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در اعالمیه وزارت خارجه 
افغانستان تأكید  كرده 

است در صورتی كه 
خشونت ها علیه مردم 
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حکومت افغانستان به 
تالش های خویش در 

خصوص تعزیرات بیشتر 
علیه همه گروه های 

تروریستی و حامیان شان 
از طریق میکانیزم های 

بین المللی مخصوصاً سازمان 
ملل متحد، اقدام خواهد 
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متېس:

 افغانستان ته د اضايف رستېرو 

استولو په اړه څېړنې پیل شوي

امریکايــي چارواکــي لــه څــو ورځــو راهیســې پــه 

عمومــي  د  ځواکونــو  امریکايــي  د  کــې  افغانســتان 

ــه  ــې پ ــې طرح ــن د هغ ــان نېکلس ــرال ج ــدان ج قومان

ــايف  ــو زره اض ــه د څ ــتان ت ــې افغانس ــوي چ ــور ک اړه غ

رستېــرو د اســتولو غوښــتنه کــوي.

مطـالبـۀ 
متـقابل و مبـارزۀ مثـمر

حمایت از طالبان
اعالِم جـنگ علیه مـردم است!
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داکتــر عبــداهلل رییــس اجرایــی دولــت وحــدت 
ملــی، در تازه تریــن اظهاراتــش گفتــه کــه بدون 
نابــودی گــروه طالبــان، گروه هــای دیگــِر 
ــای  ــت. آق ــد رف ــن نخواهن ــتی از بی تروریس
ــان گروه هــای  ــت می ــه اســت دول ــداهلل گفت عب
از  و  نمی گــذارد  فرقــی  هیــچ  تروریســتی 
ــتی  ــای تروریس ــر گروه ه ــه دیگ ــی ک آن جای
ــز  ــان نی ــه طالب ــد ک ــا گرفته ان ــی ج در مناطق
حضــور دارنــد، پــس دولــت ناچــار اســت کــه 

ــد. ــن گــروه کن ــودی ای ــه ناب ــدام ب اق
 ظاهــراً ایــن ســخنان در واکنــش بــه اظهاراتــی 
مطــرح می شــوند کــه هرازگاهــی از زبــاِن 
مقام هــای بلندرتبــۀ کشــور و به ویــژه ارگ 
میــان  تفکیک گــذاری  در  ریاســت جمهوری 
گــوش  بــه  مســلح  مخالــِف  گروه هــای 
ــر  ــارات داکت ــال، اظه ــن ح ــد. در همی می رس
عبــداهلل در مــورد نابــودی گــروه طالبــان، 
می توانــد بــه ایــن معنــی هــم باشــد کــه 
هــدِف او از دیگــر گروه هــای تروریســت، 
انــد کــه  گروه هــای تروریســتی خارجــی 
بــر اســاس برخــی گزارش هــای موثــق در 
ــار  ــرده و در کن ــه ک ــتان الن ــی از افغانس مناطق
طالبــان در حــاِل جنگیــدن بــا نیروهــای امنیتــِی 

ــد. ــو ان ــان نات ــور و نظامی کش
ــاید  ــخنان ش ــن س ــر، ای ــری دیگ ــا از منظ  ام
ــورد  ــدگاه در م ــاِف دی ــزاِن اخت ــانگِر می نش
رهبــری  ســطح  در  تروریســتی  گروه هــای 
ــه  ــا توج ــداهلل ب ــر عب ــد. داکت ــز باش ــور نی کش
مردمــی اش،  و  سیاســی  خاســتگاه های  بــه 
دیگــِر  گروه هــای  از  را  طالبــان  نمی توانــد 
تروریســتی جــدا بدانــد. او وقتــی می بینــد 
ــار  داعــش، حــزب تحریــر  کــه طالبــان در کن
ــه  و شــبکه های تروریســتی پاکســتانی، کمــر ب
ــه روزه در  ــته اند و هم ــورش بس ــودی کشـ ناب
حمــات انتحــاری و تهاجمــی خــود، عــاوه 
ــز  ــی را نی ــا غیرنظام ــان کشــور، ده ه ــر نظامی ب
بــه کامِ مــرگ می فرســتند و گلیــِم غــم در 
ایــن کشــور می گســترند، نمی توانــد ماننــد 
گفت وگوهــای  از  دم  ریاســت جمهوری 

ــد.  ــان بزن ــا طالب ــح ب صل
کــه  جمهــوری  ریاســت  ارگ  متأســفانه 
ــه میــز  ــه دنبــال کشــاندن طالبــان ب به شــدت ب
ــچ  ــن گــروه هی مذاکــره اســت )درحالی کــه ای
ــه رســمیت  ــی را ب ــوع گفت وگــو و مفاهمه ی ن
نمی شناســد( ایــن گــروه را بخشــی از راه حــِل 

ــی در  ــای غن ــدارد. آق مشــکِل افغانســتان می پن
مــوارد مختلــف تــاش ورزیــده و حــاال هــم 
نیــز تــاش دارد کــه طالبــان را بــه عنــوان یــک 
ــح  ــای صل ــی، وارد گفت وگوه ــان سیاس جری
بســازد. بــر اســاس گزارش هایــی کــه از مناطق 
جنگــی کشــور بــه دســت می آیــد، در برخــی 
از والیــات حتــا نیروهــای دفاعــی دســتور 
ــد. در  ــان را ندارن ــای طالب ــه پایگاه ه ــه ب حمل
ســال روان، بارهــا هلمنــد و ارزگان تــا نزدیــک 
مــرز ســقوط بــه دســِت طالبــان پیــش رفــت، 
ــی کشــور فقــط  ــه نیروهــای امنیت ــی ک در حال

ــد.  ــاره می کردن ــت را نظ ــن وضعی ای
نشــر  بــا  کشــور  تصویــری  رســانه های 
هلمنــد  وضعیــِت  از  زنــده  گزارش هــای 
ــردرگمِی  ــِت س ــًا وضعی ــال روان، عم در س
نیروهــای امنیتــی را بــه تصویــر کشـــیدند کــه 
ــه تردیــدی را در ایــن مــورد  جــای هیــچ گون
ــوده  ــاهد ب ــا شـ ــا باره ــذارد. م ــا نمی گ به ج
ایــم کــه نیروهــای ارتــش در پایگاه هــای 
خــود، بــدون آن کــه خــوراک و امکانــات 
حداقلــِی معیشــت را در اختیــار داشــته باشــند، 
ماه هــا در محاصــرۀ گــروه طالبــان به ســر 
ــانه ها  ــا رس ــو ب ــا در گفت وگ ــد. آن ه ــرده ان ب
فریــاد می زدنــد کــه دشــمن در تیــررِس آن هــا 
ــق  ــاده گی مناط ــه س ــد ب ــرار دارد و می توانن ق
تحــت کنتــرول آن هــا را دوبــاره پــس بگیرنــد، 
ولــی هرگــز از ســوی مقامــات اجــازۀ عملیــات 
ــت،  ــن سیاس ــر ای ــد. اگ ــان داده نمی ش ــه آن ب
ــس  ــت، پ ــان نیس ــت از طالب ــِت حمای سیاس

ــت؟!  چیس
وقتــی کنــدز بــرای بــارِ دوم بــه دســت طالبــان 
افتــاد، ماه هــا پیــش از آن گزارش هایــی رســیده 
بــود کــه چنیــن ســقوطی را پیش بینــی می کــرد. 
محــرمِ  گزارش هــای  گزارش هــا،  ایــن 
ــی  ــل واقعیت های ــد، ب ــم نبودن ــتخباراتی ه اس
ــت  ــن والی ــان باشــنده گاِن ای ــه از زب ــد ک بودن
و برخــی مقام هــای محلــی هرازگاهــی منتشــر 
سیاســت  سیاســت،  ایــن  اگــر  می شــدند. 

ــت؟!  ــس چیس ــت، پ ــروری نیس طالب پ
ــِی  ــا متحــدان غرب ــه حت ــب این جاســت ک جال
ــز حــاال  ــکا نی ــو و امری ــه شــمول نات کشــور ب
آن نــگاهِ خصمانــه بــه طالبــان را ندارنــد. 
ــه  ــه ب ــد ک ــاش کردن ــال ها ت ــا س امریکایی ه
طالبــان هویــِت تــازه ببخشــند؛ همــان هویتــی 
پاکســتانی ها  میــان  ایــن گــروه در  را کــه 

ــا  ــان ب ــۀ طالب ــه رابط ــی ک ــا از آن جای دارد. ام
ــر  ــه ب ــرا رابط ــتی افراط گ ــای تروریس گروه ه
اســاس دیدگاه هــای ایدیولوژیــک اســت، ایــن 
ــن  ــا آخری ــل جنــگ ت ــر طب ــان ب گــروه همچن

رمــق می کوبــد. 
آنانــی کــه در درون دســتگاه دولــت، بــه دالیــِل 
ــه  ــان ب ــه طالب ــد ک ــی می خواهن ــاری و زبان تب
عنــوان یــک گــروه و یــا جنــاح زنــده بماننــد، 
عمــًا بــه ادامــۀ جنــگ و کشــتار در افغانســتان 

ــد.  ــم می دهن حک
ــتراتژیک  ــۀ اس ــل رابط ــه دلی ــان ب ــًا طالب یقین
بــا گروه هــا و شــبکه های تروریســتی، بــه 
ــد.  ــق ندارن ــی تعل ــان و ملت ــرز و زب ــچ م هی
غلط فهمــِی محــض اســت کــه بخواهیـــم 
طالبــان را از دیگــر گروه هــای تروریســتی 
ــده  ــت فهمی ــداهلل درس ــر عب ــم. داکت ــدا کنی ج
کــه می گویــد بــدون نابــودی طالبــان، نابــودی 
ــت؛  ــر نیس ــتی میس ــای تروریس ــر گروه ه دیگ
ــر  ــتی در زی ــِر تروریس ــای دیگ ــرا گروه ه زی
ــِگ  ــه جن ــتان ب ــان در افغانس ــاِل طالب ــر و ب پ
ــی  ــفانه عده ی ــد و متأسـ ــه می دهن ــود ادام خ
ــد  ــب می خواهن ــاوری و تعص ــِر خوش ب از س
ــد.  ــده بگیرن ــلم را نادی ــِت مس ــن واقعی ــه ای ک
ــوان  ــه عن ــی ب ــدت مل ــت وح ــران دول رهب
ــه  ــد ب ــور، بای ــِی کش ــده گاِن اصل تصمیم گیرن
تعریفــی روشــن از دشــمن میــاِن خــود دســت 
ــف،  ــن تعری ــاف در ای ــراق و اخت ــد. افت یابن
می توانــد نظــِم همــۀ امــورِ حکومــت داری 
ــرمِ  ــدۀ ه ــا قاع ــزد و از رأس ت ــم بری را به ه
دولــت و ملــت را دچــار پریشــانی و اضطــراب 
ــای  ــرفرازِ دنی ــروز و س ــازد. کشــورهای پی بس
ــور  ــۀ ام ــه در هم ــد ک ــورهایی  ان ــروز، کش ام
و مفاهیــِم مهــم، از جملــه تعریــِف دوســت و 
دشــمن، تعاریــِف جامــع و شــفاف بــه دســت 
دارنــد و ایــن تعاریــف هماننــد ریســمانی 
ــته  ــه داش ــتوار نگ ــام را اس ــم، ارکاِن نظ محک
ــتی و  ــاِن دوس ــت، پیم ــت و مل ــان دول و می
همــکاری برقــرار کــرده اســت. حکومــت 
از  اســتفاده  بــا  می توانــد  ملــی  وحــدِت 
تجربیــاِت نیــِک دیگــران، در تعریــِف دشــمن 
و شــناخِت ماهیــِت حقیقــِی طالبــان، از تشــتت 
ــان زدۀ  ــتی توف ــد و کش ــی یاب ــراق رهای و افت
افغانســتان را بــه ســاحِل امــن رهنمــون شــود. 
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احمــد عمران

حمایت از طالبان
اعالِم جـنگ علیه مـردم است!

 

نامـه ،  اعـام کـرده کـه طـی یـک  وزارت خارجـۀ کشـور 
اسـامِی  و  تروریسـتی  آموزشـی  مرکـز  فهرسـتی شـامل 32 
85 نفـر از مقامـات ارشـد گـروه طالبـان و دیگـر گروه هـای 
تروریسـتی بـه شـمول شـبکۀ حقانـی را کـه علیه افغانسـتان 
در خـاِک پاکسـتان فعالیـت دارنـد را به سـفیر این کشـور در 
کابـل تحویـل داده اسـت. این نامه، روز گذشـته )دوشـنبه/ 2 
حوت( توسـط سـفیر اسـام آباد به مقام های پاکسـتان تسـلیم 
شـده و از حکومـِت این کشـور خواسـته شـده که نسـبت به 
توقیـِف ایـن تروریسـتان و مراکـز آموزشی شـان اقـدام کنـد. 
وزارت خارجـۀ افغانسـتان گفتـه که پاسـخ ابتدایـِی مقام های 
پاکسـتان در برابـِر این فهرسـت، مثبـت بوده و کابـل امیدوار 
اسـت کـه در خصـوص آن، اقدامـاِت عملـی صـورت گیرد. 
امـا اکنـون آن چـه از خـاِل ایـن گـزارش برمی آیـد، حرکِت 
دو کشـور بـه سـمِت موازنـۀ مثبـت در روابـط و مطالبـات از 

اسـت. یکدیگر 
 گفتنی سـت کـه چهار روز پیـش، حملۀ انتحاری وحشـتناکی 
بـر زیارتـگاه لعـل شـهباز قلنـدر در ایالـت سـنِد پاکسـتان 
صـورت گرفت که شـمار زیـادی از شـهرونداِن پاکسـتانی و 
زایـراِن ایـن زیارتـگاه را کشـته و زخمی سـاخت. این حمله 
باعـث شـد کـه مقاماِت پاکسـتان بـا اظهار سـفیر افغانسـتان، 
طـی نامه یـی خواهـاِن دسـتگیری و تحویل دهـِی 73 تـن از 
تروریسـتانی شـوند کـه بـه گفتـۀ آن ها، در خـاِک افغانسـتان 
اکنـون  کـه  کاری  همـان  دارنـد؛  فعالیـت  پاکسـتان  علیـه 
حکومـت افغانسـتان انجـام داده و حرکتـی بـه سـمِت توازن 
یکدیگـر  از  دو کشـور  مطالبـاِت  و  امنیتـی  نگرانی هـای  در 

می شـود. پنداشـته 
در گذشـته، همـواره حمـاِت انتحـاری ـ انفجارِی فـراوان و 
وحشـتناکی در کابـل و سـایر شـهرهای بزرِگ افغانسـتان رخ 
مـی داد و مقامـات کشـور به گونـۀ پیوسـته، از نقِش مسـتقیم 
و غیرمسـتقیم پاکسـتان در ایـن حمـات یـاد می کردنـد و از 
حکومـِت ایـن کشـور می خواسـتند کـه بـا بسـتن پناهگاه هـا 
و مراکـز آموزشـِی تروریسـتاِن طالـب در خـاک پاکسـتان، به 
برقـراری نظـم و امنیـت در کشـور همسایۀشـان کمـک کنند. 
امـا این درخواسـت ها کـه طبیعتًا بـه اتهام زنی بر پاکسـتان در 
حمایـت از تروریسـم نیـز آلـوده بودنـد، بـا انـکارِ قاطـِع این 
کشـور مواجـه می شـد و حتـا مقامـاِت پاکسـتانی حکومـت 
وراِی  از  داخلـی  امنیـِت  التمـاِس  به دلیـِل  را  افغانسـتان 

مرزهای شـان بـه تمسـخر می گرفتنـد.
امـا اکنـون کـه حملـه بـر تجمعـاِت عمومـی در شـهرهای 
پاکسـتان بارهـا تکـرار شـده و خطـر ریـزِش دیـوارِ امنیـِت 
ایـن کشـور جـدی شـده،  عمومـی توسـط تروریسـتان در 
جـاِی  ریشـخند  و  انـکار  رفته رفتـه  کـه  می شـود  احسـاس 
خـود را بـا اعتراف و قاطعیـت در مبارزه با تروریسـم عوض 
می کنـد و ایـن دردِ مشـترک راه را بـه سـوی همـکاری و 
مبـارزۀ مشـترک همـوار می کنــد. نامه   دهـِی متقابـل و ارایـۀ 
فهرسـت از تروریسـتاِن جـا گرفتـه در هـر دو کشـور، نقطـۀ 
آغـازِ ایـن همکاری هـا و موازنـه در مطالبـات تلقی می شـود. 
بنابـر ایـن ماحظـات، شایسـته اسـت کـه حکومـت وحدت 
ملـی و مقامـات امنیتـِی کشـور این اتفـاق )نامه دهـی متقابل( 
را بـه فـال نیـک بگیرنـد، نامـه و فهرسـِت ارایه شـده توسـط 
دولـت پاکسـتان را بـه  جدیـت و صداقِت کامل بررسـی کنند 
و از مقامـات پاکسـتانی بخواهنـد که نامه و فهرسـت ارسـالِی 
جانـب افغانسـتان را نیـز با جدیـت و صداقِت کامل بررسـی 
کننـد و هـر دو کشـور نتیجۀ این بررسـی ها را طی نشسـتی با 
یکدیگـر در میـان بگذارنـد و به ایـن ترتیب، گام هـای عملِی 
بعـدی و برنامه هـای آتـی در مبارزۀ مشـترک با تروریسـِم جا 
گرفتـه در هـر دو سـوِی مرز را بسـنجند و قاطعانـه آن را پی 

بگیرند.
انتظـار مـی رود کـه پس از ایـن، پاکسـتان از برخـورد دوگانه 
بـا تروریسـم و بهره کشـی ابـزاری از آن دسـت بشـوید و بـه 
ایـن حقیقـت قانـع شـود کـه بـازی بـا تروریسـم، بـازی بـا 
آتـش و قمـار زدِن نظـم و امنیِت عمومی در میـداِن بازی های 
اسـتخباراتی اسـت. مقامـات پاکسـتانی بایـد درک کننـد کـه 
بـازی بـا طالبـان و سـایر گروه های تروریسـتی و اسـتقبال از 
آتش پراکنـِی آن هـا در افغانسـتان، راه بـه بیراهه اسـت و یقینًا 
بهتریـن گزینـه و عاقانه تریـن رویکـرد بـرای هر دو کشـور، 

مطالبـۀ متقابـل و مبارزۀ مشـترک با تروریسـم اسـت.

مطـالبـۀ 
متـقابل و مبـارزۀ مثـمر

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1969  سه   شنبه      3 حوت  /   اسفند        y    1395   24 جما د ی اال و ل   y 1438   21 فبر و ری  2017



ابوبکر صدیق
طریــق  از  کهنــه  یــا  منــدرس  بانکوت هــای 
کانال هــای موجــود بانــک مرکــزی افغانســتان، از 

می شــود.  جمع  ــآوری  بــازار 
مســووالن در بانــک مرکــزی بــا اشــاره بــه گســترش 
ــه  ــد ک ــا می گوین ــدرس در بازاره ــای من بانکنوت ه

ــد. ــع آوری می کنن ــا را جم ــن بانکنوت ه ای
امــا ســخنگوی اتحادیــۀ صرافــان افغانســتان می گویــد 
ــازار مشــکل  ــدرس شــده در ب ــای من ــه بانکنوت ه ک
زیــادی را در دادوســتد بــرای شــهروندان ایجــاد 

کرده اســت.
صرافــان  از  برخــی  کــه  دارد  بــاور  او 
ــا برخــی  ــه ب ــا روابطــی ک دســت فروش ب
افــراد در بانــک مرکــزی و بانک هــای 
ــد  ــای جدی ــد، بانکنوت ه ــی دارن خصوص
ــه  ــد ب ــه قیمــت بلن ــازار  آورده و ب ــه ب را ب

می فروشــند. شــهروندان 
امــا، ایمــل عاشــور ســخنگوی، بانــک 
بــا  رابطــه  هرنــوع  داشــتن  مرکــزی، 
صرافــان دســت فــروش را رد می کنــد.
اتحادیــه  ســخنگوی  زیــرک،  حاجــی 
گــو  گفــت و  در  افغانســتان  صرافــان 
می گویــد:  مانــدگار  روزنامــۀ  بــا 
)منــدرس(  کهنــه  بانکوت هــای 
100افغانــی،  بانکوت هــای  به خصــوص 
20افغانــی و 10 افغانی گــی  مشــکات 
بــرای  روزمــره  دادوســتد  در  را  زیــاد 

اســت.  کــرده  ایجــاد  شــهروندان 
آقــای زیــرک افــزود:  مشــکل بانکوت های 
منــدرس،  تنهــا در ســرای شــهزاده نیســت، 
ــول  ــه پ ــی ک ــام مارکیت های ــه در تم بلک
تبادلــه می شــود، ایــن مشــکل وجــود 

دارد. 
بــه گفتــۀ او، مــا چندیــن مرتبــه بــه دافغانســتان بانک، 
ــده   ــدرس ش ــای من ــا بانکنوت ه ــم ت ــنهاد کرده ای پیش
بانکنوت هــای  آن  به جــای  و  شــوند  جمــع آوری 
جدیــد بــه بــازار عرضــه شــود. هم چنــان، بــه 
کیفیــت ســاخت ایــن بانکنوت هــا توجــه شــود. امــا 
ــتان  ــرف مســووالن د افغانس ــی از ط ــوز اقدام ــا هن ت

ــه اســت. ــک صــورت نگرفت بان
بیــان  افغانســتان  صرافــان  اتحادیــه  ســخنگوی 
بانکنوت هــای جدیــد 100، 20، و 10  کــرد کــه 
افغانی گــی بــه اســاس روابــط از طــرف بانک هــا بــه 

ــان  ــن صراف ــود، ای ــت فروش داده می ش ــان دس صراف
ــه  ــه ب ــد ب ــت بلن ــه قیم ــد را  ب ــای جدی بانکنوت ه

می فروشــند. شــهروندان 
او گفــت کــه  بانکنوت هــای منــدرس شــده را کســی 
در  موتــر، در تیــل  و  در دادســتد روزانــه نمی گیــرد 
ــک   ــه مســووالن بان ــه ب ــد مرتب ــن مشــکل را چن و ای
مرکــزی افغانســتان پیشــنهاد کردیــم؛ مورد توجه شــان 
ــک  ــتان بان ــه اســت. مســووالن د افغانس ــرار نگرفت ق
ــای  ــع آوری بانکوت ه ــرای جم ــکاری ب ــده هم وع
ــورد  ــن م ــوز در ای ــا تاهن ــد؛ ام ــدرس شــده داده ان من

عمــل صــورت نگرفتــه اســت. 

او گفــت: درنشســتی کــه بــا معــاون اول، معــاون دوم 
و رییــس دافغانســتان بانــک داشــتیم، پیشــنهاد کردیــم 
کــه  معــاش ماموریــن را در 2 -3 مــاه بانکنوت هــای 
ایــن  تــا  کننــد،  توزیــع  افغانگــی   20  ،50  ،100
ــه  بانکوت هــای بیشــتر در دادوســتد اســتفاده شــده ب

بــازار بیایــد. 
آقــای زیــرک خاطرنشــان کــرد کــه برخــی صرافــان 
مشــخص کــه در پیــش روی ســرای شــهزاده دســت 
فــروش می کننــد، بــا افــرادی در دافغانســتان بانــک و 
ســایر بانک هــای خصوصــی رابطــه دارنــد، پول هــای 
100، 50، 20 و 10 افغانی گــی را آورده بــه قیمــت 

ــر  ــانند. اگ ــروش می رس ــه ف ــهروندان ب ــه ش ــد ب بلن
ــه  ــی باشــد، ایــن افــراد آن ب ــر 67 افغان قیمــت 1 دال
ــی  ــد. وقت ــروش می کنن ــد و ف ــی خری 50 – 52 افغان
ــود، در  ــته ش ــد خواس ــوت جدی ــرا بانکن ــن اف از ای
طــول یــک اال دو ســاعت از بانک هــای خصوصــی و 

ــد.  ــک آن می آورن ــتان بان ــا از دافغانس ی
ــک،  ــتان بان ــخنگوی دافغانس ــور، س ــل عاش ــا، ایم ام
ــروش  ــت ف ــان دس ــا صراف ــط ب ــتن رواب ــا رد داش ب
بانکنوت هــای  بانــک،  افغانســتان  د  می گویــد: 
ــازار  ــود در ب ــای موج ــق کانال ه ــدرس را از طری من
ــن،  د  ــم ای ــه رغ ــد، ب ــع آوری می کن جم
افغانســتان بانــک آمــاده  اســت تــا پول هــا 
منــدرس شــهروندان را بــدون کــدام هزینــه 

ــد. ــه کن تبادل
می تواننــد  شــهروندان  کــه   گفــت  او 
در  را   خــود  منــدرس  بانکنوت هــای 
و  بانــک  دافغانســتان  نماینده  گی هــای 
ــه  ــلیم و ب ــی، تس ــای تجارت ــایر بانک ه س
عــوض آن پــول جدیــد بگیرنــد کــه هیــچ 
نــوع هزینــۀ بــرای تبادلــۀ آن وجود نــدارد.
آقــای عاشــور بیــان کــرد کــه د افغانســتان 
ــارد  ــه 41 میلی ــک ب ــوز نزدی ــا هن ــک ت بان
افغانــی بانکنــوت منــدرس از بــازار جمــع 
آوری و حریــق کــرده اســت. ایــن پروســه 

بــه شــکل عــادی جریــان دارد. 
بانــک  دافغانســتان  کــه  افــزود  او 
بانکنوت هــای  عمــًا  تــا  نمی تواننــد 
آوری  جمــع  مارکیــت  از  را  منــدرس 
کنــد؛ امــا د افغانســتان بانــک بیــش از 
ــش  ــزی و بی ــک مرک ــی بان 40  نماینده گ
و  دارد  تجارتــی  نماینده گــی   440 از  
شــهروندان بــرای تبادلــه بانکنوت هــای 
ــه  ــوع هزین ــچ ن ــدون هی ــود ب ــدرس خ من

ــد.  ــه کنن ــا مراجع ــه آنج ب
ــک  ــتان بان ــه د افغانس ــرد ک ــد ک ــور تأکی ــای عاش آق
ــط  ــد، رواب ــت ندارن ــواز فعالی ــه ج ــان ک ــا صراف ب
ــک  ــه از بان ــه دارد ک ــان رابط ــا صراف ــا ب ــدارد؛ ام ن
مرکــزی جــواز فعالیــت دارنــد. دافغانســتان بانــک بــا 
افــرادی کــه در پیــش ســرای شــهزاده دســت فروشــی 
ــچ  ــاالی ســک ایســتاده هســتند، هی ــا ب ــد و ی می کنن

ــدارد. ــی ن ارتباط
ــش  ــهروندان از افزای ــه ش ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــد. ــکایت دارن ــازار ش ــدرس در ب ــای من بانکنوت ه

مسووالن بانک مرکزی:

بانکنوت های کهنه جمع آوری می شوند
اتحادیة صرافان:

به کیفیت بانک نوت ها توجه شود
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ــا  ــی نگرانی ه ــۀ جهان ــای جامع ــش کمک ه ــا کاه ب
ــاال  ــی ب ــۀ مدن ــای جامع ــای نهاده ــع فعالیت ه از قط

ــه اســت.  گرفت
ــروز  ــده گان دی ــس نماین ــو  مجل ــی عض ــه کوف فوزی
ــیس  ــالگرد تاس ــن س ــل از پانزدهمی ــل تجلی در محف
ــراز نگرانــی کــرد  مجمــا )مجتمــع جامعــه مدنــی( اب

ــد.. ــاز نمانن ــت ب ــی از فعالی ــای مدن ــه نهاده ک
ــی افغانســتان  ــه مدن ــت: جامع ــگاران گف ــه خبرن او ب
یــک جامعــه مدنــی نوپاســت و فعالیت هــای اش 
بعــد از کنفرانــس بــن اول و بــا حمایــت کشــورهای 
تمویــل کننــده آغــاز شــد؛ بنابرایــن در طول 15 ســال 
فعالیت های شــان متکــی بــه کمک هــای خارجــی 

ــی نهادهــای مســتقل نیســتند. ــوده و از لحــاظ مال ب
ایــن عضــو مجلس، بــرای رشــد و ادامــه کار نهادهای 
مدنــی خواســتار بودجــه مســتقل از حکومــت شــد و 
گفــت: بــدون شــک روزی کمک هــای خارجــی پایان 
ــت  ــه حکوم ــت ک ــر اس ــن بهت ــد؛ بنابرای ــدا می کن پی
بــرای فعالیــت جامعــه مدنــی بودجــه در نظــر بگیــرد.
ــتان را  ــی در افغانس ــه مدن ــد جامع ــی: رش ــو کوف بان
ــه  ــاور دارد ک ــته و ب ــهر دانس ــر در ش ــتر متمرک بیش
هنــوز جامعــه مدنــی مــا در حــدی نیســت کــه بتوانــد 
ــه  ــا اینک ــد و ی ــل کن ــم وص ــتا را باه ــهر و روس ش
روســتاها را هــم پوشــش دهــد؛ امــا پــس از عبــور از 
یــک جنــگ طوالنــی و بحــران آغــاز خوبــی اســت.
او، وابســته گی های سیاســی را یکــی از مشــکات 
جــدی فــرا راهــی جامعــه مدنــی تلقــی کــرده 
فعالیت هــای جامعــه  می گویــد: جــدی نگرفتــن 
حــد  بیــش  تمرکــز  حکومــت،  توســط  مدنــی 
ــان در  ــور آن ــدم حض ــهر وع ــی در ش ــای مدن نهاده
ــن  ــودن ای ــی ب ــم متک ــیار مه ــاله بس ــتاها و مس روس

ــه مشــکات  ــی از جمل ــه کشــورهای بیرون نهادهــا ب
ــت. ــی اس ــای مدن ــی نهاده اساس

بانــو کوفــی، نقــش کمــک کشــورهای تمویــل کننــده 
ــتان را  ــی در افغانس ــه مدن ــداف جامع ــن اه در تعیی
ــول  ــی در اص ــه مدن ــت: جامع ــده گف ــدی خوان کلی
ــا نقــش کشــورهای کمــک  ــد سیاســی باشــد؛ ام نبای
کننــده در نهادهــای مدنــی افغانســتان اساســی و 

ــت. ــدی اس کلی
ــع  ــی مجتم ــی رییس اجرای ــز رفیع ــال عزی ــا ح و ام
ــتان  ــی در افغانس ــه مدن ــش جامع ــی، نق ــه مدن جامع
ــرد:  ــد ک ــده تاکی ــمند خوان ــدی و ارزش ــم کلی را مه
مجتمــع جامعــه مدنــی در روشــن گری جامعــه و بــه 

خصــوص انتخابــات یــک نقــش بــازر داشــته اســت.
رفیعــی درایــن محلــف گفــت: جامعــه مدنــی 
اساســی داشــته و در  نقــش  انتخابــات 2009  در 
ــات  ــی انتخاب ــورد چگونه گ ــردم در م ــی م آگاهی ده
ــیار  ــای بس ــان کاره ــردم در سرنوشت ش ــش م و نق

ازرشــمندی را انجــام داده بــود.
ــی  ــه مدن ــرد: جامع ــد ک ــا تاکی ــی مجم رییس اجرای
تــا  کــرد  تــاش  گذشــته  ســال   15 طــول  در 
همدیگرپذیــری را در ذهــن مــردم جــا داده و مــردم 
ــری  ــر پذی ــه همدیگ ــان را ب ــوص جوان ــه خص و ب

ــت. ــرده اس ــویق ک تش
بــه گفتــه او: جامعــه مدنــی از میــان مــردم افغانســتان 

ــردم  ــای م ــق آرمان ه ــدف اش تحق ــته و ه برخواس
بــاور دارد کــه روزی نســل  بــوده و  افغانســتان 
جــوان افغانســتان بتواننــد نقــش جامعــه مدنــی را در 

افغانســتان پررنگ تــر بســازد.
ــن حــال انورالحــق رییــس عمومــی مجتمــع  در همی
ــای  ــاد نهاده ــا در ایج ــش مجم ــی، نق ــه مدن جامع
مدنــی را بســیار مهــم دانســته گفــت: مجمــا در طــول 
ــک عنصــر  ــوان ی ــه عن ســال های گذشــته توانســته ب
مکمــل دولــت نقــش بــازی کنــد و تــا انــدازه زیــادی 

موفــق بــوده اســت.
ــال  ــول 15 س ــا در ط ــف مجم ــای مختل او، فعالیت ه
ــور  ــی حض ــاد در چگونه گ ــن نه ــش ای ــه نق از جمل
بــرای  دادخواهــی   ،2009 انتخابــات  در  مــردم 
ــارز  ــا رســانه ها را ب فرخنــده، حمایــت و همــکاری ب

ــد. ــمند خوان و ارزش
وی گفــت: در دور اول انتخابــات مجمــا اولیــن نهادی 
بــود کــه بــرای 11 میلیــون جمعیــت افغانســتان زمینــه 
ــرد و  ــم ک ــوه فراه ــه نح ــات  را ب ــور در انتخاب حض

توانســت نقــش خوبــی در انتخابــات داشــته باشــد.
ــای  ــیاری از برنامه ه ــا بس ــق: مجم ــه انورالح ــه گفت ب
ملــی کــه اکنــون فعــال اســت را در ابتــدا پایه گــذاری 
ــاد آن  ــوه در ایج ــه نح ــرده و ب ــذاری ک ــته گ و هس

نقــش اساســی و مهــم داشــته اســت.
 مجتمــع جامعــه مدنــی افغانســتان )مجمــا( بــا 
همــکاری بنیــاد صلــح ســویس به اســاس درخواســت 
76 تــن از فعالیــن جامعــه مدنــی )هیئــت موسســان( 
ــتان در  ــی افغانس ــه مدن ــس جامع ــن کنفرانی در اولی
ــا 2  ــر ت ــخ 29 نوامب ــه تاری ــان ب ــف آلم ــهر بدهون ش

ــد. ــیس گردی ــادی تأس ــال 2001 می ــامبر س دس

در همایش تجلیل از پانزدهمین سالگرد تاسیس مجما مطرح شد:

کاهش کمک های جهان روی فعالیت  نهادهای مدنی تأثیر گذاشته است



سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1969  سه   شنبه      3 حوت  /   اسفند        y    1395   24 جما د ی اال و ل   y 1438   21 فبر و ری  42017 www.mandegardaily.com

جواد حسن زاده 
7( چیــز جالبــی بــرای ارایــه دادن در دســت داشــته باشــید. ســعی کنیــد 
دانــِش خــود را همــواره بــه روز نگــه داریــد و از وقایــع و اخبــار جدیــد 
ــه  ــد ب ــی می توان ــع فرهنگ ــار و وقای ــی از اخب ــید. آگاه ــاع باش ــا اط ب
شــما کمــک کنــد تــا راحت تــر بــا طــرِف مقابــل ارتبــاط برقــرار کنیــد. 
ــد:  ــاز کنی ــرح ب ــن ش ــه ای ــی ب ــا جمله های ــت را ب ــِر صحب ــد س می توانی
"نظــر شــما در مــورد ........ چیســت؟"، و یــا "شــنیده اید کــه .............؟" 
ــات  ــد، و وارد جزیی ــز کنی ــز پرهی ــی و بحث برانگی ــات منف از موضوع

مســایل شــخصی نشــوید. 
8( اگــر قصــد دیــدِن شــخص خاصــی را داریــد، بهتریــن راه ایــن اســت 
کــه از یکــی از آشــنایان آن فــرد تقاضــا کنیــد تــا شــما را بــه او معرفــی 
کنــد. از یــک دوســت دوجانبــه بخواهیــد تــا ایــن افتخــار را نصیــب شــما 

کنــد. 
ــرد، آن را  ــارف ک ــما تع ــه ش ــود را ب ــت خ ــی کارت ویزی ــر کس 9( اگ
ــا هــر دو دســت آن را بگیریــد و  ــد. ب ــه قبــول کنی ــوان یــک هدی ــه عن ب
ــه آن نــگاه کنیــد و چیزهایــی کــه روی آن نوشــته شــده اســت  مدتــی ب
را بــه دقــت بخوانیــد. وقتــی خوانــدن تمــام شــد، آن را در جیــب کرتــی 
ــان  ــه برای ت ــد ک ــن کار نشــان دهی ــا ای ــا ب ــد ت ــرار دهی ــان ق ــا بیک ت و ی

ارزشــمند اســت. 
10( مراقــب ژســت و پرســتیژ خــود باشــید. افــرادی کــه بیــش از انــدازه 
احســاس راحتــی می کننــد، موجبــات ناراحتــی دیگــران را فراهــم 
ــه  ــاد ب ــم اعتم ــد، بازه ــت نبودی ــر راح ــر اگ ــوی دیگ ــد. از س می آورن

ــد.  ــان دهی ــر نش ــود را آرام و موق ــرده و خ ــظ ک ــود را حف ــس خ نف
11( پیــش از آن کــه در گفت وگویــی کــه تــازه بــه آن پیوســته اید، 
شــرکت کنیــد، ابتــدا بــرای مدتــی گــوش دهیــد و جوانــب مختلــف آن را 
ــا صحبت هــای نابه جــا  ــد کــه ب ــًا دوســت نداری ــد. مطیمن در نظــر بگیری

ــد.  ــال کنی ــتثنایی را پایم ــای اس فرصت ه
ــل  ــرف مقاب ــرای ط ــم ب ــود و ه ــرای خ ــم ب ــراری ه ــای ف 12( راه ه
ــی از  ــه کار یک ــاال ب ــن ح ــد همی ــن بای ــال: "م ــوان مث ــه عن ــد. ب بگذاری
ــا "مــن وقــت نکــردم غــذا بخــورم،  مشــتری هایم رســیده گی کنــم" و ی
بــه همیــن خاطــر بایــد یــک ســر بــه کانتیــن بزنــم" و یــا "اجــازه دهیــد 

نوشــیدنی های تان را عــوض کننــد." 
اما در چه زمانی باید از یک مکالمه بیرون آمد؟ 

بایــد کاری کنیــد کــه ابتــدا تاثیــر مناســبی بــر روی فــرد مقابــل بگذاریــد 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد، ب ــما بیاین ــاِل ش ــه دنب ــه ب ــد ک ــپس کاری کنی و س
ــار  ــا را در انتظ ــرده و آن ه ــل ک ــر عم ــوش و مختص ــت: "باه می بایس

ــد."  بگذاری

بخش دوم و پایانی
بخش چهارم و پایانی

12 نکتـــه 

برای طرح گفت وگوی کوتاه و سودمند

معاصـر  جوامـع  در  تحـول  و  تغییـر  تجربـۀ 
نشـان داده اسـت کـه هـر فروپاشـی و تحـول 
قـدرت در نظـام غیردموکراتیـک، همـواره بـه 
نفع دموکراسـی رقـم نخورده و منجـر به گذار 
به دموکراسـی نشـده اسـت؛ بلکـه دیکتاتوری 
جدید به شـکل و شـیوۀ خشـن تر حاکم شـده 
عوامـل  و  زمینه هـا  بررسـی  بنابرایـن،  اسـت. 
فروپاشـِی رژیم های غیردموکراتیک و رسـیدن 
بـه دموکراسـی بـا ذکـر برخی از شـاخص های 
زمینه هـا  می رسـد.  نظـر  بـه  ضـروری  آن 
رژیم هـای  فروپاشـی  و  بحـران  عوامـل  و 
غیردموکراتیـک را می تـوان به دو دسـتۀ اصلِی 
کان تقسـیم کـرد: اول، زمینه هـا و بحران های 
مربـوط بـه دولـت و سـاختار اصلـِی قـدرت 
دولتـی؛ و دوم زمینه هـا و بحران هـای مربـوط 

بـه جامعـه و نظـام  اجتماعـی.
بـه چهـار  می تـوان  سیاسـی  نظـام  در سـطح 
عامـِل اساسـی و یـا چهـار پایـۀ اصلـِی قدرِت 

دولتـی اشـاره کـرد: 
1-  پایۀ استیا و اجبار

2-  پایۀ ایدیولوژیک
3-  پایۀ تأمین خدمات و کارکردهای عمومی

4-  و پایـۀ دیگـر، همان تضمیـن منافع طبقاِت 
مسـلط یا نزدیـک به قدرت می باشـد. 

ضعـف و فتـور در هر کدام و یا همـه از موارد 
جـدی  تهدیـدی  عنـوان  بـه  می توانـد  فـوق 
جهـت فروپاشـی سیسـتم عمـل کنـد. بنابراین 
فعالیت هـای  ادامـۀ حیـات و  بـرای  دولت هـا 
اثرگذارشـان نیـاز جدی به کسـب مشـروعیت 
دارنـد. ایدیولـوژی موجـود در صـورِت عـدم 
مسـبب  وعده هایـش،  و  اهـداف  بـه  رسـیدن 
و  شـد  خواهـد  رقیـب  ایدیولـوژی  ظهـور  
زمینه هـای فروپاشـِی نظـام را فراهـم خواهـد 

. خت سا
بعضـًا ایدیولـوژی موجود، دسـتخوش تفسـیر 
یـا طبقـۀ حاکـم  و  تعبیـر جدیـد می شـود  و 
بـه اصـول و مبانـی نظـرِی ایدیولـوژی از یک 
رهگـذرِ دیگـر می نگـرد کـه منجـر بـه عـدول 
مهـم می توانـد در  ایـن  کـه   آن می گـردد  از 
جهـت زوال رژیـم و گـذار بـه سمت وسـوی 
نظـام جدیـد حرکـت کنـد. همچنـان در رابطه 
بـه کارآیـی دولـت می تـوان  گفـت؛ دولـت 
بنـا بـر کارویژه هـای اصلـی آن چـون ایجـاد 
و  منازعـات  حـل  مـردم،  میـان  همبسـته گی 
کشـمکش، تطبیق با شـرایط متحول و دستیابی 
بـه آرمان هـا و اهدافـش نـاکام می مانـد. و یـا 
بـه عبـارت دیگر، یکـی از کارویژه هـای دولت 
در عصـر مـدرن، تنظیـم زنده گـی  اقتصـادی 
و افزایـش سـطح رفـاه عمومـی به رغـم  بلنـد 
بـردن و افزایـش میـزان امیـد به زنده گـی میان 
شـهروندان بـوده کـه عـدم دسـتیابی بـه آن هـا 
منجـر بـه بحـران و متعاقبـًا فروپاشـی رژیـم 

می گـردد.
حاکمـه،  طبقـۀ  سیاسـی  همبسـته گی  بحـران 
پیدایـش شـکاف و اختـاف دروِن گروه حاکم 
دیگـر  یکـی  نیـز  مسـلط  اقتصـادِی  طبقـۀ  و 
فروپاشـی  عوامـل  و  بحـران زا  زمینه هـای  از 

دیـده  چنان کـه  می گـردد.  محسـوب  رژیـم 
رژیـم  دسـتاوردهای  و  کارویژه هـا  می شـود، 
غیردموکراتیـک، خیلـی ضعیـف بـوده و ایجاد 
میـان  چنددسـته گی  و  اختـاف  و  شـکاف 
امـر بدیهـی بـه نظـر  اعضـای حاکمـه، یـک 
می رسـد؛ به ویـژه ایـن اختـاف اگـر در یکـی 
از پایه هـای اصلـی دولـت کـه همانـا سـلطه 
و اجبـار اسـت، رخ دهـد و دولـت بـه عنـوان 
سـازمانی کـه کنتـرول انحصـاری و بی بدیـِل 
وسـایل سـرکوب و اجبـار را در دسـت دارد، 
نتوانـد مسـتقانه تصمیم گیـری و اقـدام نماید 
و از توانایـی مسـتقل در قسـمت اعمـال زور 
در  ضعـف  باشـد.  برخـوردار  دشـمن  علیـه 
ارادۀ معطـوف  بـه سـرکوب و چنددسـته گی 
میـان خـود نیروهـای مسـلح و یا شـکل گیری 
رقیـب  عنـوان  بـه  مسـلح  جدیـد  نیروهـای 
نظامـی در کشـور و یا قیام و شـورش بخشـی 
از ارتـش،  زنِگ خطری اسـت در جهت ایجاد 

بحـران و فروپاشـی رژیـم غیردموکراتیـک. 
در کنـار این هـا، بـر سلسـله عوامِل دیگر تحت 
عنـوان عوامـل اجتماعـِی زوال حاکمیت هـای 
کـرد.  تمرکـز  می تـوان  نیـز  غیردموکراتیـک 
نخسـتین عاملـی کـه می تـوان بـه آن مختصـراً 
اشـاره کـرد، عامـل نارضایتِی عمومـی بوده که 
سـبب می شـود زمینـۀ اجتماعـی سـازمان دهِی 
مقاومـت در برابـر رژیـم را تشـکیل دهـد کـه 
چـون  مـواردی  از  برخاسـته  وضعیـت  ایـن 
افزایـش توقعـات مـردم، کاهـش امکانـات در 
افزایـش  بـی کاری،  اقتصـادی،  بحـران  نتیجـۀ 
قیمت هـا و سـایر مواردی سـت کـه دولـت از 

کنتـروِل آن عاجـز اسـت.
کـه  اساسـی  بسـیار  عوامـل  از  دیگـر  یکـی 
امـروزه توانسـته اسـت در راسـتای تضعیـف 
حاکمیت هـای غیردموکراتیـک نقـش فعـال و 
تأثیرگـذار بـازی کنـد، فشـار فراگیـر و سـلطۀ 
خودکامـۀ  و  توتالیتـر  حاکمیت هـای  متـداومِ 
غیردموکراتیـک بـر شـانه های مـردم می باشـد. 
واکنش هـا در برابـر ایـن وضعیـت، می توانـد 
گروه هـای  بسـیِج  و  سـازماندهی  طریـِق  از 
در  آن هـا  شـکل گیری  و  مقـاوم  و  مخالـف 
سـازمان ها  گیـرد.  صـورت  حاکمیـت  درون 
و  سـرنگونی  جهـِت  مختلـف  گروه هـای  و 
فروپاشـِی نظـام دیکتاتـوری تـاش می ورزند 
از  اعـم  مخالفـان،  سـازمان دهی  در جهـت  و 
جریان هـای دموکـرات و غیردموکـرات، با هم 

می کننـد.  همـکاری 
احتمال گذار به دموکراسی

بنابرایـن نحـوۀ گـذار بـه دموکراسـی می تواند 
از جملـه مسـتقیمًا  برآینـد عوامـل گوناگـون 
تابـِع تأثیرگذارترین سـازمان در جریـاِن مبارزه 
جهت سـرنگونی رژیـم غیردموکراتیک باشـد. 
امـا احتمـال گـذار بـه دموکراسـی زمانـی بـاال 
مـی رود کـه سـازمان ها و نهادهـا بـا گرایش ها 
و اهـداِف دموکراتیک تـری در درون گروه های 
بیشـتری  ظرفیـِت  و  برجسـته گی  از  مقـاوم 
برخـوردار باشـند و توانسـته باشـند در جامعه 
از پایـگاه اجتماعـِی کارکردی تـری در مقایسـه 

گردنـد.  بهره منـد  خویـش  رقبـای  سـایر  بـا 
مضـاف بـر آن، امیـد بـه گـذار بـه دموکراسـی 
شـکل گیری  کـه  می یابـد  افزایـش  هنگامـی 
جامعـۀ مدنـی، نهـاد و تشـکیاِت آن، هرچنـد 
به صـورت اولیـه، کارکردی بیشـتر را در جامعه 

از خـود نشـان دهد. 
بـه  گـذار  نشـان دهندۀ  کـه  دیگـر  شـاخصی 
مقاومـت  ایدیولـوژی  بـوده،  دموکراسـی 
ایدیولـوژِی  پیدایـش  اسـت.  مخالفـت  و 
بـرای  یک پارچـه  حـال   عیـن  در  و  روشـن 
مقاومـت و مخالفـت در برابـر جریـاِن حاکـِم 
غیردموکراتیـک، بـه دالیـل عـدم مطلوبیـت و 
نارسـایی رژیـم قبلـی ضـرورت دارد. امـا اگر 
دیده شـود کـه جهان بینی هـا و ایدیولوژی های 
غیردموکراتیـک، محافظه کار و رادیـکال، زمینۀ 
فکـرِی فروپاشـِی رژیـم قدیـم و شـکل گیری 
رژیـم جدیـد را تشـکیل  می دهنـد،  احتمـال 
منتفـی  تقریبـًا  دموکراتیـک  رژیـم  بـه  گـذار 

می شـود. 
برنامه گـرا و  رادیـکال،  گفتمان هـای  غلبـۀ  بـا 
در  دوم،  جهانـی  جنـگ  از  پـس  مداخله جـو 
اشـکاِل  سـوم  جهـان  کشـورهای  از  کثیـری 
تازه یـی از رژیم هـای غیردموکراتیک جانشـین 

شـدند. سـنتی  رژیم هـای 
شـاخص عمـدۀ دیگر که گـذار به دموکراسـی 
و  رهبـران  می باشـد،  آن  تابـع  مسـتقیمًا 
و  دیـد  نگـرش،  نحـوۀ  و  سیاسـی  نخبـه گان 
تجربـۀ زیستۀشـان بـه عنـوان تأثیرگذارترین ها 
می باشـد.  سیاسی شـان  حیـاِت  فراینـد  در 
بنابرایـن، احتمـاِل گذار به دموکراسـی متعاقب 
فروپاشـی رژیم اقتدارطلـِب غیردموکراتیک، تا 
حـدود زیـادی بسـته گی دارد بـه نـوع گرایش، 
مقاومـت.   رهبـراِن   خواسـت  و  جهان بینـی 
بدیـن اسـاس، تفکیـک  شـخصیِت اقتدارطلب  
می شـود.  مطـرح  دموکراتیـک  شـخصیت  و 
و  پلورالیسـت  دموکراتیـک،  شـخصیت های 
نمونه های شـان  کـه  امـروز  دنیـای  بـا  آشـنا 
دموکراسـی به قـوت مشـاهده  در مـوج سـومِ 
در  دموکراسـی  بـه  گـذار  پـِس  در  می شـود، 
کشورهای شـان حضـور داشـته و بنا بـر همین 
ملحـوظ، رهبـران جنبش هـای سیاسـی یی کـه 
رهبـری جامعـه را بـه عهـده دارنـد، از میـزان 
بـاالی  شـخصیِت دموکراتیک تـری برخـوردار 
بودنـد، در حـدی کـه تمایـل داشـتند در بـدل 
مواضـع دشمنان شـان، امـکان مشـارکِت آن هـا 
را در قـدرت نیـز  فراهـم کرده و مـد نظر قرار 

. هند د
گـذار  و  تحـول  امـور  کارشناسـان،  امـروزه 
بـه دموکراسـی در جهـان را بیشـتر متکـی بـه 
نخبـه گاِن سیاسـی و از بـاال بـه پاییـن ارزیابـی 
می کننـد. در نتیجـۀ کنـش  نخبـه گاِن حاکـم و 
توافـق و سـازِش آن هـا روی قواعـد اساسـِی 
بـازی و تقسـیم قـدرت، گـذار بـه دموکراسـی 
میـزاِن   از  و  یافتـه  بیشـتری  اقبـاِل  می توانـد 

بلنـدی برخـوردار گـردد.  موفقیـِت 
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ــورد  ــش در م ــي کتاب ــاي پایان ــاخ در فصل ه آئورب
شــعر  شــخصیت هاي  و  صحنه هــا  بعضــي 
ــد  ــد مي کن ــر تأکی ــار دیگ ــد، و ب ــث مي کن بح
از  طوالنــي  مجموعه یــي  اصــل  »در  کــه: 
روشــن  مجموعه یــي  اســت،  خودنگاره هــا 
و کامــل دربــارۀ آن مــردان، مردانــي کــه 
پیش تــر از این هــا مرده انــد، مردانــي کــه 
تحــِت شــرایط متفاوتــي زیســتند یــا شــاید 
هرگــز نزیســتند، مــا چیــزي مي دانیــم 
ــان  ــا پنه ــِن م ــا و از ذه ــب از م ــه اغل ک
ــا  ــارۀ خودمــان و ی ــد، چیــزي درب مي مان
ــا در  ــا آن ه ــه ب ــا روزان ــه م ــي ک آن های
ــه  ــاده یي ک ــاي  س ــي معن ــیم: یعن تماس
ــر کِل هســتي ِ آن هــا حاکــم اســت و  ب

بــدان نظــم مي بخشــد.« 
ــه  ــرد ک ــي مي ب ــه پ ــًا همیش او تقریب
خودنمایان گــري محصــول یــادآوري ِ 
ــت،  ــع اس ــا روي دادي قاط ــش ی کن
ــت  ــا روي داد اس ــش ی ــن کن و »ای
ــخصیت  ــِت ش ــازِ حال ــه سبب س ک
ــه، در  ــراي نمون ــه، ب ــت.« دانت اس
از  شــاخه یي  دوزخ  در  جایــي 
را  خشک شــده  درخــت  یــک 
ضجه یــي  صــداي  و  مي شــکند 
ضجــه  ایــن  مي شــود.  شــنیده 
از آِن »پییــر دلــه وینــه« مشــاور 
ــت  ــِک دوم« اس ــپردۀ »فردری سرس
ــه ُجــرمِ خودکشــي محکــوم  کــه ب
شــده اســت؛ »رفتــاري غیرعادالنــه 
در مقابــل نفــِس عادالنــۀ مــن.« 
ــه،  ــه وین ــر دل ــن پیی ــود ای ــا وج ب
خیانــت،  اتهــامِ  از  مأیــوس 
زنده گــي ِ خویــش را در خدمــِت 
ســامان  زمینــي اش  اربــاِب  بــه 
دلواپســي ِ  تنهــا  و  مي بخشــد، 
رقت انگیــزش  تقریبــًا  و  واقعــي 
ــش  ــِک خوی ــام نی ــي از ن ابهام زدای
اســت: »و اگــر یکــي از شــمایان 
بگذاریــد  باز گشــت،  جهــان  بــه 
ــوز  ــه هن ــد ک ــره ام را تســلي ده خاط
ــه از  ــي ک ــا ضربه ی ــت ب ــر اس زمین گی

ــت.«  ــورده اس ــک خ رش
 اســتعدادِ دانتــه بــراي چنیــن وسواســي 
اســتعاره ها،  طریــق  از  پیش تــر 
ــود  ــارز مي ش ــي ب ــبیه ها و تصویرهای تش
کــه کمدیــا را از نشــاط شــعري سرشــار 
در  دوزخیــان  دوزخ،  در  مي کننــد. 
نــگاه  نیم بســته  بــا چشــماِن  تاریکــي 
ــا  ــه ب ــري ک ــدۀ پی ــد دوزن ــد؛ »همانن مي کنن
دقــت بــه ســوراخ ســوزنش نــگاه مي کنــد.« 
ــردِ هــم نمي آینــد: ارواح در بهشــت فقــط ِگ

مثِل حوضچه یي ساکن و زالل
نزدیــک  چیــزي  ســوي   بــه  ماهي هــا   

مي آیــد  بــرون  از  کــه  مي شــوند 
خوراک شــان  مي کننــد  فکــر  کــه  طــوري   

آن جاســت
 پس هزار شکوه، آري، و سواي آن

 دیدم به سوي ما کشیده مي شوند...

کــه  همان گونــه 
ــي  ــاِت زمین ــاي حی ــۀ جنبه ه ــد، هم ــاخ مي گوی آئورب
ــا در  ــر تنه ــا اگ ــا« وجــود دارد، حت این جــا در »کمدی

باشــد: شــاعر  تشــبیه هاي  مفــرِط  قــدرت 
غورغور غوک ها در شبان گاه، و

 مارمولکي در کوره راه خیز برمي دارد،
 ازدحام گوسفندان بیرون از حصارشان،

 زنبوري نیشش را بیرون مي کشد،
 سگي پنجول مي کشد؛ ماهي ها، شاهین ها،

 نزول شب در نخستین روز از سفر دریایي؛
 راهبي از اعترافات قاتلي استقبال مي کند؛

 مادري کودکي را از آتش سوزي نجات مي دهد؛
 قمري ها، لک لک ها؛ تندبادي تنۀ درختان را

ــبنم  ــیده از ش ــِح پوش ــکند؛ صب ــي مي ش ــه صدای  ب
ــار، ــتا در به روس

 سلحشوري تنها پیش مي تازد؛
 رعیتي سرگردان در ُرم ...

تقریبــًا هــر ســطر از شــعر بــا انــرژي و تقــا 
کش مکــش  دانتــه  »شــعِر  مي خــورد.  پیچ وتــاب 
ــرم اســت،  ــه مســتلزم ُف ــي اســت ک ــا ابژه ی دایمــي ب
کش مکشــي ســخت بــا موضوعــي ســخت.« در 
ــا  ــدار ب ــم و اقت ــت، نظ ــت و خواس ــوع، »واقعی مجم
صابــِت ابرانســان« جوهــِر ســبِک »کمدیــا« را پدیــد 

ــي آورد. م
ــاعِر  ــه: ش ــار »دانت ــس از انتش ــال ها پ ــاخ، س  آئورب
جهــاِن ســکوالر«، قــرار بــود درِک خــود از کمدیــا را، 
ــي،   ــۀ سنخ شناس ــق مطالع ــز از طری ــر چی ــش از ه پی
عمــِل  شــیوۀ  طریــق  از  یعنــي  دهــد؛  وســعت 
ــه  ــق ک ــِد عتی ــِل عه ــي در انجی ــیري روي دادهای تفس
روي دادهــاي عهــِد جدیــد را پیش گویــي کــرده 
و از آن خبــر مي دهــد: »اولــي حکایــت از دومــي 
دارد و دومــي اولــي را تحقــق مي بخشــد.« گفتــه 
شــکِم  در  یونــس  اســارت  روز  ســه  مي شــود 
ــه روز  ــول س ــت در ط ــیح اس ــر مس ــگ، نمایان گ نهن
ــي  ــاخ، در یک ــتاخیزش.  آئورب ــب و رس ــان تصلی می
از ُجســتارِهاي معــروف و برجســته اش، »فیگــورا« 
)1944، صحنه هایــي از درامــاي  ادبیــاِت اروپایــي، 
ــر، روي دادِ  ــر دو عنص ــه ه ــد ک ــد مي کن 1959(، تأکی
اصلــي و روي داد بعــدي کــه بــه مثابــه  تأکیــد مجــدد 
روي داد نخســت درک مي شــود، بــه تنهایــي تاریخــي 
ــا  ــک تنه ــتند. هیچ ی ــال هس ــام و کم ــي و تم و واقع

ــت. ــن نیس نمادی
 او هرگــز از ایــن موضــع کــه بي تردیــد جوهــر کتــاِب 
ــاِن ســکوالر« اســت، عقب نشــیني  ــه: شــاعِر جه »دانت
نمي کنــد. وقتــي مــا در بهشــت بــا راهــاِب )اژدهــاي 
تاریکــي، زن فاحشــه یي کــه در تصــرف شــهر اریحــا 
بــه بنــي اســراییل کمــک کــرد( عهــِد عتیــق رو بــه رو 
ــت،  ــش اس ــدي خوی ــچ تردی ــي هی ــویم، او ب مي ش
ــي در  ــع نب ــاِن یوش ــه جاسوس ــه ب ــه یي ک زن فاحش
شــهِر اریحــا کمــک مي کنــد، ســپس بــه هنــگام 
حملــۀ یهودیــان و تخریــب شــهر، خانــۀ خــود را بــا 
ریســماني ســرخ نشــان مي گــذارد و از آن محافظــت 
ــدل  ــایي ب ــي کلیس ــه چهره ی ــن ب ــد. او هم چنی مي کن
ــي  ــاخ در »نمادگرای ــه آئورب ــه ک ــود. همان گون مي ش
ــد:  ــطا« مي نویس ــرون وس ــاِت ق ــانه در ادبی سنخ شناس

»منــزل او بــه تنهایــي، بــا تمــام ســاکنانش، از عــذاِب 
فقــط  کــه  همان طــور  مي مانــد،  مصــون  ابــدي 
ــراي  ــیح ب ــورِ مس ــِت ظه ــه وق ــان، ب ــاي  مومن کلیس
ــد.« آن ریســمان  ــان خواهــد مان ــي، در ام داوري ِ نهای
ســرخ، امــا، نشــانۀ خــوِن نجات بخــش مســیح اســت.

 هــم »تقلیدگــري« و هــم »فیگــورا« در طــول دوازده 
ســال اســتادي آئوربــاخ در دانشــگاهِ اســتانبول نوشــته 
ــان را  ــا یهودی ــاِل 1935 نازي ه ــه س ــت. ب ــده  اس ش
ــاخ  ــد و آئورب ــروم کردن ــک مح ــاي آکادمی از مقام ه
مجبــور شــد خــارج از آلمــان کاري دســت وپا کنــد. 
)جالــب اســت کــه آئوربــاخ بــراي تصــدي ایــن مقــام 
بــا ویکتــور کلمپــرر، مولــف دفترچــه یادداشــِت 
ــهادت  ــن ش ــا: »م ــاِن دوراِن نازي ه ــي در آلم زنده گ
خواهــم داد«، رقابــت مي کنــد.( آئوربــاخ در اســتانبول 
ــاي  ــه کتاب خانه ه ــدون دست رســي ب ــود ب ــور ب مجب
ــي  ــاي تحقیق ــر از کتاب ه ــه پ ــي اش، ک دوران جوان
بودنــد، بــه خــودِ متــوِن ادبــي توجــه کنــد، و مــا تــا 
ــون  ــري« را مره ــت »تقلیدگ ــا و عظم ــي غن اندازه ی
ــگ،  ــس از جن ــاخ پ ــتیم. آئورب ــت هس ــن محرومی ای
ــرت  ــکا مهاج ــه امری ــۀ 1940، ب ــر ده ــارن اواخ مق
زبان شناســي  اســتادي ِ  کرســي ِ  و ســرانجام  کــرد 
تاریخــي رومیایــي دانشــگاهِ ییــل را پذیرفــت. »هــري 
لویــن« اســتاد دانشــگاهِ هــاروارد او را چنیــن توصیــف 
ــي،  ــا حــد کم روی ــان ت ــره، مهرب ــد: »الغــر و تی مي کن
ــده و ســر حــال در محــاوره.« در  ــن زن ــا وجــود ای ب
ــا  ــود را ب ــر خ ــي، او بیش ت ــر زنده گ ــال هاي آخ س
ادبیــاِت قــروِن وســطاي اولیــه مشــغول کــرد، بعضــي 
ــان  ــي و مخاطب ــاِن ادب ــاِت او در نشــریۀ »زب از تحقیق
قــرون  دوران  در  و  باســتان  التیــن  دوراِن  در  آن 
وســطا« )1965( بــه چــاپ رســید. آئوربــاخ در پیــش 
ــس از مرگــش  ــه پ ــش، ک ــن کتاب ــر آخری ــدي ب درآم
بــه چــاپ رســید، چیــزي از یــک شــهادت نامۀ 
ــژۀ  ــِت وی ــد: »درِک ماهی ــه مي کن ــخصي را عرض ش
یــک عصــر یــا یــک اثــر، فهــِم ماهیــِت روابــِط میــاِن 
ــق  ــار خل ــن آث ــه در آن ای ــي ک ــري و دوران ــار هن آث
ــک از  ــر ی ــه ه ــي اســت ک شــده اند، مشــکِل دایمي ی
مــا، بــا منتهــا درجــۀ تمرکــز، بایــد تــاش کنــد آن  را 
بــراي خــود و از زاویــۀ دیــد خــود بــر طــرف کنــد.«

 ایــن گــزارۀ معنــادار، کــه بــا آرزویــي بــزرگ شــروع 
ــه  ــه ب ــه ک ــارۀ آن چ ــر درب ــي متواضعانه ت ــا حس و ب
ــي ِ  ــود، ویژه گ ــام مي ش ــام داد تم ــوان انج ــع مي ت واق
آئوربــاخ و ارزیابــي ِ او از فعالیــِت دوراِن زنده گــي ا ش 
را بــه نمایــش مي گــذارد. بــراي این کــه مشــکل 
ــارش،  ــر آث ــاِک او را در بیش ت ــِن اندوهن ــت لح اس
کــه بــه طــرزي گزیرناپذیــر بازتــاب دهه هــاي 
ــي  ــت. وقت ــده گرف ــرن اســت، نادی ــي ق ــِک میان تاری
ــاِن  ــاعِر جه ــه: ش ــه ســال 1929 »دانت ــاخ ب ــه آئورب ک
ســکوالر« را نوشــت، چیــزي را ثبــت کــرد کــه 
ــا  ــۀ بربره ــش از غلب ــا پی ــت ت ــي درس ــدِن اروپای تم

ــت  ــدان دس ــدا ب ــان و خ ــهِر انس ــر ش ب
ــزرگ  ــان گراي  ب ــن انس ــود. ای ــه ب یافت
همان گونــه  پایانــي،  ســال هاي  در 
کــه در مقدمه یــي بــر زبــاِن ادبــي 
و مخاطبانــش نوشــت کــه »تمــدِن 
ــک  ــان خــودش نزدی ــه پای ــي ب اروپای
ــِخ  ــد تاری ــر مي آی ــه نظ ــود؛ ب مي ش
ــز  ــه موجودیتــي متمای ــه مثاب ــا ب اروپ

ــد.« ــر مي رس ــه آخ ب
  بــه نظــر مي رســد ایــن اظهــارِ 
ــد، بیــش  نظــر، چــه خــوب چــه ب
از هــر وقــت دیگــر واقعــي اســت. 
ــي از  ــراي خیل ــه، ب ــه عــاوه دانت ب
خواننــده گاِن معمولــي و هم چنیــن 
دانشــمند،  متخصصیــن  بــراي 
هم چنــان در قلــۀ آن چــه مــا از 
اروپایــي مــراد  تمــدن و هنــِر 
اســت.  ایســتاده  مي کنیــم، 
اریــش آئوربــاخ، بــا برگشــتن 
اثــِر شــگفت انگیز شــاعر،  بــه 
و  عقل فریــب  بینــِش  قابلیــِت 
ــش  ــه نمای ــش را ب ــاي خوی زیب

رد: مي گــذا
در حقیقــت  اســاس  ایــن  بــر 
از  عکســي  الهــي«  »کمــدي 
ــاِن  ــت: جه ــي اس ــي ِ زمین زنده گ
و  گســتره  تمــام  بــا  انســاني 
ــان  ــاي خــود در ســاختارِ جه ژرف
بعــد از مــرگ ِگــرد مي آیــد و 
ــدون  ــل، ب ــد؛ کام ــا مي مان همان ج
ــاط در  ــه مح ــا این هم ــف، ب تحری
امــورِ  بي نظمــي ِ  ازلــي؛  نظمــي 
ــا کاســته  ــد ی ــي پنهــان نمي مان زمین
و غیــر مــادي نمي شــود، بل کــه 
ــود؛  ــظ مي ش ــام حف ــوِح تم ــا وض ب
ــه  ــي ک ــي در طرح ــۀ محکم ــا پای ب
آن  را در بــر مي گیــرد و تــا فــراز 
مي کشــد.  بــاال  احتمــاالت  همــۀ 

ــطوره  ــخ و اس ــزي، تاری ــوزه و فانت آم
هم چــون یــک کاِف ســردرگم در هــم 

ــس  ــي از پ ــه آدم ــن ک ــد... همی تنیده ان
مــرور کِل کتــاب برآیــد، صدهــا بنــد، بــا 

قافیه هــاي درخشــان و تقیــد و رهایــي ِ 
ــر  ــي را ب ــۀ کمال ــبُکي ِ رویاگون ــه، س بي وقف

ــودات  ــِص موج ــل رق ــه مث ــد ک ــا مي کنن م
غیرزمینــي بــر فــراز ســِر مــا در پــرواز اســت.

 نویسنده: مایکل دیردا 
       برگردان: علي الله جیني

                                                 بخش سوم و پایانی  
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نامه یـی  در  افغانسـتان  خارجـۀ  وزارت  مانـدگار= 
تروریسـتی  تربیـۀ  و  آمـوزش  مرکـز   32 فهرسـت 
و فهرسـت هشـتاد و پنـج تروریسـت را کـه علیـه 
افغانسـتان در خـاک پاکسـتان فعالیـت دارنـد، دیروز 

بـه مقامـات پاکسـتانی تسـلیم کـرده اسـت. 
وزارت خارجـه بـا پخـش خبرنامه یی گفته اسـت که 
دولت افغانسـتان رسـماً از پاکسـتان خواسـته تا علیه 

ایـن مراکـز و افراد اقـدام کنند. 
ایـن اقـدام پـس از آن صـورت می گیـرد کـه دولـت 
لعـل  زیـارت  در  اخیـر  حملـۀ  از  پـس  پاکسـتان 
صوفیـان ایـن کشـور، از دولت افغانسـتان خواسـت 

کـه 73 تروریسـت را بـه آن هـا تسـلیم نمایـد.  امـا 
کابـل بـه شـدت حضـور تروریسـتان در این کشـور 
را رد کـرده بـود؛ امـا دیـروز وزارت خارجـه کشـور 
طـی اعامیه یـی واکنشـی را در برابر پاکسـتان مطرح 

اسـت.  کرده 
در نامۀ وزارت خارجه، برعاوه بر مراکز تروریسـتی، 
تکـراراً اسـامی 85 نفر از مقامات و رهبـری طالبان و 
سـایر گروه های تروریسـتی به شـمول شـبکه حقانی 
را کـه مسـوول انجـام جنایـات علیه مردم افغانسـتان 
بوده انـد، ترتیـب و بـه سـفیر افغانسـتان در پاکسـتان 
داده شـده اسـت تـا بـه حکومت پاکسـتان بـه عنوان 

اقـدام بالمثل تسـلیم کند. 
مقامـات  ابتدایـی  پاسـخ  اعامیـه،  ایـن  اسـاس  بـر 
پاکسـتان در برابـر ایـن لیسـت، مثبـت بـوده و مـا 
امیدواریـم در خصـوص آن اقدامـات عملـی صورت 

. د گیر
در ایـن اعامیـه آمده اسـت: دولت افغانسـتان یک بار 
دیگـر تمنـا دارد تـا بـا حکومـت پاکسـتان بـه طـور 
مشـترک، مخصوصـاً در چهارچوب گـروه همآهنگی 
چهارجانبـه، در مـورد لیسـت ها و نگرانی هـای هردو 

طـرف مسـووالنه اقدامات و بحـث نماید. 
مطـرح  حالـی  در  چهارجانبـه  نشسـت  بـر  تاکیـد 
می شـود که پاکسـتان  طرفدار ایجاد  نشسـت شـش 

جانبـه بـه اشـتراک روسـیه و ایـران شـده اسـت.
در اعامیـه وزارت خارجـه افغانسـتان تأکیـد  کـرده 
مـردم  علیـه  خشـونت ها  صورتی کـه  در  اسـت 
بـه  افغانسـتان  حکومـت  یابـد،  ادامـه  افغانسـتان 
تاش هـای خویـش در خصـوص تعزیـرات بیشـتر 
علیـه همـه گروه هـای تروریسـتی و حامیان شـان از 
طریـق میکانیزم هـای بین المللـی مخصوصـاً سـازمان 
ملـل متحـد، اقـدام خواهد کـرد. این در حالی اسـت 
پاکسـتان  و  افغانسـتان  میـان  باردیگـر  تنش هـا  کـه 
افزایـش یافتـه اسـت. پاکسـتان پـس از کشته شـدن 
بیش از 80 تن در زیارت لعل شـهباز پادشـاه، مناطق 
سـرحدی در شـرق افغانسـتان را بـه تـوپ بسـته و 
همچنـان مرزهـای خویـش را بـا افغانسـتان مسـدود 

است. سـاخته 

اجرایــی  رییــس  عبــداهلل  عبــداهلل  مانــدگار= 
ــه اظهــارات  حکومــت وحــدت ملــی در واکنــش ب
ــازی  ــه متهم س ــت ک ــه اس ــتانی گفت ــای پاکس مقام ه
ــت.  ــم جفاس ــت از تروریس ــه حمای ــتان ب افغانس

آقــای عبــداهلل دیــروز در نشســت شــورای وزیــران 
ــت افغانســتان حمــات تروریســتی  گفــت کــه دول
ــارت گاه  ــه زی ــۀ تروریســتی ب ــژه حمل ــه  وی ــر ب اخی
لعــل شــهباز قلنــدر را بــه شــدت تقبیــح و محکــوم 
می نمایــد و در ایــن بــاره بــا دولــت و مــردم 

ــد.  ــدردی می کن ــراز هم ــتان اب پاکس
او افــزود کــه حکومــت افغانســتان گروه هــای 
ــرای  ــا ب ــد مشــترک نه تنه ــک تهدی تروریســتی را ی
صلــح و ثبــات در منطقــه بل کــه بــرای جهــان 
ــن  ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــا ب ــل م ــن دلی ــه ای ــد. ب می دان
گروه هــا، همیشــه آمــادۀ همــکاری بودیــم و بازهــم 

آماده گــی صادقانــه خــود را اعــام می کنیــم.
آقــای عبــداهلل اضافــه کــرد: حتــی گروه هــای 
ــی از  ــود در بخش های ــا می ش ــه ادع ــتی ک تروریس
مناطــق افغانســتان جابه جــا شــده اند، آنهــا هــم 
ــان در مناطــق تحــت تسلط شــان  ــا طالب ــی ب در تبان
حمایــت  طالبــان  ســوی  از  و  دارنــد  فعالیــت 

می شــوند.
کــه  کــرد  تأکیــد  حکومــت  اجرایــی  رییــس 
ــای  ــت از گروه ه ــه حمای متهم ســاختن افغانســتان ب
سیاســت  دلیل کــه  بــه  جفاســت،  تروریســتی 
ــوده  ــتانه ب ــز و دوس ــواره صلح آمی ــا هم ــی م خارج
ــن  ــا در عی ــت. ام ــد یاف ــداوم خواه ــه ت و این گون
ــت  ــردم و تمامی ــال م ــان و م ــاع از ج ــال در دف ح
ــه در  ــا یک پارچ ــۀ م ــش، هم ــور خوی ــی کش ارض

ــم.  ــرار داری ــود ق ــی خ ــای امنیت ــار نیروه کن
او افــزود کــه افغانســتان ســال ها قربانــی تروریســم 
بــوده اســت؛ هیــچ گــروه تروریســتی در کشــور مــا 
تولــد نشــده اســت. داعــش و القاعــده و گروه هــای 
تروریســتی دیگــر کــه در افغانســتان می جنگنــد و از 
مــردم مــا قربانــی می گیرنــد، همــه در بیــرون تولــد 
شــده اند. همچنــان، افغانســتان در صــف اول مبــارزه 

بــا تروریســم قــرار داشــته و قربانــی داده اســت. 
داکتــر عبــداهلل خاطرنشــان ســاخت: افغانســتان 
افتخــار می کنــد کــه هیــچ وقــت و در هیــچ 
فرصتــی اســتفاده از تروریســم را بــه حیــث وســیلۀ 
سیاســت خارجــی مجــاز ندانســته اســت و تفکیکــی 
ــای  ــده و گروه ه ــل نش ــتان قای ــان تروریس ــم می ه

تروریســتی را تهدیــد مشــترک علیــه صلــح و ثبــات 
ــد.  ــان می دان ــه و جه منطق

رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی گفــت کــه 
ــز نتیجــه نمی دهــد  ــز نی اســتفاده از شــیوۀ تهدیدآمی
ــل  ــازد. راه ح ــرف می س ــیر را منح ــس مس و برعک

اساســی قضیــه همــکاری صادقانــه اســت. 
ــت  ــه طبیع ــرد ک ــه ک ــی کشــور اضاف ــس اجرای ریی
بــا  کــه  اســت  ایــن  ترویســتی  گروه هــای 
ــد.  ــه می کنن ــتند و مقابل ــف هس ــت داری مخال دول
ــم  ــت از تروریس ــورهایی که در حمای ــن، کش بنابرای
ــود را  ــتباه خ ــۀ اش ــده اند، نتیج ــتباه ش ــب اش مرتک

می پردازنــد. 
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په داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ افغانستان ته د اضايف رستېرو 

د استولو په اړه غور کوي د امریکا دفاع وزیر ویيل چې په دې اړه 

څېړنې پیل شوي دي.

افغانستان ته د نورو امریکايي ځواکونو استول هغه مسئله ده چې 

هم پلویان او هم مخالفین لري.

افغانستان ستونزه پوځي حل الره نه لري  مخالفین یې وايي چې د 

خو پلویان یې وايي، د رستېرو د شمېر زیاتېدل په افغانستان کې د 

امنیت او ثبات له راوستو رسه مرسته کوالی يش.

د  مهال  دا  ټرمپ  ډونالد  ولسمرش  وايي،  وزیر  دفاع  امریکا  د 

افغانستان د جګړې د وضعیت په اړه د استخباراتو او پوځ راپور ته 

سرتګې په الره دی.

د  کې  افغانستان  په  راهیسې  ورځو  څو  له  چارواکي  امریکايي 

امریکايي ځواکونو د عمومي قوماندان جرنال جان نېکلسن د هغې 

طرحې په اړه غور کوي چې افغانستان ته د څو زره اضايف رستېرو 

د استولو غوښتنه کوي.

نېکلسن: افغانستان ته د نورو رستېرو استولو اړتیا ده

ته  اژانس  خربي  روېټرز  پرون  متېس  جېمز  وزیر  دفاع  امریکا  د 

او  په خورا کمزوري  پرتله  په  د پخوا  افغانستان اوس مهال  وویل، 

خراب حالت کې دی.

متېس افغان ځواکونه وستایل خو ویې ویل چې دوی د طالبانو د 

حملو د شنډولو لپاره خورا زیات تلفات ورکړي دي.

افغانستان جګړه له مخکنۍ  اوباما چې د  پخواين ولسمرش بارک 

ادارې څخه ورته په میراث پاتې وه، د رستېرو د شمېر په کمولو رسه 

د جورج ډبلیو بوش له خوا اعالن شوې د ترورېزم پر ضد د جګړې 

سرتاتیژي د یاغیانو پر ضد مبارزې په سرتاتیژي بدله کړه.

د اوباما د ادارې پالېيس دا وه چې د جګړې په ډګر کې به په زیات 

شمېر رستېري ښکېل نه وو بلکې کم شمېر ځواکونو به د یاغي ډلو 

پر ضد ځانګړي ځمکني او هوايي عملیات کول او همدې پوځیانو 

به افغان ځواکونه روزل.

خو د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دی چې له دې سرتاتیژۍ 

او  شول  ځواکمن  ال  مخالفین  وسله وال  حکومت  افغان  د  رسه 

پراخې سیمې یې الندې کړې.

د  تشدد  د  پرسلی  او  سړېدو  د  جګړو  د  کې  کلونو  تېرو  په  ژمی 

برخه  زیاته  له ۲۰۱۴ کال راهیسې چې  زیاتېدو فصلونه وو، خو 

نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل، د سړو په فصل کې هم جګړې 

زور اخيل، سږ کال ژمی هم ډېره وینه تویه شوه.

د امنیتي چارو کارپوه جاوید کوهستاين وايي، په هېواد کې د تشدد 

د  نړیوالو ځواکونو  د  افغانستان کې  په  پام رسه  په  ته  روانې څپې 

زیاتېدو اړتیا تر پخوا زیاته شوې.

نوموړي زیاته کړه:

"یاغیان د ژمي په فصل کې چې پخوا هېڅکله هم جګړې نه په کې 

کېدلې، تعريض عملیات کوي، په لښکرګاه ښار او نورو سیمو کې 

کې  ژمي  په  اوس  موږ  دي،  دفاعي حالت کې  په  افغان ځواکونه 

چې یاغیانو کم مانور کوالی شوی له سختو جګړو رسه مخامخ 

او دا نړیوالې ټولنې ته په ډاګه کوي چې د خپلو ځواکونو شمېر 

زیات کړي."

په  ښايي  اداره  نوې  امریکا  د  چې  کوي  اټکل  کوهستاين  ښاغلی 

افغانستان کې د پوځي حضور د زیاتولو پرېکړه وکړي.

په امریکا کې دننه هم افغانستان ته د اضايف ځواکونو د استولو په 

اړه مثبت او منفي نظریات شته.

په  چې   »Daniel L. Davis« دیویس  ال  دانیل  کاپوره  پوځي 

په  پوځ  د  امریکا  د  وايي،  کړی  خدمت  هم  یې  کې  افغانستان 

لوړپوړو کې اوس تقریبًا ټول په دې باور دي چې د منځني ختیځ 

خو  يش  حل  الرې  له  زور  د  باید  ستونزې  ټولې  اسیا  جنويب  او 

هېڅ څوک پر کوم متبادل نظر غور نه کوي.

خپلې  په  انټرست خپرونې  نېشنل  لیکنه کې چې  خپله  په  دیویس 

وروستۍ ګڼه کې خپړه کړې افغانستان ته د نورو رستېرو د استولو 

توګه  په  مثال  د  باور  دې  د  نېکلسن غوښتنه  د جرنال جان  اړه  په 

یادوي او وايي، په افغانستان او عراق کې د افراطي وسله والو ډلو 

بهرنیو ځواکونو  د  او  عملیاتو  او  مبارزې  کلنې  د شپاړس  پر ضد 

د روزنې له نتایجو باید د دې سرتاتیژۍ د تکرار په وړاندې د یوه 

استدالل په توګه کار واخیستل يش.

دیویس دا نتایج په سرتاتیژیکه کچه بشپړه ناکامي بويل.

برعکس د امریکا چاپ ستار ټریبیون ورځپاڼې لیکيل دي چې د 

افغانستان له جګړې د شپاړسو کلونو له تېرېدو وروسته دا هېواد د 

امریکا له نظر او ذهن څخه تر ډېره لوېدلی خو ورځپاڼه خربداری 

ورکوي چې په دې اړه غفلت لوی خطر لري.

شـب  کـه  می گوینـد  لغمـان  در  امنیتـی  مقام هـای 
گذشـته افـراد ناشـناس بـا پرتـاب بم دسـتی بـر یک 
منـزل مسـکونی 10 عضـو این خانواده را کشـته و 4 

تـن دیگـر را زخمـی کردند.
زواک سـرحدی، سـخنگوی والـی لغمـان می گویـد، 
ایـن رویـداد در منطقـۀ مـروت ولسـوالی بادپیـش 
نیـز  کـودکان  و  زنـان  کـه  اسـت  داده  رخ  لغمـان 
او  هسـتند.  رویـداد  ایـن  کشـته  های  مشـمول 

می گویـد، زخمی هـای ایـن رویـداد را بـه شـفاخانۀ 
مرکـزی مهتـرالم و شـفاخانه عمومی ننگرهـار انتقال 

داده انـد.
سـخنگوی والی لغمـان می افزاید که هنـوز علت این 
رویداد روشـن نیسـت، امـا پولیس بررسـی هایش را 

در زمینـه آغاز کرده  اسـت.
تاکنـون مسـؤولیت ایـن رویـداد را فـردی و یـا هـم 

گروهـی بـه دوش نگرفتـه اسـت.

واکنش بالمثل افغانستان در برابر پاکستان

عبداهلل به پاکستان:

تهـدید نتیجـه نمی دهـد

10 عضو یک خانواده در لغمان کشته شدند

متېس:

 افغانستان ته د اضايف رستېرو 

استولو په اړه څېړنې پیل شوي
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ورزش

قانونگـــذاران انگلیســـی دربـــاره درخواســـت ها بـــرای ممنوعیـــت 
ـــا  ـــد. ب ـــر می کن ـــادل نظ ـــث و تب ـــور بح ـــن کش ـــه ای ـــپ ب ورود ترام
ـــوت از  ـــه دع ـــد دارد ک ـــدن تاکی ـــه کار لن ـــت محافظ ـــال، دول ـــن ح ای

ـــت. ـــی اس ـــود باق ـــوت خ ـــه ق ـــکا ب ـــوری آمری رئیس جمه
ــد  ــان دونالـ ــیتدپرس، مخالفـ ــزاری آسوشـ ــزارش خبرگـ ــه گـ بـ
ترامـــپ، رییس جمهـــوری امریـــکا قـــرار اســـت حیـــن برگـــزاری 
نشســـت پارلمانـــی در مقابـــل ایـــن نهـــاد در لنـــدن دســـت بـــه 

ــد. ــز بزننـ ــع اعتراض آمیـ ــزاری تجمـ برگـ
ایـــن جلســـه پارلمـــان، بعـــد از امضـــای یـــک طومـــار آنایـــن 

ــود. ــزار می شـ ــن برگـ ــون تـ ــش از 8 / 1 میلیـ ــط بیـ توسـ
ـــپ  ـــمی ترام ـــفر رس ـــه س ـــد ک ـــار معتقدن ـــن طوم ـــدگان ای امضاکنن
"موجـــب شـــرمگینی ملکـــه الیزابـــت" خواهـــد شـــد. روســـای 
ـــت  ـــان الیزاب ـــا میهم ـــه بریتانی ـــمی ب ـــفر رس ـــان س ـــا در جری دولت ه

ــوند.  ــس می شـ ــه انگلیـ دوم، ملکـ
ـــش از  ـــا بی ـــر ب ـــار دیگ ـــک طوم ـــن ی ـــس همچنی ـــذاران انگلی قانونگ
ـــد،  ـــت می کن ـــمی حمای ـــفر رس ـــن س ـــه از ای ـــا را ک ـــزار امض 300 ه
بررســـی خواهنـــد کـــرد. تمـــام طومارهایـــی کـــه بیـــش از 100 
ـــث  ـــه بح ـــان ب ـــد در پارلم ـــد، می توان ـــع آوری کن ـــا جم ـــزار امض ه
گذاشـــته شـــود امـــا رای آن الزم االجـــرا نیســـت. بـــا ایـــن حـــال 
دیلـــی میـــل گـــزارش داد کـــه قـــرار نیســـت رای گیـــری انجـــام 

ـــود. ش
ترامپ قرار است اواخر امسال به انگلیس سفر کند.

ـــت های  ـــزارش داد، تروریس ـــنبه گ ـــر روز دوش ـــوق بش ـــان حق دیده ب
ـــه  ـــا علی ـــاوز آنه ـــتفاده ها و تج ـــن سوءاس ـــش از ای ـــه پی ـــش ک داع
ـــود  ـــده ب ـــت ش ـــخص ثاب ـــل مش ـــتندات کام ـــا مس ـــزدی ب ـــان ای زن
عـــاوه بـــر ایـــن زنـــان،  زن هـــای عـــرب ســـنی را نیـــز مـــورد 

ــد. ــرار می دهنـ ــاوز قـ تجـ
بـــه گـــزارش خبرگـــزاری فرانســـه، دیده بـــان حقـــوق بشـــر در 
ـــرانه،  ـــت های خودس ـــوارد بازداش ـــازی م ـــتند س ـــه مس ـــی ب گزارش
ــاوز جنســـی از ســـوی  ــتم، ازدواج اجبـــاری و تجـ ضـــرب و شـ
ـــهر  ـــرده از ش ـــرار ک ـــنی ف ـــان س ـــه زن ـــش علی ـــت های داع تروریس
حویجـــه کـــه همچنـــان در کنتـــرل داعـــش قـــرار دارد، پرداختـــه 

ـــت. اس
ـــت  ـــرح سرنوش ـــه ش ـــزارش ب ـــن گ ـــر در ای ـــوق بش ـــان حق دیده ب
ـــوهرش  ـــه ش ـــه ک ـــان پرداخت ـــام حن ـــه ن ـــاله ب ـــنی 26 س ـــک زن س ی
در ابتـــدا از حویجـــه فـــرار کـــرد و پـــس از آن تروریســـت های 
ـــن  ـــرار از ای ـــه در حـــال ف ـــان دیگـــری ک ـــه همـــراه زن داعـــش او را ب

ـــد. ـــارت گرفتن ـــه اس ـــد،  ب ـــهر بودن ش
ـــه  ـــه ب ـــود ک ـــه ب ـــه او گفت ـــدا ب ـــش ابت ـــت های داع ـــی از تروریس یک
ـــود و  ـــوب می ش ـــد محس ـــک مرت ـــون ی ـــوهرش اکن ـــرار ش ـــت ف عل

ـــد. ـــت ها ازدواج کن ـــی تروریس ـــر محل ـــا رهب ـــد ب بای
زمانـــی کـــه او ایـــن درخواســـت را رد کـــرد تروریســـت ها 
چشـــم هایش را بســـتند و بـــا کابـــل او را زده و از یکـــی از 
ـــاوز  ـــه او تج ـــد ب ـــرده و بع ـــزان ک ـــی آوی ـــرای مدت ـــت هایش ب دس

کردنـــد.
حنـــان بـــه دیده بـــان حقـــوق بشـــر گفـــت:  همـــان کســـی کـــه 
ـــد از  ـــاه بع ـــک م ـــدت ی ـــود در م ـــن زده ب ـــه م ـــا را ب ـــن حرف ه ای
ـــاوز  ـــن تج ـــه م ـــم ب ـــم فرزندان ـــل چش ـــب در مقاب ـــر روز و اغل آن ه

می کـــرد.
ـــدازه  ـــه ان ـــاله ب ـــن مس ـــه ای ـــه ک ـــر گفت ـــوق بش ـــان حق ـــروه دیده ب گ
ـــع  ـــرای رف ـــی ب ـــاش کم ـــه و ت ـــرار نگرفت ـــه ق ـــورد توج ـــی م کاف
ـــه،  ـــان را گرفت ـــکایت قربانی ـــوی ش ـــه جل ـــی ک ـــی آبروی ـــی از ب نگران

ـــت. ـــده اس ـــام ش انج
ــوق  ــان حقـ ــروه دیده بـ ــه در گـ ــاون خاورمیانـ ــه، معـ ــا فاکیـ النـ
بشـــر نیـــز گفـــت: اطاعـــات چندانـــی دربـــاره سوءاســـتفاده های 
جنســـی داعـــش از زنـــان عـــرب ســـنی کـــه در مناطـــق تحـــت 
کنتـــرل داعـــش زندگـــی می کننـــد، بـــه دســـت نیامـــده اســـت.

ــی و  ــه بین المللـ ــه جامعـ ــتیم کـ ــدوار هسـ ــا امیـ ــزود: مـ وی افـ
ـــاز از  ـــورد نی ـــت م ـــرای حمای ـــان را ب ـــام تاشش ـــی تم ـــات محل مقام

ـــد. ـــام دهن ـــان انج ـــن قربانی ای

یوفا، به تازه گی پروژه یی تحقیقاتی را آغاز کرده که ارتباط میان فوتبال بازی کردن و 
بیماری زوال عقل را بررسی می کند.

نتایج تحقیقی منتشر شد که از رابطۀ احتمالی میان ضربات مدام سر با آسیب  اخیراً 
فوتبال  بازیکن  این تحقیق روی 6  فوتبال در درازمدت خبر می داد.  بازیکنان  ذهنی 
که به دلیل ضربات سرشان معروف هستند، انجام شد. بازیکنانی که همگی بعدها به 

بیماری فراموشی مبتا شدند.
فدراسیون فوتبال انگلستان گفته است که با دقت بیشتر این موضوع را بررسی می کند، 

اما هنوز تحقیق رسمی در این باره را آغاز نکرده است.
اثبات  به  هدف  با  را  تحقیقاتی  پروژۀ  این  که  کرده  اعام  اروپا،  فوتبال  اتحادیۀ  اما 
رساندن خطراتی که بازیکنان جوان در طول مسابقات و تمرین ها با آن روبه رو هستند، 
به اجرا در می آورد. به گفتۀ یوفا مورد مطالعاتی این تحقیق یکی از باشگاه های لیگ 

برتر خواهد بود.
فدراسیون فوتبال انگلستان چه می کند؟

فدراسیون فوتبال انگلستان گفته که خودش را نسبت به حمایت از مطالعات مربوط 
به ضایعات مغزی فوتبالیست های بازنشسته متعهد می داند. با این حال، مقامات فوتبال 
قرار  انتقاد  مورد  بارها  این موضوع  با  روبه روشدن  برای  بی میلی  دلیل  به  این کشور 

گرفته اند.
دکتر "ایان بیسلی"، رییس کمیته پزشکی این فدراسیون گفته که این سازمان از فیفا 
خواسته در این رابطه تحقیق کند. او گفته بافاصله بعد از این که مشخص شد سه 
نفر از بازیکنان تیم ملی انگلستان در جام جهانی 1966 -مارتین پیترز، نابی استیلز و 
رایان ویلسن- آلزایمر گرفته اند، فدراسیون فوتبال انگلستان از فیفا خواسته تحقیقاتی 

را در این باره شروع کند.
از  بازی می کرد، گفته  لیورپول  تا 1971 در  بین سال های 1961  ایان سنت جان که 
میان گروه حدود 16 نفری هم تیمی هایش در آن دوره، 6 نفر به آلزایمر مبتا شده اند.

با ضربه به سر چه باید کرد؟
فدراسیون  چرا  نمی فهمم  "من  گفت:  بی بی سی  تلویزیون  برنامه های  از  یکی  به  او 
فوتبال و اتحادیۀ بازیکنان حرفه یی این همه مدت موضوع را مخفی نگه داشته اند. یکی 
دو سال پیش در این باره با اتحادیۀ بازیکنان حرفه یی صحبت کردم و این جواب را 
گرفتم: خب، زنان هم فراموشی می گیرند و در نتیجه این یک حادثه ناشی از کار به 

حساب نمی آید. این استدالل واقعًا احمقانه نیست؟"
ساله گی   59 در  وست بروم  باشگاه  و  انگلیس  ملی  تیم  سابق  مهاجم  استل،  جف 
درحالی که به بیماری فراموشی زودهنگام مبتا بود، درگذشت. تحقیقاتی که در سال 
2002 در رابطه با مرگ او انجام شد، نشان داد که ضربه زدن مداوم به توپ چرمی 

سنگین فوتبال در آسیب دیدگی مغری او تأثیر داشته است.
دان آستل، دختر جف گفته است: "وقتی تحقیقات پزشکی قانونی انجام شد، مقامات 
فوتبال سعی کردند واقعیت مرگ پدرم را پوشیده نگه دارند. آنان نمی خواستند قبول 
کنند که فوتبال می تواند کشنده باشد و متأسفانه همین طور هم هست. فوتبال می تواند 
کشنده باشد. اواخر حتا یادش نمی آمد که زمانی فوتبالیست بود. فوتبال همه آنچه به 

او داده بود را پس گرفت."
تأثیر ضربه سر بر حافظه بازیکنان فوتبال چقدر است؟

یوفا البته اولین سازمانی نیست که چنین پروژه یی را آغاز می کند. ورزش های دیگر 
زودتر از آن سراغ مطالعاتی مشابه رفته بودند.

لیگ ملی فوتبال امریکایی )NFL( در ماه سپتامبر اعام کرد به منظور افزایش ایمنی 
بازیکنان بودجه یی 100 میلیون دالری برای مطالعات پزشکی و مهندسی در این باره 

در نظر گرفته است.
این سازمان پیش از آن هم یک میلیارد دالر بودجه برای پرداخت خسارت به بازیکنان 
بازنشسته یی که دچار آسیب مغزی شده اند، کنار گذاشته بود. این مبلغ در پی شکایت 
5000 بازیکن بازنشسته به دادگاه در ماه ابریل در نظر گرفته شد. آ نان ادعا کردند که 

لیگ خطرات ناشی از ضربات مداوم سر را پنهان می کند.
در بریتانیا هم مطالعاتی در رابطه با تأثیر درازمدت راگبی بازی کردن بر روی سامت 
آغاز شده است. تحقیق در مورد تأثیر ضربات پی درپی بر مغز بخشی از مطالعه است.

علم چه می گوید؟
جمعی از پژوهش گران دانشگاه »یوسی ال« )کالج دانشگاهی لندن( و دانشگاه کاردیف 
دوران  تمام  که  دیگر  فوتبالیست  یک  و  بازنشسته  حرفه یی  فوتبالیست   5 مغز  روی 
بازیش در سطح آماتور بود، تحقیق کرده اند. همه آنان به طور متوسط 26 سال فوتبال 

بازی کرده و هر 6 نفر در دهه 60 زنده گی به بیماری زوال عقل مبتا شده  بودند.
در طول این تحقیقات که بعد از مرگ این 6 نفر انجام شده، دانشمندان در 4 مورد به 
نشانه هایی از یک ضایعۀ مزمن مغزی که با از دست دادن حافظه، افسرده گی و فراموشی 
مرتبط است، برخوردند. آسیبی که در ورزشکاران سایر رشته های ورزشی که در آنان 

برخورد وجود دارد هم دیده شده است.
با این حال، علم هنوز به هیچ نتیجه قطعی در این رابطه نرسیده است. در مغز همۀ این 
6 نفر نشانه های آلزایمر دیده می شد و رگ های مغز بعضی از آنان هم دچار تغییراتی 

شده بود که می تواند به بیماری فراموشی منتهی شود.
پژوهش گران به این نتیجه رسیدند که ترکیبی از عوامل موجب ابتای این فوتبالیست ها 
به بیماری زوال عقل شده است. هرچند آنان در عین حال اعتراف کردند که تحقیق شان 
نمی تواند وجود رابطه بین ابتا به بیماری فراموشی و ضربات سر مداوم را ثابت کند 

و رسیدن به نتیجه قطعی به مطالعات گسترده تری نیازمند است.
نیاز است تحقیق  فدراسیون فوتبال انگلستان از این تحقیق استقبال کرد و گفت که 
ویژه یی هم در رابطه با این که بازیکنان سابق فوتبال بیشتر از سایرین از ضایعات مغزی 

رنج می برند یا نه، انجام شود.
گفت:  باره  این  در  فوتبال  فدراسیون  پزشکی  کمیتۀ  عضو  کووی،  شارلوت  دکتر 
تاش  این  بر  عاوه  و  کند  تحقیق حمایت  این  از  است  مصمم  فوتبال  "فدراسیون 
می کند تا این تحقیقات جامع، مستقل و مستدل باشد. به این ترتیب وقتی نتیجۀ این 
خاطرجمع  یافته هایش  از  می توانند  فوتبال  دست اندرکاران  همه  شود،  منتشر  تحقیق 

باشند."

پارلمان انگلیس طومار لغو 

سفر ترامپ را بررسی می کند

دیده بان حقوق بشر: 

زنان ایزدی تنها قربانیان تجاوز 

جنسی داعشی ها نیستند

ارتباطی بین فوتبال و زوال 
عقل هست؟

آرش نراقی

ــدا  ــه خ ــارم« »ب ــی گرفت ــت.« »خیل ــلوغ اس ــرم ش »س
اصــا وقــت نــدارم«، از جملــه شــایع ترین دروغ هایــی 
ــود و  ــه خ ــدرن ب ــی م ــن زنده گ ــا در مت ــه م ــت ک اس
ــه  ــر از آنچ ــیار کمت ــوارد بس ــب م ــا در غال ــم. م ــران می گویی دیگ
ــودن« و  ــار ب ــدرن »گرفت ــی م ــا در زنده گ ــم. ام ــم، گرفتاری وامی نمایی
»وقــت نداشــتن« تبدیــل بــه نوعــی ارزش شــده اســت. یعنــی گویــی 
کثــرت مشــغله و کمبــود وقــت، نشــانۀ اهمیــت و منزلــت فــردی و 
ــه دیگــری می گوییــم »بــه خــدا  اجتماعــی فــرد اســت. وقتــی کــه ب
ــد،  ــج می زن ــان غن ــه دلم ــدارم« ت ــت ن ــا وق ــارم، اص ــی گرفت خیل

ــم. ــرور می کنی ــاس غ ــی احس پنهان
ــد تمــام  ــد بای ــه انســان مفی ــد ک ــأ می کن ــا الق ــه م ــدرن ب زنده گــی م
ــد  ــه اش را بای ــر لحظ ــد و ه ــزی کن ــای روزش را برنامه ری لحظه ه
ــرد  ــا ســاعات اســتراحت و فراغــت ف ــه کاری باشــد. حتّ مشــغول ب
ــاعات  ــی او را در س ــا کارآی ــود ت ــزی ش ــت برنامه ری ــد بدق ــم بای ه
ــتغال  ــرعت و اش ــی س ــدرن زنده گ ــی م ــرد. زنده گ ــاال بب ــتغال ب اش
ــارغ  ــته و ف ــوران آهس ــن ک ــۀ ای ــه در میان ــداوم اســت و کســی ک م
باشــد، یــا کاهــل اســت یــا ناتــوان. و همیــن اســت کــه آهســته گی و 
فراغــت را بــه نوعــی ضــدارزش و مایــۀ عــذاِب وجــدان تبدیــل کرده 
اســت. »بــی کار بــودن«  و »وقــت آزاد داشــتن« رفته رفتــه مایــۀ شــرم 

شــده اســت.
زنده گــی مــدرن البتــه بــه طــور طبیعــی بــرای مــا مشــغله می آفرینــد، 
امــا خــود مــا هــم آگاهانــه یــا ناخــودآگاه تــاش می کنیــم 
ــا  ــیم. م ــغله بتراش ــود مش ــرای خ ــم و ب ــلوغ کنی ــان را ش زنده گی م
از »بــی کار مانــدن« یــا »وقــت آزاد داشــتن« احســاس گنــاه می کنیــم 
ــم.  ــت می دانی ــاف وق ــا ات ــد ی ــزی ب ــانۀ برنامه ری ــًا آن را نش و غالب
ــا اگــر در خانــه بیــکار باشــیم، ترجیــح  بــرای همیــن اســت کــه حتّ
ــه  ــا ب ــم، ام ــه بزنی ــت پرس ــوده در اینترن ــاعت ها بی ه ــم س می دهی
ــاری و کثــرت  ــه گرفت ــم. تظاهــر ب تلفــن یــک دوســت پاســخ ندهی
مشــغله یــا راهــی بــرای خودنمایــی و خودبزرگ نمایــی شــده اســت، 
یــا شــیوه یی کــه در پشــت آن احســاس گناه مــان را از »بــی کار 

ــم. ــان می کنی ــودن« پنه ب
بــه نظــرم خــوب اســت کــه گــه گاه بــه خودمــان نهیــب بزنیــم کــه 
ــار مهــم  ــد، امــا همــه آدم هــای گرفت هرچنــد آدم هــای مهــم گرفتارن
ــه برعکــس، در  ــد نیســت ک ــی کاری و فراغــت همیشــه ب نیســتند. ب
ــت.  ــل اس ــرای تأم ــی ب ــت و مجال ــمۀ خاقی ــوارد سرچش ــب م غال
ــًا  ــد، غالب آدم هایــی کــه همیشــه گرفتارنــد و هیچ وقــت، وقــت ندارن
ــم  ــه ناتوانی شــان را در تنظی آدم هــای بی نظــم و پریشــانی هســتند ک
ــد.  ــان می کنن ــاری پنه ــه گرفت ــر ب ــس تظاه ــانی در پ ــبات انس مناس
ــا شــما وقــت نــدارد، همــان بهتــر کــه  اگــر کســی بــرای دوســتی ب

ــد. ــف نکنی ــا او تل ــتی ب ــرای دوس ــان را ب وقت ت

سخی داد هاتف

ــم  ــه موزی ــودم. روزی ب ــی ب ــن در کراچ ــال م پارس
ــم.  ــتان)PAF Museum( رفتی ــی پاکس ــروی هوای نی
دیــدن آن موزیــم بــرای مــن بســیار عبرت انگیــز بــود. 

ــد: ــم ماندن ــتر در ذهن ــز بیش ــه، دو چی از جمل
یکــی طیاره هایــی کــه پاکســتان در جنــگ 1971 خــود بــا هندوســتان 
ــود. خطــوط هوایــی ملکــی افغانســتان در  از آن هــا اســتفاده کــرده ب
ــرواز  ــزده دقیقــه پیــش از پ ــه را پان ــد و کرای ســال 2017 کلینــر دارن
ــت  ــرای حمای ــتان ب ــال افغانس ــد. پارس ــع می کنن ــافرین جم از مس
ــس  ــد و پ ــاه بع ــاره دو م ــود. آن طی ــتاده ب ــاره فرس ــتان طی از عربس
ــه،  ــیای میان ــهر آس ــن ش ــراری در چندی ــت اضط ــن نشس از چندی
ــده شــد. در  ــت و در مغولســتان پناهن ســرانجام راه عربســتان را نیاف
ــی  ــم از فــرط حیــرت و خوش حال ــا را کــه می دیدی ســال 1971 فانت
ــن  ــهدای صالحی ــه ش ــان ب ــم و عاروق زن ــاب می گفتی ــا را انق کودت

می پیوســتیم.
ــس  ــدن عک ــود، دی ــده ب ــا تکان دهن ــم حت ــه برای ــری ک ــز دیگ چی
یکــی از هزاره هــای بلندپایــه در ارتــش پاکســتان بــود کــه در همــان 
ــر  ــای کوچک ت ــس او عکس ه ــر عک ــود. زی ــده ب ــته ش ــگ کش جن
ــی  ــای نظام ــه رتبه ه ــد ک ــته بودن ــر را گذاش ــتانی های دیگ از پاکس
ــک  ــد. ی ــی نخوانی ــن قوم گرای ــارۀ م ــن اش ــتند. در ای ــر داش پایین ت

ــد: ــز دیگــر را ببینی چی
در ســال 1971، پاکســتان فرماندهــان نظامــی بلندپایــۀ هــزاره داشــت 
و امــروز هــم از آنــان تجلیــل می کنــد. در افغانســتان آن روز هــزاره 
را بــه ســختی بــه نهادهــای تحصیلــی راه می دادنــد. یعنــی در 
ــینۀ  ــارغ از پیش ــک آدم، ف ــی ی ــق مدن ــتی و تعل ــتان وطن دوس پاکس
تبــاری اش، راه را بــرای رشــد و امــکان خدمت گــزاری او بــاز 
ــمارش  ــر ش ــر س ــوا ب ــم دع ــروز ه ــا ام ــتان حت ــرد. در افغانس می ک
افــراد قبیلــه اســت)بحث اکثریــت و اقلیــت( و هنــوز هــم پایــۀ رشــد 
مایــۀ شــخصیت و هنــر و اســتعداد و تــاش نیســت؛ تعلــق قبیله یــی 

اســت.
ــتان نشــان  ــه پاکس ــه ب ــی ک ــگ و دندان های ــال، چــه چن ــن ح ــا ای ب
نمی دهیــم. حتــا ســر کوچه هــای راولپنــدی دعــوای ســرزمینی 

ــم. داری

فیـسبـوک نـــامــه
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 حکومــت افغانســتان بــا همــکاری اتحادیــه اروپــا و مرکــز 
تجــارت بین المللــی اســتراتیژی ملــی صــادارت را بــه 
منظــور تســهیل در رونــد صــدور امــوال تجارتــی افغانســتان 

ــد. ــن می کن تدوی
تجــارت  وزارت  جمهــور،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
ــه  ــکتورخصوصی، اتحادی ــارت، س ــای تج ــع، اتاق ه وصنای
ــت  ــته نشس ــی روز گذش ــارت بین الملل ــا و مرکزتج اروپ
مشــورتی در پیونــد بــه تدویــن اســتراتیژی ملــی صــادرات 

ــد. ــزار کردن ــل برگ را در کاب
همایــون رســا، وزیــر تجــارت و صنایــع گفــت کــه انتظــار 
ــی  ــتراتیژی مل ــاختن اس ــی س ــن و اجرای ــا تدوی ــی رود ب م

صــادرات مشــکات صــادرات در کشــور حــل شــود.
آقــای رســا افــزود کــه افغانســتان در ســال 2015 در 
قســمت صــادرات قالیــن و میــوه خشــک 65 درصــد رشــد 
داشــته و در مجمــوع در بخــش صــادرات 20 درصــد رشــد 

ــوده اســت. را شــاهد ب
او گفــت کــه هــدف از تدویــن اســتراتیژی ملــی صــادرات 
ایــن اســت کــه افغانســتان بتوانــد بــه صــورت سیســتماتیک 
ــای  ــش داده و در بازاره ــود را افزای ــی خ ــوال صادرات ام
جهانــی بــا اقــام صادراتــی کشــورهای دیگــر بــه رقابــت 

ــردازد. بپ
آقــای رســا افزود:"تصمیــم داریــم بعضــی اقــام وارداتــی 
کــه داریــم در داخــل کشــور تولیــد کنیــم اقــام عمــده در 
کشــورهای دیگــر کــه رقابــت کــرده میتوانیــم رشــد بدهیــم 
ــوه  ــی، می ــای قیمت ــنگ ه ــران، س ــن، زعف ــار، قالی ــل ان مث
ــت  ــگاه کمی ــتی از ن ــع دس ــک وصنای ــازه و خش ــات ت ج
بایــد رشــد بدهیــم و در بــازار هــای جهانــی بــا آن رقابــت 

کنیــم".
ــاق  ــل ات ــات عام ــس هی ــرت، ریی ــق اهلل نص ــن عتی همچنی
ــرای  ــی ب ــه بازاریاب ــرد ک ــد ک ــز تاکی ــارت نی ــای تج ه
محصــوالت صادراتــی افغانســتان بســیار مهــم بــوده و بایــد 

ــود. توجــه ش
ــتان در  ــران افغانس ــه تاج ــرد ک ــد ک ــرت تاکی ــای نص آق
ــاد مواجــه  ــا مشــکات زی ــزا ب قســمت بدســت آوردن وی
اســت کــه در کشــورهای آســیایی میانــه بســیار بــه ســختی 

ــد. ــی آی ــزا بدســت م وی

او تاکیــد کــرد کــه دولــت افغانســتان از طریــق مجراهــای 
دیپلماتیــک بایــد روی ایجــاد ســهولت در قســمت صــدور 

ویــزا بــرای تاجــران افغــان توجــه نمایــد.
آقــای نصــرت از ســکتور خصوصــی نیز خواســت کــه طبق 
ــد در پروســیس  ــی صــادرات افغانســتان بای اســتراتیژی مل
ــن  ــام اســتندردهای بی ــی تم ــوال صادرات ــدی ام و بســته بن
ــی  ــوال تجارت ــر آن ام ــد و درغی ــر بگیرن ــی را در نظ الملل

شــان از بازارهــای جهــان مســترد خواهــد شــد.
فرانــس میشــل ملبیــن، ســفیر اتحادیــه اروپــا در افغانســتان 
ــان  ــد صــادارت درافغانســتان زم ــد کــرد کــه رون ــز تاکی نی
ــه  ــه ب ــرد ک ــن اســتراتیژی کمــک خواهــد ک گیراســت وای

ــد ســرعت داده شــود. ایــن رون
او افــزود کــه در افغانســتان رونــد صــادرات امــوال 85روز 
بــوده امــا در دیگــر کشــورها ایــن رونــد 35روز را در برمــی 

گیــرد کــه زمــان گیــر بــودن رونــد صــادرات درافغانســتان 
ــور  ــن کش ــاد درای ــکتور اقتص ــا س ــت ت ــده اس ــث ش باع

رشــد نکنــد.
ــک  ــتان ی ــارت درافغانس ــد تج ــزود:" رون ــن اف ــای ملبی آق
رونــد پیچیــده اســت و بــه ایــن دلیــل تصمیــم گرفتیــم کــه 
درهمــکاری بــا حکومــت افغانســتان یــک اســتراتیژی ملــی 

ــرای صــادارت بســازیم". ب
ــع  ــی وزارت تجــارت وصنای ــن تجارت ــان حقجــو، معی قرب
نیــز گفــت کــه صــادرات افغانســتان در مقایســه بــا واردات 

بســیار انــدک اســت.
او گفــت کــه داشــتن یــک اســتراتیژی ملــی برای صــادرات 
ــتان  ــد افغانس ــالهای بع ــرای س ــد و ب ــر باش ــده نگ ــه آین ک

مــورد اســتقاده قــرار گیــرد، ضــرورت اســت.
ــد  ــا تهدی ــروز ب ــتان ام ــه افغانس ــزود ک ــو اف ــای حقج آق

ــتا  ــن راس ــر درای ــت و اگ ــه اس ــادی مواج ــران اقتص بح
ــه در قســمت  ــکان دارد ک ــرد ام ــاش صــورت نگی کار وت

ــود. ــه ش ــکل مواج ــا مش ــادی ب ــد اقتص ــت و رش مدیری
ــاور اســت کــه توجــه بــه کیفیــت، کمیــت و  ــه ایــن ب او ب
قیمــت امــوال صادراتــی مــی توانــد افغانســتان را در بــازار 

هــای رقابتــی جهــان موفــق ســازد.
حقجــو گفــت کــه اقــام صادراتــی افغانســتان کــه توانایــی 
ــایی و  ــد شناس ــی را دارد بای ــای جهان ــازار ه ــت در ب رقاب
برســه فکتــورآن از قبیــل قیمــت، کیفیــت و کمیــت توجــه 

الزم صــورت بگیــرد.
وی تاکیــد کــرد کــه یکــی از اهــداف مهــم اســتراتیژی ملــی 
ــده  ــوارد بازدارن ــام م ــه تم ــد ک ــن باش ــد ای ــادارت بای ص

ــرده شــود. رشــد اقتصــادی ازبیــن ب
اقــای حقجــو افــزود کــه ایــن اســتراتیژی بــا درنظــر داشــت 
تمــام اســتندردهای جهانــی تدویــن و تــا شــش مــاه دیگــر 

نهایــی و اجرایــی خواهــد شــد.
درهمیــن حالــی برخــی از تاجــران کشــور از وزارت 
ــتراتیژی  ــن اس ــه درتدوی ــد ک ــع می خواهن ــارت وصنای تج
ــد. ــع آوری کن ــز جم ــا را نی ــات آنه ــادرات نظری ــی ص مل
رحمــان الدیــن حاجــی آغا،یــک تــن از تاجــران ملــی بــه 
ــه  ــام برنام ــت در تم ــه دول ــت ک ــور گف ــزاری جمه خبرگ
هایــش در بخــش رشــد وتوســعه صــادرات بایــد بــا 

ــد. ــورت نمای ــور مش ــران کش تاج
او افــزود کــه مشــکاتی کــه تاجــران بــا آن مواجــه اســت 
ــت آن را  هیچــگاه وزارت هــای ســکتوری و مامــوران دول

درک نمــی تواننــد.
ــتای  ــت در راس ــه حکوم ــد ک ــی گوی ــی م ــر مل ــن تاج ای

ــت. ــرده اس ــه نک ــون توج ــان تاکن ــکات آن ــل مش ح
ــمار  ــه ش ــورهای ب ــتان از کش ــه افغانس ــت ک ــی اس گفتن
ــی در آن بســیار  ــوال تجارت ــزان واردات ام ــه می ــی رود ک م

ــد. ــی باش ــد م بلن
ــوه  ــتی، می ــع دس ــن، صنای ــش قالی ــا در بخ ــتان تنه افغانس
جــات وســنگ هــای قیمتــی بــه دیگــر کشــورهای جهــان 

ــادرات دارد. ص

رییــس جمهــور اســبق پاکســتان، اطاعــات افغانســتان را 
متهــم بــه کمــک بــه هندی هــا کــرده و گفــت کــه ایــن 
ــتان"  ــت افغانس ــی امنی ــوان "اداره مل ــت عن ــازمان تح س
ابــزاری بــرای کمــک بــه فعالیــت گروه هــای تروریســتی 

در پاکســتان اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری آســیا، پرویــز مشــرف، رییــس 
جمهــور اســبق پاکســتان در مصاحبه یــی بــا یــک شــبکه 
تلویزیونــی گفــت: ایــن عملیــات "ضــرب عــزب" )کــه 
ــتان  ــین پاکس ــق قبیله نش ــان در مناط ــبه نظامی ــه ش علی
ــا و  ــه کمپ ه ــازی هم ــب پاکس ــود( موج ــرا می ش اج
موشــک اندازهــای تروریســت هایی کــه تحــت حمایــت 
آژانــس جاسوســی هنــد و بــا همــکاری اداره ملــی 

ــد. ــد، ش ــت می کردن ــتان فعالی ــت افغانس امنی
مشــرف کــه فرمانــده ســابق ارتــش پاکســتان نیــز بــوده، 
خاطــر نشــان کــرد: عملیــات "ضــرب عــزب" هیــچ کــم 
ــه نشــین  ــه قبیل ــرای منطق ــا ب و کاســتی نداشــته و صرف

وزیرســتان شــمالی در نظــر گرفتــه شــده بــود.
ــی لشــگر "جهنگــوی"  ــبه نظام ــروه ش ــه داد: گ وی ادام
ــادی در  ــوده و ســهم زی ــه ای ب همــواره یــک گــروه فرق

ــتان دارد. ــه پاکس ــا در کویت ــتار اقلیت ه کش
ــر  ــدی او ب ــتان در دوره تص ــه پاکس ــرد ک ــد ک وی تاکی
ــق  فرماندهــی ارتــش و ریاســت جمهــوری کشــور موف

عمــل کــرد.
ــز  ــای می ــه پ ــد را ب ــتیم هن ــا توانس ــت: م ــرف گف مش
ــه  ــر ب ــد حاض ــه هن ــائلی را ک ــم و مس ــره بیاوری مذاک

ــم. ــل کنی ــل و فص ــود ح ــا نب ــر آنه ــر س ــث ب بح
ــی  و  ــان فرمانده ــرا در زم ــه چ ــن ک ــاره ای مشــرف درب
ــن گروه هــای شــبه نظامــی را  ریاســت جمهــوری اش ای
ــن  ــان چنی ــه در آن زم ــرد ک ــح ک ــرده تصری ــن نب از بی

ــتند. ــود نداش ــی وج گروه های
وی افــزود: همــه ایــن مشــکات بعــد از ایــن کــه مــن 
ــر در  ــرد موث ــک راهب ــا ی ــد؛ م ــروع ش ــم ش ــار رفت کن
ــه حــل  ــا ب ــم. م ــه کــرده بودی ــال مســاله کشــمیر تهی قب
ــک دســتور  ــق ی ــر طب ــد ب ــا هن ــل مســاله کشــمیر ب کام
ــت های  ــم. سیاس ــده بودی ــک ش ــدی نزدی ــار بن کار چه
ــز  ــن نی ــکا و چی ــد. آمری ــی بودن ــا سیاســت های موفق م

ــد. ــی می کردن ــا همراه ــا م ب
پرویــز مشــرف دربــاره دســتگیری حافــظ ســعید، عامــل 
حملــه تروریســتی ســال 2008 بــه بمبئــی هنــد و رهبــر 
گــروه شــبه نظامــی جماعــت "الدعــوه" گفــت: "حافــظ 
ــک  ــه ی ــت ک ــی اس ــت. او کس ــت نیس ــعید تروریس س
ــوع  ــای وق ــد و در زمان ه ــزرگ را اداره می کن ــه ب خیری
ــه  ــتان ب ــیل در پاکس ــه و س ــل زلزل ــی مث ــای طبیع بای

ــه اســت." امدادرســانی و کمــک پرداخت

هشــت تــن از منســوبین فرماندهــی امنیــه والیــت بادغیــس در 
ــر  ــزار فی ــش از 70 ه ــروش بی ــام ف ــه اته ــتان ب ــرب افغانس غ
ــده ا ند.  ــت ش ــان، بازداش ــه طالب ــنیکوف ب ــاح کاش ــی س مرم
ــود  ــرم خ ــه ج ــراد ب ــن اف ــه ای ــد ک ــی گفته ان ــای امنیت مقام ه

ــد.  ــراف کــرده ان اعت
ــد  مقام هــای محلــی در والیــت بادغیــس افغانســتان مــی گوین
ــی  ــی و ف ــه 20 افغان ــر مرمــی "رســام" را ب ــراد هــر فی ــن اف ای
ــرای  ــی ب ــه 15 افغان ــنیکوف را ب ــاح کاش ــادی س ــی ع مرم

ــه فــروش مــی رســاندند. ــان ب گــروه طالب
ظاهــر بهانــد، ســخنگوی والــی بادغیــس گفتــه کــه ایــن گــروه 
ــه اســاس  ــروز ب ــه، ام ــی امنی هشــت نفــری منســوبان قوماندان
گزارش هــای کشــفی کارمنــدان ریاســت امنیــت ملــی بــا 
ــت  ــنیکوف بازداش ــی کاش ــر مرم ــزار و 580 فی ــدار 5 ه مق
شــدند. بنــا بــه اظهــارات وی افــراد بازداشــت شــده در جریــان 

ــد. ــراف نموده ان ــود اعت ــرم خ ــه ج ــی ب ــات ابتدای تحقیق

ــس  ــات پولی ــت در چــوکات قطع ــن مســلح دول ــوذ مخالفی نف
یکــی از نگرانــی هــای عمــده مقــام هــای امنیتــی در افغانســتان 
ایــن گزارش هایــی وجــود  از  محســوب می شــود. پیــش 
ــه  ــورد دســت ب ــی افغانســتان بی م ــای امنیت ــه نیروه داشــت ک
ــرده و  ــع آوری ک ــی را جم ــک مرم ــا پوچ ــد ت ــلیک می زنن ش

ــروش برســانند. ــه ف ب
جنــرال حســن شــاه فــروغ، فرمانــده زون ســاحوی 606 انصــار 
ــا  ــا ب ــد ت ــان در تــاش ان ــه کــه طالب در غــرب افغانســتان گفت
ــه بزرگــی را  ــان، ضرب ــی افغ ــای امنیت ــات نیروه ــوذ در قطع نف

ــد. ــر نظــام وارد کنن ب
ــودی در  ــات خ ــار حم ــن ب ــال چندی ــه ح ــا ب ــزود ت وی اف
قطعــات نیروهــای امنیتــی صــورت گرفتــه کــه ناشــی از نفــوذ 
مخالفیــن مســلح دولــت در ایــن قطعــات نظامــی مــی باشــد.
در همیــن حــال، نماینــدگان مــردم هــرات در شــورای والیتــی 
ــب و  ــش جل ــت در بخ ــه دول ــی ک ــا زمان ــه ت ــد ک ــی گوین م
جــذب نیروهــای پولــس برنامــه ریــزی دقیــق ننمایــد، 
جلوگیــری از رخنــه طالبــان در صفــوف نیروهــای امنیتــی کار 

ــود. ــد ب ــوار خواه دش
ــی شــورای  ــه امنیت ــد، مســول بخــش کمیت ــر مهــدی حدی داکت
ــف اســت  ــتان مکل ــت افغانس ــه دول ــت ک ــرات گف ــی ه والیت
ــق  ــای اســتخباراتی و کشــفی و تطبی ــت بخــش ه ــا تقوی ــا ب ت
نمــودن برنامــه هــای جــدی در پروســه جلــب و جــذب 
نیروهــای امنیتــی، جلــو نفــوذ مخالفیــن دولــت را در صفــوف 
نیروهــای امنیتــی افغــان بگیــرد تــا از بــروز عواقــب ناگــوار آن 

ــود. ــری ش جلوگی
والیــت بادغیــس در شــمال غــرب افغانســتان از جملــه والیــات 
نســبتا ناامــن ایــن حــوزه محســوب مــی شــود کــه طالبــان در 
ســطح چهــار ولســوالی ایــن والیــت حضــور چشــمگیر دارنــد.

استـراتیژی ملـی صـادرات تدویـن می شـود

مشرف: 

امنیت ملی افغانستان به هند کمک می کند
هشت پولیس به اتهام فروش مهمات به طالبان در بادغیس بازداشت شدند
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