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ننگرهار؛ قربانِی گروهی 
رازآمیز و ویرانگر

دیروز سخنگوی والی ننگرهار گفت که داعش 60 خانه 
را در این والیت آتش زده است. این خانه ها قباًل تخلیه 
اقدام خصمانه ی  اولین  بودند. سوزاندن 60 خانه،  شده 
داعش نیست، این گروه  بارها در برابر نیروهای امنیتی 
کشور و پولیس محلی قرار گرفته است و در مواردی نیز 
اقدام به کشتار گسترده ی مردم کرده است. ظاهر قدیر، 
عضو قدرتمند پارلمان کشور بارها به چهره های مبهمی 
در حکومت اشاره کرده که از داعش حمایت می کنند. 
افشا  را  آن  هیچ گاه  که  است  سندی  داشتن  مدعی  او 
تاکنون  داعش  شکستن  درهم  برای  حکومت  نمی کند. 
چندین عملیات نظامی را اجرا کرده است. نیروهای ناتو 
و پهپادهای امریکایی نیز در جست وجوی فرماندهان این 
گروه اند. به رغم این تالش ها، این حادثه و حوادث مشابه 
نشان می دهد که هنوز راه درازی تا از میان برداشتن این 

گروه در پیش است.
داعش مدعی ایجاد گروه خراسان است، به این ترتیب 
در  داعش  تأیید حضور  نحوی  به  را  ادعا  این  می توان 
افغانستان دانست. اما کسانی مانند امراهلل صالح، رییس 
به  متمایل  چهره های  برخی  یا  و  ملی  امنیت  پیشین 
اپوزیسیون غیررسمی حکومت، در مورد حضور واقعی 
این گروه تردید کرده اند. این گمان به وجود آمده است که 
داعش، پوششی بر تخریب کاری گروه های دیگری است. 
اما حکومت بارها بر حضور داعش تأکید کرده و در سال 
جاری به صورت مرتب آماری از کشته های این گروه در 
عملیات ضدتروریستی نیروهای امنیتی گزارش کرده اند. 

تصور غالب دیگر این است که داعش نیز...
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بررسی گفت وگوهای صلح 
در افغانستان در چهار دهه ی اخیر؛ 

معرفی چالش ها و ارائه ی 
راه حل ها

انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان اخیراً تحقیقی را زیر عنوان »بررسی گفت وگوهای صلح در 
افغانستان در چهار دهه ی اخیر« انجام داده است.

این تحقیق که روز پنج شنبه، 23 جدی منتشر شد در آن تالش شده که یک نقشه ی راه برای رسیدن 
به صلح عادالنه و پیش برد موفقانه ی مذاکرات جاری صلح با مخالفان مسلح بر مبنای »فهم تاریخی 
دالیل و علل شکست پروسه های صلح و حل سیاسی منازعات در طول چهار دهه ی گذشته«، 
ارائه شود. این تحقیق عناصر و عوامل فعال در شکل دهی منازعه و جنگ در مقاطع مختلف پس 
از کودتای 7 ثور سال 1357 را بررسی کرده است. در این تحقیق با 32 تن از رهبران سیاسی و 

شخصیت های فکری و فرهنگی با درنظر داشت تنوع قومی و زبانی و  تناسب و توزان جنسیتی...

فرصت سوءاستفاده از آزادی بیان را نمی دهد
واکنش ارگ به سخنان مجاهد؛



... پیش از آن که ربطی به گروه دولت اسالمی در 
عراق و شام داشته باشد، تحت کنترل گروه های 
تروریستی یی است که عمدتاً در پاکستان ریشه 

دارند.
وابسته  داعش  حضور  مورد  در  دیدگاه ها  این 
به مناقشه های سیاسی  است و به بعد انسانی و 
هزینه ی اقتصادی آن کمتر توجه می کند. واقعیت 
عینی تر این است که چه داعش ساخته ی دستگاه 
باشد چه  دیورند  آن سوی خط  تروریست پرور 
عراق  و  سوریه  در  اسالمی  دولت  در  ریشه 
داشته باشد، در عمل هرازگاهی سرهای مردم را 
می برند، قریه ها را در ولسوالی های ننگرهار تخلیه 
می کنند و در مواقعی نیز خانه های مردم را آتش 
می زنند. عالوه بر آن، تاکنون داعش چند حمله ی 
مرگبار به مردم، از جمله حمله به معترضان جنبش 
روشنایی، را به دوش گرفته است. از این منظر اگر 
به واقعیت گروه داعش نگریسته شود، ضرورت 
این گروه، راه های اجرای آن و  طرح سرکوب 
شناسایی عوامل محیطی تقویت کننده ی حضور 
داعش، ما را کمک می کند تا از میزان ستمی که 

شهروندان متحمل می شوند، بکاهیم.
غالباً استدالل می شود که به لحاظ ایدیولوژیک و 
اعتقاد مذهبی، داعش مجال نفوذ در میان قبایلی و 
شرقی کشور ندارند. این استدالل بر این واقعیت 
دور تاریخی متکی است که حنفیت بغدادی مردم 
افغانستان سر سازگاری با بنیادگرایی فراملی و 
فرامذهبی »داعش« انطباق پذیر نیست. با این حال، 
طی  در  که  است  این  واقع تر  به  نزدیک  گمان 
تهاجم روسیه به افغانستان و تشکیل گروه های 
آمدن  آن  از  پس  و  پاکستان  در  جهادطلب 
افغان به مدارس دینی در پاکستان و  نوجوانان 
بر مبنای تصمیمی که ضیاألحق مبنی بر حمایت 
به  تندروتر »دیوبند«  باور  بنیادگرایی داشت،  از 
افغانستان صادر شد. به این ترتیب، این گروه ها 
که باورهای مداراناپذیرتر و نزدیک تر به تندروی 
اسالمی را دارند، در بسیاری از مناطق طرفدار 
فقر  منظر  از  افغانستان  دیگر،  سوی  از  دارد. 
اقتصادی و شکاف اجتماعی و قومی ظرفیت این 
نوع داعش در کشور  از  بنیادگرایی  دارد که  را 
رخصت یابد که گسترده تر شود. گفته های مبنی 
بر این که داعش در میان سنی مذهبان فقیری که 
عمدتاً از نظر تباری متعلق به یک اقلیت قومی 
است، به استخدام نیروی نظامی می پردازد. کسانی 
که از وضعیت موجود خسته اند و به دنبال جنبشی 
خشن و پرظرفیت برای خالی کردن خشم خود 
هستند، هیچ گروهی وسوسه برانگیزتر از داعش را 
نمی توانند بیابند. آن ها قطعاً یک فرصت محیطی 

برای داعش به حساب می آیند.
به این ترتیب، می توان همچنان که در سوریه یا 
به  داعش  منشأ  سر  یافتن  برای  می توان  عراق 
سراغ عواملی غیر از تنش های سیاسی و فرقه یی 
در  را  مواردی  می توان  نیز  افغانستان  در  رفت، 
نظر گرفت که اگر مورد توجه قرار نگیرند، به 
عوامل قدرت دهنده ی داعش بدل خواهند شد. 
اختالف  وجود  به دلیل  نمی توان  این حساب،  با 
نظر بر سر حضور و عدم حضور این گروه در 
کشور، از جنایاتی که هر روز در شرق کشور رخ 
می دهد، چشم پوشی کرد؛ گروهی که می تواند 
در غیبت توجه حکومت، به درد سر دیگری شبیه 
طالبان، بدل شود و تا مرز تهدید نظام سیاسی 

پساطالبان پیش بیابد.

واکنش ارگ به سخنان مجاهد؛
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اطالعــات روز: ولســوالی کــوت والیــت ننگرهــار کــه 
در مــاه اســد ســال جــاری از وجــود داعــش پاکســازی 
ــه  ــاره ب ــان ایــن گــروه دوب ــود، اکنــون جنگجوی شــده ب
ایــن ولســوالی برگشــته و ده هــا منــزل مســکونی را بــه 

ــیده اند. ــش کش آت
دفتــر رســانه های والیــت ننگرهــار بــا نشــر خبرنامه یــی 
ــه 67  ــش روز جمع ــان داع ــت جنگجوی ــالم کرده اس اع
خانــه را در ایــن ولســوالی ســوختانده اند. براســاس 
ــش  ــا پی ــا مدت ه ــن خانه ه ــاکنان ای ــه، س ــن خبرنام ای
خانه هــای خــود را بــه دلیــل ناامنــی تــرک کــرده بودنــد 
ــه  ــود؛ ب ــی از ســکنه ب و در زمــان رویــداد، خانه هــا خال

ــان آســیب نرسیده اســت. ــه غیرنظامی ــل ب ــن دلی همی
ــه  ــار گفت ــی ننگره ــخن گوی وال ــی، س ــااهلل خوگیان عط
اســت کــه جنگجویــان گــروه داعــش در ســاحات 
ــوت  ــوالی ک ــاخیل ولس ــی پای و برش ــوی، بَرس الغرج

ــد. ــش زده ان ــا را آت ــن خانه ه ای
ــون در  ــاحات اکن ــه آن س ــزوده ک ــی اف ــای خوگیان آق

ــت. ــش اس ــرل داع کنت
ــه نقــل از باشــندگان  در همیــن حــال صــدای امریــکا ب
ــوی  ــه از س ــای ک ــداد خانه ه ــزارش داده  تع ــل گ مح
جنگجویــان داعــش بــه آتــش کشیده شــده اند، بــه صــد 

ــد. ــه می رس خان
بــه گفتــه ی آنــان، افــراد وابســته بــه داعــش، اثاثیــه ی این 
ــش  ــه آت ــازل را ب ــرده و ســپس من ــا خــود ب ــازل را ب من

کشــیده اند.
ــرده  ــوم ک ــداد را محک ــن روی ــی ای ــور غن رییس جمه
بیانیه یــی  در  ریاســت جمهوری  رســانه های  دفتــر  و 
ــار  ــردم افغانســتان یک ب ــه »دشــمنان م نوشــته اســت ک
دیگــر دســت بــه جنایــت و عمــل نابخشــودنی زدنــد.«

بیاینــه افــزوده کــه رییس جمهــور ضمــن محکــوم  نمودن 
شــدید ایــن عمــل »جنایت کارانــه ی داعــش« گفــت کــه 
ــه و  ــای عام ــه ملکیت ه ــاندن ب ــوزاندن و آسیب رس س
ایجــاد رعــب و تــرس در میــان مــردم، عمل نابخشــودنی 

بــوده کــه در هیــچ دیــن و آئینــی توجیــه نــدارد.
براســاس ایــن بیانیــه آقــای غنــی افــزوده کــه »گروه هــای 
ــه  ــت ب ــواره دس ــه گان هم ــتور بیگان ــتی به دس تروریس
انجــام اعمــال بی شــرمانه یی چــون کشــتار مــردم و 

ــد.« ــه می زنن ــکان عام ــه ام ــاندن ب آسیب رس
 او بــه ارگان هــای امنیتــی و دفاعــی کشــور دســتور داده 
ــدت و  ــا ش ــتان ب ــالت تروریس ــه حم ــه این گون ــه ب ک
ــان  قــوت تمــام پاســخ داده و در »جهــت قلــع و قــم آن

اقدامــات جــدی« نماینــد.
در همیــن حــال مقام هــای وزارت دفــاع ملــی می گوینــد 
ــوالی  ــیان را در ولس ــه زودی داعش ــی ب ــای دولت نیروه

کــوت والیــت ننگرهــار ســرکوب خواهنــد کــرد.
محمــد رادمنــش، معــاون ســخن گوی وزارت دفــاع 
گفتــه اســت: »مــا ولســوالی کــوت را پاک ســازی کردیــم، 
امــا ایــن محــالت را کــه اینــان مــورد حملــه قــرار دادند، 
جاهــای اســت کــه در نزدیــک ســرحدات اســت و ایــن 
ــد دیگــر نفــوس کــوت از  مــردم می خواســتند کــه مانن
دولــت پشــتیبانی کننــد و بــا خیزش هــای مردمــی یکجــا 

ــان می رســیم.« ــه داد آن شــوند. مــا ب
کــوت یکــی از ولســوالی های کوهســتانی والیــت 
ــون داعــش در آن جــا حضــور  ــه اکن ــار اســت ک ننگره

ــترده دارد. ــال و گس فع
ــر  ــار خب ــی ننگره ــای محل ــد مقام ه ــاه اس ــم م در پنج
دادنــد کــه در نتیجــه ی عملیــات هوایــی و زمینــی 
نیروهــای امنیتــی، ولســوالی کــوت از وجــود داعشــیان 
ــه  ــروه ب ــن گ ــزرگ ای ــز ب ــک مرک پاکســازی شــده و ی

تصــرف نیروهــای دولتــی درآمده اســت.

اطالعــات روز: وزارت داخلــه اعــالم کــرده اســت کــه 
در نتیجــه ی چهــار عملیــات مشــترک ضــد هراس افگنــی 
ــته، 18  ــاعت گذش ــور در 24 س ــت کش ــار والی در چه
ــب کشــته، 13 هراس افگــن زخمــی و  هراس افگــن طال

13 تــن دیگــر بازداشــت شــدند.
وزارت داخلــه دیــروز )شــنبه، 25 جــدی( در خبرنامه یــی 
نوشــته اســت کــه ایــن عملیات هــا در ولســوالی شــینوار 
ــگاب  ــرات، ت ــت ه ــیندند والی ــار، ش ــت ننگره والی
والیــت کاپیســا و ولســوالی انــدر والیــت غزنــی انجــام 

شــده اســت.
ــج عــراده  ــا، پن ــن عملیات ه ــه در ای ــزوده ک ــه اف خبرنام
موتــر، یــک ضــرب هــاوان، دومیــل دهشــکه، یــک میــل 
ــاری  ــواد انفج ــات و م ــداری مهم ــینکوف و مق کالش
مربــوط بــه هراس افگنــان طالــب نیــز کشــف و از بیــن 

ــت. ــرده شده اس ب
از ســوی دیگــر خبرنامــه افــزوده کــه دو فــرد ملکــی کــه 
ــت  ــیندند والی ــوالی ش ــو در ولس ــه این س ــدی ب از چن
هــرات در بنــد طالبــان بودنــد، توســط نیروهــای پولیــس 

ــده اند. ــی آزاد ش مل
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اطالعــات روز: ارگ ریاســت جمهوری بــه ســخنان 
عبدالحکیــم مجاهــد، مشــاور شــورای عالــی صلــح 
ــود  ــده ب ــح« خوان ــتگان صل ــان را »فرش ــه طالب ک
ــچ  ــه هی ــه ب ــت ک ــه اس ــان داده و گفت ــش نش واکن
ــتفاده از آزادی  ــا اس ــه ب ــد ک ــازه نمی ده ــردی اج ف
ــح  ــگتان صل ــا را فرش ــان م ــالن هم وطن ــان قات بی

ــد. ــاب کن خط
در بیانیــه ی ارگ آمــده کــه »دولــت جمهــوری 
داشــتن  و  احتــرام  ضمــن  افغانســتان  اســالمی 
تعهــد قــوی بــه اصــل آزادی بیــان، بــه هیــچ 
ــتفاده از آزادی  ــا اس ــه ب ــد ک ــازه نمی ده ــردی اج ف
بیــان، قاتــالن هم وطنــان، به خصــوص زنــان و 
ــدس  ــن مق ــران اماک ــان ویران گ ــودکان و هم چن ک
و عام المنفعــه و در مجمــوع کشــور را فرشــتگان 

ــد.« ــاب کن ــح خط صل
ــده ی  ــان نماین ــان طالب ــد در زم ــم مجاه عبدالحکی
فوق العــاده ی امــارت اســالمی در ســازمان ملــل 
اکنــون مشــاور شــورای عالــی صلــح  بــود و 
ــدی  ــنبه، 23 ج ــد روز پنج ش ــای مجاه ــت. آق اس
مطالعــات  انســتیتوت  در  خبــری  کنفرانــس  در 
اســتراتژیک افغانســتان از طالبــان و کارنامه هــای 
ایــن گــروه بــه نیکویــی یــاد کــرد و ایــن گــروه را 

ــد.  ــح« خوان ــتگان صل »فرش
گروه هــای  اســت  گفتــه  بیانیــه  ایــن  در  ارگ 
ــگان،  ــاره ی بی گان ــه اش ــر روز ب ــه ه ــتی ک تروریس
ــاندن و  ــهادت رس ــه ش ــور، ب ــی کش ــر ویران به خاط
زجــر و آزار مــردم فعالیت هــای تروریســتی و شــوم 
را انجــام می دهنــد، »آنــان بــه  جــای صلــح، مســتحق 
نابــودی می باشــند« کــه نیروهــای امنیتــی و دفاعــی 
ــاع از  ــا در ســنگرهای دف ــر ضــد آن ه ــا ب شــجاع م

ــد. ــق می نماین ــارزه ی برح ــن مب وط
بیانیــه افــزوده کــه دولــت بادقــت و جدیــت تمــام 
ــوکات  ــد و در چ ــی می کن ــوع را بررس ــن موض ای
قانــون علیــه آن اقــدام خواهــد کــرد کــه ایــن اقــدام 
ــا مــردم شــریف افغانســتان  ــه موقــع ب ــه زودی و ب ب

ــردد. شــریک می گ
ــی  ــخصیت های مل ــه ش ــت ک ــده اس ــه آم در بیانی
و رهبــران افغانســتان بــرای همــه ی هم  وطنــان 
ــی و  ــوع بی احترام ــند و هرن ــرام می باش ــل احت قاب
ــش  ــی و رنج ــث ناراحت ــان، باع ــر آن ــتاخی ب گس
ــد و  ــد ش ــتان خواه ــم افغانس ــت عظی ــر مل خاط
ــل  ــز قاب ــان هرگ ــوم ش ــال ش ــار و اعم ــن رفت چنی

نمی باشــد. قبــول 
ــا  ــت عط ــد، نخس ــای مجاه ــارات آق ــس از اظه پ
محمــد نــور، سرپرســت والــی بلــخ بــه ایــن ســخنان 
واکنــش نشــان داد و گفــت کــه »نخســت بــا دشــمن 

مــان در درون نظــام محاســبه کنیــم.«
آقــای نــور در بیانیــه ی نوشــت کــه »اظهــارات 
یــک عضــو  از عقالنیــت  بــدور  و  غیرمنطقــی 
شــورای عالــی صلــح، نشــان مي دهــد کــه مــا 
نیــاز مندیــم پیــش از رفتــن بــه مصــاف دشــمن در 
خطــوط نبــرد، دشــمنان مــردم مــا را از درون نظــام 

ــم.« ــه کنی تصفی
رییس جمهــور  شــخص  و  حکومــت  از  نــور 
ــن  ــکام قوانی ــه اح ــه ب ــا توج ــه »ب ــود ک ــته ب خواس
ــهید  ــه ش ــرام ب ــی، احت ــت مل ــظ امنی ــور، حف کش
ــای  ــه نیروه ــت ب ــی و حرم ــان مل ــح و قهرم صل
امنیتــی و قداســت نبــرد آنــان، عبدالحکیــم مجاهــد 
ــر آن  ــون بســپارند درغی ــه پنجــه قان را دســتگیر و ب
مــردم اقــدام خواهنــد کــرد و پاســخ دنــدان شــکن 

ــد داد.« ــه خواهن ــزدور بیگان ــن م ــه ای ب
ــه  ــان داده و گفت ــش نش ــت واکن ــه حکوم ــون ک اکن
بررســی  جــدی  به صــورت  را  موضــوع  کــه 
می کنــد، آقــای عطــا در بیانیه یــی دیگــر از واکنــش 

ــت. ــرده اس ــکری ک ارگ تش
اظهــارات حکیــم مجاهــد واکنش هــای جــدی 
ضیــا  احمــد  جملــه،  از  سیاســون  از  شــماری 
مســعود، نماینــده ی ویــژه ی رییس جمهــور در امــور 
حکومــت داری خــوب و احمــد ولی مســعود، رییس 
بنیــاد احمدشــاه مســعود را نیــز در پی داشــته اســت. 

اطالعــات روز: ســند بودجــه ی ســال مالــی 1396 
دیــروز )شــنبه، 25 جــدی( دوبــاره از ســوی 
ــس  ــت مجل ــه نشس ــه ب ــی بودج ــیون مال کمیس
ــراض شــماری از  ــه اعت ــا ب ــه بن ــا ب ــه شــد، ام ارائ
ــودن ســند بودجــه و  ــوازن ب ــر غیرمت ــدگان ب نماین
نادیــده گرفته شــدن پیشــنهادات نماینــدگان در 

ــد. ــاز مان ــب ب ــرح، از تصوی ــن ط ــازی ای به س
ســند بودجــه در حالــی از تصویــب بــاز مانــد کــه 
ــای  ــه رخصتی ه ــس ب ــر مجل ــه ی دیگ ــا دو هفت ت

زمســتانی مــی رود.
امیرخــان یــار، رییــس کمیســیون مالــی و بودجــه ی 
ــن  ــروز ضم ــت دی ــدگان در نشس ــس نماین مجل
گفــت  بودجــه،  تعدیل شــده ی  ســند  ارائــه ی 
کــه در جریــان دو هفتــه ی گذشــته روی ســند 
ــده و  ــی کار ش ــدر کاف ــده به ق ــال آین ــه ی س بودج
نظریــات و پیشــنهادات نماینــدگان در آن جنگانــده 

شــده اســت.
بــه منظــور درج  یــار،  امیرخــان  بــه گفتــه ی 
ــی،  ــورای مل ــدگان ش ــنهادی نماین ــای پیش پروژه ه
حــدود 63 میلیــون دالــر در بخــش بودجــه ی 

توســعه یی افــزوده شــده اســت.
ــی  ــاون کمیســیون مال ــی، مع ــق احمــد عثمان صدی
ــت  ــر والی ــرای ه ــه ب ــند بودج ــه در س ــت ک گف

حــدود 600 هــزار دالــر امریکایــی بودجه یــی 
توســعه یی در نظــر گرفتــه شده اســت.

ــه  ــند بودج ــم س ــدگان بازه ــماری از نماین ــا ش ام
را نامتــوازن خواندنــد و گفتنــد کــه از پیشــنهادات 
نماینــدگان، تنهــا پیشــنهاد کمیســیون مالــی و 

ــت. ــده اس ــس در آن درج ش ــه ی  مجل بودج
ــت  ــراه گف ــردم ف ــده ی م ــم نماین ــمیع اهلل، صمی س
ــه اســاس خواســت  ــد بودجــه ب ــه »طــرح جدی ک
اعضــای کمیســیون مالــی و بودجــه  ترتیــب شــده 
اســت و بــه پیشــنهاد دیگــران هیــچ توجــه صورت 

نگرفتــه اســت.«
مجلــس در اول جــدی طــرح بودجــه ی ســال 
مالــی 1396 را به دلیــل غیرمتــوازن بــودن آن میــان 
والیــات، نبــود پروژه هــای درآمــدزا و دالیــل 
ــاًل ســند بودجــه  ــس ســنا قب ــرد. مجل دیگــر رد ک

ــود. ــرده ب ــد ک را تایی
عبدالــرؤوف  نماینــدگان،  اعتــراض  از  پــس 
ابراهیمــی، رییــس مجلــس بحــث در نشســت 
ــی  ــیون مال ــد و از کمیس ــی خوان ــی را منتف عموم
ــر  ــنبه باردیگ ــه روز یک ش ــت ک ــه خواس و بودج
ــن  ــنبه ای ــد و روز دوش ــه کار کن ــند بودج روی س
طــرح را به صــورت پختــه بــه تــالر عمومــی 

ــد. ــکش کن پیش

سفارتچین:قرارداداحداثواعمارسرکدرهصوف-یکاولنگگاممهمیدرساختارمشترک
»یککمربندیک-جاده«است

اطالعات روز: سفارت چین مقیم کابل می گوید امضای 
دره صوف- سرک  اعمار  و  احداث  پروژه ی  قرارداد 

یکاولنگ یک گام مهم دیگر در ساختار مشترک »یک 
کمربند و یک جاده« بین چین و افغانستان می باشد.

روز  اطالعات  به  خبرنامه یی  ارسال  با  چین  سفارت 
که  است  نوشته  سفارت  این  سخن گوی  از  نقل  به 
بازسازی  و  توسعه  در  به سزایی  اهمیت  از  پروژه  این 
زیربنای ترانسپورت و انکشاف اتصال داخلی افغانستان 
برخوردار بوده که نشان گر همکاری عملی بین چین و 

افغانستان می باشد.
دره صوف- سرک  اعمار  و  احداث  پروژه ی  قرارداد 
وزیر  میان  جاری  سال  جدی   19 تاریخ  به  یکاولنگ 
فواید عامه و رییس شرکت پل و سرک سازی چین با 
حضور رییس جمهور در ارگ ریاست جمهوری امضا 

شد. این سرک 178 کیلومتر طول دارد.
تفاهم نامه ی   2016 سال  در  که  است  نوشته  خبرنامه 
راه  و  ابریشم  راه  اقتصادی  کمربند  مشترک  احداث 
امضا  افغانستان  و  چین  میان   21 قرن  ابریشم  بحری 

شد و به با به دست آوردن سلسله یی از نتایج ملموس 
در از سرگیری پروازهای کابل-سینگ کیانگ، فعالیت 
دو  فعالیت های  دیگر  از  موارد  دیگر  و  قطارباربری 

کشور است.
براساس خبرنامه ی سفارت چین، این کشور به عنوان 
یک همسایه ی خوب، دوست و همکار خوب افغانستان 
متعهد به پیشبرد بازسازی صلح آمیز افغانستان، مشوق 
شرکت های بزرگ و مشهور چینایی برای سرمایه گذاری 

در افغانستان است.



قانوناساسیمقامات
هفته ی تجلیل از قانون اساسی بود. گروه خبرنگار ناراضی برای تجلیل از آن هفته و در اعتراض به بی حرمتی گسترده ی مقامات دولت 

افغانستان به قانون اساسی کشور، قانون اساسی مقامات را نوشته اند.

خبرنگار ناراضی 

فصل هشتم
اداره

مــاده ی یک صــد و سی وششــم: دو نــوع اداره 
ــی.  ــزی و محل ــم، مرک داری

در راس هــر واحــد از ادارات مرکــزی، موجوداتــی 
همان هایی کــه  دارنــد.  تشــریف  وزیــر  به نــام 
بودجــه ی خویــش را مصــرف نمی کننــد، موقــع 
حســاب دهی کــه شــد، یــا کل وزارت را از نــو 
ــد  ــاب می خرن ــدر کت ــا آن ق ــد، ی ــی می کنن رنگمال
ــه ی  ــرفت از هم ــت در پیش ــرار اس ــگار ق ــه ان ک

ــد. ــبقت بگیرن ــورها س کش
واحدهــای اداری محلــی، بــه اصطــالح مــا و شــما 
نظــر علــم جغرافیــا،  از  امــا  والیــت می شــود 
و  روزهــا  همیــن  در  یعنــی  حاضــر،  حــال  در 
عبارت انــد  محلــی  اداری  واحدهــای  شــب ها، 
از نمایندگی هــای حکومــت وحــدت ملــی کــه 
تشــکیالت  و  اجــزاء  فعال انــد.  نیمه نیم کلــه 
ــرق  ــوس، ف ــت نف ــوس، نوعی ــه نف ــر ب ــات نظ والی

. می کنــد
مــاده ی یک صــد و ســی وهفتم: حکومــت بــا 
حفــظ اقتــدار ادارات مرکــزی، ادارات محلــی را 
ــداری  ــردم، مق ــور از م ــرد ام ــریع در به بُ ــرای تس ب
ــد.  ــض می کن ــا تفوی ــه والی ه ــا را ب از صالحیت ه
ــت  ــن صالحی ــری ای ــد اندازه گی ــته، واح در گذش
ــت  ــر راک ــد فی ــا چن ــی ت ــک وال ــه ی ــود ک ــن ب ای
ــر  ــه ب ــد ک ــازه ده ــان اج ــه طالب ــت ب را می توانس
حــال  در  امــا  کنــد.  شــلیک  مــردم  خانه هــای 
ــرای  ــد. ب ــازه ندارن ــه اج ــاز ب ــان نی ــر، طالب حاض
ــری  ــای اندازه گی ــر واحده ــت از ش ــن حکوم همی

بی غــم اســت.
ــت  ــر والی ــتم: در ه ــد و سی وهش ــاده ی یک ص م
امــا  تشــکیل می شــود.  یــک شــورای والیتــی 
بعضــی از والیت هــا از بــس مــردم سرشــار دارنــد، 
دوســت دارنــد در هــر ســی وچهار والیــت، وکیــل 

ــورد اعتمــاد خــود را بفرســتند. م
ــان  ــق هم ــم از طری ــی ه ــورای والیت ــای ش اعض
انتخاباتــی کــه گاهــی گوسفنداســیزه می شــود و 
پُــر  دشــت ها  و  کوه هــا  در  صندوق هــا  گاهــی 
از مــردم در شــوراهای  بــه وکالــت  می گــردد، 

می شــوند. انتخــاب  والیتــی 
وکالی شــورای والیتــی یــک نفــر از اعضــای خــود 
ــل  ــه مث ــد. البت ــاب می کنن ــس انتخ ــث ریی را به حی
ــتگی در  ــت و شایس ــر، اهلی ــای دیگ ــام بخش ه تم
انتخــاب رییــس مطــرح نیســت، اگــر مطــرح بــود؛ 
ــورای  ــس ش ــه ریی ــنویم ک ــم بش ــور نبودی ــا مجب م
ــاف  ــرکت در اختط ــرم ش ــه ج ــرات، ب ــی ه والیت
ــنیدید؟  ــما نش ــد. ش ــروج ش ــاق، ممنوع الخ و قاچ

ــنیدید. ــًا ش حتم
مــاده ی یک صــد و یــک کــم چهلــم )بــه 
فرمایــش یــک وکیــل(: شــورای والیتــی در تامیــن 
اهــداف انکشــافی دولــت و بهبــود امــور هیــچ 
ــد  ــش می کن ــد روز اول کوش ــته، چن ــی نداش نقش
مختلفــه  ریاســت های  و  والــی صاحــب  بــرای 
ــد  ــوه ی خداون ــول و ق ــه ح ــا ب ــد، ام ــوره بده مش
زود خســته می شــود. پــس مشــوره بی مشــوره. 
ــت  ــت دوس ــم: حکوم ــد و چهل ــاده ی یک ص م
ــورای  ــار ش ــردم، در کن ــه م ــت ب ــرای خدم دارد ب
ــی، شــوراهای ولســوالی ها  ــی و شــوراهای والیت مل
ــن  ــه اعضــای ای ــد ک ــز ایجــاد نمای ــا را نی و قریه ه
شــوراها، از طریــق انتخابــات آزاد، ســری و عمومــی 
ــا  ــد شــد. ام ــن خواه ــدت ســه ســال تعیی ــرای م ب
طالبــان خــوش ندارنــد. بنــاًء فعــاًل ممکــن نیســت.

ــم  ــی، تنظی ــان در شــوراهای محل ســهم گیری کوچی
شــدنی نیســت. طبــق صالح دیــد روز اجــراآت 

شــود. 
ــای  ــرای تماش ــم: ب ــد و چهل ویک ــاده ی یک ص م
ــام  ــه ن ــی ب ــهری، اداره ی ــای ش ــات و چتلی ه کثاف

ــود.  ــکیل می ش ــاروالی تش ش
ــی اند. در  ــز انتخابی-سفارش ــن اداره نی ــای ای اعض
سلســله ی زورگویی هــا اگــر اول رییس جمهــور 
ــالن را،  ــپس وکی ــران را، س ــد وزی ــم، بع را بگذاری
بعــد والــی را، بعــد از والــی شــاروال قــرار خواهــد 
ــدازه ی کافــی روشــن فکر  ــه ان داشــت. البتــه اگــر ب
باشــد و فــن تجــاوز بــر شــهر و شــهروندان را بلــد 

باشــد.
امــور مربــوط بــه شــاروالی ها، توســط قانــون 
محــدود می شــود. این کــه شــما تمــام ســرک ها 
ــی  ــد، خدای ــات می بینی ــغال و کثاف ــه اش ــن ب را مزی
ــت  ــی اس ــر قوانین ــت، تقصی ــهردار نیس ــر ش تقصی

ــد. ــاه می کن ــهردار را کوت ــت ش ــه دس ک
مــاده ی یک صــد و چهــل ودوم: دولــت هــر 
وقــت، هرجــا، در هــر مــوردی کــه دلــش خواســت، 
اداره ایجــاد می کنــد. مثــل ده هــا کمیتــه ی مســتقلی 
ــاخته و در راس اش  ــب س ــور صاح ــه رییس جمه ک
ــر  ــه ســاخته، اگ ــوده ک ــًا ضــرور ب ــرار دارد. حتم ق
ضــرور نمی بــود، رییس جمهــور چــرا می گفــت 
کــه ضــرور اســت ایــن کمیتــه ایجــاد شــود و مــن 

در راســش باشــم.

فصل نهم
حالت اضطرار

ــاده ی یک صــد و چهل وســوم: هــرگاه مقامــات  م
ــردم  ــه م ــد ک ــی فکــر کنن ــر دلیل ــه ه ــا ب کشــور بن
آن هــا را نمی خواهنــد و علیــه آن هــا اعتــراض 
ــئول  ــود. مس ــالم می ش ــرار اع ــت اضط ــد، حال دارن
اعــالم زمــان شــروع و ختــم حالــت اضطــرار، 
محتــرم گل نبــی احمــدزی می باشــد. اگــر ناراحتــی 
ــت  ــد، حال ــرف نش ــاه برط ــول دوم ــات در ط مقام
ــزرگان،  ــی ب ــی و ناراحت ــان نگران ــا پای ــرار ت اضط

ــد. ــد ش ــد خواه تمدی
مــاده ی یک صــد و چهل وچهــارم: در حالــت 
هــرکاری  می توانــد  رییس جمهــور  اضطــرار، 
بکنــد. هــر فســادی بکنــد، هــر فتنه یــی خلــق 
ــی و ســتره محکمه او را  ــد. روســای شــورای مل کن

ــاند.  ــد رس ــاری خواهن ی
خالصــه  چهل وپنجــم:  و  یک صــد  مــاده ی 
و  دولــت  اضطــرار، حــق  حالــت  در  وطنــدار! 
حکومــت بــر مــردم، هفــت برابــر می شــود. دولــت 
ــدارد، همین کــه اضطــرار اعــالم شــد، از  شــوخی ن

ــد. ــد کنی ــه رفت وآم ــه گوش ــایه، گوش ــایه س س
مــاده ی یک صــد و چهل وششــم: در حــاالت 
عــادی قانــون اساســی کیلویــی چنــد اســت کــه در 

ــت اضطــرار باشــد؟ حال
ــرگاه دوره ی  ــم: ه ــد و چهل وهفت ــاده ی یک ص م
ریاســت جمهوری یــا دوره ی تقنینــی شــورای ملــی 
در حالــت اضطــرار پایــان یابــد، اجــرای انتخابــات 
رییس جمهــور  شــده،  گذاشــته  بلنــد  تــاق  در 
نیــز  ملــی  شــورای  و  رییس جمهــور  هم چنــان 
شــورای ملــی خواهــد مانــد. بــا ایــن حســاب، مــا 
چنــد ســال اســت کــه در حالــت اضطــرار بــه ســر 

می بریــم. 
ــا  ــال ی ــار س ــش از چه ــرار بی ــت اضط ــرگاه حال ه
ــال  ــارده س ــش از چه ــم، بی ــاب کنی ــر کته حس اگ
ــوت  ــه را دع ــه جرگ ــور لوی ــد، رییس جمه دوام کن

می کنــد.
ــد از  ــه بع ــود ک ــوم می ش ــا معل ــن و بازی ه از قرای
ــری  ــرار دیگ ــت اضط ــرار، حال ــت اضط ــم حال خت

شــروع خواهــد شــد.
ــد در  ــا کنی ــتم: دع ــد و چهل وهش ــاده ی یک ص م
ــد،  ــی دیگــری می آی ــه یکــی پ حــاالت اضطــرار ک
شــما بیشــترین نفــع را ببریــد، یعنــی حداقــل زنــده 

بمانیــد و قرضــدار نشــوید.

فصل دهم

تعدیل
ــن  ــام ای ــا تم ــم: ب ــد و چهل ونه ــاده ی یک ص م
علیــه  دولت زنــان  و  دولت مــردان  کــه  کارهــا 
مــردم و کشــور انجــام می دهنــد، بازهــم دیــن 
جمهــوری  دولت شــان  و  اســت  اســالم  آن هــا 

اســالمی. 
بــا  فقــط  اتبــاع  اساســی  حقــوق  تعدیــل 
خویشاوندی شــان بــا مقامــات مجــاز می باشــد. 
تعدیــل در محتویــات قانــون اساســی مقامــات، 
ــلیقه های  ــانی، س ــات نفس ــر خواهش ــا تغیی ــًا ب صرف
ــاز  ــان مج ــات فامیلی ش ــی و ضروری فردی-گروه

اســت.
مــاده ی یک صــد و پنجاهــم: ایــن رقــم هــم 
نیســت کــه هرکــس بــه دل خــود تعدیــل کنــد. اول 
ــدگان  ــأت نماین ــن هی ــود. ای ــور می ش ــأت ج هی
ــر  ــی و ســتره محکمه را در ب حکومــت، شــورای مل
ــور،  ــفارش رییس جمه ــه س ــه ب ــت ک ــد داش خواه

تعدیــل می کننــد.
ســپس بــرای این کــه تعدیــل تصویــب شــود، لویــه 

ــده می شــود.  جرگــه فراخوان
هــرگاه لویــه جرگــه تعدیل هــا را بــا اکثریــت 
ــیح  ــد از توش ــد، بع ــب کن ــا تصوی ــث اعض دو ثل

می شــود. نافــذ  رییس جمهــور 
ــاده را  ــن م ــش ای ــه و طول وعرض ــت اجرائی ریاس

ــد. ــان بکف ــًا! زاره ت ــد لطف نخوان

فصل یازدهم: 
تفرقه اندازی احکام 

ــور،  ــم: رییس جمه ــد و پنجاه ویک ــاده ی یک ص م
ــای  ــس و اعض ــور، وزرا، ریی ــن رییس جمه معاونی
ــک  ــای بان ــارنوال، روس ــوی س ــه، ل ــتره محکم س
ــاروال ها در  ــان و ش ــی، والی ــت مل ــزی و امنی مرک
مــدت تصــدی وظیفــه، هیــچ معاملــه ی غیرانتفاعــی 
خــود  بــرای  هرکــس  نمی تواننــد.  داده  انجــام 
و بــرای گــروه خــود، هــرکاری کــه می کنــد، 

ــاد.  نوشــش ب
ــور،  ــاه ودوم: رییس جمه ــد و پنج ــاده ی یک ص م
معاونیــن رییس جمهــور، وزرا، روســا و اعضــای 
ــوی ســارنوال و  شــورای ملــی و ســتره محکمــه، ل
ــه  ــه ب ــدی وظیف ــدت تص ــد در م ــات نمی توانن قض
ــه مشــکالت خــود و  ــد. ب ــردم بپردازن مشــکالت م

ــد. دوســتان خــود بپردازن
قضــات،  پنجاه وســوم:  و  یک صــد  مــاده ی 
و  مســلح  قــوای  صاحب منصبــان  ســارنواالن، 
پولیــس و منســوبین امنیــت ملــی حتــا قبــل از 
ــد.  ــی را می یابن ــزاب سیاس ــت اح ــان عضوی تولدش
ــا  ــه آن ه ــید ک ــته باش ــع داش ــما توق ــر ش ــاًء اگ بن
ــی  ــت حــزب سیاس ــه عضوی ــگام تصــدی وظیف هن
ــد.  ــم داری ــه ک ــک تخت ــًا ی ــند، واقع ــته باش را نداش

ــد. ــداوی کنی ــود را ت ــد خ بروی
دارایــی  پنجاه وچهــارم:  و  یک صــد  مــاده ی 
وزرا،  رییس جمهــور،  معاونیــن  رییس جمهــور، 
قبــل  لوی ســارنوال  و  ســتره محکمه  اعضــای 
و بعــد از دوره ی خدمــت ثبــت می شــود. اگــر 
احیانــًا دارایــی ایــن بزرگــواران بعــد از دوره ی 
تُــف  او  بــر  بــود،  نشــده  صدبرابــر  خدمــت 
بیاندازیــد و رویــش را ســیاه کنیــد. چــون از قدیــم 
گفتــه، ســیال کــه از ســیال ماندنــی شــد، ســرش از 

زدن اســت.
کمیســیون  پنجاه وششــم:  و  یک صــد  مــاده ی 
مســتقل انتخابــات )لعنــت خــدا بــر مــن اگــر 
ــی و  ــرای بی نظم ــد( ب ــن کمیســیون مســتقل باش ای
ــه  ــق ب ــی مطاب ــای عموم ــرج در انتخابات ه هرج وم

خواســت رییس جمهــور تشــکیل می گــردد. 
کمیســیون  پنجاه وهفتــم:  و  یک صــد  مــاده ی 
اساســی،  قانــون  تطبیــق  بــر  نظــارت  مســتقل 
بــرای روز مبــادا تشــکیل می شــود. یعنــی اگــر 

ــی  ــورای مل ــا ش ــرد ی ــَوک ک ــتره محکمه کون تَ س
چیلــک انداخــت، ایــن کمیســیون موظــف خواهــد 
ــرآورده  ــور را ب ــات رییس جمه ــه خواهش ــد ک ش
کنــد. چنانچــه اعضــای ایــن کمیســیون هــم از 

می شــود. تعییــن  رییس جمهــور  ســوی 

فصل دوازدهم
انتقالی احکام 

ــای  ــب باب ــتم: لق ــد و پنجاه وهش ــاده ی یک ص م
ــی از ســال  ملــت مخصــوص ظاهرشــاه اســت. یعن
ــان  ــاًء از آقای ــت. بن ــده اس ــر زن ــه بش ــا ک 1381 ت
ــتانی خواهــش  ــرزی و یوســف نورس ــل و ک امرخی
باشــند  نداشــته  بابایــی  ادعــای  کــه  می شــود 
اعلیحضــرت  آن جــای  از  را  خویــش  دســت  و 
ظاهرشــاه بیــرون بکشــند. درســت اســت کــه شــما 
در انتخابــات شــاه کاری کردیــد. اجرتــان بــا بابــای 

ــت. مل
ــان  ــی طالب ــم: وقت ــد و پنجاه ونه ــاده ی یک ص م
ــی  ــه پاچاه ــب ب ــرزی صاح ــد و ک ــقوط کردن س
رســید، تــا کــه انتخابــات برگــزار نشــده بــود، آن را 

دوره ی انتقالــی می گفتنــد.
دولــت انتقالی هم وظایف ذیل را انجام داد:

1- یــک عالــم فرمــان تقنینــی و تخمینــی و تزیینــی 
و تســکینی بــرای انتخابــات ریاســت جمهوری و 

شــورای ملــی و شــوراهای محلــی صــادر شــد؛
2- اصــدار فرامیــن در مــورد تشــکیالت و صالحیت 
قانون شــکنی های  روی  کار  آغــاز  و  محاکــم 

ــال؛ ــک س ــر از ی ــالل کمت ــتدام در خ مس
بــه  بــرای  انتخابــات  کمیســیون  تشــکیل   -3
صاحــب؛ کــرزی  رســاندن  ریاســت جمهوری 
ــی و  ــور بی نظم ــات الزم به منظ ــام اصالح 4- انج

فســاد بیشــتر در امــور قضایــی و اجرایــی؛
5- اتخــاذ تدابیــر الزم جهــت آمــاده ســاختن زمینــه 

بــرای تمســخر و بی احترامــی بــه قانــون اساســی؛ 
مــاده ی یک صــد و شــصتم: اولیــن رییس جمهــور 
منتصــب، آقــای کــرزی می باشــد. او ســه مــاه قبــل 
ــاز  ــت جمهوری، کارش را آغ ــه ریاس ــاب ب از انتص

کــرده بــود. 
به صــورت کل اگــر بنگریــم، خــوش بــه حــال 
ــم  ــی ه ــت انتقال ــرزی، در دوره ی حکوم ــای ک آق
ملــی، هــم  بــود، هــم شــورای  رییس جمهــور 
ــات  ــم کمیســیون مســتقل انتخاب ــه، ه ــتره محکم س

ــز. ــه چی ــم هم ه
شــورای  شــصت ویکم:  و  یک صــد  مــاده ی 
ملــی بــه مجــرد رییس جمهــور شــدن کــرزی، 

ــی. ــاذی و زورگوی ــه اخ ــرد ب ــروع ک ش
ــا  ــی، تالش ه ــورای مل ــه ی ش ــن جلس ــد از اولی بع
ــر  ــه کــی وزی ــی این ک ــرای ایجــاد حکومــت )یعن ب
ــر از کــدام قــوم باشــد و  باشــد و کــی معیــن، وزی
متعلــق بــه کــدام حــزب( و ســتره محکمــه شــروع 

شــد.
ــدت 15  ــه م ــتان، ب ــی افغانس ــت انتقال ــس دول ریی
ــود. هرچــه  ــن مملکــت ب ــور ای ــس جمه ســال ریی
فرصــت بــود را فــدای مصلحت هــای قومــی-

سیاســی کــرد.
دوره ی  در  هــم  اجرایــی  و  قضایــی  ارگان هــای 
ــت  ــت. خش ــم نگذاش ــزی ک ــی، چی ــت انتقال دول
اول را گذاشــتند کــج کــه اکنــون مــا بــه ثریــا 

رســیده ایم و دیــوار همچنــان کــج اســت. 
ــذ  ــود و ناف ــده ب ــادر ش ــه ص ــم ک ــی ه فرمان های
ــی  ــورای مل ــل ش ــه عق ــی ک ــا زمان ــود، ت ــده ب ش
ــذ  ــان ناف ــود، همچن ــرای لغــو آن هــا کار نکــرده ب ب

ــود. ب
ــون  ــن قان ــصت ودوم: ای ــد و ش ــاده ی یک ص م
اساســی کــه خــاص مقامــات اســت، از زمــان 
ــو  ــون موبه م ــا اکن ــرزی ت ــای ک ــت آق ــاز حکوم آغ
ــت ها و  ــا و ریاس ــن وزارت ه ــود. همی ــرا می ش اج
معینیت هــا حتمــًا یــک چیــزی دارنــد کــه این همــه 
ــر  ــما فک ــر ش ــود دارد. اگ ــان وج ــال برای ش جنج
می کنیــد کــه ایــن بــزرگان بــرای خدمــت بــه مــردم 
این قــدر اصــرار و تــالش دارنــد، بی جــا فکــر 
ــت  ــرای وزارت و ریاس ــه ب ــه هم ــد. این ک می کنی
و معینیــت و وکالــت و مشــاوریت ســر میــده 
ــوه  ــاد و رش ــران فس ــار قی ــر چه ــد، به خاط می کنن

ــت. ــری اس ــری و باج گی ــاذی و زورگی و اخ
شــصت وچندم: خالصــه  و  یک صــد  مــاده ی 

ــاد! ــتان ب ــز افغانس ــت عزی ــر مل ــر س ــاک ب خ
با احترام؛

مقامات عزیز حکومت
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انســتیتوت مطالعــات اســتراتژیک افغانســتان اخیــراً 
تحقیقــی را زیــر عنــوان »بررســی گفت وگوهــای صلــح 
در افغانســتان در چهــار دهــه ی اخیــر« انجام داده اســت.
ــر  ــدی منتش ــنبه، 23 ج ــه روز پنج ش ــق ک ــن تحقی ای
ــرای  ــک نقشــه ی راه ب ــه ی ــده ک ــالش ش ــد در آن ت ش
رســیدن بــه صلــح عادالنــه و پیش بــرد موفقانــه ی 
مذاکــرات جــاری صلــح بــا مخالفــان مســلح بــر مبنــای 
ــه های  ــت پروس ــل شکس ــل و عل ــی دالی ــم تاریخ »فه
صلــح و حــل سیاســی منازعــات در طــول چهــار 
ــر  ــق عناص ــن تحقی ــود. ای ــه ش ــته«، ارائ ــه ی گذش ده
ــگ در  ــه و جن ــکل دهی منازع ــال در ش ــل فع و عوام
ــور ســال 1357  ــای 7 ث ــس از کودت ــف پ مقاطــع مختل
ــن از  ــا 32 ت ــق ب ــن تحقی ــت. در ای ــی کرده اس را بررس
ــران سیاســی و شــخصیت های فکــری و فرهنگــی  رهب
ــب  ــی و  تناس ــی و زبان ــوع قوم ــت تن ــر داش ــا درنظ ب
ــه  ــی مصاحب ــای سیاس ــیتی و گرایش ه ــوزان جنس و ت

ــده اســت. ش
تحقیــق نشــان می دهــد کــه مســأله ی مصالحــه در 
ــر از آن اســت کــه تصــور می شــود  افغانســتان پیچیده ت
و بــرای رســیدن بــه صلــح پایــدار بایــد بــا یک طــرح و 
اســتراتژی مشــخص حرکــت کــرد کــه حــل مشــکالت 
تمــام عوامــل داخلــی و خارجــی ناکامــی صلــح در آن 

ســنجیده شــده باشــد.
افغانســتان  در  جنــگ  کــه  دریافتــه  تحقیــق  ایــن 
ــت  ــی )دخال ــل خارج ــر از عوام ــارزی متأث ــکل ب به ش
ــر  ــه در ه ــت ک ــی اس ــورها( و داخل ــماری از کش ش
ــداوم  ــور، در ت ــات در کش ــی از منازع ــه و مرحله ی بره
جنــگ و خشــونت نقــش داشــته اند. همچنــان در 
ــداوم جنــگ و مشــکالت داخلــی  طــول چهــار دهــه ت
ــورده  ــره خ ــکال گ ــکلی از اش ــی به ش ــع بیرون ــا مناف ب
ــی  ــل داخل ــی و عوام ــل بیرون ــی عوام و درهم پیچیدگ
کشــور را درپــی داشــته و یکــی از عوامــل اساســی دوام 
ــات در  ــح و ثب ــرای صل ــی ب ــگ و خشــونت و مانع جن

ــت. ــوده اس ــرح ب ــور مط کش
ــه  ــای منطق ــیاری از دولت ه ــدی بس ــف و ناکارآم ضع
و حضــور بازیگــران بی دولــت، بحــران هویــت و 
سیاســت های  افغانســتان،  در  قومــی  ســتیزه های 
قومــی رهبــران و نخبــگان و انحصارگرایــی در ســاختار 
سیاســی، گســترش فســاد و بی عدالتــی در ســطوح 
در  پراکندگــی  فقــر،  و  توســعه نیافتگی  مختلــف، 
ــود اجمــاع ملــی و  طیف هــای سیاســی و اجتماعــی، نب
ــرات  ــی نشــدن مذاک ــح، اجرای ــورد صل ــی در م منطقه ی
مســتقیم میــان طرف هــا )آدرس را اشــتباه رفتــن(، 
ــد،  ــل متح ــازمان مل ــه ی س ــف و منفعالن ــش ضعی نق

ــتراتژی  ــی اس ــد، ناکارای ــف و ناکارآم ــی ضعی دیپلماس
ــای  ــح و... از چالش ه ــه صل ــیدن ب ــرای رس ــی ب نظام
ــای  ــگ در دوره ه ــم جن ــح و خت ــر صل ــی در براب اصل

مختلــف گفتــه شده اســت.
تجربــه ی  کــه  گفته انــد  مصاحبه شــوندگان  بیشــتر 
یک ونیــم دهــه ی گذشــته، بی نتیجــه بــودن تأکیــد 
ــر  ــت ب ــد دول ــکا و تأکی ــا امری ــر گفت وگــو ب ــان ب طالب
گفت وگــو بــا پاکســتان؛ و یــا گفت وگــو از طریــق 
ــوی  ــد. گفت وگ ــت می کن ــان را ثاب ــا طالب ــتان ب پاکس
ــا دولــت پاکســتان در جینــوا و  دولــت داکتــر نجیــب ب
نشســت مجاهدیــن بــا شــوروی نیــز منجــر به شکســت 

ــود. ــده ب ــان ش ــح در آن زم ــای صل تالش ه

ــای  تالش هــای صلــح داخلــی و خارجــی؛ از کودت
7 ثــور تــا ورود مجاهدیــن بــه کابــل 

کودتــای 7 ثــور 1357 کــه بــه ســقوط دولــت جمهوری 
داوود خــان منجــر شــد، ســرآغاز فصــل جنــگ و 
ــور را  ــه کش ــود ک ــتان ب ــونت در افغانس ــترش خش گس
بــه گونــه ی مســتقیم بــه ورطــه ی جنــگ ســرد کشــاند 
ــدی 1358 در  ــم ج ــرخ را در شش ــش س ــم ارت و تهاج
ــی  ــد تالش های ــون هرچن ــان تاکن ــت. از آن زم پی داش
ــی  ــی، منطقه ی ــطح داخل ــتی در س ــح و آش ــرای صل ب
و بین المللــی انجــام شــده، امــا ایــن تالش هــا بــه 
ــر  ــتان درگی ــون افغانس ــده و تاکن ــج نش ــه منت مصالح

ــت. ــگ اس جن
1- صــدور 8 قطع نامــه ی جمــع عمومــی ســازمان 
ــرخ و  ــش س ــور ارت ــت حض ــر محکومی ــی ب ــل مبن مل
ــوری  ــتان )از جن ــان از افغانس ــروج آن ــت خ درخواس
1980 تــا نوامبــر 1981( یکــی از تالش هــا بــرای حــل 

ــود. ــتان ب ــه ی افغانس قضی
ــان  ــرات می ــورد مذاک ــران در م ــح ای ــنهاد صل 2- پیش
پاکســتان، ایــران، شــوری و نماینــدگان گروه هــای 
ــود. ــر 1981 از تالش هــای دیگــر ب ــن در نوامب مجاهدی
ــی  ــل سیاس ــرای ح ــالش ب ــال ت ــت س ــس از هف 3- پ
قضیــه ی افغانســتان، در اپریــل 1988 معاهــده ی جینــوا 
میــان دولــت افغانســتان و پاکســتان بــه اضافــه ی 
ــوا امضــا  ــکا در جین ــاالت متحــده ی امری شــوروی و ای
شــد. بــا آن کــه ایــن معاهــده منتــج بــه خــروج نیروهای 
ــار و  ــه مه ــت ب ــا نتوانس ــد ام ــتان ش ــوری از افغانس ش

ــد. ــک کن ــگ کم ــونت و جن ــان خش پای
ــر نجیــب در  ــی داکت 4- طــرح آشــتی و مصالحــه ی مل
ــرای  ــا ب ــن تالش ه ــی از جدی تری ــوری 1987 یک جن
ــق  ــن تحقی ــود. ای ــتان ب ــگ افغانس ــه جن ــان دادن ب پای
ــر  ــی داکت ــتی مل ــرح آش ــه ی ط ــه جان مای ــه ک دریافت

نجیــب ایجــاد دولــت فراگیــر بــا شــامل ســاختن 
مخالفــان در نظــام سیاســی و ایجــاد و اختصــاص 
ــرای احــزاب و  ــدی در ســطح وزرات ب پســت های کلی
ــد  ــر ســر یــک رون ــق ب شــخصیت های جهــادی و تواف
انتقالــی و برگــزاری انتخابــات بــود. امــا در طــول شــش 
ســال تــا ســقوط دولــت داکتــر نجیــب برنامــه ی آشــتی 
ملــی موفــق بــه جلــب حمایــت نیروهــای ملــی نشــد و 
ــه  ــن برنام ــه ای ــه پیوســتن ب ــز ب ــادی نی ــای جه گروه ه
ــد و در  ــا پذیریــش شــرایط آن عالقه یــی نشــان ندادن ی

ــرد. ــی نب ــه جای ــز راه ب ــن طــرح نی نهایــت ای
 5- پایــان حضــور ارتــش ســرخ در افغانســتان در 

فبــروری ســال 1989
ــن  ــای بنی ــل و تالش ه ــازمان مل ــح س ــرح صل 6- ط
ســیونان؛ براســاس ایــن تحقیــق، ســازمان ملــل بــا توجه 
بــه ســنگینی سیاســت حاکــم بــر دوران جنــگ ســرد در 
طــول دهــه ی هشــتاد میــالدی نتوانســت نقشــی فراتر از 
محکــوم کــردن تجــاوز شــوری بــازی کنــد و برنامه یــی 
بــرای افغانســتان پــس از اشــغال ارائــه کنــد. بــرای حــل 
ــدرت  ــال ق ــات انتق ــاد ترتیب ــتان و ایج ــه ی افغانس قضی
ــه ی  ــگ، برنام ــر جن ــان نیروهــای درگی ــا مصالحــه می ی
سیاســی جامعــی نداشــت. امــا در 7 نوامبــر 1990 مجمع 
ــرد  ــب ک ــی را تصوی ــل قطع نامه ی ــازمان مل ــی س عموم
کــه بــر مبنــای آن، سرمنشــی ســازمان ملــل بــرای حــل 
ــی  ــج ماده ی ــی پن ــتان اعالمیه ی ــأله ی افغانس ــی مس اساس
صــادر کــرد کــه شــامل به رســمیت شــناختن حاکمیــت 
ــتان  ــردم افغانس ــق م ــر ح ــد ب ــتان، تأکی ــی افغانس مل
بــرای انتخــاب حکومــت و سیســتم سیاســی، ترتیبــات 
موقــت و ایجــاد میکانیــزم قابــل اعتمــاد بــرای نظــارت 
ــارت  ــت نظ ــس تح ــت، آتش ب ــات و حکوم از انتخاب
ســازمان ملــل و کمــک مالــی بــرای عــودت مهاجریــن 

و بازســازی اقتصــادی و اجتماعــی افغانســتان بــود.
ــر  ــن ســیوان فهرســت 150 نف ــح بنی ــا در طــرح صل ام
ــا  از اقــوام مختلــف و نماینــدگان احــزاب تهیــه شــد ت
آنــان پــس از جلســه در ویانــا از میــان شــان 35 نماینــده 
ــه ی برگــزاری  ــدگان زمین ــه نماین ــد ک انتخــاب می کردن
لویــه جرگــه را فراهــم می کردنــد و لویــه جرگــه 
ــم  ــی تصمی ــت انتقال ــک حکوم ــاختار ی ــز روی س نی
ــت  ــات و حکوم ــزاری انتخاب ــه برگ ــه ب ــت ک می گرف
ــم  ــه رق ــز ب ــرح نی ــن ط ــا ای ــد. ام ــد منجــر می ش جدی
اســتقبالی کــه از آن شــد، بــه موفقیــت نیانجامیــد. اکثــر 
مصاحبه شــوندگان طــرح بنیــن ســیوان را طرحــی 
کارآمــد دانســته اند امــا گفته انــد کــه حمایــت الزم 

ــت. ــورت نگرف ــی از آن ص جهان

چرا تالش های صلح ناکام بود؟
ایــن تحقیــق عوامــل و دالیــل ناکامــی تالش هــای صلــح 
ــاس  ــت؛ 1( احس ــرده اس ــه ک ــماره خالص را در 11 ش
ــب اهلل در  ــر نجی ــت داکت ــا حکوم ــازش ب ــی س بدنام
ــای  ــدی گروه ه ــادی و عالقه من ــای جه ــان تنظیم ه می
ــدون  جهــادی به شــکل دادن یــک حکومــت اســالمی ب
حضــور داکتــر نجیــب و بقایــای دولــت وی 2( احتمــال 
شکســت و عــدم موفقیــت طــرح آشــتی و مصالحــه ی 
سیاســی  طــرح  از  نتیجــه حذف شــدن  در  و  ملــی 
پاکســتان و ســایر احــزاب جهــادی 3( ســوءظن شــدید 
ــه  ــادی ک ــای جه ــران تنظیم ه ــان رهب ــای می و رقابت ه
ــان  ــه می ــی و غافل گیران ــت ائتالف از شــکل گیری حکوم
ــراس  ــب اهلل ه ــر نجی ــت داکت ــا دول ــب ب ــزاب رقی اح
ــدم  ــن و ع ــزب وط ــی ح ــات داخل ــتند 4( اختالف داش
حمایــت کادر رهبــری حــزب از طــرح آشــتی ملــی 5( 
دخالــت همســایه ها به خــوص پاکســتان 6( شــکاف در 
مســکو، تغییــر سیاســت شــوروی و عــدم حمایــت آن از 
طــرح آشــتی ملــی 7( امیــدواری مجاهدیــن بــه پیروزی 
در جنــگ و عــدم ضــرورت بــه پذیــرش طــرح آشــتی 
ــر  ــت داکت ــه صداق ــن ب ــاد مجاهدی ــدم اعتم ــی 8( ع مل
نجیــب اهلل در طــرح آشــتی ملی 9( ســربرآوردن مســایل 
ــن و حکومــت  ــب مجاهدی ــان هــردو جان قومــی در می
ــت  ــه ســوی قومی ــا را ب ــه بیشــتر صف بندی ه ــل ک کاب
و هویــت کشــاند 10( شــکل نگرفتــن مذاکــره ی جمعــی 
و رویکــرد انفــرادی و مراجعــه بــه رهبــران تنظیم هــای 
جهــادی 11( نقــش ضعیــف و منفعالنــه ی ســازمان ملل 
ــع  ــال افغانســتان بیشــتر طاب ــار آن در قب متحــد کــه رفت

ــود. ــزرگ ب ــای ب ــت های قدرت ه سیاس

از حضــور مجاهدیــن در کابــل تــا امــارت مالعمــر 
در قندهــار

ــب  ــر نجی ــی داکت ــتی مل ــرح آش ــت ط ــس از شکس پ
ــد در 8  ــل، هرچن ــازمان مل ــح س ــرح صل ــی ط و ناکام
ــرد و  ــتعفا ک ــمتش اس ــب از س ــر نجی ــور 1371 داکت ث
ــت  ــری صبغ ــت رهب ــادی تح ــورای قی ــه ش ــدرت ب ق
ــتان  ــه ی افغانس ــا منازع ــت. ام ــال یاف ــددی انتق اهلل مج
مصاحبه شــوندگان  بیشــتر  یافــت.  ادامــه  همچنــان 
ــای  ــروج نیروه ــه خ ــط ب ــن فق ــه مجاهدی ــد ک گفته ان
ــکیل  ــرای تش ــی ب ــد و برنامه ی ــر می کردن ــوروی فک ش

ــتند. ــت نداش حکوم
ــت  ــای تی ــی از تالش ه ــن برخ ــن دوره مجاهدی در ای
ــدی را  ــورای راولپن ــه ش ــد از جمل ــی کردن و پراکنده ی
کــه 1989 تشــکیل دادنــد و توافقاتــی کردنــد، امــا ایــن 
برنامــه تــا ســال 1992 بــه نتیجــه ی مطلوب و ملموســی 
دســت نیافــت. در ســال 1992 مجاهدیــن در پیشــاور به 
توافقــی رســیدند کــه منجــر بــه انتقــال قــدرت از داکتــر 
ــز  ــن نی ــه ی مجاهدی ــن شــد.  برنام ــه مجاهدی نجیــب ب
ــزاب  ــه اح ــت از جمل ــروان داش ــب ف ــص و معای نواق
ــه  ــر گرفت ــاور در نظ ــه ی پیش ــیعه در فیصل ــادی ش جه

نشــده بــود.
از دیگــر تالش هــای صلــح در ایــن دوره عبــارت 
ــان  ــس می ــه ی آتش ب ــای موافقت نام ــد از؛ 1( امض بودن
احمــد شــاه مســعود و گلبدیــن حکمتیــار در مــی 1992؛ 
ــارچ 1993؛  ــالم آباد در م ــه ی اس 2( امضــای موافقت نام
3( امضــای موافقت نامــه ی آتش بــس میــان جنــرال 
دوســتم و گلبدیــن حکمتیــار در جــوالی 1993؛ 4( 
ــدت  ــزب وح ــای ح ــان نیروه ــس می ــراری آتش ب برق
اســالمی و حــزب اســالمی حکمتیــار در اگســت 
پاکســتان  ماده یــی   11 صلــح  طــرح  رد   )5 1991؛ 
توســط برهان الدیــن ربانــی در جــون 1994؛ 6( امضــای 
توافق نامــه میــان حــزب اســالمی و برهان الدیــن ربانــی 
مبنــی بــر قطــع مخالفــت علیــه یکدیگــر در مــی 1996.

ــح در  ــای صل ــی تالش ه ــل ناکام ــل و دالی عوام
ــه ــن ده ای

ــن  ــی مجاهدی ــه 1( بی تجربگ ــه ک ــق دریافت ــن تحقی ای
ــس  ــای پ ــت چالش ه ــت داری و مدیری ــر حکوم در ام
از جنــگ 2( انحصــار قــدرت و خودخواهــی تعــدادی 
از رهبــران جهــادی 3( پراکندگــی و اختالفــات شــدید 
میــان احــزاب جهــادی 4( دخالــت پاکســتان و ایــران و 
ــه ی ســازمان ملــل  کشــورهای غــرب 5( نقــش منفعالن
در مقایســه بــا برنامه هــای آن در یوگســالویا و کامبــوج 
به خصــوص  بــزرگ  قدرت هــای  بی عالقگــی   )6
امریــکا کــه نــه مانــدن یــک حکومــت کمونیســتی را بــه 
نفــع خــود می دیدنــد و نــه قــدرت گرفتــن بنیادگرایــی 
ــی نادرســت و  ــت و انتقال ــات موق اســالمی را 7( ترتیب
غیرعملــی پــس از تشــکیل شــورای قیــادی و پیــروزی 
ــی  ــدان ظرفیت هــای فکــری و مدیریت ــن 8( فق مجاهدی
ــه در  ــی ک ــت تحــوالت اجتماع ــل و مدیری ــرای تعام ب
ــوص  ــود و به خص ــاده ب ــاق افت ــاد اتف ــول دوران جه ط
عــدم آمادگــی بســیاری بــرای مواجهــه ی معقــول 

بررسی گفت وگوهای صلح در افغانستان در چهار دهه ی اخیر؛ 

معرفی چالش ها و ارائه ی راه حل ها
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یکی از استادان دوراندیش در دانشگاه هرات بر 
لزوم حجاب خانم ها در آن دانشگاه تاکید کرد و 
تمام دنیا را غوغا گرفت. یکی نپرسید که چرا این 
استاد به فکر حجاب افتاد و دالیل او برای لزوم 
حجاب در دانشگاه هرات چه بودند. البته انصاف 
حکم می کند که منتقدان را نیز بی حساب و 
کتاب مالمت کنیم. مثال این سخن منتقدان که 
تا  نیست  بی حجاب  دانشگاه هرات کسی  در 
باحجاب شود، سخن درستی است. دانشگاه که 
هیچ؛ حتا در تمام والیت هرات شما یک نفر 
پیدا نمی توانید که خدای نخواسته شباهت خود 
با خریطه ی متحرک را از دست داده باشد. این 
درست. اما این فقط یک سطح از حجاب است. 
به این معنا که اگر عقل آدم در چشمش باشد، 
همین که دید خانمی از فرق سر تا نوک پا در 
پارچه ی سیاه پیچیده شده فورا قبول می کند 
انسانی  برای  لیکن  دارد.  حجاب  خانم  آن  که 
که چشم بصیرت اش کور نشده باشد، حجاب 
ظاهری نمی تواند جلو نگاهش را بگیرد. کسی 
که اهل بصیرت است و فریب ظاهر خانم ها را 
نمی خورد، می داند که در زیر آن لباس های 
ال در الی سیاه بدن لطیفی نهفته است که خط 
دارد، برق دارد، انحنا دارد، زاویه دارد، فراز دارد، 
شیب دارد، سیب دارد، شعبده دارد، وسوسه دارد، 
شعر دارد، فلسفه دارد، جنگ دارد، نیرنگ دارد، 
ترانه دارد، کمپوز دارد، خطر دارد، دوا دارد، درد 
دارد، سوز دارد، نیش دارد، نوش دارد، آتش دارد، 
گلوله دارد، مرهم دارد، باغ دارد، داغ دارد و هزار 
چیز دیگر. حال، آدمی که این چنین اهل بصیرت 
است یک لحظه هم نمی تواند خانم ها را پوشیده 
ببیند. تا چشمش به خانمی می افتد، آن خانم به 
حول و قوه ی پروردگار خلع ِ لباس می شود 
و شروع می کند به منحرف کردن افکار مردان 

متدین جامعه ی مقدس ما. 
برای همین است که وقتی یک استاد اهل بصیرت 
می گوید خانم های حجاب دار هرات باید باز 
هم حجاب بپوشند، در واقع می خواهد ایمان 
تزلزل  از  را  بصیرت  اهل  مردان  دیگر  و  خود 
و لغزش نجات بدهد. بعضی فکر می کنند که 
همین که شش هفت الیه تکه را بر سراپای خود 
کشیدند، حجاب می شود. خواهر من! کاری بکن 

که چشم من نتواند از آن لباس ها عبور کند.

ــکیل  ــر تش ــد ب ــی 9( تأکی ــه ی قوم ــر موازن ــا تغیی ب
حکومــت بــر مبنــای تقــدم و تأخــر قومــی ملهِــم از 
ســابقه ی تاریخــی حکومــت داری 10( برجسته شــدن 
فقــدان  و  مذهبــی  و  قومــی  هویــت  موضــوع 
ظرفیت هــای الزم بــرای مدیریــت آن از عوامــل 
ــن دوره  ــح در ای ــای صل ــی تالش ه ــل ناکام و دالی

ــوده اســت. ب

از ســقوط طالبــان تــا فروریختــن برج هــای 
ــی ــارت جهان تج

ــالمی  ــک اس ــور تحری ــق، ظه ــن تحقی ــاس ای براس
طالبــان در ســال 1994 چرخش گاهــی در جنگ هــای 
داخلــی پدیــد آورد و جغرافیــای جنــگ را بــه شــمال 
ــان در  ــه طالب ــا این ک ــرد. ب ــون ک ــوب دیگرگ - جن
تأمیــن امنیــت موفــق شــدند، امــا نتوانســتند راه را بــه 
ســوی صلــح پایــدار و پایــان خشــونت در افغانســتان 
بــاز کننــد.  تالش هــای صلــح در ایــن برهــه عبــارت 
ــل  ــن راه ح ــرای یافت ــا ب ــرات علم ــد از؛ 1( مذاک بون
ــه  ــی 1998 ک ــالم آباد در م ــتان در اس ــران افغانس بح
شکســت خورد 2( مذاکــرات نماینــدگان مجاهدین و 
ــارچ 1999  ــان در شــهر عشــق آباد در م ــش طالب جنب
3( تــالش کشــورهای همســایه ی افغانســتان+ امریــکا 
و شــوروی بــرای یافتــن راه حــل بــرای بحــران 
افغانســتان در ســپتمبر 1998 4( پیشــنهاد طــرح صلح 

ــند. ــل 1999 می باش ــاه در اپری ــر ش ظاه
نداشــتن   )1 تحقیــق  ایــن  یافته هــای  براســاس 
ــوی  ــت داری از س ــرای حکوم ــی ب ــه ی سیاس برنام
طالبــان 2( بی تجربگــی و ناآشــانایی طالبــان بــا 
فقــدان  منطقــه 3(  وضعیــت سیاســی کشــور و 
ــان و  ــری طالب ــوب فک ــح در چهارچ ــه ی صل برنام
ــگ 4(  ــق جن ــی ه از طری ــل قض ــر ح ــان ب ــد آن تأکی
تمامیت خواهــی طالبــان وعــدم آمادگــی آن هــا بــرای 
مذاکــره بــا ســایر جوانــب درگیــر به خصــوص 
حکومــت برهان الدیــن ربانــی و جبهــه ی مشــهور بــه 
ــتان  ــتقیم پاکس ــای مس ــمال 5( دخالت ه ــالف ش ائت
چهــره ی  آشکارشــدن   )6 عربــی  کشــورهای  و 
ــرا  ــروی واپس گ ــک نی ــوان ی ــان به عن ــی طالب واقع
ــایر  ــان و س ــانی زن ــه ی انس ــوق اولی ــف حق و مخال
ــای  ــودن عصبیت ه ــگ ب ــی 7( پررن ــار اجتماع اقش
ــای  ــت قدرت ه ــان 8( مخالف ــان طالب ــی در می قوم
ــا  ــن قدرت ه ــت ای ــان و عــدم حمای ــا طالب ــزرگ ب ب
به خصــوص امریــکا از عوامــل و دالیــل ناکامــی 

ــت. ــوده اس ــه ب ــن بره ــح در ای ــای صل تالش ه

از  خارجــی  و  داخلــی  صلــح  تالش هــای 
کنفرانــس بُــن تــا امــروز 

در ایــن تحقیــق آمــده کــه، تــرور احمدشــاه مســعود 
در 9 ســپتمبر 2001 توســط دو انتحــاری عــرب، 
ــواری  ــت دش ــمال را در وضعی ــد ش ــه ی متح جبه
ــرد از  ــتراتژی ب ــق اس ــان را در تحق ــرار داد و طالب ق
راه جنــگ بیشــتر از پیــش امیــدوار کــرد. ایــن اتفــاق 
تالش هــای نیمه جانــی کــه بــرای صلــح ادامــه 
داشــت را نیــز از جریــان انداخــت. امــا حملــه ی 11 
ســپتمبر در امریــکا سرنوشــت افغانســتان را به شــکل 
ــه  ــرد. در رابط ــول ک ــار تح ــی دچ ــل پیش بین غیرقاب
بــا برهــه ی پــس از ســقوط طالبــان و امضــای 
ــن  ــوندگان ای ــب مصاحبه ش ــن، اغل ــه ی ب موافقت نام
تحقیــق گفته انــد کــه برنامه یــی بــرای صلــح وجــود 
ــال  ــک اســتراتژی جنگــی در قب نداشــت و بیشــتر ی

ــد. ــال می ش ــان دنب طالب
ایــن  تالش هــای صلــح داخلــی و خارجــی در 
در  تحکیــم صلــح  کمیســیون  تشــکیل  دوره؛ 1( 
ــی مشــورتی  جــون 2005 2( برگــزاری جرگــه ی مل
صلــح بــا اشــتراک 1600 تــن از نخبــگان افغانســتان 
در جــون 2010 3( آغــاز بــه کار شــورای عالــی 
ــت  ــج نشس ــر 2010 4( پن ــتان در اکتب ــح افغانس صل
ــا 2016  ــح افغانســتان از 2012 ت ــرای صل پگــواش ب
ــح  ــق افغانســتان و پاکســتان روی طــرح صل 5( تواف
ــامبر  ــه ی راه« در دس ــام »نقش ــه ن ــی ب ــج مرحله ی پن
ــر  ــه ی قط ــان در دوح ــر طالب ــدن دفت 2012 6( بازش

ــوی  ــح از س ــرح صل ــه ی ط ــون 2013 7( ارائ در ج
صلــح  »طــرح  عنــوان  بــا  افغانســتان  پارلمــان 
ملــی« در جــوالی 2013 8( برگــزاری پنــج دور 
گفت وگوهــای چهارجانبــه ی صلــح )امریــکا، چیــن، 
ــه کار  ــروع ب ــتان( در 2016 9( ش ــتان و افغانس پاکس
شــورای عالــی صلــح افغانســتان بــا ترکیــب جدیــد 
ــروری  ــی در فب ــر ســید احمــد گیالن ــری پی ــه رهب ب
2016 10( تهیــه ی طــرح اســتراتژی پنج ســاله صلــح 
توســط شــورای عالــی صلــح در اگســت 2016 
11( امضــای موافقت نامــه ی صلــح بیــن دولــت 
افغانســتان و حــزب شاســالمی حمکتیــار در ســپتمبر 

ــت. ــوده اس 2016 ب

چرا ناکامیم؟
ــدی  ــود اراده ی ج ــه 1( نب ــه ک ــق دریافت ــن تحقی ای
بــرای صلــح از ســوی امریــکا و متحدیــن آن و 
ــر  ــد ب ــت افغانســتان 2( تأکی همچنیــن از ســوی دول
ــتراتژی  ــردن اس ــال ک ــگ و دنب ــروزی از راه جن پی
عســکری و نظامــی و انعطاف ناپذیــری از ســوی 
بــه  رفتــن   )3 طالبــان  به خصــوص  و  دولــت 
ــا  ــان ب ــه طالب ــا ک ــن معن ــه ای ــتباه ب ــای اش آدرس ه
ــا  ــره ب ــان مذاک ــد و خواه ــره نمی کنن ــت مذاک دول
امریــکا انــد و دولــت افغانســتان بــا طالبــان مذاکــره 
ــت  ــردد. 4( سیاس ــتان می گ ــال پاکس ــد و دنب نمی کن
تکیــه ی بیــش از حــد بــر پاکســتان بــرای رســیدن بــه 
صلــح بــا طالبــان 5( عــدم تعریــف درســت از صلــح 
و نبــود برنامــه ی مشــخص و راهبــردی روشــن 
ــدن  ــی و تبدیل ش ــل فرهنگ ــرای مصالحــه 6( عوام ب
جنــگ به عنــوان یــک ارزش در میــان بخشــی از 
ــرای  ــود ب ــای موج ــف میکانیزم ه ــتون ها 7( ضع پش
 )8 صلــح  گفت وگوهــای  و  مصالحــه  پیش بــرد 
ــت  ــل دول ــب در داخ ــای جنگ طل ــت گروه ه دخال
ــگ 9(  ــا جن ــا ب ــن گروه ه ــع ای ــی مناف و گره خوردگ
ــا دوام  ــی ب ــی و جنگ ــاد مافیای ــی اقتص درهم تنیدگ
جنــگ و ناامنــی 10( عــدم شــناخت دقیــق و درســت 
از عوامــل جنــگ بــا طالبــان و نیــز پاکســتان به عنــوان 
حامــی طالبــان 11( دخالــت همســایه های افغانســتان 
جنگــی  ژئوپلیتیــک  و  امنیتــی  سیســتم های  و 
منطقــه و رقابت هــای منطقه یــی کــه افغانســتان 
ــت 12(  ــوده اس ــت آن نب ــا مدیری ــار ی ــه مه ــادر ب ق
ــدن آن  ــح  و طرح نش ــه ی صل ــفافیت پروس ــدم ش ع
ــی و  ــاد فرهنگ ــه ابع ــی ک ــد مل ــک رون ــوان ی به عن
اجتماعــی آن نیــز مــورد توجــه قــرار می گرفــت 13( 
ــتن  ــان و نداش ــری طالب ــته های رهب ــام در خواس ابه
نیروهــای  مذاکــره 14( حضــور  بــرای  آدرســی 
منطقه یــی  داخلــی و  خارجــی و حساســیت های 
در برابــر آن 15( دیپلماســی ضعیــف و ناکارآمــد 
ــوع  ــی موض ــی و بیرون ــاد منطقه ی ــه ابع ــه ب ــا توج ب

مصالحــه در افغانســتان 16( ناکارآیــی اســتراتژی 
نظامــی بــرای رســیدن بــه صلــح از عوامــل و دالیــل 
ــوده  ــن دوره ب ــح در ای ــای صل ــای تالش ه ناکامی ه

اســت.

راهکارها و پیشنهادها برای رسیدن به صلح 
اجمــاع داخلــی؛ مصاحبه شــوندگان گفته انــد کــه 
در قــدم اول افغانســتان نیــاز بــه وحــدت نظــر 
ــا  ــه ب ــی در رابط ــی داخل ــاع مل ــک اجم ــاد ی و ایج
فراینــد صلــح بــا مخالفــان مســلح و تعریــف از 
خواســته ها و مطالبــات ملــی دارد. چــون پراکندگــی 
ــی  ــوان یک ــی به عن ــی و اجتماع ــای سیاس در طیف ه
از موانــع اصلــی پیش بــرد گفت وگوهــای صلــح 
ــالف  ــه اخت ــوص هرگون ــی رود، به خص ــمار م به ش
ــدت  ــت و ح ــران حکوم ــان رهب ــدگاه می ــر و دی نظ
ــی  ــای سیاس ــزاب و اعض ــران اح ــا رهب ــی و ی مل
نســبت بــه فراینــد مصالحــه و آشــتی ملــی می توانــد 

ــود. ــح ش ــرای صل ــا ب ــف تالش ه ــب تضعی موج
ــی،  ــاع داخل ــاد اجم ــس از ایج ــی؛ پ ــاع منطقه ی اجم
اجمــاع منطقه یــی بــرای تغییــر سیاســت جنــگ 
ــه ضــرورت  و خشــونت از ســوی کشــورهای منطق
اســت. هرچنــد چنیــن اجماعــی کار دشــوار و 
ــگری  ــه کنش ــرورت ب ــا ض ــده ام ــه ش ــر گفت زمان ب
سیاســت  دســتگاه  فعال ســازی  و  دیپلماتیــک 
خارجــی کشــور و جلــب حمایــت کشــورهای 

بــزرگ جهــان دارد.
بــر  تأکیــد  و  دوســویه  صلــح  گفت وگوهــای 
ــاختار و  ــالح س ــان، اص ــا طالب ــتقیم ب ــرات مس مذاک
ــا  ــه علم ــح، نقــش دادن ب ــی صل نقــش شــورای عال
ــح،  ــه ی صل ــازی مقول ــی، بومی س ــای مدن و نهاده
کنشــگری دیپلماتیــک، طــرح اســتراتژی روشــن 
ــدون  ــه تســلیِم ب ــرد، ن ــرد- بُ ــح بُ ــح، صل ــرای صل ب
ــب و و  ــش مذه ــل، نق ــازمان مل ــش س ــرط، تق ش
ــت  ــی، اهمی ــات دین ــام تعلیم ــر نظ ــر ب ــارت مؤث نظ
مشــروعیت دولــت، تأمیــن عدالــت، روشــن ســاختن 
مــرز میــان جنایــت و عدالــت، حکومــت داری خــوب 
به عنــوان راه حــل، رویکــرد اقتصــادی بــا تغییــر 
اهمیــت ژئوپلیتیــک بــه اهمیــت ژئواکانومیــک و 
ــان نســلی  ــل زدن شــکاف می ــان و پ ــه جوان توجــه ب
از دیگــر راه کارهــا بــرای رســیدن بــه صلــح در ایــن 

ــت. ــده اس ــه ش ــق گفت تحقی
ــد در  ــح بای ــه »صل ــرده ک ــد ک ــق تأکی ــن تحقی ای
ــرده شــود  ــرد پیــش ب ــرد- بُ ــه ی بُ ــب یــک برنام قال
ــی در  ــب در ســطح معقول ــر دو جان ــات ه ــا مطالب ت
برنامــه ی صلــح در نظــر گرفتــه شــده و تأمیــن شــود. 
اســتراتژی بُــرد- باخــت و یــا غلبــه از راه نظامــی و 
ــد،  ــیر باش ــدت مس ــن اســت در کوتاه م ــگ ممک جن
امــا راه حــل اساســی و نهایــی را فراهــم نمی ســازد.«

حجابواقعیچیست؟
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این تحقیق دریافته که 1( بی تجربگی مجاهدین در امر حکومت داری و مدیریت 
چالش های پس از جنگ 2( انحصار قدرت و خودخواهی تعدادی از رهبران جهادی 
3( پراکندگی و اختالفات شدید میان احزاب جهادی 4( دخالت پاکستان و ایران 
برنامه های  با  مقایسه  در  ملل  سازمان  منفعالنه ی  نقش   )5 غرب  کشورهای  و 
امریکا  به خصوص  بزرگ  قدرت های  بی عالقگی   )6 کامبوج  و  یوگسالویا  در  آن 
که نه ماندن یک حکومت کمونیستی را به نفع خود می دیدند و نه قدرت گرفتن 
پس  غیرعملی  و  نادرست  انتقالی  و  موقت  ترتیبات   )7 را  اسالمی  بنیادگرایی 
و  فکری  ظرفیت های  فقدان   )8 مجاهدین  پیروزی  و  قیادی  شورای  تشکیل  از 
مدیریتی برای تعامل و مدیریت تحوالت اجتماعی که در طول دوران جهاد اتفاق 
تغییر  با  معقول  مواجهه ی  برای  بسیاری  آمادگی  عدم  به خصوص  و  بود  افتاده 
موازنه ی قومی 9( تأکید بر تشکیل حکومت بر مبنای تقدم و تأخر قومی ملِهم از 
سابقه ی تاریخی حکومت داری 10( برجسته شدن موضوع هویت قومی و مذهبی 
و فقدان ظرفیت های الزم برای مدیریت آن از عوامل و دالیل ناکامی تالش های 

صلح در این دوره بوده است.



دونالدترامپ:تحریمهایروسیهراحفظمیکنم،بگو مگو از
اماشایدنهبرایمدتطوالنی

عاملافشای»رابطهیروسیهوترامپ«مخفیشد

نیروهایعراقکنترلکاملدانشگاهموصلرادردستگرفتند

عالمتپیروزی»اثرانگشترالومیدهد«

آغازبهکارسفارتفلسطیندرواتیکان

اطالعــات روز: دونالــد ترامــپ، رییس جمهــور 
ــر  ــه ی دیگ ــک هفت ــه ی ــده ک ــاالت متح ــب ای منتخ
ــام ریاســت جمهوری رســمًا  ــت خــود را در مق فعالی
ــت  ــای دول ــد تحریم ه ــرد، می گوی ــد ک ــاز خواه آغ
ــه  ــکا علی ــی امری ــور کنون ــا، رییس جمه ــاراک اوبام ب
فدراســیون روســیه را حفــظ خواهــد کــرد، امــا 

ــند. ــی نباش ــدان طوالن ــن اســت چن ممک
بــه گــزارش صــدای امریــکا، آقــای ترامــپ در 
گفت وگــو بــا روزنامــه ی وال اســتریت جورنــال 
گفتــه اســت تحریم هــای اعمــال شــده علیــه روســیه 
ــی« حفــظ خواهــد کــرد،  ــرای مدت را »دســت کــم ب
ــه تروریســم کمــک  ــرد علی ــه نب ــر مســکو ب ــا اگ ام
کنــد یــا در رســیدن امریــکا بــه اهــداف مهــم خــود 
ــت  ــن اس ــد، ممک ــته باش ــده داش ــک کنن ــش کم نق

ــد. ــو کن ــا را لغ ــن تحریم ه ای
ــزارش آن  ــه گ ــه، ک ــن مصاحب ــن در ای وی همچنی
جمعه شــب در وبســایت روزنامــه منتشــر شــده 
ــف  ــه مراســم تحلی ــه محــض آن ک ــت ب اســت، گف
ــا والدیمیــر پوتیــن،  ــرای مالقــات ب او انجــام شــد ب
مراســم  دارد.  آمادگــی  روســیه  رییس جمهــور 
تحلیــف آقــای ترامــپ روز جمعــه ی آینــده بیســتم 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــو برگ ــا اول دل ــوری ی جن
بــه دنبــال اختــالف بــر ســر طیفــی از مســائل، ماننــد 

ــه خــاک  ــه ب ــن و الحــاق شــبه جزیره ی کریم اوکرای
روســیه، بحــران ســوریه و همچنیــن دخالــت مســکو 
ــد  ــه قص ــکا ب ــر در امری ــایبری اخی ــالت س در حم
ریاســت جمهوری،  انتخابــات  بــر  تأثیرگــذاری 
روابــط امریــکا و روســیه بــه پائین تریــن ســطح پــس 

ــت. ــرد رسیده اس ــگ س از جن
در گزارشــی جداگانــه، روزنامه ی واشــنگتن پســت از 
دعــوت روســیه از دونالــد ترامــپ بــرای شــرکت در 
ــرار اســت روز  ــح ســوریه کــه ق گفت وگوهــای صل
23 جنــوری در آســتانه ، پایتخــت قزاقســتان برگــزار 
ــن حــال ســخن گوی  ــا ای ــر داده اســت. ب شــود، خب
ــی  ــد دعوت نامه ی ــکا می گوی ــه ی امری وزارت خارج

دریافــت نشــده اســت.
ــه نوشــته ی واشــنگتن پســت، ســرگئی کیســلیاک،  ب
ــاه  ــه م ــت ک ــه اس ــنگتن گفت ــیه در واش ــفیر روس س
ــا  ــی ب ــوی تلفن ــک گفت وگ ــالدی در ی ــته می گذش
مایــکل فلیــن کــه قــرار اســت مشــاور امنیــت ملــی 
کاخ ســفید شــود، از دونالــد ترامــپ بــرای حضور در 
نشســت قزاقســتان دعــوت کــرده و از دولــت بــاراک 

اوبامــا بــرای ایــن منظــور دعــوت نشــده اســت.
گفتــه شــده آقــای فلیــن و ســفیر روســیه در ایــاالت 
ــاراک  ــه ب ــان روزی ک ــامبر، هم ــده روز 29 دس متح
اوبامــا دســتور اخــراج 35 دیلپمــات روس از خــاک 

امریــکا و اعمــال تحریم هــای جدیــد علیــه مســکو را 
ــا یکدیگــر گفت وگــو کرده انــد و بــه  صــادر کــرد، ب
ــای  ــت آق ــزاری آسوشــیتدپرس، دول ــزارش خبرگ گ

اوبامــا نیــز از ایــن مکالمــات آگاه بــوده اســت.
ــال  ــن ح ــا ای ــکا، ب ــدای امری ــزارش ص ــاس گ براس
دونالــد  ســخن گویان  از  یکــی  اسپایســر،  شــان 
ترامــپ روز جمعــه بــه خبرنــگاران گفــت کــه 
مایــکل فلیــن و ســرگئی کیســلیاک – کــه نــام او در 
ــت  ــط دول ــده توس ــراج ش ــای اخ ــان دیپلمات  ه می
ــاره ی  ــامبر درب ــت – روز 28 دس ــوده اس ــا نب اوبام
ــس از  ــن پ ــپ و پوتی ــن ترام ــاط بی ــراری ارتب برق

برگــزاری مراســم تحلیــف گفت وگــو کردنــد.
ــد  ــده معتقدن ــاالت متح ــی ای ــتگاه های اطالعات دس
پوتیــن  والدیمیــر  شــخص  و  روســیه  دولــت 
ســامانه های  بــه  نفــوذ  و  ســایبری  عملیــات  از 
ــد  ــرای تأثیرگــذاری در رون ــکا ب ــری در امری کامپیوت
ــرده اســت. ــت ک ــات ریاســت جمهوری حمای انتخاب
باایــن حــال رییس جمهــوری جدیــد ایــاالت متحــده 
ــا  ــوان ب ــات می ت ــم اختالف ــت به رغ ــد اس ــه معتق ک
ــکاری  ــی هم ــکالت جهان ــل مش ــرای ح ــیه ب روس
کــرد، وعــده داده اســت کــه ظــرف 90 روز گزارشــی 
را دربــاره اتهــام دخالــت مســکو در انتخابــات اخیــر 

امریــکا ارائــه کنــد.

Amrullah Saleh

Yaqub Ibrahimi
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خبــر  بریتانیــا  رســانه های  روز:  اطالعــات 
داده انــد کریســتوفر اســتیل، عامــل پیشــین ســازمان 
ــاره ی  ــی را درب ــه اطالعات ــن کشــور ک اطالعــات ای
دونالــد ترامــپ منتشــر کــرده بــود از روز چهارشــنبه 

ــت. ــده اس ــی ش مخف
بــه نقــل از یــورو نیــوز، ایــن فــرد 52 ســاله پیش تــر 
گزارش هایــی را در رابطــه بــا فعالیــت دســتگاه 
امنیتــی روســیه بــرای جمــع آوری اطالعــات مهمــی 

ــود. ــه کــرده ب ــای ترامــپ تهی از آق

بــه نوشــته ایندیپندنــت، آقــای اســتیل تصمیــم 
به دســت  را  گزارش هــا  ایــن  تــا  بــود  گرفتــه 
مقامــات دســتگاه های امنیتــی بریتانیــا و ایــاالت 

متحــده ی امریــکا برســاند.
ــه  ــش ب ــا در واکن ــت وزیر بریتانی ــی، نخس ــرزا م ت
ــور از  ــن کش ــات ای ــازمان اطالع ــدن س ــم ش مته
ســوی هــواداران آقــای ترامــپ گفتــه: »ایــن موضعی 
قدیمــی اســت کــه مــا در خصــوص چنیــن مســائلی 
ــه  ــم هرآنچ ــه گمان ــی ب ــم، ول ــر نمی کنی ــراز نظ اب

ــه  ــن اســت شــخصی ک ــاًل روش ــم، کام ــه دیده ای ک
ایــن پرونــده را تهیــه کــرده سال هاســت کــه بــرای 

ــرده اســت.« ــا کار نک ــت بریتانی دول
ــکا  ــده ی امری ــاالت متح ــب ای ــور منتخ رییس جمه
ــی و  ــات مال ــن اطالع ــرار گرفت ــنبه ق روز چهارش
ــیه  ــی روس ــتگاه امنیت شــخصی اش را در دســت دس
تکذیــب کــرد. آقــای ترامــپ گفــت: »ایــن اخبــاری 
جعلــی و چیزهایــی ســاختگی اســت و اتفــاق 

ــت.« ــاده اس نیافت

ــالم  ــراق اع ــی ع ــون دولت ــات روز: تلویزی اطالع
ــل  ــرل کام ــور کنت ــن کش ــای ای ــه نیروه ــرده ک ک

دانشــگاه موصــل را در اختیــار گرفته انــد.
نبــرد بــرای تصــرف ایــن دانشــگاه از روز جمعــه 24 

جــدی آغــاز شــد.
ــالمی  ــت اس ــه دول ــوم ب ــی موس ــای گروه نیروه
از  یکــی  به عنــوان  محــل  ایــن  از  )داعــش( 
ــی خــود در شــهر موصــل اســتفاده  پایگاه هــای اصل

نــد. می کرد
ــی  ــی عراق ــات نظام ــی، مقام ــزارش بی بی س ــه گ ب
گفته انــد کــه مــواد شــیمیایی کــه در ســاخت 
تســلیحات بــه کار مــی رود در ایــن دانشــگاه کشــف 

ــت. ــده اس ش
ــر از  ــی دیگ ــل یک ــگاه موص ــدد دانش ــرف مج تص
ــراق  ــت ع ــای دول ــتراتژیک نیروه ــای اس پیروزی ه
اســت. ارتــش عــراق اعــالم کــرده کــه تصــرف کامل 

بخــش شــرقی موصــل نزدیــک اســت.
رود دجلــه موصــل را بــه دو بخــش شــرقی و غربــی 
ــرل  ــوز کنت ــش هن ــای داع ــد. نیروه ــیم می کن تقس

ــد. ــی موصــل را در دســت دارن بخــش غرب
عملیــات تصــرف موصــل بــا حمایــت هوایــی 
ــکا از چنــد مــاه  ــه رهبــری امری نیروهــای ائتــالف ب
پیــش آغــاز شــده اســت. ایــن شــهر از ســال 2014 

ــت. ــش اس ــرل داع ــالدی در کنت می

ــد،  ــی می گوین ــان جاپان ــات روز: محقق اطالع
بــاال کــردن انگشــتان بــرای نشــان دادن عالمــت 
بــه  منجــر  می توانــد  عکس هــا  در  پیــروزی 

ــود. ــرد ش ــر انگشــت ف ــده شــدن اث دزدی
ایســائو  گفتــه  بــه  بی بی ســی،  از  نقــل  بــه 
 )NII( ــک ــی انفورماتی ــتیتوی مل ــزن، از انس اچی
ــه طــور واضــح در  ــوک انگشــتان شــما ب اگــر ن
ــاد  ــز زی ــور عکــس نی ــد و ن ــاده باش عکــس افت
باشــد، کار بازســازی اثــر انگشــت ســاده خواهــد 

ــود. ب

از  ایــن کــه قفــل بســیاری  بــا توجــه بــه 
ــه  ــود و ب ــاز می ش ــت ب ــر انگش ــا اث ــا ب موبایل ه
دنبــال آن می تــوان بــه اپلیکیشــن بانــک  و ســایر 
ــرد،  ــدا ک ــی پی ــرد دسترس ــخصی ف ــائل ش مس
می تــوان خطــرات احتمالــی ناشــی از لــو رفتــن 

ــرد. ــبینی ک ــت را پیش ــر انگش اث
ــی  ــرای کپ ــه ب ــه ک ــن گفت ــزن همچنی ــای اچی آق
کــردن اثــر انگشــت بــه تکنولــوژی  چنــدان 
پیشــرفته یی هــم نیــاز نیســت و هــر کســی 

می توانــد ایــن کار را انجــام دهــد.

امــا اگــر نگــران لــو رفتــن اثــر انگشــتتان 
ــری  ــک خب ــی انفورماتی ــتیتوی مل ــتید، انس هس
دارد کــه می توانــد تــا حــدی خیالتــان را راحــت 
ــن  ــت گرفت ــل از ژس ــد قب ــما می توانی ــد. ش کن
جلــوی دوربین هــای عکاســان، الیــه نازکــی 
ــبانید و  ــتانتان بچس ــوک انگش ــتیک را ن از پالس
خطــر کپــی شــدن اثــر انگشــت را از بیــن ببریــد.
ــد دو  ــدف بای ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــه ب البت
ــازار  ــه ب ــن محصــول ب ــا ای ــد ت ــر کنی ــال صب س

ــد. بیای

ــاس،  ــود عب ــور محم ــا حض ــات روز: ب اطالع
رییــس تشــکیالت خودگــردان فلســطین، روز 
شــنبه، 25 جــدی در دولت-شــهر واتیــکان مرکــز 
ــطین  ــفارت فلس ــان، س ــک جه ــای کاتولی کلیس

ــرد. ــه کار ک ــاز ب آغ
بــه گــزارش یــور نیــوز، تأســیس ایــن ســفارتخانه 
ــال 2015  ــه در س ــود ک ــی ب ــل توافقنامه ی حاص
میــالدی میــان واتیــکان و تشــکیالت خودگــردان 
فلســطین امضــا شــد. در آن ســال، اولیــن ســفارت 
فلســطین در اتحادیــه ی اروپــا نیــز در کشــور 

ســویدن گشــایش یافــت.
آقــای عبــاس در مراســم روز شــنبه بــا اشــاره بــه 

اقــدام واتیــکان در بــه رســمیت شــناختن دولــت 
ــه اســت: »ایــن ســفارتخانه، مــکان  فلســطین گفت
ــورهای  ــام کش ــم تم ــت و امیدواری ــار ماس افتخ
جهــان دولــت فلســطین را به رســمیت بشناســند. 
ــح  ــق صل ــه تواف ــا را ب ــا م ــن کار آن ه ــرا ای زی

ــرد.« ــر خواهــد ک نزدیکت
محمــود عبــاس همچنیــن هشــدار داده، کــه 
اقــدام دولــت دونالــد ترامــپ در انتقــال ســفارت 
امریــکا از تل آویــو بــه بیت المقــدس )اورشــلیم(، 
خواهــد  به خطــر  را  صلــح  گفت وگوهــای 

ــت. انداخ
فرانچســکو، رهبــر  پــاپ  بــا  عبــاس  آقــای 

ــن  ــت. ای ــدار داش ــز دی ــان نی ــای جه کاتولیک ه
دیــدار یــک روز قبــل از آغــاز بــه کار کنفرانــس 
ــام  ــس انج ــه در پاری ــح خاورمیان ــی صل بین الملل

شــد.
حضــور  بــا  کــه  کنفرانــس  ایــن  از  هــدف 
برگــزار  جهــان  کشــور   70 از  نمایندگانــی 
مناقشــه  بــرای  راه حلــی  یافتــن  می شــود، 
ــران دو  ــت و رهب ــطینی ها اس ــرائیلی ها و فلس اس
ــه آن دعــوت  ــز ب ــت اســرائیل و فلســطین نی دول

ند. شــده ا
ــن  ــزاری ای ــا برگ ــود را ب ــت خ ــرائیل مخالف اس

ــت. ــرده اس ــالم ک ــس اع کنفران

در پاسخ به نظریات انتقادی:
 شــماری بــه مــن پیــام داده انــد کــه چــرا بــه اصل 
ــا خارجی ســتیزی  ــه ب ــی ک ــردازی و کوشــش می کن مشــکل نمی پ

ــره روی کنی. طف
 اول( پاکســتانی ها می گوینــد کــه افغانســتان نــه یــک کشــور اســت 
ــاد  ــن انتق ــر پاکستان ســتیزی م ــه ب ــی ک ــت. آن های ــک مل ــه ی و ن

ــد. ــت را می پذیرن ــن روای ــی ای ــد یعن می کنن
زبــان  فارســی  افراطی هــای  و  رادیکال هــا  از  شــماری  دوم( 
ــا پاکســتان. پاســخ  ــه ب ــا پشتون هاســت ن می گوینــد مشــکل مــا ب
ــه ایــن هم وطنــان مــا ایــن اســت کــه در سیاســت داخلــی  مــن ب
افغانســتان رقابــت وجــود دارد نــه دشــمنی. پاکســتان تــاش دارد و 
تــا حــدی موفــق بــوده اســت کــه ایــن رقابــت را بــه دشــمنی تبدیل 
ــازی و  ــازی، ماین س ــاح س ــتگاه س ــتان دس ــرا در افغانس ــد. زی کن
منفجره ســازی وجــود نــدارد. یعنــی ایــن همــه اســباب تخریــب کــه 
بــه زعــم شــما در اختیــار »پشتون«هاســت نــه در افغانســتان بلکه در 

ــود. ــاخته می ش ــتان س پاکس
ــد بیشــتر یــک  ــد کــه خــط دیورن ســوم( ایــن رادیکال هــا می گوین
ــر  ــرادر و خواه ــتان. ب ــام افغانس ــا تم ــت ت ــتون اس ــی پش معضله ی
عزیــز. مــا بــه یــک برگــه ی فشــار نیــاز داریــم کــه پاکســتان را وادار 
بــه اعتــراف بــه اصلیــت و واقعیــت وجــودی خــود ســازیم. اگــر قــرار 
باشــد کــه خــط دیورنــد را بــدون مذاکــره بپذیریــم امتیــاز معنــوی 
ــود. اگــر ایــن  ــا پاکســتان چــه خواهــد ب و مــادی مــا در مذاکــره ب
ــر حــزب  ــه پشتون هاســت پــس چــرا پاکســتان در براب تنهــا معضل
ــرا  ــدای ف ــه اجن ــهید ک ــی ش ــتاد ربان ــت اس ــک و حکوم دموکراتی
ــام داد.  ــبوتاژ را انج ــب و س ــر تخری ــتاد و ه ــت ایس ــد نداش دیورن
رســمیت خــط دیورنــد هــدف اساســی پاکســتان نیســت. این مســأله 
وســیله اســت. آن هــا زیــر ایــن بهانــه می خواهنــد کــه بــه جهــان 
خــارج نشــان دهنــد کــه مــا یــک ملــت و قــوم ماجراجــو اســتیم کــه 
بــه نظــم جهانــی و منطقــوی احتــرام نداریــم. زیــر چتــر ایــن روایت 
ــی و سیاســی  ــگاه اخاق ــود جای ــه خ ــد ب ــا می خواهن ــه آن ه و بهان
ــه  ــگاه معضل ــتان هیچ ــد. پاکس ــاد نماین ــی ایج ــت جهان در سیاس
ــت.  ــرده اس ــث نک ــتان بح ــای افغانس ــا دولت ه ــد را ب ــط دیورن خ
اصــًا کشــور مــا را طــرف خویــش نمی دانــد. حتــا اگــر افغانســتان 
ــول و قناعــت حکومــت  ــه رســمیت بشناســد مــورد قب ــد را ب دیورن
ــر کل افغانســتان  ــرد. آن هــا ســلطه ب ــرار نمی گی ــر پاکســتان ق چق

را می خواهنــد.
چهــارم( مــن می دانــم کــه شــماری از سیاســت های دولــت فعلــی 
ــل  ــا راه ح ــت. ام ــز اس ــتباه آمی ــت و اش ــت نیس ــتان درس افغانس
ــت  ــده و نهــاد دول ــدر پدی ــت« نیســت. هــر ق تضعیــف »نهــاد دول
ضعیــف گــردد بــه همــان انــدازه ملــت افغانســتان در کل بی وقــار و 
ــی  ــارزات داخل ــی در مب ــد عدالت خواه ــا نبای ــردد. م ــزت می گ بی ع
ــم.  ــس کنی ــتان تجس ــت افغانس ــدن دول ــار ش ــش را در بی وق خوی
ــا  ــمنان م ــر دش ــتانی ها و دیگ ــه پاکس ــت ک ــان چیزیس ــن هم ای

می خواهنــد.
ــای  ــزت و بق ــر ع ــا به خاط ــروزی م ــارزه ی ام ــگ و مب ــم( جن پنج
همــه ی ماســت. افغانســتان غیرقابــل تجزیــه اســت. مــن ایــن حرف 
ــم. راه  ــما می گوی ــه ش ــت اول ب ــات دس ــق و معلوم را از روی تحقی
عــزت مــا ایــن اســت کــه همدیگــر را درک کنیــم و بپذیریــم. نفرت 
ــش را  ــای خوی ــریح برنامه ه ــوان تش ــان ت ــه طلب ــا و تجزی پراگن ه

ندارنــد.
 ششــم( همــه ی مــا قربانــی اســتیم. قربانــی ســقوط شــیرازه ی نظام. 
قربانــی ســقوط طلســم حکومــت داری. قربانــی فقــر. قربانی نداشــتن 
ــی مداخــات  معلومــات درســت از همــه بخش هــای کشــور. قربان
خارجــی. قربانــی فروپاشــی هویــت ملــی. قربانــی کمــک و اجنــدای 
ــی  ــی، قربان ــی قوم گرای ــت. قربان ــل و افراطی ــی جه ــی. قربان خارج
ــی و  ــط دولت ــاختاری غل ــی س ــی. قربان ــزون طلب ــتیزی و ف قوم س
قــدرت. امــا همــه ی مــا یــک وجــه مشــترک داریــم اینکــه غیــر از 
ــد.  ــوده نمی توان ــا ب ــر م ــوار و درمان گ ــس غم خ ــچ ک ــا هی ــود م خ

یــا هــو.....

ــاعران  ــاهان و ش ــه ی ش ــا خان ــان تنه خراس
جنگ هــای  کانــون  نبــود،  خوش مشــرب 
ــود.  ــز ب ــی نی ــن خاندان ــات خونی ــی و منازع ــان قبیله ی بی پای
ــدف  ــا ه ــتفالی، ب ــای ویس ــایر دولت ه ــد س ــتان، همانن افغانس
پایــان دادن بــه ایــن منازعــات از  طریــق بنــای اقتدار سیاســی 
در قلمــرو مشــخص، کــه از الزامــات گــذار بــه دنیــای مــدرن 
بــود، تاســیس شــد. افغانســتان معاصــر، از ایــن لحــاظ، پیامــد 
ــت  ــد سیاس ــر چن ــت در براب ــو سرش ــهریاراِن نیک ــت ش شکس
گــر خــون آشــام نــه، کــه محصــول جبــر تاریخــی بــرای ختــم 
منازعــات دودمانــی در منطقــه بــود. هرچنــد ایــن دولــت، بنابــر 
ــت  ــت ماموری ــته اس ــی، نتوانس ــاختاری و بین الملل ــل س دالی
ــم  ــدرن و خت ــی م ــدار سیاس ــی اقت ــه برپای ــی اش را ک پایه ی
ــتان  ــودن افغانس ــد ب ــا ب ــازد، ام ــرآورده س ــت ب ــه اس منازع
معاصــر بــه معنــای آن نیســت کــه ایــن دولــت بنــای ســراپا 
ــه هــای آن خیمــه  ــر مخروب ــران کــرد و ب شــکوهمندی را وی

زد.
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آرســن ونگــر، ســرمربی آرســنال، 
ــرای  ــل ب ــد اســت مســوت اوزی معتق
ــش،  ــر توانایی های ــان دادن حداکث نش
بــرای  بیشــتری  گول هــای  بایــد 

توپچی هــا بــه ثمــر برســاند. 
اوزیــل در ایــن فصــل در 23 بــازی در 
ــول  ــگ، 9 گ ــر و چمپیونزلی ــگ برت لی
ــر،  ــن نظ ــه از ای ــنال زد ک ــرای آرس ب
ــود امــا  بهتریــن فصــل در امیریتــس ب
انتظــار  بــه نظــر می رســد ونگــر 

بیشــتری از او  دارد. 
»فکــر  گفــت:  خبرنــگاران  بــه  او 
می خواهیــم،  او  از  آن چــه  می کنــم 
ــر  ــت. فک ــتر اس ــای بیش زدن گول ه
بیــن  فاصله یــی  هنــوز  می کنــم 
نمایش هایــش  و  او  توانایی هــای 
وجــود دارد. او در مســیر درســتی قرار 

دارد امــا از چنین بازیکن بااســتعدادی، 
ــت  ــه اس ــارات نامنصفان ــه انتظ همیش
ــتری از  ــای بیش ــه چیزه ــرا همیش زی
می کنیــم  احســاس  می خواهیــم.  او 
او  بــازی  بــرای  محدودیتــی  کــه 
ــد  ــه می توانی ــدارد و همیش ــود ن وج
بگوییــم کــه چیزهــای بیشــتری از 
او می خواهیــم زیــرا همیشــه ایــن 
احســاس وجــود دارد کــه او می توانــد 

ــد.  ــام بده ــن کار را انج ای
همــه مــا انســان هایی هســتیم کــه 
ــم.  ــرفت کنی ــر روز پیش ــم ه می توانی
مشــکل ایــن اســت کــه اول بایــد 
تشــخیص بدهیــم کــه آیــا چیــز 
بیشــتری می خواهیــم یــا نــه و چطــور 
می خواهیــم بــه آن برســیم؛ ســپس 

ــم.« ــام بدهی ــن کار را انج ای

ــدی  ــرمربی هلن ــان، س ــدو کوم رونال
ــدن  ــته ش ــورد شکس ــون در م اورت
ــات  ــاندن ضرب ــر رس ــه ثم ــورد ب رک
آزاد بارســا توســط لیونــل مســی 

ــرد.  ــت ک صحب
لیونــل مســی در دیــدار برگشــت 
کوپــا دل ری موفــق شــد بــا زدن 
بیســت و ششــمین گــول از روی 
ــدو  ــه ایســتگاهی، رکــورد رونال ضرب
کومــان در بارســا را از آن خــود کنــد. 
کومــان گفــت: »اگــر قــرار بــود 
بازیکنــی رکــورد مــن را از آن خــود 
کنــد بــدون شــک آن بازیکــن لیونــل 
ــه مســی تبریــک  ــود. بایــد ب مســی ب
ــم  ــاز ه ــن او ب ــر م ــم و از نظ بگوی

آزاد  ضربــات  روی  از  می توانــد 
گول زنــی کنــد. بارســلونا تیــم بســیار 
ــی  ــا بازیکن ــت و آن ه ــی اس باکیفیت
ماننــد مســی را در اختیــار دارنــد 
کــه بســیار تاثیرگــذار اســت و از 
ــه  ــا ب ــن بازیکــن دنی نظــر مــن بهتری
ــا  ــد بارس ــی مانن ــد. تیم ــمار می آی ش
کــه چنیــن بازیکنــان باکیفیتــی را 
در اختیــار دارد همیشــه از چانــس 
زیــادی بــرای تصاحــب عناویــن 

ــت.« ــوردار اس برخ
از  یکــی  عنــوان  بــه  کومــان  از 
بــرای  گزینه هــا  جدی تریــن 
ــان  ــس انریکــه در پای جانشــینی لویی

می شــود.  بــرده  نــام  فصــل 

زالتــان، ســتاره ســوئدی مــن یونایتــد 
ــه  ــو ب ــح دادن مورین ــل ترجی از دالی
گواردیــوال و مهاجــرت بــه لیــگ 

ــرد.  ــت ک ــره صحب جزی
زالتــان تنهــا یــک فصــل و در بارســا 
زیــر نظــر گواردیــوال بــازی کــرد امــا 
بعــد از آن هرگــز در مــورد ســرمربی 

اســپانیایی بــه نیکــی یــاد نکــرد. 
زالتــان در مــورد دالیــل ترجیــح 
ــر دو  ــت: »ه ــپ گف ــه پ ــو ب مورینی
دنیــای  بــزرگ  از ســرمربیان  نفــر 
امــا  می آینــد  شــمار  بــه  فوتبــال 
ــد. مــن  ــی دارن شــخصیت های متفاوت
ــا  ــم ب ــه ه ــتم ک ــس را داش ــن چان ای
گواردیــوال هــم بــا مورینیــو کار کنــم 

و فاتــح جام هــای زیــادی بشــوم. 
امــا مورینیــو بیــش از گواردیــوال مــرا 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــج می کن تهیی

ــدم.« ــتر عالقمن ــه او بیش ــن ب م
مــورد  در  همچنیــن  زالتــان 
انگلیــس  بــه  مهاجــرت  دالیــل 
ــول  ــال پ ــه دنب ــر ب ــت: »اگ ــز گف نی
بــدم می توانســتم بــه لیــگ چیــن 
مهاجــرت کنــم امــا همیشــه عالقمنــد 
هســتم.  غیرممکــن  کارهــای  بــه 
ــن  ــد در س ــردم می گفتن ــیای از م بس
ــرای  ــکان درخشــش ب 35 ســالگی ام
مــن در لیــگ برتــر وجــود نــدارد امــا 
ــرایطی  ــه ش ــه چ ــد ک ــاال می بینی ح

دارم.«

پرتگالــی  ســرمربی  مورینیــو،  ژوزه 
شــرایط  مــورد  در  منچســتریونایتد 
برابــر  دیــدار  آســتانه  در  تیمــش 

کــرد.  لیورپــول صحبــت 
در  امــروز  ســرخ  شــیاطین 
حســاس ترین دیــدار هفتــه میزبــان 

بــود.  خواهنــد  لیورپــول 
رویارویــی بــا کلــوپ: »همه ســرمربیان 
پیــروز شــدن را دوســت دارنــد و 
مــن نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی 
ــود را  ــبک خ ــی س ــر کس ــتم. ه نیس
ــاال در  ــوپ احتم ــن و کل ــا م دارد ام
نقاطــی بــا هــم اشــتراک داریــم. البتــه 
و  دارد  وجــود  نیــز  تفاوت هایــی 
ــر  ــخصیت منحص ــوع ش ــن موض همی
ــد. او  ــکل می ده ــراد را ش ــرد اف ــه ف ب
نیــز بــه انــدازه مــن بــه دنبــال تــالش 
ــردن مســابقه اســت و  ــرای ب ــردن ب ک
هیجــان زیــادی دارد امــا نمی دانــم بــه 
ــر.« ــا خی ــش دارد ی ــن آرام ــدازه م ان

بــازی مقابــل لیورپــول: »اگرچــه ایــن 
دیــدار 3 امتیــاز دارد امــا از نظــر روحی 
ــت.  ــم اس ــواداران مه ــم و ه ــرای تی ب
ــق  ــد ملح ــن یونایت ــه م ــازه ب ــن ت م
ــم  ــائل مه ــا مس ــم ب ــم ک ــدم و ک ش

ــن  ــت بی ــنا می شــوم. رقاب باشــگاه آش
تیم هــا بــرای فوتبــال مهــم اســت 
ــان 3  ــت هم ــازی در نهای ــن ب ــا ای ام
ــاوی  ــا تس ــا ب ــاز را دارد. بعضی ه امتی
ــن  ــتند و م ــق نیس ــول مواف ــدون گ ب
ــا  ــتم ام ــر هس ــن تفک ــق ای ــز مواف نی
در بعضــی از بازی هــا ایــن نتیجــه 
رخ می دهــد. امــا مــن معتقــدم در 
بــازی رفــت در آنفیلــد نتیجــه خوبــی 

ــم.« گرفتی
ــال  ــای و احتم ــس دیپ ــرایط ممفی ش
ــنهادی  ــی پیش ــه تازگ ــی او: »ب جدای
بــرای جــذب او بــه دســت مــا رســید 
کــه دور از منطــق بــود. در حــال 
ــد  ــای بازیکــن مــن یونایت حاضــر دیپ
اســت و اگــر اتفــاق خاصــی تــا پایــان 
فصــل نقــل و انتقــاالت زمســتانی رخ 
بــرای  او گزینه یــی دیگــر  ندهــد، 
ــمار  ــه ش ــا ب ــب م ــور در ترکی حض
می آیــد.« شــرایط مصدومــان مــن 
یونایتــد: »زالتــان در دیــدار برابــر هــال 
ســیتی غایــب بــود امــا فکــر می کنــم 
کــه مشــکلی بــرای حضــور در ترکیب 
ــز  ــو نی ــدارد و روخ ــول ن ــر لیورپ براب

ــان دارد.« ــد زالت ــرایطی مانن ش

ــه  ــمی ب ــه رس ــویا در بیانی ــگاه س باش
کمیتــه انظباطــی اللیــگا، خواســتار 
محرومیــت ســرخیو رامــوس، کاپیتــان 

ــد.  ــد ش ــال مادری رئ
در دیــدار برگشــت مرحلــه یــک 
در  ری  دل  کوپــا  نهایــی  هشــتم 
ــه  ــوان ک ــانچس پیس خ ــگاه س ورزش
ــید،  ــان رس ــه پای ــاوی 3-3 ب ــا تس ب
ــاندن  ــر رس ــه ثم ــد از ب ــوس بع رام
گــول دوم رئــال از روی نقطــه پنالتــی، 
شــادی گولــی را بــه نمایــش گذاشــت 
توهیــن  را  آن  باشــگاه ســویا  کــه 
بــه هوادارانــش می دانــد و اکنــون 

ــد.  ــوس ش ــت رام ــتار محرومی خواس
ــت:  ــده اس ــگاه آم ــن باش ــه ای در بیانی
ــی  ــه انضباط ــویا از کمیت ــگاه س »باش
اللیــگا  ضدخشــونت  کمیتــه  و 
ــادی  ــه ش ــا ب ــد ت ــت می کن درخواس
بعــد از گــول آقــای ســرخیو رامــوس 
ــود،  ــی ب ــن انضباط ــالف قوانی ــه خ ک

ــد.« ــیدگی کن رس
ــعارهای  ــن ش ــویا همچنی ــگاه س باش
ــه شــدت  گروهــی از هوادارانــش را ب
ــه  محکــوم کــرد و متعهــد شــد کــه ب
ــن در  ــتانه و خش ــای نژادپرس رفتاره
ــد. ــان بده ــی اش پای ــگاه خانگ ورزش

ســرمربی  مورینیــو،  ژوزه 
منچســتریونایتد، معتقــد اســت کــه پــل 
پوگبــا می توانــد در آینــده بازوبنــد 
ــازو  ــه ب ــیاطین ســرخ را ب ــی ش کاپیتان

ببنــدد. 
در  کــه  فرانســوی  ســتاره  ایــن 
انتقالــی 105  بــا  تابســتان گذشــته 
میلیــون یورویــی از یوونتــوس بــه 
شــروع  پیوســت،  منچســتریونایتد 
الدترافــورد  در  درخشــانی  چنــدان 
نداشــت امــا مورینیــو معتقــد اســت که 
ایــن ســتاره 23 ســاله ویژگی هــای الزم 
بــرای کاپیتانــی شــیاطین ســرخ را دارد. 
او بــه خبرنــگاران گفــت: »فکــر می کنم 
او  دارد.  را  کاپیتانــی  ویژگی هــای  او 
کاریزمــا، جاه طلبــی و ذهنیــت الزم 
ــار  ــام عی ــی تم ــک حرفه ی را دارد و ی

ــه او  ــم ک ــن فکــر می کن اســت؛ بنابرای
ــا  ــه ب ــود. این ک ــان ش ــد کاپیت می توان
ــن ویژگی هــا  ــن ســن کــم، همــه ای ای
ــرای  ــم ب را داشــته باشــید، فکــر می کن

کاپیتانــی مناســب اســت.«
ضعیــف  شــروع  علی رغــم  پوگبــا 
ــر  ــای اخی ــل، در هفته ه ــن فص در ای
نمایش هــای خوبــی داشــته و مورینیــو 
امیــدوار اســت کــه او بــه همیــن رونــد 
ادامــه بدهــد: »ایــن منصفانه نیســت که 
بگوییــم بازیکنــان بایــد برتر باشــند. او 
خیلــی خــوب بــازی می کنــد؛ تردیدی 
ــد  ــم بای ــم ه ــا تی ــت ام ــن نیس در ای
خــوب بــازی کنــد. آن چــه مــن انتظــار 
دارم ایــن اســت کــه تیــم خــوب بــازی 
ــردن در  ــازی ک ــه ب ــم ب ــل ه ــد و پ کن

ــه بدهــد.« ــن ســطح ادام همی

پــره  این کــه  از  مســی  لیونــل 
ــر ارتباطــات باشــگاه  گراتاکــوس، مدی
ــر در  ــار نظ ــل اظه ــه دلی ــلونا ب بارس
اســت،  شــده  اخــراج  وی  مــورد 

شــد.  شــگفت زده 
در واقــع پــره گراتاکــوس و مســی 
ــر  ــا یک دیگ ــی ب ــیار خوب ــاط بس ارتب
ــم دوم  ــد. مســی حضــورش در تی دارن
بارســلونا را مدیــون گراتاکــوس اســت 
ــای  ــر او در تیم ه ــر نظ ــال زی و دو س
ــت دارد.  ــابقه فعالی ــا س ــی بارس پایه ی
پــی  در  جمعــه  روز  گراتاکــوس 
ــورد مســی، توســط  ــر در م ــار نظ اظه
ــگاه  ــی باش ــای حرفه ی ــر ورزش ه مدی
بارســلونا »آلبــرت ســولر« از کار برکنــار 
ــود  ــه ب ــی گفت ــورد مس ــد.  او در م ش
کــه اگــر نیمــار، پیکــه، اینیســتا نبودنــد، 
مســی بــه چنیــن بازیکــن خوبــی بــدل 
نمی شــد و بخــش عمــده موفقیــت 
ــک هشــتم  ــو )ی ــر بیلبائ بارســا در براب

ــر  ــه تــالش جمعــی ب ــا دل ری( ب کوپ
ــی  ــر کاف ــار نظ ــن اظه ــردد. همی می گ
ــراج  ــود اخ ــمت خ ــا او از س ــود ت ب
شــود.  بــه ادعــای موندودپورتیــوو 
ــی، او از  ــان مس ــل از اطرافی ــه نق و ب
ــن  ــر ای ــه خاط ــوس ب ــه گرتاک این ک
ــگفت زده  ــده ش ــراج ش ــه اخ مصاحب
ــه  ــچ نکت ــه هی ــرا ک ــت؛ چ ــده اس ش
منفــی در صحبت هــای او نمی دیــد. 
در واقــع خــود مســی یــک مــاه و 
نیــم پیــش در مصاحبــه بــا خبرنــگاران 
ــه  ــن هم ــر او ای ــه اگ ــود ک ــه ب گفت
موفقیت هــای فــردی تصاحــب کــرده، 
هم تیمی هــای  داشــتن  دلیــل  بــه 
اســت.  خــودش  کنــار  در  بــزرگ 
مســی گفتــه بــود کــه در بهتریــن 
ــن  ــد و چنی ــازی می کن ــان ب ــم جه تی
تیمــی هرگــز بــه وی وابســته نخواهــد 
ــای  ــابه گفته ه ــری مش ــود. اظهارنظ ب

گراتاکــوس. 
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داریــو ســرنا، کاپیتــان کــروات باشــگاه شــاختار 
ــن  ــه در ای ــرد ک ــالم ک ــما اع ــروز رس ــک، دی دونتس
ــدارد.  ــی ن ــد و قصــد جدای ــی خواهــد مان باشــگاه باق
بــه نقــل از موندودپورتیــوو، ســرنا کــه دو هفتــه پیــش 
ــرده  ــت ک پیشــنهاد رســمی باشــگاه بارســلونا را دریاف
بــود، در نهایــت تصمیــم گرفــت کــه بــه آبی اناری هــا 
پاســخ رد بدهــد. مســئوالن بارســا قصــد داشــتند الکس 
ــرنا را  ــرده و س ــذار ک ــر واگ ــی دیگ ــه تیم ــدال را ب وی
ــی  ــم مل ــابق تی ــان س ــا کاپیت ــد؛ ام ــن وی کنن جایگزی

کرواســی بــا ایــن پیشــنهاد مخالفــت کــرد. 
از  »پــس  گفــت:  اوکرایــن  تلویزیــون  بــه  ســرنا 
ــم  ــب تصمی ــه جوان ــی هم ــر و بررس ــاعت ها تفک س
گرفتــم بــه نــدای قلبــم گــوش داده و در شــاختار بمانم. 
ــه  ــام خوشــحال هســتم. عالق ــه گرفته از تصمیمــی ک
ــچ  ــه هی ــن زمین ــدارم در ای ــلونا؟ قصــد ن شــدید بارس
اظهارنظــری بکنــم؛ چــون بــه دور از اخــالق حرفه یــی 
ــم  ــه تصمی ــن اســت ک ــز ای ــر چی ــر از ه اســت. مهم ت

ــم.« ــه ده ــاختار ادام ــورم در ش ــه حض ــم ب گرفت
الزم بــه ذکــر اســت که ســرنا پــس از یــورو 2016 و در 
ســن 34 ســالگی از بازی هــای ملــی خداحافظــی کرد. 

گونزالــو ایگوایــن ســتاره ارجنتاینی یوونتــوس عالقمند 
اســت کــه مســی را در عرصــه باشــگاهی نیــز در کنــار 

خــود داشــته باشــد. 
ــازی در  ــذت ب ــن، ل ــی ارجنتای ــم مل ــن در تی ایگوای
ــت دارد در  ــاال دوس ــده و ح ــش ش ــی نصیب ــار مس کن

ــود.  ــرار ش ــاق تک ــن اتف ــز ای ــوس نی یوونت
او کــه تابســتان امســال در انتقالــی جنجالــی از ناپولی به 
یــووه پیوســت، در پاســخ بــه ســوالی در مــورد تشــویق 
مســی بــرای پیوســتن بــه جمــع بیانکونری هــا گفــت: 
»واضــح اســت کــه بــه مســی توصیــه خواهــم کــرد بــه 
یوونتــوس بیایــد. لیــگ ایتالیــا می توانــد چالشــی جدید 
بــرای او باشــد.  اینجــا فوتبالــی دفاعی تــر از همــه جــا 
ــا  ــدو در ایتالی ــم مســی و رونال شــاهد هســتیم. نمی دان
 A ــری ــی س ــر؛ ول ــا خی ــد زد ی ــول خواهن ــر گ کم ت
تورنمنــت دشــواری اســت کــه البتــه اوضــاع بــرای مــن 
در ایــن لیــگ خــوب پیــش رفتــه اســت. معتقــدم یــووه 
ــد هــر بازیکــن بزرگــی کــه دلــش می خواهــد  می توان
را جــذب کنــد. مطمئنــا بــه مســی توصیــه خواهــم کرد 

کــه بــه یــووه بیایــد.«

ســایت کالچــو مرکاتــو ادعــا کــرد کــه آنتونیــو کونتــه، 
ســرمربی چلســی، قصــد دارد آلــوارو موراتــا، مهاجــم 

گــول زن رئــال مادریــد، را بــه خدمــت بگیــرد. 
بعــد از حواشــی اخیــر در مــورد دیگــو کاســتا، بــه نظــر 
ــده و  ــه کار ش ــت ب ــی زود دس ــه خیل ــد کونت می رس
قصــد دارد بــا بــه خدمــت گرفتــن یــک مهاجــم جدید، 

بــا ایــن حواشــی مقابلــه کنــد. 
گفتــه می شــود کاســتا در تمرینــات بــا کونتــه و یکــی 
دیگــر از اعضــای دیگــر کادر فنــی درگیــری لفظــی پیدا 
کــرد و بــه همیــن دلیــل، بــا غیبــت در تمرینــات چنــد 
روز اخیــر آبی هــا، از فهرســت ایــن تیــم بــرای دیــدار 

مقابــل لسترســیتی خــط خــورد. 
در ایــن بیــن پیشــنهاداتی از یــک باشــگاه چینــی هــم 
مطــرح شــده که کونتــه را بــرای فــروش ایــن بازیکن و 
اســتفاده از مبلــغ فــروش او بــرای خریــد مهاجــم جدید 
ــا در صــدر  ترغیــب کــرده اســت. در ایــن بیــن، مورات
ــرار دارد.  ــی ق ــی ایتالیای ــن مرب ــای ای فهرســت گزینه ه
ایــن در حالــی اســت کــه رئــال بــه دلیــل محرومیــت از 
نقــل و انتقــاالت، نمی توانــد گزینه یــی بــرای جانشــینی 
موراتــا بــه خدمــت بگیــرد و بعیــد اســت حاضــر بــه 

فــروش او در ایــن مقطــع از فصــل شــود. 

پاسخ منفی کاپیتان شاختار 
به پیشنهاد بارسلونا

دعوت ایگواین از مسی 
برای پیوستن به یوونتوس

موراتا، گزینه جانشینی دیگو 
کاستا در چلسی
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شش دهه زندگی برای یک روز؛ 
عبدالودود از دانشگاه فارغ شد

ــبوک  ــی از او فیس ــه عکس ــود ک ــش ب ــد روز پی ــن چن همی
ــش  ــر لبان ــد ب ــه ســر داشــت و لبخن ــدم، کاله فراغــت ب دی
جــاری بــود. خانــه اش را در کوچه یــی خاکــِی می یابــم کــه 
اتاقــی چهاردرچهــار در منــزل آخــری از آن او و کتاب هایــش 
ــش )2:36 عصــر پنج شــنبه(  ــه پی ــد دقیق ــن چن اســت. همی
زنــگ زده ام و منتظــرش مانــده ام تــا برســد. قــِد بلنــد، لُنگــِی 
بــر ســر و ریــش ســپید اصــالح شــده دارد. خوش برخــورد 
و خوش ســخن اســت. پــای صحبــت اش کــه بنشــینی 

ــته اســت.  ــان گذش ــدر زم ــی چق نمی دان
نامــش عبدالــودود اســت و نــام پــدرش عبدالقــدوس. متولــد 
11 جــدی 1333 هجــری خورشــیدی در قریــه ی »اوتلــه« در 
ولســوالی گیــالن والیــت غزنــی. پــدر و پدرکالنــش عالــم 
ــه  ــا 300 خان ــی ب ــی اش را در قریه ی ــد و کودک ــن بوده ان دی
نفــوس گذرانــده اســت کــه در آن حتــا یــک نفــر هــم بــه 
مکتــب نمی رفتــه و هیــچ مکتبــی هــم در آن نبــوده اســت. 
ــه  ــی را ب ــه« اتاق ــه ی »اوتل ــر از قری ــی دورت ــدر ودود جای پ
ــامل  ــرادرش را ش ــر ب ــه پس ــا س ــرد و ودود ب ــه می گی کرای

ــازد. ــینگی می س ــه ی ش ــب »آغوجــان« در منطق مکت
ــت  ــا حمای ــه ب ــن اش درحالی ک ــب رفت ــد مکت ودود می گوی
ــز  ــی از مشــکالت نی ــا خال ــود، ام ــه همــراه ب ــواده اش ب خان
نبــود. مــردم محــل بــه شــاگرد مکتــب دیــد خــوب نداشــتند 
و بــا پــدرش نیــز عــداوت می کردنــد: »تــو ُمــال اســتی چــرا 
ــه  ــا ن ــدر ودود ام ــی؟«. پ ــی نمی ده ــت را درس دین بچه های
تنهــا تســلیم ایــن خواســته نمی شــود کــه جوابــی هــم بــرای 
ــم و  ــان می خوان ــم سرش ــی ه ــردم دارد: »درس دین ــن م ای

ــم.« ــان می خوان ــم سرش ــب ه مکت
ــردم نســبت  ــرا در آن روزگار م ــم چ ــم ودود می پرس از معل
ــل  ــا تأم ــخ ب ــتند. در پاس ــوب نداش ــد خ ــب دی ــه مکت ب
می گویــد: »مــردم بــا مکتــب تعصــب داشــتند. اصــاًل 
علمیــت نبــود، ســویه ی علمــی پاییــن بــود، مــردم اهمیــت 
مکتــب را نمی فهمیدنــد. مــردم مثــل امــروز رادیــو، تلویزیون 
و مبایــل نداشــتند، در خانــه بودنــد و نمی فهمیدنــد دنیــا چــه 

ــرده اســت.« جــور ک
ــاخت.  ــردم را آگاه س ــرت م ــانه ها و مهاج ــد رس او می گوی
ــا  ــع مملکت ه ــد، وض ــا را دیدن ــدند، دنی ــر ش ــردم مهاج م
ــب  ــردم مکت ــر م ــورهای دیگ ــد در کش ــد و دیدن را دیدن
ــد  ــا دی ــد ت ــث ش ــن باع ــد و ای ــد، پیشــرفت کرده ان می رون
مــردم تغییــر کنــد. بــه گفتــه ی او: »حــاال کــه در منطقــه مــا 
مکتــب بنــد اســت، بســیاری بچه هــا می آینــد این جــا 
)کابــل( درس می خواننــد. بــه انگــوری می رونــد اتــاق 

دارنــد و درس می خواننــد.«
معلــم عبدالــودود در ســال 1350 شــامل دارالمعلمیــن پکتیــا 
شــد. از آن جــا دوم نمــره فــارغ شــد و ســپس شــانس ایــن 
را پیــدا کــرد تــا وارد دانشــگاه شــود. در آن زمــان او امــا بــه 
ــانس ودود را  ــد و ش ــرف نباری ــاران و ب ــت. ب ــگاه نرف دانش
خشکســالی از او گرفــت. ودود از آن دوره چنیــن می گویــد: 
ــود. بی حــد مشــکالت اقتصــادی  »وقت هــای خشکســالی ب
بــود در هــر خانــه. ریش ســفیدان از آن بــه »ســال برنــج« یــاد 

ــگالدش.« ــج بن ــد. برن می کنن
در آن زمــان هــرگا کســی شــش ســال پیاپــی معلمــی 
می کــرد، از خدمــت عســکری معــاف می شــد. معلــم ودود 
شــانس دانشــگاه رفتــن را بــه دلیــل فقــر اقتصــادی از دســت 
داد و در مکتــب یحیاخیــل کتــواز معلــم مقــرر شــد. ســپس 
نظــر بــه کمبــود بســت، شــامل مکتــب دیگــر شــد و بعدتــر، 
در ســال 1353 خورشــیدی، تدریــس در مکتــب ابتداییــه ی 

پیتــاب کتــواز را شــروع کــرد.
ــار  ــودود ســر آشــتی نداشــت. او ب ــا عبدال ــگار ب زندگــی ان
دیگــر ســرمعلم در مکتــب »رســنه« در نزدیکــی جاغــوری 
مقــرر شــد و تــا ســال 1358 در آن جــا مانــد. در همیــن ســال 
ــه  ــه رفــت. در خان ــه خان ــاره ب ــرک کــرد و دوب وظیفــه را ت
مشــکالت بــود و بیــکاری. در ســال 1363 در بخــش اداری 
یــک کلینیــک در زادگاهــش آغــاز بــه کار کــرد؛ کلینیکــی که 

ــد. ــل می ش ــوی موسســه ی MCI تموی از س
در  داخلــی  گروه هــای  درگیری هــای  بــا  هم زمــان 
ــال 1371 در  ــد و در س ــاور ش ــی پیش ــتان، ودود راه افغانس
کمیتــه ی هالنــد کــورس وترنــری خوانــد و ســپس برگشــت 
در کلینیــک مقــر به حیــث »پــار وترنــر« کار کــرد. ایــن پایــان 
ــار  ــا این ب ــت ام ــفر بس ــت س ــر رخ ــار دیگ ــود. او ب کار نب

به حیــث یــک مهاجــر و آواره. بــه پاکســتان رفــت و 15 ســال 
ــت. ــرت زیس ــش در مهاج دور از وطن

ــید. در  ــیاری کش ــم ودود در مهاجــرت ســختی های بس معل
کویتــه منشــی یــک تجــار شــد و کار کتابــت ایــن تجــار را 
بــه پیــش بــرد. روزی تجــار آمــده و بــه ودود می گویــد: »ده 
کانتینــر تکــه آمــده امــا گزانــه اش اشــتباه اســت. ایــن را یکبار 

گــز کنیــم، بــرو از بــازار مــزدور بیــار.«
ــز  ــه گ ــا تک ــی آورد ت ــان مهاجــر را م ــج شــش افغ ودود پن
ــد. خــودش روی چوکــی نشســته و دیگــران تکــه گــز  کنن
می گفتنــد 20،  »اونــا  می نوشــت:  ودود  امــا  می کردنــد 
مــن 20 می نوشــتم، می گفتنــد 30، مــن 30 می نوشــتم.« 
ــد  ــد و می گوی ــگزاری می کن ــدرش سپاس ــا از پ او در آن ج
ــه 300  ــاش داشــتم و روزان ــدار مع ــزار کل ــه 9 ه ــن ماهان م
ــان درس و  ــدار. هم ــزدوران 150 کل ــا م ــد ام ــدار می ش کل
ــود  ــرده ب ــه او کمــک ک ــه یادداشــت ب ــی را ک ــد کلمه ی چن
تــا معــاش بهتــری داشــته باشــد. می گویــد: »طرفــای دیگــر 
ــد.  ــم ش ــد، زخ ــون ش ــزدوران خ ــای م ــد، ناخن ه ــه ش ک
از خاطری کــه تمــام رخت هــا َشــخ و زنانــه بــود، َزری 

ــت.« داش
معلــم عبدالــودود در ســال 1390 از پاکســتان برگشــت 
ــب  ــت. در مکت ــر گرف ــی از س ــهر غزن ــی را در ش و زندگ
حیدرآبــاد معلمــی گرفــت و بــه گفتــه ی خــودش، در کنــار 
معلمــی بــرای دو ســال دارالمعلمیــن محمد هاشــم میوندوال 
ــه  ــواده اش ب ــا خان ــیدی ب ــال 1393 خورش ــد. در س را خوان
ــوذر  ــات پشــتو را در لیســه ی اب ــس ادبی ــد و تدری ــل آم کاب

ــرد. ــاری شــروع ک غف
ــت  ــم گرف ــج« ودود تصمی ــال برن ــد از »س ــال بع ــل س چه
ــه  ــد. ب ــان کن ــر امتح ــار دیگ ــت رفته اش را ب ــانس از دس ش
دانشــگاه تعلیــم و تربیــه شــهید ربانــی رفــت و برای شــرکت 
در امتحــان بــرای دوره لیســانس ثبــت نــام کــرد. می گویــد: 
»بــه مطالعــه بســیار عالقــه داشــتم. در مهاجــرت هــم مطالعه 
ــد،  ــا دوازده بودن ــف اول ت ــه از صن ــا ک ــا بچه ه ــردم. ب می ک
ــد. وقتــی ســر  ــدم. این هــا برایــم تکــرار بودن درس می خوان

پارچــه شیشــتم اطمینــان داشــتم.«
روزی کــه معلــم ودود بــرای ثبــت نــام بــه دانشــگاه 
تعلیم وتربیــه ی شــهید ربانــی مراجعــه کــرد، چندیــن 

ــورم  ــی ف ــد: »وقت ــد. می گوی ــه او خندیدن ــوان ب ــر ج دخت
کانکــور می گرفتــم، اونــا بــه مــن می خندیدنــد کــه اینــا بــه 
ــزان  ــج آوی ــه نتای ــد. روزی ک ــاال می خوانن ــه ح تعلیم وتربی
بــود، اونــا هــم تیــر می شــدند. گفتــم اینــه کامیــاب شــدیم. 

ــود.« ــی ب ــم و خوش ــوش بودی خ
معلــوم ودود می گویــد از وقتــی از دارالمعلمیــن فــارغ شــد، 
ــرود. او در  ــگاه ب ــه دانش ــا روزی ب ــد ت ــه دل مان ــان ب آرم
جوانــی شانســش را از دســت داده بــود. بــرای همیــن تصمیم 
گرفــت در ســن شــصت ســالگی بــه دانشــگاه بــرود. اکنــون 
او تصمیــم دارد ماســتری اش را نیــز بخوانــد. می گویــد: »اگــر 

اقتصــاد یــاری کــرد انشــااهلل.«
ــرای  ــته ام ب ــش نشس ــای صحبت های ــن پ ــه م ــی ک معلم
ــد کاش  ــورد. می گوی ــرت می خ ــی اش حس ــای جوان روزه
ــجویان  ــاگردان و دانش ــترس ش ــاال در دس ــه ح ــی ک امکانات
ــترس  ــود در دس ــب ب ــاگرد مکت ــه او ش ــی ک ــت، زمان اس
امکانــات در آن زمــان  ایــن  می بــود. می گویــد: »کاش 
می بــود بــاز می دیــدی چــه رقــم درس می خوانــدم.«

ــد،  ــینکی درس می خوان ــب ش ــی در مکت ــم ودود وقت معل
صبــح کــوزه بــه شــانه 15 دقیقــه فاصلــه را طــی می کــرد تــا 
بــه کاریــز برســد و آب بیــاورد. در مســیری کــه او بــه کاریــز 
ــب  ــاگرد مکت ــه او ش ــی ک ــد. زمان ــت، درس می خوان می رف
ــک  ــت داشــت و ی ــی قیم ــک افغان ــذ ی ــود، 10 ورق کاغ ب
پنســل 25 پــول. او می گویــد: »مــن یــک افغانــی نداشــتم کــه 

کاغــذ بخــرم. بهتریــن کاغــذ، کاغــذ تاپــه دار بــود.«
ــود و  ــه ب ــه کتاب خان ــه ن ــت ک ــب رف ــه مکت ــی ب او در زمان
نــه کتــاب مثــل امــروز . می گویــد: »بــه شــاگردان می گویــم 
ــت  ــت. بدبخ ــم خوش بخ ــتید ه ــت هس ــم بدبخ ــما ه ش
ــد و  ــات درس نمی خوانی ــا وجــود ایــن امکان هســتید کــه ب
ــان اســت.« ــات در اختیارت ــه امکان خوش بخــت هســتید ک

ــار  ــودش این ب ــاگردان خ ــت، ش ــگاه رف ــی در دانش او وقت
ــتم و  ــک نخواس ــان کم ــد از آن ــدند. می گوی ــتادش ش اس
ــد.  ــره می دادن ــردم نم ــل می ک ــه ح ــه در پارچ ــزی را ک چی
می گویــد: »بــه لیاقــت خــودم کامیــاب شــدم. سمســتر پیــش 
ششــم نمــره شــدم ولــی حــاال چــون نمــرات هنــوز اعــالن 

نشــده احتمــاالً نمــره ام بهتــر شــده باشــد.«
اکنــون کــه 62 ســال از عمــر معلــم ودود می گــذرد، هنــوز 
هــم در پــی آموختــن و آموختانــدن اســت. روزانــه حــدود 
چهــار ســاعت مطالعــه می کنــد و بــه دیگــران کتــاب 
از دیگــران کتــاب می گیــرد و  می دهــد تــا بخواننــد. 
می خوانــد. چنــدی پیــش بــه زادگاهــش رفتــه بــود، مــردم را 
نصیحــت کــرده بــود تــا فرزندانــش را بــه مکتــب بفرســتند. 
بــه زادگاهــش کتــاب فرســتاده اســت. او شــش پســر و چهار 
ــه  ــا ترکی ــار ت ــرانش از ننگره ــه. پس ــر دارد و 10 نواس دخت

می خواننــد.  درس 
ــر  ــی آورد ب ــاد م ــم ودود بی ــه معل ــی را ک ــن خاطره ی تلخ تری
می گــردد بــه روزهــای مهاجــرت. روزی کــه فرزنــدش از او 
پــول می خواهــد و او پولــی نــدارد تــا بــه پســرش بدهــد. او 
ــم.  ــود کــه حــاال پوهنتــون می خوان می گویــد: »مشــکالت ب
ــک  ــک روز ی ــرو، ی ــای ب ــک ج ــک روز ی ــدارم. ی ــه ن خان
جــای. اگــر ایــن مشــکالت پــوره شــود درس آســان اســت. 
در مهاجــرت بســیار بــه مشــکالت گرفتــار شــدم. حتــا یــک 
ــک  ــد، ی ــزی می خری ــک چی ــوردم ی ــه ی خ ــک بچ روز ی

ــه نداشــتم.« ــه می خواســت و مــن یــک روپ روپ
همیــن چنــد روز پیــش معلــم ودود در ســن 62 ســالگی بــه 
ــه ســر کــرد و در  ــه اش رســید. کاله فراغــت ب آرزوی دیرین
جشــن فراغتــش بســیار اســتقبال شــد. از فامیــل گرفتــه تــا 
ــا او عکــس یــادگاری گرفتنــد و برایــش  اســتادانش همــه ب
ــت.  ــرده اس ــه ک ــه قص ــد دقیق ــل و چن ــد. چه ــه دادن تحف
می گویــد: »وقــت فراغــت بســیار خــوش شــدم. همیــن یــک 
روز در زندگــی ام بــود. مــا این طــور روزهــا را ندیــده بودیــم. 

در آن زمــان ایــن روزهــا نبــود.«
در پایــان بــه معلــم ودود می گویــم: »معمــول ایــن اســت کــه 
ــما  ــد، ش ــاالنش درس می خوان ــن و س ــا هم س ــتر ب آدم بیش
ــان  ــد کــه جوان ــد. فکــر نمی کردی ــان درس خواندی ــا جوان ب

تیــز برونــد و شــما پــس بمانیــد؟«
می خندنــد و می گویــد: »نــی، قــد ازونــا مــن کمــک 
ــرای آن هــا  ــی داد، ب ــر اســتادان کــه ســمینار م می کــردم. اکث
مــن کتــاب مــی دادم، بــرای اکثرشــان مــن نوشــته می کــردم.«


