ب ــکات مواج ــه مش ــی ب محل
ــات برخوردهــای افراطــی می کــرد.  ــود. گاهــی اوق ــه ب سیاســت مدار بی تجرب
ــی  ــیوۀ مدیریت ــور و دارای ش ــخص خودمح ــک ش ــدیدآ ی ــان، او ش هم چن

ــه ضــررش تمــام می شــد. ــرآ ب ــود کــه اکث مایکرومنجمنــت ب
ــرم  ــان ن برعکــس، عبــداهلل یــک شــخص خون ســرد، آرام، کوشــا و دارای زب
بــود. او ماننــد غنــی نــگاه تکنوکراتیــک نداشــت امــا همــواره از قضایــا درک 
ــت  ــی می دانس ــود و به خوب ــر ب ــا ماه ــاد ایتاف ه ــت. او در ایج ــی داش خوب
کــه چه گونــه در پشــت صحنــه کار کنــد. او یــک سیاســت مدار خــوب بــود. 
عقیــده ایــن بــود کــه هرکــدام از میــان غنــی و عبــداهلل، بهتــر از کــرزی بــود 
ــا  ــد خواهــان هــم کاری ب ــگاه ایشــان می رســیدند. هــردو کاندی ــه جای اگــر ب
غــرب و در پــی ایجــاد روابــط نیــک بــا امریــکا بودنــد. هــردو کاندیــد بــرای 
ــد.  ــز بودن ــی نی ــران خوب ــف، رهب ــاد مختل ــا در ابع ــد و آن ه ــوم بودن ــا معل م
ــات  ــه جزیی ــه ب ــی همیش ــا غن ــود ام ــی ب ــت مدار طبیع ــک سیاس ــداهلل ی عب

ــد. ــل می ش ــن« متوس ــت »پرزینتیش ــی و پاورپوین تخنیک
ــت جمهوری در  ــات ریاس ــه دور دوم انتخاب ــود ک ــا ب ــی این ج ــکل اصل مش
ــدون در نظرداشــت  ــه ب ــم ک ــا فکــر کردی ــود. م ــک افتضــاح ب ــاه جــون، ی م
ــا  ــود. ام ــی ب ــرد غن ــۀ بُ ــم، نتیج ــی کنی ــه بررس ــه را چه گون ــه نتیج این ک
ــتان  ــردم افغانس ــز م ــده موفقیت آمی ــا، آین ــایر بی نظمی ه ــات و س ــام تقلب اته
ــود کــه  ــن نب ــاالت متحــده ای ــود. مســوولیت ای ــرار داده ب را تحــت شــعاع ق
تشــخیص نمایــد کــه کــی افغانســتان را رهبــری خواهــد کــرد و قبــا نیــز این 
ــه امریــکا ربطــی نداشــت و مــا هیــچ کاندیــدی را هــم حمایــت  موضــوع ب
ــت از  ــرای بیرون رف ــه ب ــد ک ــن ش ــوع روش ــن موض ــا زود ای ــم. ام نکردی
ــات،  ــۀ انتخاب ــاالی پروس ــاد ب ــت اعتم ــر برگش ــده و به خاط ــران پیش آم بح
ــوع  ــرد و موض ــی می ک ــات وارده را بررس ــد اتهام ــات بای ــیون انتخاب کمیس
ــکا و خوســت  ــات پکتی ــات خصوصــا والی ــی در والی ــای انتخابات بی نظمی ه

ــی داد. ــرار م ــد جــدی تحــت غــور و بررســی ق را بای
ــد  ــک از دو کاندی ــت جمهوری، هری ــز ریاس ــات اعتراض آمی ــه انتخاب در نتیج
فکــر می کردنــد و بــاور داشــتند کــه برنــدۀ انتخابــات هســتند. بــرای عبــداهلل، 
ایــن تکــرار آن چــه بــود کــه او قبــا تجربــه کــرده بــود و باورمنــد بــود کــه در 
انتخابــات ســال 2009 نیــز برنــده شــده بــود امــا در آن زمــان کشــور را نســبت 
ــار  ــه را ب ــه آن تجرب ــت ک ــود. او نمی خواس ــح داده ب ــی ترجی ــه جاه طلب ب
دیگــر و بــدون جنــگ تکــرار کنــد. عبــداهلل کوشــش کــرد کــه هواخواهانــش 

را کنتــرول کنــد امــا نتیجــه مشــخص بــود کــه مــردم او بی قــرار بودنــد.
در مــاه جــوالی، یکــی از حامیــان کلیــدی عبــداهلل تهدیــد کــرد کــه حکومــت 
مــوازی را در 12 تــا 1۴ والیــت ایجــاد می کنــد. یکــی از معاونیــن مــن برایــم 
اطــاع داد کــه او فکــر می کنــد کــه خطــر تجزیــه و حتــی آغــاز جنگ هــای 
ــل اســتدالل کــرد کــه  ــل پیش بینــی اســت. ســفیر مــا در کاب ــز قاب داخلــی نی
ــد آن  ــه پیام ــم خــود پرســیدم ک ــن از تی ــا واقعــآ وجــود دارد. م خطــر کودت
چــه خواهــد بــود اگــر مــا تمــام کمک هــای خــود را قطــع کنیــم؟ جوابــی را 
ــد  ــود. اردوی افغانســتان منحــل خواه ــی ســنگین ب ــه به دســت آوردم خیل ک
ــث از  ــه باع ــد و فاجع ــد مان ــه خواهن ــدون اعاش ــس ب ــای پولی ــد، نیروه ش
ــب  ــا و مکات ــد، کلینیک ه ــد ش ــا خواه ــت آوردهای م ــام دس ــن تم بین رفت
ــد.  ــد ش ــاه خواه ــه تب ــر و بچ ــا دخت ــده میلیون ه ــد و آین ــد ش ــته خواهن بس
ــای  ــه جنگ ه ــال های 1990 ک ــک س ــه دورۀ تاری ــور خاصــه، کشــور ب به ط

داخلــی شــعله ور بــود، برخواهــد گشــت.

ــی از  ــت و یک ــرای سیاس ــش ب ــل معنابخ ــک اص ــت ی ــی در سیاس ــارکت سیاس مش
ــدون  ــتی ب ــی رود. اصــا سیاس ــت داری خــوب« به شــمار م اساســی ترین اصــل »حکوم
مشــارکت را نمی تــوان سیاســت عقانــی و موثــر خوانــد و ایــن گونــه سیاســت 
ــوده  ــه ب ــم بد نتیج ــا ه ــه و ی ــاکام و بی نتیج ــه ن ــارکت( همیش ــدون مش ــِت ب )سیاس
ــی«  ــت خوش دگرگون ــع دس ــی در جوام ــامان سیاس ــاب »س ــون، در کت ــت. هانتینگت اس
می گویــد کــه دگرگونی هــای ســریع اجتماعــی در کشــورهای درحــال گــذار، بــه ورود 
ــی  ــور یک ــن منظ ــه همی ــد. ب ــت می انجام ــۀ سیاس ــازه در عرص ــی ت ــای اجتماع گروه ه
ــش  ــا، حیات بخ ــام عرصه ه ــارکت در تم ــه، مش ــاه جامع ــد و رف ــد رش ــن بُع از مهم تری
ــد در خــود،  ــا خلــق نظــام جدی ــروی و ی ــا پی آن جامعــه به حســاب مــی رود. جامعــه ب
ــای  ــا نیروه ــی، اقتصــادی، آموزشــی و ارتباطــی ب ــن فرهنگی-اجتماع ســاختارهای نوی
ــازۀ اجتماعــی، لزومیــت مشــارکت سیاســی را فراهــم می ســازد.  دیگــر و کنش گــران ت
ــی  ــد و دسترس ــش جدی ــدن، دان ــن صعنتی ش ــه بی ــاور دارد ک ــه ب ــر، این گون ــل لرن دانی
ــار  ــو و رفت ــر ن ــا تفک ــو ب ــان ن ــکل گیری انس ــی و ش ــانه های جمع ــه رس ــترده ب گس

ــود دارد.  ــت وج ــته گی مثب ــارکتی، همبس مش
ــه  ــک جامع ــرای ی ــان، ب ــی جوان ــارکت سیاس ــه مش ــت ک ــم این جاس ــوال مه ــاال س ح
ــاب  خــود، در  ــان کت ــون در هم ــود؟ هانتینگت ــته می ش ــم پنداش ــدر ضــروری و مه چه ق
رابطــه بــه مشــارکت سیاســی جوانــان می گویــد: بــا توجــه بــه شــکاف نســلی، شــرایط 
ــام«  ــادی، »نظ ــی و اقتص ــی، اجتماع ــای سیاس ــان و چالش ه ــه و جه ــول در جامع متح
ــرد  ــم بپذی ــی مه ــای اجتماع ــوان نیروه ــان را به عن ــت، جوان ــه حکوم ضــرورت دارد ک
ــد  ــام، باورمن ــرت الت ــان فراهــم ســازد. روب ــرای مشــارکت سیاســی جوان ــه را ب و زمین
ــت  ــد از حاکمی ــا بای ــت دولت ه ــد به جــای حاکمی ــه در عصــر جدی ــن اســت ک ــه ای ب

ــرد.   ــت ک ــی صحب ــای اجتماع ــا و جنبش ه گروه ه
بستر و خاستگاه مشارکت سیاسی جوانان

ــی  ــد: اول ــف می کنن ــر تعری ــان را دو عنص ــی جوان ــارکت سیاس ــتر مش ــه و بس زمین
ــی،  ــی و آموزش ــای تحصیل ــد نهاده ــم و چارچوب من ــای منظ ــه راهکاره ــردد ب برمی گ
برنامه هــای ســازندۀ حکومــت جهــت رشــد و ارتقــای جوانــان، اندیشــۀ بــاز و 
ــوط  ــی من ــی؛ و دوم ــای اجتماع ــا و نهاده ــت فامیل ه ــی، درای ــران سیاس ــۀ رهب آگاهان
ــی  ــس، توانای ــه نف ــاد ب ــناختی )اعتم ــدرت روان ش ــی، ق ــش، آگاه ــا، دان ــر اندوخته ه ب
ــی- ــای اجتماع ــدن در برنامه ه ــانه ها...(، سهیم ش ــور در رس ــع، حض ــت در جم صحب
ــان می باشــد  فرهنگــی، ایجــاد نهادهــای منظــم، فعالیت هــای ســاختارمند و تیمــی جوان
کــه راه هــای مناســب را جهــت حضــور شــان در مشــارکت سیاســی همــوار می ســازند.

خاســتگاه مشــارکت سیاســی، مشــارکت فرهنگی-اجتماعــی اســت، از همیــن رو 
وقتی کــه جوانــان در امــورات اجتماعی-فرهنگــی حساســیت و حضــور نداشــته باشــند، 
بی تفــاوت باشــند واضــح اســت کــه در عرصــۀ سیاســت نیــز کنــش و فعالیــت مفیــد و 
کارا از خــود نمی تواننــد داشــته باشــند. ورود در عرصــۀ فرهنــگ و اجتمــاع را نهادهــای 
ــان شــان را چشم آشــنا  ــد کــه نوجوان ــواده مســوولیت دارن ــد مکتــب و خان ــی مانن ابتدای
ــت که  ــن اس ــت، ای ــم اس ــه مه ــد و آن چ ــت نماین ــی تربی ــورات فرهنگی-اجتماع در ام
خانواده هــا نبایــد در عرصــۀ حضــور فرزنــدان شــان »تبعیــض جنســیتی« )پســر و دختــر( 
قایــل شــوند؛ زیــرا در صــورت قایل شــدن تبعیــض جنســیتی، دموکراســی و مشــارکت 
عادالنــه و عمومــی زنــان و مــردان در عرصــۀ عمومــی، انتخابــات و دولــت داری دچــار 

ــود.   ــال می ش اخت
مشارکت سیاسی جوانان در افغانستان

اگــر ســطح ســودمندی مشــارکت سیاســی جوانــان افغانســتان را بــه بررســی بگیریــم بــه 
ســاده گی ایــن دلیــل بــه فکــر همــه گان بــروز می یابــد: پیگیــری رویدادهــای سیاســی-

اجتماعــی در داخــل و خــارج و برجسته ســازی موضوعــات حــول حقــوق شــهروندی، 
ــات و  ــی-اقتصادی، اصاح ــعه سیاس ــالۀ توس ــادی، مس ــکات اقتص ــی، مش ــت مل امنی
ــریات و  ــانه ها، نش ــیلۀ رس ــر به وس ــات دیگ ــوارد و موضوع ــایر م ــی و س اصول گرای
دانشــگاه ها بــر تحــول فکــری و نگــرش تعــداد بــزرگ جوانــان مــا و افزایــش مطالبــات 

ــل توجــه داشــته اند.  ــر قاب ــی آن هــا تاثی مشــارکتی و مدن
ــام دموکراســی در  ــا نظ ــه گوی ــال پســین )عصری ک ــن هفده س ــان افغانســتان در ای جوان
کشــور حاکــم بــوده(، از دانــش، مهــارت، آگاهــی، اســتفاده از تکنالــوژی، دسترســی بــه 
اطاعــات جهانــی و تــازه، فهــم از نظــام دموکراســی، شــعور اجتماعــی و سیاســی و... 
شــان در طــول و عــرض تاریــخ ایــن کشــور بی ســابقه بــوده اســت، هیــچ نســلی از ایــن 
ســرزمین در هیــچ برهــه تأریــخ گذشــته، از این قــدر فهــم و درک وافــر برخــوردار نبــوده 
ــر از 62درصــد جمعیــت افغانســتان را جمعیــت  اســت. طوری کــه روشــن اســت؛ باالت
جــوان تشــکل می دهــد. پــس بایــد خاطرنشــان نمــود کــه جوانــان ایــن ســرزمین همــۀ 
ــارکت  ــای مش ــا و مجال ه ــر فرصت ه ــد، اگ ــمار می رون ــه به ش ــن خط ــدار ای دار و ن
سیاســی بــرای جوانــان افغانســتان کــه از هیــچ بعــدی الزم )دانــش الزم، مهــارت، کمیــت 
ــه  ــا ب ــه م ــوان گفــت ک ــل می ت ــان کام ــا اطمین ــا گــردد ب ــد، مهی نفــوس...( کمــی ندارن

ــم.  ــوب دســت می یابی ــت مطل وضعی
ــه  ــز ب ــی و مجه ــهروندان آگاه، مدن ــه ش ــداوم آن ب ــی و ت ــه دموکراس ــه ک همان گون
ــی  ــداوم دموکراس ــا و ت ــرای بق ــان ب ــور جوان ــت و حض ــد اس ــی نیازمن ــت سیاس تربی
یــک امــر حتمــی، مهــم و ضــروری پنداشــته می شــود، لهــذا روشــن اســت کــه نســل 
ــور  ــن کش ــا در ای ــی یک ج ــام دموکراس ــا نظ ــان ب ــتان هم زم ــهروندان افغانس ــوم ش س
ــت  ــل های اول و دو. سرش ــا نس ــد ت ــام دارن ــن نظ ــری از ای ــده اند، و درک بهت ــغ ش بال
مشــارکت ایــن را ایجــاب می نمایــد کــه مشــارکت بایــد بــا کســی یــا گروهــی صــورت 

ــوده باشــد. ــه روز برخــوردار ب ــت الزم و ب ــش و درای ــه »طــرف« از دان ــرد ک بگی
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ـــیدی،  ـــال 1375 خورش ـــزان س ـــر 5می ـــاعت 5عص ـــی س حوال
ـــش  ـــت بخ ـــدان قناع ـــت چن ـــات دول ـــل وجبه ـــت کاب وضعی
ــرد،  ــت می کـ ــل اصابـ ــه کابـ ــو بـ ــت از چندسـ ــود، راکـ نبـ
اکبرخـــان،  کابل-وزیرمحمـــد  دولتـــی  شـــفاخانه های 
چهارصـــد بســـتر و شـــفاخانه اطفـــال اندراگانـــدی در 
ــاعت  ــی سـ ــن حوالـ ــد. مـ ــر بودنـ ــا پـ ــل، از زخمی هـ کابـ
5عصـــر روز 5میـــزان 1375 به خاطـــر دیـــدن شـــاه محمد 
یک تـــن از خویشـــاوندان مـــا کـــه در جنـــگ رویـــارو بـــا 
ـــودود  ـــر عبدال ـــا داکت ـــراه ب ـــود، هم ـــده ب ـــی ش ـــان زخم طالب
مهـــران، بـــه شـــفاخانۀ ۴00 بســـتر رفتیـــم و بعـــد از دیـــدن 
ــر گرفـــت،  ــاعت را در بـ مریـــض- ممکـــن حـــدود یک سـ
ـــن  ـــل کامل ـــت کاب ـــدیم، وضعی ـــرون ش ـــفاخانه بی ـــی از ش زمان
ـــود  ـــا ب ـــل از مدت ه ـــد کاب ـــد .هرچن ـــوم می ش ـــون معل دگرگ
ـــن  ـــامی گلبدی ـــزب اس ـــدید، ح ـــاران ش ـــت ب ـــر راک ـــه زی ک
ــۀ دیگـــری  ــزان گونـ ــا 5میـ ــرار داشـــت، امـ ــار قـ حکمت یـ
داشـــت جاده هـــا از عبـــور و مـــرور مـــردم خالـــی بـــود، از 
ـــه  ـــود، ب ـــری نب ـــی خب ـــای تکس ـــهر و موتره ـــپورت ش ترانس
نـــدرت موتـــر در فاصلـــه چنـــد دقیقـــه آن هـــم بـــا شـــتاب 
ــوم  ــن معلـ ــت، از قرایـ ــی می گذشـ ــدان هوایـ ــادۀ میـ از جـ
ــتن  ــال آبسـ ــل درحـ ــی در کابـ ــزی مهمـ ــه چیـ ــد کـ می شـ
ـــا  ـــت ه ـــار راک ـــدای انفج ـــا ص ـــل را تنه ـــکوت کاب ـــت؛ س اس
بـــود کـــه می شکســـتاند. مـــن و داکتـــر عبدالـــودود مهـــران، 
ـــده  ـــوار ش ـــری س ـــده و در موت ـــفاخانه برآم ـــه از ش ـــه عجل ب
ـــن  ـــد م ـــام ش ـــم، ش ـــت کردی ـــروان حرک ـــۀ پ ـــب کارت و جان
ـــادی  ـــردم ع ـــون از م ـــای گوناگ ـــیدم. تبصره ه ـــه رس ـــه خان ب
و حتـــی دکان داران ســـر کوچـــه شـــنیده می شـــد، هـــوا رو 
ـــا  ـــدای انفجاره ـــوا ص ـــی ه ـــا تاریک ـــت، ب ـــی می رف ـــه تاریک ب
ـــروان  ـــۀ پ ـــدی کارت ـــه در بلن ـــا ک ـــۀ م ـــد و از خان ـــم ش ـــز ک نی
واقـــع بـــود، ظاهـــرن شـــهر کابـــل طـــوری معلـــوم می شـــد 
ـــش  ـــن آرام ـــا ای ـــت، ام ـــه اس ـــرو رفت ـــی ف ـــهر در آرامش ـــه ش ک
ــش از  ــه در بیـ ــت کـ ــی داشـ ــود توفانـ ــی خـ ــاه، در پـ کوتـ
ـــک  ـــر و خش ـــل، ت ـــان جاه ـــم فاتح ـــقاوت و ظل ـــال ش چهارس
ایـــن جامعـــه را ســـوختاند. هرلحظـــه گپ هـــای نـــو و 
هراســـناکی به گـــوش می رســـید، همـــه اش از جنـــگ بـــود و 
زخمی شـــدن ها و عقب نشـــینی. هنـــور از آمدنـــم بـــه خانـــه 
لحظاتـــی نگذشـــته بـــود کـــه دروازۀ خانـــه مـــا تـــک تـــک 
ـــزاهلل  ـــرادرم عزی ـــردم، ب ـــاز ک ـــم و در را ب ـــتاب رفت ـــه ش ـــد، ب ش
ـــد. او  ـــه ش ـــکوت وارد خان ـــوم و س ـــه مغم ـــدم ک ـــا را دی ایم
ـــیر  ـــب پنجش ـــن جان ـــادۀ رفت ـــا آم ـــتور داد ت ـــواده دس ـــه خان ب
ـــا  ـــزد و ام ـــی ن ـــدا حرف ـــت، ابت ـــپ اس ـــه گ ـــیدم چ ـــند؛ پرس باش
ـــغال  ـــال اش ـــان در ح ـــت: طالب ـــری گف ـــکوت مختص ـــد از س بع
پایتخت انـــد. بـــاورم نمی شـــد، گفتـــم مگـــر در چهارســـال 
ـــار  ـــاید این ب ـــم، ش ـــنیده بودی ـــقوط ش ـــقوط و س ـــم از س ـــا ک م

ـــا  ـــد. ام ـــمن باش ـــات دش ـــن تبلیغ ـــد و ممک ـــن باش ـــز چنی نی
ــود.  ــی بـ ــال فروپاشـ ــز درحـ ــدی همه چیـ ــار جـ ــی این بـ نـ
ـــه  ـــه هم ـــعود ب ـــت، مس ـــاص اس ـــپ خ ـــی گ ـــت: بل ـــا گف ایم
ـــاید  ـــت، ش ـــل را داده اس ـــینی از کاب ـــتور عقب نش ـــات دس قطع
ـــد  ـــا بای ـــوند و م ـــل ش ـــان وارد کاب ـــر طالب ـــاعت دیگ ـــا چندس ت
ایـــن شـــهر را تـــرک کنیـــم. پرســـیدم نیروهـــا کجـــا عقـــب 
خواهـــد رفـــت، بـــرادرم گفـــت: نمی دانـــم شـــاید پشـــت 
کوتـــل و یاهـــم جبـــل الســـراج و جایـــی دیگـــری. راســـتی 
ـــه  ـــا چ ـــت م ـــم: سرنوش ـــود گفت ـــا خ ـــودم، ب ـــردد ب ـــچ و مت گی
ــه  ــه این گونـ ــرد کـ ــر نمی کـ ــس فکـ ــد؟ هیچ کـ ــد شـ خواهـ
ـــال  ـــرا در چهارس ـــوند، زی ـــل ش ـــان وارد کاب ـــی طالب ـــه راحت ب
ـــان  ـــاک جوان ـــن خ ـــب ای ـــه وج ـــب ب ـــل در وج ـــاع از کاب دف
زیـــادی خـــون داده بودنـــد؛ امـــا توطیـــه و دسیســـۀ خیلـــی 
بـــزرگ بـــود و باالتـــر از تصـــور مـــردم عـــادی، طوری کـــه 
ـــروبی- ـــا از راه س ـــتند ت ـــر داش ـــتانی ها، در نظ ـــان و پاکس طالب

تـــگاب در قســـمت پشـــت کابـــل دور خـــورده و مدافعیـــن 
شـــهر را در کابـــل محاصـــره قـــرار داده و جنـــگ را کوچـــه 
بـــه کوچـــه بکشـــانند. ایـــن پـــان به وســـیلۀ اســـتخبارات 
احمدشـــاه مســـعود کشـــف و همـــان شـــد کـــه مســـعود در 
ـــد  ـــادر کن ـــود را ص ـــای خ ـــینی نیروه ـــان عقب نش ـــت فرم نهای
ـــاعت  ـــا س ـــیدی، ت ـــزان 1375 خورش ـــت 5می ـــد از چاش و بع
ـــه  ـــل خیرخان ـــی از کوت ـــی دولت ـــای نظام ـــام نیروه ـــب تم 10ش
ـــی  ـــت؟ گروپ ـــه می گذش ـــق چ ـــر مناط ـــا در دیگ ـــتند. ام گذش
ـــهر  ـــل ش ـــل داخ ـــۀ کاب ـــد از تخلی ـــتانی ها بع ـــان و پاکس از طالب
ـــا  ـــز ب ـــروه مجه ـــک گ ـــدند و ی ـــتقیم وارد ارگ ش ـــده و مس ش
ــه  ــد رفتـ ــل متحـ ــازمان ملـ ــر سـ ــر جانـــب دفتـ چندین موتـ
ــتان را از  ــابق افغانسـ ــور سـ ــب اهلل رییس جمهـ ــر نجیـ و داکتـ
مهمان خانـــۀ ســـازمان کشـــیده و در موتـــر ســـوار کـــرده و 
بـــه ارگ انتقـــال می دهنـــد، قـــرار اطاعـــات تاییـــد ناشـــده 
ـــب اهلل  ـــر نجی ـــا داکت ـــو ب ـــاعت گفت وگ ـــدود دوس ـــد از ح بع
باالخـــره موصـــوف را از ارگ کشـــیده و در جـــادۀ عمومـــی 
مقابـــل ارگ از موتـــر پیـــاده می کننـــد. بـــه قـــول صوفـــی 
دل آغـــا یک تـــن از دوســـتانم کـــه در عقـــب مســـجد پـــل 
خشـــتی دکان چای فروشـــی داشـــت گفت:«حوالـــی ســـاعت 
یـــازدۀ شـــب منطقـــۀ مـــا ســـکوت مطلـــق بـــود، در هیـــچ 
کوچه یـــی صـــدای موتـــر شـــنیده نمی شـــد، امـــا در ســـرک 
ـــدت  ـــا به ش ـــا و ارگ، موتره ـــی آریان ـــی و چهارراه ـــۀ امان لیس
ــه در  ــا کـ ــد .صوفـــی دل آغـ ــد بودنـ ــال رفـــت و آمـ در حـ
منطقـــۀ شـــش درک کابـــل نزدیـــک ارگ خانـــه دارد، گفـــت: 
مـــا در بـــام خانـــه بـــاال شـــده بودیـــم، همه  جـــا خاموشـــی 
ـــی  ـــۀ امان ـــرک لیس ـــا از س ـــردد موتره ـــدای ت ـــا ص ـــود و تنه ب

ــد. ــنیده می شـ شـ

څــوک دی؟ افغانستان چه گونه گشته شد؟ دا     رییس جمهور سابق  داکتر نجیب اهلل   

معاون وزارت خارجۀ روسیه:

ما آمادۀ بررسی مسالۀ سوریه هستیم
ـــی  ـــر آماده گ ـــیه ب ـــه روس ـــر خارج ـــاون وزی مع
ــز  ــوع تجهیـ ــی موضـ ــت بررسـ ــیه جهـ روسـ
ــکی اس-300  ــامانه های موشـ ــه سـ ــوریه بـ سـ
ـــال  ـــن ح ـــا در عی ـــرد، ام ـــد ک ـــکا تاکی ـــا امری ب
از واشـــنگتن خواســـت در ارزیابـــی گام هـــای 
ـــد. ـــرف نزن ـــه اش ح ـــع متکبران ـــکو از موض مس
ســـرگئی ریابکـــوف، معـــاون وزیـــر خارجـــه 
خبرگـــزاری  بـــا  گفت وگـــو  در  روســـیه 
ـــی  ـــادۀ بررس ـــا آم ـــرد:  م ـــح ک ـــس تصری اینترفک
ـــوریه  ـــت س ـــه وضعی ـــوط ب ـــاله مرب ـــی مس تمام
یـــا هـــر کشـــور دیگـــر بـــا امریـــکا هســـتیم، 
ــا  ــره بـ ــه مذاکـ ــر گونـ ــه هـ ــرای اینکـ ــا بـ امـ
ــد  ــد؛ بایـ ــر باشـ ــی  مثمرثمـ ــان امریکایـ همتایـ
آن هـــا رویکـــرد قلدرمآبانـــه و تکبـــر خـــود را 
ـــرات  ـــه نظ ـــد ک ـــاش نکنن ـــد و ت ـــار بگذارن کن
ـــود  ـــوری وانم ـــود را ط ـــارات شـــخصی خ و اظه
ـــول  ـــل قب ـــن و قاب ـــل ممک ـــا راه ح ـــه تنه ـــد ک کنن

اســـت.
ـــا  ـــا ب ـــا م ـــت: طبیعت ـــاره گف ـــن ب ـــوف در ای ریابک
دقـــت اظهـــارات و موضع گیری هـــای مقامـــات 
ـــاره ایـــن موضـــوع را بررســـی  ارشـــد امریـــکا درب
ـــه  ـــی ک ـــن تصمیمات ـــد چنی ـــدون تردی ـــم، ب می کنی
ـــکاش  ـــل و کن ـــی مفص ـــد از بررس ـــم بع می گیری
ــب  ــام جوانـ ــن تمـ ــر گرفتـ ــق و در نظـ عمیـ
و شـــرایط اســـت؛ لـــذا هرگـــز نمی تـــوان 
ـــور  ـــا تص ـــی م ـــان امریکای ـــه همتای ـــوری ک آن ط
ــت  ــن گام در جهـ ــه ایـ ــت کـ ــد، گفـ می کننـ
تشـــدید اوضـــاع اســـت. مـــا هیـــچ توجیهـــی 

بـــرای چنیـــن اظهارنظرهایـــی نمی بینیـــم.
در  روســـیه  خارجـــه  وزیـــر  معـــاون 
ــه  ــات علیـ ــن اتهامـ ــرد: ایـ ــد کـ ــه تاکیـ ادامـ
روســـیه را نماینـــده گان »کشـــوری مطـــرح 
می کننـــد کـــه طـــی ســـال های گذشـــته در 
ــخصا  ــه و مشـ ــان در خاورمیانـ سیاست های شـ
در تعییـــن سیاست شـــان در قبـــال ســـوریه 

ــد.« ــام داده انـ ــتباه انجـ ــت اشـ ــتباه پشـ اشـ
ارزیابـــی  بـــه  را  امریکایـــی  مســـووالن  او 
ــوع  ــه موضـ ــه در زمینـ ــیه چـ ــای روسـ گام هـ
تجهیـــز ســـوریه بـــه ســـامانه های اس-300 
یـــا در مســـایل دیگـــر فراخوانـــد و از آن هـــا 
ــر و  ــر، متعادل تـ ــی واقعی تـ ــت موضعـ خواسـ

بی طرفانـــه  اتخـــاذ کننـــد.
ــکو  ــت مسـ ــر درخواسـ ــار دیگـ ــوف بـ ریابکـ
از امریـــکا بـــرای یکـــی کـــردن تاش هـــا در 
ـــوریه و در  ـــم در س ـــا تروریس ـــارزه ب ـــه مب زمین

کل منطقـــه را مطـــرح کـــرد.
ـــری  ـــت خب ـــون در نشس ـــان بولت ـــته ج روز گذش
ــورک  ــی در نیویـ ــه امریکایـ ــات بلندپایـ مقامـ
ـــرای  ـــکو ب ـــم مس ـــای تصمی ـــه پیامده ـــبت ب نس
ســـوریه  بـــه   300- اس  ســـامانه های  دادن 

ــدار داد. هشـ
وی ایـــن تصمیـــم را »اشـــتباهی فاحـــش« 
ـــش ســـوریه  ـــردن ارت ـــز ک ـــت: مجه ـــد و گف خوان
بـــه ایـــن ســـامانه  تهدیـــدی را بـــرای تشـــدید 
ـــد. ـــاد می کن ـــه ایج ـــاع در منطق ـــاک اوض خطرن

ـــکو از  ـــه مس ـــرد ک ـــدواری ک ـــراز امی ـــون اب بولت
ـــد. ـــر کن ـــرف نظ ـــود ص ـــم خ تصمی

ـــز در  ـــکا نی ـــۀ امری ـــر خارج ـــو، وزی ـــک پامپی مای
ـــی،  ـــی هیل ـــا نیک ـــترک ب ـــری مش ـــس خب کنفران
ــل  ــازمان ملـ ــده در سـ ــاالت متحـ ــده ایـ نماینـ
و جـــان بولتـــون تصریـــح کـــرد کـــه تصمیـــم 
دارد نشســـتی بـــا ســـرگئی الوروف، وزیـــر 
خارجـــه روســـیه در حاشـــیه دوره کنونـــی 
ـــد  ـــته باش ـــل داش ـــازمان مل ـــی س ـــع عموم مجم
ـــه  ـــامانه های اس- 300 ب ـــل س ـــأله تحوی ـــا مس ت

ســـوریه را مـــورد بررســـی قـــرار دهـــد.
پامپیـــو تصریـــح کـــرد کـــه ایـــاالت متحـــده 
هم چنـــان بـــه همـــکاری بـــا روســـیه در 
ــد  ــرف پایبنـ ــه دو طـ ــورد توجـ ــای مـ زمینه هـ

اســـت.

ــه هــدف ایجــاد ســهولت  ــک ب ــزی بان عزی
بــرای مشــتریان ریاســت برشــنا، قــراردادی 
ــاند.  ــاء رس ــه امض ــت ب ــن ریاس ــا ای را ب

ــد از  ــرارداد، مشــتریان می توانن ــن ق ــق ای طب
طریــق برنامــۀ AZI-PAY بــل برق شــان را 
بپردازنــد. در نشســتی خبــرِی کــه بــه همیــن 
مناســبت در تــاالر کنفرانــس ریاســت برشــنا 
برگزار شــده بــود، محتــرم محمدســالم امید، 
ــر  ــک و انجنی ــزی بان ــی عزی ــس اجرای ریی
امــان اهلل غالــب، رییــس شــرکت برشــنا 
ــب از  ــای غال ــد. آق ــرارداد را امضــاء کردن ق
بهــر ایجــاد ایــن ســهولت، از عزیــزی بانــک 
ــزی  ــدان عزی ــرای کارمن ــرد و ب ــکر ک تش
ــرای  ــرد. ب ــتر آرزو ک ــت بیش ــک موفقی بان
ــه 6 ــه صفح ــی...    ادام ــت چگونگ دریاف

رحمت اهلل بیگانه

قرارداد عزیزی بانک با ریاست برشنا؛ 
AZI-PAY پرداخت بل برق از طریق
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