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ــا  ــردد ت ــع می گ ــتان مان ــگ در افغانس جن
ــودکان  ــتای محافظــت ک ــا در راس تالش ه
ــن  ــد. ای ــاکام بمان ــال ن ــج اطف ــر فل در براب
ــم  ــش رق ــه افزای ــر ب ــد منج ــر می توان ام
و  گــردد  بیمــاری  ایــن  بــه  مبتالیــان 
ــان  ــال در جه ــج اطف ــای محــو فل برنامه ه

ــد. ــرار ده ــر ق ــرض خط را در مع
تالش هــا در مبــارزه بــا فلــج اطفــال 
ــده  ــه ش ــت مواج ــا شکس ــتان ب در افغانس
اســت. طالبــان کمپایــن واکسیناســیون 
قندهــار  والیــت  از  بخش هایــی  در  را 
متوقــف کــرده انــد. هدایــت اهلل اســتانکزی 
یکــی از کارمنــدان کمپایــن ملــی مبــارزه با 
ــن  ــه ای ــال روز جمعــه گفــت ک ــج اطف فل
ــت  ــه تح ــار ک ــای قنده ــر در بخش ه ام
کنتــرول حکومــت نیســت، یعنــی در چهار 
ولســوالی ایــن والیــت متوقــف گردانیــده 
شــده اســت. بــه قــول او بعضــا ایــن 
ــی  ــدا م ــاه دوام پی ــه م ــی س ــف حت توق

ــد. کن
ــورد  ــن م در قندهــار روز پنجشــنبه پنجمی
از فلــج اطفــال در افغانســتان در ســال روان 
میــالدی شناســایی گردیــد. یــک دختــر ۱۸ 
ماهــه بــه ایــن بیمــاری مبتــال شــده اســت. 
ــی  ــی م ــه ای زندگ ــودک در منطق ــن ک ای
ــیون  ــه واکسیناس ــا برنام ــه در آنج ــد ک کن
ــن  ــل ای متوقــف ســاخته شــده اســت. دلی
ممنوعیــت ظاهــراَ بــی اعتمــادی بــه گــروه 
ــه در  ــیون اســت ک ــیار واکسیناس ــای س ه
مناطــق زیــر کنتــرول خانــه بــه خانــه مــی 
گردنــد. اســتانکزی گفتــه اســت کــه طالبان 
ایــن کارمنــدان را بــه عنــوان جاســوس می 

بینــد و آنهــا مــی خواهنــد افــراد خــود را 
شــامل ایــن پروســه گرداننــد.

نجیــب اهلل صافــی، رییــس کمپایــن مبــارزه 
ــد  ــا تایی ــتان ب ــال در افغانس ــج اطف ــا فل ب
ــزاری  ــه خبرگ ــه ب ــر روز جمع ــن خب ای
آلمــان گفــت کــه در حــال حاضــر در 
ــی  ــان دارد. صاف ــرات جری ــار مذاک قنده
در ادامــه گفتــه اســت کــه از قبــل طالبــان 
تیــم واکسیناســیون  افــراد خــود را در 
ــان  ــا آنهــا را طالب ــا م ــد، »ام فرســتاده بودن
خطــاب نمــی کنیــم بلکــه امــداد رســانان 
ــی  ــن م ــتیم.« او همچنی ــام گذاش ــی ن محل
ــه  ــد ک ــراد کســانی ان ــن اف ــه "ای ــد ک گوی
بــه مــردم دسترســی دارنــد کــه مــا بــه ایــن 
ــه  ــه گفت ــم." ب ــاز داری ــی نی ــوع دسترس ن

ــکا ــده امری ــاالت متح اردوی ای

درصــد   ۱۱ حــدود  حاضــر  حــال  در 
ــرار  ــان ق ــرول طالب ــت کنت ــتان تح افغانس
دارد و در ۳۰ درصــد ایــن کشــور درگیــری 

ــد. ــان دارن ــا جری ه
بــزرگ  کمپایــن  چندیــن  از  پــس 
ــه  ــال ب ــد ابت ــوارد جدی ــیون، م واکسیناس
ــدا  ــن بیمــاری در افغانســتان کاهــش پی ای
ــورد  ــال ۲۰۱۵، ۲۰ م ــت. در س ــرده اس ک
ــورد  ــال ۲۰۱۶، ۱۳ م ــده و در س ــت ش ثب
ــه اســت  ــی گفت ــود. صاف ــده ب ــت گردی ثب
کــه در ســال ۲۰۱۷ نیــز بــه مقایســه 
ــت  ــر ثب ــوارد کمت ــال ۲۰۱۶ م ــط س اواس

ــت. ــده اس گردی
افغانســتان در پهلــوی پاکســتان و نایجریــا 
ــم  ــوز ه ــه هن ــومین کشــوری اســت ک س
مــوارد جدیــد ایــن بیمــاری ویروســی کــه 
قابلیــت ســرایت شــدید را دارد، گــزارش 
ــوزادان  ــتر ن ــال بیش ــج اطف ــود. فل ــی ش م
ــر اســاس گــزارش  را تهدیــد مــی کنــد. ب
ســازمان صحــی جهــان، از ۲۰۰ فــردی کــه 
مبتــال بــه ایــن بیمــاری مــی شــود، یکــی 
از آنهــا را فلــج دایمــی تهدیــد مــی کنــد. 
ــج  ــودکان فل ــد ک ــا ۱۰ درص ــن ت بنابرای
شــده جــان خــود را از دســت مــی دهنــد. 
بــرای معالجــه ایــن بیمــاری، ادویــه ای تــا 
حــال وجــود نــدارد و تنهــا واکســین مــی 
توانــد در برابــر ایــن بیمــاری وقایــه کنــد.

ـــیون  ـــه کمیس ـــس دبیرخان ریی
انتخابـــات  مســـتقل 
ایـــن  کـــه  می گویـــد 

کمیســـیون رونـــد تثبیـــت 
در  را  دهـــی  رای  مراکـــز 
ـــرده  ـــاز ک ـــور آغ ـــر کش سراس

ـــا ۴۵  ـــد ت ـــن رون ـــت و ای اس
روز آینـــده، نهایـــی خواهـــد 

ــد. شـ
امـــام محمـــد وریمـــاچ رییـــس 
ـــتقل  ـــیون مس ـــه کمیس دبیرخان
انتخابـــات می گویـــد کـــه 
ـــت  ـــد تثبی ـــبرد رون ـــرای پیش ب
ــور،  ــی کشـ ــز رای دهـ مراکـ
ایـــن کمیســـیون بـــه تعـــداد 
ـــت  ـــد موق ـــزار کارمن ـــک ه ی
والیت هـــا  و  مرکـــز  در  را 

اســـتخدام کـــرده اســـت.
گفـت،  وریمـاچ  آقـای 
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بعضی هــا چنــان از کســی و یــا چیــزی دفــاع 
می کننـــد کــه ناخــودآگاه می گویــی ای کاش دفــاع 

نمی کردنــد!
ریاســت  ســخنگوی  مرتضــوی  شاه حســین   
هیجــان زده  صورتــی  بــه  کــه  جمهــوری 
شــخص  فعالیت هــای  برجسته ســازی  در 
زده،  بــر  آســتین  و  دســت  رییس جمهــوری 
بــه جــای این کــه واقعــًا از موقعیــت حقوقــِی 
ســخنگوی ریاســت جمهوری ســخن بگویــد، از 
موقعیــت فــردی خــاص دفــاع و تمجیــد می کنــد؛ 
مثــل ایــن اســت کــه او بیشــتر از این کــه بــه نهــاد 
و ســاختاری بــه عنــوان ریاســت جمهــوری تعهــد 
ــوری و  ــس جمه ــخص ریی ــه ش ــد، ب ــته باش داش
ــی از  ــد اســت. او در یک ــکاِن او در ارگ متعه نزدی
آخریــن پســت های فیســبوکی خــود، بــدون آن کــه 
ــوان  ــا بت ــد و ی ــته باش ــی داش ــل خاص ــًا دلی واقع
منطقــی بــرای توجیــه آن دســت و پــا کــرد، ناگهــان 
جو گیــر شــده و فکــر کــرده اســت کــه آقــای غنــی 
ــی  ــچ بدیل ــه هی ــت ک ــودی استثنایی س ــًا موج واقع

در جهــان بــرای او نمی تــوان متصــور شــد. 
آقــای مرتضــوی در پســِت خــود ضمــن گذاشــتِن 
چنیــن  غنــی  جمهــور  رییــس  از  تصویــری 
می نویســد: "هــر روز حداقــل ۱۶ ســاعت کار 
ــا مطالعــۀ گزارش هــای امنیتــي  می کنــد. صبــح را ب
ــاعت ۲  ــا س ــاعت ۱۲ ت ــا از س ــد. تنه ــاز می کن آغ
ــس از  ــنبه پ ــه دارد. روز چهارش ــر وقف ــد از ظه بع
حضــور در مراســم تشـــییع جنــازۀ مرحــوم اکمــل 
داد.  ادامــه  را  کاری  جلســه های  دوبــاره  غنــی، 
ــۀ کاکای  ــم فاتح ــم مراس ــد از خت ــز بع ــروز نی ام
خــود بعــد از ظهــر را بــه نشســت های کاری 
ــه  ــتم این هم ــن هس ــت. مطمی ــاص داده اس اختص
تــالش می توانــد بــرای افغانســتان نتایــج خوبــی را 

ــد."  ــته باش ــراه داش ــه هم ب
آرزوی آقــای مرتضــوی، آرزویــی خــوب و انســانی 
اســت و در ایــن مــورد هیــچ مشــکلی وجــود 
ــی او از  ــوع برخــورد و بزرگ نمای ــا در ن ــدارد؛ ام ن
شــخص رییــس جمهــوری، بــا توجــه بــه موقعیــت 
اشــکال های  می تــوان  مرتضــوی،  آقــای  کارِی 
فراوانــی را شــاهد بــود. اگــر چنیــن پســتی را 
فــردی کــه در دولــت و بــاز در موقعیت ســخنگوی 
ریاســت جمهــوری کار نمی کــرد، می گذاشــت، 
ــۀ او  ــای ارادت و عالق ــه پ ــد آن را ب ــاید می ش ش
ــر آن  ــه شــخص رییــس جمهــوری گذاشــت و ب ب
ــت  ــخنگوی ریاس ــی س ــا وقت ــت؛ ام ــرده نگرف ُخ
جمهــوری چنیــن نوشــته یی را نشــر می کنــد، 
ــرد. ــت و برخــورد او شــک ک ــه نی ــد نســبت ب بای
ــت را  ــن دس ــی از ای ــه توصیف های ــی ک ــن گاه م
در مــورد مقام هــای دولتــی و به ویــژه رییــس 
یــاد  بــه  می خوانــم،  و  می بینــم  جمهــوری 

ــم.  ــی می افت ــان عثمان ــی از حاکم ــریال های ترک س
شــاید چنیــن روالــی در تمــام نظام هــای فردمحــور 
کــه شــاهان خــود را ســایه و نایــِب خــدا بــر زمیــن 
ــرف و  ــه ح ــتند ک ــاور داش ــد و ب ــداد می کردن قلم
ــی  ــت، روال ــخِن خداس ــرف و س ــا ح ــخِن آن ه س
ــای  ــی در نظام ه ــوده باشــد، ول ــادی ب ــی و ع طبیع
ــی  ــه محل ــا ک ــه تنه ــی ن ــاِن فعل ــی و در جه فعل
ــر  ــه نظ ــند ب ــیار ناپس ــل بس ــدارد، ب ــراب ن از اع

می رســد. 
ــخنانی  ــن س ــه چنی ــد ک ــی دیده ای ــما گاه ــا ش آی
کشــورهای  جمهــورِ  رؤســای  وصــف  در  را 
ــد،  ــا بگوی ــد و ی ــه باش ــی گفت ــان کس ــِر جه دیگ
ــد  ــال و چن ــای شــمالی و ونزوی ــه اســتثنای کوری ب
کشــور دیگــر کــه خــط مشــِی سیاســِی آن هــا کامــاًل 
ــی  ــه جهان ــا ب ــه توصیف ه ــت. این گون ــن اس روش
ــِت  ــه دار ذهنی ــد آیین ــاط دارد و نمی توان ــر ارتب دیگ
مــدرن باشــد کــه نــوع نــگاه آن بــه انســان، دیگــر 

ــت.  ــی نیس ــک و الهیات ــگاه کاریزماتی آن ن
ــله مراتِب  ــل سلس ــه دلی ــدرن ب ــای غیرم در نظام ه
خاصــی کــه بــرای جامعه متصــور بودنــد و از طریق 
ــروعیت  ــان ها مش ــردِن انس ــلطه پذیر ک ــرای س آن ب
ــان  ــی چن ــف و تملق گوی ــد، توصی ــاد می کردن ایج
ــه بخشــی  رواجــی عــام و خــاص می یافــت کــه ب
از زنده گــی اجتماعــی جامعــه مبــدل می شــد. 
ــرد،  ــی می ک ــن خصــوص کوتاه ــر کســی در ای اگ
ــی  ــکالِت بزرگ ــه مش ــی ب ــک در زنده گ ــدون ش ب
ــاِت  ــی و حی ــت زنده گ ــه می توانس ــورد ک برمی خ

ــد.  او را تهدید کنـ
و  تملق خــواه  نظام هــای  تک محــور،  نظام هــای 
ــی  ــی یک ــن نظام های ــق در چنی ــد. تمل ــرا ان تملق گ
از پیش شــرط های نزدیــک شــدن بــه قــدرت و 
ــر  ــِت برت ــِب موقعی ــه در طل ــی ک ــاه اســت. آنان ش
ــزارِ  ــن اب ــدون شــک بهتری ــد، ب ــودن ان و آســوده ب
راه یافتــن بــه هدف هــای خــود را از راه تملــق 
در  می آورنــد.  به دســت  به آســانی  و چاپلوســی 
ــا  ــِر توانایی ه ــر س ــث ب ــامدرن بح ــای پیش نظام ه
بحــث  بــل  نیســت،  افــراد  شایســته گی های  و 
ــه  ــا ب ــاداری آن ه ــورد وف ــوری در م ــی و مح اصل
ــتند  ــی می خواس ــی وقت ــاهان عثمان ــاه اســت. ش ش
ــتند،  ــم می کش ــانی ه ــه به آس ــند ک ــی را بکش کس
دلیــل آن هــا ایــن بــود کــه در وفــاداری بــه شــاه و 

ســلطان دچــار اشــتباه شــده اســت. 
 از جانــب دیگــر، چــرا آقــای مرتضــوی می خواهــد 
ثابــت کنــد کــه رییــس جمهــوری شــانزده ســاعت 
در شــبانه روز کار می کنـــد؟ مگــر رؤســای جمهــور 
ــن کار  ــر از ای ــر کشــورها کمت ــا از دیگ ــابق و ی س
در  کــرزی  آقــای  آیــا  می کننــد؟  و  می کردنــد 
ــغول کار  ــی مش ــای غن ــر از آق ــود کمت ــاِن خ زم
ــه  ــنیده ایم ک ــانه ها نش ــا از راه رس ــا باره ــود؟ آی ب

ــدود در  ــاعِت مح ــد س ــط چن ــب اهلل فق ــر نجی داکت
شــبانه روز اســتراحت می کــرد و بیشــتر وقت هــای 

ــود؟  ــه کارهــای دولتــی مصــروف ب خــود را ب
ــام کار و  ــه ن ــه ب ــه ک ــی از آن چ ــش بزرگ ــا بخ ام
فعالیــت رؤســای جمهــور ســکه زده می شــود، 
واقعــًا کار نیســت. دیــدار بــا فــالن آدم و یــا ســفیر 
ــالن  ــرکت در ف ــا ش ــور و ی ــالن کش ــدۀ ف و نماین
ــی  ــی و عملی ی ــِم ذهن ــِت مه ــه فعالی ــت، چ نشس
می توانــد باشــد؟ اگــر میــزان اندازه گیــری کار 
می تــوان  باشــد،  این گونــه  جمهــور  رؤســای 
ــز  ــا را نی ــوردِن آن ه ــان خ ــواب و ن ــاعاِت خ س

ــمار آورد.  ــه ش ــان ب ــی از کارش بخش
ــه  ــوع را متوج ــن موض ــوی ای ــای مرتض ــر آق اگ
ــانزده  ــای ش ــه ج ــوری ب ــس جمه ــه ریی ــود ک ش
ــًا از  ــد، آن گاه واقع ــاعت کار می کن ــاعت، ۲۴ س س

ــد!  ــد ش ــادم خواه ــته ن ــه گذاش ــتی ک پُس
کار رؤســای جمهــور وقتــی ارزش دارد کــه بتواننــد 
تغییراتــی را کــه جامعــه مطالبــه می کنــد، بــه 
وجــود آورنــد. از ســوی دیگــر، چاپلوســی و تملــق 
ــق   ــرا تمل ــت؛ زی ــته نیس ــانی شایس ــچ انس ــه هی ب
ــِب  ــه جان ــد ب ــزان کــه می توان ــه همــان می گفتــن ب
ــوی  ــخِص تملق گ ــه ش ــد، ب ــان آور باش ــق زی تمل
نیــز مضــر اســت و کرامــِت انســانِی او را مخــدوش 

ــازد.  ــر می س ــران حقی ــزد دیگ و وی را ن
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ــه  ــت ب ــِل حکوم ــادی از داخ ــخاِص زی ــراد و اش ــا اف ــن روزه ای
سخت کوشــی هاِی  و  لیاقت هــا  رییس جمهــور،  از  تعریــف 
ــدون  ــت ب ــوب اس ــه خ ــد. چ ــاز کرده ان ــایی آغ ــه قلم فرس وی، ب
ــتان و  ــا دوس ــاید بخشــی از آن ه ــه ش ــراد ـ ک ــن اف ــا ای ــه ب این ک
همــکاراِن دیرینۀمــان باشــند ـ گالویــز شــویم، ایــن تعریف هــا و 
ــم و  ــق دهی ــه تطبی ــوِس جامع ــای ملم ــا واقعیت ه ــا را ب تمجیده
نتیجه گیــری کنیــم کــه آیــا آقــای غنــی ُهمــای ســعادِت افغانســتان 
ــه ســمِت بحــران و فروپاشــی  ــا برعکــس، کشــور را ب ــوده و ی ب

ــوق داده اســت؟ س
ــۀ خــاص،  ــد زمین ــن پرســش در چن ــرای ای ــم ب ــون می خواهی اکن

پاســِخ مناســب مهیــا کنیــم. 
ــا تقلب هــای میلیونــی  انتخابــات ریاســت جمهوری ســال ۱۳9۳، ب
ــری  ــا به واســطۀ میانجی گ ــه رو شــد؛ ام و بن بســت در نتیجــه روب
ایــاالت متحــده و جامعــۀ جهانــی و بــر اســاِس توافق نامــۀ سیاســی 
میــان دو نامــزد پیشــتاز، دولــت وحــدِت ملــی بــا اشــتراِک آقایــان 
عبــداهلل عبــداهلل و اشــرف غنی تشــکیل گردیــد. آقــای غنــی رییــِس 
ایــن دولــت و داکتــر عبــداهلل رییــس اجرایــِی آن معرفــی و قــرار 
شــد کــه آقــای غنــی مفــاد توافق نامــۀ سیاســی از جملــه تقســیِم 
ــالح  ــش، اص ــریِک قدرت ــا ش ــا ب ــدرت و صالحیت ه ــاوِی ق مس
ــد.  ــی کن ــی را عمل ــع شــناس نامه های برق ــی و توزی نظــام انتخابات
ــه  ــا ن ــه گذشــته، م ــه ســه ســال از امضــای آن توافق نام ــون ک اکن
ــه  ــی و ن ــات الزمِ انتخابات ــه اصالح ــدرت، ن ــاویانۀ ق ــیم مس تقس
ــوارد  ــن م ــی را شــاهدیم. هــر ســۀ ای ــع شــناس نامه های برق توزی

ــد.  ــرار دارن ــه ق ــد و منازع ــداِن تردی ــوز در می هن
آقــای غنــی در آغــاز حکومــت دارِی خــود و پیــش از آن در 
ــون شــغِل  ــک میلی ــش، وعــدۀ ایجــاد ی ــی خوی ــارزات انتخابات مب
ــاالری را داد.  ــِگ شایسته س ــِق فرهن ــان و تحق ــرای جوان ــازه ب ت
همچنیــن او وعــدۀ پایــاِن فســاد در اداراِت حکومتــی و رویه هــای 
ــا  ــادی را داد. ام ــی و اقتص ــداِن مال ــازاِت مفس ــز مج ــی و نی دولت
مــردم افغانســتان بســیار زود در مرحلــۀ عمــل دیدنــد کــه نه تنهــا 
ــه  ــد، ک ــان نیام ــه می ــازه ب ــغِل ت ــون ش ــک میلی ــان ی ــرای جوان ب
زمینــۀ کار و فعالیــِت اقتصــادی مضیق تــر از گذشــته شــد و 
ــاوران و  ــه مش ــادی، ب ــی و اقتص ــداِن دولت ــت های مفس دانه درش
یــاراِن نزدیــِک آقــای غنــی مبــدل شــدند و بــه ایــن ترتیــب، فســاد 
ــریان های  ــکل ها و ش ــه در ش ــد، بلک ــف نش ــا متوق ــی نه تنه دولت
ــود، جــاری و ســاری  ــِل تیــم آقــای غنــی ب ــاِب می تازه یــی کــه ب

گشــت.
آقــای غنــی در کارزارهــای انتخاباتــی و حتــا پــس از آن، همیشــه 
ــتان،  ــردم افغانس ــۀ م ــرِی هم ــرادری و براب ــی، ب ــدت مل از وح
تخصص ســاالری و حرکــِت افغانســتان بــه ســمِت ثبــات و 
ــیار زود  ــز بس ــورد نی ــن م ــی در ای ــت. ول ــخن گف ــرفت س پیش
ــا انحصارگری هــای قومــی در قــدرت و صالحیــت  ــم کــه ب دیدی
ــر  ــع شــناس نامه های برقــی ب ــا صرف نظــر کــردن از توزی ــز ب و نی
ــرده گان  ــر تحصیل ک ــودش و تحقی ــدۀ خ ــون توشیح ش ــاِس قان اس
و متخصصــاِن دیگــر اقــوام در هنــگامِ مصاحبه هــای کاری و 
ــی و  ــای ملک ــکوک در ارگان ه ــای مش ــت از چهره ه ــا حمای حت
نظامــی، هیــچ بــاور و اعتقــادِ راســخی بــه وحــدِت ملــی، برابــری 
و بــرادری همــۀ مــردم افغانســتان و رســیدن بــه ثبــات و پیشــرفت 

ــدارد.  ــوام ن ــه گاِن همــۀ اق در ســایۀ مشــارکِت نخب
ــی  ــای غن ــۀ آق ــده از کارنام ــوردِ عم ــد م ــد، چن ــه ش ــه گفت آن چ
اســت کــه ذیــِل همــۀ آن هــا هــزاران اقــدامِ ناشایســت و خــالِف 
پســوند »وحــدِت ملــی« و خــالِف »قلم فرســایی های برخــی 
ســخنگویاِن حکومــت« صــورت گرفتــه اســت. ایــن درحالی ســت 
ــاد سیاســی  ــت شــدن و شــکل گیرِی اعتم ــی، مل ــه وحــدت مل ک
ــزرگاِن کشــور و فــرد فــردِ مــردم افغانســتان،  ــه گان و ب ــان نخب می
الزمــۀ عبــور از بحــران و اســتقرارِ آرامــش و رفــاهِ دوامــدار اســت. 
ــگاه بــه صف بندی هــای قومــی و  هم اکنــون فقــط بــا یــک ن
ــرده گان از  ــان و تحصیل ک ــِل جوان ــتان و تحلی ــی در افغانس سیاس
ــور  ــاری در کش ــراِن ج ــِق بح ــه عم ــوان ب ــی، می ت ــاع عموم اوض

پــی بــرد.
ــاال پاســخ داد  ــه پرســِش ب ــا ایــن حســاب، به جــرأت می تــوان ب ب
ــه را  ــته، هم ــوغ و سخت کوشــی داش ــدر نب ــی هرق ــای غن ــه آق ک
در جهــِت تضعیــِف پروســۀ ملت ســازی و ایجــاد یــک حکومــِت 
ــرج  ــتان خ ــاکاره در افغانس ــوم زده و ن ــر، ق ــروع، انحصارگ نامش
ــا  کــرده و می کنــد. ایــن را روزنامه هــا و رســانه های کشــور و حت
جاده هــا و خیابان هــاِی اکثــراً مســدود و مزدحــِم شــهر کابــل نیــز 
شــهادت می دهنــد. آقــای غنــی اگــر به جــای ۱۶ ســاعت کار، ۲۴ 
ســاعت کار هــم کنــد، بازهــم فرشــتۀ خوشــبختی نــه، بلکــه مأمــورِ 

ــت!  ــتان اس ــِی افغانس ــی و فروپاش بی چاره گ

غنــــی؛

ُهمای سعادت یا مأموِر فروپاشی
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بخش بزرگی از آن چه که به 
نام کار و فعالیت رؤسای جمهور 

سکه زده می شود، واقعاً کار 
نیست. دیدار با فالن آدم و یا 
سفیر و نمایندۀ فالن کشور و 
یا شرکت در فالن نشست، چه 
فعالیِت مهِم ذهنی و عملی یی 

می تواند باشد؟ اگر میزان 
اندازه گیری کار رؤسای جمهور 
این گونه باشد، می توان ساعاِت 

خواب و نان خوردِن آن ها را 
نیز بخشی از کارشان به شمار 

آورد.
اگر آقای مرتضوی این موضوع 

را متوجه شود که رییس 
جمهوری به جای شانزده ساعت، 
24 ساعت کار می کند، آن گاه 
واقعاً از پُستی که گذاشته، 

نادم خواهد شد! 



افغانســتان  در  امریکایــی  نظامیــان  عمومــی  فرمانــده 
ــش  ــروه داع ــر گ ــومین رهب ــعید س ــو س ــه اب ــد ک می گوی

ــت. ــده اس ــته ش ــر کش ــرقی کن ــت ش در والی
ــت  ــتان گفته اس ــی در افغانس ــای امریکای ــده نیروه فرمان
کــه ابــو ســعید ســه روز پیــش در تاریــخ ۱۱ جــوالی در 
یــک حملــۀ هوایــی نظامیــان امریکایــی در والیــت شــرقی 

ــت. ــته شده اس ــر کش کن
جنــرال جــان نکلســون، فرمانــدۀ عمومــی نیروهــای نظامی 
ــو  ــدن اب ــتان کشته ش ــع در افغانس ــت قاط ــکا و حمای امری

ــت خوانده اســت. ــک موفقی ســعید را ی
ــاع افغانســتان گفتــه  ــی اســت کــه وزارت دف ایــن در حال
ــای  ــر فعالیت ه ــت کن ــش در والی ــروه داع ــه گ ــت ک اس

ــی دارد.  تبلیغات
فرمانــده نیروهــای امریکایــی در افغانســتان تأکیــد نمــوده 
ــتی  ــروه تروریس ــر گ ــابه در براب ــات  مش ــه عملی ــه ب ک

ــد داد. ــه خواهن ــتان ادام ــش در افغانس داع
ــروه  ــر گ ــه رهب ــمول س ــه ش ــه ب ــی  اســت ک ــن درحال ای
داعــش در افغانســتان، بیــش از ۲۰ فرمانــده ارشــد و 
کلیــدی ایــن گــروه نیــز تــا کنــون در حمــالت جداگانــه 

کشــته شــده اند.
ــش  ــروه داع ــر گ ــتین رهب ــعید، نخس ــظ س ــاز حاف در آغ
ــدی پیــش حکومت هــای  در افغانســتان کشــته شــد و چن
افغانســتان و امریــکا از کشته شــدن شــیخ حســیب، دومیــن 

رهبــر ایــن گــروه در ننگرهــار خبــر داده انــد.
هم چنــان، دولــت وزیــری ســخنگوی وزارت دفــاع ملــی، 
ــد:  ابوســعید  ــدگار می گوی ــۀ مان ــا روزنام ــو ب در گفت وگ
ــان  ــاخۀ خراس ــش ش ــروه داع ــد گ ــر ارش ــومین رهب س
ــای  ــرف نیروه ــر از ط ــرقی کن ــت ش ــه در والی ــت ک اس

ــه اســت.  ــرار گرفت ــورد هــدف ق ــکا م ــی امری هوای

آقــای وزیــری گفــت کــه ابوســعید در یازدهــم مــاه 
ــی  ــان امریکای ــی نظامی ــات هوای ــک عملی ــوالی در ی ج
ــد نشــده  ــدا مرگــش تأیی ــه در ابت ــت ک ــرار گرف هــدف ق
ــعید  ــه ابوس ــد ک ــی ها در یافته ان ــس از بررس ــا پ ــود، ام ب

ــت.  ــده اس ــته ش ــتانش کش ــر دس ــع از زی ــا جم ب

آقــای وزیــری هــدف قــرار دادن ســران گروه هــای 
تروریســتی را یــک موفقیــت دانســته می گویــد کــه هــدف 
قــرار دادن ســران گرو ه هــای تروریســتی در اولویــت 

برنامه هــای نظامیــان کشــور قــرار دارد. 
ــه در  ــش  ک ــروه داع ــت گ ــاز فعالی ــۀ او، از آغ ــه گفت ب

والیــت هلمنــد، ارزگان و زابــل بــه شکســت مواجــه شــد 
ــده اند.   ــته ش ــروه کش ــن گ ــر ای ــش از ۵ رهب ــوز بی ــا هن ت
 او گفــت کــه داعــش بــه دنبــال ایجــاد مرکــز در والیــت 
ننگرهــار بــود، امــا در ایــن والیــت نیــز شکســت خــورد 
ــش  ــن کاه ــه ۱۰۰ ت ــن ب ــزار ت ــروه از ه ــن گ ــراد ای و اف
یافــت. حافــظ ســعید، شــیخ حســیب، شــاهد، گل زمــان 
و ابــو ســعید از رهبــران ارشــد ایــن گروه انــد کــه هــدف 

ــد.  ــرار گرفته ان ق
ســخنگوی وزارت دفــاع بــا بیــان این کــه گــروه تبلیعاتــی 
داعــش در والیــت کنــر فعالیــت آغــاز کــرده. گفــت کــه 
ایــن گــروه اخیــراَ  در ولســوالی وتپــور کنــر عملیاتــی را 
ــت  ــور شکس ــان کش ــرف نظامی ــه از ط ــد ک ــام دادن انج

خورده انــد.
او گفــت کــه گــروه داعــش در “والیــات ســر پــل، 
جوزجــان و غــور حضــور دارنــد، امــا حضــور ایــن گــروه 

ــت”.  ــی نیس ــل نگران ــات قاب ــن والی در ای
ــود  ــت خ ــۀ فعالی ــراَ دامن ــش اخی ــروه داع ــویی، گ از س
را بیش تــر از والیــت ننگرهــار و بخش هــای شــرقی 
ــز  ــی را نی ــه نگرانی های افغانســتان گســترش داده اســت ک
ــان، در حــال حاضــر ســر و  ــرده اســت.  همچن ایجــاد ک
ــاب،  ــان، فاری ــات جوزج ــش در والی ــروه داع ــدای گ ص
ــز شــنیده می شــود کــه ایــن  ــراه و غــور نی ــل، ف ــر، زاب کن

ــرده اســت. ــاز ک ــت آغ ــه فعالی ــاَل ب ــروه عم گ
بــا توجــه بــه کشته شــدن ســومین رهبــر گــروه داعــش در 
ــرکوب گرانه  ــای س ــان، عملیات ه ــر و هم چن ــت کن والی
در برابــر ایــن گــروه در ننگرهــار، بــه نظــر می رســد کــه 
تمرکــز داعــش بــاالی والیــت کنــر معطــوف شده اســت.

ــت  ــس حکوم ــی، ریی ــرف غن ــد اش ــال، محم ــن ح ــا ای ب
وحــدت ملــی و مقام هــای امنیتــی کشــور بارهــا بــه 
ــه  ــد ک ــرده و گفته ان ــد ک ــش تاکی ــروه داع ــت گ شکس
افغانســتان بــه گورســتان ایــن گــروه تبدیــل خواهــد شــد.
ــی، ســر پرســت وزارت  ــن طــارق شــاه بهرام ــش از ای پی
ــت داعــش در  ــاز فعالی ــه از آغ ــود ک ــه ب ــی، گفت ــاع مل دف
ــن  ــد ای ــده ارش ــش از ۲۰ فرمان ــون بی ــا کن ــتان ت افغانس

ــروه کشــته شــده اســت. گ
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ــر  ــرطان/ تی ــه ۲۳ س ــت روزجمع ــی حکوم ــس اجرای ریی
مــاه در چهارمیــن نشســت افغانســتان و کشــورهای آســیای 

میانــه گفــت: گــروه طالبــان نیــز تروریســت هســتند.
آقــای عبــداهلل تاکیــد کــرد کــه فــرق بیــن القاعــده، 
ــای  ــه از حمله ه ــی ک ــا گروه های ــان ی ــروه طالب ــش، گ داع
ــه  ــدارد و آنانی ک ــود ن ــد، وج ــه کار می گیرن هراس افگنان
ــت  ــد ، درس ــیم می کنن ــوب و تقس ــه خ ــتان را ب تروریس
نیســت و فرقــی میــان گروه هــای تروریســتی وجــود 

ــدارد. ن
ایــن در حالی ســت کــه انتقاداتــی وجــود دارد مبنــی 
براینکــه محمــد اشــرف غنــی، رییــس حکومــت افغانســتان 
ــمن و  ــان را دش ــروه طالب ــام، گ ــق و تم ــۀ مطل ــه گون ب

تروریســت خطــاب نکرده اســت.
ــه  ــن در شــدیدترین موقفــش علی ــش از ای ــی پی ــای غن آق
ــت  ــد و گف ــت نخوان ــان را تروریس ــام آن ــروه تم ــن گ ای
ــت  ــه دس ــان ک ــروه طالب ــان گ ــده از جنگ جوی ــه آن ع ک
از جنــگ بــر نمی دارنــد و علیــه مــردم و حکومــت 

ــتند. ــردم هس ــمن م ــد، دش می جنگن
امــا برخــی از تحلیل گــران سیاســی نظامــی می گوینــد: تــا 
اکنــون مــا نشــنیدیم کــه رییس جمهورغنــی میــان داعــش و 
طالــب تفــاوت قایــل شــده باشــد، همیــن چنــد پیــش غنی 
طالبــان را اخطــار داد کــه ایــن بــار آخریــن شــانس آنــان 

بــرای پیوســتن بــه پروســه صلــح خواهــد بــود.
بــه بــاور ایــن تحلیل گــران: بــه ایــن بــاور انــد کــه ادبیــات 
سیاســی نظامــی بایــد چنیــن باشــد، یعنــی همــواره حریــف 
ــه  ــه گون ــان را ب ــد و آن ــوت کنی ــح دع ــه صل ــی را ب جنگ

مســتقیم دشــمن خطــاب نکنیــد.
بــه گفتــه آنــان: غنــی بــا اســتفاده از ایــن ادبیــات همــواره 
ــار اخــر  ــه صلــح دعــوت کــرده اســت؛ امــا ب طالبــان را ب

شــاهد بودیــم کــه بــه آنــان اخطــار داد کــه ایــن آخریــن 
ــح اســت.  ــه صل ــرای پیوســتن ب فرصــت شــما ب

ــد:   عتیــق اهلل امرخیــل اگاه مســایل نظامــی سیاســی می گوی
غنــی همــواره طالبــان را انتقــاد کــرده اســت و هیچــگاه از 
آنــان حمایــت نکــرده؛ امــا دعــوت طالبــان بــه صلــح بدون 

شــک یــک نیــاز اســت.
اکنــون مــن نشــنیدیم کــه  تــا  امرخیــل:  بــه گفتــه 
ــل  ــاوت قای ــب تف ــش و طال ــان داع ــی می رییس جمهورغن
ــان را اخطــار  ــی طالب ــد پیــش غن ــن چن شــده باشــد، همی
داد کــه ایــن بــار آخریــن شــانس آنــان بــرای پیوســتن بــه 

ــود. ــد ب ــح خواه ــه صل پروس
ــاور اســت کــه یــک  ــه ایــن ب ایــن آگاه نظامــی سیاســی ب
سیاســت مدار همیشــه از جنــگ حــرف نمی زنــد، در 

ــح و  ــه صل ــف را ب ــا حری ــرد، ام ــگ احضــارات می گی جن
ــت. ــده اس ــک قاع ــن ی ــد و ای ــوت می کن ــره دع مذاک

ــه صلــح  وی تاکیــد کــرد: اگــر اهــداف توســط دعــوت ب
بــر آورده نشــد، احضــارات جنــگ گرفتــه شــده و مطمیــن 
از طریــق جنــگ اهــداف دنبــال خواهــد شــد و ایــن یــک 

روش اســت بــرای رســیدن بــه هــدف.
ــاور  ــن ب ــه ای ــل ب ــور اســتاد دانشــگاه کاب ــا موســی فری ام
اســت کــه تفــاوت دیــدگاه میــان رییس حکومــت و 
میــان  شــدید  اختالفــات  نشــان دهندۀ،  رییس اجرایــی 

ــت. ــی اس ــدت مل ــت وح ــران حکوم رهب
بــه گفتــه اســتاد فریــور: در ایــن شــکی نیســت کــه بــرای 
ــران  ــرد و رهب ــالش ک ــد ت ــح در افغانســتان بای آوردن صل
ــح  ــه صل ــن را ب ــد مخالفی ــی بای ــدت مل ــت وح حکوم
ــه معنــای نادیــده  دولــت کننــد؛ امــا ایــن دعــوت نبایــد ب
ــان  ــدن می ــل ش ــاوت قای ــان وتف ــات طالب ــن جنای گرفت

ــد. ــب باش ــش و طال داع
ــتن  ــح و پیوس ــه ی آوردن صل ــد برنام ــرد: بای ــد ک او تاکی
طالبــان بــه دولــت از اولویت هــای دولــت افغانســتان 
باشــد چنانچــه بارهــا غنــی ایــن ادعــا را داشــته کــه آوردن 
صلــح از اولویت هــای برنامــه او اســت؛ امــا ایــن اولویــت 
نبایــد بــه معنــای تفــاوت قایــل شــدن میــان گروهک هــای 

تروریســتی باشــد.
ــان  ــدن می ــل ش ــاوت قای ــزود: تف ــتاد دانشــگاه اف ــن اس ای
گروه هــای تروریســتی کــه هــر روز مــردم بی گنــاه و 
بی دفــاع را می کشــت، خیانــت اســت و بــدون شــک 
ــت  ــران حکوم ــان س ــدید می ــات ش ــده اختالف ــان دهن نش

وحــدت ملــی می باشــد.
ــه  ــاره ب ــت دوب ــراً حکوم ــه اخی ــت ک ــن در حالی اس ای

ادامــۀ تالش هــای نافرجامــش در زمینــه آوردن صلــح، 
گفت گوهــای  ازســرگیری  هــدف  بــه  را  تالش هایــی 
صلــح بــا گــروه طالبــان آغــاز کــرده کــه رییــس حکومــت 
ــان  ــت را برای ش ــر فرص ــار دیگ ــخصًا یک ب ــتان ش افغانس
کوتــاه خوانــد و طالبــان را بــه رونــد صلــح دعــوت کــرد.

تحلیل گران سیاسی :

رهبران حکومت دربارۀ تروریستی بودن 
گروه های مخالف مسلح تفاوت دیدگاه دارند

فرمانده عمومی نظامیان امریکایی در افغانستان:

سومین رهبر گروه داعش در افغانستان کشته شده است

ناجیه نوری  

ابوبکر صدیق

تا ۴۵ روز  روند تثبیت... 
ـــای  ـــز، نهاده ـــن مراک ـــت ای ـــد تثبی ـــاز رون ـــا آغ ب
ـــت  ـــده اس ـــته ش ـــان گذاش ـــز در جری ـــی نی امنیت

ـــد. ـــن کنن ـــز را تأمی ـــن مراک ـــت ای ـــا امنی ت
ـــتقل  ـــیون مس ـــه کمیس ـــزود ک ـــاچ اف ـــای وریم آق
ـــن  ـــی تامی ـــرای چگونگ ـــوع ب ـــات در مجم انتخاب
ـــا  ـــود را ب ـــای خ ـــی ه ـــات، نگران ـــت انتخاب امنی
ـــرده  ـــریک ک ـــت ش ـــی و حکوم ـــووالن امنیت مس

ـــت. اس
ــت  ــه حکومـ ــب کـ ــن مطلـ ــان ایـ ــا بیـ وی بـ
ـــز رای  ـــات و مراک ـــت انتخاب ـــن امنی ـــرای تامی ب
ـــان داده،  ـــات اطمین ـــیون انتخاب ـــه کمیس ـــی ب ده
ـــات  ـــه انتخاب ـــی رود ک ـــار م ـــت، انتظ ـــان داش بی
ــزار  ــی، برگـ ــای امنیتـ ــش هـ ــه دور از چالـ بـ

شـــود.
از ســـویی هـــم، مســـووالن نهادهـــای امنیتـــی 
ــات در  ــد انتخابـ ــت رونـ ــن امنیـ ــز از تامیـ نیـ

سراســـر کشـــور اطمینـــان مـــی دهنـــد.
محمـــد رادمنـــش معـــاون ســـخنگوی وزارت 
دفـــاع ملـــی می گویـــد بـــر اســـاس تعهـــدات 
ــای  ــیون و نهادهـ ــان کمیسـ ــده میـ ــا شـ امضـ
امنیتـــی، نیروهـــای امنیتـــی مکلف انـــد تـــا 
ـــور  ـــهروندان کش ـــی و ش ـــز رای ده ـــت مراک امنی

ــد. ــات بگیرنـ را در روز انتخابـ
ملـــی  دفـــاع  وزارت  ســـخنگوی  معـــاون 
ـــی  ـــگ و ناامن ـــد جن ـــه هرچن ـــرد ک خاطرنشـــان ک
ـــه  ـــاس برنام ـــر اس ـــا ب ـــود دارد ام ـــور وج در کش
ــالش  ــی، تـ ــی و دفاعـ ــای امنیتـ ــای نهادهـ هـ
خواهـــد شـــد تـــا از هرگونـــه اخـــالل و بـــی 

ــود. ــری شـ ــات، جلوگیـ ــی در انتخابـ نظمـ
آقـــای رادمنـــش افـــزود، در یـــک ســـالی کـــه 
ـــت،  ـــده اس ـــی مان ـــات باق ـــزاری انتخاب ـــا برگ ت
تـــالش خواهـــد شـــد تـــا مناطـــق ناامـــن از 
وجـــود هـــراس افگنـــان پـــاک ســـازی شـــده 
ـــات،  ـــد انتخاب ـــردم در رون ـــتراک م ـــه اش و زمین

مســـاعد شـــود.
ــوالی  ــوراهای ولسـ ــی و شـ ــات پارلمانـ انتخابـ
قـــرار اســـت بـــه تاریـــخ ۱۶ ســـرطان ســـال 
ـــود. ـــزار ش ـــور برگ آینـــده خورشـــیدی در کش



روان شناســی دیــن، آن گونــه کــه امــروز دریافــت 
ــش  ــی پیدای ــه هم زمان ــش را ب می شــود، موجودیت
دین پژوهــی تطبیقــی در قــرن نوزدهــم اروپــا 
ــا  ــاز ب ــه در آغ ــر ک ــتۀ دیگ ــش دو رش ــا پیدای ب
ــن دو  ــت. ای ــون اس ــود، مدی ــاط ب ــن بی ارتب دی
رشــته عبارت انــد از: روان شناســی اعمــاق )۱( 
کــه در حــوزۀ علــوم پزشــکی بــه عنــوان نخســتین 
ــر  ــاب ضمی ــی در ب ــم نظریه ی ــت وجوی منظ جس
ــی  ــای روان ــان بیماری ه ــرای درم ــودآگاه، ب ناخ
ــوژی روان شــناختی  ــدار شــد و دیگــر، فیزیول پدی
)۲( بــود کــه از فیزیولــوژی منشــعب شــد و 
ــا ســنجش و آزمایش گــری  ــع می کوشــید ت درواق
ــد.  ــفی ادراک کن ــۀ فلس ــن نظری ــی را جایگزی عین
به رغــم دانــش وســیع و رهیافــت وسیع المشــرب 
کــه در آثــار نخســتین پیشــتازان روان شناســی دین 
ــته  ــن رش ــه، ای ــاکان دوگان ــن نی ــود، ای مشــهود ب
ــه  ــد ک ــد کردن ــارض مقی ــرد متع ــه دو رویک را ب
ــۀ  ــروزه در زمین ــای ام ــف رهیافت ه ســرانجام طی
ــوم  ــه مفه ــکیل داد، ن ــن را تش ــی دی روان شناس
تعــادل  در  اهمیتــش  و  روح  ناخــودآگاه  بعــد 
ــالق  ــه اط ــود و ن ــور ب ــازه و نوظه ــخصیت ت ش
ــه پدیدارهــای  ــن بینش هــا و برداشــت هایی ب چنی
ــای  ــم تمدن ه ــای شــرق و ه ــم تمدن ه ــی. ه دین
ــام  ــواع و اقس ــاب روح و ان ــا در ب ــرب، قرن ه غ
ــامانی های  ــان نابه س ــرای درم ــی ب ــای دین روش ه
روحــی، بحــث و بررســی فلســفی داشــتند. 
ــاخۀ  ــدار ش ــه طرف ــانی را ک ــت، کس ــن واقعی ای
تجربه گــرای افراطــی ایــن رشــته بودنــد، بــه ایــن 
ــاری  ــد ســهم و ی ــا کنن ــه ادع شــکایت کشــاند ک
روان شناســی اعمــاق بــه روان شناســی دیــن، فقــط 
کمــی فراتــر از گــردآوری نقــد و نظرهــای پراکنده 
در طــول تاریــخ فکــر و فرهنگــی، در ذیــل عنــوان 

ــت.  ــری )۳( اس ــکوک روان گ مش
در همیــن مــدت، بــاب شــدِن روش هــای علمــی 
بــر وفــق الگــوی علــوم فیزیکــی در زمینــۀ مطالعــۀ 
ــی از  ــن، در حکــم حلقه ی ــاد روان شــناختی دی ابع
ــدا  ــا در مب ــه حت ــت ک ــی اس ــله تالش های سلس
ــد  ــدوکاو می کن ــم کن ــفه ه ــود فلس ــای خ و منش
ــه  ــر وفــق اصــول خردگرایان ــد دیــن را ب ــا بتوان ت

تبییــن کنــد. منتقــدان رهیافــت فیزیولوژیابــی 
ــد  ــه دیــن چنیــن احتجــاج می کنن روان شــناختی ب
ــد  ــن دوام می یاب ــه دی ــر ک ــن ام ــرف همی ــه ص ک
ــن  ــن تازه تری ــوای ای ــاده و محت ــوان م ــه عن ــا ب ت
ــد و در  ــل کن ــی عم ــش عقالن ــش و پژوه کوش
از  نشــانه یی  هیــچ  آن  کشــفیات  فشــار  زیــر 
ــد  ــد، بای ــان نمی ده ــتی نش ــور و سس ــف، فت ضع
دهــد  هشــدار  تجربه گــرا  پژوهش گــران  بــه 
جنبه هایــی  آن  چه گونــه  کننــد  مالحظــه  کــه 
ــا  ــد ی ــع کنن ــد تقطی ــان می توانن ــه آن ــن ک از دی
از  واقــع  در  درآورنــد،  کمــی  قالب هــای  بــه 
هســتۀ اصلــی تجربــۀ دینــی بــه دور اســت. 
ــی  ــای روان شناس ــب پژوهش ه ــه، اغل خوش بختان
ــو  ــه نح ــا، ب ــام رهیافت ه ــواع و اقس ــا ان ــن، ب دی
پختــه و پیشــرفته یی برخــوردار از اســتفادۀ منظــم 
از ســنجش ها و اندازه گیری هــای )آزمایشــگاهی 
ــت.  ــه اس ــیوه های درون نگران ــم ش ــی( و ه علم
ــد،  ــن رون ــته، کل ای ــن رش ــای ای ــه منش ــر ب نظ
از محصــوالت آکادمیــک غربــی اســت. البتــه 
را  آســیایی  فرهنگ هــای  مــدام  رشــته،  ایــن 
ــاب آورده و  ــه حس ــاید، ب ــد و ش ــه بای ــان ک چن
بــه بررســی گرفتــه اســت؛ ولــی در ایــن صــورت 

ــه  ــی اســت ک ــن رشــته یــک روش تحلیل هــم ای
بــرای ســنت های غیرغربــی، بیگانــه اســت و 
یــک  عنــوان  بــه  می توانــد  این کــه  حداکثــر 
ــِی  ــی و بازبین ــرای بازخوان ــافی، ب ــاختار اکتش س
آن هــا اطــالق شــود. در واقــع، کوشــش های 
روان شناســی های  ایجــاد  بــرای  دســتگاه مندانه 
ــن  ــی فلســفه، دی ــر مدل هــای غیرغرب ــه ب ــن ک دی
ــدارد.  ــی ن ــود خارج ــد، وج ــتوار باش ــب اس و ط
ــدا  ــه ابت ــد شــد ک ــه، کوشــش خواه ــن مقال در ای
طرحــی از تاریــخ و پیدایــش و تحول روان شناســی 
دیــن بــا اشــاره بــه اندیشــه و نظریه پــردازاِن بزرِگ 
ــر و  ــای بیانگ ــی از خصیصه ه ــپس مجمل آن و س

عمــدۀ آن عرضــه شــود. 
تاریخ تحول 

ــه  ــن ب ــی دی ــرد واژۀ روان شناس ــد کارب ــر چن ه
عنــوان حوزه هــای خــاص پژوهــش علمــی، 
ابتــدا در اروپــای قــرن نوزدهــم ظاهــر شــد، 
ــاره  ــا اش ــه آن ه ــن دو واژه ب ــه ای ــی ک پدیده های
دارد، یعنــی مصــداق و محتــوای آن هــا بــه قدمــت 
ــه طلیعــۀ  ــاب آن هــا ب انســان اســت و تامــل در ب

ــردد.  ــاز می گ ــر ب ــدوِن بش ــخ م تاری
ــق  ــه و تحقی ــود مطالع ــه خ ــود ک ــه ش ــر گفت اگ
ــم  ــام دارد ه ــن ن ــی دی ــه روان شناس ــی ک خاص
همیــن حکــم را دارد، نبایــد مایــۀ شــگفتی شــود. 
ــر  ــت ب ــود دالل ــی خ ــۀ روان شناس ــع، کلم در واق
بعضــی روابــط بــا بعضــی از ابعــاد تجربــۀ انســانی 
دارد کــه از دیربــاز آن را »دینــی« نامیده انــد. بــا این 
وصــف، وقتــی کــه در طــی قــرن هجدهــم، ایــن 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــت، و ب ــا رواج یاف واژه در اروپ
کــه خــود کلمــه روان شناســی دو قــرن پیــش از آن 
ــوان بخشــی از  ــه عن ــوده اســت، ب وضــع شــده ب
ســنت فلســفی کــه بــه نظریه هــای ادراک مربــوط 
اســت، مطــرح شــد؛ و بــا الهیــات یــا دیــن، ربطــی 
ــۀ ادارکات  ــه مطالع ــه ک ــت. رفته رفت دورادور داش
هــر چــه بیشــتر از رهیافــت پیشــینی )ماقبــل 
ــت  ــه گرف ــی فاصل ــی( معرفت شناســی متعال تجرب
و جــای خــود را بــه روان شناســی »علمی«تــر 
بــر روش هــای زیست شناســی و  مبتنــی  کــه 
ــی  ــن روان شناس ــای بی ــود داد، پیونده ــک ب فیزی
و دیــن بازهــم ضعیف تــر شــد. بنابرایــن، راه 
ــنا  ــوار و آش ــی هم ــن، راه ــه دی ــی ب روان شناس
و روشــن، چنان کــه امــروز تصــور می شــود، 

ــوده.  نب
فیزیولوژی روان شناختی 

ــی  ــش روان شناس ــوان پیدای ــه بت ــت ک ــد اس بعی
دیــن را بــه کار یــک فــرد یــا گروهــی از متفکــران 
نســبت داد؛ یــا هم چنیــن ایــن رشــته به طــور 
طبیعــی از هیــچ ســنت خاصــی برنیامــده اســت. از 
ســوی دیگــر، اصــوالً مشــکل بتــوان از »تولــد« یــا 
زایــش و پیدایــش دفعــی ایــن رشــته ســخن گفت، 
ــن،  ــی دی ــه روان شناس ــت ک ــوان گف ــه می ت بلک
ــی  ــی خاص ــری و فرهنگ ــای فک ــته از فض برخاس
اســت کــه در آن روش علمــی و دین پژوهــی 
ــون  ــه چ ــدند ک ــرفته ش ــه و پیش ــوی پخت ــه نح ب
ــرار  ــی ق ــش های مختلف ــرض پرس ــر دو در مع ه
ــن  ــه ای ــدند؛ ب ــک ش ــر نزدی ــه یکدیگ ــد، ب گرفتن
معنــی، روان شناســی دیــن بــرای دین پژوهــی 
ــم  ــرای عل ــه ب ــود ک ــازه ب ــی ت ــان قدرانگیزه ی هم
ــک  ــته نگرانۀ ی ــالت گذش ــط تأم ــی. فق روان شناس
ــۀ  ــد و مواجه ــی ش ــای خدمات ــد، منش ــل بع نس
ــته  ــن رش ــید و ای ــق بخش ــته را تحق ــن دو رش ای
ســرآغازی پیــدا کــرد، گــو ایــن کــه در ایــن بــاب 

ــاق نظــر حاصــل نیســت.  هــم اتف
ــه  ــر داشــت ک ــد در نظ ــم بای ــت را ه ــن واقعی ای
قــرن نوزدهــم شــاهد نخســتین شــکوفایی بــزرگ 
روشــمند  و  فرقه گرایانــه  غیــر  رهیافت هــای 
ــود.  ــرب ب ــی در غ ــای دین ــۀ پدیداره ــه مطالع ب
بــا توجــه بــه کشــف، ترجمــه  دین پژوهــی 
شــرق،  فلســفی  و  دینــی  متــون  تصحیــح  و 
ــش  ــه پژوه ــی ک ــوق تازه ی ــن ذوق و ش هم چنی
مردم شــناختی جوامــع ابتدایــی بــه بــار آورده 
ــرای  ــی ب ــا و مدل های ــرعت روش ه ــه س ــود، ب ب
مقایســۀ ســنت های مختلــف بــه دســت داد و 
ــدی در  ــام جدی ــی، مق ــی غرب ــنت های دین ــه س ب

بخشــید.  عینی تــر  و  وســیع تر  زمینه یــی 
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مصاحبه 
سـال ۱۳۷9 خورشـیدی، کارمنـد هفته نامـۀ پیـام  مجاهـد بـودم. از دفتـر 
آمرصاحـب مسـعود، دسـتور آمـد کـه بـه منطقـۀ داالن سـنگ رفتـه و بـا 

قومانـدان اللـی و دو ـ سـه نفـر عالـِم دیـن و فرمانـده مصاحبـه کـن!
رمضـان بـود، سـاعت ۲ پـس از چاشـت حرکـت کـردم و نمـاز عصر به 
قـرارگاهِ آن ها رسـیدم. بـه سـراغ فرماندهـاِن قندهاری یی که از پاکسـتان 
آمـده بودنـد، رفتم. اذان نماز شـام داده شـد و خوان کـرمِ رمضانی هموار 
گردیـد؛ مـن در جریـان سـه سـال، اولین  بـار بـود کـه بـا چنیـن خـواِن 

پُرنعمتـی مواجه شـده بودم.
روزه را به صـورِت مفصـل افطـار کردیم. بعـد از حـدود ۳۰ دقیقه افطار، 
نمـاز شـام را بـا جماعـت خواندیـم و هنـگام نوشـیدن چای، خـود را به 
مهمانـان معرفـی کـرده و گفتـم کـه می  خواهـم بـا شـما مصاحبه  یـی در 
مـورد طالبان و دیگر موضوعاِت سیاسـی داشـته باشـم. ولـی قوماندان  ها 
گفتنـد: »مـا ایـن کار را کـرده نمی توانیـم، امنیـت مـا در خطـر اسـت، ما 

پاکسـتان رفتنـی اسـتیم و ایـن کار ماننـد خریـدِن خطـر به جان اسـت!«
در شـرایط سـخِت جبهـۀ مقاومـت، این هـا آمده بودنـد مقـداری پول از 
احمدشـاه مسـعود کـه به هزاران مشـکل آن را به دسـت مـی آورد، بگیرند 

و روزگاری را خـوش بگذرانند.

خانواده 
۱۴ جوزای سال ۱۳۷۸ خورشیدی، پنجشیر.

بار سنگین و راه دشوار است 
چه کند آدمی که ناچار است 

اندک انـدک انسـان به  سـوی ناتوانـی مـی  رود، ولـی آن را کمتر احسـاس 
می کنـد، زیـرا همیشـه در فکـر آینـدۀ خـوب، حـاِل خـود را از دسـت 
بـه  منطقه  یـی  و  انسـانی  بـه  انسـانی  گوناگـون،  آرمان هـای  می دهـد. 
منطقه یـی فـرق می کنـد؛ یکـی در آرزوی به دسـت آوردن خانـه و موتـر 
اسـت، دیگـری در آرزوی سـفری بـه دوردسـت  ها و کسـی در مناطـق 
امن تـر در فکـر پروازهـای دیگری سـت کـه در خیـاِل مـا نمی گنجـد. اما 
در افغانسـتان جنـگ و خشـونت جریـان دارد، ظلـم و بی عدالتی سراسـِر 
ایـن کشـور را فـرا گرفتـه و مـردم همـه بـه نحـوی در ایـن آتـش مـی 

 سوزند.
کسـانی کـه در افغانسـتان زنده گـی می کننـد، یـک آرمـان دارنـد و آن 
همانـا ختـم جنـگ، تشـکیل نظـم و قانـون و عدالـت اسـت. مـردم  مـا 
تلخ  کام  تریـن مـردمِ دنیـا هسـتند کـه هیـچ  گاه به آرزو هـای انسـانِی  خود 

نرسـیده اند.
ولـی گاهـی شـده که عفونت و خشـونِت بیـرون را کانون های گـرم و پُر 
از مهـر و محبـِت خانواده  هـا فـرو برده و زدوده اسـت و یـا حداقل از ۲۴ 
سـاعِت شـبانه روز، لحظاتی در کانون خانواده آسـوده سـپری شده است، 

امـا ایـن چانـس نیز فقط در خانواده  های سـالم میسـر اسـت و بس.
پیامبـر خـدا هنگامی کـه به دیـدار دخِت گرامـِی خود فاطمـه می رفت، به 
مجـرد دیـدار، دسـِت فاطمـه را می  بوسـید. ایـن اوج محبـِت خانواده  گی 

و ظرفیـِت یـک انسـاِن کامل را نشـان می دهد.
محبـت در خانـواده، یکـی از وجایـب شـرعی اسـت. انسـان خردمنـد، 

بهتریـن محبـِت خـود را در خانـوادۀ خـود انجـام می  دهـد.
خداونـد بـزرگ، پیامبـر گرامـی خـود را نه به  صـورت، نه به  علـم، نه به  

مـال، بلکـه به ُخلـِق نیکو وصـف می کنـد: »و انک لعلی خلـق عظیم«.
کسـانی  کـه مسـلمان اند و بـه اسـالم معتقـد، در مقابـِل خانـواده متعهد و 

مهربـان می باشـند، ایـن مسـوولیِت بزرِگ انسـاِن آگاه اسـت. 

تنهایی
۸ عقرب ۱۳۷۸ خورشیدی. 

تنهایـی خیلـی خسـته و درمانـده  ام کـرده اسـت، نیازمند کسـی اسـتم که 
دردهایـم را بـا او قسـمت کنـم؛ قریـب اسـت عطوفـت زن، مهربانـی و 
شـیرین زبانِی فرزنـدان را فرامـوش کنـم. تحملـم به سـر رسـیده و از هر 

چیـز بیگانه شـده  ام.
امـا متوجـه می شـوم کـه  انتظـار چیـزی و کسـی را می  کشـم،  گاهـی 

اسـت. بیهـوده  نگرانـی  و  انتظـار  این همـه 
همـۀ خشـونت های  او  محبـِت  کـه  نیسـت  مونسـی  نـدارم،  هم زبانـی 
درونـی ام را زایـل کنـد و فقط با غم ها، روزها  شـام می شـوند و شـب ها 

! سحر
فکـر می کنـم در زنده گـی همیشـه تنهـا بـوده ام، خاطـراِت گذشـته در 
تلخی هـای حـال آب می شـوند، نمی  دانـم چـه امیدی بـه من یـارای گام 

را می  دهـد.  زدن 
مـن کـه همیشـه زنده گـی را در تالش وتپـش و عشـق ومحبت می  دیـدم، 

اینـک احسـاس می کنـم آن ذهنیـت و اراده از مـن فرار کرده اسـت. 
می ترسم تنهایی غلبه کند و مرا از هستی  ام خالی سازد! 

پاره اهی ویپستهبخشچهلوششـم
خاطراتی از رحمت اهلل بیگانه 

بخش نخست                                                        لیــدا كاكیا  



شـعر بـه عنـوان یک هنـر برتر و بـه دلیـل برخـورداری از 
جایـگاه ویژه در انتقـال مفاهیم و معـارف، از ابزارهای مهم 
تبلیـغ بـرای مبلغـان اسـت. پـس بـه ایـن امیـد کـه بیش از 
پیـش بتوانیـم از قالب هـای ادبـی و هنـری و بـه ویـژه از 
قالـب شـعر، در تبلیغـات دینـی و اخالقـِی خویـش بهـره 
جوییـم و بـه ادبیات و کاربسـت زبـاِن ادبـی در تبلیغ دین، 

رویکـردی دوباره داشـته باشـیم. 
زیـر  ترتیـب  بـه  اشـعار  کـه  مقالـه سـعی شـده  ایـن  در 

شـوند: دسـته بندی 
یک. اهمیت سخن و سخنوری؛

 دو. آثار سخن و سخنوری؛
 سه. ویژه گی های سخن؛

 چهار. ویژه گی های سخنور؛
 پنج. روش سخنوری؛

 شش. آداب سخن گفتن.

اهمیت سخن و سخنوری
ای زبان! هم گنِج بی پایان تویی

ای زبان! هم رنِج بی درمان تویی
هم صفیر و خدعه مرغان تویی 
هم انیِس وحشت هجران تویی

 مولوی
***

نردبان آسمان است این کالم
هر که زین بر می رود آید به بام
نی به بام چرخ، کو اخضر بَُود

بل به بامی کز فلک برتر بَُود
 مولوی
*** 

تا مرد سخن نگفته باشد
عیب و هنرش نهفته باشد

هر بیشه گمان مبر که خالی است 
باشد که پلنگ خفته باشد

سعدی
***

زبان در دهان، ای خردمند چیست؟
کلید درِ گنِج صاحب هنر

چو در بسته باشد چه داند کسی
که جوهر فروش است یا پیله ور

سعدی

آثار سخن و سخنوری
ظالم آن قومی که چشمان دوختند

زان سخن ها عالَمی را سوختند
*** 

عالَمی را یک سخن ویران کند
روبَهاِن ُمرده را شیران کند

مولوی
***

آن سخن های چو مار و کژُدَمت
مار و کژدم گردد و گیرد ُدَمت

 مولوی
***

بوی کبر و بوی حرص و بوی آز
در سخن گفتن بیاید چون پیاز

مولوی
*** 

در سخن مخفی شدم مانند بو در برگ ُگل 
میل دیدن هر که دارد، در سخن بیند مرا

مخفی

ویژه گی های سخن
1. الهی بودن

این سخن هم چون ستاَره است و َقَمر
لیک بی فرمان حق، نَْدهد اثر

 مولوی
***

 2. نرم و لین
سخن، نرم و لطیف و تازه می گوی

نه بیرون از حّد و اندازه می گوی
عطار
***

3. نظام مندی سخن
سخن را َمطَلع َو مقَطع بباید
که پر گفتن ماللت می فزاید

 نظامی
*** 

4. سنجیده سخن گفتن
نباید سخن گفت ناساخته

نشاید بریدن، نینداخته
تأمل کنان در خطا و صواب
بِه از ژاژخایاِن حاضرجواب

سعدی
***

 5. پرهیز از تکرارگویی
سخن گرچه دلبند و شیرین بَُود

سزاوار تصدیق و تحسین بَُود
چو یک بار گفتی، مگو باز پس

که حلوا چو یک بار خوردند، بس
 سعدی

***
6. کوتاه گویی

سخن کم گوی تا در کار گیرند
 که در بسیار، بد بسیار گیرند

نظامی
***

7. زیبا سخن گفتن
نطق زیبا زِخاُمشی بهتر

ورنه در جان، فرا ُمشی بهتر
سنایی
***

8. ُدرگویی نه پُرگویی
در سخن ُدر ببایدت ُسفتن

ورنه گنگی بِه از سخن گفتن
گنگ اندر حدیث کم آواز
بِه که بسیار گوی بیُهده تاز

گوی سوی همه سخن ها دار
آن چه زو بِه، درون جان بنگار

 سنایی
***

9. با صواب سخن گفتن
تا ندانی که سخن عیِن صواب است مگوی

وآن چه دانی که نه نیکوش جواب است، مگوی
 سعدی

***
۱۰. هوش مندانه سخن گفتن
ندهد مرد هوش مند جواب

مگر آن گه کز او سوال کنند
گر چه بر حق بَُود فراخ سخن

حمل دعویش بر ُمحال کنند
 سعدی

ویژه گی های سخنور
1. اطالعات کافی

قدر مجموعه گل، مرغ سحر داند و بس
که نه هر کاو ورقی خوانْد معانی دانست

 حافظ
***

 2. دقت و تیزبینی
مرد باید که سخن دان بود و نکته شناس
تا چو می گوید از آن گفته پشیمان نشود

 سنایی
***

 3. جامع نگر بودن
عشق و شباب و رندی، مجموعه مراد است
چو جمع شد معانی، گوی بیان توان زد )۵(

 حافظ
*** 

4. عمل به گفته
کار کن و بگذر از گفتار    
کاندر این راه، کار دارد کار

 سنایی
***

عنان به میکده خواهیم تافت ز این مجلس
 که وعظ بی عمالن، واجب است نْشنیدن

 حافظ
***

5. سوز داشتن
بیان شوق، چه حاجت، که سوز آتش دل
توان شناخت ز سوزی که در سخن باشد

حافظ
***

 6. مخاطب شناسی
بشنو موعظۀ اهل عقول

 کلِِّم النّاس علی َقدر عقول
اصل، معنی است نه تزیین کالم 
 سخن آن است که فهمند عوام

سعدی
***

۷. تأثیر مخاطب در گوینده
فهم سخن چون نکند مستمع

قّوت طبع از متکلم مجوی
ُفسَحت میدان ارادت بیار

 تا بزند مرد سخنگوی گوی
 سعدی

***
مستمع، صاحب سخن را بر سر کار آورد

غنچۀ خاموش، بلبل را به گفتار آورد
 صائب تبریزی

روش سخنوری
اجمال و تفصیل

زان نَبی ُمجَمل رسانْد اوْل پیام
که در آن، منظور بودش خاص و عام

رفته رفته عقل ها چون شد قوی
یافت بسطی، ُمجَمالت معنوی

 شیخ بهایی
*** 

با تو گفتم مجمل این اسرار را 
 مختصر آوردم این گفتار را

گر مفّصل بایدت فکری بکن
تا به تفصیل آید اسرار کُهن

هم بر این اجمال کاری، این خطاب
ختم شد و اهللُ اَعَلم بالّصواب

جامی

آداب سخن
 ۱. توجه به خواستۀ مخاطب
سخن را بباید شنیدن نخست

چو دانا شوی پاسخ آری درست
 فردوسی

***
سخن بشنو و بهترین یاد گیر

 نگر تا کدام آیدت دلپذیر

 فردوسی
***

 2. پرهیز از رنجش دیگران
سخن خوب است ز اول خاطِر کس را نرنجاند
که بَعد از گفت وگو، سودی ندارد لب َگزیدن ها

***
 3. پرهیز از فتنه انگیزی و تحریک

درِ فتنه بستن، دهان بستن است
 که گیتی به نیک و بد آبستن است

پشیمان زگفتار دیدم بسی
پشیمان نگشت از خموشی کسی

***
4. دانسته سخن گفتن

ای که از عالَم خبری نیست تو را
بهتر از ُمهر خموشی هنری نیست تو را

صائب تبریزی
*** 

بر بساِط نکته دانان خود فروشی شرط نیست
 یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خموش

 حافظ
***

 5. پرهیز از سطحی نگری
مردِ کم گوینده را فکر است َزفتپ

قشِر گفتن چون فزون شد، مغز رفت
 مولوی

***
6. اندازه گویی

سخن را به اندازه ای دار پاس
که باور توان کرَدنَش در قیاس

***
 7. شفاف گویی

سخنی در نهان نباید گفت
که بِر انجمن نشاید گفت

 سعدی
***

 8. پرهیز از جدال با نادان
آن کس که به قرآن و خبر زو نََرهی
 آن است جوابش که جوابش ندهی

 سعدی
***

9. مالطفت و نرم خویی
تو با دیو مردم، ِخَرد پیشه کن

به نرمی و آهسته گی ران سُخن
درشتی و تندی نیاید به کار
به نرمی برآید ز سوراخ، مار

 فردوسی
*** 

10. انتقادپذیری
چو بشنوی سخِن اهل دل، مگو که خطاست
سخن شناس نِه ای جان من، خطا این جاست

حافظ 

منبع: تبیان
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ــه  ــس ب ــده گان مجل ــن از نماین ــش از شــصت ت ــفر بی س
والیــت قندهــار و اظهــارات تنــد و انتقادی شــان در 
گردهم آیــی در آن والیــت، دو دســته گی را در میــان 

ــت. ــود آورده اس ــه وج ــاق ب ــن ات ــای ای اعض
ــت  ــه حکوم ــد ک ــس می گوین ــای مجل ــی از اعض عده ی
ــی  ــد و در صورت ــن می زن ــی را دام ــیت های قوم حساس
کــه ایــن کار ادامــه پیــدا کنــد، مــردم دســت بــه کودتــای 

ســفید در برابــر حکومــت خواهنــد زد.
ــأت اداری  ــان هی ــماری از آن ــا ش ــر، ام ــویی دیگ در س
ــرده و  ــرانه ک ــای خودس ــه فعالیت ه ــم ب ــس را مته مجل
تأکیــد داشــتند کــه قــوۀ مقننــه بایــد بــا حکومــت بــازو 

ــند. ــکالت باش ــع مش ــی رف ــد و در پ بده
کودتای سفید!

همایــون همایــون، معــاون نخســت مجلــس نماینــده گان 
ــه  ــن مجلــس گفــت: در صورتی ک ــروز ای در نشســت دی
حکومــت بــه اختالفــات قومــی بیشــتر از ایــن دامــن بزند 
ــا  ــد ب ــج ده ــی ترجی ــع مل ــر مناف ــع شــخصی را ب و مناف
کودتــای ســفید مــردم افغانســتان مواجــه خواهــد شــد.

آقــای همایــون می گویــد: "حتــا در صفحــات فیســبوکی 
ــی  ــتون و درانی-غلجای ــی تاجیک-پش ــألۀ قوم ارگ مس
ملــی  منافــع  ارگ  هم چنیــن  و  می شــود  زده  دامــن 
ــخاص  ــراد و اش ــی اف ــخصی برخ ــع ش ــی مناف را قربان

می کنــد".
او خطــاب بــه شــهروندان گفــت: مــردم افغانســتان 
هوشــیار اســت و تمــام مســایل را درک می کننــد؛ آقــای 
غنــی بایــد خــود را اصــالح کــرده و بیــش از ایــن منافــع 
ــردم  ــه م ــع شــخصی نســازد و گرن ــی مناف ــی را قربان مل
ــت  ــس  حکوم ــر ریی ــفید در براب ــای س ــتان کودت افغانس

ــد داد. ــام خواهن ــی انج ــدت مل وح
این کــه  بــه  اشــاره  بــا  مجلــس  نخســت  معــاون 
سیاســت های نادرســت آقــای غنــی ســبب شــده ناامنی هــا 
در سراســر کشــور گســترش یابــد بیــان داشــت کــه آقــای 
ــردم را  ــی م ــای زیربنای ــاح پروژه ه ــای افتت ــا ادع ــی ب غن
فریــب می دهــد و هم چنیــن خــودش بــا تــک روی 
ــکیل  ــاز تش ــدرت، زمینه س ــی ق ــی و انحصارگرای سیاس

ایتالف هــا و بی ثبــات سیاســی در کشــور اســت.
ــس  ــدۀ دیگــر مجل ــگل، نماین ــواب من ــن، ن ــان باای همزم
ــأت  ــای هی ــی از اعض ــه برخ ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ب
ــس خودســرانه از موقف شــان اســتفادۀ ســوء  اداری مجل

می کننــد.
ــراری  ــأت اداری برق ــۀ هی ــت: "وظیف ــگل گف ــای من آق
روابــط بیــن ســه قــوۀ دولــت و رســاندن صــدای مــردم 
بــه حکومــت اســت، امــا برخــی اعضــای هیــأت اداری از 
ارادۀ مــا غلــط اســتفاده می کننــد. هیــأت اداری بایــد بــرای 
ــد،  ــالش کن ــت ت ــا حکوم ــوب ب ــبات خ ــراری مناس برق

زیــرا ایــن حکومــت از خــود مــا اســت".
او ایــن کار هیــأت اداری را شــرم آور خوانــد و بیــان 
داشــت کــه سوءاســتفاده از کرســی هیــأت اداری، خیانــت 

ــت. ــردم اس ــه رأی وکال و م ب
ــه ســفر ۶۰ نفــری  ــگل کــه ظاهــراٌ ب ــای من اظهــارات آق
اعضــای مجلــس نماینــده گان بــه ریاســت همایــون 
همایــون معــاون نخســت مجلــس بــه قندهــار بــود، امــا با 
واکنــش تنــد معــاون نخســت مجلــس در نشســت علنــی 

ــه رو شــد. ــز روب ــروز نی دی
آقــای همایــون در پاســخ گفــت: "یــک تعــداد وکیالنــی 
ــر خویشــاوندی  ــا وزی ــی باشــد و ب ــه برادران شــان وال ک

ــا می کننــد  داشــته باشــد، این هــا منافــع کشــور را زیــر پ
ــس را  ــأت مجل ــی هی ــفر گروه ــد، س ــش می کنن و کوش

مســألۀ شــخصی جلــوه دهنــد".
ــراً  ــه اخی ــوند ک ــرح می ش ــی مط ــا در حال ــن گفته ه ای
ــت   ــت ریاس ــاون نخس ــتم، مع ــید دوس ــرال عبدالرش جن
ــاون دوم  ــق مع ــد محق ــی، محم ــدت مل ــت وح حکوم
ریاســت اجرایــی، صالح الدیــن ربانــی سرپرســت وزارت 
خارجــه و عطــا محمــد نــور، والــی بلــخ در برابــر آنچــه 
انحصارگــر قــدرت از ســوی ارگ خوانــده می شــود، 
ــتان«  ــات افغانس ــرای نج ــالف ب ــام »ایت ــه ن ــی را ب ایتالف

ــد. تشــکیل دادن
برگردانــدن  خواســتار  حکومتــی  مقام هــای  ایــن 
ــتند  ــه هس ــود و وزرای کابین ــی خ ــای قانون صالحیت ه
ــد کــه انحصارگرایــی قــدر توســط ارگ را  ــد دارن و تأکی
می شــکنند. امــا رییــس حکومــت وحــدت ملــی انحصــار 
ــه  ــرده و گفت ــواره رد ک ــودش را هم ــط خ ــدرت توس ق
ــه  ــت داری ب ــور حکوم ــی ام ــم اجرای ــه تصامی ــت ک اس

ــود. ــه می ش ــی گرفت ــورت جمع ص
نتیجۀ سفر نماینده گان به قندهار

بــا این همــه، اعضــای مجلــس در قســمتی از سخنان شــان 
ســفر هیــأت شــصت نفــری اعضــای مجلــس بــه قندهــار 
را بی پیشــینه و تاریخــی خواندنــد، امــا در ســویی دیگــر، 

شــماری هــم از ایــن ســفر انتقــاد کردنــد.
ــده گان  ــون معــاون نخســت مجلــس نماین ــون همای همای
می گویــد کــه هیــأت مجلــس در ایــن ســفر از نیروهــای 
امنیتــی آن والیــت ســتایش کــرد کــه چنیــن ســفرهایی در 
جهــت باالبــردن روحیــۀ ســربازان موثــر واقــع می شــود.
در عیــن حــال، علــی اکبــر قاســمی، عضــو دیگــر مجلــس 
ــچ  ــه هی ــت ک ــی وکال گف ــن نگران ــه ای ــش ب در واکن
کــس در صــدد ســقوط نظــام نیســت و همــه بــر ایجــاد 

ــد. ــد دارن ــی تأکی ــت وحــدت مل اصالحــات در حکوم
ــرد،  ــام نب ــخصی ن ــرد مش ــه از ف ــا آنک ــمی ب ــای قاس آق
افــزود: "یــک از دوســتان از دولــت امتیازگیــری می کنــد 
ــد  ــای کالن کالن می زن ــس{ حرف ه ــا }مجل و در این ج
ــورهای  ــع کش ــر مناف ــا به خاط ــه فالنی ه ــد ک و می گوی

ــد". ــقوط می دهن ــام را س ــه نظ بیگان
بــه گفتــۀ او، ایــن اتهــام از طــرف کســانی مطــرح 
ــد و  ــگ بودن ــام در جن ــا نظ ــروز ب ــا دی ــه ت ــود ک می ش

مــردم را بــه خــاک و خــون می کشــیدند. 
در ســویی دیگــر، عبدالــرووف ابراهیمــی، رییــس مجلــس 
ــدۀ  ــان دهن ــا نش ــاد ایتالف ه ــت: "ایج ــده گان گف نماین
نگرانــی در ثبــات سیاســی و امنیتــی افغانســتان اســت".

آقــای ابراهیمــی افــزود کــه مخاطــب مــا هم چنــان 
ــا درک  ــت ب ــوب اس ــه خ ــت ک ــا اس ــری ایتالف ه رهب
مســوولیت ها، همــکار ایــن نظــام باشــند و رهبــری 
ــرای نجــات و  ــا ب ــن ظرفیت ه ــد از ای ــز بای ــت نی حکوم

ــد. ــتفاده کن ــتان اس ــات افغانس ثب
مجلــس  اعضــای  از  تــن   ۶۰ دســته جمعی  ســفر 
ــاون  ــت مع ــه ریاس ــار ب ــت قنده ــه والی ــده گان ب نماین
نخســت مجلــس، گمانه زنی هــا و انتقادهایــی را بــه 
ــگ  ــه زن ــدارهایی ک ــفر و ُهش ــت. س ــته اس ــراه داش هم
ــداران حکومــت وحــدت  ــرای برخــی از طرف خطــر را ب

ــت. ــدا درآورده اس ــه ص ــی ب مل
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یــک مکتــب در نتیجــۀ حمــالت هوایــی نیروهــای ناتــو 
در کنــدز منهــدم شــد. مســووالن محلــی در ایــن والیــت 
ــداد  ــم بام ــاعت چهارونی ــی س ــداد حوال ــن روی ــد، ای می گوین

دیــروز در ایــن والیــت رخ داده اســت.
ــور  ــرق کش ــس شمال ش ــخنگوی پولی ــری، س ــوظ اهلل اکب محف
می گویــد کــه در ایــن حملــه تنهــا ۱ تــن زخــم برداشــته اســت. 
آقــای اکبــری می گویــد کــه نیروهــای ناتــو می خواســتند 
مکتــب خواجــه غلطــان را در حاشــیۀ شــهر منهــدم کننــد، امــا 
»اشــتباهًا« مکتــب خواجــه مشــهد در مرکــز شــهر هــدف بمبــارد 

ــه اســت. ــرار گرفت ــا ق ــن نیروه ــای ای جنگنده ه
ــد  ــز می گوی ــدز نی ــر معــارف شــهر کن جنــت گل ناصــری، مدی
کــه در حملــۀ هوایــی نیروهــای ناتــو در ایــن والیــت، مکتــب 
پســرانۀ خواجــه مشــهد در بنــدر خان آبــاد ویــران شــده اســت. 
بــه گفتــۀ او، در ایــن رویــداد ۳ تــن از باشــنده گان محــل 
ــز  ــب نی ــک مکت ــای نزدی ــا و دکان ه ــی شــده اند و خانه ه زخم

ــد. ــیب دیده ان آس
ــه  ــد ک ــدز می گوی ــرق کن ــس ب ــداهلل، ریی ــر حمی از ســوی دیگ
در نتیجــۀ حمله هــای هوایــی در روســتای اورتبالقیهــا در 
شمال شــرق مرکــز ایــن والیــت، پایه هــای بــرق وارداتــی 
تاجیکســتان بــه کابــل نیــز منهــدم شــده و یــک ســیم آن قطــع 

ــت. ــده اس گردی
ــورد  ــن م ــو را در ای ــای نات ــدگاه مقام هــای نیروه خواســتیم دی
ــته  ــی نداش ــان نتیجه ی ــون تالش های م ــا تاکن ــیم، ام ــته باش داش

اســت.

نگران تجهیز هوایی...
حقیقــت در کنتــرول حریــم هوایــی افغانســتان دخیــل هســتند 

ــد.  ــح دهن ــورد توضی ــن م ــا در ای ــم ت می خواهی
ــی  ــاهدان عین ــه ش ــتیم ک ــاور هس ــن ب ــه ای ــا ب ــت: م   وی گف
پــرواز هلیکوپترهــای ناشــناس تهدیــد مــی شــوند تــا در ایــن 
ــن  ــا در ای ــوند ت ــر نش ــد و حاض ــار کنن ــکوت اختی ــورد س م

ــد.   ــهادت بدهن ــورد ش م
 در ایــن حــال، وزارت دفــاع افغانســتان نیــز بــا انتشــار بیانیه یــی 
گفــت: هیــچ مدرکــی وجــود نــدارد کــه ادعــای وزارت خارجــه 
روســیه را در مــورد "کمــک رســاندن هلی کوپترهــای ناشــناس 

بــه داعــش در افغانســتان" تاییــد کنــد. 
ــتان  ــاع افغانس ــاون ســخنگوی وزارت دف ــش، مع ــد رادمن  محم
ــا  ــن ادعاهــای مطــرح شــده، ام ــود: در گذشــته همچنی ــه ب گفت
ــن موضــوع در  ــت افغانســتان نشــان داده کــه ای تحقیقــات دول

ــدارد.  ــت ن ــت و واقعی ــایعات اس ــد ش ح
ــدارک و  ــت روســیه م ــر اســت دول ــای رادمنــش گفــت بهت  آق
اســناد خــود را در ایــن مــورد بــه دولــت افغانســتان ارائــه کنــد. 
ــای  ــاس گفته ه ــم براس ــیه ه ــت روس ــاال دول ــت احتم او گف
بعضــی "گروه هــا و دســتگاه هایی کــه ایــن شــایعات را پخــش 

ــرده اســت. ــرح ک ــارات را مط ــن اظه ــد"، ای کرده ان
در همیــن حــال، اعضــای پارلمــان افغانســتان نیــز ماننــد روســیه 
ــتان  ــراز افغانس ــر ف ــناس ب ــای ناش ــرواز هلیکوپتره ــورد پ در م

نگــران انــد. 
ــی  ــل مدع ــدی قب ــار چن ــردم ننگره ــده م ــر نماین ــر قدی  ظاه
شــده بــود کــه در درگیــری بیــن داعــش و طالبــان در ولســوالی 
ــه کمــک  ــی ب ــژه آمریکای ــای وی ــت، نیروه ــن والی ــار ای چپره

ــد.  ــاران کردن ــان بمب ــبه نظامی ــان را ش ــد و طالب داعــش آمدن
ــه  ــرد ک ــالم ک ــس اع ــار در مجل ــردم ننگره ــده م ــن نماین  ای
ــای جنگــی  ــتفاده از هواپیماه ــا اس ــی ب ــژه آمریکای ــان وی نظامی
ــان  ــره طالب ــان را از محاص ــتافتند و آن ــش ش ــک داع ــه کم ب

ــد.  ــات دادن نج
ــه  ــش در منطق ــراد داع ــادی از اف ــمار زی ــود: ش ــه ب ــر گفت  قدی
ــار در  ــت ننگره ــار والی ــوالی چپره ــفید« در ولس ــجد س »مس
محاصــره طالبــان قــرار گرفتنــد و طالبــان درصــدد نابــودی آنــان 
بودنــد کــه نظامیــان آمریکائــی مانــع ایــن کار شــدند.  بــه گفتــه 
معــاون پارلمــان افغانســتان : بــا آغــاز درگیــری طالبــان و داعش 
ــه  ــه ب ــان در منطق ــژه آن ــروی وی ــی و نی ــای آمریکای هواپیماه
ــی  ــالت هوای ــدف حم ــورد ه ــان را م ــد و طالب ــرواز درآمدن پ
قــرار دادنــد و داعشــی هــای محاصــره شــده را نجــات دادنــد.

هشدار معاون مجلس:

غنی با کودتای سفید مواجه می شود
ناتو در کندز یک مکتب را به جای 

مکتبی دیگر »منهدم کرد«

روح اهلل بهزاد

د افغانســتان د کارګرانــو مــي ټولنــه لــه حکومتــه غــواړي چــې د 

دوی د تنخواګانــو د لوړولــو پــه برخــه کــې، خپلــې ژمنــې عمــي 

. کړي

امــکا یــا د افغانســتان د کارګرانــو مــي ټولنــه وايــي، کــه حکومت 

د کارګرانــو د تنخواګانــو د لوړولــو پــه برخــه کې، د دوی غوښــتنو 

تــه رســېدنه ونه کــړي، مــدين حرکتونــه بــه پیــل کــړي.

ــه  ــه ورځ پ ــنبې پ ــادري د ش ــروف ق ــس مع ــې رئي ــې ټولن د دغ

کابــل کــې یــوې خــري ناســتې تــه وویــل، کــه څــه هــم د افغــان 

ــمرش  ــې، د ولس ــه ک ــه برخ ــو پ ــو د لوړول ــو د تنخواګان کارګران

حکــم صــادر شــوی، خــو تــر اوســه پلــی شــوی نــه دی.

ښــاغلی قــادري وايــي، حکومــت بایــد د کارګرانــو ســتونزو او د 

بــې کارۍ روان وضعیــت تــه پــه کتــو، د دوی تنخواګانــې زیاتــې 

کــړي.

ښاغي قادري وویل:

"د مــوادو د بیــو لوړېــدو تــه پــه کتــو رسه، د کارکوونکــو 

تنخواګانــې بایــد زیاتــې يش، مــزد بایــد پــه ســمه توګــه وټــاکل 

ــانه  ــم روښ ــۍ حک ــمرشۍ ماڼ ــې د ولس ــه ک ــه دې برخ يش، پ

دی او غوښــتنه مــو دا ده چــې دغــه مصوبــه پلــې او تنخواګانــې 

زیاتــې يش."

ښــاغلی قــادري وايــي، پــه مارکېــټ کــې د مــوادو لــوړو بیــو تــه 

ــو  ــد، د هــر کارګــر میاشــتنۍ تنخــوا ۱۲۵۰۰ افغانی ــو بای ــه کت پ

تــه پورتــه يش.

د ده پــه خــره، اوس د یــوه کارګــر میاشــتینۍ تنخــوا ۵۰۰۰ 

ــواروي. ــه ه ــم ن ــتونزه ه ــوه س ــڅ ی ــې د دوی هې ــۍ ده چ افغان

ــر کال  ــې، ه ــو له مخ ــې د معلومات ــو ټولن ــتان د کارګران د افغانس

ــه کار ده  ــږي او پ ــه کې ــان د کار جوګ ــه ځوان ــااوخوا څلورلک ش

ــول يش. ــام کــې ونی ــه پ ــه پ چــې الزم حقــوق ورت

د دغــې ټولنــې مســؤلین دا هــم وايــي، کــه حکومــت د کارګرانــو 

تنخواګانــې زیاتــې نه کــړي، د حکومــت او کارګــرو تــر منــځ بــه 

واټــن زیــات او لویــې ســتونزې بــه رامنځتــه يش.

ــی، د  ــې وزارت واي ــتان د مالې ــې د افغانس ــت ک ــه وخ ــه ورت پ

کارګرانــو د تنخواګانــو موضــوع بــه و ارزول يش او د مــايل 

ــدام ويش. ــه دې اړه اق ــه، پ ــې ب ــورت ک ــه ص ــو پ امکانات

ــنبه  ــن ش ــزي ن ــد عبدالرحیم ــل حمی ــد اجم ــه وزارت ویان د دغ

ــل: ــه ووی ــو ت ازادي راډی

"د دوی د امتیــازي تنخواګانــو د زیاتولــو موضــوع او کومــه 

غوښــتنه چــې دوی یــې لــري، ارزول کېــږي او د تــوان تــر بریــده 

یــې پــه اړه اقــدام کــوو، کلــه چــې د ۱۳۹۶ ملریــز کال یــا نــورو 

ــام کــې  ــه پ ــه کــې پ ــات پ ــاره بودجــه ترتیبېــږي، امکان ــو لپ کلون

نیــول کېــږي، دا موضــوع وررسه رشیکــوو او د امکاناتــو له مخــې 

اقــدام کــوو."

ــر  ــو پ ــو د تنخواګان ــم د کارګران ــان ه ــارو پوه ــادي چ د اقتص

زیاتولــو ټینــګار کــوي او وايــي، پــه دې رسه بــه له یوې خــوا دوی 

ــه اقتصــادي  ــواد ل ــوه د هې ــه پل ــه بل ــه وهڅــول يش او ل ال کار ت

ــوي. ــته ک ــم مرس ودې رسه ه

د دغــو کارپوهانــو لــه ډلــې ســهراب بهمــن نــن شــنبه ازادي راډیو 

تــه وویــل، دغــې موضــوع تــه د حکومــت نــه پاملرنــه، د دې المل 

ــه د  ــر ت ــان به ــمېر ځوان ــڼ ش ــه او ګ ــې کاري زیات ــې ب ــوې چ ش

تللــو هڅــه وکــړي.

د کارګرانو ميل ټولنه:

حکومت دې له کارګرانو رسه خپلې ژمنې عميل کړي
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ورزش
مسعود حسن زاده

جوابی درخور
ــدن  ــتخدام ش ــل از اس ــا قب ــه ت ــت )ک ــخنگوی حکوم س
منتقــد و مخالــف اش بــود(، نوشــته اســت کــه اشــرف خــان 
ــه  ــی ک ــل کامنت های ــان خی ــد. در می ــاعت کار می کن ــانزده س ــه ش روزان
نــود درصدشــان تمســخر و فحــش و نقــد و بیــاب کــردن رییس جمهــور 
از مســیر یــادآوری گندهــای کــه زده اســت نوشــته شــده، کســی نوشــته: 

ــرد.« ــر می ک ــاعت فک ــک س »ای کاش روزی ی
ــر بزرگــی اســت. ســخنگو  ــان تزوی ــه چن ــن پاســخ ممکــن ب ــن بهتری ای
بــرای خوش خدمتــی، هنــگام نوشــتن ایــن دروغ حتــا بــه ایــن هــم فکــر 
ــا در  ــاًل نشــر شــده )حت ــه قب ــای رســمی ک ــق گزارش ه ــه طب نکــرده ک
روزنامــۀ هشــت صبــح کــه ایشــان کارمنــد آن بودنــد( آن جنــازۀ متحــرک 
بــه انــواع امــراض ناشــی از کهولــت و امــراض روانــی دیگــر مبتالســت و 
چنیــن کســی، حتــا بــرای تشــناب رفتــن نیــز بایــد یکــی از مشــاوران را 
بــا خــود ببــرد. چــه برســد بــه یــک ســاعت کار در شــبانه روز. ســخنگو 
حتــا دست شــویی رفتــن اشــرف خــان را نیــز کار حســاب کــرده اســت 
ــرای  ــل ب ــبانه روز )حداق ــن کارش در ش ــن، مفیدتری ــان م ــه گم ــه ب ک

شــخص خــودش( همیــن کار اســت.
ــی،  ــم انترنت ــون جرای ــه قان ــا ب ــتاتوس، بن ــن اس ــا ای ــاالً ب پ.ن: احتم
ــت  ــس و پرداخ ــال حب ــک س ــه ی ــوم ب ــی، محک ــت مل ــت وحش حکوم
جریمــۀ نقــدی دو برابــر هســتم. چــرا دو برابــر؟ چــون اول بــه شــخصیت 
ــردم. ــاش ک ــی را ف ــردم، دوم چــون اســرار دولت ــن ک اول مملکــت توهی

دكتر ناصر ثنا

تفکر استراتیژیک چیست؟
ــای  ــه و الگوه ــای کهن ــا، روش ه ــتن عادت ه ــر شکس هن
ــاد  ــرای ایج ــد. ب ــتراتیژیک می گوین ــر اس ــود را تفک موج
الگوهــای فکــری جدیــدی کــه مــا را از الگوهــای فکــری رایــج و ســنتی 
ــا را  ــن م ــای ذه ــه یی امکان پذیری ه ــا کاس ــم ت ــاز داری ــرد، نی ــر بب فرات
ــت  ــر اس ــز امکان پذی ــا همه چی ــۀ امکان پذیری ه ــم در کاس ــعه دهی توس
و همان گونــه کــه آنتونــی رابینــز می گویــد، فقــط غیرممکــن، غیرممکــن 

اســت. بــه ایــن دو ســوال دقــت کنیــد:
"آیــا می توانیــد تصــور کنیــد کــه ممکــن اســت روزی، ثروتمندتریــن یــا 
مشــهورترین فــرد دنیــا شــوید؟ "آیــا اگــر چنیــن تصــور و تخیلــی را بــه 

ــد؟" ــی بپردازی ــد هزینه ی ــد، بای ــان راه دهی ذهن ت
بنابــرآن، تفکــر اســتراتیژیک یــک شــیوۀ نگــرش متفــاوت نســبت بــه دنیــا 
اســت، دیــدن دنیــا از دریچه یــی کــه هیــچ فــرد دیگــری تــا بــه حــال از 
آن دریچــه بــه دنیــا نــگاه نکــرده اســت. بــرای داشــتن چنیــن نگرشــی، 
بایــد قــوۀ تخیــل خــود را پــرورش دهیــم و بــه انــدازۀ کافــی انگیــزه و 
ــرای  ــک معجــزه ب ــوع پیوســتن ی ــه وق ــا راه ب ــاور داشــته باشــیم. "تنه ب

شــما، بــاور کــردن آن اســت".

خلیل پژواک

ــرای حضــور آدم هــای کاردان  ــر و یک ســان ب فرصــت براب
ــت.  ــده اس ــعار نمان ــد ش ــت در ح ــص در حکوم و متخص
می بینیــم کــه بســیاری از چهره هــای جــوان و درس خوانــده 
در حکومــت صاحــب جایــگاه و فرصــت می شــوند. ایــن خــوب اســت. 
ــان  ــه یک س ــرای هم ــر ب ــای براب ــن فرصت ه ــه ای ــیدن ب ــا راه رس ام
ــه  ــال این ک ــل احتم ــن دلی ــه همی ــت. ب ــم نیس ــک ه ــا نزدی ــت؛ حت نیس
روزی ایــن فرصت هــای برابــر بــه انحصــار یــک خانــواده درآیــد، بســیار 
ــک  ــه ی ــی، بلک ــوادۀ خون ــن خان ــه الزام ــد. ن ــر می رس ــه نظ ــن ب ممک
ــوده  ــول دار ب ــت مدار و پ ــل سیاس ــه نسل اندرنس ــی ک ــف اجتماعی ی صن
ــای کالن  ــرای فرصت ه ــه ب ــی ک ــدن در رقابت ــده ش ــرای برن ــاده ب و آم

ــی وجــود دارد. مل
ــاز  ــه ب ــن مســیر ک ــر ای ــرای تغیی ــه نظــر می رســد ب ــن خاطــر ب ــه همی ب
صورتــی دیگــر و عصری تــری از انحصــار و بــه تبــع آن، محرومیــت برای 
بخــش دیگــری از جامعــه اســت، نــوع نــگاه مــا نســبت بــه فرصت هــای 
برابــر بایــد تغییــر کنــد. بــرای ایــن کار الزم اســت زمینــۀ رشــد برابــر برای 
ــالت  ــود. تحصی ــت ش ــد تقوی ــی بای ــارف دولت ــود. مع ــم ش ــردم فراه م
عالــی دولتــی بایــد از وضــع موجــود رهایــی یابــد و توانایــی رقابــت بــا 
دانشــگاه های کــه آن نســل شایســتۀ برخــورداری از فرصت هــای کالن را 
فراهــم می کنــد، داشــته باشــد. ایــن مهــم اســت. مثــاًل کســی کــه فرزنــد 
ــد  ــالن آدمِ ثروت من ــوادۀ ف ــو خان ــا عض ــروف ی ــت مدار مع ــالن سیاس ف
نیســت و صرفــًا تــوان تحصیــل در مکتــب و دانشــگاه دولتــی را دارد، تــا 
حــدی )بــه صــورت نســبی( از همــان امکانــات آموزشــی یی برخــوردار 

باشــد کــه نهادهــای خصوصــی برخــوردار انــد.
ــت های  ــور در پس ــرای حض ــت ب ــه رقاب ــت ک ــن نیس ــر ای ــت براب فرص
ارشــد دولتــی شــفاف باشــد؛ فرصــت برابــر ایــن اســت کــه بســیاری ها 
ــد، زمینه هــای آموزشــی  ــش و تخصــص را دارن ــه ســودای کســب دان ک
نســبتن یــک ســانی داشــته باشــند. از کجــا معلــوم، آنکــه بــه ترتیــب و در 
یــک دورۀ زمانــی فشــرده پشــت ســر هــم چنــد لیســانس و ماســتری از 
ــا یکــی از آن فرصت هــا  ــه )کــه گرفتــن حت دانشــگاه های خارجــی گرفت
ــتعداد  ــن اس ــت(؛ الزام ــل اس ــرت فی ــادی کار حض ــک آدم ع ــرای ی ب
ــرجنگل  ــل و س ــی در لع ــه در مکتب ــی ک ــه کس ــبت ب ــان تری نس درخش
ــده و آخــر هــم در دانشــگاه مــزار شــریف لیســانس گرفتــه،  درس خوان

داشــته اســت؟

پایان تورنمنِت فوتسال در غزنی

تیم کریکت ۱۹ سال افغانستان عازم سنگاپور شد

خـامس رفـت و سبـایوس آمـد

فیـسبـوک نـــامــه

تورنمنت فوتسال جام رمضان منطقۀ ککرِگ ولسوالی جغتوی والیت غزنی 
که به  تاریخ ۱۳ جوزا سال روان با شعار »عقل سلیم در بدن سالم است« آغاز 

شده  بود، روز گذشته با قهرمانی تیم قریۀ »بلبل« به پایان رسید. 
در این تورنمنت، ۲۲ تیمدر ۶ گروه به  مصاف هم رفتند. پس از پایان مرحلۀ 
گروهی و حذفی تیم های قریۀ بلبل، قریۀ سیاه قول، قریۀ سرخده و قریۀ بای 

محمد پایین، به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.
برگزار  را  فینال  بازی  و  پیروز  برابر حریفان خود  بلبل و سیاه قول  تیم های 

کردند.
در بازی نهایی  که روز گذشته برگزار شد، تیم قریۀ بلبل با نتیجۀ ۶ بر ۲ از 
سد تیم قریۀ سیاه قول گذشت و کپ قهرمانی این دور مسابقات را باالی 

سر برد.
مقام های  به ترتیب  نیز  پایین  محمد  بای  و  سرخده  سیاه قول،  قریه های  تیم 

بعدی را از آن خود کردند. 
تیم قریۀ پیاده راه نیز کپ اخالق این دور مسابقات را به خود اختصاص داد.
تشویق  را  مسابقات  این  برگزاری  از  تورنمنت هدف  این  کننده گان  برگزار 
جوانان به  ورزش، ایجاد شناخت بین جوانان و موسفیدان این منطقه، دوری 
ُجستن آنان از مخدرات، شناخت توانمندی های ورزشی جوانان و شناسایی 

چهره ها برای عضویت در تیم منتخب عنوان کردند. 
این تورنمنت شناخته شد و  بهترین داور  گفتنی است که حسن قندهاری، 

حسن رضا سیفی نیز آقای گلی را به دست آورد.
هم چنین غالم حضرت نیازی از تیم آگر به عنوان بهترین بازیکن و سلطان 
حسین نمازی از تیم بلبل به عنوان بهترین دروازه بان این تورنمنت شناخته 

شدند. 
قابل ذکر است که این دومین تورنمنت فوتسال است که از سوی شورای 
اجتماعی فرهنگی ککرک برگزار می شود. قبل از این نیز این شورا تورنمنت 

دیگری را تحت عنوان "جام دوستی" راه اندازی کرده بود.

ــم  ــه تی ــرد ک ــالم ک ــی اع ــر خبرنامه ی ــا نش ــور ب ــورد کش ــت ب ادارۀ کریک
ملــی ۱9 ســال کریکــت ایــن کشــور، بــرای شــرکت در جــام بین المللــی 

عــازم ســنگاپور شــده اســت. 
ــن  ــی ای ــوان قهرمان ــرای کســب عن ــابقات ب ــه، مس ــن خبرنام ــاس ای براس
ــزار  ــتان برگ ــال و افغانس ــزی، نپ ــنگاپور، مال ــورهای س ــان کش ــام می ج

ــود. ــاز می ش ــروز آغ ــابقات ام ــن مس ــن دور ای ــد و اولی ــد ش خواه
ــابقات، از  ــن مس ــرکت در ای ــرای ش ــتان ب ــال کریکــت افغانس ــم ۱9 س تی
یــک مــاه بدیــن ســو در هنــد تمریــن کــرده اســت. قــرار اســت کــه اولیــن 
دور مســابقات تیــم ملــی کریکــت افغانســتان، از روز دوشــنبه هفتــۀ جــاری 

آغــاز شــود.

خامــس  فــروش  از  پــس  رئال مادریــد،  فوتبــال  باشــگاه  ســرانجام 
رودریگــس، خریــد هافبــک ملی پــوش رئــال بتیــس را تأییــد کــرد.
خامــس رودریگــس، ۳ روز پیــش بــا باشــگاه فوتبــال بایرن مونیــخ 
پیوســت. ایــن باشــگاه آلمانــی او را بــه طــور قرضــی و بــا قــراردادی دو 

ــرد. ــذب ک ــد ج ــاله از رئال مادری س
ــاد معلومــات نشــر شــده در صفحــۀ رســمی باشــگاه رئال مادریــد،  ــر بنی ب
ــای  ــی از چهره ه ــه یک ــس ک ــال بتی ــالۀ رئ ــک ۲۰ س ــبایوس هافب ــی س دن
ــال  ــه باشــگاه رئ ــا اســت، ب ــر ۲۱ ســال اروپ شــناخته شــدۀ مســابقات زی

ــد پیوســته اســت. مادری
هرچنــد مبلــغ دقیــق قــرارداد ایــن آفبــک رئــال بتیــس بــه گونــۀ رســمی 
اعــالم نشــده اســت، امــا گفتــه می شــود کــه رئــال مادریــد بــرای جــذب 
ــس« پرداخــت  ــال بتی ــون بیشــتر از رئ ــور »۲ میلی ــون ی ــبایوس ۱۷ میلی س

خواهــد کــرد.
باشــگاه بارســلونا نیــز بــرای خریــد ســبایوس عالقمنــدی نشــان داده بــود، 
ــدان را ترجیــح داد و راهــی  ــد و شــاگردی زی ــال مادری ــا او باشــگاه رئ ام

قهرمانــان اروپــا شــد.
ــدز،  ــو هرنان ــس از تی ــس پ ــال بتی ــالۀ رئ ــک ۲۰ س ــبایوس هافب ــی س دن

دومیــن خریــد تابســتانی باشــگاه رئال مادریــد می باشــد.

مطمئن ترین 
راِه ختم جنگ، رسیدن به توافق است

دستگیر روشنیالی
بــرای پایــان دادن جنــگ در افغانســتان، ســوال ایــن نیســت کــه چــه بایــد کــرد 

و از کجــا بایــد آغــاز کــرد؟
"صلــح بــا پاکســتان در اولویــت مــا قــرار دارد و بعــداً بــا طالبــان، زیــرا طالبــان 

رهبــری واحــد ندارنــد" اشــرف غنــی بی.بی.ســی. 
ــا  ــان م ــای زم ــن جنگ ه ــوارترین و پیچیده تری ــی از دش ــتان یک ــگ افغانس جن
اســت. ایــن جنــگ در قــرن بیســتم آغــاز و در قــرن بیســت ویکم هــم ادامــه دارد. 
هیــچ پدیده یــی بــدون علــت نیســت، امــا هیــچ پدیده یــی اجتماعــی و سیاســی 
ــر  ــند و ب ــا می باش ــا دارای علت ه ــن پدیده ه ــد. ای ــت نمی باش ــک عل دارای ی
ــط،  ــرات، رواب ــا تأثی ــن پدیده ه ــول ای ــد و تح ــکل، رش ــا در تش ــالوۀ علت ه ع

ــد. ــج و... هــم نقــش دارن ــا، نتای رقابت ه
ــگ از  ــن جن ــد و در ای ــا دارن ــت؛ علت ه ــای عل ــه ج ــم ب ــتان ه ــگ افغانس جن
ــل  ــی عم ــی و جهان ــی، منطقه ی ــون داخل ــاد و گوناگ ــل زی ــاز عوام ــان آغ هم
ــر،  ــرت، فق ــج )مهاج ــرات و نتای ــش تأثی ــل، نق ــالوۀ عوام ــر ع ــد و ب می کنن
ــر از عوامــل  بی ثباتــی، بی اعتمــادی اجتماعــی...( ایــن جنــگ طوالنــی هــم کمت
جنــگ نمی باشــند. متأســفانه بعضــًا سیاســت دولت هــا بــه جــای عوامــل، روی 

ــردد. ــم می گ ــگ تنظی ــج جن ــرات و نتای تأثی
ــم کــه در طــی مــدت بیــش از ســه دهــه؛ عوامــل، بازیگــران،  ــا می دانی همــۀ م
نام هــا، شــعارها، تعریف هــا و اشــکال جنــگ: »جنــگ طبقاتــی«، »جنــگ 
ــر  ــرور« و... تغیی ــگ ت ــگ آزادی«، »جن ــاد« »جن ــالب«، »جه ــالب و ضــد انق انق
ــن  ــن؛ ممک ــکل نوی ــگ ش ــه جن ــود دارد ک ــم وج ــکان ه ــن ام ــد و ای ــرده ان ک
ــروزی  ــا هــم بازیگــران دی ــن و ی ــد و بازیگــران نوی »جنــگ قومــی« کســب کن
»روس هــا« یکبــار دیگــر وارد میــدان شــوند؛ امــا نقــش جنگــی و روش خصمانــۀ 
ــل  ــر عم ــدون تغیی ــت و ب ــور ثاب ــروز به ط ــه ام ــا ب ــاز ت ــان آغ ــتان از هم پاکس

می کنــد.
بــرای شــناخت جنــگ، بهتــر اســت اول عوامــل و تأثیــرات جنــگ از هــم جــدا 
شــوند و دوهــم، در بیــن عوامــل، عامــل اصلــی و تعییــن کننــده تشــخیص گــردد. 
ــه  ــکان می دهــد ک ــت ام ــه سیاســت مداران و دول ــگ ب ــی جن ــل اصل ــن عام یافت
سیاســت و روش صحیحــی اتخــاذ و از تدابیــر موثــر اســتفاده کننــد. تشــخیص 
عامــل اصلــی و متمرکــز کــردن، توجــه بــاالی آن مســیر حرکــت تاریــخ سیاســی 
ــچ کشــور و  ــن جنــگ جــز پاکســتان هی ــر خواهــد داد. در ای افغانســتان را تغیی
هیــچ نیــروی دیگــر نقــش تعییــن کننــده نــدارد. طالبــان نتیجــه و وســیلۀ جنــگ 

انــد، پــس عامــل اصلــی جنــگ پاکســتان اســت.
در اســتراتژی جنگــی پاکســتان، هــدف جیوپولتیــک اســت و وســیله یی به دســت 
آوردن ایــن هــدف ایدیولــوژی می باشــد. بــه عبــارت دیگــر، جیوپولتیــک »قــوۀ 
محرکــۀ جنــگ« اســت و ایدیولــوژی، »تغذیــه کننــده« و »توجیــه کننــدۀ« جنــگ 
ــه »دارلحــرب«  ــه افغانســتان را ب ــانی توانســت ک ــه آس ــوژی ب ــد. ایدیول می باش
ــد و  ــدس می باش ــت مق ــک مکلفی ــتار ی ــگ و کش ــه جن ــی ک ــد، جای ــل کن تبدی

ــن دســت آورد پاکســتان اســت. ــن بزرگ تری ای
در ایــن جنــگ، جیوپولتیــک بــاالی ایدیولــوژی و ایدیولــوژی بــاالی جیوپولتیــک 
تکیــه می کنــد و جیوپولتیــک امکانــات بســیار وســیعی را در اختیــار ایدیولــوژی 
ــیار  ــای بس ــتان، زمنیه ه ــم در پاکس ــتان و ه ــم در افغانس ــه ه ــد ک ــرار داده ان ق
ــن دو  ــن ای ــه بی ــد و آزادان ــی دارن ــادی و اوپراتیف ــی، اجتماعــی، م وســیعی ذهن
ــه، ماشــین  ــدون وقف ــال ب ــا مدرســه و هــزاران م ــد و صد ه کشــور عمــل می کن
ــی و  ــی افراط ــا گروه ــدات آن، ده ه ــه تولی ــد ک ــوژی را می چرخانن ــن ایدیول ای
ــگ«،  ــدۀ جن ــه کنن ــث »توجی ــوژی به حی ــند. ایدیول ــان می باش ــه طالب از جمل
ــرراً  ــگ مک ــن جن ــود در ای ــش خ ــه از نق ــت ک ــاخته اس ــادر س ــتان را ق پاکس

انــکار کنــد.
»جنــگ اعــالم نشــده یی بیــن افغانســتان و پاکســتان جریــان دارد« اشــرف غنــی. 
ــرد«  ــج می ب ــتان رن ــوی پاکس ــده از س ــی اعالم نش ــگ تهاجم ــتان از جن »افغانس
اشــرف غنــی .بی.بی.ســی. »صلــح بــا پاکســتان در اولویــت مــا قــرار دارد و بعــداً 

بــا طالبــان، زیــرا طالبــان رهبــری واحــد ندارنــد« اشــرف غنــی بی.بی.ســی...
»...این جاســت کــه وظیفــۀ اســتخبارات مطــرح می شــود. اســتخبارات )پاکســتان( 
بــا طالبــان در تمــاس بــود و قطعــًا هــم بایــد در تمــاس باشــد.« جنــرال مشــرف 

در روابــط بیــن افغانســتان و پاکســتان بــه جــای »شــک و بی اعتمــادی« »تــرس« 
ــی آورد و  ــود م ــد به وج ــر و تهدی ــی خط ــور طبیع ــرس ط ــت و ت ــم اس حاک
دشــمنی ایجــاد می کنــد. افغانســتان و پاکســتان بــه حاکمیــت یک دیگــر احتــرام 

نمی گذارنــد.
آیــا از یــک طــرف عمــق اســتراتژیک و مداخــالت مکــرر پاکســتان در افغانســتان 
و از طــرف دیگــر، اظهــارات حکمرانــان افغانســتان از جملــه »افغانســتان هرگــز 
ــرس  ــت« ت ــد پذیرف ــم آن را نخواه ــی ه ــه و هیچ گاه ــد را نپذیرفت ــط دیورن خ
ــه  ــور ب ــن دو کش ــأ در بی ــرس عم ــن ت ــا ای ــد و آی ــاد نمی کن ــل را ایج متقاب
واقعیــت مبــدل نشــده اســت؟ در چنیــن یــک حالــت، بــه اســاس کــدام منطــق، 
کــدام تجربــه و کــدام عقــل سیاســی از کشــورهای کــه حاکمیــت یک دیگــر را 
ــن  ــخ چنی ــا در تاری ــح کــرد؟ آی ــد دوســتی و صل ــه رســمیت نمی شناســند امی ب

ــود دارد؟ ــی وج نمونه ی
در دنیــا مــا جنگ هــای زیــادی بــه اســاس تــرس از یک دیگــر شــعله ور شــده اند. 
ذخایــر ســرگلوله های اتمــی هــم محصــول تــرس از یک دیگــر می باشــند. هنــد 
و پاکســتان هــم بــر بنیــاد تــرس متقابــل ســالح های اتمــی خویــش را به وجــود 
آورده انــد و مســابقۀ تســلحاتی را ادامــه می دهنــد. آزمایش هــای مسلســل 

موشــکی کوریــا شــمالی، نتیجــۀ چیــزی دیگــری جــز تــرس نمی باشــد.
مطمئن ترین راه ختم جنگ رسیدن به توافق است

ــت  ــت و تمامی ــه حاکمی ــتان ب ــتان و پاکس ــه افغانس ــی ک ــا زمان ــرم، ت ــه نظ ب
ــن  ــود، ای ــته نش ــان برداش ــل از می ــرس متقاب ــد و ت ــرام نگذارن ــر احت یک دیگ
ــاله...  ــصت س ــاله، ش ــاه س ــه پنج ــد، بلک ــدا نمی کن ــه پی ــا خاتم ــگ نه تنه جن
خواهــد شــد. ایــن جنــگ نــه بــا شکســت طالبــان خاتمــه می یابــد و نــه طالبــان 
ــگ  ــن جن ــۀ ای ــد و ادام ــتان می باش ــی پاکس ــناریو جنگ ــی در س ــن گروه آخری

ــد. ــای کن ــه رهنم ــوی تجزی ــه س ــتان را ب ــد افغانس می توان
»...بــدون فهــم سیاســی و شــناخت واقعیت هــا، نمی تــوان بــه بحــران افغانســتان 

پایــان داد.« اشــتاین مایر ربیــس جمهــور المــان.
در افغانســتان هــم جنــگ واقعیــت اســت و هــم نقــش بســیار عمــدۀ پاکســتان در 
ایــن جنــگ واقعیــت اســت. پــس چــرا تمــام توجــه بــاالی ایــن عامــل متمرکــز 
نمی شــود و چــرا راه حــل مشــکل بــا پاکســتان جســتجو نمی گــردد؟ پــس چــرا 
ــا پاکســتان تــالش نمی شــود؟  ــا پاکســتان و توافــق سیاســی ب ــرای مصالحــه ب ب
ــت  ــت. در سیاس ــت اس ــه در حرک ــت همیش ــد. سیاس ــف نمی کن ــت توق سیاس
معجــره رخ نمی دهــد و آنانــی کــه منتظــر معجــزۀ سیاســی اســتند، قبــاًل شکســت 
خــورده انــد. »مــا صــد ســال دیگــر انتظــار می کشــیم«... پاکســتان هــم می توانــد 
بگویــد، مــا صــد ســال دیگــر ایــن جنــگ را ادامــه می دهیــم و پاکســتان در ایــن 

جنــگ چــه چیــزی را از دســت می دهــد؟
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ــدادی ســرکرده  ــادی از کشــته شــدن ابوبکــر بغ ــار زی اخب
گــروه تروریســتی داعــش مطــرح شــده اســت امــا هــر بــار 
ــرح  ــی مط ــار تردیدهای ــن اخب ــودن ای ــورد درســت ب در م
ــد  ــار را تایی ــن اخب ــق ای ــع موث ــه مناب ــرا ک ــود چ می ش
ــی  ــن گزارش های ــاور چنی ــل ب ــن دلی ــه همی ــد و ب نمی کنن
ــورد  ــتری در م ــات بیش ــه جزئی ــرا ک ــود چ ــخت می ش س
ــده  ــر نش ــش منتش ــکان دفن ــا م ــد وی ی ــدن جس ــدا ش پی

اســت.
ــدادی  ــر بغ ــرگ ابوبک ــاره م ــده درب ــر ش ــات منتش اطالع
ــه در  ــاوی در بعقوب ــب الزرق ــدن ابومصع ــته ش ــاله کش مس
ســال ۲۰۰۶ و اســامه بــن الدن، رهبــر القاعــده در افغانســتان 

ــرد. ــی ک ــال ۲۰۰۱ را تداع در س
ــه  ــرد ک ــالم ک ــته اع ــون گذش ــیه در ۱۶ ج ــش روس ارت
ابوبکــر بغــدادی در حملــه جنگنده هــای روســی بــه محــل 
نشســت ســرکرده های داعــش در نزدیکــی شــهر رقــه 
ــت  ــی تح ــالف بین الملل ــی ائت ــا فرمانده ــد ام ــته ش کش
ــی  ــا رام ــرد. ام ــد نک ــا را تایی ــن گزارش ه ــکا ای ــر آمری ام
عبدالرحمــان، مدیــر دیــده بــان حقــوق بشــر ســوریه اظهــار 
ــه  ــوای ســند محرمان کــرد کــه او کشــته شــده اســت. محت
ــه  ــورش ب ــگام ی ــراق در هن ــش ع ــه توســط ارت داعــش ک
یکــی از مقرهــای داعــش در موصــل یافــت شــد واقعیــت 

ــد. ــرار می ده ــام ق ــه ای از ابه ــر را در هال ام
ــاره  ــه درب ــی ک ــم اطالعات ــه رغ ــد، ب ــران معتقدن تحلیل گ
مــرگ بغــدادی وجــود دارد امــا اساســا نمی تــوان بــه 
ســند کشــف شــده از داخــل موصــل اکتفــا کــرد و ایــن بــر 

ــد. ــوع می افزای ــی موض پیچیدگ
بغــدادی روزی آرزو داشــت بازیکــن فوتبــال یا وکیل شــود 
در حالــی کــه فــردی خجالتــی بــود کــه اعتمــاد بــه  نفــس 
نداشــت امــا آتشفشــان های داخــل خــود را بــه حــد انفجــار 
ــه  ــم زد ک ــش را رق ــار داع ــای مصیبت ب ــاند و فصل ه رس
مملــو از خونریــزی، وحشــی گری و خشــونت اســت. 
ــواد  ــم ع ــد ابراهی ــدادی باش ــر بغ ــه ابوبک ــل از اینک او  قب
ــال ۱9۷۱ در  ــاال در س ــه احتم ــد ک ــده می ش ــدری خوان الب
ــش  ــی ارت ــال ۲۰۰۳ وقت ــد. در س ــد شــده باش ــامرا متول س
آمریــکا وارد بغــداد شــد بغــدادی در قالــب گــروه "جیــش 
اهــل ســنه و جماعــه" کــه در تاســیس آن مشــارکت داشــت 
ــل  ــارغ التحصی ــد. او ف ــگ ش ــا وارد جن ــه آمریکایی ه علی
دانشــگاه بغــداد در ســال ۱99۶ در مقطــع لیســانس و 
فوق لیســانس از دانشــگاه صــدام در ســال ۱999 و نیــز 
دکتــرا از همــان دانشــگاه بــود کــه مدتــی نیــز در دانشــگاه 
تکریــت بــه عنــوان اســتاد دانشــگاه خدمــت کــرد. بغــدادی 
ــوکا در  ــدان ب ــه زن ــد و ب ــت ش ــه ۲۰۰۴ بازداش در فوری
ــی  ــوب عــراق منتقــل و در آنجــا نشــانه های افراط گرای جن

ــتعداد  ــری و اس ــای رهب ــد. او توانمندی ه ــدار ش وی پدی
ــت، او  ــی اس ــا حاک ــی روایت ه ــان داد و برخ ــود را نش خ
ــدان در حالــی کــه بزرگتریــن ســازنده  بعــد از آزادی از زن
ــادی را دور  ــراد زی ــود توانســت اف ــا ب ــراح آنه بمــب و ط

خــود جمــع کنــد.
ــر کشــته  ــن الدن، رهب ابوبکــر بغــدادی برخــالف اســامه ب
ــد  ــر می ش ــانه ها ظاه ــدرت در رس ــه ن ــده ب ــده القاع ش
ــد و آن  ــده ش ــرش دی ــدا و تصوی ــار ص ــک ب ــط ی و فق
ــزرگ  ــجد ب ــش از مس ــال پی ــه س ــه س ــود ک ــی ب هنگام
ــر داد  ــت" خب ــکل گیری "خالف ــل از ش ــوری در موص الن
و آخریــن فایــل صوتــی منســوب بــه وی نیــز کــه توســط 
ــه  ــوط ب ــد مرب ــر ش ــش منتش ــه داع ــته ب ــای وابس پایگاه ه
ــه  ــاز حمل ــا آغ ــان ب ــه همزم ــود ک ــته ب ــر گذش ــاه نوامب م
ــن  ــه موصــل منتشــر شــد و وی در ای ــی ب ــای عراق نیروه
فایــل از نیروهــای داعــش خواســته بــود "تــا بایســتند و تــا 

ــد". ــاد کنن ــهادت" جه "ش
ــال  ــل را کام ــهر موص ــی ش ــای عراق ــه نیروه ــس از اینک پ
ــادی نخســت  ــدر العب ــد و حی ــرل خــود درآورن تحــت کنت
وزیــر عــراق خبــر پیــروزی بــزرگ و آزادســازی ایــن شــهر 

را رســمًا اعــالم کــرد؛ خبــر کشــته شــدن ابوبکــر بغــدادی 
ــزرگ  اهمیــت خــود را از دســت داد چــرا کــه شکســت ب
ــروه پایتخــت خــود  ــن گ ــه ای ــود ک ــن ب ــش ای ــرای داع ب
ــر  ــرگ ابوبک ــن م ــود. همچنی ــراق از دســت داده ب را در ع
ــر القاعــده تاثیــر  ــدازه مــرگ رهب ــه ان بغــدادی چــه بســا ب
نداشــته باشــد چــرا کــه انتخــاب جانشــینی بــرای بغــدادی 

ــود. ماموریتــی دشــوار نخواهــد ب
ــرق  ــه الش ــا روزنام ــه ب ــراق در مصاحب ــی ع ــع امنیت مناب
ــن دارد کــه  ــد کــه احتمال هــا حکایــت از ای االوســط گفتن
ــه  ــتند ک ــخصی هس ــی دو ش ــاد الجمیل ــدی و ای ــاد العبی ای
ــرای جانشــینی ســرکرده داعــش مطــرح  بیشــتر نامشــان ب

اســت.
بــه گفتــه منابــع ایــاد عبدالرحمــان العبیــدی کــه ملقــب بــه 
"ابوصالــح" یــا "فاضــل حیفــا" اســت یــک افســر برجســته 
ــی  ــه از اندیشــه های رادیکال ــود ک ــابق در دوره صــدام ب س
تاثیــر پذیرفــت و پــس از ســقوط نظــام بعــث در عــراق در 
ــه القاعــده پیوســت و وی از بیــن بازداشــت  ســال ۲۰۰۳ ب
شــدگان ســابق در زنــدان بــوکا بــود. العبیــدی زمانــی کــه 
در ســال ۲۰۱۵ ریاســت شــورای نظامــی را پــس از کشــته 

برجســته  ســرکرده های  از  الترکمانــی  ابومســلم  شــدن 
عراقــی بــر عهــده گرفــت نامــش مطــرح و در همــان زمــان 

نیــز معــاون ابوبکــر بغــدادی در عــراق شــد.
ایــاد حامــد خلــف الجمیلــی معــروف بــه ابــو عبدالرحمــان 
االنصــاری کــه از شــهر فلوجــه عــراق اســت، در گذشــته در 
ســازمان اطالعــات ارتــش عــراق بــه عنــوان یــک ســرهنگ 
ــی  ــت داخل ــش امنی ــر بخ ــارت ب ــرد و نظ ــت می ک فعالی
داعــش را بــر عهــده داشــت و وی از ســرکرده های نزدیــک 
بــه بغــدادی بــود و پســت معــاون ســرکرده داعــش را نیــز 

بــر عهــده داشــت.
ســوالی کــه تردیدهایــی را ایجــاد می کنــد و نیــاز بــه پاســخ 
دارد سرنوشــت ســرکرده های میدانــی داعــش پــس از 
دســت دادن مقرشــان در شــهر موصــل اســت و اینکــه چــرا 
ــه  ــک ســند مطــرح می شــود ک ــورد ی ــا ســخنانی در م تنه
در آن اعــالم شــده بــود داعــش "باقــی می مانــد حتــی اگــر 
ابوبکــر بغــدادی کشــته شــده باشــد". بنابرایــن سرنوشــت 
ــد از  ــه بای ــنادی ک ــت؟ اس ــده اس ــه ش ــر چ ــناد دیگ اس
رازهــای داعــش و ســاختار رهبــری آن و والیت هــا و 

ــردارد. ــرده ب ــده پ ــش در آین طرح های
ــت  ــوز زود اس ــه هن ــد ک ــق بگوین ــه ح ــی ب ــاید برخ ش
آنهــا  محتــوای  و  ســندها  ایــن  مــورد  در  بخواهیــم 
ــتر از دو روز  ــوز بیش ــه هن ــژه اینک ــه وی ــم ب ــت کنی صحب
از موفقیت آمیــز بــودن عملیــات بازپس گیــری موصــل 
ــل آغــاز  ــاه قب ــه موصــل 9 م ــه ب ــا حمل نگذشــته اســت ام
شــد و تعــدادی از اعضــای داعــش بازداشــت شــده و 
ــل  ــرب موص ــرق و غ ــروه در ش ــن گ ــدد ای ــای متع مقره
ــی  ــیار کم ــات بس ــا اطالع ــد ام ــرار گرفتن ــه ق ــورد حمل م
ــد. ــرآورده نمی کن ــاز پژوهشــگران را ب ــه نی منتشــر شــد ک
کشــته شــدن ابوبکــر بغــدادی شــوک بزرگــی را بــه داعــش 
ــن اســت  ــا ای ــر م ــر از نظ ــا شــوک بزرگت ــد ام وارد می کن
کــه داعــش موصــل را از دســت داده اســت و چــه بســا بــه 
زودی نیــز رقــه را از دســت بدهــد کــه ایــن مســاله بدیــن 
ــدادی  ــر بغ ــه ابوبک ــالمی" ک ــت اس ــه "خالف ــت ک معناس

ســه ســال قبــل اعــالم کــرد عمــال پایــان یافتــه اســت.
ــر  ــدن ابوبک ــته ش ــه و کش ــل و رق ــری موص ــس گی بازپ
ــک  ــان ی ــت پای ــن اس ــود ممک ــد ش ــر تایی ــدادی اگ بغ
مرحلــه و آغــاز مرحلــه دیگــر باشــد کــه همچنــان جزئیــات 
ــن  ــی ای ــا مســاله قطع ــا مشــخص نیســت ام ــورد آنه در م
ــری  ــروه تکفی ــن گ ــک ای ــه ریشــه های ایدئولوژی اســت ک
ــق اســت و چــه بســا شــاخه هایی از  ــان عمی ــدرو همچن تن
آن بیــرون بیایــد کــه خطــر آن از جنگــی کــه در موصــل و 

ــد. ــر نباش ــم اهمیت ت ــود ک ــده ب ــاد ش ــه ایج رق

ــیه  ــور روس ــس جمه ــژه ریی ــده وی ــوف نماین ــر کابل ضمی
ــه مســکو منتظــر واکنــش  ــد ک ــور افغانســتان می گوی در ام
آمریــکا و کشــورهای غــرب در مــورد گزارش هــای منتشــر 
شــده مبنــی بــر حمایــت »هواپیماهــای ناشــناس« از گــروه 
تروریســتی داعــش در افغانســتان اســت و مســکو نگــران 

ایــن مســاله اســت. 
 نماینــده ویــژه رییــس جمهــور روســیه در امــور افغانســتان 
ــورد  ــیه در م ــد روس ــز مانن ــتان نی ــان افغانس ــزود: پارلم اف
پــرواز هلیکوپترهــای ناشــناس در مناطــق مختلــف کشــور 

نگــران اســت.
 بــه گــزارش افغانســتان.رو، کابلــوف همچنیــن گفــت: 
نماینــده گان خــود پارلمــان افغانســتان صریــح مــی گوینــد 
ــه آمریکایــی  کــه هلیکوپترهــای نظامــی ناشــناس متعلــق ب

هاســت. 
 وی خاطرنشــان کــرد کــه طــرف روســیه از موضــع عضــو 
پارلمــان افغانســتان در ایــن مــورد حمایــت می کنــد 
پــرواز  مــورد  در  را  پارلمــان  ایــن عضــو  نگرانــی  و 

هلیکوپترهــای ناشــناس کامــال موجــه مــی دانــد. 
ــای  ــرواز هلیکوپتره ــوع پ ــت: موض ــه گف ــوف در ادام  کابل
ناشــناس در حریــم هوایــی افغانســتان توســط دیپلمات های 
روســی در یکــی از جلســات شــورای امنیــت ســازمان ملــل 
مطــرح شــده و مســکو از ماموریــت ســازمان ملــل متحــد 

در افغانســتان )یونامــا( انتظــار دارد تــا یــک گــزارش جامــع 
را در ایــن مــورد تهیــه کنــد. 

 نماینــده ویــژه رییــس جمهــور روســیه در امــور افغانســتان 
بــا انتقــاد از ســکوت امریــکا و کشــورهای غربــی در مــورد 
پشــتیبانی هلیکوپترهــای ناشــناس بــه داعــش گفــت: مــا از 
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رســانۀ اجتماعــی فیســبوک تقاضــای مقامــات پاکســتانی 
را مبنــی بــر ارتبــاط دادن شــمارۀ موبایــل کاربــران 
جدیــد فیســبوک، بــرای رســیده گی بــه مشــکالت 
ــت. ــرده اس ــی، رد ک ــات جعل ــاد صفح ــی از ایج ناش

ســخنگوی فیســبوک در نامه یــی گفتــه اســت کــه 
ــا شــمارۀ  ــد ت ــان خواســته بودن مقامــات پاکســتانی از آن
تیلیفــون کاربــران را بــا صفحــات جدیــد فیســبوک شــان 

ــد. وصــل کنن
ــارزه  ــه فیســبوک مب ــن، نگاشــته اســت ک کریســتین چی
از  از کاربــران آن شــبکه  بــرای حراســت  را  خــود 

مداخله هــای غیــر ضــروری و بیــش از حــد حکومــات، 
ــد داد. ــه خواه ادام

در نامــۀ ســخنگوی فیســبوک نگرانــی از هرگونــه خطری 
کــه متوجــه کابــران فیســبوک باشــد، ابراز شــده اســت.

ــل اعــالم کــرد  ــه قب رســانۀ اجتماعــی فیســبوک دو هفت
کــه شــمار کابــران آن بــه بیــش از دو میلیــارد کاربــر در 

سراســر جهــان رســیده اســت.
فیســبوک کــه فعالیــت آن در ســال ۲۰۰۴ میــالدی آغــاز 
شــد، کاربــران آن محــدود بــه محصلیــن پوهنتــون 
ــبکۀ  ــن ش ــران ای ــمار کارب ــه ش ــال ک ــود. ح ــارورد ب ه
ــر رســیده اســت،  ــارد کارب ــه دو میلی ــزرگ رســانه ای ب ب
ایــن شــبکۀ رســانه یــی مــورد انتقــاد قــرار گرفتــه اســت، 
ــه گــروه هــای افراطــی اجــازه داده  ــن شــبکه ب ــرا ای زی
اســت تــا بــه ســادگی پیــام هــای افراطگرایــی شــان را از 

ــد. طریــق صفحــۀ فیســبوک نشــر کنن
مــارک زاکربــرگ، رییــس و بنیانگذار فیســبوک، روز ســه 
ــای  ــبوک از فعالیت ه ــران فیس ــه کارب ــاب ب ــنبه خط ش
ــه افتخــار دارد  ــاع کــرد و گفــت ک شــبکۀ رســانه ای دف
ــت  ــه شــرکت وی نقشــی عمــدۀ را در قســمت وصل ک

ــرده اســت. ــا ک ــان، ایف ــردم در سراســر جه م
حــال شــمار کاربــران فیســبوک نســبت بــه جمعیــت هــر 
کشــور جهــان بیشــتر اســت و شــمار کاربــران آن، بیــش 
از ۲۵ در صــد نفــوس ۷.۵ میلیــاردی جهــان مــی باشــد.

آیـا ابوبکـر بغـدادی 
به دنبال زرقـاوی و بـن الدن رفـت؟

نمایندۀ روسیه در امور افغانستان:

نگران تجهیز هوایی داعش هستیم
فیسبوک خواست پاکستان را رد کرد


