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ــرد  ــام ک ــر اع ــت کن ــس والی ــده پولی فرمان
ــات  ــازمان اطاع ــکاری س ــش هم ــه افزای ک
ارتــش پاکســتان و افــراد وابســته بــه داعــش 

ــت.  ــده اس ــران کنن ــت نگ ــن والی در ای
ــت  ــس والی ــده پولی ــه گل همــت فرمان جمع
ــراز نگرانــی از همــکاری ســازمان  ــا اب کنــر ب
ــش پاکســتان و داعــش اعــام  اطاعــات ارت
ــای  ــتانی از گروه ه ــان پاکس ــه نظامی ــرد ک ک
حمایــت  افغانســتان  دولــت  مخالــف 

. می کننــد
ــی  ــم زی وال ــد اهلل کلی ــر، وحی ــویی دیگ از س
والیــت کنــر نیــز اظهــار داشــت گــروه 
ــال  ــت فع ــن والی ــش در ای ــتی داع تروریس
توســط  آن  جنگ جویــان  و  اســت  شــده 
پاکســتان حمایــت و پشــتیبانی می شــوند.
در  داعــش  جنگ جویــان  می گویــد:  او 
وتــه  مانوگــی،  دره،  چپــه  ولســوالی های 
ــورگل و در برخــی دیگــر  ــی و ن ــور، چوک پ
ــت  ــر فعالی ــت کن ــق دور دســت والی از مناط
ــای  ــد. آق ــرده ان ــاز ک ــود را آغ ــی خ تبلیغات

کلیــم زی در ادامــه گفــت: ایــن گــروه مرکــز 
ــدارد. ــخصی ن مش

ــت  ــر از دول ــت کن ــاکنان والی ــماری از س ش
داعــش  فعالیــت  از  تــا  بودنــد  خواســته 
ــه  ــت ب ــن درخواس ــا ای ــد، ام ــری کن جلوگی
ــه عملــی نشــده اســت. نظــر می رســد ک

برخــی آگاهــان پیــش از ایــن گفتــه بودنــد که 
حمــات راکتــی از خــاک پاکســتان در والیت 
ــت و  ــده اس ــردم ش ــی م ــبب آواره گ ــر س کن
مناطــق خالــی از ســکنه مــکان مناســبی بــرای 

ــت. ــتی اس ــای تروریس ــت گروه ه فعالی
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نامۀ طالبان به ترامپ؛ 
"تصمیم به اخراج تمام نیروهای تان بگیرید"

چگونه گی نگارش مقالۀ 
پژوهشی

د امريکا شتون د ترهګرۍ په 

وړاندې مبارزه کې مهم دی

بیش از ۶۰۰ رسانه به گونه 
غیرقانونی فعالیت دارند

معیـن نشـراتی وزارت اطاعـات و فرهنـگ کشـور 
می گویـد کـه در حـدود ۱۲۰۰ رسـانه قانونـی و بیش 
از ۶۰۰ رسـانه بـه گونـه غیـر قانونـی در افغانسـتان 

دارند. فعالیـت 
بـه گـزارش خبرگـزاری جمهـور؛ وزارت اطاعـات 
اسـترداد  سـالروز  رسـیدن  فـرار  بهانـه  بـه  فرهنـگ 
اسـتقال کشـور کنفرانـس را تحـت نـام سـیر تحول 
مطبوعـات افغانسـتان امـروز سه شـنبه ) ۲۴ اسـد ( در 
تـاالر رادیـو تلویزیـون ملـی در کابـل برگـزار کـرد.

سـید آقـا فاضـل سـانچارکی، معیـن نشـراتی وزارت 
اطاعـات و فرهنگ از کمیت رسـانه ها در افغانسـتان 
ابـراز خرسـندی کـرده می گویـد کـه در حـال حاضر 
بـه تعـداد ۱۲۰۲ رسـانه بـه گونـه رسـمی و قانون در 
افغانسـتان فعالیـت دارد امـا بـه تعـداد ۶۶۸ رسـانه  
دیگـر بـه گونـه غیرقانونـی و رسـمی در افغانسـتان 

فعالیـت دارد.
و  اطاعـات  وزارت  کـه  گفـت  سـانچارکی  آقـای 
فعالیـت رسـانه های کـه  تاکنـون در زمینـه  فرهنـگ 
مجـوز فعالیت نداشـته اند، چشـم پوشـی هایی داشـته 
امـا ایـن وزارت پـس از ایـن بـا آنـان به گونـه جدی 
برخـورد نموده تـا فعالیت هـای آنان قانونمند شـده و 
تـا از ایـن طریـق زمینـه " بی بندباری  هـای رسـانه ای 

شـود. گرفته   "
هرچنـد معیـن وزارت اطاعـات و فرهنـگ از کمیت 
رسـانه ها در افغانسـتان ابـراز خرسـندی می کنـد امـا 
می گویـد که فعالیـت رسـانه های افغانسـتان هنوز هم 
معیـاری نشـده و رسـانه ها بایـد در ایـن زمینه بیشـتر 

کنند. تـاش 
پرداختـن  نـوع  کـه  می گویـد  سـانچارکی  آقـای 
رسـانه  یی،  زبـان  موضوعـات،  بـه  نسـبت  رسـانه ها 
جملـه   از  سـازی  تخصصـی  و  رسـانه یی  اخـاق 
نارسـایی های رسـانه های افغانسـتان اسـت. نارسـایی 
کـه فعالیـت رسـانه های افغانسـتان را از چشـم انـداز 
بـودن  معیـاری  از  فرهنـگ  و  اطاعـات  و  وزارت 

اسـت. داشـته  نگـه  دور  رسـانه  یی  فعالیت هـای 
معیـن نشـراتی وزارت و اطاعـات و فرهنـگ تاکیـد 
می کنـد کـه برخـی از رسـانه ها فعالیت های سـلیقه ای 
داشـته و نیـز منافـع ملـی را کمتـر در نظـر می گیرند.

در همیـن حـال صدیـق اهلل توحیـدی، رییـس نهـاد 
نـی می گویـد کـه برخـی از رسـانه های کـه بـه گونه 
دارنـد  نشـرات  زبانـی  و  سیاسـی  سـمتی،  قومـی، 
بـرای مـردم افغانسـتان مشـخص اسـت، امـا اکثریت 
رسـانه ها در راسـتای منافـع ملـی عمـل نمـوده و در 

زمینـه معیـاری شـدن تـاش می کننـد.
کـه  کادری  مشـکل  کـرد:"  تاکیـد  توحیـدی  آقـای 
داشـت  وجـود  رسـانه ها  در  گذشـته  سـال های  در 
اکنـون موجـود نبـوده و مـا نیـز در این زمینـه نگرانی 
نداریـم اما مشـکل رسـانه های افغانسـتان، نـگاه مبهم 
حکومـت بـه قضایا اسـت کـه گاهـی به همیـن دلیل 
شـماری از تخطی ها و اشـتباهات صـورت می گیرد".
وزارت اطاعـات و فرهنـگ در کنفرانس سـیر تحول 
مطبوعـات در افغانسـتان، نخسـتین نمایشـگاه عکـس 
از تحـوالت مطبوعـات افغانسـتان را نیـز بـه نمایـش 

گذاشت.
از نخسـیتن اثر رسـانه ای چاپـی افغانسـتان نزدیک به 
یـک و نیـم قـرن می گـذرد، بـه گفتـه شـماری زیادی 
از تاریـخ نویسـان نخسـتین نشـریه چاپـی افغانسـتان 
بـه نام شـمس النهار بـوده کـه در زمان امیر شـیرعلی 

خان تاسـیس شـده است.
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فرمانده پولیس کنر:
همکاری داعش و آی.اس.آی در والیت کنر نگران کننده است

رویارویی روسیه و امریکا 
در افغانستان فرصتی برای یک تعامل تازه

واشنگتن پُست:

خود سری های غنی 
اوضاع را شکننده کرده است

آیـا مـاهیت 
جنـگ تغییـر کـرده؟

عطا محمد نور
 و"دسیسه های تازه"
میشود؟ جه موا دوستم سرنوشت به  نور  یـا آ

ایــن روزنامــه بــا اشــاره بــه بــروز اختالفــات اخیــر در افغانســتان 
گفتــه اســت کــه نابه ســامانی ها سیاســی– اجتماعــی در افغانســتان 
ــش  ــرود. افزای ــقوط ب ــگاه س ــه پرت ــت ب ــا حکوم ــده ت ــبب ش س
ــا  ــا در افغانســتان ســبب شــده ت ــکاری، خشــونت و نارضایتی ه بی

ــد. ــه یاب ــا ادام ــود و انتقاد ه ــزوی ش ــی من محمداشــرف غن



ایــن روزهــا وقتــی رییــس جمهــوری کشــور 
ــروه  ــات گ ــش حم ــه افزای ــد ک ــی خواه م
ــد  ــی گوی ــد م ــه کن ــف را توجی ــای مخال ه
تغییــر  افغانســتان  کــه نوعیــت جنــگ در 
کــرده و بــه تبــع آن ســخنگویان او نیــز از 
تغییــر ماهیــت جنــگ ســخن مــی گوینــد. آن 
ــه شــیوه  ــن ادعــا خــود ب ــات ای ــرای اثب ــا ب ه
ــی  ــاره م ــلح اش ــان مس ــی مخالف ــای جنگ ه
کننــد و حملــه بــه غیرنظامیــان و یــا ســاختمان 
ــت  ــر ماهی ــی را بخشــی از تغیی ــای غیرنظام ه
ــای  ــد. ادع ــی کنن ــوان م ــور عن ــگ در کش جن
ــت  ــر ماهی ــر تغیی ــی ب ــای کشــور مبن ــام ه مق
ــد  ــی کنن ــه م ــه ارای ــای ک ــال ه ــا مث ــگ ب جن
تناســب و همخوانــی نــدارد. مثــل ایــن اســت 
ــؤتفاهم  ــار س ــورد دچ ــن م ــا در ای ــه آن ه ک
شــده و از ماهیــت چیــز دیگــری را اراده 
مــی کننــد. آیــا واقعــا ماهیــت جنــگ در 
ــام  ــه مق ــن ک ــا ای ــرده و ی ــر ک افغانســتان تغیی
ــی  ــت را نم ــق ماهی ــای دقی ــور معن ــای کش ه
داننــد؟ بــرای روشــن شــدن موضــوع نخســت 
بایــد دیــد کــه ماهیــت چیســت و وقتــی مــی 
گویــم ماهیــت چیــزی تغییــر کــرده هــدف از 
آن چــه مــی توانــد باشــد. در علــم منطــق بــه 
چیــزی ماهیــت گفتــه مــی شــود کــه چیســتی 
آن شــی یــا پدیــده را نشــان مــی دهــد. وقتــی 
چیــزی را مــی بینیــم بــه آن نامــی مــی دهیــم 
ــد چیســتی آن شــی  ــی توان ــام کــه م ــن ن و ای
ــاره  ــی اش ــت آن ش ــه ماهی ــد، ب ــان ده را نش
ــزی را  ــی چی ــال وقت ــه مث ــه گون ــد. ب ــی کن م
مــی بینیــم کــه شــاخه و بــرگ و تنــه دارد مــی 
ــس  ــت. پ ــت اس ــی درخ ــن ش ــه ای ــم ک فهمی
مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه ماهیــت همــان 
ــد.  ــد باش ــی توان ــده م ــی و پدی ــک ش ذات ی
ــوان  ــی ت ــا م ــف آی ــن تعری ــه ای ــه ب ــا توج ب
افغانســتان  گفــت کــه ماهیــت جنــگ در 
ــه  ــی ب ــدون شــک وقت ــرده اســت؟ ب ــر ک تغیی
ــری  ــچ تغیی ــم هی ــگاه مــی کنی ــی ن جنــگ فعل
در ماهیــت آن دیــده نمــی شــود. گــروه هــای 
ــود را  ــت خ ــش مخالف ــال پی ــانزده س ــه ش ک
بــا نظــام جدیــد اعــام کردنــد و در برابــر آن 
ســاح بــه دســت گرفتنــد هنــوز همــان گــروه 

ــه روی  ــد ک ــابه آن ان ــای مش ــروه ه ــا و گ ه
چنــد هــدف اساســی مــی جنگنــد. اگــر گــروه 
هــای فعلــی قبــا مــی گفتنــد کــه مــا در پــی 
ــه  ــم ب ــی خواهی ــتیم و م ــام هس ــدازی نظ بران
زعــم خــود " امــارت اســامی" بســازیم ولــی 
حــاال بگوینــد کــه مــا در پــی تشــکیل امــارت 
اســامی نیســتیم ومثــا مــی خواهیــم نظامــی 
ــی شــد گفــت  ــم، م لیبرالیســتی تشــکیل بدهی
ــر کــرده و  کــه ماهیــت جنــگ در کشــور تغیی
دیگــر مخالفــان مســلح جنــگ خــود را " جهاد 
مقــدس" نمــی داننــد و بــه دنبــال ارزش هــای 
دیگــری مــی جنگنــد. امــا وقتــی آن هــا مثــا 
بــرای از پــا درآوردن دولــت فعلــی حملــه بــه 
غیــر نظامیــان را جــواز مــی دهنــد بــه معنــای 
ــه  ــوان از آن ب ــی ت ــت و م ــگ نیس ــر جن تغیی
تغییــر تاکتیــک و یــا شــیوه هــای جنــگ تعبیــر 
کــرد. شــاید در چنــد ســال گذشــته نیروهــای 
ــه  ــند ک ــیده باش ــه رس ــن نتیج ــه ای ــف ب مخال
ــد  ــود بای ــای خ ــدف ه ــه ه ــیدن ب ــرای رس ب
در تاکتیــک هــای نظامــی شــان تغییراتــی وارد 
ــر  ــز تغیی ــدگاه نی ــن دی ــا از همی ــا حت ــد. ام کنن
چندانــی در شــیوه هــا و تاکتیــک هــای جنگــی 
ــای  ــام ه ــه مق ــه ک ــلح آن گون ــان مس مخالف
ــده نمــی  ــری دی ــد، تغیی ــی کنن ــی اراده م دولت
ــر مخالفــان  شــود. مگــر در شــانزده ســال اخی
ــد و  ــه کردن ــان حمل ــه غیرنظامی ــم ب مســلح ک
ــات  ــا حم ــا ب ــر باره ــتند؟ مگ ــا را کش آن ه
ــر  ــا غی ــتن ده ه ــبب کش ــود س ــاری خ انتح
نظامــی بــه شــمول کــودکان و زنــان نشــدند؟ 
آیــا مخالفــان مســلح کارمنــدان دولتــی را 
ــه  ــتند؟ در چ ــم کش ــوس ک ــام جاس ــر ن زی
ــن شــانزده ســال گــروه هــای  ــی طــی ای زمان
ــان و  ــه غیرنظامی ــری ب ــت خــواه و تکفی تمامی
هــدف هــای غیرنظامــی رحــم کــرده انــد کــه 
ــود  ــای خ ــی ه ــانی ناکام ــرای الپوش ــروز ب ام
ــگ  ــت جن ــر ماهی ــور از تغیی ــای کش ــام ه مق
ســخن مــی گوینــد؟ جنگ افغانســتان از ســوی 
ــی  ــه ی ــان منطق ــف و حامی ــای مخال ــروه ه گ
ــا  ــک هــدف کان آغــاز شــده و ت ــا ی شــان ب
امــروز نیــز زیــر نــام همــان هــدف ادامــه دارد. 
مخالفــان مســلح کــه اکثــر شــان حمایــت هــای 

کشــورها و گــروه هــای افــراط گــرای منطقــه 
را بــا خــود دارنــد، بــرای منهــدم کــردن نظــام 
سیاســی فعلــی در افغانســتان مبــارزه مــی کننــد 
ــرون  ــت ق ــوع حاکمی ــه ن ــد ک ــاش دارن و ت
ــور  ــر کش ــود را ب ــتبدادی خ ــطایی و اس وس
ــه  ــی را ک ــوع حاکمیت ــان ن ــم ســازند. هم حاک
حداقــل مــردم افغانســتان شــش ســال تجربــه 
ــد. از  ــارت اســامی" دارن ــام" ام ــر ن آن را زی
نظرمخالفــان مســلح و بــه ویــژه طالبــان جنــگ 
شــان ماهیتــی کامــا "اســامی" و "آزادی 
بخــش" دارد و آن هــا مدعــی انــد کــه در 
برابــر کفــار مــی جنگنــد؟ آیــا در ایــن دیــدگاه 
ــوری  ــت جمه ــس از ریاس ــری پ ــدام تغیی ک
ــه از  ــت ک ــده اس ــود آم ــه وج ــی ب ــای غن آق
ــود؟  ــه ش ــخن گفت ــگ س ــت جن ــر ماهی تغیی
شــاید آقــای غنــی خواســته باشــد کــه دیگــر 
ــی  ــا را بخش ــا آن ه ــد و ی ــان نجنگ ــا طالب ب
ــی در  ــازد ول ــش بس ــی دولت ــت فعل از سیاس
ایــن کــه ماهیــت جنــگ طالبــان تغییــر کــرده 
ــوا  ــداز رس ــط ان ــک غل ــد ی ــی توان ــط م فق
ــان از روزی کــه جنــگ در  ــده باشــد. طالب کنن
افغانســتان را آغــاز کــرده انــد نــه تنهــا ماهیــت 
آن را تغییــر نــداده انــد کــه حتــا در شــیوه های 
کشــتار خــود نیــز هیــچ دگرگونــی یــی رونمــا 
ــان  ــراد از هم ــربریدن اف ــر س ــد. مگ ــرده ان نک
شــیوه هــای معمــول تاکتیــک جنگــی طالبــان 
در شــانزده ســال گذشــته نبــوده اســت؟ نمــی 
ــی  ــی کفایت ــی هــای ب ــن فرافکن ــا چنی ــوان ب ت
ــور  ــهروندان کش ــر ش ــود را در براب ــای خ ه
ــان  ــه کــرد. اگرشــیوه هــای جنگــی طالب توجی
ــای  ــیوه ه ــد ش ــزان بای ــان می ــه هم ــرده ب ک
ــور  ــی کش ــای امنیت ــی نیروه ــی و تدافع جنگ
ــا  ــد ت ــی ش ــی م ــر و دگرگون ــار تغیی ــز دچ نی
ــق،  ــی زنب ــون چهارراه ــی چ ــوی حوادث جل
ــان  ــد. طالب ــی ش ــه م ــد گرفت ــرات و هلمن ه
مــی تواننــد مطابــق بــه نیازهــا و شــرایط 
کشــور تاکتیــک هــای جنگــی خــود را تغییــر 
ــی  ــران نظام ــن کاری از مدی ــرا چنی ــد چ دهن
ــه  ــاال ک ــژه ح ــه وی ــت، ب ــاخته نیس ــور س کش
ــز  ــی نی ــای امنیت ــای نیروه ــرقوماندان اع س
کســی اســت کــه شــانزده ســاعت متواتــر کار 
ــن مغــز متفکــر جهــان مــی  ــد و دومی مــی کن

باشــد. 
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ضمیــر کابلوفــف، نماینــدۀ روســیه در افغانســتان، اظهاراتــی 
کــرده اســت کــه از رویارویــی جــدی میــان روســیه و 
امریــکا در خصــوص افغانســتان خبــر میدهــد. ایــن نخســتین 
ــه  ــت ک ــارۀ امریکایی هاس ــا در ب ــح روس ه ــارات صری اظه

ــرا مطــرح شــده اســت.  اخی
ــتان،  ــرای افغانس ــیه ب ــژۀ روس ــدۀ وی ــوف، نماین ــر کابل ضمی
ــاکام” خوانــده  ماموریــت نظامــی امریــکا در افغانســتان را “ن
ــد افغانســتان را  ــی بای ــای امریکای ــه نیروه ــه اســت ک و گفت
ــۀ  ــا روزنام ــو ب ــوف در گفت و گ ــای کابل ــد. آق ــرک کنن ت
ــیه در  ــد روس ــه هرچن ــه ک ــن گفت ــتیا همچنی ــی ایزوس روس
گذشــته مشــکلی بــا حضــور نیروهــای امریــکا در افغانســتان 
نداشــت؛ امــا بــا توجــه بــه “ناکامــی” ماموریــت نظامــی ایــن 
کشــور، آنهــا بایــد افغانســتان را تــرک کننــد. او افــزوده کــه 
هــدف حضــور نیروهــای امریکایــی در افغانســتان جلوگیــری 
از تبدیــل شــدن ایــن کشــور بــه پناهــگاه امــن بــرای 
ــش  ــس از بی ــا پ ــوده اســت ام ــی ب تروریســت های بین الملل
از یک ونیــم دهــه حضــور آنهــا، افغانســتان بــه “نیمه ماشــین 

ــت.  ــده اس ــل ش ــت ها” تبدی ــی تروریس جوجه کش
ایــن اظهــارات نماینــدۀ ویــژۀ روســیه بــرای افغانســتان نشــان 
ــد، موضع گیری هــای شــان را در  می دهــد کــه روس هــا دارن
ــر افغانســتان و حضــور امریکایی هــا شــدت می بخشــند  براب
و ممکــن اســت کــه ایــن اظهــارات زبــان تهدیــد را بــه هــم 
ــه  ــانه ها ب ــه پیشــتر برخــی رس ــی ک ــرد؛ چنان ــه خــود بگی ب
ــد  ــیه می خواه ــه روس ــد ک ــه ان ــای روســی گفت ــل مقام ه نق
مواضــع داعــش را در افغانســتان بمبــاران کنــد. حــاال 
ــه چوچــه  ــین نیم ــوف و تشــبیه "ماش ــای کابل ــارات آق اظه
کشــی" تروریســم در معنــای حضــور امریــکا، می توانــد حتــا 
دروازه هــای دیپلوماســی را ببنــدد. بیانیــۀ نماینــدۀ روســیه در 
امــور افغانســتان در حالــی بــه ایــن لحــن صــادر شــده اســت 
کــه کاخ ســفید، زمزمــۀ تغییــر در راهبــرد نظامــی اش را راه 
انداختــه اســت و نیــز از خصوصــی شــدن جنــگ افغانســتان 
ــرایط  ــری در ش ــن موضع گی ــد. ای ــان می آی ــه می ــخن ب س
ــرد؛  ــاال می ب ــتان را ب ــردم افغانس ــی م ــتر نگران ــی، بیش کنون
زیــرا تجربــه رویارویــی امریــکا و روســیه در ســوریه و عراق، 
افغانســتان را وحشــت زده کــرده اســت؛ اگــر تقابــل نظامــی 
ــه  ــد ک ــیه بخواه ــرد و روس ــن افغانســتان شــکل بگی در زمی
بــر بنیــاد ادعایش"داعش هــای خلــق شــده توســط امریــکا" 
ــنج ها  ــرا تش ــود. زی ــران می ش ــتان وی ــد، افغانس ــود کن را ناب
ــتان  ــوند و افغانس ــتر می ش ــدت بیش ــای از ش وارد مرحله ه
را وارد مرحلــۀ خطرناکــی میســازند کــه نبایــد تکــرار شــود. 
ــا  ــه دنی ــل هم ــۀ تعام ــتان نقط ــه افغانس ــی ک ــا از آنجای ام
شــده اســت بــه خصــوص نقطــۀ تعامــل بازی گــران اصلــی 
ــی را  ــن توانای ــا ای ــتان ام ــت افغانس ــان، دول ــطح جه در س
ــوان  ــه عن ــا ب ــن تقابل ه ــه از ای ــت ک ــته اس ــوز نداش ــا هن ت
ــه  تعامل هــا نفــع ببــرد؛ زیــرا آقــای غنــی، پیــش از توجــه ب
ایــن مســایل، ســرگرم مســایل قومــی و تنش هــای زبانــی و 
ــد. ــد فکــر کن ــه مســایل دیگــر نمی توان سیاســی اســت و ب

 امــا اکنــون، تقابــل میــان روســیه و امریــکا بر ســر افغانســتان 
می توانــد بــه تعامــل بســیار مهــم تبدیــل شــود. اگــر دولــت 
افغانســتان، ایــن توانایــی را داشــته باشــد کــه از تقابل روســیه 
ــتر  ــتان را بس ــد و افغانس ــاد کن ــل ایج ــک تعام ــکا ی و امری
تعاملــی آنــان در مبــارزه بــا تروریــزم و حمایــت از افغانســتان 
بســیازند، فرصت خوبی مهیاســت و باید از آن اســتفاده شــود. 
ــده پروژه هــای خــاص  ــق کنن ــا اگــر ارگ، در ســطح تطبی ام
عمــل کنــد و در پــی تشــدید ایــن رقابت هــا در کنــار یکــی از 
بازیگیــران قــرار بگیــرد، افغانســتان بــه شــکل مســتقیم دوزخ 
ایــن رویارویــی جدیــد خواهــد شــد. امــروزه آنچــه کــه در 
ــر  ــه و در ســوریه اتقــاق می افتــد تاثیــر کانــی ب خــاور میان
آنچــه بایــد در افغانســتان بگــذرد دارد و نیــز آنچــه در شــرق 
ــتان  ــل در افغانس ــت تعام ــد وضعی ــاق می افت ــم اتف ــا ه اروپ
میــان روســیه و امریــکا را دچــار تحــول می کنــد. در چنیــن 
ــوان  ــه عن ــد ب ــه می توان ــت افغانســتان ک ــن دول ــرایطی ای ش
ــد و از بازیگــران  ــرل کن ــت را کنت ــان مملکــت وضعی صاحب
ــان اســتفاده  رقیــب در جهــت منافــع افغانســتان و تعامــل آن
ببــرد در غیــر آن افغانســتان امــکان تبیــدل شــدن بــه ســوریه 

ــر از آن را دارد.  ــا خطرناک ت دوم حت

رویارویی روسیه و امریکا 
فرصتی برای یک تعامل تازه
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ــته  ــت نگاش ــنگتن پُس ــی واش ــۀ امریکای روزنام
اســت کــه محمداشــرف غنــی، رییــس حکومــت 
وحــدت ملــی بــه دلیــل اســتفادۀ بیــش از حــد از 
صاحیت هــای وظیفه یــی اش حکومــت را بــه 

ــت.  ــرده اس ــش ب ــکننده گی پی ــرف ش ط
ایــن روزنامــه بــا اشــاره بــه بــروز اختافــات اخیر 
در افغانســتان گفتــه اســت کــه نابه ســامانی ها 
سیاســی–اجتماعی در افغانســتان ســبب شــده 
تــا حکومــت بــه پرتــگاه ســقوط بــرود. افزایــش 
ــکاری، خشــونت و نارضایتی هــا در افغانســتان  بی
ســبب شــده تــا محمداشــرف غنــی منــزوی شــود 

ــد. ــه یاب ــا ادام و انتقاد ه
ــده  ــی ش ــای غن ــث محاصــره آق ــاد باع ــن انتق ای
ــگاهی  ــر دانش ــی، قش ــای سیاس ــت، چهره ه اس
ــت  ــین حکوم ــای پیش ــی از ژنرال ه ــا یک و حت
کمونســیتی، در یکــی از ایتاف هــا  در برابــر 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــت غن حکوم
پیــش از ایــن برخــی از چهر هــای سیاســی و 
قشــر تحصیــل  یافتــه بــه دلیــل آنچــه کــه ناکامــی 
نهادهــای  در  اصاحــات  آوردن  در  حکومــت 
و  ایتاف هــا  ایجــاد  بــه  می داننــد  حکومتــی 
ــت  ــا حکوم ــن جریان ه ــت ز دند. ای ــا دس روند ه
نهادهــای  در  اصاحــات  آوردن  در  را  فعلــی 

دولتــی و ســکتور امنیتــی نــاکام می داننــد.  
ایــن روزنامــه نوشــته کــه رییــس حکومــت 
وحــدت ملــی در محاصــره قــرار دارد، خشــونت 

ــه دارد. ــی کاری ادام و ب
بــه نوشــته واشــنگتن پُســت،  نارضایتــی، قهــر، نــا 
ــی سیاســی در افغانســتان  ــدی و فرصــت طلب امی
باعــث شــکننده گی اوضــاع در ایــن کشــور شــده 

اســت.
واشــنگتن پُســت می نویســد کــه بــا توجــه 
ــته  ــاه گذش ــت در دو م ــک وضعی ــن ی ــه چنی ب
شــکل  افغانســتان  در  عجیبــی  ایتاف هــای 
گرفتنــد کــه برنامه هــای خوبــی دارنــد، امــا 
ــت  ــان اس ــا چن ــن ایتاف ه ــران ای ــب رهب ترکی

کــه نمی شــود بــاالی آن هــا اعتمــاد کــرد.
ــه شــماری از  ــاور دارد ک ــه ب ــن مقال نویســندۀ ای
ــادی  و  ــین جه ــای پیش ــران فرمانده ه ــن رهب ای
ــد. ــل کرده ان ــان تحصی شــماری دیگــر هــم جوان
ــک  ــا ی ــه حت ــت ک ــته  اس ــت نوش ــنگتن پُس واش
ژنــرال پیشــین رژیــم کمونیســتی افغانســتان 
ــار  ــام حــزب وطن}عبدالجب ــه ن ــۀ ب ــز در جبه نی
ــی  ــری غن ــه رهب ــت ب ــر حکوم ــان{ در براب قهرم

ــهم دارد. س
و  ایتاف هــا  ایــن  روزنامــه،  نوشــتۀ  بــه 

حرکت هــا هــر چنــد خواســته های متفــاوت 
ــد،  ــک مســأله اتحــاد نظــر دارن ــا در ی ــد، ام دارن
آن این کــه حکومــت بــه رهبــری محمــد اشــرف 
غنــی در حفــظ امنیــت مــردم و بــه وجــود آوردن 

زمینه هــای کاری نــاکام بــوده اســت.
برخــی از چهر ه هــا در داخــل نظــام و بیــرون 
ــت  ــس حکوم ــی ریی ــرف غن ــد اش ــام محم نظ
وحــدت ملــی را بــه انحصــار قــدرت متهــم 
ــی  ــای غن ــه آق ــد ک ــاور دارن ــان ب ــد. آن می کنن
ــا  ــوازی ب ــاد م ــش از ۱۴ نه ــر بی ــال حاض در ح
و  کــرده  ایجــاد  ارگ  در  را  وزارت خانه هــای 
صاحیــت  برخــی از وزیــران را نیــز گرفتــه 

ــت.  اس
در همیــن حــال، آگاهــان بــاور دارنــد کــه 
ــش  ــد کاه ــا ح ــران ت ــی از  وزی ــت برخ صاحی
یافتــه کــه حتــا یــک کارمنــد پاییــن رتبــه 
یــک  امــا  کرده نمی تواننــد.  نیزتعیــن  را 
حلقــۀ مشــخص شــش نفــری در ارگ تمــام 
صاحیت هــای را تحــت کنتــرول خــود دارد.
محمــد  کــه  می نــگارد  پُســت  واشــنگتن 
وحــدت  حکومــت  رییــس  غنــی،  اشــرف 
ملــی از صاحیت هــای خــود اســتفادۀ بیــش 
ــه  ــف توج ــات مختل ــه نظری ــرده و ب ــد ک از ح

. ســت ه ا د نکر
نویســندۀ روزنامــه واشــنگتن پُســت پیشــنهاد 
می کنــد کــه محمــد اشــرف غنــی بایــد هــر چــه 
زودتــر اقــدام کنــد، اصاحــات موثــر بــه وجــود 
ــروعیت  ــود را مش ــکنندۀ خ ــت ش آورد و حکوم

ببخشــد.
ایــن در حالــی اســت کــه اندکــی پــس از ایجــاد 
حکومــت وحــدت ملــی، اختاف هــای درون 
ــی  ــه اوج خــود رســید. محمداشــرف غن ــام ب نظ
ــت  ــریک حکوم ــداهلل دو ش ــداهلل عب ــر عب و داکت
وحــدت ملــی نتوانســتند روی موضوعــات دورن 
نظــام کنــار بیاینــد.  دایــر کــردن لویه جرگــه 
درشــت  مــواد  از  اساســی   قانــون  تعدیــل 
توافق نامــۀ سیاســی میــان هــردو طــرف بــود کــه 
بــه اجرایــی کــردن آن بــه تفاهــم نرســیدن. خــود 
ســری های رییــس حکومــت وحــدت ملی ســبب 
ــی  ــس اجرای ــان او و ریی ــدی می ــای ج چالش ه
ــی شــده اســت، در حــال  ــت وحــدت مل حکوم
ــش  ــدرت و افزای ــار ق ــل انحص ــه دلی ــر ب حاض
ــس  ــا ریی ــرف ماه ه ــر دو ط ــان ه ــا می اختاف ه
ــا  ــی ب ــا رییــس اجرای ــی ب حکومــت وحــدت مل

ــدارد. ــو ن ــدار و گفت وگ دی
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ــر  ــا نش ــته ب ــان روز گذش ــروه طالب گ
ــکا، از  ــور امری ــه رییس جمه ــی ب نامه ی
او خواســته انــد تــا راهبــردِ آینــده اش 
گونــۀ  بــه  را  افغانســتان  مــورد  در 

ــد. ــی کن ــق بررس عمی
ترامــپ  دونالــد  از  طالبــان  گــروه 
ــد  ــردِ جدی ــا در راهب ــد  ت ــته ان خواس
ــه  ــرای افغانســتان، تصمیــم ب امریــکا ب
ــی از  ــای امریکای ــام نیروه ــراج تم اخ

ــرد. ــور بگی ــن کش ای
در ایــن نامــه از تعلــل و تأخیــر در 
ــکا  ــوی امری ــر از س ــن راهب ــام ای اع
بــه عنــوان نشــانه یی از پــی بــردن 
اشــتباهات آن کشــور در افغانســتان از 
ســوی آقــای ترامــپ یــاد شــده اســت.
طالبــان  اســامی  امــارت  نامــه  در 
خطــاب بــه دونالــد ترامــپ گفتــه 
شــده اســت: "مقام هــای امریکایــی 
در یــک تصمیــم ناعاقبت اندیشــانه بــر 
اشــغال افغانســتان فیصلــه کــرده انــد و 
ــان  ــمول امریکایی ــه ش ــتانی ها ب افغانس
بــه هیــچ کســی نیــت ضــرر رســانیدن 
ندارنــد، امــا هنر شکســت دادن کســانی 

ــد". ــد ان ــد را بل ــاوز می کنن ــه تج ک
گفتــه  طالبــان  نامــه  از  بخشــی  در 
ــکا در  ــدۀ امری ــردِ آین ــه راهب ــده ک ش
ــق  ــی عمی ــه بررس ــاز ب ــتان نی افغانس
ــرس  ــای کانگ ــماری از اعض دارد و ش
امریکایــی  جنگ خــواهِ  جنــراالن  و 
ــورۀ  ــپ مش ــرای ترام ــتان، ب در افغانس
نادرســت داده انــد و آنــان می خواهنــد 
ــانیده  ــه دارازا کش ــتان ب ــگ افغانس جن
ــد". ــه دســت آورن ــاز ب ــا امتی شــود ت

طالبــان می گوینــد کــه دونالــد ترامــپ 
ــه  ــد در موضــوع افغانســتان تنهــا ب بای
ــکا  ــواه" ات ــراالن جنگ خ ــۀ "جن فیصل
نکنــد و در ایــن بــاره آن گونــه تصمیــم 
ــده  ــح در آین ــبب صل ــه س ــرد ک بگی

گــردد.
در بیانیــۀ طالبــان از تصــرف چنــد 
والیت هــای  ولســوالی  چنــد 
ــه  ــته ب ــای گذش ــتان در هفته ه افغانس
ــاد شــده و  ــان ی ــت طالب ــوان موفقی عن
ــه  ــد ب ــان می توانن ــت: "طالب ــده اس آم
زیــر  را  شــاه راه ها  تمامــی  آســانی 
ــات  ــر تلف ــد و اگ ــود گیرن ــلط خ تس
مردمــی نباشــد، بــا محاصــره بســیاری 
خواهنــد  تصــرف  را  والیت هــا  از 

ــرد". ک
طالبــان هم چنــان عامــل اصلــی جنــگ 

افغانســتان را اشــغال بیرونــی می داننــد 
ــای  ــش نیروه ــه افزای ــد ک و می گوین
جــز  بــه  افغانســتان  در  خارجــی 
ــان  ــدارد. آن ــی ن ــچ توجیه ــی هی تباه
خطــاب  را  امریــکا  رییس جمهــور 
ــت در  ــر اس ــد: بهت ــرار داده می گوین ق
راهبــردِ جدیــد بــه جــای اضافه کــردن 
نیروهــای امریکایــی، خــروج تمــام 
قــوای امریکایــی از افغانســتان بررســی 

ــود. ش
گــروه طالبــان پیــش از ایــن نیــز زمانی 
کــه آقــای ترامــپ بــه تازه گــی رئیــس 
جمهــوری امریــکا انتخــاب شــده بــود، 
ــد و از او  ــته بودن ــه ای نوش ــه او نام ب
ــگ در  ــه جن ــه ب ــد ک ــته بودن خواس

افغانســتان پایــان دهــد.
نامــۀ دوم گــروه طالبــان در حالــی 
منتشــر می شــود کــه ضمیــر کابلــوف، 
ــیه در افغانســتان،  ــژۀ روس ــدۀ وی نماین
گفت و گــو  در  در  تازه گــی  بــه 
ــام  ــه ن ــی ب ــۀ روس ــک روزنام ــا ی ب
»ایزوســتیا«، مأموریــت نظامــی امریــکا 
در افغانســتان را »نــاکام« خوانــده و 
ــی  ــه اســت کــه نیروهــای امریکای گفت

ــد. ــرک کنن ــتان را ت ــد افغانس بای
ائتــاف بین المللــی تحــت رهبــری 
یازدهــم  امریــکا در پــی حمــات 
ــد  ــا تایی ــال ۲۰۰۱ و ب ــپتامبر در س س
شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد، 
رژیــم طالبــان در افغانســتان را بــه 
ــه اســامه  دلیــل حمایــت و جــا دادن ب
بــن الدن و اعضــای شــبکۀ القاعــده در 

ــقوط داد. ــتان س افغانس
ــان  ــان از آن زم ــان طالب ــا جنگجوی ام
تاکنــون بــه نبــرد علیــه نیروهــای 
نیروهــای  و  بین المللــی  ائتــاف 
ادامــه  افغانســتان  دولــت  امنیتــی 

داده انــد.
ــت  ــا گذش ــه ب ــت ک ــن در حالی س ای
هفــت مــاه از رویــکار آمــدن حکومت 
هم چنــان  ترامــپ  امریــکا،  جدیــد 
اســتراتژی جدیــدش در  تعییــن  در 
ــر  ــه نظ ــت و ب ــاکام اس ــتان ن افغانس
ــات  می رســد کــه حــل نشــدن اختاف
حکومــت او بــار دیگــر بــه تأخیــر در 
ــده  ــر ش ــتراتژی منج ــن اس ــام ای اع

ــت. اس
اگزمینــر«،  »واشــنگتن  از  نقــل  بــه 
ــکا  ــاع امری ــر دف ــس، وزی ــز ماتی جیم
ــارۀ  ــارات خــود درب ــن اظه در تازه تری

اســتراتژی جدیــد امریــکا در قبــال 
افغانســتان گفــت اســت: هم چنــان 
تمــام گزینه هــا روی میــز اســت و 
ــان خصوصــی در  ــری نظامی ــه کارگی ب
ایــن کشــور هم چنــان تحــت بررســی 

ــرار دارد. ق
ــت  ــکا ماه هاس ــد امری ــت جدی حکوم
اســتراتژی  تعییــن  مشــغول  کــه 
جدیــدی در افغانســتان اســت و اعــام 
آن نیــز بــه تأخیــر افتــاده اســت. ایــن 
در حالــی اســت کــه ماتیــس بــار 
ــام  ــادن اع ــق افت ــه تعوی ــر از ب دیگ
ــت  ــا گف ــر داد، ام ــتراتژی خب ــن اس ای
کــه دولــت ترامــپ  بــه تصمیم گیــری 
ــاره »بســیار بســیار نزدیــک«  در ایــن ب

ــت. اس
ــتراتژی ممکــن اســت منجــر  ــن اس ای
بــه اعــزام ســه تــا چهــار هــزار نظامــی 
بیشــتر امریکایــی بــه افغانســتان شــود، 
امــا گزارش هــا حاکــی از آن اســت 
کــه ترامــپ از گزینه هــای موجــود 
ــده  ــاری فرمان ــت و برکن ــی اس ناراض
ــتان را  ــی در افغانس ــای امریکای نیروه

ــر دارد. ــز در نظ نی
اعــام اســتراتژی جدیــد امریــکا قــرار 
بــود کمــی بیــش از یــک مــاه گذشــته 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــود، ک ــام ش اع
در  اختافــات  افزایــش  دلیــل  بــه 
ایــن  دیگــر  بــار  ترامــپ،  دولــت 
ــت. ــاده اس ــر افت ــه تأخی ــتراتژی ب اس

جــان  ســناتور  دیگــر،  ســوی  از 
مک کیــن، رییــس کمیتــۀ نیروهــای 
ــش  ــدی پی ــکا چن ــنای امری ــلح س مس
ــاالنۀ  ــۀ س ــه الیح ــی ب ــۀ طرح ــا ارائ ب
ــا  دفاعــی ایــن کشــور، تــاش کــرد ت
ــت  ــکا دخال ــن اســتراتژی امری در تعیی
ــورد  ــر م ــن اگ ــک کی ــرح م ــد. ط کن
موافقــت ســنا قــرار گیــرد، شــامل 
افزایــش تدریجــی نیروهــای امریکایــی 
ــدت و  ــتان در بلندم ــتقر در افغانس مس
تقویــت نیــروی هوایــی امریــکا در 

ــد. ــد ش ــتان خواه افغانس
از  نفــر   ۹۸۰۰ حاضــر  حــال  در 
افغانســتان  در  امریکایــی  نیروهــای 
گفتــۀ  بــه  کــه  دارنــد  حضــور 
ــرگرم  ــع، س ــت قاط ــووالِن حمای مس
نیروهــای  مشــوره دهی  و  آمــوزش 

هســتند. افغانســتان  امنیتــی 

واشنگتن پُست:

خودسری های غنی اوضاع را 
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ــن  ــوح ب ــر ن ــاري امی ــا بیم ــارا، ب ــار بخ درب
را  آشــفته یي  روزهــاي  ســاماني،  منصــور 
ــکان  ــن پزش ــه بهتری ــي ک ــد؛ مرض مي گذران
نیــز از درمانــش عاجــز مانــده بودنــد. عضات 
ــه  ــود ک ــده ب ــفت ش ــان س ــر، چن ــدام امی و ان
توانایــي هیــچ حرکتــي نداشــت و او در بســتر 

ایــن بیمــاري، درد مي کشــید. 
ــود و  ــده ب ــهر پیچی ــر در ش ــاري امی ــر بیم خب
ــر  ــاماني، ه ــاه س ــتند کاخ پادش ــردم مي دانس م
ــور  ــکان کش ــن پزش ــع بهتری ــاهد تجم روز ش
بــراي مــداواي امیــر اســت، ولــي هیــچ یــک از 
ایــن گروه هــاي پزشــکي نتوانســته بــود بــراي 

درمــان امیــر، کاري از پیــش بَــرد! 
امیــر  و  مي گذشــت  هــم  پــي  از  روزهــا 
هم چنــان درد مي کشــید. درباریــان، نگــران 
ــان  ــه فکرش ــي ب ــر راه چاره ی ــان، دیگ و پریش
نمي رســید و مانــده بودنــد کــه چــه بایــد 

ــرد.  ک
ــه  ــده – هجده ســاله ک ســرانجام، جوانکــي هف
ــل  ــه داخ ــود را ب ــد، خ ــد و جه ــزار ج ــا ه ب
قصــر رســانده بــود، از میــان طبیبــان برخاســت 
ــم!  ــان کن ــر را درم ــم امی و گفــت: مــن مي توان
پزشــکان پیــر و حــاذق و درباریــان، خندۀشــان 
گرفتــه بــود، ولــي امتحانــش کــه ضــرر 
ــور را  ــِک جس ــنهاد جوان ــس پیش ــت! پ نداش

ــد.  پذیرفتن
جوانــک بعــد از معاینــۀ دقیــق امیــر، خواســت 
کــه حوضچــۀ حویلــی را پــر از لرزماهــي 
کننــد! حاضــران بــا تعجــب ، منتظــر بودنــد تــا 
ببیننــد نتیجــه چــه خواهــد شــد. بعــد از آمــاده 
شــدن حوضچــه، نســخۀ بعــدي جوانــک همــه 

ــرد و  ــت ک ــر را لخ ــرد؛ او امی ــب ک را متعج
داخــل یــک قفــس چوبیــن، میــان حــوض پــر 
از لرزماهــي قــرار داد! و بعــد.... معلــوم اســت 
ــي  ــه گان، گرفتگ ــگفتي هم ــان ش ــر؛ در می دیگ
عضــات امیــر بهبــود یافــت و امیــر بــار دیگــر 
بــا لبــي خنــدان بــر تخــت پادشــاهي نشســت. 

امــا مي دانیــد چه گونــه؟ 
لرزماهــي قابلیــت تولیــد ســي ولت الکتریســته 
ــا  ــته ب ــن الکتریس ــورد ای ــر برخ را دارد. براث
ــات  ــختي عض ــي و س ــار، گرفتگ ــم بیم جس
ــر  ــه امی ــود ک ــه ب ــن گون برطــرف مي شــود. ای
ــر  ــت. امی ــات یاف ــاري نج ــگال آن بیم از چن
پــس از بهبــود، از جوانــک خواســت کــه 
بــراي خــود پاداشــي پیشــنهاد دهــد جوانــک، 
پاداشــش را ایــن گونــه درخواســت کــرد: 
ــۀ  اجــازه دهیــد در مطالعــۀ کتاب هــاي کتابخان

ــم.  ــر، آزاد باش امی
مي دانــم کــه همــه مشــتاقید بدانیــد کــه جوانک 
اهــل مطالعــه، کــه هــزار ســال پیــش از کشــف 
روش درمــان بــا بــرق، و حتــا پیــش از اختــراع 
ــه وجــود و خــواص الکتریســته  الکتریســته، ب
پــي بــرده بــود، کیســت؟ ایــن پزشــک هجــده 
ســاله، کســي نبــود جــز ابوعلــي ســیناي بلخی! 
آري؛ بوعلــي ســینا، ابــن ســینا یــا پــور ســینا. 

ــب  ــمند، فیلســوف و طبی ــینا، دانش ــي س ابوعل
ــال 37۰ هـــ . ق  ــداهلل، س ــر عب ــروف، پس مع
برابــر بــا ۹۸۰ م بــه دنیــا آمــد. در برخــي 

منابــع، نــام کامــل او را ایــن گونــه نوشــته اند: 
حجــت الحــق، شــرف الملــک، شــیخ الرییــس، 
ابوعلــي، حســین بــن عبــداهلل بــن حســن بــن 

ــینا البخــاري.  ــي س عل
ــارش،  ــتعداد سرش ــوش و اس ــه ه ــا توجــه ب ب
آغــاز  از همــان  پــدر،  در ســایۀ حمایــت 
ــرد و در ده  ــن ک ــه آموخت ــروع ب ــي ش کودک
ســاله  گي حافــظ قــرآن شــد. کــم کــم در فقــه، 
ــي و  ــوم طبیع ــات، عل ــق، فلکی ــاب، منط حس
ــت و  ــر یاف ــفه و... تبح ــه، فلس ــاوراء الطبیع م
ــگفتي  ــرت و ش ــتادان خــود را از حی ــۀ اس هم
انگشــت بــه دهــان کــرد. در شــانزده ســاله گي 
ــن وادي  ــد و در ای ــد ش ــت عاقه من ــه طباب ب
ــتین  ــت. او نخس ــي گرف ــران پیش ــز از دیگ نی
ــع و  ــي جام ــه کتاب های ــت ک ــمندي اس دانش
منظــم در بــاب فلســفه نوشــته اســت؛ از میــان 
ــه  ــفا ک ــاب ش ــه کت ــوان ب ــا مي ت ــن کتاب ه ای
دایــرۀ المعــارف فلســفي اســت و نیــز نجــات، 

ــرد.  ــاره ک ــات و... اش ــارات و تنبیه اش
و نیــز در زمینــۀ تربیــت و بهداشــت کــودکان، 
نخســتین نوشــته ها از آن اوســت؛ از جملــه 
ــن  ــون )ف ــاب قان ــازل و کت ــاب تدابیرالمن کت
ــن  ــه ای ــفا ب ــاب ش ــي در کت ــوم( و مقاله ی س

ــت.  ــه اس ــوع پرداخت موض
ــات  ــات، طبیعی ــۀ ریاضی ــي ســینا در زمین ابوعل
ولــي  نوشــته،  بســیاري  کتاب هــاي  و... 
ــم،  ــرن هفده ــا ق ــه ت ــاب وي ک ــن کت مهم تری
ــي  ــاب طب ــن کت ــا، معتبرتری ــر اروپ در سراس
شــناخته مي شــد و یکــي از منابــع درســي 
ــاب  ــود. کت ــا ب ــگاه هاي آن ج ــن دانش در بهتری
قانــون اســت کــه دایــرۀ المعــارف جامــع طبــي 

ــد.  ــمار مي آی ــه ش ب
کتــاب قانــون در پنــج جلــد، بــر اســاس منطــق 
ــاي  ــا و راه ه ــه موشــکافي بیماري ه ــل، ب و دلی
ــب اســت  ــه اســت. جال ــا پرداخت ــان آن ه درم
ــه  ــاب، ب ــن کت ــخه از ای ــک نس ــد ی ــه بدانی ک
ــس  ــای نفی ــزن کتاب ه ــن، در مخ ــان التی زب
کتاب خانــۀ مرکــز علــوم درمانــي دانشــگاه 
تگــزاس در ســن آنتونیــو نگهــداري مي شــود. 
ــراه  ــه هم ــینا ب ــي س ــه بوعل ــر آن ک و جالب ت
فارابــي، از بنیان گــذاران نخســتین پایه هــاي 
دانــش هماهنگــي )هارمونــي( در موســیقي 

ــروده:  ــز مي س ــعر نی ــت. او ش ــوده اس ب
دل گرچه درین بادیه بسیار شتافت 

یک موي ندانست ولي موي شکافت 
اندر دل من هزار خورشید بتافت 

آخر به کمال ذره یي راه نیافت 
ــه  ــرد و همیش ــه مي ک ــیار مطالع ــینا بس ــن س اب
و  مطالعــه  در  بــود.  بیــدار  دیروقــت  تــا 
ــۀ  ــه از مطالع ــدي بودک ــدر ج ــدن، آن ق فهمی
ــراي درســت فهمیــدن آن،  ــي، ب ــارۀ کتاب چهل ب
دریــغ نمي کــرد. بــا وجــود تمامــي مشــکاتي 
ــه  ــه آن ک ــان خــود داشــت، از جمل ــه در زم ک
ــد و....،  ــر داده بودن ــد و کاف ــب ملح ــه او لق ب
ــاب بنویســد.  توانســت بیــش از ۴5۰ جلــد کت
ــان،  ــن مرزب ــار ب ــون بهمن ی ــاگرداني چ او ش
ابوعبیــداهلل بــن عبــد واحــد بــن محمــد 
احمــد  بــن  محمــد  ابوعبــداهلل  جوزانــي، 
معصومــي، ابومنصــور طاهــر اصفهانــي و... 
ــد،  ــان خــود بودن ــغ زم ــدام از نواب ــر ک ــه ه ک

پــرورش داد. 
ــام  ــر تم ــه فخ ــن ک ــرد ایران زمی ــن بزرگ م ای
می شــود،  شــمرده  جهــان  فارســی زبانان 
ســرانجام در ســال ۴۲۸ هـــ ق دیــده از جهــان 
فــرو بســت. اگــر روزی گــذر شــما بــه شــهر 
ــز  ــا نی ــب م ــاد، از جان ــزار وي افت همــدان و م
ــي  ــاش فاتحه ی ــمند پُرت ــن دانش ــه روح ای ب

ــتید.  بفرس
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رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی 
بــه تاریــخ ۲۰ عقــرب ســال ۱3۸۰ خورشــیدی، بــر اثــر پیشــنهاد وزیــر 
وقــت ســید مخــدوم رهیــن و منظــوری ریاســت جمهوری حامــد 
کــرزی، بــه  حیــث رییــس رادیــو تلویزیــون تعلیمــی  و تربیتــی توظیــف 

ــدم. گردی
ــون  ــو تلویزی ــه رادی ــدم ک ــات، فهمی ــب معلوم ــش و کس ــد از پرس بع
ــی اش دور شــده و  ــر اصل ــه از تعمی ــی، سال  هاســت ک تعلیمــی و تربیت
در یکــی از دو اتــاِق رادیــو تلویزیــون دولتــی جایگزیــن شــده اســت. 
ــا  ــی شــوم، ام ــه معرف ــم ک ــن ریاســت رفت ــای ای دو روز پشــت دفتره
هیچ  کــس را نیافتیــم و گفتــه شــد کــه صبــح  بعــد از امضــای حاضــری، 
کارمنــدان رادیــو تلویزیــوِن تعلیمــی و تربیتــی، طــرف خانه  هــای خــود 

می رونــد. 
ــاز  ــان را آغ ــا آن ــم و کار ب ــن را یافت ــوم مأموری ــر رو، روز س ــه  ه ب
کــردم. مدیریــت رادیــوی ایــن مرکــز کــه در آن زمــان فقــط ســه برنامــۀ 
رادیویــی نیم ســاعته را از طریــق امــواج رادیــو تلویزیــون دولتــی 

ــود.  ــال ب ــرد، فع ــش می  ک ــر و پخ ــتان نش افغانس
کارِ مــا از ایــن برنامه هــای محــدود آغــاز گردیــد و بــا مشــورۀ 
همــکاراِن ایــن بنــگاه نشــراتی، فهمیدیــم کــه ایــن مرکــز، جــاِی مهمــی 

ــرد.  ــاده ک ــق آم ــِی دقی ــه و پالیس ــرای  آن برنام ــد ب ــت و بای اس
بعــد از جســت وجوی راه  هــای مختلــف، مــن بــه  همــکاراِن خــود گفتــم 
کــه خــوب اســت مــا بتوانیــم نشــراِت مســتقِل رادیویــی و تلویزیونــی 
ــا  ــه م ــد ک ــه گفتن ــمار، هم ــداد انگشت ش ــز یک تع ــیم. به ج ــته باش داش
بــا ایــن افــراد و امکانــاِت محــدود، نمی  توانیــم از عهــدۀ ایــن کارِ کان 
برآییــم. برداشــِت ایــن کارمنــدان از موفقیــت، تشــکیل دوهــزار نفــری 

رادیــو تلویزیــوِن دولتــی بــود. 
ــد از  ــم. بع ــذ کن ــتقل را اخ ــراِت مس ــواز نش ــه ج ــم ک ــم گرفت تصمی
مراحــل طوالنــی، موفــق شــدم کــه جــواز نشــرات مســتقِل ایــن رادیــو 
تلویزیــون را در ســال ۱3۸۱  خورشــیدی بگیــرم و بعــداً در یــک دیــدار 
کوتــاه بــا آقــای مارتیــن هدلــو رییــس ادارۀ یونســکو، موضــوع اســتقال 
ــرار  ــز ق ــان نی ــتقبال ایش ــورد اس ــه م ــتم ک ــان گذاش ــراتی را در می نش

گرفــت.
ــی  ــوِن تعلیم ــو تلویزی ــتقل رادی ــرات مس ــایِل نش ــۀ وس کار روی تهی
ــارف  ــرای مع ــه ب ــایل ک ــۀ وس ــرارداد تهی ــد و ق ــاز گردی ــی آغ و تربیت
ــر  ــی وزی ــس قانون ــد یون ــط محم ــود، توس ــم ب ــیار مه ــتان بس افغانس
معــارف پیشــین در آغــاز ســال ۱3۸۲ خورشــیدی بــا موسســۀ یونســکو 
امضــا شــد. قــرار بــود کــه در مــدت یــک  ســال، ایــن بنــگاه نشــراتی 
کــه نــه ســاختمان آبــاد داشــت و نــه وســایل نشــراتی، دوبــاره اعمــار و 

ــاز شــود. نشــرات مســتقِل آن آغ
بعــد از امضــای قــرارداد، کارمنــدان نشــراتی رادیــو تلویزیــوِن تعلیمــی و 
تربیتــی در کشــور مالیزیــا، هندوســتان و کابــل آموزش هــای درازمــدت 
و کوتاه مــدت را فــرا گرفتنــد؛ امــا متأســفانه بــا تبدیــل شــدِن رؤســای 
یونســکو و وزرای معــارف، کار ایــن پــروژۀ مهــم بــه  مــدِت چهــار ســال 
ــرات  ــیدی، نش ــال ۱3۸5 خورش ــد س ــه در ۱3 اس ــا این ک ــرد، ت دوام ک
ــی  ــورِت امتحان ــار به ص ــرای اولین ب ــی ب ــی تعلیم ــی و تلویزیون رادیوی

آغــاز شــد.
ــی  ــی و تربیت ــون تعلیم ــو تلویزی ــراتی رادی ــواز نش ــا ج ــه م ــی  ک زمان
را گرفتیــم، در افغانســتان فقــط یــک تلویزیــوِن خصوصــی به نــامِ 
ــا  ــه م ــی  ک ــا زمان ــود؛ ام ــه ب ــراتی گرفت ــواز نش ــان« ج ــون »افغ تلویزی
ــرات  ــز نش ــا نی ــوع و آریان ــون طل ــم، تلویزی ــروع کردی ــرات را ش نش

ــتند. داش
ــو  ــداِن رادی ــۀ کارمن ــاش شــباروزی و همــکاری صمیمان ــا وجــود ت ب
تلویزیــون تعلیمــی و تربیتــی، متأســفانه وزیرانــی  که بعــد از محمدیونس 
ــه ایــن مرکــز فرهنگــی  قانونــی توســط حامــد کــرزی مقــرر شــدند، ب
عاقــه نشــان ندادنــد، تــا این کــه مــن قربانــی تعصــِب تبارگرایانــی کــه 
ــر  ــت می ســاخت، شــدم و توســط وزی تمــام فکــر و ذکرشــان را قومی
ــه ام داده شــد و  معــارف وقــت، پــاداش زحمــات و تاش هــای صادقان
ــه تاریــخ ۱7 جــدی ســال ۱3۸5  خورشــیدی، از وظیفــه ســبک  دوش  ب

شــده و در جمــع منتظریــن قــرار گرفتــم. 

پاره اهی ویپستهبخششصـتوچهارم
گاهن  خاطراتی از رحمت اهلل بی

فاطمه سيف الهي 
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پیش درآمد 
محسـوب  قصـه  از  شـاخه یی  کـه  پهلوانـی  قصه هـای 
می شـوند، از چه گونه گـی زنده گـی و نبـرد میـان قهرمانـان 
چه گونه گـی  و  حـاالت  و  می گوینـد  سـخن  پهلوانـان  و 
افـکار آن هـا را در تقابـل با همدیگـر به نمایـش می گذارند. 
شـخصیت در قصه هـای پهلوانـی، قهرمان نامیده می شـود. از 
بهتریـن نمونـۀ قصه های پهلوانی، شـاهنامۀ فردوسـی اسـت 
کـه بـه زیبایـی و هنرمنـدی خاص به ترسـیم آن هـا پرداخته 

ست.  ا
گونـۀ  بـه  شـاهنامه  داسـتان های  شـخصیت های  بررسـی 
گسـترده توسـط دکتـر اسـامی ندوشـن و دکتـر حمیدیـان 
صـورت گرفتـه اسـت، امـا بـه طـور اخـص آن در داسـتان 
رزم رسـتم و اسـفندیار، مقولۀ جداگانه یی مشـاهده نگردیده 
اسـت. پرداختـن بـه داسـتان های پهلوانـی، تاریخچـه و ذکر 
انـواع آن بـه همـراه بررسـی داسـتان رسـتم و اسـفندیار بـا 
تاکیـد بـر عنصـر شـخصیت روانـی و اجتماعـی، مباحثـی 

اسـت کـه در این جـا بـه آن پرداخته ایـم.
فشردۀ داستان رستم و اسفندیار

این جـا آغـاز می شـود کـه گشتاسـب، سـپاهی  از  داسـتان 
را بـه سـرکرده گی اسـفندیار کـه شـاهزاده و پهلوانـی دلیـر 
اسـت، در عیـن حـال رویین تـن اسـت و آسـیب ناپذیر، بـه 
جـز چشـم های او کـه مورد گزند واقع می شـود. "اسـفندیار 
قهرمانـی دینـی اسـت چنان کـه وقتی از بنـد پدر آزاد  شـد، 
بـا خـدا پیمـان کـرد کـه پـس از پیـروزی، صد آتشـکده در 
جهـان برپـا کنـد و همـۀ بی رهـان را بـه راه دیـن درآورد". 

)مسـکوب، ۱35۶: ۲7(
امـا رسـتم قهرمـان ملـی و مدافـع نیکـی اسـت. اسـفندیار 
جوانـی پیروزمنـد در نبردهاسـت و پدر وعدۀ پادشـاهی بدو 
داده اسـت. امـا ایـن امـر را مشـروط بـه کاری دانسـته کـه 
عملـی شـدنش کاری ناممکـن اسـت. او ناگزیر اسـت برای 
را  ایران زمیـن  پهلـوان  بزرگ تریـن  پادشـاهی،  بـه  رسـیدن 
منقـاد و مطیـع خود سـازد و دست بسـته روانۀ دربـار نماید.
اسـفندیار در نبـرد خـود بـا رسـتم، اول بـار او را بـر زمیـن 
می افکنـد، امـا بـه او مهلـت می دهـد. دالور بـا تجربـه بـا 
مهلـت سـتاندن از پهلـوان جـوان، از مهلکـه می گریـزد و با 
کمـک پـدر و چاره جویـی از سـیمرغ، آگاه می شـود کـه دو 
چشـم اسـفندیار آسـیب پذیر اسـت. پـس بـرای بـار دوم به 
رزمگاه می آید و تیر را مسـتقیم به سـوی چشـمان اسـفندیار 

نشـانه می گیـرد و پهلـوان جـوان را بـر خـاک می افکنـد.

شخصیت رستم در داستان نبرد با اسفندیار
"رسـتم نمونه یی از شـخصیت ایستا است؛ شـخصیتی که در 
داسـتان تغییر نکنـد، یا انـدک تغییـری پذیرد".)نعمت اللهی. 
۱3۸۸ :۴۸ ( "بـه عبـارت دیگـر، در پایـان داسـتان همـان 
باشـد کـه در آغـاز بـوده اسـت" )میرصادقـی.۱3۸5 : ۹3 ( 
بـه طـوری کـه حوادث بـر او تأثیـر نکنـد، یا انـدک تغییری 

پذیرد. صـورت 
و  سـنتی  شـخصیتی  داسـتان،  ایـن  در  رسـتم  شـخصیت 
جاافتـاده اسـت. رسـتم مظهـری از عدالت جویـی، اعتدال و 
برقـراری امنیـت اجتماعـی اسـت. او انسـانی اسـت کـه  از 
اصـل منطـق و واقعیـت پیـروی می کنـد و قصـد برقـراری 
تعادل و تعاون میان اسـفندیار و گشتاسـب را دارد و با هیچ 
یـک از آن ها مخالف نیسـت. او در گفت وگویی با اسـفندیار 

از هـر دو آن هـا تمجیـد می کنـد:
خنـک شـاه کـو چـون تـو دارد پسـر / به بـاال و فـرت بنازد 

ر پد
 )شاهنامه: ۴75(

گاه اسـفندیار را انـدرز می دهـد کـه تـو از واقعیـات زمانـه 
آگاهـی نداری و او که از قدرت طلبی گشتاسـب آگاه اسـت، 

بـه اسـفندیار گوشـزد می کنـد که:
تو یکتادلی و ندیده جهان

جهانبان به مرگ تو کوشد نهان
به گرد جهان بر دواند تو را
به هر سختی پروراند تو را

 )شاهنامه:۸35 .۸3۶ (
رسـتم پیوسـته اسـفندیار را از جنـگ بـر حـذر داشـته و در 

اشـاره بـه اسـفندیار می گویـد :
برابـر همـی بـا تـو آیـم بـه راه / کنـم هـر چـه فرمـان دهی 

شـاه پیش 
 )شاهنامه: ۱3۴۹ (

از دیـدگاه محمـد علـی اسـامی ندوشـن، رسـتم در ایـن 
داسـتان شـخصیتی اسـتوار و یکدسـت دارد. بی عقده، متعال 
زمانـی کـه  تـا  نیـش.  نـوش و  از  ترکیبـی  بزرگ منـش،  و 
امیدوار به جلب توافق اسـفندیار اسـت، بسـیار نرم اسـت از 
هیـچ خواهـش، پوزش و احسـاس بنده گی دریـغ نمی ورزد:

چنین گفت رستم به آواز سخت
که ای شاه شادان دل و نیک بخت
از این گونه مستیز و بد را مکوش

سوی مردمی یاز و باز آر هوش
 )شاهنامه:۱۰۲5 . ۱۰۲۶ (

 خواهـش رسـتم این اسـت که از ایـن فکر اهریمنـی بیرون 
آیـد و بـا التمـاس و خواهش بـه وی می گوید:

گر این تیزی از مغز بیرون کنی
بکوشی و بر دیو افسون کنی

زمن هر چه خواهی تو فرمان کنم
به دیدار تو رامش جان کنم

 )شاهنامه: 5۱5.5۱۶ (
"امـا چـون ایـن امیـد بـر بـاد مـی رود، محکـم می ایسـتد. 

شـاهزاده  دل  بـر  کـه چـون خنجـر  می گویـد  سـخنانی 
می نشـیند":

)اسامی ندوش، ۱37۶ :۱۹ (
چنین گفت رستم به اسفندیار

که آوردی آن تخم زفتی به بار
تو آنی که گفتی که رویین تنم

بلند آسمان بر زمین بر زنم
 )شاهنامه: ۱3۹3.۱3۹۲ (

بـه هـر حـال، رسـتم بـا تمـام کوشـش و اهتمام خـود از 
برقـراری تعادل میان گشتاسـب و اسـفندیار نـاکام می ماند 
و در آخـر اسـفندیار نابـود می شـود و گشتاسـب هم چنان 

بر سـریر قـدرت باقـی می ماند.

شخصیت اسفندیار در نبرد با رستم: 
شـهریاری،  عیـن  در  کـه  اسـت  شـاهزاده یی  اسـفندیار 
پهلـوان نیز هسـت. "دو صفتـی که در شـاهنامه جز در او 
در کـس دیگری جمع نشـده اسـت." )اسـامی ندوشـن، 
۱37۶ :۲7( ایـن یگانـۀ روزگار چندان خوشـبخت به نظر 
نمی آیـد و عمـری کوتـاه دارد، امـا همیـن عمـر کوتاه هم 

سراسـرش در کشـمکش و جدال اسـت.
 اسـفندیار بـه عنـوان شـخصیت اصلـی داسـتان، دارای 
شـخصیتی پویاسـت کـه در طـول داسـتان مـدام دچـار 
او،  شـخصیت  از  جنبه هایـی  و  اسـت  تحـول  و  تغییـر 
عقایـد، جهان بینـی و حتـا خـوی و خصلـت او دگرگـون 
می شـود. ایـن دگرگونـی گاه عمیق و گاه سـطحی و پیش 
پـا افتـاده اسـت. تغییـرات شـخصی در اسـفندیار گاه در 
جهـت سـازنده گِی دیگـر شـخصیت ها صـورت می پذیرد 
کـه نمونـۀ بـارز آن، گسـترش دیـن بهـی اسـت و گاه در 
تخریـب و ویرانگـری آن هـا عمـل می نمایـد کـه نمونـۀ 

چشـمگیر آن در نبـرد بـا رسـتم اسـت.
اسـفندیار لبریـز از جاه طلبـی و غـرور اسـت. ایـن امـر به 
دلیـل وضـع خـاص و ممتاز اوسـت. در وجـود وی، دین 

و دولـت بـا هم گـره خـورده اند:
چو از رستم اسفندیار این شنید
بخندید و شادان دلش بر دمید
بدو گفت کز رنج و کردار تو

شنیدم همی درد و تیمار تو
کنون کارهایی که من کرده ام
ز گردن کشان سر برآورده ام

نخستین کمر بستم از بهر دین
تهی کردم از بت پرستان زمین

 )شاهنامه:۶۸۴.۶۸5.۶۸۶.۶۸7(
می تـوان گفـت علـت برخـورد وی بـا رسـتم بـه دلیـل 

وجـود نیـروی شـهریاری و پهلوانـی اوسـت:
تو آنی که پیش نیاکان من
بزرگان بیدار و پاکان من
پرستنده بودی همی با نیا

نجویم همی زین سخن کیمیا
 )شاهنامه: ۶۹۸.۶۹۹ (

 اسـفندیار در رویارویـی بـا رسـتم دچـار نوعـی تعـرض 
می گـردد. از یک سـو نـزد پـدر رسـتم را محـق می دانـد:
چـه جویـی نبـرد یکی پیرمـرد / کـه کاووس خواندی ورا 

شـیر گیر؟
 )شاهنامه:۲۲5(

بـه  را  بـه رسـتم می رسـد حـق  از سـوی دیگـر چـون 
می دهـد: گشتاسـب 

چنین داد پاسخ ورا نامدار
 که گر من بپیچم سر از شهریار

بدین گیتی اندر نکوهش بود
همان پیش یزدان پژوهش بود

دو گیتی به رستم نخواهم فروخت
کسی چشم دین را به سوزن ندوخت

 )شاهنامه: 5۶۱.5۶۱.5۶۲ (
اسـت  وی  متضـاد  احسـاس  از  ناشـی  تعـارض  "ایـن 
زابلسـتان  در  را  او  شـخصیت  دوگانه گـی،  همیـن  و 
دسـت خوش تزلـزل کـرده اسـت. وی ذاتًا مـردی صریح 
و سـاده دل اسـت"، )اسـامی ندوشـن. ۱35۴ :۱35 ( ولی 
بـه ناچـار بایـد بـه مأموریـت خویش تـن در دهـد. او که 
بـه ایـن کار معتقـد نیسـت و از یک بـاور به بـاور دیگر و 
از یـک احسـاس به احسـاس دیگـر نوسـان دارد و تعادل 
فکـری در ایـن امر نـدارد، چون به سیسـتان می رسـد، در 
اتهـام بسـتن بـه رسـتم با پـدر هم داسـتان می گـردد که از 
"آرایـش بنده گـی" گشـته اسـت و راه ناسپاسـی گرفتـه 
و حـال آن کـه پیـش از آن گفتـه کـه نکوتـر زو بـه ایـران 
کسـی نیسـت و "بزرگ اسـت و با عهد کیخسـرو است".

)اسـامی ندوشـن. ۱35۴ :۱35( 
او کـه پهلوانـی دینـی اسـت، این امر را به رسـتم گوشـزد 
می کنـد و بارهـا او را بـا نام سـگزی بـودن، مـورد تحقیر 

و تمسـخر قـرار می دهد:
بدو گفت: کای سگزی بدگمان
نشد سیر جانت ز تیر و کمان

 )شاهنامه: ۱3۸۴(
در نهایـت اسـفندیار در آخریـن لحظـات پایانـی عمرش 
رهـا  می کنـد،  نـرم  دسـت و پنجه  آن  بـا  کـه  تضـادی  از 
تمامـی  و  می شـود  دلـش گشـوده  و  و چشـم  می شـود 
همـۀ  از  اسـفندیار  می گـردد.  ناچیـز  دل مشـغولی هایش 

می مانـد: دور  انگیزه هایـش 
چنین گفت با رستم اسفندیار

که از تو ندیدم بد روزگار
زمانه چنین بود و بود آن چه بود

سخن هر چه گویم بباید شنود
ز گشتاسب دیدم بد بدگمان

نه رستم نه سیمرغ و تیر و کمان
 )شاهنامه: ۱۴۶۶.۱۴۶7.۱۴۶۸(

نتیجه گیری 

همان گونـه که گذشـت، رسـتم قهرمان ملی اسـت. او نمایندۀ 
تیـپ فکـری سـنتی و پایبنـد بـه گذشـته اسـت. در مقابـل، 
اسـفندیار شـهریار پهلوانی اسـت که قهرمان دین بهی اسـت؛ 
سـمبول تغییـر و دگرگونـی. عاقـۀ وی بـه تازه گـی و قـدم 
نهـادن در دنیـای نـو و پرهیـز از کهنه گـی، باعـث گردیـده 
کـه دسـت بـه تغییـرات و تبلیـغ دیـن جدیـد بزنـد. در ایـن 
داسـتان هـر دو شـخصیت نقطـۀ مقابـل هـم هسـتند؛ رسـتم 
دارای شـخصیتی ایسـتا و اسفندیار نمود شـخصیت پویاست. 
در هـر دو طـرف قرینه هـای شـخصیتی قـرار دارنـد کـه هـر 
کـدام نقـش خـود را ایفـا می نمایـد. رسـتم قهرمانـی اسـت 
مردمـی کـه امید هـزاران هزار آدمـی را به دنبـال خویش دارد 
و اسـفندیار، شـهریاری اسـت کـه آرزوهـا و خیـاالت خـام 

گشتاسـب را بـه همـراه دارد. 
اسـفندیار تشـنۀ جـاه و قـدرت اسـت و در اعمـاق ضمیـر 
خـود بـه ایـن می اندیشـد کـه بـرای رسـیدن بـه قـدرت و 
پادشـاهی، رسـتم را بـه بنـد کشـد؛ امـا رسـتم در درون خود 
دیدی مهربان و دل سـوزانه نسـبت به اسـفندیار دارد و تاش 
می کنـد تـا از جنـگ بـا وی پرهیـز نمایـد. اسـفندیار جوانـی 
خیـره و خام اندیـش اسـت. او مظهـر اندیشـۀ جدیـد اسـت؛ 
اندیشـه یی کـه بـا وجـود او فعلیت یافتـه و به عمـل پرداخته 

ست. ا
در باطـِن رسـتم کشاکشـی آزاردهنـده بـه چشـم می خـورد؛ 
ایـن کشـاکش بـه دلیـل آن اسـت کـه گریزگاهی بـرای خود 
بیابـد و از تنگنـای حوادث روزنه یی بگشـاید. اما اسـفندیار با 
دوگانه گـی کـه همـه در باطـن وی موج می زند، دسـت وپنجه 
نـرم می کنـد. وجـود ایـن دوگانه گـی در رفتـار او بـا رسـتم 
و گفت وشـنودهای او، آشـکار اسـت؛ اگرچـه ایـن تضادهـا 
چنـدان نیسـت کـه در عمـِل او تاثیرگـذار باشـد. از ایـن رو 
خویشـتن  بـه  محـدود  اسـفندیار  درونـی  کش مکش هـای 

اوست. 
روی هـم رفتـه، می تـوان گفـت در ژرف سـاخت داسـتان، 

نوعـی تقابـل و تضـاد بـه چشـم می خـورد.

اكرم نعمت اللهی
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"مشــاور محتــرم شــورای امنیــت ملــی )آقــای حنیــف 
اتمــر( و رییــس محتــرم عمومــی امنیــت ملــی )آقــای 
ــه  ــای توطی ــروژه ه ــرح پ ــا ط ــتانکزی(! ب ــوم س معص
آمیــز، بلــخ را کــه از امنیــت و آرامــش نســبی برخوردار 

اســت، نــا آرام نســازید." 
ــش در صفحــه  ــه دو روز پی ــته ای اســت ک ــن نوش ای
فیســبوک عطــا محمــد نــور بــه نشــر رســید و واکنــش 
ــت  ــی داشــت. ســخنگوی شــورای امنی ــی را در پ های
ملــی ایــن ادعــا را رد کــرد و گفــت کــه بررســی هــا 
در ایــن زمینــه جریــان دارد و ریاســت جمهــوری هــم 
هیاتــی را بــرای بررســی ایــن ادعــا تعییــن کرده اســت.

ــا ایــن دو چهــره در دولــت  ــور از مدت هــا ب ــای ن  آق
ــار  ــن ب ــا ای ــت ام ــته اس ــاف داش ــی اخت ــای غن آق
ــه  ــم ب ــا را مته ــاد و آنه ــا انتق ــح از آنه ــه صری ــه گون ب
ایجــاد نــا امنــی کــرده اســت. امــا در افغانســتان مرجعی 
ــد و  ــد چنیــن ادعایــی را بررســی کن نیســت کــه بتوان
بتوانــد اقدامــات الزم را بــه طــرف هــای مقصــر انجــام 
ــی  ــدت مل ــت وح ــره دول ــن دو چه ــرا ای ــد. زی ده
بارهــا مــورد انتقادهــای ایــن چنینــی قــرار گفتــه انــد. 
ــیده  ــی رس ــن انتقادهای ــه چنی ــی ب ــچ مرجع ــا هی ام
ــه حــاال  ــد ک ــی گوین ــا م ــی نکــرده اســت. برخی ه گ
ــد  ــا محم ــه عط ــردن ب ــار وارد ک ــرای فش ــا ب تاش ه
مــور افزایــش میابنــد تــا هیــچ پاســخی بــه ایــن پســت 

ــور داده نشــود. ــد ن ــا محم فیســبوکی عط
برخــی منابــع آگاه می گوینــد کــه آقــای غنــی بعــد از 
ایــن ابــراز نظــر آقــای نــور، در نظــر دارد کــه او را از 
ــی را  ــر بهانه های ــن خاط ــه همی ــد و ب ــار کن ــخ برکن بل
روی دســت گرفتــه اســت. ایــن منابــع می گوینــد کــه 
عطــا محمــد نــور اکنــون مــورد حمایــت داکتــر عبداهلل 
هــم نیســت و بعــد از شــکل دادن جبــه نجــات مــورد 
انتقــاد شــدید رییــس جمهــور غنــی هــم قــرار گرفتــه 
اســت. بــاری رییــس جمهــور غنــی در یــک کنفرانــس 
خبــری خطــاب بــه عطــا محمــد نــور گفــت کــه نــور 
یــک سیاســت مــدار خــوب اســت و نبایــد خــودش را 
خــراب ســازد. آقــای نور از سیاســت مــداران برجســته 
افغانســتان اســت و امــا هوادارانــش مــی گوینــد کــه او 
اخیــرا بــا دسیســه هایــی از جانــب برخــی مخالفــان در 
داخــل دولــت مواجــه اســت. اخیــراً یکــی از اعضــای 
ــم  ــه مته ــد، ک ــام آصــف مهمن ــه ن ــی ب ــورای والیت ش
ــه  ــا گفت ــاف ورزی ه ــی خ ــناد و برخ ــل اس ــه جع ب

ــا جــال الدیــن  شــده اســت، در میــدان هوایــی موالن
ــای  ــا نیروه ــاه ب ــری کوت ــک درگی ــد از ی ــی، بع بلخ
دولتــی بازداشــت شــده اســت؛ امــا حــاال دنبــال ایــن 
درگیــری نیــز بــه عطــا محمــد نــور گــره خورده اســت. 
منابــع مــی گوینــد کــه تــاش هایــی وجــود دارد کــه 
پرونــده ایــن عضــو شــورای والیتــی را بــه والــی بلــخ 
نســبت بدهنــد. ایــن در حالــی اســت چنــد روز پیــش 
والــی بلــخ طــی نامه یــی از منابــع امنیتــی خواســته بود 
کــه بایــد امنیــت ایــن عضــو شــورای والیتــی را تامیــن 
کننــد زیــرا کســانی مــی خواهنــد او را تــرور کننــد و 

بعــد مســوولیتش را بــه دوش مــن اندازنــد. 
سیاســت هایش  در  اخیــراً  هــم  بلــخ  والــی  امــا 
ــت مداران  ــی از سیاس ــت. او یک ــته اس ــاناتی داش نوس
موافــق دکتــر عبــداهلل و از حامیــان اصلــی او بــود؛ امــا 
بعــد از شــکل گیــری دولــت وحــدت ملــی یــک بــاره 
از عبــداهلل جــدا شــد و از او بــه ســخت تریــن الفــاظ 
انتفــاد کــرد و یکــی از حامیــان غنــی شــد. امــا دیــری 
ــد.  ــی ش ــان غن ــر از مخالف ــار دیگ ــه او ب ــت ک نگذش

ــت نکــرد.  ــداهلل دیگــر حمای ــر عب اگرچــه از داکت
ــش  ــری های ــع گی ــه در موض ــد ک ــور می گوی ــای ن آق
ــق آن  ــی تحق ــرد و در پ ــردم را در نظــر میگی ــع م مناف
ــر  ــه او بخاط ــد ک ــی گوین ــش م ــا مخالفان ــت؛ ام اس
برخــی حســاب هــای مالــی اش بــا غنــی معاملــه کــرده 
ــور و  ــای ن ــه شــدت از طــرف آق ــود؛ ادعایــی کــه ب ب
اطرافیانــش رد شــده اســت؛ اگرچــه آقــای غنــی هــم 
چنیــن ادعایــی را نداشــته اســت. امــا قصــه هرچــه کــه 
ــه مهمــی  ــی و عطــا در مرحل ــون رابطــه غن باشــد اکن
ــه  ــک ب ــع نزدی ــرا برخــی مناب ــه اســت. زی ــرار گرفت ق
آقــای غنــی گفتــه انــد کــه رییــس جمهــور غنــی قــدم 
قــدم برنامــه هایــش را بــه هــدف ضعیف ســاختن آقای 
نــور عملــی کــرده اســت و نیــز داکتر عبــداهلل هــم از او 
حمایــت نمی کنــد. یــک منبــع آگاه خبــر داده اســت که 
عطــا محمــد نــور بعــد از شــکل دادن ایتــاف نجــات 
افغانســتان از طــرف رییــس جمهــور غنــی مــورد انتقاد 
قرارگرفتــه اســت و هنــوز مشــخص نیســت کــه آقــای 
ــی  ــر؛ غن ــا خی ــد ی ــی کن ــت م ــور حمای ــداهلل از ن عب

دریافتــه اســت کــه داکتــر عبــداهلل دیگــر بــه نــور بــه 
عنــوان یــک متحــد نمــی بینــد. امــا تاکنــون مشــخص 
نیســت کــه داکتــر عبــداهلل بــه راســتی در پــی آن اســت 

کــه بــه عطــا محمــد نــور ضربــه بزنــد یــا خیــر. 
ــه  ــه گون ــون ب ــی اکن ــد غن ــع می گوین ــه منب ــه ک آنگون
مشــخص دریافتــه اســت کــه عطــا محمــد نــور دیگــر 
ــا  ــدارد و ب ــداهلل ن ــب عب ــی را از جان ــت قبل آن حمای
ــر  ــر ه ــه نجــات، عمــا در براب ــن در جبه ــرار گرفت ق
دو شــریک دولــت وحــدت ملــی قــرار گرفتــه اســت.

 ایــن منبــع می گویــد کــه آقــای غنــی در انجــام 
ــوده اســت و حــاال  ــق ب ــور موف ــا ن ــا ب برخــی بازی ه
وقــت آن رســیده اســت کــه او را از کار برکنــار کنــد. 
ــای غنــی  ــار هــم از آق چنــدی پیــش گلبدیــن حکمتی
ــخ  ــور را از بل ــد عطــا محمــد ن ــه بای ــود ک خواســته ب
برکنــار کنــد. منبــع مــی گویــد کــه اگــر موضــع نرمــی 
ــه مشــاهده  ــی ب ــای غن ــع آق ــه نف ــب دوســتم ب از جان
برســد، جبهــه نجــات دیگــر جایگاهــی در افغانســتان 
نخواهــد داشــت؛ زیــرا مهمتریــن عضــو آن اگــر آن را 
بشــکند مقبولیــت آن جبهــه هــم پایــان میابــد. امــا در 
صورتــی کــه آقــای غنــی نتیجــه یــی در مــورد دوســتم 
ــای  ــرای آق ــا ب ــاری عط ــاورد برکن ــت نی ــه دس ــم ب ه
غنــی یــک اولویــت شــده اســت، بــه خصــوص زمانــی 
کــه عبــداهلل بــه چنیــن کاری اگــر موافقــت هم نداشــته 

باشــد مخالفــت هــم نکنــد. 
ــار  ــی در کن ــای غن ــه آق ــت ک ــان داده اس ــه نش تجرب
زدن افــراد کلیــدی از قومیــت هــای دیگــر هیــچ ابایــی 
نــدارد و هیــچ امتناعــی را به رســمیت نشــناخته اســت. 
ــه  ــد ک ــور مــی گوین ــکان عطــا محمــد ن اگرچــه نزدی
ــری  ــخ تاثی ــور در بل ــد ن ــا محم ــودن عط ــا نب ــودن ی ب
بــرکار هــای سیاســی او نــدارد امــا در ایــن هــم 
شــکی نیســت کــه برکنــاری عطــا محمــد نــور از بلــخ 
فرصتــی دیگــری بــرای آقــای غنــی اســت کــه بتوانــد 
یکــی از حریفــان دیگــرش را از صحنــه اقتــدار بــردارد؛ 
تجربه یــی کــه بــا جنــرال دوســتم، احمدضیــا مســعود 

ــه اســت.  ــح، صــورت گرفت و امــراهلل صال
منبــع مــی گویــد که حــاال آقــای غنــی در نظــر دارد که 
برخــی مانورهایــی را انجــام دهــد تــا ثابــت شــود کــه 
دیگــر نــور تــوان قبلــی سیاســی را نــدارد و نیــز ســعی 
ــد. حــاال ســوال  ــده ســازی کن ــرای او پرون دارد کــه ب
اساســی ایــن اســت کــه آقــای نــور چــه برنامــه هایــی 
ــه  ــا جبه ــی دارد؟ آی ــای غن ــه آق ــن برنام ــر ای در براب
نجــات یــک دســت باقــی مــی مانــد تــا تــوازن قــدرت 
ــمال  ــوص در ش ــه خص ــور ب ــوی در کش ــه نح را ب
ــا برکنــاری عطــا محمــد نــور تاثیــری  ایجــاد کنــد، آی
ــا  ــت سیاســی کشــور خواهــد گذاشــت. آی ــر وضعی ب
ــت  ــه از والی ــی ک ــد در صورت ــی توان ــور م ــای ن آق
بلــخ کنــار زد شــود، بــه یــک قــدرت کان در کشــور 
ــتم  ــرال دوس ــت جن ــه سرنوش ــا او ب ــود ی ــل ش تبدی
ــن ســوال  ــه ای ــان ب مواجــه خوهــد شــد، گذشــت زم

هــا جــواب مــی دهنــد. 

د افغانســتان حکومــت پــه افغانســتان کــې د امریکايــي 

ــدې د  ــه وړان ــرۍ پ ــې د ترهګ ــه ســیمه ک ــو شــتون پ پوځيان

ــي. ــم ګڼ ــاره مه ــارزې لپ مب

د ولســمرش مرســتیال ویانــد نجیــب اللــه ازاد د ســې شــنبې 

پــه ورځ لــه ازادي راډيــو رسه دا خــرې د افغانســتان لپــاره د 

روســيې د ولســمرش د ځانګــړي اســتازي ضمیــر کابلــوف د 

ــي دي  ــه غرګــون کــې وکــړې چــې وی ــو پ هغــه څرګندون

بهــرين پوځیــان دې لــه افغانســتانه ووزي.

ښــاغي ازاد وویــل چــې د کابلــوف څرګندونــې غیــر 

مســؤالنه او د افغانســتان پــه چــارو کــې ښــکاره الس وهنــه 

ده.

نومــوړي زیاتــه کــړه: "پــه افغانســتان کــې د امريکايــي 

ځواکونــو موجودیــت پــه ســیمه کــې د ترهګــرۍ پــه وړاندې 

ــه افغانســتان رسه د  ــارزه کــې مهــم رول لــري، دوی ل ــه مب پ

امنیتــي ســراتیژیک تــړون او د ترهګــرۍ پــه وړانــدې د 

ــو  ــان ځاکون ــې د افغ ــه مخ ــو ل ــو قوانین ــارزې د نړیوال مب

ترڅنــګ والړ دی، خــو دا چــې روســیه پــه افغانســتان کــې 

د بهرنیــو پوځیانــو لــه موجودیتــه څــه اندېښــنه لــري، دا بایــد 

ــړي." ــواب ک ــه ځ دوی خپل

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې ضمیــر کابلــوف تېــره ورځ 

لــه یــوې روســيي ورځپاڼــې رسه پــه خــرو کــې ویــي چــې 

امریــکا او ملګــرو يــې پــه افغانســتان کــې د داعــش او 

ترهګــرو پــه وړانــدې پــه مبــارزه کــې ماتــې خوړلــې او بایــد 

ــايس. ــواده وب ــه دې هې ــان ل ــل پوځي خپ

ښــاغي کابلــوف دغــه شــان ویــي چــې روســیه پــه 

ــت رسه  ــه موجودی ــو ل ــي ځواکون ــې د امریکاي ــتان ک افغانس

ســتونزه نــه لــري، خــو دوی د ترهګــرۍ پــه وړانــدې جګــړه 

ــري. ــه ل ــې ن ــه راوړن ــام وړالس ت ــې د پ ک

دغــه رويس چارواکــي شــخيص امنیتــي کمپنیــو تــه د 

ــی  ــه معن ــې پ ــکا د مات ــپارل د امری ــړې س ــتان د جګ افغانس

ــل  ــه ګټ ــه دې شــکل ن بللــې ده او ویــي دي چــې جګــړه پ

ــږي. کې

پــه ورتــه وخــت کــې طالبانــو هــم پــه یــو رسخــايص لیــک 

کــې چــې د امریــکا ولســمرش ډونالــد ټرمــپ تــه یــې لېږلــی 

او لــه رســنیو رسه یــې هــم رشیــک کــړی لــه نومړي غوښــتي 

چــې امریکايــي پوځیــان لــه افغانســتانه وبــايس.

دا لومــړی ځــل نــه دی چــې رويس چارواکــي پــه افغانســتان 

ــکا د جګــړې د ناکامــۍ  ــه وړانــدې د امری ــزم پ کــې د ترورې

خــره کــوي بلکــې لــه دې وړانــدې پــه کابــل کــې د روســیې 

ســفیر الکســاندر مانتیســکي ویــي وو نــه پوهېــږي امریــکا 

ــه  ــزم پ ــوي چــې د ترورې ــه افغانســتان کــوم اهــداف تعقیب پ

وړانــدې پــه جګــړه کــې نــه بریــايل کېــږي.

هغــه د افغانســتان د مرشانــو جرګــې د نړیوالــو چــارو د 

کمېســیون پــه غونــډه کــې ویــي چــې د افغانســتان مســئله 

ــان د  ــوي طالب ــه ک ــږي او دوی هڅ ــل کې ــه ح ــړه ن ــه جګ پ

ــوي. ــه وهڅ ــرو ت ــولې خ س

خــو د یادونــې ده چــې دا هېــواد »روســیې« لــه دې وړانــدې 

لــه وســله والــو طالبانــو رسه د وســلو او پیســو پــه همــکارۍ 

تــورن شــوی او د راپورونــو لــه مخــې د افغانســتان د شــال 

ــو پرضــد  ــو کــې د داعــش وســله وال ــو شــمېر والیتون ــه ی پ

طالبــان تجهیــزوي هغــه مســئله چــې روســیې رد کــړې ده.

ــه څــه  ــي چــارو کارپوهــان ک ــه وخــت کــې د امنیت ــه ورت پ

هــم پــه افغانســتان کــې د ناټــو او امریــکا د ماموریــت 

ــتانه د  ــه افغانس ــي ل ــو واي ــي، خ ــاد وړ ګڼ ــی د انتق څرنګوال

ــواروي. ــه الره ه ــړو ت ــو جګ ــل نوی ــو وت ــادو ځواکون ی

لــه ډلــې يــې جــرال داود امیــن د ســې شــنبې پــه ورځ ازادي 

راډيــو تــه وویــل: "د امریــکا او ناټــو هغــه ځواکونــه چــې لــه 

ــو څــه  ــل، دوی هــم ی ــاره راغل افغانســتان رسه د مرســتې لپ

ــان  ــې روس ــدای چ ــه يش کې ــو دا ن ــودې خ ــتونزې درل س

ــاکام دي  ــه افغانســتانه ووزي ځکــه دوی ن ــي دوی دې ل واي

،نــو دا بــه یــوه بلــه جګــړه وي چــې روســان بــه يــې د خپلــو 

ګټــو پــه خاطــر پــه افغانســتان کــې رشوع کــوي."

ــړي  ــمېر غ ــو ش ــې ی ــي جرګ ــې د ول ــت ک ــه وخ ــه ورت پ

وايــي، د افغانســتان ناامنیــو د روســيي پــه ګــډون یــو 

شــمېر ګاونډيــان هــم اندېښــمن کــړي دي او ورنــه د خطــر 

ــري. ــاس ل احس

ــه  ــد پ ــکا بای ــي، امری ــون واي ــن ی ــړې اری ــې غ د دې جرګ

افغانســتان کــې د امنیــت د ټینګښــت او د ترورېــزم پــه 

ــې  ــه خپل ــدف پ ــه ه ــدو پ ــايل کې ــړې د بری ــدې د جګ وړان

ســراتیژۍ کــې بدلــون راويل او دغــه شــان پــه پوځــي برخــه 

ــړي. ــې ک ــتې زیات ــې مرس ــتان رسه خپل ــه افغانس ــې ل ک
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ورزش
داوود عرفان

ــۀ  ــه بودج ــت ک ــن روزی اس ــرای م ــی ب ــتقال واقع اس
ــا تأمیــن شــود. روزی اســت  ــا از درآمــد ملــی م دولــت م
کــه بودجــۀ ارتــش مــا را بیگانــه نپــردازد. روزی اســت کــه 
ــر خارجــۀ  ــت توســط وزی ــری نباشــد و حکوم ــی خب ــب انتخابات از تقل
ــی  ــرای مــن روزی معن یــک کشــور دیگــر انتخــاب نگــردد. اســتقال ب
می یابــد کــه بــدون تــرس و هــراس، بــه هــر جــای میهــن زیبایــم ســفر 
ــزای کشــورهای  ــا روزی اســت کــه صــف وی ــم. اســتقال واقعــی م کن
همســایه کســاد شــده باشــد. و باالخــره اســتقال واقعــی مــا روزی اســت 
کــه هیــچ جوانــی آرزوهایــش را در آن ســوی آب هــا جســت وجو نکنــد!

محمد مرادی

آیا می دانستید؟
ســرود ملــی هــر کشــور، شــعار رســمی و نمــاد 
ملــی همــان کشــور اســت. ســرود ملــی یــا میهنــی 
ــی  ــابقات ورزش ــی، مس ــای مل ــمی، یادبوده ــم رس در مراس
و دیگــر مناســبت های ملــی اجــرا یــا پخــش می شــود. 
ــه«  ــش »دکلم ــًا دارای دو بخ ــورها عمدت ــی کش ــرود مل س
ــی  ــرود مل ــده در س ــتفاده ش ــان اس ــت. زب ــیقی« اس و »موس
ــان در همــان کشــور اســت. در  بازگوکننــدۀ نقــش همــان زب
ــرا  ــده، زی ــت نش ــل رعای ــن اص ــتان ای ــی افغانس ــرود مل س
ــه در  ــه اســت. البت ــه کار نرفت ــان فارســی ب ــۀ آن زب در دکلم
ــا  ــن اصــل نه تنه ــتان، ای ــی پاکس ــتان یعن ــایه گی افغانس همس
ــن کشــور  ــی ای ــارات ســرود مل ــده، بلکــه عب ــت گردی رعای
بــه جــز کلمــۀ »کا«، بــه زبــان فارســی اســت. البتــه کلمــۀ »کا« 

ــدارد. ــای مســتقل ن ــط« اســت و معن ــز حــرف »رب نی
ــتقال  ــروز اس ــل دی ــتان در ۱۴ اگســت مث ــه پاکس ــی ک زمان
یافــت، ســرود میهنــی نداشــت و از ایــن رو، زمانــی کــه پرچم 
پاکســتان را بــاال می بردنــد، نــدای »پاکســتان زنده بــاد« 
و »آزادی پاینده بــاد« را ســر می دادنــد. پــس از چنــدی 
»محمدعلــی جنــاح« دکلمه یــی بــرای پاکســتان ســرود، ولــی 
چــون ســرود او مــورد پســند برخــی واقــع نشــد، حاکمــان 
کشــور جدیــد التأســیس بــرآن شــدند کــه ســرود دیگــر برای 
ــان  ــه دام ــن کار دســت ب ــرای ای ــان ب ــرایند. آن ــتان بس پاکس
ــظ جالندهــری« شــدند. او  ــر حفی ــه اســم »ابواالث شــخصی ب
ســرانجام ســرود ملــی پاکســتان را تنظیم کــرد کــه واژه گان آن 
بیــن اردو و فارســی مشــترک اســت و حتــا از نظــر دســتوری 
ــان فارســی پیــروی می کنــد. ایــن ســروده  نیــز از دســتور زب
مــورد تأییــد قــرار گرفــت و اکنــون بــه عنــوان ســرود و نمــاد 

ــود. ــناخته می ش ــتان ش ــی پاکس مل

داوود نعيمی

ــور  ــت ک ــن )دش ــه بهاالدی ــتان داغ خواج تابس
ــم( حات

اطاعــات دقیــق و موثــق از یــک حملــۀ تمام عیــار و 
ــه محورهــای  ــده و ملیشــه های پاکســتانی ب ــان، القائ گســتردۀ طالب
مقاومــت در مــاورای کوکچــه در اختیــار فرماندهــی ُکل مقاومــت 
مقــدس ملــی قــرار گرفتــه بــود. آمــر صاحــب تــازه از ســفر اروپــا 
کوه پایه هــای  و  کــه چریــک ســخره ها  بــود. ســفری  آمــده 
هندوکــش خشــمگین طــی آن یــک بــار دیگــر بــه عنــوان 

ــرد. ــتر ک ــارز بیش ــی تب ــواه جهان شــخصیت آزادی خ
کیســتی خــود و چیســتی داعیــه بــر حــق مــردم افغانســتان را بــرای 
دفــاع و پاســداری از سرزمین شــان و مقاومــت ملــی بــرای جهانیــان 
بیــان کــرده و جهــان را متوجه خطــر تروریســم و پیامدهــای ناگوار 
ــده  ــان، القائ ــای طالب ــود از جنایت ه ــفر خ ــود. در س ــاخته ب آن س
ــت و از  ــرده برداش ــه پ ــت لهج ــا صراح ــتان ب ــه های پاکس و ملبش
تعقیــب عدلــی و دســتگیری اســامه بــن الدن بــه دادگاه کشــانیدن او 

در داخــل کشــور موضــع خــود را اعــام کــرد.
امــا این جــا گروه هــای خبرنــگاران رفت وآمــد زیــاد داشــتند 
مــا بــا گــروه دو نفــری خبرنــگاران شــبکۀ »CBS« اســترالیایی از 
ــان  ــا از جری ــم ت ــم رفتی ــور حات ــت ک ــه دش ــن ب ــه بهاالدی خواج
ــا  ــو ب ــرای گفت وگ ــم. ب ــه کنی ــذارش تهی ــان گ ــوزش فرمانده آم
ــره  ــًا چه ــود. اتفاق ــه ب ــورت گرفت ــی ص ــب هم آهنگ ــر صاح آم
ــاز  ــرای ب ــک ب ــتیتوت کم ــادی از انس ــام گن ــی به ن ــرداز روس پ
ــون  ــم گفت وگــو تلویزی ــود. در خت ــده ب ــز آم ــگ نی ــده گان جن مان
»ســی بــی اس«، از آمــر صاحــب خواســتم بــرای گفت وگــو 
همــراه مــا فرصــت بگــذارد. پذیرفــت هم چنــان در مــورد 
ــود از  ــده ب ــن آم ــه بهاالدی ــازه خواج ــه ت ــوی ک ــگار فرانس خبرن
جنــگ و مهاجــران مســتند تهیــه می کــرد، هدایــت گرفتــم. بعــد بــا 
آمــر صاحــب راهــی دشــت شــیرازی شــدیم و جریــان تعلیمــات 

ــم. ــذارش کردی ــی را گ عموم

تیم تکواندوی افغانستان 
عازم ازبکستان شد

لیگ برتر بانوان افغانستان؛

»افغان کلپ« تیم »عدالت« را شکست داد

شریف محمد هم بازی فرشاد نور 
در لیگ برتر سوید شد

فيـسبـوک نـــامــه

ــرای شــرکت در رقابت هــای آســیایی عــازم  ــدوی افغانســتان ب ــم تکوان تی
ازبکســتان شــد. 

ــم  ــه تی ــان این ک ــا بی ــور ب ــی کش ــت بدن ــس تربی ــری، ریی ــون خی همای
تکوانــدوی افغانســتان بــرای شــرکت در رقابت هــای آســیایی عــازم 
ــه  ــا این ک ــت: ب ــکاران گف ــن ورزش ــۀ ای ــم بدرق ــد، در مراس ــتان ش ازبکس
ــان از  ــه آن ــا روحی ــدوکاران افغانســتان محــدود اســت، ام ــات تکوان امکان

ــت. ــر نیس ــان کم ت ــر بازیکن دیگ
قــرار اســت دور ســومِ رقابت هــای تکوانــدوی »IPF« بــه تاریــخ ۱۸ مــاه 

جــاری در تاشــکند برگــزار شــود.
شــعیب رحمانــی، رییــس فدراســیون تکوانــدوی افغانســتان گفــت: عــاوه 
بــر ۹ تکوانــدوکار یــک مربــی و یــک راهنمــا نیــز عــازم تاشــکند شــده اند.
ــا ۸  ــال ۲۰۱۲ ب ــای »ITF« در س ــن دور رقابت ه ــان در دومی ــن بازیکن ای

ــد. ــه افغانســتان بازگشــته بودن ــه ب ــز موفقان مــدال نقــره و 3 برن

ــم  ــپ« تی ــان کل ــم »افغ ــتان تی ــوان افغانس ــر بان ــگ برت ــابقات لی در مس
ــت داد  ــر شکس ــر صف ــک ب ــت« را ی »عدال

شــمس امینــی، معــاون رســانه های فدراســیون فوتبــال افغانســتان، گفــت: 
ــت را  ــر صفــر عدال ــوان »افغــان کلــپ« یــک ب ــال بان در رقابت هــای فوتب

شکســت داد.
بــازی دوم بیــن تیم هــای کابــل کلــپ و آســمایی بــه دلیــل حاضــر نشــدن 

تیــم آســمایی، نتیجــه 3 بــر ۰ بــه نفــع کابــل کلــپ، ثبــت شــد.
ــه  بــه گفتــۀ امینــی، رقابت هــای لیــگ برتــر فوتبــال بانــوان شــهر کابــل ب
ــاالی افغانســتان برگــزار  ــه تیم هــای رده ب ــر ب منظــور انتخــاب نفــرات برت

شــده اســت.
ــل  ــم از کاب ــور ۸ تی ــا حض ــگ ب ــکل لی ــه ش ــا ب ــن رقابت ه ــت: ای او گف
ــد. ــوان، راه می یابن ــم ملــی بان ــه تی ــر ب ــان چهره هــای برت برگــزار و در پای
ــدار از ســاعت 3:۰۰ عصــر  ــا برگــزاری ۲ دی ــن رقابت هــا همــه روزه ب  ای
ــر  ــزار  و ۲۰ روز دیگ ــتان برگ ــال افغانس ــیون فوتب ــگاه فدراس در ورزش

ــه دارد. ادام

ــی  ــم مل ــدۀ تی ــده و میدان دی ــناخته ش ــع ش ــد، مداف ــریف محم ش
بــازی  لیــگ روســیه  افغانســتان کــه سال هاســت در  فوتبــال 

ــد. ــتونا ش ــم اسکیلس ــور در تی ــاد ن ــازی فرش ــم ب ــد، ه می کن
ــت  ــته اس ــویدی پیوس ــم س ــن تی ــه ای ــی ب ــد در حال ــریف محم ش
کــه روز شــنبۀ همیــن هفتــه فرشــاد نــور، دیگــر ملی پــوش فوتبــال 
ــه  ــرای اسکیلســتونا ب ــه ب کشــور در نخســیتن حضــورش  ۲۹ دقیق

میــدان رفتــه اســت.
شــریف محمــد فصــل گذشــته در تیــم اســپارتاک نالچیــک کــه در 
رقابت هــای لیــگ دســتۀ ۱ روســیه حضــور داشــت، بــازی می کــرد. 
قــرارداد شــریف محمــد بــا ایــن تیــم ســویدی کــه شــرایط خوبــی 
در جــدول رده بنــدی لیــگ برتــر ســوید نــدارد، 5 ماهــه و تــا پایــان 

فصــل اســت.
اسکیلســتونا در پایــان هفتــۀ ۹ نهــم لیــگ برتــر ســوئد بــا ۸ امتیــاز 

تیــم آخــر جــدول اســت.

چگونه گی نگارش مقالۀ 
پژوهشی

مقدمه
نــگارش مقالــۀ پژوهشــی عبارت اســت از مجموعــه مهارت هایی 
کــه بایــد پــرورش داده شــوند. ایــن مهارت هــا، قابــل آمــوزش و 
یادگیــری بــوده و در طــول دورۀ تحصیــل بــه کار گرفتــه خواهنــد 

. شد
و  واژه گان  بایــد  پژوهشــی،  مقالــۀ  یــک  نــگارش  بــرای 
اصطالحــات خــاص هــر رشــته را آموخــت. بــرای نوشــتن مقالــۀ 
ــکاف های  ــوم ش ــد مفه ــی، بای ــکاف های اجتماع ــی در ش پژوهش
اجتماعــی و اصطالحــات مرتبــط بــا آن را در علــم جامعه شناســی 
دانســت. بــر عــالوۀ واژه گان و اصطالحــات علمــی، بایــد اصول، 
ارزش هــا و هنجارهــای رشــتۀ مــورد نظــر را بایــد فــرا گرفــت. 
ــت  ــد جه ــای نگارشــی از چن ــی از مهارت ه ــرورش مجموعه ی پ

بــرای شــما مفیــد خواهــد بــود:
-به شما کمک می کند که به صورت کارآمدتری بنویسید؛

-بــه شــما شــرایطی را فراهــم می کنــد کــه بــه صورتــی ســاده تر، 
اصولــی را ببینیــد کــه در ســایر عرصه هــای مطالعاتــی بــه کار 

رفتــه اســت؛
-بــا آگاهــی از ســبک، نمــا و صــورت کلــی هــر موضــوع، 

مــی رود. بــاال  مطلب تــان  درک  مهارت هــای 
بایــد توجــه داشــت کــه آگاهــی از چگونه گــی نــگارش یــک مقالــۀ 

پژوهشــی، اســتعدادی اکتســابی اســت، نــه مــادرزادی.
مقالۀ پژوهشی چیست؟

ــت  ــی اس ــی، گزارش ــۀ پژوهش ــه مقال ــد ک ــر می کنن ــیاری فک بس
ــا  ــا و ی ــا، پدیده ه ــی رخداده ــارۀ برخ ــاال در ب ــی و بلندب توصیف
اشــخاص. ایــن درک درســتی نیســت؛ زیــرا بــر تعیــن و جبریــت 
ــه دو  ــت« ب ــای درس ــت. »داده ه ــتوار اس ــای مشــخص اس داده ه

دلیــل اغلــب مبهــم انــد:
تفســیر  آنچــه را کــه می بیننــد  آنکــه پژوهش گــران  -نخســت 

؛ می کننــد
ــا  ــه ب ــه را ک ــاً آنچ ــه، صرف ــا ناآگاهان ــه ی ــه آگاهان ــر این ک -دیگ
ــر  ــه تصوی ــدون این ک ــد، ب ــزارش می کنن ــد، گ ــت می پندارن اهمی

کامل تــری فراهــم ســازند.
 data»در هــر مقالــۀ پژوهشــی، مــا بــا »زباله دانــی داده هــا
مــورد  در  می گویــد  کــه  ایده یــی  هســتیم.  مواجــه   dumps
ــا در  ــد، ام ــد بیابی ــه می توانی ــی ک ــر اطالعات ــی ه ــر موضوع ه
ــح  ــات صحی ــرای پژوهش گــر جزئی ــۀ پژوهشــی، ب ــگارش مقال ن

ــی. ــه اطالعات ــه هرگون ــت، ن ــم اس مه
در نظــر بگیریــد کــه یــک وکیــل مدافعــی در دادگاه، بــا جزئیــات 
فــراوان قاضــی را گیــج کنــد و وکیــل مدافعــی کــه بــا ایجــاد 
ارتبــاط میــان همــۀ نقــاط، رهــا نکــردن هیــچ یــک از بخش هــای 
ــردازد.  ــاع می پ ــه دف ــه ب ــن دفاعی ــب مت ــم مناس ــتدالل و تنظی اس
ــل  ــر اســت؟ جــواب ســاده اســت، وکی کــدام وکیــل مدافــع موفق ت
ــری از تمامــی مــدارک و اســناد  ــل بهره گی ــه دلی ــع دومــی ب مداف
ــی  ــن معن ــن بدی ــد. ای ــت بده ــد دادگاه را قناع ــواهد، می توان و ش
نیســت کــه جزئیــات در مقالــه مهــم نیســت. جزئیــات بایــد بتوانــد 

ــد. ــه بیفزای ــا حداقــل زیبایــی متــن مقال ــه اســتدالل و ی ب
مقالــۀ پژوهشــی در حقیقــت تابلــوی نقاشــی اســت. گاهــی وجــود 
جزئیــات کــم می توانــد یــک تابلــو را بــی روح و کســل آور کنــد و 
گاهــی هــم زیــاده روی در پرداختــن بــه جزئیــات می توانــد تابلــو 

ــوه دهــد. را غیرعــادی و بی ریخــت جل
تلقــی مقالــۀ پژوهشــی بــه مثابــه »دوی ماراتــون« اســت. چــه در 
مســابقه و چــه در مقالــه، نتیجــۀ نهایــی حاصــل تالش هــای عظیــم 
اســت. بــه ایــن معنــی کــه هــم مســابقۀ دوش و هــم مقالــه نیازمنــد 
ــی اســت. شــاید داســتان معــروف »الک پشــت و  گام هــای مقدمات
خرگــوش« را بــه خاطــر داشــته باشــید. همــان داســتانی کــه در 
مســابقۀ دوش، خرگــوش اســتراحت می کنــد و الک پشــت بــه خــط 
ــه  ــود. ب ــد الک پشــت ب ــز بای ــان می رســد. در مقاله نویســی نی پای
آهســته گی و حوصلــه بایــد روی مقالــه کار کــرد تــا بــا اطمینــان 

بــه پایــان رســید.

داوود عرفان////////////////بخش نخست
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در  افغانســتان  ملــی  امنیــت  ســابق  مقــام  یــک   
ــت  ــه اس ــی گفت ــانه خارج ــک رس ــا ی ــو ب گفت وگ
کــه بیــش از نیمــی از 7۶ میلیــارد دالــر کمــک نظامــی 
ایــاالت متحــده بــه نیروهــای امنیتــی افغانســتان غــارت 

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــوء اس ــا س و ی
بربنیــاد یــک گــزارش تــازه از ســوی ادارۀ حســاب دهی 
دولــت ایــاالت متحــده )GAO( از زمانــی کــه امریــکا 
ــس و  ــای پولی ــن نیروه ــوزش و تأمی ــه آم ــروع ب ش
نظامــی افغانســتان در ســال ۲۰۰۲ کــرده اســت، بیــش 
ــه  ــتان هزین ــت افغانس ــرای امنی ــر ب ــارد دال از 7۶ میلی

شــده اســت.
کابــل خــان تدبیــر یکــی مقــام پیشــین در ادارۀ امنیــت 
ــد:  ــی می گوی ــایل امنیت ــر مس ــور و تحلیل گ ــی کش مل
"فســاد بــی مثــال، بخــش بزرگــی از پــول و ســاح ها 

را از بیــن برده اســت".
ــس از  ــه پ ــی ک ــای داخل ــه نیروه ــت ک ــه اس او گفت
ــد،  ــه دســت گرفتن ــدرت را ب ــان ق ــم طالب ســقوط رژی
حتــا  و  کــرده  مجهــز  را  مســلح  نظامیــان  شــبه 
کــه  ربودنــد،  را  مهمــات  و  کوچــک  ســاح های 

ــد. ــده ان ــاب نش ــون حس تاکن
ســوی  از  بیشــتر  پاســخ گویی  خواســتار  تدبیــر 
واشــنگتن و کابــل بــرای شناســایی فســاد شــد و گفــت 
کــه شــهروندان افغانســتان ســزاوار انــد کــه بداننــد ایــن 

ــد. ــده ان ــرف ش ــا مص ــا در کج کمک ه
ــه  ــی ب ــی واقع ــزات نظام ــه تجهی ــت ک ــه اس او گفت
ــر بــدون هیــچ گونــه فســاد، تــا  ارزش 7۶ میلیــارد دال
۴۰ ســال آینــده نیــاز نظامــی مــا را بــر طــرف می کنــد. 
امــا در حــال حاضــر مــا حتــا نیمــی از آن کمک هــا را 
هــم نداریــم، زیــرا آنــان غــارت و ربــوده شــده انــد.

ــی افغانســتان  ــای امنیت ــان نیروه فســاد گســترده در می
ــت  ــس حکوم ــی ریی ــا محمداشــرف غن ســبب شــد ت
ــا  ــارزه ب ــی مب ــی و قضای ــز عدل ــی مرک ــدت مل وح
ــی  ــدارکات مل ــیون ت ــان کمیس ــاد اداری و همچن فس
ــی در  ــش عموم ــای بخ ــر پیمان ه ــارت ب ــرای نظ را ب

ــد. ــیس کن ــور تأس کش
ــه  ــک ب ــدوق کم ــال ۲۰۰5 صن ــده درس ــاالت متح ای
نیروهــای امنیتــی افغانســتان را تأســیس کــرد کــه از آن 
زمــان تاکنــون ۶۶ میلیــارد دالــر بــدان اختصــاص داده 

ــن کشــور، به جــز 5  ــاع ای ــۀ وزارت دف ــه گفت اســت. ب
میلیــارد آن، مابقــی ایــن مبلــغ تــا پیــش از مــاه اپریــل 

ســال جــاری پرداخــت شــده اســت.
ــام  ــده )GAO( اع ــاالت متح ــی ای ادارۀ حساب رس
ــش از ۲۶  ــوه – بی ــی از وج ــش عمده ی ــه بخ ــرد ک ک
ــرای حفــظ و نگــه داری، معاشــات،  ــد – ب ــارد پون میلی
ــوژی  ــزات، تکنال ــه داری تجهی ــم و نگ ــات، ترمی مهم

ــده اســت. ــاس، مصــرف ش ــی و لب اطاعات
ــد  ــارد پون ــدود ۱۸ میلی ــه ح ــزود ک ــزارش اف ــن گ ای
ــی،  ــای زیربنای ــل، پروژه ه ــل و نق ــه حم ــز در زمین نی

ــت. ــده اس ــرف ش ــوزش ص ــات و آم عملی
و از جملــه ســخت افزارهایــی کــه بــه وســیله ایــاالت 
ــد ۶۰۰۰۰۰  ــتان داده ش ــای افغانس ــه نیروه ــده ب متح
ــاح، ۱۶3۰۰۰  ــه و س ــد تفنگچ ــف مانن ــاح خفی س
رادیــو، 7۶۰۰۰ واســطه نقلیــه بــه شــمول ۲۲۰۰۰ 
ــوع هامــوی و 3۰۰۰۰ قطعــه  عــراده واســطه زرهــی ن

ــود. ــب ب ــازی بم ــی س ــزات خنث تجهی
ــش  ــه بخ ــوط ب ــزات مرب ــورد تجهی ــدود ۱۶۰۰۰ م ح
اطاعاتــی و شناســایی ماننــد هواپیماهــای بــدون 
ــه شــمول  ــاره ب ــد طی سرنشــین شناســایی و ۲۰۸ فرون

ــت. ــده اس ــه ش ــز ارای ــر نی ۱۱۰ هلیکوپت
دیگــر  امنیتــی  تحلیل گــر  یــک  عــارف  محمــد 
راحتــی  بــه  کوچــک  ســاح های  کــه  می گویــد 
بــه ســرقت می رونــد و در بــازار ســیاه فروختــه 
ــه  ــت ب ــب در نهای ــاح هایی اغل ــن س ــوند. چنی می ش

می رســد. شورشــیان  دســت 
او گفــت: "ســاح هــای کوچــک ماننــد تفنگچــه 
ــی و جنایــت کار در  ــه دســت باندهــای مافیای اغلــب ب

کان شــهرهای کشــور می رســند".
کــه  می افزایــد  متحــده  ایالــت  ادارۀ حساب رســی 
ــدف  ــه ه ــوز ب ــکا هن ــاال، امری ــای ب ــم هزینه ه علیرغ
ــی  ــای امنیت ــازی نیروه ــی مستقل س ــود یعن ــی خ اصل

ــت. ــیده اس ــتان نرس افغانس
ارگ  معــاون  مینه پــال  دواخــان  حــال،  همیــن  در 
ــن  ــی از اصلی تری ــاد یک ــا فس ــارزه ب ــه مب ــد ک می گوی

ــت. ــی اس ــدت مل ــت وح ــای دول اولویت ه
او گفــت: دلیــل ایجــاد مرکــز عدلــی و قضایــی مبــارزه 
بــا فســاد ایــن اســت کــه مــا می خواهیــم فســاد را در 
آینــده متوقــف کنیــم و مــوارد فســاد در گذشــته را نیــز 

محاکمــه کنیــم.

ــا  ــارزه ب ــرد مب ــروز راهب ــه، دی ــت عام وزارت صح
فســاد اداری را در ســکتور صحــت بــه منظــور بهبــود 
عرضــه خدمــات صحــی بــا حضــور داشــت شــماری 
از شــرکای صحــی ملــی و بیــن المللــی معرفــی نمــود.
ــه  ــت عام ــر صح ــروز، وزی ــن فی ــور فیروزالدی دوکت
ــاد اداری را  ــا فس ــارزه ب ــرد مب ــی راهب ــور، معرف کش
ــتای  ــت در راس ــک گام مثب ــت ، ی ــکتور صح در س
ــه  ــت عام ــاد در وزارت صح ــردن فس ــن ک ــه ک ریش
خوانــده، گفــت: "وزارت صحــت عامــه بــا درک 
ــر  ــش در براب ــوی خوی ــوولیت وظیف ــالت و مس رس
ملــت، همــواره تــاش کــرده تــا ایجــاد یــک سیســتم 
شــفاف، حســاب ده و خدمت گــذار در تأمیــن صحــت 
ــر و عملــی را  ــاع کشــور اقدامــات موث و ســامتی اتب
ــبختانه  ــه خوش ــد ک ــرار ده ــق ق ــرا و تطبی ــورد اج م
امــروز }دیــروز{ راهبــرد مذکــور را در جهــت محــو 
ــدر  ــرده و در ص ــه ک ــت تهی ــکتور صح ــاد در س فس

اجــراات کاری خویــش قــرار می دهــد."
وزیــر صحــت عامــه کشــور، فســاد را مانــع انکشــاف 
در تمــام عرصه هــا و یــک چالــش جــدی در کشــور 
بــا فســاد،  مبــارزه  بــدون  خوانــده و می گویــد: 

بهبــود عرضــه خدمــات صحــی و بلنــد بــردن ســطح 
دسترســی مــردم بــه خدمــات صحــی ناممکــن بــوده 
ــن  ــق و انکشــاف ای ــه در تطبی و وزارت صحــت عام

ــر متعهــد اســت. راهب

بــه گفتــۀ او، چنانچــه ایــن وزارت در گذشــته در 
ــرده  ــدی ک ــات ج ــاد اداری اقدام ــو فس ــه مح زمین
ــر هشــتادوچهار مــورد  ــاه اخی اســت کــه در چهــار م
ــه دادگاه  ــه ب ــت عام ــوی وزارت صح ــف از س تخل

ــت. ــده اس ــی ش معرف
وزارت صحــت عامــه از جملــه وزارت هــای پیشــگام 
ــه  ــد، ک ــاد اداری می باش ــا فس ــارزه ب ــتای مب در راس
ــارزه  ــی مب ــه مشــترک نظــارت و ارزیاب خــود از کمیت
بــا فســاد اداری یــا "MEC" خواســته اســت تــا ایــن 
وزارت را در راســتای خاهــای موجــود فســاد اداری 
ــس  ــه پ ــد ک ــی کن ــا آن ارزیاب ــارزه ب ــور مب ــه منظ ب
ــه  ــایی و ب ــف شناس ــن اداره، ۱۱5 تخل ــی ای از ارزیاب

ــده اســت. ــی گردی ــه معرف وزارت صحــت عام
ــی و  ــش تدارکات ــس بخ ــا ریی ــم ارویان ــان خان همچن
ــا  ــارزه ب ــرد مب ــی راهب ــا از معرف ــه اروپ ــی جامع مال
فســاد در ســکتور صحــت افغانســتان اســتقبال کــرده 
ــکتور صحــت  ــاد اداری در س ــه فس ــرد ک ــد ک و تاکی
افغانســتان نســبت بــه ســال های گذشــته کاهــش 

ــه اســت. یافت
تأمیــن  پاســخ گویی،  حســاب دهی،  و  شــفافیت 
عدالــت در عرضــه خدمــات صحــی، حاکمیــت قانون، 
مدیریــت منابــع مالــی، تقویــت شــفافیت در ســکتور 
صحــت، توســعه شــورای طبــی، فراهــم کــردن 
والیــات  در  گزارش دهــی  آموزشــی  برنامه هــای 
کشــور، جلوگیــری از قاچــاق ادویــه و شناســایی 
واقعــات فســاد اداری از مــوارد مهــم راهبــرد مبــارزه 

ــد. ــت می باش ــکتور صح ــاد اداری س ــا فس ب

نیمی از کمک نظامی امریکا بر اثر فساد 
حیف و میل شده است

راهبرد مبارزه با فساد اداری در سکتور صحت معرفی شد

سفارت ایران در کابل ادعای 

بازداشت مهاجم انتحاری ایرانی 

را در والیت فراه رد کرد
سـووالن سـفارت ایـران در کابـل، ادعـای بازداشـت یـک مهاجـم 
انتحـاری ایرانی را توسـط نیروهـای امنیتی در والیت فـراه رد کردند.
بـه گـزارش خبرگـزاری جمهـور؛ در یـک اعامیـه ای کـه از سـوی 
دفتر بخش رسـانه ای سـفارت ایران در کابل منتشـر شـده آمده اسـت 
کـه دولـت افغانسـتان در مورد تثبیت ایـن ادعا تاهنوز هیچ سـندی را 

در اختیـار ایـن سـفارت قرار نداده اسـت.
دو روز پیـش فرمانـده پولیـس والیـت فـراه در صحبـت بـا برخـی 
رسـانه ها گفتـه بـود کـه یـک مهاجم انتحـاری ایـران هنـگام حمله بر 

یـک پاسـگاه امنیتـی در ایـن والیت بازداشـت شـده اسـت.
فرمانـده پولیـس فـراه تاکید داشـت کـه فرد بازداشـت اعتـراف کرده 
اسـت که شـهروند ایرانی اسـت و یکی از کسـانی که هنگام حمله بر 
یک پاسـگاه امنیتی کشـته شـده اسـت نیز پسـر کاکای وی بوده است.
در همیـن حـال، دفتـر بخش رسـانه ای سـفارت ایـران در کابـل گفته 
اسـت: "هنـوز نمـی توانیـم ایـن خبـر را تاییـد نماییـم بـه خاطریکه 
هیـچ مدرکـی دال بـر ایرانـی بـودن چنیـن فـردی از سـوی دولـت 

افغانسـتان در اختیـار مـا قـرار نگرفته اسـت".
در ایـن اعامیـه آمـده، امیدواریـم در صورتیکـه برای اثبـات این ادعا 
سـندی وجود داشـته باشـد از سـوی مسـوولین دولت افغانسـتان در 

اختیـار مـا قـرار بگیرد تـا بررسـی هـای الزم در زمینه انجام شـود.
اعامیـه افـزوده: "البتـه عناصر مرتبط بـا داعش امـکان دارد که امکان 
ورود بـه خـاک ایران را به دسـت آورده باشـند اما بـا تدابیر و جدیت 
کـه دولـت ایـران در زمینـه مبـارزه بـا تروریـزم دارد، امـکان فعالیت 

آنـان در ایران وجـود ندارد".
در اعامیـه گفتـه شـده کـه جمهـوری اسـامی ایـران قریب بـه هزار 
کیلومتر مرز مشـترک با جمهوری اسـامی افغانسـتان دارد و همچنین 
تعـدادی از مهاجـران افغان مقیم ایـران به طور غیرقانونـی از مرزهای 
دو کشـور تـردد می کنند؛ لـذا احتمال عبـور غیرقانونی عناصـر ایرانی 
مرتبـط بـا داعـش از مـرز دو کشـور و پیوسـتن آنهـا به گـروه داعش 

در افغانسـتان وجود دارد.
بخـش رسـانه ای سـفارت ایران همچنیـن گفته، در حـال حاضر کمیته 
هـای پنـج گانـه مشـترک دو کشـور در پیونـد بـه گسـترش همکاری 
دو جانبـه از جملـه در راسـتای امنیتـی، مـرزی و مبـارزه مشـترک بـا 
تروریـزم مصـروف همـکاری هسـتند و دولـت ایران امیدوار اسـت با 
همـکاری هـای مقام هـای امنیتـی و مـرزی دو کشـور، امـکان مبارزه 

کامـل تروریسـتی در دو سـوی مرز مشـترک فراهم شـود.


