
حملۀ  کرد،  اعالم  ملل  سازمان  در  افغانستان  سفیر 
طریق  از  افغانستان  ملت  و  دولت  علیه  جدیدی 
»همگرایی بی سابقه« طالبان، بیش از 7000 شبه نظامی 
خارجی و گروه های خشن از جمله داعش آغاز شده 

است.
طنین،  ظاهر  اسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
سفیر افغانستان در سازمان ملل روز دوشنبه در شورای 
امنیت گفت که این گروه ها نه تنها نیروها و غیرنظامیان 
دست ساز،  بمب های  انتحاری،  حمالت  با  را  افغان 
کنترل  بلکه  می گیرند،  هدف  ترور  و  گروگانگیری 
مناطق و والیت ها را به دست گرفته و از آنها به عنوان 

مقرهای فعالیت خود استفاده می کنند.
به گفته وی، این حمالت نه تنها در افغانستان بلکه در 

جنوب آسیا و مرکز آسیا انجام می شوند.
امور  در  ملل  سازمان  نماینده  هیسوم،  نیکوالس 
افغانستان نیز گفت که حمله بر نیروهای افغان افزایش 
امنیتی  از زمان برعهده گرفتن مسوولیت های  یافته و 

پس از پایان ماموریت رزمی امریکا و ناتو این نیروها 
با چالش های عملیاتی روبه رو شده اند.

با این وجود وی گفت: افغانستان با چالش های امنیتی 
خودش در حال مقابله است و در مواجهه با تشدید 
درگیری ها در سراسر این کشور مقاومت می کند. تعهد 
نیروهای افغان فراتر از تصور است و آنها از خودشان 
تصرف  برای  شبه نظامیان  تالش های  با  مقابله  در 

اراضی بیشتر مقاومت نشان می دهند.
سفیر افغانستان و نماینده سازمان...     ادامه صفحه 6
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يك بینش اصولي بايد بر مبناي گذشته ساخته شود، نه اين كه 
گذشته را ناديده بگیرد.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

در نشست فوق العادۀ مجلس نماینده گان تأکید شد:

همدستان درون دولتی تروریستان شناسایی شوند

عالی  کمیسر  با  دیدار  در  پاکستان  وزیر  نخست 
که  گفت  پناهنده گان  امور  در  متحد  ملل  سازمان 
ابتدا  از  افغانی را  پناهنده گان  از  اسالم آباد مراقبت 
وظیفه خود دانسته و اکنون نیز خواستار بازگشت 

محترمانه آن ها به افغانستان است.
با  دیدار  در  پاکستان  وزیر  نخست  شریف  نواز 
آنتونیو گوتیرز کمیسر...               ادامه صفحه 6

ولسوالی چهاردرۀ کندز که حدود دو هفته پیش بر اثر حملۀ 
گروهی طالبان سقوط کرده بود، روز گذشته در نتیجۀ عملیات 

ویژۀ نیروهای امنیتی، دوباره به تصرف دولت درآمد.
را  ولسوالی  این  سخت  جنگی  از  پس  طالب  جنگ جویان 
تصرف کرده و نیروهای دولتی را مجبور به عقب نشینی کرده 

بودند.
نشستی خبری  در  کندز صبح روز گذشته  والی  عمر صافی، 
گفت که طالبان در ولسوالی چهاردره شکست تلخی را متقبل 
شده اند. او گفت که در این درگیری 85 طالب کشته و 15 
تن دیگر زخمی شده اند....                        ادامه صفحه 6

ناجیه نوری
از  ملی  رییس  اجرایی حکومت وحدت  دوم  معاون 
دفتر  بازگشایی  برای  کابل  دولت  احتمالی  موافقت 
سیاسی طالبان در قطر جهت پیشبرد اهداف مذاکرات 

صلح خبر داد.
محمد محقق معاون دوم عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی 
در  که  کرد  اعالم  افغانستان  ملی  وحدت  حکومت 
اسلو  در  طالبان  نمایندگان  با  که  گفت وگوهایی 
آن ها  دیدگاه  در  تغییری  شد،  انجام  ناروی  پایتخت 
نیامده  بوجود  صلح  مذاکرات  روند  پیشرفت  برای 

است.
مورد  در  که  اسلو  نشست  حاشیه   در  گفت:  وی 
هیأت  بود  شده  برگذار  جهان  در  صلح  چگونگی 
نماینده گان طالبان دیدگاه های  اعزامی دولت کابل و 

خود را بیان کردند.
محقق افزود: در نشست اسلو پنج نفر به نماینده گی 
با در نظر گرفتن نظرات  از طالبان حضور داشتند و 
مطرح شده، تفاوتی در گفته ها و تفکر طالبان نسبت 

به گذشته وجود نداشت.
معاون دوم رییس  اجرایی حکومت وحدت ملی اظهار 
کرده اند،  درخواست  طالبان  که  مواردی  از  داشت: 

بازگشایی دفتر آن ها در قطر است.
و  طالبان  بر  حاکم  شرایط  به  توجه  با  افزود:  محقق 
دولت کابل، اگر دفتر طالبان در قطر تنها برای پیشبرد 
حکومت  دارد  احتمال  باشد،  صلح  گفت وگوهای 
موافقت  قطر  در  طالبان  دفتر  بازگشایی  با  افغانستان 

نماید.
مذاکرات انجام شده با طالبان از شهر دوحه قطر آغاز 

و تا دوبی، جاپان، ترکیه، ناروی و برخی از کشورهای 
دیگر ادامه یافت؛ اما تمامی این مذاکرات بی نتیجه و 

بدون هیچ دست آوردی پایان یافته است.
شماری از آگاهان سیاسی دلیل بدون نتیجه بودن این 
مذاکرات را پافشاری طالبان بر شرط های گذشته آنان 
دانسته می گویند، طالبان...               ادامه صفحه 6

نخست وزیر پاکستان:

بازگشت محترمانۀ پناهنده گان 
افغانی در اولویت ماست

ولسوالی چهاردرۀ کندز 
دوباره به تصرف دولت درآمد

هشدار نمایندۀ افغانستان در سازمان ملل:
ده ها هزار تروریست بر ضد مردم و دولت افغانستان متحد شده اند

حـمله به 
پارلـمان 

و پیامـدهـای 
2آن

4

7

5

روشن فکری 
دینی

 و چالش های 
فراراه

 تیم ملی فوتبال 
افغانستان به 

تیم »جرمنستان« 
تبدیل شده است

در برگ ها

نگاهی 
به خدمات 
اجتماعی 

در اســـــالم

»دیدگـاه طالبـان عـوض نشـده است«
صفحه 6

"انتحاری ها توسط موترهای لوكس و شیشه سیاه به دروازه پارلمان رسانده شدند"



از  موجی  کشور،  پارلمان  به  تهاجمی  حملۀ 
دوشنبه  روز  از  است.  برانگیخته  را  احساسات 
تا به حال، گفت وگوها و اظهارنظرها در مورد 
این حادثه نه تنها در مجلس نماینده گان، بل در 
فضای مجازی و رسانه یِی کشور همچنان ادامه 
دارد و به گونۀ کم سابقه، حرف های مختلف در 

این خصوص مطرح می شود. 
به  جان  حادثه،  این  از  که  نماینده گان  مجلس 
از خود  را  مختلف  مواضِع  حاال  برده،  سالمت 
این  در  دارد  تالش  هرکسی  می دهد.  تبارز 
کند.  بیان  را  خود  نظراِت  و  دیدگاه ها  مورد 
که  پارلمان  محافظ  سرباز  لغمانی  خان  عیسا 
ایستاد شود،  با شهامت جلو مهاجمان  توانست 
به یک سرباز  کم نظیر تبدیل شده است. همه از 
شجاعِت او تقدیر می کنند و برخی نماینده گان، 
حقوق یک ماهۀ خود را به او اختصاص داده اند. 
مورد  را  خان  عیسا  نیز  کشور  امنیتی  مقام های 

تقدیر قرار داده اند. 
جان بازانۀ  حرکِت  آن  با  خان  عیسا  این که  در 
درآورد،  پا  از  را  مهاجم  شش  توانست  خود 
و  کرد  جان فشانی  او  نیست.  تردید  جای  هیچ 
آن چه  مورد  در  صمیمی  و  ساده  واژه گانی  در 
چونان  نه  او  گفت.  سخن  بود،  داده  انجام  که 
سلمبه  و  قلمبه  حرف های  سیاسی  تحلیل گراِن 
از  برخی روشن فکرنماها  مثل  نه  داد و  تحویل 
مسایل انضمامی سیاسی ـ فلسفی دادِ سخن داد؛ 
بلکه او گفت که سربازی از این کشور است و 

برای کشورش جان می دهد. همین و بس! 
هنوز  که  نماینده گان  مجلس  دیگر،  سوی  از 
و  بحث  نشده،  بیرون  تهاجمی  از شوِک حملۀ 
می دهد.  ادامه  را  حادثه  این  مورد  در  صحبت 
را  حکومت  سراِن  مجلس،  اعضای  از  برخی 
امنیتی شان  برنامه های  و  می گیرند  انتقاد  باد  به 
برنامۀ صلح و  از  را نقد می کنند. بعضی دیگر، 
سخن  پاکستان  استخبارات  با  امنیتی  تفاهم نامۀ 
می گویند. عده یی هم از نبود برنامه و استراتژی 
شماری  دارند.  شکوه  دولت  دفاعِی  و  امنیتی 
می گویند که حمله به پارلمان برای این صورت 
نفوذ  بتواند در سراسر کشور  گرفت که داعش 
پیدا کند. یکی می گوید مشکل کشور، بزرگ تر 
از حمله به پارلمان است و دیگری از قهرماناِن 
ارتش و پولیس سخن می گوید که همه روزه در 
سنگرهای دفاع از کشور جان می بازند و کسی 

برای شان حتا یک جمله هم نمی نویسد. 
معلوم می شود که فضای جامعه هم چنان فضایی 
می شود  آن  در  که  فضایی  است؛  احساساتی 
فراموش  هم  به آسانی  و  شد  گیر  جو  به آسانی 
کرد. در این که حمله به خانۀ ملت یک جنایِت 
نابخشودنی است، جای شک نیست. در این که 
عیسا خان از خود شهامت نشان داده، جای شک 
سازمان دهی  برنامۀ  یک  جلو  این که  در  نیست. 
شده گرفته شد، جای شک نیست. اما سخن بر 
سِر این است که این بازار تا چه زمانی باید گرم 
بماند؟ تا چه زمانی ما هم چنان باید فقط حرف 
بزنیم؟ تا چه زمانی ما مسایل مختلف را با هم 

قاطی کنیم؟ 
از  مسلح  مخالفان  گزارش ها،  برخی  اساس  بر 

سر  در  را  مجلس  به  حمله  برنامۀ  دیرزمانی 
به  حمله  چندین  از  می شود  گفته  داشته اند. 
گرفته  صورت  جلوگیری  گذشته  در  پارلمان 
گونۀ  به  حمله،  طراحان  گویا  این بار  اما  است. 
دیگر عمل کردند؛ آن گونه که بتوانند حداقل به 

بخشی از اهداف خود برسند. 
نزدیکی  تا  را  توانستند خود  مهاجمان چه گونه 
از  مملو  موتر  انفجار  با  و  برسانند  پارلمان 
مهمات، به دروازۀ ورودی مجلس وارد شوند، 
وزارت  نامزد  است  قرار  که  روزی  در  آن هم 
به  از سوی معاون اول ریاست جمهوری  دفاع 
این  چه گونه  شود؟  معرفی  نماینده گان  مجلس 
کابل  به  ورودی  مختلِف  دروازه های  از  موتر 
گذشته و بدون آن که مورد سوءظن قرار گیرد، 

به مهم ترین منطقۀ کابل رسیده است؟
مهاجمان  که  دارند  تأکید  نماینده گان  از  برخی 
در همکاری با برخی افراد در داخل نظام، وارد 
و  اند  کی ها  افراد  این  اما  بودند.  شده  منطقه 
همیشه  ما  چرا  می کنند؟  کار  بخش ها  کدام  در 
به  نمی خواهیم  و  می  زنیم  کلی  حرف های 
صورِت دقیق آن چه را که می فهمیم و یا از آن 

خبر داریم، با دیگران شریک سازیم؟
جنس،  این  از  آن هم  کلی،  حرف های  گفتن 
و  انتحاری  حمالت  این که  نیست.  سختی  کار 
نظام  افرادی در داخل  با  تهاجمی در همکاری 
نیست.  دیروز  و  امروز  سخِن  می گیرد،  انجام 
از  بارها  و  بارها  جمله  این  پسین،  سال  ده  در 
دیده  هرگز  ولی  شده،  شنیده  بسیاری ها  زبان 
دیده  هرگز  باشد.  برده  جایی  به  راه  که  نشده 
به  نیمه ارشد  و  ارشد  مقام  یک  حتا  که  نشده 
اتهام همکاری با گروه های تروریستی بازداشت 
حضور  بحث  زمانی  که  همان گونه  باشد.  شده 
جاسوساِن خارجی در داخل نظام گل کرد ولی 
هیچ نهادی نتوانست که یک جاسوِس بیگانه را 

در داخل نظام شناسایی و ردیابی کند، این گونه 
حاال  نمی انجامد.  نتیجه یی  به  هرگز  کلی بافی ها 
دقیق  آدرس های  دادِن  نشان  و  افشاگری  زماِن 
دستخوش  هم چنان  ما  که  زمانی  تا  است. 
احساسات و کلی گویی باشیم، وضعیت نیز تغییر 

نخواهد یافت. 
افسران  و  سربازان  به  نسبت  حال،  همین  در 
برخورد  موردی  به گونۀ  نباید  پولیس  و  ارتش 
با  نبرد  در  که  سرباز  یک  از  تقدیر  شاید  کرد. 
دیگران  برای  انگیزه  کرده،  جان فشانی  دشمنان 
که همین حاال  نبریم  یاد  از  اما  کند؛  فراهم  نیز 
پولیس  و  ارتش  صفوف  در  زیادی  سربازان 
وجود دارند که قهرمانانه از جان های خود برای 
پاسداری از امنیت و شرِف مردم و کشورِ خود 

مایه می گذارند. 
یک  به  باید  افسران  و  سربازان  به  رسیده گی 
سیستم و فرهنگ تبدیل شود. اگر سربازان کشور 
نسبت به حال و آیندۀ خود نگران باشند، بدون 
نخواهد  اثربخش  چندان  کارشان  بازدهی  شک 
بهترین ها  جهان،  کشورهای  همۀ  در  چرا  بود. 
این  به  برای نظامیان در نظر گرفته می شود؟!... 
دلیل ساده که انگیزه و تالش شان را بیشتر سازد. 
با شکِم خالی و آیندۀ نامطمین نمی توان از خاک 
ساده ترین  این  کرد.  پاسداری  خود  کشورِ  و 
الفبای نظام داری است که متأسفانه هنوز رهبراِن 

ما از آن بی خبر اند. 
در کنار سیستم مکافات، سیستم مجازات را هم 
باید تقویت کرد. باید آنانی که به کشور و مردمِ 
کارشان  پیامد  که  بدانند  می کنند،  خیانت  خود 
چیست. در حال حاضر، چنین سیستمی وجود 
چه گونه  خاینین  با  که  نیست  معلوم  و  ندارد 
برخی  اساس  بر  این که  کما  می شود؛  برخورد 
سخنان، خاینین همواره حمایت های نیرومند را 

با خود داشته اند. 
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احمــد عمران

حـمله به پارلـمان 
و پیامـدهـای آن

 

عیسی لغمانی، برای مردم افغانستان یک نام آشنا شده است. 
حاال اسم او به گوش همه رسیده و این افتخاری است که 
این سرباز وطن در زنده گی اش کسب کرده است. همه از 
تاجیک و افغان، ازبیک و هزاره، نورستانی و بلوچ و غیره 
به شهامت این سرباز وطن که شش حمله کننده به پارلمان 

کشور را از پادراورده بود، افتخار می کنند. 
رییس جمهور اشرف غنی، هم دیروز از این سرباز را مورد 

تقدیر قرار داد و برای او یک باب خانه اهدا کرد. 
رییس جمهوری  غنی  آقای  فیسبوک  صفحه  در  دیروز   .
به عنوان  نوشته شده بود که آقای غنی کلید یک خانه را 
جایزه به عیسی خان اهدا کرد و قرار شد به زودی به او 
مدال و ارتقاء درجه نیز داده شود. آقای غنی این سرباز را 

»قهرمان« خطاب کرده است. 
این اقدام آقای غنی، در برابر توانایی و شجاعت و کارنامۀ 
تشویق  سبب  و  دارد  زیادی  ارزش  جوان،  سرباز  این 
سربازان بیشتر برای دفاع از سرزمین می شود. التبه مجلس 
از  نماینده گان هم در یک جلسه فوق العاده، یک روز بعد 
حمله، نیز از »شجاعت« این سرباز وطن قدردانی کرده و 
آن را به عنوان »سربازی شجاع« مورد ستایش قرار داده و 
خواستار کمک نقدی به او شدند و خواهان پرداختن حقوق 

یک ماهه شان به او و دیگر سربازان همکار او گردیدند.
البته حمایت از این سرباز کشور، به هر پیمانه یی که باشد، 
ارزشمند است؛ اما سخن این است که سربازان زیادی به 
مانند عیسی خان لغمانی در این کشور هستند که تروریستان 
را در موارد زیادی این گونه از پادراورده اند؛ اما ناشناخته 
مانده اند. کسانی هستند که حمالت انتحاری دشمن را خنثا 
نموده و آنان را با قبول نثار جان  خود، در دم، از بین برده 
اند و از جانب قطعه مربوطه تنها به درخواست یک رتبه 
تا  اما  اند،  گرفته  قرار  تشویق  مورد  گونه رسمی  به  بیشتر 
کنون که سال ها از آن پیشنهاد هیچ ترتیب اثری به آن داده 
نشده و آن سرباز یا افسر سال هاست که سرگردان دست 

یافتن به یک رتبه ابتدایی است.
این ها، سربازان دیگری هم هستند که چنین جان  از  جدا 
از  هیچکس  اما  اند؛  داده  نشان  شجاعت هایی  و  فشانی ها 
نام و نشان آن چیزی نمی داند. این بارهم اگر خود عیسی 
چنین  تلویزیون  یک  کمرۀ  برابر  در  و  نمی داشت  جرأت 
را  او  اسم  کس  هیچ  شاید  نمی کرد،  مطرح  را  ادعایی 
نمی گرفت.  قرار  هم  نوازش  و  تقدیر  مورد  و  نمی دانست 
حاال که آقای غنی و نماینده گان چنین گامی را برداشته اند 
مبارک است؛ اما تالش شود که دولت چنین اقدماتی را به 
گونه یی سامان مند انجام دهد؛ زیرا سربازان و افسرانی که 
از خود رشادت ها نشان می دهند، باید بدون ضیاع وقت در 
فرصت های ممکن مورد نوازش قرار داده شوند؛ نه این که 
آفریده و شهامت نشان  افسری که کار  به جای سربازی و 
داده باشد، کسانی امتیازها را نصیب شوند که هیچ سهمی 

در آن افتخارها نداشته اند. 
اما در کنار این که این سرباز مورد تقدیر قرار گرفته است، 
سوال هایی نیز از اظهارات او در مورد حمله آن روز وجود 

دارد که تا کنون بی پاسخ مانده است.
را  خودش  انتحاری  فرد  که  همین  دارد  اداعا  سرباز  این   
و  نداد  گروه  این  افراد  دیگر  برای  مجالی  او  داد،  انفجار 
همه را یکی یکی از پا دراورد. بر بنیاد این اظهارات، این 
همه  این  شدن  کشته  با  شکل گیری  آوان  همان  در  جنگ 
دلیلی  چه  پس  است.  شده  ختم  سرباز،  یک  توسط  افراد 
وجود داشته است که جنگ در دهن دورازۀ شورای ملی 

سه ساعت  ادامه یاید. 
از طرف دیگر، بر بنیاد ادعای  این سرباز،  آنان می دانستند 
دلیل  همین  به  و  می گیرد  قرار  هدف  مورد  پارلمان  که 
آماده  گی الزم را برای دفع این حمله داشته اند. در صورت 
وصف  با  که  است  ممکن  چگونه  ادعا  این  بودن  درست 

آگاهی به این حد، دشمن بتواند به هدف برسد.

به عیسی هـای لغمـانی 
دیگر هم توجه شود

مهاجمان چه گونه توانستند خود 

را تا نزديکی پارلمان برسانند و 

مهمات،  از  مملو  موتر  انفجار  با 

وارد  ورودی مجلس  به دروازة 

كه  روزی  در  آن هم  شوند، 

دفاع  وزارت  نامزد  است  قرار 

رياست  اول  معاون  سوی  از 

نماينده گان  مجلس  به  جمهوری 

معرفی شود؟ چه گونه اين موتر 

ورودی  مختلِف  دروازه های  از 

آن كه  بدون  و  كابل گذشته  به 

به  گیرد،  قرار  سوءظن  مورد 

رسیده  كابل  منطقۀ  مهم ترين 
است؟



حکومت افغانستان از سربازی که روز دوشنبه شش 
مهاجم مسلح را کشت، تقدیر کرده است.

به  انتحاری  مهاجمان  در حمله  که  گفته  این سرباز 
ساختمان پارلمان افغانستان، با مهاجمان درگیر شد و 
شش مهاجم را با اسلحه یی که با خود داشت، کشت.
ارگ در خبرنامه یی نوشت که رییس جمهوری یک 
خانه را به عنوان جایزه به عیسی خان اهدا کرد و 
قرار شد به زودی به او مدال و ارتقاء درجه نیز داده 
شود. آقای غنی این سرباز را »قهرمان« خطاب کرده 

است.
روز  حمله  هدف  که  افغانستان  نماینده گان  مجلس 
افغان  سرباز  این  »شجاعت«  از  نیز  بود  گذشته 
مجلس  العاده  فوق  جلسه  در  است.  کرده  قدردانی 

نمایندگان، رئیس مجلس و دیگر نمایندگان از عیسی 
خان به عنوان سربازی شجاع یاد کردند و خواستار 

کمک نقدی به او شدند.
آسیبی  نماینده  گان  اعضای مجلس  به  این حمله  در 
نرسید. برخی از نمایندگان گفته اند که حقوق یک 
ماهه خود را به عیسی خان و دیگر محافظان پارلمان 

در حمله روز گذشته، خواهند داد.
در حمله روز گذشته به ساختمان پارلمان افغانستان 
هشت مهاجم سهم داشتند که یکی آن در ابتدا موتر 
ساختمان  کنار  در  را  خود  انفجاری  مواد  از  مملو 
مجلس منفجر کرد و سپس هفت مرد مسلح دیگر 

حدود سه ساعت با نیروهای افغان درگیر شدند.
در پایان این درگیری، رسانه های محلی با این سرباز 

ارتش افغانستان مصاحبه کردند، او در مصاحبه های 
خود می گوید که شش مهاجم را خودش کشته است. 
او گفته که یکی از مهاجمان هم توسط همکارانش 

کشته شده است.
عکس ها و ویدیوهای این سرباز به طور گسترده در 
او ظرف چند  اجتماعی همرسانی شد و  شبکه های 

ساعت به چهره مشهور میان کاربران بدل شد.
دشوار  خبرنگاران  برای  درگیری  محل  به  دسترسی 
بود و رسانه ها این رویداد را از فاصله نسبتًا دورتری 
تعداد  رویداد  این  وقوع  دنبال  به  می کردند.  دنبال 
زیادی از نیروهای مشترک به محل هجوم بردند و 
ساختمانی را که مهاجمان در آن پناه گرفته بودند، از 

چند سو هدف تیراندازی قرار دادند.
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علی احمد جاللی:

دولت به گفت وگوهای صلح دل نبندد

تقدیر ویژه از سرباِز مدافع پارلمان

برای  کارایی حکومت وحدت ملی فدای تالش ها 
حفظ وحدت درونی دولت شده است

»موسسه  نشست  در  افغانستان  سابق  داخلۀ  وزیر 
افغانستان  امنیتی  مسائل  بررسی  با  امریکا  صلح« 
فدای  ملی  وحدت  حکومت  کارایی  که  گفت 
شده  دولت  درونی  وحدت  حفظ  برای  تالش ها 

است.
»آیا  عنوان  تحت  نشستی  امریکا  صلح  موسسه 
خروج  از  پس  ثبات  برقراری  توانایی  افغانستان 
با  را  دارد؟«  را  کشور  این  از  امریکایی  نیروهای 
حضور ویلیام بیرد کارشناس ارشد در زمینه اقامت 
سابق  داخلۀ  وزیر  جاللی  علی  صلح،  موسسه  در 
اسکات  صلح،  موسسه  کارشناس  و  افغانستان 
افغانستان  در  موسسه  این  پروژه های  مدیر  اسمیت 
پروژه های  مدیر  موید یوسف  و  مرکزی،  آسیای  و 

موسسه صلح در جنوب آسیا، برگزار کرد.
علی جاللی در این میزگرد در بررسی مسائل امنیتی 
افغانستان، چالش ها و راه کارها گفت: میزان تلفات 
نسبت  جاری  سال  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
است  داشته  شدیدی  افزایش  گذشته  سال های  به 
تاجایی که میزان تلفات پولیس ملی و پولیس محلی 
تاکنون  میالدی  گذشته  ماه  ابتدای  از  کشور  این 
حدود 5 هزار سرباز بوده که نسبت به مشابه سال 

گذشته حدود 70 باال رفته است.
جاللی اعالم کرد: یکی از عوامل ناامنی در افغانستان 
نبود پشتیبانی اطالعاتی و هوایی از سوی نیروهای 
خارجی و کاهش نیروهای نظامی خارجی به ویژه 
پس از پایان رسمی مأموریت نظامی نیروهای ناتو 

در این کشور است.
وزیر داخلۀ سابق افزود: اگرچه فصول جنگی طالبان 
کشور  این  در  زنده گی  از  بخشی  به  افغانستان  در 
در  جنگی  فصل  که  تفاوتی  اما  است  شده  تبدیل 
سال جاری با سال های گذشته دارد، این است که 
شرایط این کشور تغییر کرده است. به عنوان نمونه، 
نیروهای نظامی افغان رهبری عملیات ها را برعهده 
گرفتند، حکومت وحدت ملی نیز آسیب پذیری های 
حال  در  نیز  شبه نظامیان  و  دارد  را  خود  خاص 

آزمایش توانایی این حکومت است.
داد: مسئله مهم  ادامه  امریکا  کارشناس مرکز صلح 
دیگر این است که طالبان افغانستان به دنبال مسیر 
این  در  گفت وگوهای صلح  روند  در  دلخواه خود 

کشور است.
وحدت  حکومت  میان  این  در  کرد:  اذعان  جاللی 
در  که  »وحدت«  حفظ  برای  نیز  افغانستان  ملی 
با  گرفته،  قرار  توافق  مورد  سیاسی  توافقنامه 
تنش های داخلی روبرو شده است که اداره مؤثر این 
کشور را تحت الشعاع قرار داده است و گاهی اوقات 
کارایی دولت کابل فدای حفظ وحدت در حکومت 
این  از  نیز  شبه نظامیان  و  است  شده  ملی  وحدت 

مسئله استفاده های خودشان را برده اند.
تروریستی  گروه  حضور  مورد  در  همچنین  وی 
داعش در افغانستان گفت که هیچ سند و شاهدی 
اما  ندارد  افغانستان وجود  در  این گروه  از حضور 
شده  ایجاد  خاصی  گروه های  برای  فرصت هایی 
است که بتوانند از نام داعش در این کشور استفاده 

کنند.
اختالفات  که  گروه ها  برخی  داشت:  اظهار  جاللی 
از  مناطقی  در  گروه ها  از  دیگر  برخی  با  شخصی 
که  امیدوارند  درگیری،  پریایی  با  دارند  افغانستان 

مورد حمایت داعش قرار گیرند.
نگرانی ها در  افغانستان در مورد  وزیر داخله سابق 
مورد ظهور داعش در افغانستان گفت که نامه طالبان 
در  گروه  این  نگرانی  از  نشان  البغدادی  ابوبکر  به 
مسئله  اما  است  افغانستان  در  داعش  مورد حضور 
که   افراد  برخی  که  است  این  دیگر  توجه  قابل 
اعتبارشان در دولت و منابع این کشور را از دست 
)مسئله  فرصت  این  از  استفاده  در  سعی  داده اند، 

داعش در افغانستان( در راستای منافع شان دارند.
وی در خصوص مسئله وضعیت، واکنش و اقدامات 
نیروهای امنیتی افغانستان نیز اظهار داشت: مهمترین 
چالش پیش روی این نیروها، تعداد ناکافی نیروهای 
امنیتی در افغانستان نسبت به مناطق تحت پوشش 

است.
جاللی ادامه داد: اگرچه که آمارها از تعداد نیروهای 
نیروها  این  باالی  تعداد  از  نشان  افغانستان،  امنیتی 
ظرفیت  افغانستان  که  است  این  واقعیت  اما  است 
از  و  ندارد  را  شده  اعالم  نیروی  تعداد  این  حفظ 
سوی دیگر مسأله این است که هنوز کسی نمی داند 
جنگ  میدان  در  امنیتی  نیروهای  این  از  تعداد  چه 
از این نیروها را می توان  حضور دارد و چه تعداد 
بکار گرفت زیرا اگر به چرخه عملیات های نظامی 
بیندازیم، مشخص می شود  ارتش افغانستان نگاهی 
که تعدادی از آ ن ها تحت آموزش هستند، یا تعدادی 
در  یا  و  هستند  عملیات  انجام  حال  در  آن ها  از 
یا  تنها 30  مرخصی هستند و در یک زمان خاص 

40 از نیروهای ثبت شده حاضر می باشند.
نگرانی  به  اشاره  با  امریکا  صلح  مرکز  کارشناس 
دیگر در افغانستان مبنی بر از دست رفتن حاکمیت 
استراتژیک  وضعیت  گفت:  کشور  این  در  ملی 
وجود  با  حتی  افغانستان  شهرستان های  از  بسیاری 
حضور نیروهای دولتی نیز تغییری نکرده است اما 
دولت کابل سعی می کند که تمام شهرستان های این 
کشور را تحت کنترل بگیرد، در حالی که در بسیاری 
قرار  دولتی  نظامی  پاسگاه  یک  تنها  از شهرستان ها 
گرفته که نمی تواند امنیت کل منطقه تحت پوشش 
خودشان را تأمین کند. بنابراین اگر دولت افغانستان 
امنیت مردم  تأمین  قصد کنترل تمام شهرستان ها و 
را دارد، باید نیروهای امنیت ملی را به تمام مناطق 

افغانستان اعزام کند.
را  عملیاتی  نیروهای  میان  هماهنگی  عدم  جاللی 

یکی دیگر از چالش های افغانستان دانست و اظهار 
داشت: دولت در مناطق مختلف افغانستان نیروهای 
انجام یک عملیات  برای  اما  اختیار دارد  نظامی در 
نظامی، نیرو باید از کابل اعزام شود و برای تشکیل 
تیم عملیاتی باید کماندوها، نیروهای محلی، پولیس 
ظرفیت ها،  در  هماهنگی  هیچ  که  شود  گرفته  بکار 
توانایی، امکانات و اولویت ها میان این نیروها وجود 
ندارد و این مسئله موجب می شود که آن ها تنها به 
منطقه اعزام شوند و چند نفر را از پا در بیاورند و 
مورد پوشش رسانه ای قرار گیرند در حالی که هیچ 

تغییری در وضعیت آن منطقه ایجاد نشده است.
از  همچنین  افغانستان  نیروهای  داشت:  اظهار  وی 
کمبود پشتیبانی از جمله حمایت هوایی و اطالعاتی، 
تا  می برد  رنج  نیز  لوجیستیکی  و  نظامی  تجهیزات 
جایی که یکی از افسران اطالعاتی این کشور اعالم 
کرد که تا سال گذشته سازمان های اطالعاتی از هر 
10 توطئه، 7 توطئه را خنثی می کردند در حالی که 
پیدا  کاهش  توطئه   3 به  تعداد  این  سال جاری  در 

کرده است.
افغانستان همچنین در خصوص  وزیر داخله سابق 
راه کارها برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان 
پیشنهاد کرد که اول، دولت باید روند گفت وگوها 
را ادامه دهد اما دل به آن نبندد. دوم، بجای انجام 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  پاکسازی،  عملیات های 
باید عملیات های کوچک برای تمرکززدایی عملیاتی 
طالبان در مناطق مختلف انجام دهد بدین معنا که 
افغانستان در  در محل هایی که عملیات های طالبان 
آن متمرکز شده، دولت کابل در این مناطق عملیات 
نظامی انجام دهد و اهداف را تعقیب کند به عنوان 
نمونه یکی از فرماندهان یکی از مناطق افغانستان در 
یکی از اقدامات خود در یکی از ناامن ترین مناطق 
والیت وردک افغانستان تمام پاسگاه های امنیتی در 
عملیات های  آن،  بجای  و  تعطیل  را  شهرستان  این 
و  داد  گسترش  را  شهرستان  سطح  در  اطالعاتی 
زمانی که جمعی از طالبان در یک منطقه را شناسایی 
منهدم  را  آن  شبانه  عملیات  یک  انجام  با  می کرد، 
می کرد و این مسئله موجب برقراری امنیت در این 
شهرستان شد و سوم پشتیبانی به موقع از نیروهای 

نظامی ویژه در هنگام عملیات.

جاپان هزینۀ کنترل ترافیک 
هوایی افغانستان را می پردازد

جاچان  می گویند  افغانستان  ملکی  هوانوردی  اداره  مسووالن 
افغانستان را  تعهد کرده است که هزینه کنترل ترافیک هوایی 
که  کرد  اعالم  میالدی  گذشته  سال  پایان  در  امریکا  بپردازد. 

قرارداد کنترول حریم هوایی افغانستان را تمدید نمی کند.
هزینه این قرارداد جدید 25 میلیون دالر است که از کمک های 
جاپان به افغانستان پرداخته می شود. این کمک جاپان مشروط 
بر این است که از این هزینه برای کنترل ترافیک هواپیماهای 

ملکی استفاده شود.
ایاالت متحده امریکا از زمان ورودش به افغانستان در چهارده 
سال گذشته هزینه کنترول ترافیک هوایی افغانستان را پرداخت 
می کرد که کار عملیاتی اش از سوی شرکت های امریکایی به 
پیش برده می شد. این کشور در اخیر سال 2014 اعالم کرد که 
به خاطر بی میلی دولت افغانستان به گرفتن مسوولیت کنترل 
حریم هوایی کشور و بی میلی سهامداران، دیگر حاضر نیست 

قرارداد را تمدید کند.
ندارد،  را  هزینه  این  پرداخت  توانایی  خودش  که  افغانستان 
رحیمی  قاسم  کند.  زمینه کمک  این  در  تا  جاپان خواست  از 
سخنگوی اداره هوانوردی ملکی افغانستان گفت: »ما قبال در 
دالر  میلیون   25 که  داشتیم  جاپان  از  را  وعده هایی  زمینه  این 
برای کنترول ترافیک هوایی افغانستان به ما کمک خواهد کرد«.
هنوز مشخص نیست که کار عملیاتی این پروژه را از این به 
بعد کدام شرکت به پیش می برد، اما از آغاز ماه جوالی جاپان 
هزینه کنترول ترافیک هوایی افغانستان را تامین می کند که تا 
اخیر سال جاری 25 میلیون دالر یا معادل 3 میلیارد ین جاپان 

هزینه دارد.
وب سایت »مدیریت ترافیک هوایی« نوشته است که »این پول 
خواهد  پرداخته  جاپان  دولت  توسعه یی  رسمی  کمک های  از 
به  را  افغانستان  هوایی  ترافیک  کنترل  هزینه  جاپان  اگر  شد«. 
عهده نمی گرفت، از آغاز ماه جوالی دیگر هیچ شرکت هوایی 
عملیات  و  کند  عبور  افغانستان  هوایی  حریم  از  نمی توانست 

شرکت های داخلی این کشور نیز متوقف می  شد.
در حال حاضر شرکت های هوایی افغانستان به خاطر معیاری 
نبودن اجازه ندارند به خیلی از مناطق جهان پرواز کنند و در 
این  دارند. دولت و مردم  قرار  از کشورها  برخی  لیست سیاه 
کشور هزینه گزافی را برای سفرهای بین المللی به شرکت های 

خارجی می پردازند.
هوایی  ترافیک  افغانستان  ملکی  هوانوردی  اداره  آمار  بنابر 
شرکت های هوایی خارجی و داخلی در افغانستان ساالنه 33 
نشدن  تمدید  با  که  دارد  عواید  کشور  این  برای  دالر  میلیون 

قرارداد کنترول ترافیک هوایی می تواند این درآمد قطع شود.
این اولین باری است که جاپان به ترافیک هوایی در یک کشور 
دچار بحران و جنگ کمک می کند. هرچند دولت افغانستان 
حریم  کنترول   2016 سال  آغاز  از  که  است  کرده  اعالم  قبال 
اما هنوز هم مشخص  به عهده خواهد گرفت،  هوایی اش را 
نیست که آیا این کشور توانایی پرداخت هزینه و انجام عملیاتی 

آن را خواهد داشت یا خیر.
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سیداحمد اشرفی
قرض داران:  قرض  پرداخت  2ـ 
پرداخت بدهی کسانی که به دالیلی چون 
یا  و  دیه  پرداخت  به  تعهد  ورشکسته گی، 
ادای  از  معاش،  تأمین  برای  گرفتن  قرض 
دیون خود ناتوان می مانند، از جمله موارد 
اجتماعی  تکافل  و  خدمات  نظام  پوشش 
بیان  در  »الغارمین«  عنوان  است.  اسالم 
بر  توبه  سورۀ   36 آیۀ  در  زکات  مصارف 
اکرم  پیامبر  می کند.  داللت  معنا  همین 
مسوول  مواردی،  چنین  در  را  )ص( خود 
که حکومت  اوایل هجرت  در  می دانست. 
داشت،  قرار  تنگنا  در  مالی  نگاه  از  ایشان 
می کرد،  فوت  مسلمانان  از  کسی  چنان که 
برای اقامۀ نماز جنازه بر وی، ابتدا از قرض 
می بود،  قرض دار  اگر  می کردند،  سوال  او 
بر وی نماز نمی خواندند، مگر آن که کسی 
می گرفت.  عهده  بر  را  او  بدهی  پرداخت 
پیدا  توسعه  بیت المال  درآمد  که  بعدها  اما 
از  و  کند  وفات  کس  »هر  فرمودند:  کرد، 
ادای آن بر عهدۀ  خود دین بر جا گذارد، 
من است و هر کس که مال و ثروتی به جا 

گذارد، متعلق به ورثۀ اوست.« 8
از  بعد  که  نظرند  این  به  فقها  از  بسیاری 
رسول اکرم )ص( این مسوولیت بر عهدۀ 
دولت ها و حکومت ها بوده و بر آن هاست 
تا دین متوفی را در صورتی که مالی از وی 
بپردازند. حافظ  بیت المال  از  باشد،  نمانده 
الباری شرح  »فتح  در  عسقالنی  ابن حجر 
این  »راجح  می نویسد:  البخاری«  صحیح 
است که این مسوولیت برعهدۀ اولیای امور 

و زمام داران به طور مستمر ادامه دارد.« 9
مانده:  راه  در  مسافران  به  کمک   3-
شدن  بسته  مانند  دالیلی  به  که  مسافرانی 
از  آذوقه،  شدن  تمام  یا  و  ناامنی  یا  و  راه 
ادامۀ سفر باز می مانند؛ نظام تکافل و تأمین 
اجتماعی اسالم آن ها را تحت پوشش قرار 
سایر  میان  در  السبیل«  »ابن  واژۀ  می دهد. 
موارد مصرف بیت المال ناظر به همین مورد 

میباشد. )توبه:36( 
پدیدۀ  برده گان:  كردن  آزاد   4-
ناگوار برده داری در کل جهان و من جمله 

در شبه جزیرۀ عربستان، رواج داشت و از 
شمار  به  اجتماعی  مشکالت  بزرگ ترین 
می رفت. اما از آن جا که اسالم دین آزادی 
و نجات است، آزادی برده گان را به عنوان 
داد.  قرار  بیت المال  موارد مصرف  از  یکی 
امروزی هم اگر چنین مواردی  در شرایط 
پوشش  تحت  را  آن  می توان  بیاید،  پیش 
نظام تأمین اجتماعی اسالم قرار داد. )توبه: 

  )36
نظام  در  سالمندان:  به  كمك   5-
قاعدتًا  اسالم،  اجتماعی  تکافل  و  خدمات 
از  اول  درجۀ  در  سالمندی،  دورۀ  مخارج 
فرد و در  پس اندازهای دورۀ جوانی خود 
تأمین  وی  خانوادۀ  دارایی  از  دوم،  درجۀ 
حمایت  از  فردی  چنان که  و  می گردد 
مصادیق  تحت  می ماند،  محروم  خانواده 
تأمین  مسوولیت  و  درمی آید  فقیر  عنوان 
قرار  دولت  و  جامعه  عهدۀ  بر  او  زنده گی 
نامه یی  در  )رض(  علی  می گیرد. حضرت 
به مالک اشتر والی خود در مصر، نوشت: 

زمین گیران  و  یتیمان  حال  به  »رسیده گی 
کسی  پیش  که  را  بیچاره  سالخورده گاِن  و 
و  گیر  عهده  بر  نمی کنند،  دراز  دست 
روزی شان را جاری کن، که ایشان بنده گان 
خدایند. پس با مددرسانی به ایشان و تأمین 
روزی و ادای حقوق شان به اندازۀ الزم، به 
خداوند نزدیکی بجوی، که کارها با پاکی 

نیت ها خلوص می یابند.«10 
از  دیگر  یکی  بیماران:  از  حمایت   6-
موارد تحت پوشش نظام خدمات و تکافل 
اجتماعی اسالم، حمایت از بیماران است. 
بیمار  شخص  به  این که  بر  عالوه  بیماری 
درمان  عدم  صورت  در  می زند،  صدمه 
به موقع، ممکن است به دیگران نیز سرایت 
کرده، و برای جامعه هم مشکل آفرین شود. 
از این رو، نظام های تأمین اجتماعی معاصر، 
بیمه های  مانند  گوناگونی  شیوه های  به 
توسط  درمانی  خدمات  ارایۀ  و  درمانی 
را  افراد  درمانی  مخارج  عمومی،  بخش 

تحت پوشش خود قرار می دهند. 
)ص(  اکرم  پیغمبر  کارکردهای  مطالعۀ  با 
که  می شود  معلوم  راشدین،  خلفای  و 

صدر  اجتماعی  تکافل  و  خدمت  نظام  در 
تحت  انحا  از  به نحوی  بیماران  اسالم، 
پیامبر اکرم )ص(  حمایت قرار می گرفتند. 
عالوه بر این که خود توصیه های فراوان و 
مؤثری برای پیش گیری و درمان بیماری ها 
داشتند، مردم را به مداوای بیماری ترغیب 
اسحاق،  ابن  روایت  به  مطابق  می نمودند. 
به نام  داشت  وجود  نبوی  عهد  در  زنی 
را  زخمی ها  که  اسلمی«  سعد  بنت  »رفیده 
به  خدمت  وقف  را  خود  و  می کرد  مداوا 
زمانی  بود.  کرده  مسلمان  آسیب دیده گان 
در جنگ  عنه  اهلل  معاذ رضی  بن  که سعد 
رسول  دستور  به  برداشت،  زخم  خندق 
اکرم )ص( برای او خیمه یی در مسجد  زده 
شد و توسط رفیده تحت پرستاری و مداوا 
قرار گرفت.11 در کتاب »االصابه فی تمییز 
الصحابه« نام »کعیبه« خواهر رفیده نیز آمده 
اما  است.  می کرده  پرستاری  بیماران  از  که 
اصطالحی  معنای  به  )بیمارستان(  شفاخانه 
آن، نخستین بار در زمان ولید بن عبدالملک 
به سال 77 تأسیس گردید.12 عالوه بر آن، 
بیماران در جمع فقرا شامل می شد، و اگر 
بیماری، به علت فقر از عهدۀ مخارج درماِن 
عنوان  به  ناخواه  خواه  برنمی آمد،  خود 
فقیر، مستحِق دریافت کمک های اجتماعی 

محسوب می شد. 
-7 مسکن و ازدواج: مسکن و ازدواج که 
از نیازهای اساسی انسان به شمار می روند، 
اجتماعی  خدمات  پوشش  تحت  لزومًا 
اسالم قرار دارند. شواهد تاریخی حاکی از 
آن است که تهیۀ مسکن و کمک به مخارج 
ازدواج در دایرۀ سیاست های تأمین رفاهی 
دولت  کارمندان  برای  الاقل  اسالم،  صدر 
شامل بوده است. در روایتی از رسول خدا 
)ص( عالوه به مسکن و ازدواج، خادم و 
مرکب نیز ذکر گردیده است: »هر کسی که 
می شود،  واگذار  او  به  کاری  ما  جانب  از 
اگر  کند.  اختیار  همسر  ندارد  همسر  اگر 
خادم ندارد، خادم بگیرد. اگر مسکن ندارد، 
ندارد،  َمرکب  اگر  و  کند  انتخاب  مسکن 
این  از  بیش  کس  هر  و  کند،  تهیه  مرکبی 

بردارد، خیانت کار و یا سارق است.«13 
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نگاهی به خدمات اجتماعی 
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عبدالحفیظ منصور
پس از حملۀ مغوالن به پنجشیر، ابن بطوطه در سفرنامۀ خویش مشاهداتش را چنین 
پنجهیر  معنی کوه است و  به  نام داشت، هیر  پنجهیر  »به جایی رسیدیم که  می نگارد: 

یعنی پنج کوه.
است.  شده  بنا  کبودینی  بزرگ  نهر  روی  که  دیدیم  آبادانی  و  قشنگ  شهر  آن جا  در 
لشکر ملعون چنگیز آن را خراب کرده و از آن پس روی آبادانی ندیده. این رودخانه از 
کوهستان بدخش سرچشمه می گیرد. یاقوت معروف بدخش از همین کوهستان به دست 
می آید. مزار شیخ سعید مکی در این محل واقع شده که مورد احترام مردم می باشد.)17(
در این باره »بارتولد« در اثر تحقیقاتی خویش معلوم کرده است: نبرد جالل الدین با لشکر 
چنگیز در پروان صورت گرفت، لشکریان مغولی از راه پنجشیر بر پروان سرازیر شده 
بودند. این مهاجمان غارتگر پس از شکست فضیحت باری که نصیب شان شده، دوباره 
از درۀ پنجشیر شتاب زده خود را به چنگیزخان ملحق کردند و سالمت شان در اثر ویران 
کردِن پل محفوظ ماند.)18( بعد از چنگیز، »تیمورلنگ« به دادخواهِی مردم اندراب که 
از ظلم نورستانی ها به دربار وی شکوه کرده بودند، از راه کوتل خاواک وارد پنجشیر 
گردید و از آن جا با مشکالت فراوان به »کتور« )دره پوشال نورستان( تاخت و یادگاری 

که تیمور بر سنگی در آن دیار نقش کرده، تاکنون موجود است.)19(
از فاتحین دیگری که برای فتح جنوب هندوکش و نیم قارۀ هند، درۀ پنجشیر را عبور 

کرد، ظهیرالدین محمد بابر است.)20(
است:  گفته  پنجشیر  به  راجع  افغانستان«  تاریخی  سیاسی  »فرهنگ  در  »آدمک« 
»پنجشیری ها سربازان خوبی اند. بعد از تیمور لنگ ایشان برای مدت مدیدی مدافعین 
متداوم  به طور  وادی  این  و  اشغال می کردند  را  کابل  موفقانه تخت  که  بودند  زعمایی 
صحنۀ برخوردهای سیاسی بوده. آن ها از دوست محمد به حیث قایدشان سپاس گزاری 
نموده، ولی اضافه باید کرد که به خزانۀ  وی هیچ کاری نکردند. سالح آنان تفنگ های 
مانند کوهستانی ها عمدتًا  پنجشیری ها  فتیله ای و گاردهای دراز هم چو شمشیر است. 
تاجک های سنی مذهب اند که در عقیدۀشان چندار سابقه دار نیستند. ایشان بسیار در دین 
متعصب اند، تا قبل از بابر کافر بودند و مسلمانی شان بسیار به زحمت فراوان صورت 

گرفت.«)21(
در مورد این که مردم پنجشیر در عهد بابرشاه به دین اسالم گرویده اند، مالحظاِت زیر 

وجود دارد:
به شهادت تاریخ، سلطان محمود »غزنوی« که تمام لشکرکشی های وی جنبۀ   .1
باشند، آن هم مردم  از پنجشیر عبور کرده درحالی که مردم آن کافر بوده  دینی داشت، 
ناحیه یی که سر راه کاروان های تجارتی و قاصدان دولتی میان غزنه و صفحات شمال 

زنده گی می کردند.
از نگاشته های ابن بطوطه در قسمت پنجشیر به خوبی برمی آید که در آن جا   .2
بوده، پس  مردم  عمیق  احترام  مورد  هم  آن  و  کرده  مشاهده  را  مکی  ابوسعید  زیارت 
چه طور ممکن است در شهر کافرستانی، زیارت پارسامردی باشد و آن هم مورد احترام 

عمیق مردمِ آن جا.
درست این است که پنجشیر و نواحِی کابل و اطراف آن، آخرین قسمت افغانستان به 

استثنای نورستان بود که در عهد امویان به اسالم گرویدند.)22(
و طبق حکایتی در زمان حکمروایی ابدالیان، رابطۀ پنجشیر با حکومت مرکزی تیره بود 
و پنجشیر مستقل می زیست، تا این که تیمورشاه، فرزند احمدشاه، بدان جا لشکر فرستاد 
و در اثر دسیسه ها، »زمردشاه« سرکردۀ پنجشیریان، اسیر لشکریان تیمور شد و نام برده را 

در قندهار زیر پای فیل کرده کشتند.
در این باب اشعار محلی وجود دارد که یک بیت آن چنین است:

زمردشاه دریادل مراد تو نشد حاصل
سرت ببرید چون بسمل گل ریحان زمردشاه

شیرعلی خان  امیر  دوست محمدخان،  امیر  چون  محمدزایی  سران  پسین،  سده های  در 
و عبدالرحمن خان بار بار از این دره عبوره کرده اند و باری هم در پنجشیر میان امیر 
شیرعلی خان و عبدالرحمن خان جنگ سختی در گرفت که منجر به کشته شدِن سردار 

فیض محمدخان گردید.)23(
را  خاواک  کوتل  شمال،  صفحات  فتح  برای  که  کسانی  از  گذشته،  سال  پنجاه  در 
دیگری،  و  کلکانی  خان  امیرحبیب اهلل  نائب السلطنۀ  سیدحسین  یکی  نمودند،  عبور 

شاه محمودخان وزیر حربیۀ نادرخان بود.
خالصه تا سال 1343ش که تونل سالنگ احداث گردید، پنجشیر به حیث یک شاهراه 
به  طریق  آن  از  فاتحین  که  می آمد  حساب  به  هندوکش  جنوب  و  شمال  میان  عمده 
لشکرکشی می پرداختند و تاجران به تجارت. بدین حساب، با اعمار تونل سـالنگ به 

اهمیت پنجشیر لطمۀ شدیدی وارد آمد.

کـارنامـۀ
مســعود



عبدالبشیر فکرت بخشی
بخش سوم 

و  پرسش¬ها  با  ما  روزگار  انسان  که  نیست  تردیدی 
زمین  و  هوا  از  که  است  روبه رو  بسیاری  گفتمان¬های 
با  می¬بینیم.  مواجه  آن  با  را  خودمان  ما  و  می¬بارد  فرو 
مقولۀ  با  گفته اند  که  انسان  سوژه¬گی  ¬آمدِن  ¬صحنه  به 
»می¬اندیشم پس هستم« دکارت  ]1596- 1650م[ آفریده 
شد، نگرش¬ها به انسان به عنواِن فاعِل شناسنده در کانون 
توجه قرار گرفت و علت فاعلی در مسند علت غایی تکیه 
زد و نگاه¬ها از غایت جهان به فاعل جهان معطوف شد. 
با تولید سوژه¬گی انسان، انسان در محورِ شناخت جهان، 

انسان و خدا قرار گرفت و محوریِت بی سابقه یی یافت.
علِت  و  بیشتر شد  رنسانس  با ظهور  فاعلی  علِت  به  توجه 
کرد؛  واگذار  فلسفه  فاعلی  علِت  به  را  غایِی کالمی جایش 
بنیادین عصِر  تفاوت¬های  از  کاپلستون یکی  این¬که  کما 

جدید را با قرون وسطا این¬گونه آورده است:
به تعبیر دیگر، تقابل و اختالفی میان جهان¬بینی مابعدالطبیعۀ 
و  می¬ورزیدند  تأکید  غایی  علیِّت  بر  که  کالمی اندیشی 
علیِّت  آن¬ها  نظر  در  که  طبیعت  علم  علمای  جهان¬بینی 
فاعلی، متجلی در حرکِت قابل اندازه¬گیری با اعداد و ارقام 
ریاضی، جانشین علیِّت غایی می¬شود مشاهده می¬کنیم . 
همین بود که انسان آرام آرام از حاشیۀ به مرکز آمد و سوژۀ 
کنار  یافت.  یگانه¬گی  شناسایی  موضوع  ابژۀ  با  شناسنده 
رفتن علِت غایی از قلمرو پژوهش¬هایی فلسفی باعث شد 
گیرد  قرار  مستقل موضوِع شناسایی  به¬صورِت  طبیعت  تا 
از  عبور  هرچند  گردد.  منتهی  طبیعی  فلسفۀ  به  ادامه  در  و 
علیِّت غایی به صوِب علیّت فاعلی از گذشته¬ها آغاز شده 
بود، اما با ظهور رنه دکارت  در سال 1596 م مبانی محکم 
و پایه¬های منسجمی پیدا کرد و بر سکوی اندیشه¬های 

فلسفی قرار گرفت.
ظهور رنسانس، رفورماسیون )دین¬پیرایی(، روشن¬گری و 
انقالب صنعتی از بزرگ¬ترین مؤلفه¬های تشکیل¬دهندۀ 
پس¬منظرهای  که  می¬رود  به¬شمار  امروز  زنده¬گی 
برد.  یاد  از  نباید  را  آن  تاریخِی  رگه¬های  و  فکری 
در  نیز  انسانی  علوم  تا  شد  باعث  انسان  محوریت¬یافتِن 
مرکز توجه قرار گیرد و مفاهیمی همچون تاریخ، دین، علم، 
انسان، طبیعت و غیره...، صورِت جدیدی به¬خود گیرد و 

گفتمان¬های نوینی به روی صحنه آید.
ساختارگرایی که توسط کلودوی ستروس ]1908- 2009م[ 
از ادبیات وارد جامعه¬شناسی شد، مدعی است که ساختار  
دین  جهان،  تاریخ،  به  ما  نگرِش  در  تعیین¬کننده یی  نقش 
پیشینی¬یی  ساختارهای  با  جهانی  در  ما  اساسًا  دارد.  و... 
می¬گذاریم  پای  و...،  فرهنگ  سنت،  تاریخ،  زبان،  مانند 
غیرقابل  و  فّعال  نقش  ما،  اندیشۀ  و  رفتار  تکوین  در  که 
اندیشه و عمِل هرکسی را  دارند، و حتا می¬توان  انکاری 
ماحصِل ساختارهای فکری و عملِی جامعه دانست و انسان 
ساختارها  این  همانند  و  حاکم،  ساختارهای  محدودۀ  در 
ژاک  پساساختارگرایی  که  است  درحالی  این  می¬اندیشد. 
دریدا  ]1930 – 2003م[ و میشل فوکو  ]1926- 1984م[ 
با درهم¬شکستِن ایدۀ ساختار، اندیشه¬های ساختارگرایانه 
را از بنیاد به چالش کشیده است و انسان را در جهانی فاقِد 

ساختارهای کالن تلقی می¬کند.
دین¬داران می¬گذارد  فراروی  ساختارگرایی  که  مسأله یی 
ساختارهای  از  یکی  منزلۀ  به  خود  دین¬  که:  این¬است 
پیشینی بر کنش و واکنش¬های ما سایه افکنده است. انسان 
در جهانی از ساختارها معنا پیدا می¬کند و این ساختارها 
اند که سوژه¬گی انسان را به عنوان فاعِل شناسنده و آگاه 
زیر سوال قرار می¬دهند. ساختارگرایی نشان می¬دهد که 
انتخاِب دین ـ  انتخاب¬های خودش ـ از جمله  انسان در 
مختار نبوده و دسِت¬ باز ندارد. دین یکی از این ساختارها 
است که خودش را بر هر انسانی تحمیل می¬کند و ما در 
از  ادیانی  یا  و  دین  که  می¬گذاریم  هستی  به  پای  جهانی 
پرورش  ادیان  پیشینِی  آموزه های  با  ما  و  دارند  وجود  قبل 

می¬یابیم، فکر می¬کنیم و اعتقاد می¬ورزیم. 
ساختارها  تکثّر  در  باید  را  دین¬داری  تکثر  بنابراین، 
دین  انتخاِب  در  دین¬داران  این¬که،  و  کرد  جست وجو 
و دین¬ورزی خویش مقهورِ عواملی همچون ساختارهای 
پیشینی اند. این¬که ساختارها تا کجا بر میزان دین¬داری، 
و  است؛  اثرگذار  انسان  آزاد  ارادۀ  و  اعتقاد  موردِ  دین  نوع 
برخوردار  منطقی  چه  از  ساختارگرایی  خودِ  این¬که  نیز 
با  می¬توان  را  دین¬داری  و  دینی  تکثر  آیا  است؛ 
دیگِر  عوامِل  یا  داد،  توضیح  صرف  ساختارگرایِی  نظریۀ 
در  نیز  معرفت¬شناختی  و  جامعه¬شناختی  روان شناختی، 
آیا  ایدۀ ساختارگرایی،  آن دخالت دارند؛ بر فرِض پذیرش 
می¬توان انسان را در انتخاِب دین موردِ اعتقادش ناگزیر و 
غیرمسوول دانست، پس تکلیِف اختیار انسان چه می¬شود؛ 
به  ساختارگرایی  با  که  پرسش ها  قبیل  این  به  پاسخ¬دهی 
که  طاقت¬فرسایی ست  و  سنگین  کارِ  می¬آید،  صحنه 

روشن¬فکران آن را به عهده دارند. 
 -1768[ ماخر   شالیر  با  که  تفسیر  نظریۀ  و  هرمنوتیک  
 -1895[ باختین  ]1833- 1922م[،  دیلتای  ویلیم  1834م[، 
1975م[، گادامر ]1900- 2002م[، هایدگر ]1889- 1976م[، 
و  1938م[   -1859[ هوسرل  2005م[،   -1913[ ریکور 

دیگران وارد میداِن اندیشه شد، جهِت اندیشه¬های فکری 
ـ فلسفی را دگرگون ساخت و دگردیسی¬های عمیقی را

Claude Levi-Strauss 
Structuralism  
Jacques Derrida  
Paul Michel Foucault  
Hermeneutics  
Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher  
Wilhelm Dilthey  
Mikhail Bakhtin  
Hans-Georg Gadamer  
Martin Heideger  
Paul Ricoeur  
Edmund Husserl  

و...،  جهان  و  انسان  جامعه،  سنت،  تاریخ،  با  پیوند  در 
به  که  فلسفی  هرمنوتیِک  میان،  این  در  داشت.  به¬همراه 
ماهیِت پدیدۀ فهم می¬پردازد نه به روش¬های فهم انسان؛ 
بیش از سایر رویکرد¬های هرمنوتیکی مؤثر بوده است. با 
این توضیح، پرسش¬هایی همچون عناصر مکّونۀ فهم دین 
کدام ها اند؛ آیا ممکن است فهِم دینی بدوِن پیش¬فرض و 
اثرپذیری از شرایط زیست محیطی صورت گیرد؛ اگر چنین 
و  پیش¬فرض¬ها  این  خود  باشد،  نداشته  وجود  امکانی 
شرایِط زیست محیطی چه معقولیتی دارند؛ رابطه میان وحی 
با  را  وحی  می¬شود  مگر  است؛  چگونه  زمانه  فرهنِگ  و 
با  وحی  اگر  دانست؛  بی¬ارتباط  آن  نزول  زمان  فرهنِگ 
و  فرازمانی  تکلیف  است،  داشته  سازگاری  زمانه  فرهنِگ 
جاودانی¬بودن دین چه می¬شود؛ افِق معنایی ما چه نقشی 
در فهم دینی ما دارد؛ آیا متِن دین صامت است و این ماییم 
سخن  خود  دینی  متون  نه،  یا  می¬بخشیم  معنا  به¬آن  که 
می¬گویند و گویا اند؛ آیا کل متون دینی صامت و یا گویا 
اند و یا نه، در دین هم متون گویا و هم متون صامت وجود 
دارد که از آن به محکمات و متشابهات در قرآن یاده شده 
ما  است؛ و ده¬ها پرسِش دیگر که نظریۀ تفسیر فرا روی 
چالش  به  را  مسلمان  دینِی  روشن¬فکران  و  می¬گذارد 

می¬کشد، باید توجیهی معقول و مناسب یابند.
تجربه¬گرایی که در صورت¬بندی جدیدتری به پوزیتویسم 
و  معناداری  مالِک  می¬انجامد،  منطقی   )Positivism(
ویتگنشتاین  اثبات¬پذیری  در  را  گزاره¬ها  معناداری  عدمِ 
]1889- 1951م[ و ابطال¬گرایی کارل پوپر ]19021994م[ 
روش¬شناسی  با  پوزیتویستی  روی کردهای  می¬بیند. 
به¬خصوص خودش، تالش دارد میاِن علم و غیرعلم مرز 
بنهد و گزاره¬های علمی را از گزاره¬های غیرعلمی جدا 

سازد. این نوع روش¬شناسی مالزمِ آن بود که گزاره¬های 
یا  و  )ویتگنشتاین(  اثبات¬پذیری  عدم  به¬دلیل  را  دینی 
ابطال¬برداری )پوپر( مهمل و غیرعلمی تلقی کند. در این 
تعقلی غیرعلمی اند و  متافزیکی و  روی¬کرد، گزاره¬های 
)گزاره¬های  گزاره¬ها  این  برنمی¬تابند.  را  معنایی  هیچ 
و  اند  معنا  فاقد  و  مهمل  آن¬ها  بی¬معنایی  به دلیل  دینی( 
از   چنان¬که  نمی پذیرند.  ابطال  ویا  اثبات،  منزلۀ  به  آزمون 

آیر که تحت تأثیر پوزیتیویسم قرار دارد، نقل شده است:
او )آیر( معتقد است یک گزاره تنها در صورتی یک جملۀ 
معنادار است که تحلیلی یا قابل بررسِی تجربی باشد. آیر پس 
ماوراءالطبیعی  که جمالِت  کرد  اعالم  دقیق  بررسی  یک  از 
بررسی  قابل  زیرا  هستند  معنا  فاقد  همه  مذهب،  و  اخالق 

تجربی نیستند .
به  اندیشمندانی  تا  شد  باعث  پوزیتیویستی  نگره¬های 
متوسل شوند و ضرورت  از علم  پوزیتیویستی  نقِد روایت 
اثبات/ابطال گرایی، و نیز وجه حصر روش¬ها را در اثبات/

ابطال¬گرایی مورد پرسش قرار دهند، و نیز تالش ورزیدند 
تجربه پذیر  گزارۀ  »هر  گزارۀ  خود  ¬که  دهند  نشان  تا 
این  در   . است  ابطال  یا  و  اثبات  قابل  غیر  است«،  علمی 
را  دینی  گزاره¬های  تا  نموده اند  سعی  اندیشمندانی  میان، 

اثبات¬پذیر و صحنۀ تحقق آن را دنیا، و یا آخرت بدانند.
 دست¬آوردهای علمی جدید نیز پرسش¬هایی را فراروی 
اندیشمندان دینی قرار داده است و رفع تعارِض علم و دین - 
به¬ویژه در مواردی که علل طبیعی در برابر علل متافیزیکی 
قرار می گیرد - را باید چالش¬ِ دیگِر روشن¬فکران دینی 
به¬شمار آورد. در گذشته¬ها حوادث طبیعی با علت¬های 
تبیین می¬شد و علت¬های طبیعی کمتر مورد  متافیزیکی 
علل  راستای کشف  در  جدید  علمی  اکتشافات  بود.  توجه 
متافیزیکی  علت¬های  تا  شد  باعث  جهان  حوادث  طبیعی 
شفابخش بودِن  مثاًل؛  کسانی  و  شود  مواجه  چالش  با  دینی 
خداوند و استفاده از ادویه¬های گوناگون را در سازگاری 

با هم ندانند.
از  پرده¬برداری  و  جدید  علم  دست¬آوردهای   
بیش  نهفتۀ جهان  اسرار  تا  واقعیت¬های جهان کمک کرد 
از پیش گشوده شود و بشر با هر گشوده¬گی¬یی به این 
آن  از  پیچیده¬تر  بسی  جهان  واقعیت¬ِ  که  برسد  نتیجه 
است که قباًل تصّور می¬شد. رشِد محیّرالعقوِل علم جدید، 
دین  تکوینِی  نصوِص  بازخوانی  به  را  دینی  اندیشمنداِن 
واداشت و آنان با تأکید بر این¬که منشـای تکوین و تشریع 
یکی )خداوند( است، تالش ورزیدند تا نصوص وحیانی را 
تیوری مکملیِّت علم و  از  کنند و  در صفحۀ جهان مطالعه 

دین جانب داری نمایند. 

ارزش¬های تازه به ظهور پیوسته ییـ  هرچند هیچ تیوری یی 
ـ  آورد  نظر  آن در  تاریخی  بدون رگه¬های  را نمی¬توان 
در  کاپیتالیسم  سیاست،  حوزۀ  در  دموکراسی  همچون 
 ،... و  اجتماع  و  فرهنگ  عرصۀ  در  لیبرالیسم  اقتصاد،  باب 
اسالمی،  سیاست  بازنگری  به  مجبور  را  دینی  اندیشمنداِن 
دین  اجتماعی  و  فرهنگی  مفاهیم  و  اسالم  اقتصادی  نظامِ 
نمود. همین بود که نظریه¬های جدیدی در سیاسِت اسالمی 
شکل گرفت و ارزش¬های اقتصادی اسالم نیز در مواجهه 
با واقعیّت¬های اقتصادی عصر، موردِ بازنگری قرار گرفت. 
در این میان، فرهنگ اسالمی و مبانی روابط اجتماعی دین 

نیز به حال خود باقی نماند.
اندیشمنداِن  موقف¬گیری¬های  و  زمان  دگرگونی¬های 
تحوالِت  برابِر  در  نمی¬توان  که  می¬دهد  نشان  دینی 
ناآشنا بود. »دهکده¬یی شدِن جهان« در  عصر بی¬اعتنا و 
تحولی  هر  تا  است  شده  باعث  ارتباطی  وسایل  تحوِل  اثِر 
نیز  دیگِر جهان  به گوشه-های  از جهان،  در هرگوشه¬یی 
سرازیر شود و بی¬طرفی و انزواگزینی را که در گذشته¬ها 
چنان  ارتباطی  وسایل  کند.  روبه رو  چالش  با  بود،  میسر 
ظهور  که  است  کرده  کوچک¬تر  و  کوچک  را  فاصله¬ها 
جهان  اکناِف  و  اطراف  به  زمان،  کمترین  در  اندیشه¬یی 
ورود  مانع  نمی¬تواند  نیرویی  هیچ¬  و  می-شود  پخش 
ما  عصر  در  شود.  مشخصی  جامعۀ  قلمرِو  به  اندیشه¬ها 
اندام وارِ جوامع  ندارد و رابطۀ  جزیرۀ دورافتاده¬یی وجود 

هر روز بیش از روزِ دیگر گسترده گی می یابد. 
با این حساب، اندیشه¬هایی که در بیرون از قلمرو جامعۀ 
اسالمی  جوامع  وارد  مانعی  بی کمترین  می شوند،  طرح  ما 
می شوند و جلوگیری از ورود آن ها نیز قریب به محال است. 
از سویی  هم، تالش در جهِت حصارکشی های معرفتِی افراد 
و اشخاص نامعقول به نظر می رسد و در روند جهانی شدن 
چنین چیزی ممکن نیست. فراموش نکنیم که عصر ما، عصر 
داد و ستد اندیشه ها، فرهنگ، مبادله و گفت وگو است. در 
این مصاف، جوامعی که چیزی برای عرضه ندارند، به حالت 
مصرفی درمی آیند و نشخوارگِر اندیشه هایی می شوند که از 
دیگران به دست شان می آید. امروزه اندیشه¬ها غالبًا از غرب 
سرازیر  اسالمی  کشورهای  به  زمانی¬که  و  می¬کشد  سر 
خود  با  را  بسیاری  واکنش¬های  و  کنش¬ها  می¬گردد، 
به همراه می¬آورد. در این میان، کشورهایی چون افغانستان 
اصاًل توان پاسخ¬گویی به پرسش هایی که از بیرون می آیند 
را ندارند و در برابِر امواج مهیب فکر غربی، فقط چشم¬ها 

را می¬بندند و همه را یک سره نادیده می¬انگارند.
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روشن فکری دینی
 و چالش های فراراه
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بازگشت محترمانۀ پناهنده گان...
عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان در مورد 
نظر  تبادل  و  بحث  به  این کشور  در  افغان  مهاجران  

پرداخت.
پاکستان  گفت:  دیدار  این  در  پاکستان  وزیر  نخست 
این کشور  از  را  افغان  پناهنده گان  محترمانۀ  بازگشت 

در اولویت کارهای خود قرار می دهد.
افغان  پناهنده گان  ابتدای ورود  از  پاکستان  افزود:  وی 
به این کشور، مراقبت از آن ها را وظیفه خود دانسته و 

اکنون نیز خواستار بازگشت محترمانه آن هاست.
بین الملل  امور  و  ملی  امنیت  مشاور  عزیز  سرتاج 
نخست وزیر پاکستان نیز چندی پیش  با اشاره به اعالم 
خروج زودهنگام پناهنده گان افغان از این کشور اعالم 
کرد که مقامات اسالم آباد تمایلی برای خروج اجباری 

پناهنده گان افغان ندارند.
وی گفته بود که حدود یک میلیون و 700 هزار پناهنده 
قانونی و یک میلیون و 300 تا یک میلیون و 400 هزار 
اگر  و  می کنند  زندگی  پاکستان  در  غیرقانونی  پناهنده 
قرار است که تا پایان سال 2015 میالدی به کشورشان 
بازگردند، مشخص است که همه آن ها نمی توانند در 
ماه دسامبر خارج شوند بنابراین فرآیند خروج باید از 

هم اکنون آغاز شود.
در  ملل  عالی سازمان  کمیسر  مقام  قائم  معروف  وقار 
گذشته  روزهای  پاکستان  در  افغان  پناهنده گان  امور 
به  است  قرار  پاکستان  دولت  بود:  گفته  نیوز  داون  به 
مدارک  افغان  غیرقانونی  پناهنده  میلیون  یک  حدود 
از 25 جوالی سالجاری میالدی  ارایه کند که  قانونی 

آغاز خواهد شد.
به  را  کار  این  مسوولیت  پاکستان  دولت  افزود:  وی 
عهده اداره ملی ثبت احوال پاکستان )نادرا( گذاشته تا 

در شش ماه آینده این روند تکمیل شود.
این در حالی است که کمیساریای عالی سازمان ملل در 
پناهنده گان  پذیرش  از   )UNHCR( پناهنده گان  امور 
غیرقانونی افغان در پاکستان خودداری کرده بود و تنها 
اداره ملی  قانونی بود که در  پناهنده گان  پیگیر حقوق 

ثبت احوال پاکستان ثبت شده  بودند.
پاکستان در حال حاضر میزبان یک میلیون و 600 هزار 
پناهنده افغان است که کارت های هویتی آن ها توسط 
 2015 سال  دسامبر  در  و  شده  صادر  پاکستان  دولت 

میالدی نیز مدت این مدارک پایان می یابد.
میلیون  یک  حدود  پاکستان،  دولتی  مقامات  گفته  به 
که 600  دارند  پاکستان حضور  در  غیرقانونی  پناهنده 
ایالت »خیبرپختونخواه«  تنها در  نیز  از آن ها  نفر  هزار 

بسر می برند.

پارلمان  ساختمان  به  مهاجمان  حملۀ  دنبال  به 
جلسه  شنبه  سه  روز  نماینده  گان  افغانستان، 
که  کردند  تاکید  و  کردند  برگزار  فوق العاده 
شناسایی  باید  حمله  این  داخلی«  »همدستان 
حمله  این  مورد  در  پارلمان  شوند.  مجازات  و 

تحقیق می کند.
رییس  و  داخله  وزیر  رد صالحیت  و  استیضاح 
امنیت ملی بخشی از پیشنهادات نماینده  گان بود، 
اما از این تصمیم منصرف شدند. اعضای پارلمان 
در حالی که از شجاعت سربازان پولیس و اردو 
تاکید  اما  کردند،  تقدیر  حمله  این  مهار  برای 
پاسخ  باید  مقام های عالی رتبه دولتی  نمودند که 
دروازه  به  را  خود  چگونه  انتحاری ها  که  دهند 

پارلمان رسانده اند.
جلسه فوق العاده روز سه شنبه در تاالر ساختمان 
برگزار  است  جداگانه یی  ساختمان  که  الحاقیه 
در  مجلس  اصلی  ساختمان  سقف  زیرا  شد، 
و  تخریب شده  قسمًا  دوشنبه  روز  نتیجه حمله 

شیشه های آن شکسته است.
سرور دانش معاون دوم رییس جمهور و معصوم 
شنبه  سه  روز  دفاع  وزارت  نامزد  ستانکزی 
به  را  او  می خواست  دانش  آمدند.  پارلمان  به 
مجلس برای کسب رای اعتماد معرفی کند. ولی 
نماینده  گان حاضر به برگزاری جلسه رای اعتماد 
جلسه  باید  که  کردند  تاکید  نماینده  گان  نشدند. 

فوق العاده ادامه یابد.
عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس در بیانیه یی 

و  تباهی  جز  افغانستان  مردم  دشمنان  که  گفت 
بربادی این کشور، به هیچ چیزی راضی نیستند: 
سوگند  دشمنان  افغانستان،  مردم  »دشمنان 
آشتی  و  صلح  آرزوی  هیچ گاهی  و  خورده اند 
آرامش،  نداشته و آرزوی  را  افغانستان  با دولت 
امنیت و سعادت مردم افغانستان را در قلب خود 

ندارند.«
»اختالف در رهبری حکومت«

امنیتی  بد  وضعیت  گفتند  نماینده  گان  بسیاری 
رییس  بین  اختالف نظرها  در  امروز  اقتصادی  و 
جمهور غنی و عبداهلل رییس اجرایی ریشه دارد. 
حل  اختالف ها  این  که  زمانی  تا  گفتند  آن ها 
بدتر  روز  هر  گذشت  با  امنیتی  وضعیت  نشود، 

خواهد شد.
وزیران  که  کردند  پیشنهاد  نماینده  گان  از  برخی 
امنیتی استیضاح شوند اما این تصمیم هم گرفته 
نشد، زیرا اکثر نماینده  گان به این باور بودند که 
امنیتی جز  وزیران  رد صالحیت  و  استیضاح  از 

طالبان کسی دیگری سود نخواهد برد.
نقیب اهلل فایق یکی از نماینده  گان گفت: »اگر قرار 
باشد که به این دلیل ]حمله بر پارلمان[ ما این ها 
را استیضاح کنیم، طالبان از این منفعت می گیرند 
می آیند  باشند  خواسته  که  وقتی  هر  طالبان  و 
پارلمان را انفجار می دهند تا ما وزیران دیگر را 

نیز استیضاح کنیم.«
»این  گفت:  دیگر  نماینده  منصور  حفیظ  ولی 
خانه  کدام  در  آمده،  موتر  کدام  با  انتحاری ها 

بوده، کشف  امنیت ملی در کجا  بوده، مسئوالن 
و وزارت داخله در کجا بوده است؟«

در  که  لغمانی  خان  عیسی  گفتند  نماینده  گان 
و  داده  نشان  رشادت  خود  از  پارلمان  به  حمله 
شش مهاجم را کشته باید تقدیر شود و مقام های 
امنیتی باید در مورد ضعفی که از خود نشان داده، 

پاسخ دهند.
همکاری با انتحاری؟

برای همه  پارلمان  دروازه  تا  انتحاری ها  رسیدن 
نماینده  گان سوال برانگیز بود. ساختمان پارلمان 
افغانستان از تدابیر بسیار شدید امنیتی برخوردار 
است. هیچ فرد و یا واسطه نقلیه نمی تواند بدون 
به  منتهی  کوچه های  به  حتا  امنیتی،  بازرسی 

ساختمان پارلمان داخل شود.
تا  را  خود  توانستند  انتحاری ها  این  چگونه  اما 
از  یکی  ذکی  نظیفه  برسانند؟  پارلمان  دروازه 
توسط  انتحاری ها  این  که  گفت  نماینده  گان 
موترهای لوکس و شیشه سیاه به دروازه پارلمان 
نیست.  کوچک  موضوع  »این  اند:  شده  رسانده 
فرمایشی  این ها  است.  کالن  بسیار  موضوع  این 
آورده شده و جابجا شده اند. راکت های آرپی جی 
از کجا آورده شد و توسط کدام موتر آورده شد؟«
از  نماینده  گان  جنجالی  بحث های  نتیجه  در 
و  شدند  منصرف  امنیتی  مقام های  استیضاح 
بررسی  منظور  به  کمیسیون  یک  تا  شد  پیشنهاد 

ابعاد این حمله توظیف شود.
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ده ها هزار تروریست بر ضد...
ملل هر دو گفتند که سیل شبه نظامیان خارجی به افغانستان، 
شمالی  وزیرستان  منطقه  در  پاکستان  نظامی  کمپین  نتیجه 

است که از سال گذشته آغاز شده است.
برآورد  کرد:  اعالم  متحد  ملل  سازمان  در  افغانستان  سفیر 
ما این است که بیش از 7000 تروریست خارجی در حال 
افغانستان هستند که از جمله شامل شبه نظامیان  حاضر در 

چچن، ازبک، تاجیک و پاکستانی می شود.
وی افزود: دولت افغانستان همچنین برآورد کرده است که 
صدها و یا هزاران تن در زیر پرچم سیاهرنگ تروریست های 
داعش فعالیت می کنند که از جمله شامل طالبان های افراطی 

می شود.
امنیت  شورای  در  افغانستان  امور  در  ملل  سازمان  نماینده 
همچنین گفت: افغانستان بیش از پیش، یکی از 10 کشور 
تروریست هایی  با  مواجهه  مقدم  در خط  که  دنیاست  فقیر 
است که اصلیت آنها متعلق به کشورهای همسایه است و 

احتماالً مقصد نهایی آنها نیز همسایگان آن است.
افغانستان گفت:  از  بر لزوم حمایت  تاکید  با  ادامه  وی در 
باید مشارکت و همکاری بیشتری با افغانستان داشته باشیم 

که در حال مقابله با تهدید مشترک و منطقه یی است.
شورای امنیت سازمان ملل نیز با محکوم کردن حمله طالبان 
خشونت  از  میزانی  هیچ  کرد:  اعالم  افغانستان  پارلمان  به 
نمی تواند مسیر این کشور به سوی صلح و ثبات را تغییر 

دهد.
اقدام  هیچ  که  کردند  تصریح  امنیت  شورای  اعضای 
به  افغانستان  حرکت  نمی تواند  خشونتی  یا  و  تروریستی 

سوی صلح، دموکراسی و ثبات را تغییر دهد.

ولسوالی چهاردرۀ کندز...
رحمت  مولوی  درگیری  این  در  صافی،  گفتۀ  به 
برای  طالبان  نام نهاد  والی  محمد،  مال  به  مشهور 
والیت کندز با دو تن از همکارانش هنگام فرار از 
سوی نیروهای امنیتی کشته شده و جسدهای آن ها 

در اختیار نیروهای امنیتی قرار دارند.
به گفتۀ والی کندز، در این درگیری 6 سرباز امنیتی 
دیگر زخم  تن  غیرنظامی کشته و یک  و یک زن 
برداشته است. والی کندز افزود، عملیات در تمام 
والیت به سرعت ادامه دارد و تا بعدازظهر شاهد 

پیشرفت دیگری نیز خواهیم بود.
این والیت  ارچی  دیگر، ولسوالی دشت  از سوی 

نیز دیروز از طالبان پس گرفته شد.

و  درگیری  طرف  دو  هر  تلفات  تعداد  از  تاکنون 
غیرنظامیان در ولسوالی دشت ارچی معلوماتی در 

دست نیست.
ذبیح اهلل مجاهد، سخن گوی طالبان در این باره گفته 
است که همراه با ولسوالی دشت ارچی، 14 پاسگاه 
ادعا  او  اند.  درآورده  تصرف شان  به  نیز  را  امنیتی 
این ولسوالی،  به  پایان حملۀ شان  بود که در  کرده 

28 پولیس و نیروهای اربکی را کشته اند.
با  و  است  زراعتی  و  سرسبز  چهاردره  ولسوالی 
نزدیک ترین  کندز،  مرکز  از  کیلومتر   6 فاصلۀ 

ولسوالی به مرکز این والیت است.
اکثر مردم چهاردره به این دلیل که این ولسوالی به 
آموزشی دسترسی  مراکز  به  و  نزدیک است  مرکز 

و  جنگ  محل،  مردمان  باور  به  باسوادند.  دارند، 
ناامنی های اخیر بسیاری از باشنده های این ولسوالی 

را از آموزش و تحصیل محروم کرده است.
به گفتۀ باشنده های محل، ولسوالی چهاردره به این 
دلیل برای دولت و طالبان مهم است که موقعیت 
مرکزی،  بغالن  به  ولسوالی  این  دارد.  استراتژیک 

ولسوالی علی آباد و والیت سمنگان راه دارد.
مشهور  عام«  »قتل  به  ولسوالی  این  در  ساحه یی 
شوروی  نیروهای  حملۀ  در  می شود  گفته  است. 
قتل  به  محل  این  در  نفر   80 روز  یک  در  سابق، 

رسیده که اکثرشان کودک و زن بوده اند.
مردم این ولسوالی از دولت و طالبان می خواهند که 

بگذارند آن ها آرام زنده گی کنند.

دیدگـاه طالبـان عـوض...
اما  دارند؛  تاکید  خود  گذشته  موضع  بر  همچنان 
آشتی  صدد  در  خود  اهداف  تحقق  برای  پاکستان 

طالبان با دولت افغانستان است. 
نظامی  سیاسی  مسایل  آگاه  کوهستانی  جاوید 
می گوید، پاکستان با سازمان دهی مذاکرات صلح با 
طالبان در برخی از نقاط دنیا در تالش تطهیر طالبان 

است. 
او تأکید کرد، پاکستان برای بی گناه ثابت کردن طالبان 
دادخواهی  نیستند،  آنان جنایت کار  این که  عنوان  به 
می کند تا آنان را وارد بدنه حکومت افغانستان نماید 

تا از آنان در برابر هند استفاده کند.
به باور این آگاه سیاسی، اما طالبان همواره از موقف 
اساسی  قانون  نپذیرفتن  بر  و  کردند  بلندتر صحبت 
تاکنون  خود  موضع  از  و  داشته  تاکید  افغانستان 

عقب نشینی نکرده اند.
مذاکرات  در  طالب  سران  از  برخی  حضور  او،  اما 
صلح شماری از کشور را ناشی از اختالفاتی می داند 

که میان اعضای گروه طالبان وجود دارد.
وی این گفت وگوها را بازی به راه انداخته شده از 
پاکستان عنوان کرده می گوید، گفت وگوهای  سوی 
صلح با طالبان تا پایان حکومت فعلی ادامه خواهد 

داشت تا اینکه یک بخش از آنان وارد حکومت شود 
و اما بخش دیگرآن به گروه داعش خواهد پیوست.

او تاکید کرد، با آن که پاکستان طرفدار گروه داعش 
نفع  به  افغانستان  در  را  گروه  این  نیست و حضور 
از  برخی  زمانی که  شک  بدون  اما  نمی بیند؛  خود 
که  مانده  باقی  بخش  شود،  حکومت  وارد  طالبان 
داعش  گرو  به  است،  افغانستان  حکومت  مخالف 

محلق خواهند شد.
کوهستانی در خصوص ادامه کار شورای عالی صلح 
می گوید، شورای عالی صلح مانند شماری دیگر از 
اهداف  به  برای رسیدن  است  پوشش  ارگان ها یک 

برخی از کشورهای دنیا.
صلح  عالی  شورای  مانند  ارگان هایی  افزود،  او 
تشکیالت اصلی نیستند، بل تشکیالت فرعی اند که 
مانند  اند  شده  ایجاد  دیگران  اهداف  رسیدن  برای 
کمیسیون حقوق بشر، وزارت مبارزه با مواد مخدر، 

کمیسیون های انتخاباتی و....
این آگاه سیاسی گفت، شورای عالی صلح از زمان 
کوچک  بسیار  حتا  دست آوردی  یک  خود  تاسیس 
هم نداشته و از زمان ایجاد تا کنون استقاللیت کاری 

نیز نداشته است.
دانسته  ممکن  غیر  را  شورا  این  شدن  منحل  او  اما 
می گوید، منحل شدن این شورا از صالحیت پارلمان 

اختالفات درون مجلس  بنابر  است؛ ولی  افغانستان 
بعید به نظر می رسد که این شورا به زود منحل گردد.

حکومت  دیگر  جانب  از  کرد،  اضافه  کوهستانی 
حکومت  بدنه  جزء  را  شورا  این  تا  می کند  تالش 
استفاده  نهایت  آن  از  کرزی  حامد  مانند  و  ساخته 

را ببرد.
این  دوشنبه  روز  جلسه  در  مجلس  نماینده گان  اما 

مجلس خواستار لغوشورای عالی صلح شدند.
عالی  شورای  که  کردند  تاکید  مجلس  نماینده گان 
دست آوری  هیچ  تاکنون  تاسیس  زمان  از  صلح 
تاکنون نداشته است؛ بنابراین باید هرچه زودتر لغو 

شود.
ولی آگاهان سیاسی به این باورند که چند دسته گی و 
اختالف نظر در مجلس نماینده گان سبب خواهد شد 
تا این مجلس نتواند در مورد لغو شورای عالی صلح 
بدون  شورا  این  که  است  ممکن  و  بگیرد  تصمیم 
هیچ دست آوردی همچنان به کار خود برای سالیان 

متمادی ادامه دهد.
ضمن  صلح  عالی  شورای  می گویند،  آگاهان  این 
اینکه در مجلس مخالفین خود را دارد، موافقین و 
حامیان زیادی نیز دارد؛ بنابراین بعید به نظر می رسد 
که مجلس نماینده گان به اتفاق آرا، رای به لغو این 

شورا بدهد.

در نشست فوق العادۀ مجلس نماینده گان تأکید شد:

همدستان درون دولتی تروریستان شناسایی شوند
"انتحاری ها توسط موترهای لوكس و شیشه سیاه به دروازه پارلمان رسانده شدند"
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ورزش
کاپیتان محبوب تیم ملی:

 تیم ملی فوتبال افغانستان به تیم 
»جرمنستان« تبدیل شده است

نمایش فصل گذشته نیمار نشان از آن داشت که او می تواند با لیونل مسی و کریستیانو 
رونالدو برای کسب توپ طال رقابت نزدیکی داشته باشد اما به نظر می رسد او نیز مانند 
لوییس سوارس به خاطر حاشیه هایی که داشت، از کورس کسب این عنوان عقب بماند.
پس از آنکه نیمار فصلی فوق العاده را با بارسلونا سپری کرد، بسیاری از کارشناسان بر 
از کاندیداهای کسب  باور بودند که کاپیتان تیم ملی فوتبال برازیل می تواند یکی  این 
توپ طال برای سال جاری باشد. خودش هم بدون شک برای اینکه بتواند این عنوان را 

از کریستیانو رونالدو بگیرد، بی تابی می کند.
طی هفت سال گذشته، مسی و رونالدو این جایزه ارزشمند را از آن خود کرده اند. مسی 
بین سال های 2008 و 2014 موفق شد چهار بار پیاپی توپ طال را کسب کند. رونالدو 
هم در این بازه زمانی توانست سه بار این جایزه را از آن خود کند که دو مرتبه آن مربوط 
به دو سال اخیر می شود. به نظر می رسید نیمار بازیکنی است که می تواند به سلطه این 
دو بازیکن بر کسب توپ طال خاتمه دهد. او سال گذشته در فهرست 10 نفره نامزدهای 
توپ طال در رده هفتم قرار گرفت اما با توجه به عملکرد او در ترکیب بارسلونا طی 
فصل گذشته و نقشی که برای کسب سه گانه در این تیم ایفا کرد، می توانست در سال 

جاری یکی از نامزدهای نهایی برای کسب این جایزه باشد.
وگنر ریبیرو، مدیر برنامه های نیمار هم چندی پیش تایید کرده بود این بازیکن می تواند 
طی دو سال آینده یکی از بهترین های دنیا باشد و جای لیونل مسی و کریستیانو رونالدو 
را بگیرد: »در سال جاری نیمار می تواند جایش را بین بازیکنان بزرگ و مطرح فوتبال 
دنیا بازتر کند. کسب توپ طال هم برای او دور از دسترس نیست. شاید امسال و شاید 

سال آینده زمانی باشد برای اینکه نیمار بتواند این جایزه را از آن خودش کند.«
رقابت های کوپا آمه ریکا جایی بود که نیمار بتواند خودش را دور از لیونل مسی نشان 
دهد. او باید در ترکیب تیم ملی فوتبال برازیل به عنوان کاپیتان بازی می کرد و تیمش را 
به فینال این رقابت ها می رساند. درست است که مسی یکی از گزینه های اصلی کسب 

توپ طال برای سال جاری است اما نیمار می توانست از درخشش در تیم ملی برازیل 
استفاده کند تا بتواند خودش را به اندازه های مسی در ترکیب تیم ملی فوتبال آرژانتین 
برساند. با اینکه نیمار تا این حد شانس داشت که بتواند خودش را به عنوان یکی از 

نامزدهای اصلی کسب توپ طال معرفی کند اما خودش همه چیز را خراب کرد.
نیمار در دیدار نخست برازیل در کوپا آمه ریکا مقابل پرو نمایش خوبی داشت. او به 
عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد اما بدون شک، نیمار را در این رقابت ها فقط به 
خاطر دریافت کارت قرمز مقابل کلمبیا به یاد خواهند آورد. ریبیرو که پیش تر به تمجید 
از رفتار نیمار پرداخته بود در این مورد هم گفت: »از زمانی که نیمار به فوتبال اروپا رفته 

است، به عنوان یک ورزشکار واقعی و یک قهرمان، پیشرفت کرده است.«
بدون هیچ شکی باید بگوییم که نیمار در رویارویی با کلمبیا به هدف اصلی مدافعان این 
تیم بدل شده بود. شاگردان خوزه پکرمن در طول دیدار به تحریک نیمار پرداختند تا 
او را با دریافت کارت زرد روبه رو کنند. شاید در اواخر بازی، آنها به هدفی که داشتند 
دست یافتند. کارهایی که بازیکنان کلمبیا در طول بازی روی نیمار انجام دادند، نباید 

آنطور توسط این ستاره برازیلی پاسخ داده می شد.
شاید بسیاری بر این باور هستند که بازیکنان باتکنیک باید بیش از سایرین مورد حمایت 
داوران قرار بگیرند اما بازیکنان کلمبیا هم در طول بازی به هیچ وجه پایشان را فراتر 
نگذاشته و نیمار را با خطای بدی متوقف نکردند. نیمار هم درست مانند مسی و رونالدو، 
هر هفته و در رقابت های باشگاهی مورد حمله بازیکنان حریف قرار می گیرد. مسی و 
با این شرایط کنار  نتوانسته  نیمار هنوز  اما  رونالدو به این نوع رفتارها عادت کرده اند 

بیاید. اکنون هم او باید بهای کار بسیار بدی که انجام داده است را بپردازد.
بدون شک رویای کسب توپ طال پس از کارهایی که نیمار در دیدار مقابل کلمبیا انجام 
داد برایش رنگ باخته است. او اگر می خواست در تصاحب توپ طال شانسی داشته 
با این تیم  ارائه می کرد،  باید در تیم ملی فوتبال برازیل نمایش درخور توجهی  باشد، 
قهرمان می شد تا رویاهایش رنگ حقیقت بگیرد. ماجراجویی نیمار اما در کوپا آمه ریکا 
جلسه  چهار  با  هم  آن  از  پس  و  شد  اخراج  دوم  دیدار  در  او  نداشت.  چندانی  دوام 

محرومیت مواجه شد تا این تورنمنت برایش به تلخ ترین شکل ممکن به پایان برسد.
نمایش یک  دنبال  به  بازیکن، فقط  بهترین  انتخاب  بود در  ثابت کرده  پیش تر هم  فیفا 
بازیکن در زمین مسابقه نیست. لوییس سوارس دو فصل پیش در ترکیب لیورپول نمایش 
فوق العاده ای از خود نشان داد تا بسیاری را متقاعد کند یکی از نامزدهای نهایی کسب 
توپ طال است اما او در جام جهانی برازیل که تابستان گذشته برگزار شد شانه جورجو 
اروگوئه  فوتبال  تیم ملی  از همراهی  را  او  فیفا هشت جلسه  تا  را گاز گرفت  کیه لینی 
امسال  آمه ریکا  کوپا  در  بازیکن  این  و  داد  ادامه  همچنان  که  محرومیتی  کند؛  محروم 
نیز نتوانست اروگوئه را همراهی کند. از سوی دیگر، فیفا با وجود نمایش خیره کننده 
سوارس در ترکیب لیورپول، نام او را از فهرست 23 نفره بازیکنان برتر در سال گذشته 
حذف کرد تا او هیچ امیدی به قرار گرفتن در فهرست نهایی نداشته باشد؛ اتفاقی که 

مشابه آن می تواند برای نیمار رخ دهد.
کارت قرمزی که نیمار در بازی با کلمبیا دریافت کرد به هیچ وجه نمی توانست او را از 
قرار گرفتن در فهرست نهایی توپ طال حذف کند اما رفتاری که او در تونل ورزشگاه 
از خود نشان داد، تبعات جبران ناپذیری برای وی خواهد داشت. نیمار نه تنها به شکل 
کمیته  کرد.  هم  فیزیکی  او حمله  به  بلکه  داد  قرار  اهانت  مورد  را  مسابقه  داور  لفظی 
اتفاق  این  بررسی  به  آن  از  آمه ریکا پس  کوپا  رقابت های  برگزاری  و سران  انتضباطی 
پرداخته و نیمار را چهار جلسه محروم کردند. این یعنی از دست رفتن رویای توپ طال 

برای بازیکن 23 ساله بارسلونا.
درست چهار روز پیش بود که نیمار یکی از کاندیداهای اصلی کسب توپ طال در سال 
جاری بود. تنها یک لحظه از دست دادن کنترل موجب شد شانس نیمار برای کسب این 

عنوان ارزشمند از بین برود. یک لحظه.

مهاجم پیشین توپچی ها تاکید کرد این تیم باید 4 
بازیکن جدید بخرد تا با داشتن ثبات در طول فصل 

بتواند عنوان قهرمانی را کسب کند.
الکسیس سانچس تابستان سال گذشته با 40 میلیون 
تیم  این  بارسلونا راهی آرسنال شد و در  از  یورو 
او 25 گل  به جا گذاشت.  از خود  نمایش خوبی 
در فصل نخست حضورش در ترکیب توپچی ها به 
ثمر رساند و به همراه این تیم موفق شد قهرمانی 

در جام حذفی را به دست آورد.
آرسنال  حمله  خط  در  سال ها  که  آنری  تیری 
است  تیم  این  در  گلزنی  رکورددار  و  می درخشید 
فصل  در  باید  ونگر  آرسن  گفت:  مورد  این  در 
به  جدید  بازیکن  چهار  تابستانی  نقل وانتقال های 
یک  خرید  به  نیازی  آنها  اما  کند  اضافه  ترکیبش 
بازیکن بزرگ ندارند چون الکسیس سانچس در این 
تیم حضور دارد. البته این بازیکن باید کمی بیشتر با 
شرایط تیم کنار بیاید و در فصل آینده بیشتر در این 
تیم جا بیفتد. انتظار داریم او نمایش خیلی بهتری 
داشته  توپچی ها  ترکیب  در  به سال گذشته  نسبت 
باشد. اگر او در طول فصل آینده آسیب نبیند، کسی 
لیگ  در  قهرمانی  به  را  آرسنال  می تواند  که  است 
از زمان حضورش  الکسیس  برساند.  انگلیس  برتر 
در آرسنال فوق العاده بوده است. مسوت اوزیل هم 
خط  در  است  توانسته  که  بازیکنی  اما  همین طور 

میانی به توازن خوبی ایجاد کند، کسی نیست جز 
فرانسیس کوکولین. او بدون پرداخت هیچ پولی در 
بازیکن  به  هم  زود  خیلی  و  می کند  بازی  آرسنال 

بزرگ تری در ترکیب تیم بدل می شود.
یکی  شک  بدون  هم  کازورال  سانتی  افزود:  آنری 
از بهترین ها در فصل گذشته بوده است. الکسیس 

که  هم  ژیرو  اولیویه  و  است  فوق العاده  که  هم 
به هیچ  تیم  ثمر می رساند. یک  به  را  تیم  گل های 
بازیکنان جدید  برای خرید  که  آن  خاطر  به  وجه 
کسب  از  نمی تواند  می کند  پرداخت  زیادی  پول 
باید  قهرمانی  برای  باشد.  داشته  اطمینان  قهرمانی 
با  و  باشد  داشته  وجود  تیم  کل  در  خوبی  توازن 

ثبات باالیی در طول فصل ظاهر شود. پول به هیچ 
وجه نمی تواند قهرمانی بیاورد.

را  بازی  تنها هفت  در طول فصل گذشته  آرسنال 
رتبه  به  هم  نهایت  در  و  برد  پایان  به  شکست  با 
پتانسیل  آنها  یافت.  دست  رده بندی  جدول  سوم 
بسیار باالیی از خودشان نشان دادند و بین ماه های 
فوریه و آوریل هم هشت پیروزی پیاپی را به ثبت 
که خرید چهار  است  باور  این  بر  آنری  رساندند. 
بازیکن جدید در پُست های مختلف و داشتن ثبات 
می تواند توپچی ها را به قهرمانی در لیگ برساند تا 

آنها بتوانند جام قهرمانی را از چلسی بگیرند.
آنری دراین باره اظهار داشت: برای قهرمانی در لیگ 
باید ثبات داشت. برای قهرمانی نمی توان بیش از دو 
یا سه بازی را با شکست به پایان برد. برای این که 
قهرمان شد، باید یک  سری کار انجام داد. آرسنال 
بازیکنان خوبی دارد. البته فکر می کنم چند بازیکن 
کلیدی باید به آرسنال اضافه شوند و این مساله به 
را  کار  این  بخواهد  که  دارد  بستگی  ونگر  آرسن 
انجام دهد یا نه. یک دروازه بان، یک مهاجم، یک 
هافبک دفاعی و یک مدافع باید به آرسنال بیایند. 
ونگر بیش از هر شخص دیگری می داند که تیمش 
کلید  ثبات،  داشتن  اما  دارد  نیاز  بازیکنانی  چه  به 

قهرمانی یک تیم است.

کشور  فوتبال  ملی  تیم  پیشین  محبوب  کاپیتان  امیری،  اسالم الدین 
فوتبال  تیم  به  شباهتی  هیچ  فوتبال  کنونی  ملی  تیم  که  می گوید 

افغانستان ندارد.
امیری در ویدیویی که در صفحۀ فیس بوکش نشر کرده، گفته  آقای 
است که تیم ملی فوتبال کشور به تیم »جرمنستان« تبدیل شده و هر 

کدام از بازیکنان به نحو دل خواه خودش بازی می کند.
تیم ملی فوتبال افغانستان با کاپیتانی اسالم الدین امیری توانست به جام 
قهرمانی آسیای جنوبی سال 2013 دست یابد؛ اما پس از چند ماهی 
آقای امیری به دلیل وجود برخی مشکالت فنی از این تیم کناره گیری 
برای  نمی خواهد  دیگر  که  بود  گفته  کناره گیری اش  از  پس  او  کرد. 
افغانستان فوتبال بازی کند، بنابراین، باشگاه و تمرینات را رها می کند.
کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال در ویدیوی نشرشده گفته است که اگر 
این چالش ها حل نشوند، در آینده نیز در تیم فوتبال کشور اشتراک 

نخواهد کرد.
آقای امیری اکنون در مسابقات خانه گی هند بازی می کند.

تحمل  با  افغانستان  بازیکنان  فوتبال،  تیم  پیشین  کاپیتان  گفتۀ  به 
مشکالت بسیار بازی می کنند. با این حال، برخی در ساختار تیم تمایز 
بیشتر  اند،  آمده  از کشورهای خارجی  که  بازیکنانی  به  و  قایل شده 

ارجحیت داده می شود.
آقای امیری با انتقاد از این بازیکنان گفت: »برای اشتراک در تیم ملی 
باید حس افغانستانی بودن را داشت که در برخی بازیکنان این حس 

وجود ندارد«.
او افزود که این بازیکنان برای وقت گذرانی به تیم ملی آمده اند و به 

خاطر »عیش وعشرت« در این تیم حضور دارند.
کاپیتان پیشین تیم ملی هم چنان گفت که اگر بازیکنانی که با استفاده 
از روابط در تیم ملی آمده اند، از این تیم کنار روند و مشکالت فنی 
برای  تیم حل شود، حاضر است دوباره برگردد و  این  و تشکیالتی 

فوتبال افغانستان بازی کند.
فوتبال 23  تیم  کاپیتان  عنوان  به  مورد  آخرین  در  امیری  اسالم الدین 
حال  این  با  کرد.  اشتراک  آسیایی  المپیک  بازی های  در  کشور  سال 

افغانستان در هر سه بازی این مسابقات شکست خورد.

پیامدهای دیوانه  گی نیمار

آنری:

 آرسنال چهار بازیکن جدید می خواهد



Year 7 y NO 1565 y Wednesday 24 June 2015

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب احمدی

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : جمشید یام

گزارشگران: ناجیه نوري و محمد هارون مجیدی

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152
nazari.paryani@yahoo.com0752044210  :شماره تماس &

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 

به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: چهارراهی حصة دوم کارته پروان، سرک 
غربی )سمت باغ باال( دست راست، کوچة پنجم

شماره گان: 5000

نزد  پاکستانی  سیل زدگان  به  اردوغان  همسر  اهدایی  گردنبند 
نخست وزیر سابق این کشور پیدا شد.

آژانس  داد،  گزارش  خود  وب سایت  در  تودی  پاکستان  روزنامه 
تحقیقات فدرال پاکستان به یوسف رضا گیالنی، نخست وزیر سابق 
تا گردنبندی را که پس از سیل  سال 2010 میالدی در  اخطار داد 
پاکستان از سوی همسر نخست وزیر وقت ترکیه به این کشور اهدا 

شد، به خزانه دولت بازگرداند.
به نوشته روزنامه پاکستان تودی، امینه اردوغان که در حال حاضر 
بانوی اول ترکیه است در سال 2010 میالدی هنگامی که همسرش 
رجب طیب اردوغان همچنان نخست وزیر بود، گردنبندی را به مردم 
سیل زده پاکستان اهدا کرد. بعدها گزارش شد که این گردنبند ناپدید 

شده است.
فدرال«  تحقیقات  »آژانس  به  پاکستان  داخلۀ  وزیر  خان،  علی  نثار 
دستور داد تا درباره این مساله تحقیق کند و در جریان این تحقیقات 
که  کرد  این کشوراعتراف  گیالنی، نخست وزیر سابق  یوسف رضا 

گردنبند را نگه داشته است.
آژانس تحقیقات فدرال در اخطاریه اش به گیالنی سه روز فرصت 

داده تا این گردنبند را به خزانه دولت بازگرداند، در غیر این صورت با یک 
پرونده قضایی مواجه می شود.

گیالنی گفت: این گردنبند متعلق به خواهر من است و من آن را نگه داشته ام. 
رابطه من با خانواده اردوغان بسیار نزدیک و صمیمی است و امینه اردوغان مثل 
خواهر من است. پس از آنکه این گردنبند از سوی بانوی اول ترکیه اهدا شد، 
قصد داشتم به کمپ سیل زدگان در ایالت سند پاکستان بروم، جایی که یک زوج 
به تازگی ازدواج کرده بودند. من قصد داشتم این گردنبند را که ارزش آن 200 

هزار روبل پاکستان تخمین زده شده به عنوان هدیه ازدواج به عروس بدهم. با 
این حال در آن روز به صورت غافلگیرانه هشت دختر که در همان روز ازدواج 
کرده بودند، به استقبال من آمدند و تصمیم گرفتم تا این گردنبند را نزد خودم 
نگه دارم و در عوض به هر یک از این هشت زوج 200 هزار روبل کادو دادم.
فاجعه سیل سال 2010 میالدی در پاکستان سبب شد تا 20 درصد از این کشور 
زیر آب رود و نزدیک به 200 تن کشته شدند و 20 میلیون تن دیگر نیز تحت 

تاثیر قرار گیرند.

رهبران جماعت  محاکمه  و  امنیتی  های  تعقیب  ادامه  در  مصر  داخلۀ  وزارت 
اخوان المسلمین، از بازداشت تعدادی دیگر از رهبران این جماعت خبر داد.

وزارت داخلۀ مصر دستگیری تعدادی از رهبران جماعت اخوان المسلمین را 
اعالم کرد و این در حالی است که خشونت ها در شمال سینا نیز همچنان ادامه 

دارد و 3 نیروی امنیتی مصر نیز در اثر انفجار بمب دست ساز زخمی شدند.
قرار است روز 22 اگست نیز حکم محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین و 190 
تن از حامیان محمد مرسی در قضیه یورش به مرکز پولیس العرب در پورسعید 

که به دنبال پراکنده کردن تحصن هواداران مرسی در رابعه العدویه و النهضه در 
سال 2013 رخ داد، صادر شود.

نیز در  المسلمین  اخوان  ارشاد جماعت  دفتر  از رهبران  تن  دیگر 2  از سوی 
برنامه  و  اقدامات خصمانه  ارتکاب  و  به خشونت  تحریک  به  مربوط  پرونده 
به  تاسیسات حیاتی،  پلیس و  ارتش و  نیروهای  دادن  قرار  برای هدف  ریزی 

دستگاه قضایی نظامی ارجاع داده شدند.
بر اساس این گزارش، برگزاری جلسات محاکمه و تعقیب های امنیتی متوقف 
نشده و در همین راستا وزارت کشور اعالم کرد که 14 نفر از رهبران کمیته های 

این گروه و نیز 14 فرد افراطی را دستگیر کرده اند.
از  تعدادی  راستا  دارد و در همین  ادامه  همچنین خشونت ها در شمال سینا 
نیروهای امنیتی مصر زخمی شدند و ارتش نیز به حمالت علیه اماکن حضور 

تروریست ها و جنایتکاران و نیز تعقیب عناصر مسلح ادامه می دهد.
در همین رابطه وزیر عدالت انتقالی در مصر از تدوین پیش نویس قانون مبارزه 
با تروریسم که شامل 52 ماده است، خبر داد و گفت که در این قانون تاکید 
اعدام محکوم  به  شده است که حامیان تروریست ها و گروه های تروریستی 

خواهند شد.
از  استفاده  با  که  تاکید شده است کسانی  قانون  این  نویس  پیش  همچنین در 
به  کنند  می  ترویج  را  ارتکاب خشونت  و  افراطی  افکار  اینترنتی  های  شبکه 

حداقل 5 سال حبس محکوم خواهند شد.

جنجال بر سر الکِت همسر اردوغان در پاکستان

تداوم سرکوب های امنیتی و محاکمه ها در مصر

برندگان اولین جایزه نلسون ماندال مشخص شدند

انجام  در حال  کرد، چین  اذعان  امریکا  دفاع  معاون وزیر 
نظامی  برتری  به چالش کشیدن  برای  اقدامات  یک سری 
پنتاگون  مساله  این  و  است  فضا  هوا-  زمینه  در  امریکا 
سیستم های  و  تکنولوژی ها  دنبال  به  تا  می سازد  وادار  را 
جدید برای حفظ برتری خود نسبت به این رقیب در حال 

پیشرفت باشد.
معاون  ورک،  رابرت  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
نظامی  کارشناسان  از  گروهی  در جمع  امریکا  دفاع  وزیر 
حال  در  سرعت  به  چین  گفت:  هوا-  فضا  غیرنظامی  و 
برطرف کردن فاصله های تکنولوژیکی، ساخت هواپیمای 
موشک های  شناسایی،  هواپیماهای  ارتقاء  رادارگریز، 

پیشرفته و تجهیزات الکترونیکی بی نظیر نظامی است.
وی افزود: اگرچه پنتاگون خواستار روابطی سازنده با چین 
به  نیز  را  مان  روابط  رقابتی  جنبه های  نمی تواند  اما  است 
حوزه ای  بگیرد؛  نادیده  نظامی  توانایی های  زمینه  در  ویژه 
ادامه  که چین به سرعت به رشد و پیشرفت خود در آن 

می دهد.
رابرت ورک این اظهارات را در کنفرانس ساالنه »ابتکارعمل 
مطالعات هوا-  فضا چین« مطرح کرد. این ابتکارعمل قصد 
بلندپروازی های  خصوص  در  را  امریکا  تحقیقات  دارد 

هوافضایی چین تقویت کند.
از  تن  که صدها  شد  برگزار  آن  با  همزمان  کنفرانس  این 
مقامات چین برای نشست سه روزه »گفت وگوی اقتصادی 

و استراتژیک چین امریکا« در واشنگتن به سر می برند.
رابرت ورک در پاسخ به زمان این کنفرانس نظامی گفت: 
و  همکاری  در  را  دوجانبه  روابط  چین  و  امریکا  رهبران 
رقابت می بینند. ما امیدواریم با گذر زمان جنبه های همکاری 
بر جنبه های رقابتی غلبه کند. ما نیروهای دفاعی هستیم. ما 
می گوییم شاهد پیشرفت توانایی های چین هستیم و برای 
ما مهم است که بتوانیم با آن ها رقابت کنیم. وزارت دفاع 

باید از تشدید رقابت بین المللی جلوگیری کند.
وی افزود: امریکا در 25 سال گذشته به اولویت تکنولوژیکی 
تکیه کرده است. پنتاگون در تالش است تا تکنولوژی های 
جدیدی را برای حفظ جایگاه خود و کاهش هزینه واکنش 

نشان دادن به حمالت ارتقاء دهد.

رییس  جمهوری سابق چپگرای پرتغال و یک چشم پزشک 
نامیبیایی توانستند اولین »جایزه نلسون ماندالی سازمان 
به  انسانی  بهبود وضعیت  برای  تالش  دلیل  به  را  ملل« 

خود اختصاص دهند.
سازمان  عمومی  مجمع  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
جایزه  این  تا  گرفت  تصمیم  گذشته  سال  متحد  ملل 
برای احترام به میراث نلسون ماندال، رهبر ضد آپارتاید 
آفریقای جنوبی و به دلیل کارهای وی در راستای سازش 
و گذار سیاسی صلح آمیز به عنوان اولین رییس جمهوری 

سیاهپوست آفریقای جنوبی اختصاص یابد.
سامپایو«  »خورخه  به  ماندال  نلسون  جایزه  اولین 
پرتغال رسید که 75 سال  رییس جمهور سابق چپگرای 
به  وی  تالش های  جایزه،  این  اهدای  علت  دارد.  سن 
زمان  از  پرتغال  دموکراسی  همیشگی  عنوان یک حامی 

دوران  در  و   1970 دهه  در  دانشجویی  فعالیت های 
بوده  به عنوان یک سیاستمدار  »انقالب سرخ« و سپس 
است. سامپایو از 1996 تا 2006 به عنوان رییس جمهور 

مدرن  وجهه  روی  بر  فعالیت  بر  عالوه  و  کرد  فعالیت 
اروپایی و  اتحاد و همبستگی  از  پرتغال،  و دموکراتیک 

نظارت بر تحویل ماکائو به چین حمایت کرد.
اندوم«  »هلنا  چشم پزشک  دکتر  به  همچنین  جایزه  این 
اندوم  گرفت.  تعلق  نامیبیا  از   )Helena Ndume(
ویندهوک«  مرکزی  »بیمارستان  در  چشم پزشکی  رییس 
روی  بر  رایگان  جراحی های  انجام  با  توانست  و  است 
رنج  آب مروارید  و  نزدیک بینی  نابینایی،  از  که  افرادی 
آلمان  تحصیلکرده  کند. وی  مردم خدمت  به  می بردند، 
است و در آنگوال نیز کمپ های چشم پزشکی دایر کرده 
تا  می کند  همکاری  بین المللی  سازمان های  با  و  است 

جراحی چشم را به این کشور فقیر بیاورد.
این جوایز طی مراسمی رسمی در سازمان ملل در 24 

جوالی اهدا می شود.

پنتاگون:

 چین قصد به چالش کشیدن برتری 
قدرت هوایی امریکا را دارد


