
درد پيـري، انحطاط روحي و جسماني آن نيست، بلكه بار خاطراِت آن است.
ويليام سامرست موام

   پخش همزمان:
   بلخ

   پروان
      پنجشیر 

        میدان وردگ 
                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان كابل - هرات    چاپ همزمان:

  www.mandegardaily.com
سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2127   سه    شنبه        2 عقرب  /   آ  با  ن       y    1396   4صفرالمظفر     y 1438  24 ا  كتو بر     2017

مجللس نماینلده گان تعدیلات در بودجه 
مللی را بلا اکثریلت آرا تصویلب کرد.

ماللی  سلال  مللی  بودجله  در  تعدیلات 
1396 روز دوشلنبه )1 عقلرب( از سلوی 
کمیسلیون ماللی و بودجه به تلاالر عمومی 
مجللس پیشلنهاد شلد و بلا اکثریلت آرای 

نماینلده گان بله تصویب رسلید.
صدیلق احملد عثمانلی، معاون کمیسلیون 
ماللی و بودجله مجللس گفت کله وزارت 

مالیله در تعدیلات پیشلنهادی تغییراتی را 
در بودجله علادی و انکشلافی بله وجلود 
آورده اسلت وللی در سلقف بودجله هیچ 

تغییلری نیاورده اسلت.
بله گفتله وی، وزارت مالیله 660 میلیلون 
داللر از برخی ملوارد بودجه عادی تنقیص 
کلرده و 596 میلیلون آن را در برخی موارد 

دیگلر بودجله عادی افزوده اسلت.
او تأکید کرد...              ادامه صفحه 6

قللرار اسللت رییللس جمهللور امللروز 
هنللد  عللازم  روزه  دو  سللفری  در 

شللود.
معللاون  مینه پللال،  دواخللان 
بلله  جمهللور  رییللس  سللخنگوی 
رسللانه ها گفتلله اسللت کلله آقللای 
غنللی در ایللن سللفر بللا مقام هللای 
هنللدی دیللدار و گفت وگللو خواهللد 
داشللت. روابللط کابل-دهلللی نللو، 
تجللارت و مبللارزه علیلله تروریسللم 
از موضوعللات مللورد بحللث ایللن 

می شللوند. عنللوان  سللفر 
رییللس  مینه پللال،  گفتللۀ  بلله 
جمهللور در ایللن سللفر در یکللی 
سللخنرانی  هنللد  دانشللگاه های  از 

ایللن  موضللوع  و  کللرد  خواهللد 
سللخنرانی رویدادهللای اخیللر منطقلله 

اسللت. جهللان  و 
آقللای غنللی در حالللی عللازم هنللد 
می شللود کلله قللرار اسللت رکللس 
تلرسللون، وزیللر خارجللۀ آمریللکا بلله 
خاطللر گفت وگللو روی راهبللرد تللازۀ 
ایللاالت متحللده بللرای افغانسللتان و 
جنللوب آسللیا بللا مقام هللای هنللدی 

وارد دهلللی نللو شللود.
بلله گفتللۀ معللاون سللخنگوی رییللس 
جمهللور، سللفر رییللس جمهللور بلله 
هنللد هیللچ ربطللی بلله سللفر وزیللر 
خارجللۀ آمریللکا بلله ایللن کشللور 

نللدارد.

درگیری هللای رییللس و معللاون مجلللس نماینللده گان 
در نشسللت عمومللی روز دوشللنبه مجلللس یکبللار 
دیگللر بللاال گرفللت و همایللون همایللون معللاون اول 
مجلللس ادعللا کللرد کلله آقللای ابراهیمللی نمی خواهللد 
کمیسللیون های موظللف بررسللی فسللاد در مجلللس 

بلله کارشللان آغللاز کننللد.
آقللای همایللون خطللاب بلله رییللس مجلللس گفللت: 
»در نشسللت بعللدی مجلللس بلله زور در چوکللی 
ریاسللت می نشللینم و دل تللان کلله هللر کاری کلله 

بکنیللد«. می کنیللد 
او بیللان داشللت: »مللن هللم کار غیللر قانونللی می کنللم 
مثللل کلله شللما کار غیرقانونللی می کنیللد و مانللع 

بررسللی هیللات موظللف می شللوید«.
عبدالرحیللم ایوبللی دیگللر عضللو مجلللس هللم گفللت 
کلله در نشسللت بعللدی خللودش بلله چوکللی ریاسللت 
مجلللس می نشللیند بلله خاطری کلله رییللس اجللازه 
بررسللی  کار  موظللف  کمیسللیون های  نمی دهللد 

اتهللام فسللاد بلله دبیرخانلله مجلللس را آغللاز کنللد.
مجلللس  رییللس  ابراهیمللی  عبدالللرووف  امللا 
نماینللده گان، آقللای همایللون را مانللع کار بررسللی 
خوانللد و گفللت کلله مجلللس جللای پهلوانللی و 

نیسللت. بدماشللی 
آقللای ابراهیمللی گفللت: »مللن می گویللم کلله پنللج 
کمیسللیون بلله ریاسللت آقللای زازی )منشللی مجلللس( 
ایللن اتهللام را بررسللی کنللد؛ ولللی شللما می گویللد 
کلله چهللار کمیسللیون باشللد؛ وقتللی شللما تاکیللد 
داریللد پللس چهللار کمیسللیون بلله ریاسللت یللک 
عضللو هیللات اداری ایللن اتهللام را بررسللی کللرده و 

نتیجلله اش را بلله مجلللس بیاوریللد«.
ابراهیمللی افللزود کلله مرتکللب هیللچ خیانتللی نشللده 
و می دانللد اتهللام فسللاد یللک برناملله بللرای هللدف 

دیگللری اسللت.
برخللی از نماینللده گان دیگللر مجلللس نیللز هیللات 
اداری را بلله زورآزمایللی علیلله یکدیگللر متهللم کردند.

مولللوی تللره خیللل گفللت: »مللی دانیللم کلله زور مالللی 
و پولللی در بیللرون زیللاد داریللد ولللی لطفللًا زورنمایللی 
نکنیللد؛ زیللرا ایللن زور آزمایللی شللما بلله حیثیللت 

هملله اعضللای مجلللس توهیللن اسللت«.
آقللای تللره خیللل تاکیللد کللرد کلله موضللوع مطابللق 
بلله اصللول بایللد از سللوی هیللات موظللف مجلللس 

بررسللی شللود.
کللرد  توافللق  نماینللده گان  مجلللس  انجللام  سللر 
بلله ریاسللت عرفللان اهلل  کلله چهللار کمیسللیون 
عرفللان نایللب منشللی مجلللس سللر از روز دوشللنبه 
بررسللی هایش را در مللورد اتهللام فسللاد در دبیرخانلله 
مجلللس بلله شللکل بیطرفانلله آغللاز کللرده و نتایللج 
آن را بلله مجلللس عمومللی گللزارش دهللد تللا خانلله 

ملللت از ایللن جنجللال رهایللی یابللد.
همایللون معللاون اول مجلللس ادعللا دارد کلله اسللناد 
کافللی در مللورد اختللاس در دبیرخانلله مجلللس 
نماینللده گان را بلله دسللت آورده اسللت و آقللای 
ابراهیمللی رییللس مجلللس نیللز در ایللن اختللاس 

دارد. دسللت 
امللا؛ آقللای ابراهیمللی ایللن ادعللا را بللی مللورد خوانللده 

. ست ا

مجلس تعدیالت در بودجۀ ملی را تصویب کرد

رییس حکومت وحدت ملی به هند می رود

زورگویی معاون به رییس:

در نشست بعدی به زور 
در چوکی  ریاست می نشینم! 
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»سیا به کشنت رهربان طالبان

 کمر بسته است«

کارمندان برکنارشده
 از قانون سرپیچی کرده اند

 که داعش خوګیاڼي او حصارک کنټرول 

کړي د کابل تر دروازو رسېږي

وزیر خارجۀ امریکا در دیدار با رهبران حکومت وحدت ملی:

با تمام قوت استراتژی مان را تطبیق می کنیم
صفحه 6

معـمای نه چنـدان 
دشـواِر داعـش در افغـانستان

صفحه 2



اخیللر  روزهللای  امنیتللِی  خطرنللاک  وضعیللت 
به صللورِت نگران کننللده باعللث شللده کلله فضللای 
یللأس و نااُمیللدی در جامعلله چللون ابللر سللیاهی 
همه جللا دامللن پهللن کنلللد. حمللات مرگبللارِ 
انتحللاری در پکتیللا، قندهللار، غزنللی، کابللل و 
چنللد شللهِر دیگللر کلله نیروهللای امنیتللی و اماکللِن 
مقللدس را نشللانه گرفللت، ایللن روحیلله را تقویللت 
کللرده کلله در عقللِب آن هللا دسللت های قدرتمنللدی 
قللرار دارنللد کلله می خواهنللد مللرگ و کشللتار از 
ایللن سللرزمین، حداقللل بلله  ایللن زودی و آسللانی 

برچیللده نشللود. 
چللرا ناگهللان وضعیللت امنیتللی چنیللن بلله سللمِت 
عقربللۀ خطللر چرخیللد و وضللع امنیتللی بلله صورِت 

دراماتیللک دگرگللون شللد؟
 شللاید وضللع امنیتللی در گذشللته نیللز چنللدان 
ایللن  تللا  ولللی  باشللد  نبللوده  رضایت بخللش 
انللدازه رو بلله وخامللت نرفتلله بللود کلله یک شللبه 
گروه هللای دهشللت افکن موفللق شللوند خللود را 
بلله چنللد پایللگاه ارتللش و پولیللس در چنللد والیللِت 
کنتللروِل  تحللت  به شللدت  مسللاجِد  و  کشللور 
نیروهللای امنیتللی برسللانند و فجایللِع بزرگللی را 
رقللم زننللد؛ فجایعللی از آن دسللت کلله متأسللفانه 
تأثیرهللای مخللرِب روانللِی آن ممکللن اسللت تللا 

سللال هایی چنللد بللا مللا همللراه باشللد. 
چگونلله می تللوان سللربازاِن جوانللی را فرامللوش 
کللرد کلله بللا دنیلللایی از امیللد و آرزو تاش داشللتند 
در صفللوِف ارتللش و پولیللس کشللور، در رسللیدِن 
افغانسللتان بلله ثبللات و امنیللت نقشللی داشللته 
باشللند و یللا آن کودکانللی را کلله بللرای نیایللش بلله 
درگاه خللدای الیللزال بلله خانلله اش شللتافته بودنللد 
امللا والدین شللان سللرهای از تللن جللدا شللدۀ آن را 

به دسللت آوردنللد؟
اگللر  اخیللر  روزهللای  خشللونت بارِ  حللوادث 
وحشللی گری  بیانگللِر  می توانللد  سللو  یللک  از 
باشللد،  دهشللت افکن  گروه هللای  ددمنشللِی  و 
ولللی در کنللار آن متأسللفانه از بسللیاری خاهللا و 
ضعف هللای موجللود در مدیریللت کاِن سیاسللی و 
نظامللی کشللور نیز پللرده برمللی دارد. نبایللد وضعیت 
اسللفبارِ فعلللی را بللا توجیه هایللی کلله نمی تواننللد 
پایه هللای مسللتحکِم اسللتداللی داشللته باشللند، 
در نظللر شللهروندان افغانسللتان بللرای سللرپوش 
مضحکللۀ  بلله  ضعف های مللان  بللر  گذاشللتن 

تاریخللی تبدیللل کللرد. 
ارشللد  مقام هللای  و  رهبللران  کلله  زمللان  هللر 
کشللور قللدرت بیللاِن حقلللایق را نداشللته باشللند، 

بزرگ تریللن فاجعلله در آن کشللور رخ خواهللد 
داد و آن، کشللیده شللدِن دیللواری بلله مسللتحکمی 
و درازِی دیللوار چیللن میللان مللردم و دولت هللا 

خواهللد بللود!
 رهبللران و مقام هللای ارشللد کشللور بلله جللای 
سللرپوش گذاشللتن بللر ضعف هللا و کاسللتی های 
موجللود در مدیریللِت کشللور، بایللد بلله صللورت 
را  مللردم  و  بگوینللد  آن هللا سللخن  از  واضللح 
در روشللنی حقایقللی قللرار دهنللد کلله عمللًا بللا 
سرنوشللت و آینللدۀ آن هللا گللره خللورده اسللت. 
سللوالی کلله ایللن روزهللا در ذهللِن هللر باشللندۀ 
ایللن سللرزمین خلجللان دارد ایللن اسللت کلله چللرا 
وضعیللت امنیتللی بلله جللای آن کلله رو بلله بهبللود 
گللذارد، هللر روز خراب تللر و وخیم تللر می شللود، 
در حالللی کلله رهبللران کشللور ادعایللی غیللر از ایللن 

را دارنللد؟ 
مقامللاِت دولللت بلله جللای مواجهللۀ صادقانلله بللا 
مللردم، بلله آن هللا می گوینللد کلله آن چلله را بلله 
چشللم و گللوش می بینیللد و می شللنوید، بللاور 
نکنیللد و چیزهایللی را بللاور کنیللد کلله مللا برای تللان 
از آن هللا سللخن می گوییللم. شللما بللاور نکنیللد کلله 
وضعیللت امنیتللی کشللور نسللبت بلله سللاِل گذشللته 
بدتللر شللده اسللت، چللون مللا آمللار و ارقامللی را 
در اختیارتللان می گذاریللم کلله نشللان می دهنللد 
چندین برابللر سللطح تهدیدهللای نظامللی کاهللش 

یافتلله اسللت. 
امللا آیللا بللا توجلله بلله آن چلله کلله در کشللور 
سللطح  کلله  کللرد  بللاور  می تللوان  می گللذرد، 
تهدیدهللای امنیتللی چندین برابللر کاهللش یافتلله و 
حللاال مللا در امنیللِت بیشللتری نسللبت بلله سللال های 

می بریللم؟!  به سللر  گذشللته 
چنیللن ادعاهایللی زمانللی می تواننللد مللورد قبللول 
قللرار گیرنللد کلله طللرف مقابللل بلله خلللِل دمللاغ 
دچللار شللده باشللد، در غیللر ایللن صللورت هیللچ 
کسللی خللاِف آن چلله می بینللد و حللس می کنلللد، 

ادعایللی نخواهللد داشللت. 
حللوادث روزهللای اخیللر واقعللًا نشللان داد کلله 
معضللل افغانسللتان بسللیار پیچیللده و چندالیلله 
اسللت، ولللی در عیللِن زمللان ایللن را نیللز ثابللت 
کللرد کلله سللران کشللور توانایللی تحلیللِل اوضللاع و 
برداشللتن گام هللای عملللی بللرای بهبللود وضعیللت 
را ندارنللد. در سلله سللال گذشللته رهبللران کشلللور 
بارهللا و بارهللا وعللده سللپردند کلله بللا ایجللاد 
را  امنیتللی  وضعیللت  تغییللرات،  و  اصاحللات 
دیللده  ولللی حللاال  کللرد؛  دگرگللون خواهنللد 

می شللود کلله وضعیللت امنیتللی نلله تنهللا 
بهبللود و پیشللرفت را نشللان نمی دهللد، 
بلکلله بلله صللورِت عجیبللی بلله قهقللرا نیللز 

کشللیده شللده اسللت. 
مللن سال هاسللت کلله عضویللِت کمیتللۀ 
مجلللس  ارضللی  تمامیللت  و  دفاعللی 

نماینللده گان را دارم. در اکثللر نشسللت های ایللن 
کمیتلله بحللث اصلللی بللر تقویللِت نیروهللای امنیتللی 
فللراراه  موجللودِ  چالش هللای  از  بیرون رفللت  و 
نهلللادهای امنیتللی کشللور بللوده اسللت. بارهللا و 
بارهللا مللا مسللووالن بلندپایللۀ امنیتللی را دعللوت 
کردیللم کلله بللا تشللریک مسللاعی بللرای حللِل 
مشللکات تللاش کنیلللم، امللا متأسللفانه همللواره 
ایللن نشسللت ها بللا کم مهللرِی مقام هللا روبلله رو 
شللده و یللا بلله فیصله هایللی کلله صللورت  گرفتلله، 

توجهللی نشللده اسللت.
 اگللر مللا خواهللان تغییللر وضعیللت امنیتللِی کشللور 
هسللتیم، بللدون شللک بایللد بلله رای و مشللورۀ 
دیگللران توجلله نشللان دهیللم. مللن حتللا پیشللنهاد 
می کنللم کلله دولللت بلله صللورِت فللوری نشسللِت 
بزرگللی را بلله هللدف مشللوره بللا بللزرگان و 
سیاسللیون کشللور در مسللایل امنیتللی برگللزار کنلللد 
تللا مللا بتوانیللم از امکانللات فکللری و تجربه هللای 
عملللِی یکدیگللر در امللر تغییللر وضللِع موجللود 

اسللتفاده کنیللم. 
وضعیللت امنیتللی کشللور بحرانللی اسللت؛ ایللن 
چیللزی نیسللت کلله بتللوان آن را پنهلللان کللرد 
ولللی این طللور هللم نیسللت کلله هیللچ راه حلللی 
نداشللته باشللد. اگللر سللران دولللت وحلللدت ملللی 
صادقانلله بلله سللراغ مللردم برونللد، بللدون شللک 
بللرای معضللل امنیللِت کشللور راه حل هللای زیللادی 

مطللرح خواهللد شللد.     
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وضعیت بحرانی
اما قابِل حـل!

 

خبرهللا و گزارش هللا پیرامللون تروریسللم در افغانسللتان 
چنللان التقاطللی و نامتجانللس بلله نشللر می رسللند کلله بللدون 
شللک ذهللن و رواِن هللر مخاطللِب ناآشللنا بللا مسللایِل جهللان 
و منطقلله را مشللوش و سللرگردان می سللازد. در ایللن نللوع 
خبرهللا بیشللتر از آن کلله بُعللد آگاهی دهللی برجسللته باشللد، 
مسللابقۀ اتهام زنللی و احالللۀ مسللوولیت ها و تقصیرهللا بلله 
دیگللران برجسللته اسللت. هرازگاهللی کلله حللوادِث امنیتللی در 
افغانسللتان اوج می گیرنللد و ماشللیِن آدم کشللِی تروریسللتان 
ایللن وضعیللت پُررنگ تللر از  شللدیدتر عمللل می کنللد، 

گذشللته ُرخ می نمایللد.
ایللن روزهللا درحالی کلله تروریسللتان و داعشللیان گلیللِم غللم 
را در هللر گوشللۀ افغانسللتان پهللن کرده انللد، اظهارنظرهللای 
متفاوتللی دربللارۀ ماهیللِت حامیللان و ایجادکننللده گاِن ایللن 
گللروه در افغانسللتان شللنیده می شللود. بلله گونللۀ مثللال، 
آقللای کللرزی رییس جمهللور پیشللین چنللدی پیللش در برابللر 
رسللانه ها گفللت کلله داعللش پدیده یللی امریکایی سللت کلله 
به خاطللِر اهللداِف وسللیِع ایللاالت متحللده در منطقلله از آن 
حمایللت صللورت می گیللرد. او به صراحللت از هلیکوپترهللای 
بی نشللانی یللاد کللرد کلله بلله تروریسللتان در سراسللِر کشللور 
مهمللات می رسللانند. افللزون بللر ایللن، بسللیاری از مقامللاِت 
حکومللت می گوینللد کلله پاکسللتان عللاوه بللر حمایللت 
از طالبللان، از گللروه داعللش در افغانسللتان نیللز پشللتیبانی 

می کنللد. 
در جانللب دیگللر، مقامللاِت امریکایللی ضمللن آن کلله خللود 
را دشللمِن تروریسللم از هللر جنللِس آن می داننللد، بارهللا و 
بارهللا کشللورهایی ماننللد روسللیه و ایللران را بلله حمایللت از 
تروریسللم در افغانسللتان متهللم کرده انللد. ایللاالت متحللده 
و هم پیمانللاِن غربللی اش هرازگاهللی در مللورد پاکسللتان 
نیللز اتهاماتللی البتلله بللا شللدت و ضعف هللای متفللاوت 
پیرامللوِن جانللب داری از تروریسللتان و حمایللت از ناامنللی 
در افغانسللتان وارد می کننللد. در پهلللوی این هللا، ایللران و 
روسللیه همللواره از بللازی اسللتراتژیِک ایللاالت متحللده بللا 
تروریسللم در منطقلله یللادآوری کرده انللد و حتللا تماس هللای 
خللود بللا گللروه طالبللان را بلله منظللور کاسللتن از نیللاِت سللوءِ 
ایللن بللازی علیلله امنیللِت کشورهای شللان توجیلله کرده انللد. 
جالب تللر از هملله این کلله: پاکسللتان، خللود را اصلی تریللن 
قربانللی تروریسللم در جهللان معرفللی می کنللد و می گویللد 
هملله روزه ایللن کشللور در حللاِل مبللارزه بللا تروریسللتان بلله 

نفللع برقللراری امنیللت در سرتاسللر جهللان اسللت.
این هملله ادعللای ضدونقیللض اگرچلله در نگاهللی سللطحی 
داعللش و تروریسللم در افغانسللتان را بلله معمایللی غامللض و 
حل نشللدنی تبدیللل می کنللد، امللا در نگاهللی بزرگ تللر و 
عمیق تللر، می تللوان نوعللی گریللز از حقیقللت و تللاش بللرای 
خودفریبللی و دیگرفریبللی تللا سللرحِد وقللوِع فاجعلله را در 
آن هللا مشللاهده کللرد. واقعیللِت امللر ایللن اسللت که تروریسللِم 
داعشللی یللا طالبانللی در افغانسللتان، کافللی صدسللر اسللت 
کلله هللر سللِر آن بلله دسللِت یللک بازیگللِر میللدان وصللل 
می باشللد. همللۀ آن هایللی کلله ایللن سللرنخ ها را بلله دسللت 
رقابت هللای  از  ناشللی  بی اعتمللادِی  فضللاِی  در  دارنللد، 
کهنلله و تللازۀ خودشللان می خواهنللد از تروریسللتان اسللتفادۀ 
ابللزاری ببرنللد و در ایللن میللان، افغانسللتان میللداِن گللرمِ 
بُللرد و باخللِت آن هاسللت. دردناک تللر این کلله: بازیگللراِن 
بیرونللِی طللراز اول، عللاوه بللر طالللب و داعللش، در نظللام و 
سللاختار سیاسللی افغانسللتان نیللز کسللانی را در مسللیر بللازی ِ 
خللود بلله خدمللت گرفته انللد. بللا ایللن حسللاب، می تللوان 
گفللت: اوالً داعللش و طالللب و به طللور کلللی تروریسللم در 
افغانسللتان، مخلللوق و مولللودِ تمللامِ بازیگللران و کارگردانللاِن 
صحنللۀ ایللن کشللور انللد و در این بللاره هیللچ دامنللی منللزه 
و پللاک نیسللت. ثانیللًا بللازی ابللزاری بللا تروریسللم نه تنهللا 
بللرای افغانسللتان، کلله بللرای تمللامِ بازیگللران هزینه بللردار و 
خطرآفریللن بللوده و حقیقللِت آن را می توانیللم از انفجارهللای 
پاکسللتان تللا اعمللاِل دهشللت افکنانه در قلللب اروپللا درک و 
دریافللت کنیللم. ثالثللًا ایللن بللازی چنان کلله تللا اکنللون تجربلله 
شللده، نتوانسللته غریللزۀ معطللوف بلله قللدرِت هیللچ بازیگللری 
را سللیراب کنللد امللا برعکللس توانسللته به خوبللی نشللان دهللد 
کلله سیاسللِت جهانللی در هللزارۀ سللوم بللا یللک بن بسللِت 
خطرنللاک و یللک انفجللارِ قریب الوقللوع مواجلله شللده؛ و 
رابعللًا این کلله نجللاِت جهللان از ایللن انفجللارِ بللزرگ، منللوط 
بلله مقابلللۀ راسللتیِن همللۀ ملت هللا و دولت هللا بللا تروریسللم 

اسللت.

معمای نه چندان 
دشواِر داعش در افغانستان

حوادث روزهای اخیر واقعاً نشان 
داد که معضل افغانستان بسیار 
پیچیده و چندالیه است، ولی 
در عیِن زمان این را نیز ثابت 
کرد که سران کشور توانایی 
تحلیِل اوضاع و برداشتن 
گام های عملی برای بهبود 
وضعیت را ندارند. در سه سال 
گذشته رهبران کشـور بارها و 
بارها وعده سپردند که با ایجاد 
اصالحات و تغییرات، وضعیت 
امنیتی را دگرگون خواهند کرد؛ 
ولی حاال دیده می شود که 
وضعیت امنیتی نه تنها بهبود و 
پیشرفت را نشان نمی دهد، بلکه 
به صورِت عجیبی به قهقرا نیز 
کشیده شده است

نثاراحمد فيضی غوريانی، عضو مجلس نماينده گان
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مقام هللا در سللازمان اطاعللات مرکللزی امریللکا »سللیا« 
می گوینللد کلله قللرار اسللت ایللن سللازمان تیللم ویژه یللی را 

بللرای کشللتن رهبللران طالبللان بلله افغانسللتان بفرسللتد.
روزناملله نیویللارک تایمللز بلله نقللل از مقام هللای سللازمان سللیا 
نوشللته کلله اعللزام تیللم ویللژه بللرای کشللتن رهبللران طالبللان، 
بخشللی از اسللتراتیژی جدیللد امریللکا برای افغانسللتان اسللت.
روزناملله نیویللارک تایمللز نوشللته:« ایللن تیللم ویللژه در کنللار 
نیروهللای ویللژه افغانسللتان، رهبللران و فرماندهللان طالبللان را 

هللدف قللرار خواهنللد داد«.
نیویللارک تایمللز از قللول دو تللن از »مقامللات ارشللد امریکائی« 
ادعللا نمللوده کلله ایللن  تاکتیللک شللامل اعللزام تیم هللای 
کوچللک افسللران مجللرب و قراردادی هللا اسللت کلله در کنللار 
نیروهللای افغانسللتان جنگجویللان طالبللان را مللورد پیگللرد 

قللرار دهنللد.
تاهنللوز سللازمان اطاعللات مرکللزی امریللکا ایللن گللزارش را 

رد یللا تاییللد نکللرده اسللت.
در همیللن حللال، نهادهللای امنیتللی و دفاعللی افغانسللتان نیللز 
تاکنللون گزارش هللا دربللاره اعللزام تیللم ویللژه سللازمان »سللیا« 

بلله افغانسللتان را تاییللد یللا رد نکرده انللد.
ایللن در حالی اسللت کلله جنللرال جللان نیکلسللون فرمانللده 
عمومللی نیروهللای بین المللللی در افغانسللتان روز یکشللنبه 
30 میزان/مهللر، بلله تروریسللتان هشللدار داد کلله در زمسللتان 

پیللش رو بلله شللدت سللرکوب خواهنللد شللد.
جنللرال نیکلسللون کلله بلله والیت قندهللار سللفر کرده بللود در 
نشسللتی بللا مسللووالن امنیتللی و دفاعللی قندهللار تاکیللد کللرد 
کلله نیروهللای خارجللی حمللات هوایللی خللود برمواضللع 

گروهللای تروریسللتی را افزایللش خواهنللد داد.
فرمانللده عمومللی نیروهللای بین المللللی در افغانسللتان تاکیللد 
کللرد کلله براسللاس اسللتراتیژی جدیللد دونالللد ترامللپ 
بلله  افغانسللتان  در  تروریسللتان  امریللکا،  رییس جمهللور 
خصللوص گللروه تروریسللتی داعللش بلله شللدت سللرکوب 

خواهنللد شللد.
فرمانللده عمومللی نیروهللای بین المللللی در افغانسللتان گفتلله 
کلله تروریسللتان بایللد در انتظللار زمسللتانی سللخت و دشللوار 
باشللند؛ چللرا کلله عملیات هللای نیروهللای افغانسللتان و 

بین المللللی علیلله آنللان افزایللش خواهللد یافللت.

جنللرال نیکلسللون افزود:»مللا تنهللا بللر سللرکوب گروه هللای 
تروریسللتی تمرکللز نخواهیللم کللرد، کشللورهایی کلله از 
گروه هللای تروریسللتی حمایللت می کننللد را نیللز بلله شللدت 
زیللر فشللارهای سیاسللی و دیپلوماتیللک قللرار خواهیللم داد«.
امللا آگاهللان نظامللی- سیاسللی ایللن طللرح امریللکا را فریللب 
افللکار عمومللی خوانللده تاکیللد دارنللد کلله امریللکا بسللیار 
بلله خوبللی می دانللد کلله النه هللای تروریسللتان در خللاک 

پاکسللتان قللرار دارد.
شللیکبا هاشللمی عضو کمیسللیون دفاعللی مجلللس نماینده گان 
بلله روزناملله مانللدگار می گویللد: »مللا بلله چنللد دلیللل بلله ایللن 
گفته هللای امریللکا بللاور نداریللم، اول این کلله بللرای امریللکا و 
سللیا کامللًا نقللاط فعالیللت طالبللان معلوم و مشللخص اسللت«.

اوتاکیللد کللرد: »سللیا« می دانللد کلله شللورای کویتلله، پشللاور و 
ای اس ای در پاکسللتان طالبللان را هدایللت و رهبللری می کننللد 
و از سللویی هللم همیللن اکنللون شللبکه های اسللتخباراتی 
امریللکا در بگللرام، هلمنللد، قندهللار و سللایر والیت افغانسللتان 
فعللال انللد؛ بنابرایللن چلله نیللازی بلله فرسللتادن یللک تیللم ویژه 

اسللت.
بانللو هاشللمی همچنللان گفللت: فرسللتادن یللک تیللم ویللژه 
بللرای هللدف قللرار دادن طالبللان یللک سیاسللت عوام فریبانلله 
و دروغ بیللش اسللت؛ زیللرا اسللتخبارات امریللکا در تمامللی 

والیللات افغانسللتان فعالیت هللای گسللترده دارنللد.
ایللن عضللو مجلللس افللزود: بارهللا مللردم هلمنللد، قندهللار، 
کنللدز وسللایر والیللات افغانسللتان گفتلله انللد کلله هواپیماهای 
امریکایللی بللرای طالبللان وسللایل و تجهیللزات می رسللاند و 
ایللن یللک حقیقللت اسللت و مللا بارهللا از مللردم شللنیده ایم؛ 
بنابرایللن بایللد امریللکا بدانللد کلله دیگللر مللردم افغانسللتان و 

دنیللا فریللب چنیللن اقدمللات آنللان را نخواهنللد خللورد.
وی همچنللان گفللت: تمامللی نقللاط افغانسللتان بللرای امریللکا 
معلللوم و مشللخص اسللت؛ بنابرایللن فرسللتادن تیللم ویللژه 
بللرای نابللودی رهبللران طالبللان فریبللی بیللش نیسللت و هیللچ 

کللس بلله ایللن حرف هللای آنللان بللاور نخواهنللد کللرد.
بانللو هاشللمی می گویللد: هللدف امریللکا نابللودی طالبللان و 
آوردن امنیللت بلله افغانسللتان نیسللت؛ بللل هللدف فریبانللدن 
مللردم بلله بهانه هللای مختلللف اسللت، زیللرا هملله می داننللد 
کلله اگللر امریللکا بخواهللد، می توانللد النه هللای تروریسللتان را 
هللدف قللرار دهللد، چللون النه هللای تروریسللتان در پاکسللتان 
قللرار دارد و امریللکا و حتللا تمللام دنیللا از ایللن موضللوع آگاه 

انللد.  

رییللس کمیسللیون شللکایت های انتخاباتللی می گویللد، پنللج 
عضللو کمیسللیون بلله دلیللل نقللض قانللون و بی توجهللی بلله 

امللور کمیسللیون برکنللار شللده اند.
امللا معللاون کمیسللیون شللکایت های انتخاباتللی بلله ایللن بللاور 
اسللت کلله برکنللاری اعضللای ارشللد ایللن کمیسللیون غیللر 
قانونللی، مغرضانلله، سیاسللی و کودتللای قومللی بللوده اسللت.

عبدالعزیللز آریایللی، رییس کمیسللیون شللکایت های انتخاباتی 
کلله دیللروز دوشللنبه، اول عقللرب بللا جمعللی از اعضللای ایللن 
کمیسللیون در یللک نشسللت خبللری صحبللت می کللرد، بللا 

اشللاره بلله موضللوع اعضللای برکنللار شللده 
گفللت: »کارمنللدان خیالللی، معاش بگیللر و 
مدیللر حاضللری الکترونیکللی ایللن کمیسللیون 
هشللت مللاه تمللام سللنگ اندازی می کردنللد 
تللا حاضللری ایللن کمیسللیون الکترونیکللی 
نشللود، تللا آنللان بتواننللد بللدون این کلله بلله 
دفتللر حاضللر شللوند، از معللاش و امنتیللازات 

برخللوردار باشللند«.
آقللای آریایللی می گویللد: زمانی کلله حوصللله ام 
سللر رسللید، ُهشللدار دادم کلله در مللدت 
شللانزده سللاعت بایللد حاضللری الکترونیکللی 
در کمیسللیون نصللب شللود؛ بعللد از آن بللود 
کلله تللا پنللج سللاعت دیگللر بللرای کمیسللیون 
حاضللری الکترونیکللی خریللداری و نصللب 

کردنللد.
رییللس کمیسللیون شللکایت های انتخاباتللی با 
اشللاره بلله این کلله »تمللام سللنگ اندازی های 
الزم در ایللن کمیسللیون صللورت می گیللرد«، 
بیللان داشللت کلله اعضللای برکنللار شللدۀ ایللن 

کمیسللیون بللا آن هللم دسللت بلله ترفنللد بللازی زدنللد و بللا 
تبانللِی مدیللر حاضللری ایللن کمیسللیون، پرداختنللد بلله تذویللر 
در حاضللری الکترونیکللی، بلله گونه یللی کلله نللام از کسللی 

دیگللری، امللا اثللر انگشللت از مدیللر حاضللری!
آقللای آریایللی می گویللد کلله بللرای تمللام اتهام هایللی کلله بلله 
اعضللای برکنللار شللدۀ کمیسللیون انتخابات وارد اسللت، اسللناد 
دارد. او می گویللد کلله بللرای بررسللی ایللن اتهام هللا، هیأتللی 
ایجللاد شللد و بررسللی های هیللأت نیللز بعللد از جنجال هللای 
و تشللنج های فللراوان از سللوی کسللانی کلله باالی شللان اتهللام 

وارد بللود، اتهام هللا را ثابللت کللرد.
او در پیونللد بلله قانونللی بللودِن تصمیللم برکنللاری شللماری 
از اعضللای کمیسللیون شللکایت های انتخاباتللی چینیللن 
می گویللد: »مللادۀ 33، بنللد سللوم قانللون انتخابللات صراحللت 
دارد کلله کمیسللیون شللکایات کارکنللاِن دایمللی و موقللت 
مربللوط را در صللورت نقللض احللکام ایللن قانللون و یللا سللایر 
قوانیللن مرتبللط، از وظایللف سللبک دوش کللرده، یللا غللرض 
تعقیللب عدلللی بلله مراجللع ذی صللاح معرفللی می کنللد، بنللًا 
قانللون بلله مللا اجللازه داده اسللت تللا کسللانی را کلله قانللون را 

نقللض می کننللد، از وظیفلله سللبک دوش کنیللم«.
بلله گفتللۀ عبدالعزیللز آریایللی، آنللان می تواننللد بللا چهللار 
عضللو در کمیسللیون جلسلله برگللزار کللرده و تصمیللم اتخللاذ 
کننللد، امللا تصمیم هللای مللا بلله اکثریللت آرا نیللاز دارد و در 
برکنللاری ایللن افللراد چنیللن پروسلله یی طللی شللده اسللت.

او از فرسللتادن پرونللدۀ اعضللای برکنللار شللده بلله دادسللتانی 
ُکل خبللر داد و گفللت کلله اعضللای برکنللار شللده بعللد از 
برکنللاری هنللوز هللم بلله زور سللاح وارد کمیسللیون شللده 

و کار می کننللد.
کمیسللیون  معللاون  حق مللل،  حمیللرا  باایللن،  هم زمللان 
شللکایت های انتخاباتللی بلله ایللن بللاور اسللت کلله برکنللاری 
اعضللای کمیسللیون شللکایت های انتخاباتللی غیللر قانونللی، 

مغرضانلله و سیاسللی بللوده اسللت.
بانللو حق مللل در نشسللت خبللری دیللروز گفللت کلله رییللس 
کمیسللیون شللکایت های انتخاباتللی صاحیللِت برکنللاری آن 
افللراد را نللدارد و از صاحیت هللای خللود سللوء اسللتفاده 

کللرده.
بلله گفتللۀ او: »رییللس کمیسللیون شللکایت های انتخاباتللی بلله 

گونه یللی برخللورد می کنللد کلله گویللا ایللن کمیسللیون مالکیت 
شخصی شللان باشللد. او آدم دم دمللی مزاجللی اسللت کلله صبللح 
یللک رقللم تصمیللم می گیللرد و شللام تصمیللم دیگللری. او 
شللش مللاه پیللش بللدون در جریللان قللرار دادن اعضللای دیگللر 
کمیسللیون، شللماری از کارمنللدان ارشللد دبیرخانللۀ کمیسللیون 
را بلله والیت هللا بلله ریاسللت جمهوری پیشللنهاد کللرده بللود«.

حمیللرا حق مللل می گویللد کلله قانللون انتخابللات یللک قانللون 
ویللژه اسللت و مللوارد ویژه یللی کلله در ارتبللاط بلله انتخابللات 
باشللد را تنظیللم می کنللد. او می افزایللد: »بنللد اول مللادۀ 33 
ایللن قانللون صراحللت دارد کلله صاحیللت مقللرری کارمنللدان 
دایمللی و دبیرخانللۀ کمیسللیون شللکایت های انتخاباتللی 
مربللوط بلله کمیسللیون اصاحللات اداری و خدمللات ملکللی 

می شللود. بنللاً کار رییللس کمیسللیون غیللر قانونللی اسللت«.
او بللا اشللاره بلله اظهللارات رییللس کمیسللیون شللکایت های 
انتخاباتللی مبنللی بللر این کلله کارمنللدان برکنللار شللده بلله 
تصمیم هللا و صاحیت هللای رییللس حکومللت احتللرام 
نمی گذارنللد، بیللان داشللت: »رییللس کمیسللیون شللکایت های 
انتخاباتللی عده یللی از کارمنللدان را در مقابللل عللدۀ دیگللر 

کارمنللدان حمایللت می کنللد. بلله عنللوان مثللال اگللر بگویللم، 
آقللای آریایللی کسللی را بلله عنللوان وارسللی کننللدۀ معاونیللت 
مالللی تعییللن کللرده اسللت، درحالللی که ایللن صاحیللت از آن 

رییس جمهللور اسللت«. 
ایللن عضللو کمیسللیون شللکایت های انتخاباتللی کارمنللدان 
برکنللار شللده از سللوی رییللس ایللن کمیسللیون را کارمنللدان 
برحللال می دانللد و می گویللد کلله گنللاه ایللن افللراد ایللن 
اسللت کلله زیللر بللا تصمیم هللای غیللر قانونللی رییللس 
کمیسللیون قللرار نمی گیرنللد و می خواهنللد کارِ قانونللی 

انجللام دهنللد.
بانللو حق مللل، کارمنللدان برکنللار شللده را 
پابنللد وقللت و سللخت کوش می خواهنللد و 
می گویللد کلله برکنللاری آنللان یللک کودتللای 

قومللی اسللت.
ایللن گفته هللا درحالللی مطللرح می گللردد 
کلله کمیسللیون مسللتقل شللکایات انتخاباتللی 
روز شللنبۀ همیللن هفتلله اعللام کللرد کلله پنللج 
تللن از کارمنللدان ارشللد خللود را برکنللار کرده 
اسللت. افللراد برکنللار شللده معللاون مسلللکی 
داراالنشللا، رییللس تحلیللل و بررسللی، رییللس 
منابللع بشللری، آمللر اسللناد و ارتبللاط و مدیللر 

حاضللری هسللتند.
ایللن کمیسللیون بللا پخللش بیانیه یللی اعللام 
کللرد کلله ایللن کارمنللدان برمبنللای مللادۀ 
33 قانللون انتخابللات برکنللار شللده انللد. در 
ایللن بیانیلله دالیللل برکنللاری ایللن پنللج نفللر 
چنیللن عنللوان شللده اسللت: یللازده مللورد 
نقللض قانللون از جمللله تزویللر در حاضللری 
الکترونیللک، شللرکت نکللردن در کارهللای 
گروهللی، عللدم اطاعللت از اوامللر قانونللی 
آمللران مافللوق و ایجللاد دوگانه گللی در کارهللای دبیرخانللۀ 

کمیسللیون.
بلله نظللر می رسللد کلله حکللم برکنللاری ایللن کارمنللدان بلله 
جنجالللی در کمیسللیون شللکایات انتخاباتللی تبدیللل شللده 
اسللت. پیللش از ایللن، کمیسللیون رسللیده گی بلله شللکایات 
انتخاباتللی گفتلله بللود کلله در بخللش فنللی، مالللی و امنیتللی 
بللرای برگللزاری انتخابللات پارلمانی و شللوراهای ولسللوالی ها 

در سللال جللاری مشللکات زیللادی وجللود دارد.
بلله گفتللۀ مسللووالن در ایللن کمیسللیون، حکومللت افغانسللتان 
بللا چالش هللای امنیتللی و مالللی بللرای برگللزاری انتخابللات 
روبلله رو اسللت کلله اگللر ایللن چالش هللا رفللع نشللود، قللادر 
بلله برگللزاری انتخابللات نخواهللد بللود. کمیسللیون مسللتقل 
انتخابللات افغانسللتان زمللان برگللزاری انتخابللات پارلمانللی و 
شللوراهای محلللی را 16 سللرطان سللال 139۷ تعییللن کللرده 

اسللت.
پیللش از ایللن، حکومللت افغانسللتان اعللام کللرده بللود کلله 
ایللن انتخابللات در سللال ۲01۷ میللادی برگللزار خواهللد شللد.

»سیا به کشتن رهبران طالبان کمر بسته است«
یک عضو مجلس: 

امریکا برنامۀ سرکوب طالبان را ندارد

رییس کمیسیون شکایت های انتخاباتی:

کارکنان برکنارشده از قانون سرپیچی کرده اند
معاون کمیسیون:

اين كار كودتای قومی است

روح اهلل بهزاد

ناجيه نوری 
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جوهرۀ آشتی ناپذیِر 
سلفی گری معاصر  و در هم  تنیده گی سیاسِی آن

بخش دوم و پایانی

برای  مقابله راه  
امیـدی نا     با    

بیشللتر افللراد زمانللی کلله از رونللد ُکنللد کارِ خللود خسللته می شللوند، معمللوالً بلله چنیللن 
مللوارد و تبلیغاتللی نظیللِر »ایللن همللان چیللزی اسللت کلله شللما نیللاز داریللد« و »مللا 
هملله چیللز را بللرای شللما آسللان کرده ایللم« روی می آورنللد. اگللر آینده نگللر باشللید، 
می توانیللد بلله خوبللی پیش بینللی کنیللد کلله اگللر بللرای 6 مللاه بللر روی کار فعلللِی خللود 
تمرکللز کنیللد، آن وقللت از تمللام ایللن پیشللنهادهای گونه گللون، منفعللت بیشللتری عایدتللان 
خواهللد شللد. دیگللر نمی خواهیللم در این جللا اشللاره کنیللم کلله در صللورت رجللوع 
نکللردن بلله ایللن تبلیغللات، پللول خللود را دور نریختلله و همللان مبلغللی کلله قللرار بللوده 

بابللت ایللن تبلیغ هللا پرداخللت کنیللد را جمللع می کنیللد. 
ببینیللد چلله چیللزی در زنده گی تللان اولویللت دارد، ابتللدا همللان را انجللام دهیللد. هللر 
کاری کلله وقللت و هزینللۀ شللما را تلللف می کنللد و هیللچ حاصلللی هللم در بللر نللدارد، 

بایللد از برنامللۀ زنده گی تللان حللذف شللود. 
۵ـ با راه حل های چندجانبه، شما همیشه چند حق انتخاب متفاوت دارید. 

فقللط کافللی اسللت بللر روی راه هللای مختلللف تمرکللز کللرده و آن هللا را در ذهللن 
تجسللم کنیللد. بلله خودتللان بگوییللد کلله مللن بایللد بلله عنللوان مثللال، ۸ راه حللل مختلللف 
بللرای فایللق آمللدن بللر مشللکل فعلللِی خللودم پیللدا کنللم. تنهللا دانسللتن ایللن مطلللب 
کلله راه حل هللای متفاوتللی پیللش روی تللان قللرار دارنللد، بلله شللما کمللک می کنللد کلله 
احسللاس بهتللری پیللدا کنیللد. طبللق لیسللتی کلله تهیلله کرده ایللد، انتخاب هللای متفللاوت 

انجللام دهیللد و کار خللود را بللر روی برناملله دنبللال کنیللد. 
6ـ اهل عمل باشید 

شللما زمانللی کلله بلله ناامیللدی می رسللید، معمللوالً شللور و اشللتیاق اولیللۀ خللود را از 
دسللت می دهیللد و دیگللر حتللا تمایلللی نداریللد کلله بلله موضللوع مللورد نظللر فکللر 
کنیللد. مسللاله یی کلله برای تللان پیللش آمللده، دشللوار اسللت، از آن ناامیللد شللده اید، و 
احسللاس می کنیللد کلله نمی توانیللد کار بلله جایللی ببریللد. بنابرایللن هللر کاری کلله شللما 
را از آن دور کنللد، برای تللان جالب تللر بلله نظللر می رسللد. در یللک چنیللن زمانللی، بلله 
دنبللال ایللن هسللتید کلله هللر طللور شللده، از کار اصلللی طفللره برویللد؛ امللا اگللر اهللداف 
از پیللش تعییللن شللده را داشللته باشللید و مسللیر مناسللبی را بللرای خللود انتخللاب کللرده 
باشللید، گللذر از ایللن دسللت اندازهای کوچللک، نبایللد شللما را خسللته و ناراحللت کنللد. 
تومللاس ادیسللون گفتلله: »بسللیاری از افللراد شکسللت خورده کسللانی هسللتند کلله متوجلله 
نبوده انللد تللا چلله انللدازه بلله اهللداف خللود نزدیللک شللده اند.« مسللالۀ دیگللری کلله 
ممکللن اسللت اتفللاق بیافتللد، ایللن اسللت کلله شللما وقللت زیللادی را صللرف نگرانللی 
می کنیللد. نگرانللی یکللی از بدتریللن راه هللای اتللاف انللرژی اسللت و اجللازه نمی دهللد 
کلله شللما بلله جلللو حرکللت کنیللد. تنهللا کاری کلله بایللد انجللام دهیللد، ایللن اسللت 
کلله اهللل عمللل باشللید. زمانللی کلله مجللدداً توانسللتید بلله سللمت جلللو حرکللت کنیللد، 
آن وقللت متوجلله می شللوید کلله دیگللر دلیلللی بللرای نگرانی های تللان وجللود نللدارد. 

۷ـ تجسم نتیجۀ مثبت بهتر است 
بیشللتر آن وقتللی را کلله می خواهیللد صللرف نگرانللی و تللرس و منفی بافللی کنیللد، 
صللرف مثبت اندیشللی کنیللد. بزرگتریللن قهرمانللان ورزشللی جهللان، خودشللان را در 
حالللی تجسللم می کننللد کلله بللدون هیچ گونلله عیللب و نقصللی مسللابقات مختلللف را بلله 
نفللع خللود بلله پایللان می رسللانند. هیللچ جایگاهللی بللرای شکسللت در ذهللن ایللن افللراد 
وجللود نللدارد. ایللن درسللت همللان چیللزی اسللت کلله شللما هللم بایللد بلله آن برسللید. 
خودتللان را ببینیللد کلله بلله آرزوهللا و اهداف تللان می رسللید. خودتللان را تصللور کنیللد 
کلله بلله آرزوهای تللان رسللیده اید، چلله احساسللی داریللد؟ چلله می گوییللد؟ بللر روی 
ایللن کار وقللت بگذاریللد؛ ایللن امللر بلله شللما امیللد می دهللد تللا راه تللان را اداملله دهیللد. 

۸ـ مثبت باقی بمانید 
معمللوالً مللوارد مختلللف بلله آن اندازه یللی کلله آن هللا را در ابتللدای کار می بینیللد، بللد 
نیسللتند. گاهللی اوقللات چیزهللا بدتللر از آن چلله هسللتند، بلله نظللر می رسللند. تنهللا 
بلله ایللن دلیللل کلله مللا خودمللان خسللته هسللتیم و از نظللر ذهنللی آماده گللی نداریللم. 
کمللی اسللتراحت و نگلله داشللتن حللس شللوخ طبعی، مللی توانللد بلله شللما کمللک کنللد. 
این گونلله احسللاس ها بلله سللرعت از میللان می رونللد و شللما مجللدداً بلله حالللت عللادی 

بللاز می گردیللد. 
یللک ذهللن بللاز خیلللی راحت تللر می توانللد راه حل هللای متفللاوت را پیللدا کللرده و 
آن هللا را بلله کار ببنللد، تللا یللک ذهللن کسللل و خسللته. یللک ذهللن ناامیللد، بلله همه چیللز 
این گونلله نللگاه می کنللد: »فایللده اش چیسللت؟«. یللک ذهللن بسللته نیللز نمی توانللد 

راه حل هللای ممکللن را بررسللی کللرده و آن هللا را تشللخیص دهللد. 
بایللد بدانیللد کلله گزینه هللای مختلللف، چلله هسللتند و بللر طبللق برناملله، هللر یللک را 
امتحللان کنیللد. هللدف شللما ایللن اسللت کلله راه حللل مناسللب را انتخللاب کللرده، تمللام 
حللواس خللود را روی آن متمرکللز کنیللد، و سللپس عکس العمللل مناسللب نشللان دهیللد. 

دیــدگاه اعتزالــی نســبت بــه صفــات 
خداونــد 

گللروه  معروف تریللن  معتزلی هللا 

کامی انللد کلله صفللِت زایللدی بللر ذات 

اهلل را نفللی می کننللد. عبدالقاهللر بغللدادی 

در رابطلله بللا معتزللله می گویللد: آنللان 

در یللک جمللله »بدعللت« کلله گردهللم 

می آینللد، همللان نفللی همللۀ صفللات 

ازلللی خداسللت. آنللان بللاور دارنللد کلله 

بللرای اهلل متعللال نلله علمللی اسللت، نلله 

قدرتللی، نلله سللمعی و نلله بصللری و نلله 

صفللت ازلی یللی. 

پللس راه حللل اعتزالللی در نصوصللی 

کلله در بللاب صفللات خللدا وارد آمللده 
چیسللت؟ 

برخی هللا ایللن صفللات را بلله سلللب 

تأویللل می کننللد، یعنللی اهلل عالللم اسللت، 

یعنللی کلله جاهللل نیسللت و... . ایللن 

سللخِن نظللام معتزلللی اسللت.   و برخللی 

ایللن صفللات را بلله عنللوان احوالللی 

بیللرون از ذات تعریللف می کننللد، ماننللد 

ابوهاشللم جبایللی. نللزد جبایللی بللرای اهلل 

عالمیللت اسللت و قادریللت اسللت، امللا 

علللم و قللدرت نیسللت. ایللن احللوال نلله 

موجللود اسللت و نلله معللدوم. 

آن چلله معتزللله را بلله ایللن جللای باریللک 

و تنگللۀ انللکار صفللات کشللانده، ایللن 

اسللت کلله نللزد آنللان اگللر بللرای اهلل 

صفتللی ازلللی باشللد، لزومللاً بایسللتی آن 

صفللت نیللز قدیللم باشللد. ایللن منجللر 

می شللود بلله تعللدد قدمللا و وجللود 

مماثللل بللرای خللدا کلله هللر دو منافللی 
توحیللد اسللت. 

واضللح اسللت کلله اصحللاب قللول 

نخسللت، سخن شللان بللا ادلللۀ سللمعی 

خللوب می خوانللد. از ایللن رو آنللان می گوینللد 

کلله صفللات خللدا از جملللۀ متشللابهات نیسللت 

کلله مقصللود و مللرادِ آن را جللز خللد کسللی 

ندانللد، بلکلله ایللن صفللات معلومۀ المعنی انللد 
کلله الیللق  شللأن خللدا می باشللند.

اصحللاب قللول دوم و سللوم، رای دیگللری 

دارنللد؛ آنللان حمللل ظاهللر نصللوص را معنللای 

مرجللوح اصطاحللاً تأویللل نامیده انللد. ایللن 

اصطللاح جدیللد، در برشللمردن نصللوص 

شللاید  اسللت.  داشللته  به سللزایی  تأثیللر 

در  همدانللی  عبدالجبللار  قاضللی  عملکللرد 

را  معتزللله  موقللف  متشللابه القرآن،  کتللاب 

درسللت تمثیللل نمایللد؛ زیللرا او موضوعللات 

عقایللد را بلله صللورت عمللوم و موضللوع 

صفللات را بلله صللورت خصللوص بللا متشللابه 

دارای رابطه یللی نزدیللک خوانللده اسللت. او 

متشللابه را این گونلله تعریللف نمللوده اسللت: 

متشللابه آن اسللت کلله نیللاز بلله فکللر کللردن 

زیللاد داشللته باشللد، از ایللن نظللر کلله مللراد از 
متشللابه، خللاف ظاهللر آن باشللد.  

واضللح اسللت کلله منظللور او از فکللر، همللان 

نظللر در ادلللۀ عقلللی اسللت. چنان کلله تصریللح 

نمللوده اسللت کلله متشللابه همللان اسللت کلله 

هرگاهللی حمللل آن بلله ظاهللر ممتنللع باشللد، 

واجللب اسللت تللا نظللر بلله حمللل آن بلله 
آن چلله الزم اسللت، صللورت گیللرد. 

از همیللن رو، نام بللرده در کتللاِب خللود آیاتللی 

هماننللد: »َوال یُِحیُطللوَن بَِشللْيءٍ مِللْن عِلِْمللِه إاِلَّ 

بَِمللا َشللاَء« ]بقللرۀ: مللن اآلیللۀ۲55[، و قوللله 

ِ« ]هللود:  ََّمللا أُنْللِزَل بِعِلْللِم اهللَّ تعالللی: »فَاْعَلُمللوا أَن

مللن اآلیللۀ14[ را متشللابه می خوانللد و بلله 

صراحللت می گویللد کلله مللراد ایللن آیللات 

چیللزی اسللت خللاِف آن چلله کلله ظاهللر آن 
داللللت می کنللد.

صفللات،  بلله  نسللبت  دوم،  رای  اصحللاب 

داشللته اند.  باورهایللی  معتزلی هللا  هماننللد 

آنللان صفللِت علللو را نفللی کرده انللد، البتلله 

در ایللن آیللات: »َوُهللَو الَْقاِهللُر فَللْوَق عِبَللادِهِ« 

َُّهللْم  ]األنعللام: مللن اآلیللۀ1۸[ ، و »یََخاُفللوَن َرب

فَْوقِهِللْم« ]النحللل: مللن اآلیللۀ50[، و  مِللْن 

»ثُللمَّ اْسللتََوی َعَلللی الَْعللْرِش« ]األعللراف: مللن 

للَماءِ« ]الملک:  اآلیللۀ54[، و»أَأَمِنْتُللْم َمللْن فِللي السَّ

وُح  مللن اآلیللۀ16[، و »تَْعللُرُج الَْمائَِکللُۀ َوالللرُّ

َِّذیللَن  إِلَیْللِه« ]المعللارج: مللن اآلیللۀ4[، و »إِنَّ ال

ِّللَک« ]ألعللراف: مللن اآلیللۀ۲06[.  عِنْللَد َرب

روایللات  در  هرآن چلله  همین گونلله 
به صللورِت ظاهللر آمللده و داللللت بلله 
اثبللات صفتللی داشللته، بنللا بللر دالیللِل عقلی 
آن را نفللی نموده انللد و نقللل را متشللابه 
را  کاری  چنللان  نامیده انللد.  و  خوانللده 
رازی در تفسللیر خللود نمللوده اسللت؛ او 
می گویللد: ...بنللا برآن چلله گفتیللم ثابللت 
شللد کلله برگشللتاندن لفللظ و حمللل آن از 
معنللای راجللح بلله معنللای مرجللوح آن، در 
مسللایل قطعللی جایللز نیسللت مگللر هنللگام 
اقامللۀ دلیللل قطعللی بللر این کلله مللراد 
ظاهللر لفللظ محللال باشللد.  او بلله ایللن آیلله 
ْحَمللُن َعَلللی الَْعللْرِش  مثللال می زنللد: »الرَّ
کسللی  می گویللد:  و  ]طلله:5[  اْسللتََوی« 
کلله بلله ایللن تمسللک می جویللد، تمسللک 
بلله متشللابهات نمللوده اسللت. البتلله بعللد 
از این کلله او خللود بللر محللال بللودن آن 

دلیللل عقلللی اقاملله نمللوده اسللت. 

عصارۀ سلفی انگاری صفات خدا 
می گویللد:  تیمیلله  ابللن  شیخ االسللام 
مذهللب سلللف ایللن اسللت کلله آنللان 
خللدا را بلله صفاتللی موصللوف می داننللد 
کلله خللدا خللود را بلله آن متصللف نمللوده 
و پیامبللر نیللز او را متصللف بلله آن دانسللته 
اسللت؛ البتلله بللدون تعطیللل، تکییللف و 
تمثیللل. و می دانیللم آن چلله اسللت حللق 
اسللت، و بی هیللچ حجتللی. معنللای صفللات 
چیللزی اسللت کلله مقصللود آن قابللل درک 
می باشللد و او سللبحانه تعالللی بللا چیللزی 

هماننللد نیسللت. 
امللام ذهبللی می گویللد: ایللن صفللات، از 
قبیللل اسللتواء، آمللدن و نللزول، نصللوص 
از سلللف  منقللول  بللوده و  آن صحیللح 
تأویللل  بلله  را  آن  هیچ کللس  می باشللد. 
و یللا رد نکشللانده بلکلله تأویللل آن را 
نکوهیده انللد. بللا ایللن، هملله متفق انللد کلله 
بلله هیچ یللک از صفللات مخلللوق شللباهتی 

ندارنللد. 
او همچنللان می گویللد: علمللای سلللف 
الفللاظ مهللم و غیرمهللم را تفسللیر نموده اند، 
آن چلله باقللی مانللده اگللر تأویل پذیللر بللود، 
حتمللًا بلله آن مبللادرت می نمودنللد. پللس 
ایللن  خوانللش  کلله  برمی آیللد  ایللن  از 
صفللات و امضللای آن همان گونلله کلله 
آمللده اسللت،  قطعللًا قریللن حللق بللوده و 
تفسللیِر دیگللری نللدارد. بلله این هللا ایمللان 
می آوریللم و سللکوت می کنیللم، البتلله در 
متابعللت از علمللای سلللف کلله باورمندیللم 
کلله این هللا صفللات خدایی انللد کلله خللدا 
خللود آن را بللرای خللود برگزیللده و بلله 

صفللات مخلوقللات شللباهتی ندارنللد. 

محمد شعيب صيقلی

بخش دوم



و  »ایللده«  التیللن  واژۀ  دو  از  ایدیولللوژی 
»لوگللوس« بللا ریشللۀ یونانللی و بلله معنللای 
»اندیشه شناسللی« پدیللد آمللده اسللت. »ایللده« 
در اصللل، یونانللی و از لفللِظ »ایللدن« مشللتق 
شللده، کلله بلله معنللای »دیللدن« اسللت. ایللن 
واژه در یونانللی هللم بلله معنللای »حیثیللت 
دیللداری« و هللم صللورت ظاهللری شللیء بلله 

کار رفتلله اسللت.
افاطللون شللکل ظاهللری یللا مشللهود زمیللن 
کلله  ایللن  و  می نامیللد.  زمیللن«  »ایللدۀ  را 
بعضی هللا ایللده را بلله معنللای »نللوع« و یللا 
از همیللن جللا  »Type« گرفته انللد،  طبللاع 
نشللأت می گیللرد؛ زیللرا شللکل ظاهللری یللا 
مشللهود هللر چیللزی آن را از باقللی اشللیاء 
متمایللز می سللازد و بلله صللورت نللوع یللا 

طبیعللت مخصللوص جلللوه می دهللد.
در فلسللفۀ اسللامی، لفللظ ایللده را بلله »مثللال« 
ترجملله کرده انللد، کلله از ُمثُللل افاطللون اخللذ 
شللده اسللت. بنابرایللن واژۀ ایللده بلله معانللی 
مختلللف از جمللله نللوع، طبللاع یللا طبیعللت، 
مفهللوم،  معنللی،  خارجللی،  عیللن  مثللال، 
صللورت ذهنللی و صللورت عقلللی بلله کار 

رفتلله اسللت. 
اصطللاح »ایدیولللوژی« نخسللتین بار توسللط 
فیلسللوف فرانسللوی، دسللتوت دوتراسللی 
سللال  در   )Destutt de Tracy A.L.C(
آرا و  »دانللش  معنللای  بلله  میللادی   1۷95
عقایللد« یللا »تحقیللق و بررسللی در منشللای 
تحللول و تکامللِل اندیشلله ها« مللورد اسللتفاده 
قللرار گرفللت. امللا ایدیولللوژی بلله زودی 
دسللت خوش تغییراتللی از لحللاظ معنللا شللد 
و بلله صللورت »آرا، عقایللد و اندیشلله هایی 
دربللارۀ انسللان و جامعلله« پدیللدار گردیللد. 
ایدیولللوژی در مفهللوم اخیللر بلله دو صللورت 

بلله کار بللرده می شللود:
ایدیولللوژی  واژۀ  محللدودِ  معنللاِی   .1
 )Restrictive Sense of Ideology(
کلله ایللن معنللا بلله مفعللوم اصلللی کلله تراسللی 
بلله کار بللرده، نزدیک تللر اسللت و ایللن معنللا 
شللامل ایدیولللوژی یللا بلله عبللارت دیگللر، آرا 
و عقایللد و اندیشلله های افراطللی راسللت؛ 
یعنللی ناسللیونال سوسیالیسللم، فاشیسللم، و آرا، 
عقایللد و اندیشلله های افراطللی چللپ، یعنللی 

می شللود.  کمونیسللم 
۲. معنللای وسللیع و گسللترده واژۀ ایدیولللوژی 
)Loose Sense of Ideology( کلله شللامل 
هللر نللوع نظریللۀ جهللت دار و یللا هللر نللوع 
تللاش بللرای نزدیللک کللردن علللم سیاسللت 
بلله نظامللی از عقایللد اسللت. بلله عبارتللی، 
ایللن معنللا هرگونلله مکتللب سیاسللی؛ اعللم از 

افراطللی و میانلله رو را در بللر می گیللرد. 
 )Harry Johnson( جانسللون  هللری 
ایدیولللوژی بلله معنللای نخسللت را واجللد پنج 
ویژه گللی ذیللل می دانللد کلله عبارت انللد از:
1. نظریللۀ توصیفللِی کم و بیللش گسللترده در 

مللورد تجربللۀ انسللان و جهللان خللارج؛
۲. ایجللاد یللک برنامللۀ سللازمان سیاسللی و 
اجتماعللی تحللت عبللارات عللام و خللاص؛
و  تللاش  مسللتلزم  برناملله  ایللن  درک   .3

اسللت؛ کوشللش 
4. ایدیولللوژی نلله تنهللا در پللی اقنللاع نیسللت، 
بلکلله خواهللاِن جمللع کللردِن پیروانللی بللا وفللا 
و صللادق اسللت، کلله بلله اصللول ایدیولوژیللک 

متعهللد باشللند؛
5. خطللاِب آن متوجلله هملله گان اسللت، امللا 
ایللن احتمللال وجللود دارد کلله بخواهللد 
بعضللی از نقش هللای مخصللوص رهبللری را 

بلله روشللن فکران اعطللا کنللد. 
فللرد  ویژه گللی،  پنللج  ایللن  اسللاس  بللر 
می توانللد نظام هللای ایدیولوژیکللی؛ هماننللد 
دانللش آرا و عقایللد تراسللی، پوزیتیویسللم 
کنللت،  آگوسللت  فرانسللوی  فیلسللوف 
سوسیالیسللم،  دیگللر  انللواع  و  کمونیسللم 
از  انللواع مشللخصی  نازیسللم و  فاشیسللم، 
تمامللی  را مشللخص سللازد.  ناسیونالیسللم 
ایللن »ایسللم ها« کلله بلله سللده های نوزدهللم 
و بیسللتم میللادی بللاز می گردنللد، نشللان 
قدیمی تللر  ایدیولوژی هللا  کلله  می دهنللد 
بلکلله  نیسللتند،  ایدیولللوژی  از خللود واژۀ 
آن هللا متعلللق بلله دوره هایللی هسللتند کلله 
ایمللان مللادی جانشللین ایمللان مذهبی شللان 

 . د می گللرد
امللا ایدیولللوژی در بیللن فلسللفه های قدیمللی 
و در فلسللفۀ »هللگل و مارکللس« بلله معنللای 
بلله  اسللت،  یافتلله  کاربللرد  توهین آمیللز 
طللوری کلله آن هللا از آن بلله عنللوان »وجللدان 
 False( ناراسللتین«  »آگاهللی  یللا  کاذب« 

کرده انللد.  تعبیللر   )Consicionsness
»وجللدان یللا ایدیولللوژی کاذب« بلله مفهللوم 
سللرایت ایدیولللوژی طبقللۀ حاکللم بلله طبقللاِت 
تحللِت سلللطه اسللت. ایللن ایدیولللوژی پللس 
از نابللود شللدن پایللگاه اقتصللادی اش از بیللن 
نمللی رود، ولللی دیگللر ایدیولللوژی حاکللم 
بلله  رو  ایدیولوژی هللای  از  بلکلله  نیسللت، 

افللول خواهللد بللود.
هللگل معتقللد بللود کلله مللردم ابللزار تاریخ انللد 
و عهللده دار نقش هایللی می شللوند کلله بلله 
زور بلله آن هللا تحمیللل شللده اسللت، بلله 
گونه یللی کلله از درِک آن عاجزنللد، لللذا در 
ایللن میللان فقللط فاسللفه اند کلله قللادر بلله 
فهللم مسللایل می باشللند. اقللدام مهللِم هللگل 

بللرای تفسللیر واقعیللت و وفللق دادن جهللان 
بللا آن، بلله تللاش بللرای خلللق ایدیولللوژی 
بللرای حفللظ وضللع موجللود تعبیللر و محکللوم 
شللده اسللت. بنابرایللن اگللر افللراد را اعللداد 
صفللر در نظللر بگیریللم کلله اعمال شللان بلله 
وسللیلۀ نیروهللای خارجللی تعییللن شللده، در 
ایللن صللورت سللعی چندانللی بللرای تغییللر یللا 
اصللاح سیاسللی یللا سللایر اوضللاع و احللوال 

صللورت نخواهللد گرفللت.
امللا »مارکللس« در انتقللاد از هللگل معتقللد 
ایجللاد  جبللر  نوعللی  ایدیولللوژی  اسللت: 
باورهللای فریبنللده  می کنللد و صرفللًا بللر 
اسللتوار اسللت؛ زیللرا ایدیولللوژی در ایللن 
مفهللوم عبللارت اسللت از مجموعه یللی از 
عقایللد همللراه بللا آن چلله کلله مللردم قابلیللت 
دیگللر،  عبللارت  بلله  دارنللد.  را  آن  درِک 
نظریه یللی کلله در مخالفللت بللا آن چلله کلله 
صحیللح اسللت، آن چلله را کلله آن هللا بللدان 
فکللر می کننللد، شللرح می دهللد و ایللن خللود 

نوعللی وجللداِن کاذب اسللت. 
از ایللن منظللر، عمل کللرد ایدیولللوژی، حفللظ 
وضللِع موجللود اسللت و شللرایط اجتماعللی 
خاصللی را کلله مللورد تأکیللد قللرار می دهللد، 
بلله عنللوان خصلت هللای پابرجللای ایشللان 
معرفللی می کنللد. لللذا ایدیولللوژی از طبقللۀ 
حاکللم حمایللت می کنللد و ایللن حمایللت از 
طریللق اقنللاِع طبقللاِت دیگللر بلله ایللن صللورت 
کلله تجویزهللای طبقللۀ حاکللم را پذیللرا باشللند 
و بلله طللور طبیعللی از فرامیللن ایللن طبقلله 

تبعیللت نماینللد، صللورت می گیللرد.
هانتینگتللون تعریفللی نزدیللک بلله ایللن تعریللف 
را ارایلله داده و معتقللد اسللت: ایدیولللوژی 
عبللارت از دسللتگاهی از عقیده هللا اسللت کلله 

بلله توزیللِع ارزش هایللی سیاسللی و اجتماعللی 
پرداختلله و یللک گللروه اجتماعللی مهللم آن را 

بلله خللود اختصللاص می دهللد. 
ایللن  از  برآمللده  ایدیولللوژی  همیللن رو  از 
اساسللی  عمل کللرد  سلله  دارای  دیللدگاه، 
اسللت: مشللروعیت بخشللیدن، اسطوره سللازی 

و ایجللاد وحللدت. 
»بنتللون« می گویللد: یکللی از مشللکات چنیللن 
تفللاوت  و  تمایللز  نظریه یللی، چه گونه گللی 
قایللل شللدن میللان عقایللد ایدیولوژیللک و 
عقایللد غیرایدیولوژیللک اسللت. او می پرسللد 
کلله اگللر نتوانیللم بیللن ایللن دو تمییللز قایللل 
شللویم، چه گونلله خواهیللم دانسللت کلله مللا 
در اعتقللاداِت اجتماعی مللان قربانللی وجللداِن 

نشللده ایم؟  کاذب 
»اسللکراتن« یکللی از کسللانی اسللت کلله 
بلله ایللن پرسللش، ذیللل عنللوان دکتریللن 
»پراکسللیس« )Praxis( پاسللخ گفتلله اسللت. 
ایللن واژه، در اصللل یونانللی اسللت که ارسللطو 

مقابللل  در  عملللی  حکمللِت  بللرای  را  آن 
حکمللِت نظللری بلله کار بللرده اسللت. اسللتفادۀ 
هللگل و مارکللس از ایللن واژه، مفهللوم آن را 
بلله چیللزی تبدیللل کللرد کلله از آن قابلیللت 
در  کلله  اعمالللی  انجللام  بللرای  عمومللی 
چارچللوب آن، طرح هللا و اعتقللادات فللردی 
بللا تجلیللات جهانللی هماهنللگ می شللود، 

می شللود.  فهمیللده 
مارکللس معتقللد بللود کلله عضویللت فللرد در 
یللک طبقللۀ خللاص، موجللد تصویللری بللرای 
اوسللت کلله رنللِگ تعصب آلللود آن طبقلله را 
بلله خللود گرفتلله اسللت. لللذا اعضللای یللک 
طبقلله، در عمللل قللادر نیسللتند کلله دیللِد 
صحیللح و درِک عینللِی درسللتی از جهللاِن 

پیرامللون خللود داشللته باشللند. 
مارکللس و انگلللس در »ایدیولللوژی آلمانی« از 
معنللای جامعه شناسللانۀ واژۀ ایدیولللوژی بهللره 
بردنللد و بلله گونه یللی نظام یافتلله نظریه یللی 
را پدیللد آوردنللد کلله بللا روابللط سیاسللی، 
مذهبللی، فکللری و معلومللات حقیقللِی مللازم 
بللا سللاختارهای اجتماعللی ارتبللاط می یابللد. 
امللا »کارل مانهایللم« در کتللاب »ایدیولللوژی و 
آرمان شللهر« اصللول نقللد ایدیولللوژی مارکللس 
و انگلللس را تصحیللح کللرده و بیللن دو دسللته 
از اندیشلله ها؛ یعنللی ایدیولوژی هللا و عقایللد 
آرمان شللهری تمایللز قایللل می شللود. دسللتۀ 
نخسللت، شللامل عقایللدی اسللت کلله در 
جهللت حفللظ نظللام اجتماعللِی موجللود عمللل 
می کننللد، امللا دسللتۀ دیگللر شللامل نظللراِت 
مختلللف در بللاب نظللم اجتماعللی و نقللد نظللِم 

موجللود می باشللد.
بلله عقیللدۀ او، تفکللرات دسللتۀ نخسللت، طبقللۀ 
حاکللم را محللدود نمی سللازند، امللا تمامللی 

طبقللات دارای یللک نللوع هسللتی و یللک نللوع 
پرسللپکتیِو اجتماعللی و مجموعللۀ خاصللی از 
منافللع هسللتند. بنابرایللن عقایللدی کلله بلله 
وسللیلۀ تمللام طبقللات به وجللود می آینللد، 

ضرورتللًا ایدیولوژیللک هسللتند. 
بلله هللر حللال، یکللی از نخسللتین تاش هللا 
از  در ایجللاد مقوله یللی غیللر مارکسیسللتی 
ایدیولللوژی، توسللط کارل مانهایللم مطللرح 
شللد. او در کتللاب »ایدیولللوژی و آرمان شللهر« 
بیللن دو مفهللومِ جداگانللۀ واژۀ ایدیولللوژی 

تمییللز قایللل می شللود.
الللف: مفهللوم کلللی؛ و ب: مفهللوم جزیللی یللا 

ویللژه.
مفهللوم جزیللِی ایدیولللوژی دال بللر آن اسللت 
کلله مللا نسللبت بلله عقایللد و تفسللیرهایی کلله 
از سللوی رقیللب اقاملله می شللود، مشللکوک 
بللوده و آن هللا را کم وبیللش در حکللم وارونلله 
سللاختِن آگاهانللۀ ماهیللت واقعللِی مسللایلی 
تلقللی کنیللم کلله تعبیللر واقعللی آن هللا بلله 

صللرف و صللاِح او نباشللد.
مفهللوم کلللی یللا همه گانللی ایدیولللوژی نیللز 
زمانللی مللورد نظللر اسللت کلله ایدیولللوژی 
بلله یللک مللورد ویللژه یللا گللروه اجتماعللی 
مشللخص؛ یعنللی یللک طبقلله مربللوط شللود 
و بررسللی مشللخصات و ترکیبللات سللاختمان 
کلللی اندیشللۀ ایللن گللروه مللورد نظللر باشللد.
نویسللندۀ »چرخش هللای ایدیولللوژی« کلله 
ثقللل بهره منللدی ایللن نوشللتار نیللز بللر آن 
اسللتوار اسللت، یللادآور می شللود کلله امللروزه 
بلله عنللوان  انقابللی  ایدیولللوژی  کاربللرد 
آرمان شللهر بسللیار شللایع شللده اسللت، ولللی 
اصطللاح آرمان شللهر در علللوم اجتماعللی، 

کاربللرد چندانللی نللدارد. 
آلمانللی،  جامعه شللناس  مانهایللم«  »کارل 
هماننللد مارکللس معتقللد بللود کلله ایده هللا 
بللر اثللر شللرایط اجتماعللی شللکل می گیرنللد، 
ولللی برخللاف مارکللس سللعی کللرد تللا 
منفللی اش  مفاهیللم  قیللد  از  را  ایدیولللوژی 
بیللرون بیللاورد. او ایدیولوژی هللا را بلله مثابلله 
نظام هللای فکللری مخصوصللی ترسللیم کللرد 
کلله در خدمللت دفللاع از یللک نظللم اجتماعللِی 
مخصللوص بللوده و در سللطح وسللیع، بیان گللر 
منافللع گللروهِ حاکللم و سلللطه گر می باشللند. 
در مقابللل، آرمان شللهرها در قالللب نمادهللای 
آرمانللی تجسللم یافته یی از آینللده هسللتند کلله 
نیللاز بلله تغییللر ریشلله یی اجتماعللی را ایجللاب 
می نماینللد و بللدون شللک در خدمللت منافللِع 
گروه هللای مظلللوم و زیردسللتان می باشللند. 
جامعه  شناسللی  نظریه پللردازان  اساسللًا 
معرفللت و بلله ویللژه »کارل مانهایللم« اصللرار 
داشللتند کلله ایللن شللرایط زنده گللی اسللت 
کلله ایدیولوژی هللا را می آفرینللد، لللذا علللم 
اقتصللاد »آدام اسللمیت« بلله عنللوان یللک 
سللاختار فکللری مسللتقل قابللل فهللم نبللود، 
بلکلله بلله عنللوان قسللمتی از ایدیولللوژی 
سللرمایه داری، تجلللی منافللع بللورژوازی بلله 

می رفللت. شللمار 
از ایللن رو، از آدام اسللمیت بلله عنللوان قهرمللان 
عللادات و رسللومِ بللورژوازی و سللخن گوی 
نللاآگاهِ سللرمایه داری یللاد می کننللد. آن هللا 
»فرویللد«  روان کاوی  روش  از  هم چنیللن 
دادِن  وفللق  بللرای  تکنیکللی  عنللوان  بلله 
افللکار سللرکش و متمللرد بللا خواسللت ها و 
فشللارهای جامعللۀ بللورژوازی یللاد می کننللد.
پیللش از آن کلله بلله تشللریح نسللبت بیللن 
ایدیولللوژی و تعبیللر کارل مانهایللم از »شللرایط 
زنده گللی« بللا آن چلله کلله می تللوان آن را در 
قالللب و چارچللوب« سیاسللت و »فرهنللگ« 
توضیللح داد، بپردازیللم، بلله تفللاوت و تمایللِز 
اشللاره یی  نظریللات  و  ایدیولوژی هللا  بیللن 
می شللود تللا ابعللاد بیشللتری از بحللث روشللن 

گللردد.
کلله  اسللت  معتقللد  شللیلز«  »ادوارد 
صریللح  دسللتورات  دارای  ایدیولوژی هللا 
کلله  هسللتند  گسللترده یی  موضوعللات  و 
و  قواعللد  حکللم  خللود،  پیللروان  بللرای 
دسللتوراِت آمرانلله را دارنللد. ایدیولوژی هللا 
در مقللام مقایسلله بللا دیگللر الگوهللای اعتقللادی 
نظام مندانلله، یک پارچلله و منجسللم راجللع 
بلله یللک یللا چنللد ارزش واالی اجتماعللی؛ 
چللون رسللتگاری، مسللاوات یللا خلللوص 
نللژادی تمرکللز یافته انللد. آن هللا بلله وجللود 
تفاوت هللای بللارز بیللن باورهللای خللود بللا 
نظریللات، اعتقللادات و دیگللر ایدیولوژی هللای 
رایللج در جامعلله قویللًا اصللرار داشللته اند. 
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ریکللس تیلرسللون وزیللر امللور خارجلله امریللکا، روز دوشللنبه 
در سللفرش بلله افغانسللتان بللا رهبللران حکومللت وحللدت ملللی 

دیللدار کللرد.
سللفارت امریللکا در کابللل گفتلله اسللت کلله آقللای تیلرسللون در 
سللفرش بلله کابللل بللا محمداشللرف غنللی رییللس جمهللور، داکتللر 
عبللداهلل عبللداهلل رییللس اجرایللی، محمدحنیللف اتمللر مشللاور 

امنیللت ملللی افغانسللتان دیللدار کللرده اسللت.
وزیللر امللور خارجلله امریللکا و مقام هللای حکومللت وحللدت 
ملللی، پیرامللون گفت وگوهللای صلللح افغانسللتان و مبللارزه بللا 

تروریللزم بحللث و گفت وگللو کللرده انللد.
براسللاس خبرنامللۀ ارگ، در ایللن دیللدار، اشللرف غنی از کمللک و 
همکاری هللای ایللاالت متحللده امریللکا در عرصه هللای مختلللف 
بللا افغانسللتان و نیللز از رییس جمهللور ترامللپ بلله خاطللر اعللام 
اسللتراتیژی جدیللد ایللاالت متحللدۀ امریللکا در قبللال افغانسللتان و 

جنللوب آسللیا، تشللکر کللرد.
دو جانللب پیرامللون مسللایل اقتصللادی، همللکاری هللای منطقللوی، 
سللرمایه گللذاری، پروسللۀ صلللح و مبللارزه بللا تروریللزم، بحللث و 

تبللادل نظللر کردنللد.
محمداشللرف غنللی گفللت کلله اسللتراتیژی جدیللد ایللاالت متحللدۀ 
امریللکا تغییللر مثبللت را در منطقلله ایجللاد کللرده و هملله شللرکا 
بایللد در قبللال اسللتراتیژی متذکللره مسللوولیت شللان را بلله گونللۀ 

صادقانلله انجللام دهنللد.
غنللی تصریللح کللرد کلله مللردم و حکومللت افغانسللتان بلله منظللور 
ایجللاد یللک فضللای امللن و تأمیللن صلللح و ثبللات در افغانسللتان، 
منطقلله و جهللان از اسللتراتیژی جدیللد امریللکا حمایللت و 

پشللتیبانی می کننللد.
رییللس حکومللت وحللدت ملللی گفللت کلله مللا بلله مللردم خللود 
حسللابده هسللتیم و مطابللق بلله ضللرورت آن هللا مشللترکًا در جهت 

تأمیللن امنیللت و موفقیللت اسللتراتیژی امریللکا اقللدام می نماییللم. 
وی افللزود کلله  مللا در آوردن اصاحللات در تمللام عرصه هللا بلله 

مللردم و شللرکای بیللن المللللی خللود متعهللد می باشللیم.
در ایللن دیللدار، داکتللر عبللداهلل عبللداهلل رییللس اجرایللی، بللا اشللاره 
بلله اسللتراتیژی جدیللد ایللاالت متحللدۀ امریللکا گفللت کلله بایللد 
کشللورهای منطقلله، اهمیللت تغییللر ماحللول را درک کننللد و بلله 
خاطللر تأمیللن صلللح و ثبللات و رفللاه اقتصللادی، مشللترکًا کار 

نماینللد.
وزیللر خارجللۀ ایللاالت متحللدۀ امریللکا در ایللن خصللوص 
صحبللت کللرد و افللزود کلله امریللکا از تمللام قللوت جهللت تطبیللق 
اسللتراتیژی جدیللد آن کشللور، کار خواهللد گرفللت و در ایللن 

زمینلله تعهللد الزم دارد.
وی همچنللان عللاوه کللرد کلله ایللاالت متحللدۀ امریللکا از تمللام 
شللرکا بلله خصللوص کشللورهای همسللایۀ افغانسللتان می خواهللد 
تللا در تطبیللق اسللتراتیژی جدیللد ایللاالت متحللدۀ امریللکا کلله 
منتللج بلله تأمیللن صلللح و ثبللات در منطقلله می گللردد، گام هللای 

عملللی را بردارنللد.
وزیللر خارجللۀ امریللکا خاطللر نشللان کللرد کلله ایللن کشللور در 
تمللام عرصه هللا بلله خصللوص، رشللد و توسللعه اقتصللادی، 
معللادن و پروژه هللای بللزرگ منطقللوی، افغانسللتان را کمللک 
خواهللد کللرد و بلله مثابللۀ همللکار در کنللار دولللت و مللردم ایللن 

کشللور همچنللان باقللی خواهللد مانللد.
گفتنللی اسللت کلله وزیللر امللور خارجلله امریللکا، سللفر شللش 
روزه خللود بلله خاورمیانلله را از روز یکشللنبه )30 میللزان( از 
ریللاض آغللاز کللرد. سللفر بلله عربسللتان، افغانسللتان، پاکسللتان و 
هنللد جللزء برنامه هللای سللفر شللش روزه آقللای تیلرسللون بلله 

خاورمیانلله اسللت.

ــې  ــړي وايـــي چـ ــمېر غـ ــو شـ ــې یـ د ولـــي جرګـ

داعـــش جنګیـــايل هڅـــه کـــوي چـــې د خوګیاڼـــو 

او حصـــارک ولســـوالۍ تـــر خپـــل کنټـــرول النـــدې 

ــوي. ــر دروازو ورسـ ــل تـ ــان د کابـ راويل او ځـ

دوی د دوشـــنبې پـــه ورځ د دغـــې جرګـــې پـــه 

ـــو  ـــه خوګیاڼ ـــش پ ـــل؛ داع ـــې ووی ـــډه ک ـــي غون عموم

ولســـوالۍ کـــې ســـراتیژيکې ســـیمې نیـــويل چـــې 

لـــه املـــه يـــې د مقابلـــې لپـــاره لـــه پکتیـــا او لوګـــر 

والیتونـــو ورغلـــو وســـله والو طالبانـــو هـــم ماتـــې 

ــې ده. خوړلـ

ـــایمه  ـــتازې س ـــار اس ـــې د ننګره ـــه ک ـــي جرګ ـــه ول پ

خوګیاڼـــۍ او د لوګـــر د خلکـــو اســـتازی صاحـــب 

ـــي: ـــان واي خ

ــه  ــیانو پـ ــې داعشـ ــږي چـ ــې کېـ ــپږ-اووه ورځـ »شـ

ـــی،  ـــې نیول ـــی ی ـــې کل ـــړې، د زاوي ـــه ک ـــو حمل خوګیاڼ

ــیله داعـــش  ــه وسـ ــرو پـ ــګونه کچـ ــره ورځ د لسـ هـ

ـــې والړ  ـــې مخک ـــوي چ ـــه ک ـــه هڅ ـــږي او دا ډل اکاملې

ـــل  ـــې کاب ـــه ی ـــړي، رس ب ـــي الره ورک ـــه خوګیاڼ يش، ک

ـــېږي. ـــه ورس ت

ـــیمه ده،  ـــراتیژیکه س ـــوه س ـــې ی ـــی چ ـــرو تنګ -د وزی

ـــر  ـــیمه ت ـــږې س ـــې د ک ـــې او اوس دې ډل ـــش نیول داع

ـــان  ـــره طالب ـــا او لوګ ـــه پکتی ـــې، ل ـــدې نیول ـــو الن حمل

د مقاومـــت لپـــاره ورغـــي، خـــو مقاومـــت نـــه يش 

ـــارک  ـــې ازره او حص ـــري چ ـــان ل ـــش پ ـــوالی، داع ک

ولســـوالۍ ونیـــي.«

پـــه ولـــي جرګـــه کـــې د کابـــل اســـتازی اللـــه ګل 

ـــش  ـــته د داع ـــي وروس ـــرو تنګ ـــه وزی ـــي، ل ـــد واي مجاه

وســـله والو پـــان دا دی چـــې د جګدلـــک ســـیمې 

ـــوي. ـــر دروازو راورس ـــل ت ـــان د کاب ـــي او ځ ونی

نوموړی وايي:

»کـــه ازره ولســـوالۍ او جګدلـــک ســـیمه یـــې 

ونیولـــه خـــاک جبـــار تـــه راځـــي چـــې خاک جبـــار 

ــل  ــه دې رسه د کابـ ــل دروازه ده، پـ ــوالۍ د کابـ ولسـ

ــم خرابېـــږي.« ــور هـ وضعیـــت نـ

بل خـــوا د ننګرهـــار والیتـــي چارواکـــي وايـــي 

ـــو  ـــه خوګیاڼ ـــې پ ـــو راهیس ـــرو دوو ورځ ـــه تې ـــې ل چ

ـــل  ـــوري پی ـــه ل ـــو ل ـــش جنګیالی ـــې د داع ـــوالۍ ک ولس

شـــوې جګـــړه درېدلـــې ده.

ـــو  ـــي ازادي راډي ـــه خوګیاڼ ـــد عطاالل ـــت ویان د دې والی

ـــاوخوا ۴۰۰  ـــه ش ـــه امل ـــړې ل ـــې د جګ ـــل چ ـــه ووی ت

کورنیـــو خپـــل کورونـــه پریښـــي چـــې د نومـــوړي 

ــوېو کورنیـــو رسه  ــه شـ ــو بې ځایـ ــه دغـ ــا لـ ــه وینـ پـ

لومړنـــۍ مرســـتې شـــوي دي.

ـــتو  ـــه دې نښ ـــې پ ـــل چ ـــم ووی ـــي دا ه ـــاغي خوګیاڼ ښ

ـــر  ـــیانو ت ـــو او ۱۲ داعش ـــله والو طالبان ـــې د ۱۴ وس ک

ــوي او  ــړي وژل شـ ــي وګـ ــیمه ییز ملکـ څنـــګ ۸ سـ

ـــوي دي. ـــان ش ـــور ټپي ـــور ن څل

پـــه ورتـــه وخـــت کـــې دفـــاع وزارت پـــه خوګیاڼـــو 

ولســـوالۍ کـــې د داعـــش حملـــې تائیـــدوي خـــو 

ـــات  ـــد عملی ـــه ض ـــې پ ـــو ی ـــان ځواکون ـــې افغ ـــي چ واي

ـــړي. ـــل ک پي

ــش  ــد رادمنـ ــد محمـ ــتیال ویانـ ــه وزارت مرسـ د دغـ

ـــو او د  ـــراګام، خوګیاڼ ـــه پچی ـــه وویل،پ ـــو ت ازادي راډی

ـــو  ـــمن د ځپل ـــې د دښ ـــوالیو ک ـــه رسويب ولس ـــل پ کاب

لپـــاره عملیـــات روان دي.

دی وايي:

ــې فعالیـــت  ــیمه کـ ــه سـ ــې پـ ــات چـ ــوږ قطعـ »زمـ

ــې  ــوي چـ ــه کـ ــده هڅـ ــر بریـ ــکان تـ ــري، د امـ لـ

ـــه  ـــو ت ـــړي او خلک ـــاکام ک ـــې ن ـــیمه ک ـــه س ـــمن پ دښ

ــت و، راويل.« ــې امنیـ ــه ډول چـ څـ

ـــې  ـــواړي چ ـــه غ ـــه حکومت ـــړي ل ـــې غ ـــي جرګ د ول

د داعـــش پـــر وړانـــدې پریکنـــده جګـــړه وکـــړي او 

ـــړې  ـــش رسه د جګ ـــه داع ـــې ل ـــړي چ ـــه ک ـــازه ورن اج

ـــېږي. ـــل راورس ـــر کاب ـــن ت مل

وزیر خارجۀ امریکا در دیدار با رهبران حکومت وحدت ملی:

با تمام قوت استراتژی مان را تطبیق می کنیم

یو شمېر وکیالن:

 که داعش خوګیاڼي او حصارک کنټرول 

کړي د کابل تر دروازو رسېږي

اختـالف ایـالت هـای آلـمان... 
بلله صللورت انفللرادی بلله افغانسللتان بازگردانللده شللده می تواننللد. بلله اسللاس معلومللات سللازمان 
»پللرو ازول«، قللرار اسللت روز سلله شللنبه شللماری دیگللری از پناهجویللان افغللان از میللدان هوایللی 

الیپزیک/هاللله آلمللان بلله افغانسللتان انتقللال داده شللوند.
سللازمان حامللی حقللوق بشللر »پللرو ازول« و شللورای پناهجویللان ایالللت بایللرن خواسللتار متوقللف 
سللاختن اخللراج پناهجویللان بلله افغانسللتان شللده انللد. گونتللر بورکهللارت مدیللر اجرائیلله پللرو ازول 
گفتلله اسللت: »اداره هللای فللدرال و ایالتللی بایللد واقعیللت اسللف انگیللز در مناطللق بحللران زده و درگیللر 
جنللگ را بپذیرنللد و پللرواز روز سه شللنبه بللرای اخللراج پناهجویللان بلله افغانسللتان را لغللو کننللد.« بلله 
قللول بورکهللارت ایللن عمللل افللزون بللر آن »یللک تعظیللم غیللر مسللئوالنه در برابللر پوپولیسللت هللای 
دسللت راسللتی« اسللت کلله اخللراج پناهجویللان بلله یللک منطقلله درگیللر بحللران، آنهللم در روز افتتللاح 

پارلمللان جدیللد آلمللان صللورت می گیللرد.
بلله اسللاس یافته هللای شللورای پناهنللده گان بایللرن، ایللن ایالللت محدودیتللی را کلله در قبللال اخللراج 
مجرمیللن، افللراد خطرسللاز و آنهایللی کلله از تشللخیص هویللت شللان خللودداری می کننللد، در اداره 
فللدرال روی آن توفللق صللورت گرفتلله اسللت، نقللض مللی کنللد. شللتفان دونوالللد سللخنگوی ایللن 
شللورا گفتلله اسللت: »چندیللن افغللان، کلله حللاال در توقیفللگاه بللرای اخللراج بسللر می برنللد، شللامل 
ایللن کتگللوری هللا نمی شللوند، و تنهللا برخللی از آنهللا مرتکللب جللرم و جنایللت شللده انللد.« دونوالللد 
افللزوده اسللت کلله افللرادی نیللز شللامل آنهاسللت کلله بلله تخطللی هللای جزئللی متهللم انللد و یللک تللن 

بلله بیمللاری روانللی مبتللا بللوده و بلله جللای اخللراج شللدن، بلله کمللک طبللی نیازمنللد اسللت.

مجلس تعدیالت در بودجۀ... 
کله در بخلش بودجله انکشلافی نیلز ۲11 میلیلون دالر از برخلی پروژه ها کم شلده و در ۷5 میلیون داللر در برخی 

پروژه هلای دیگر افزوده اسلت.
او تاکید کرد که تعدیل در بودجه براساس نیاز و شرایط مصرف بودجه به وجود آمده است.

کمیسلیون ماللی و بودجله مجللس تاکیلد کلرد که هیچ پلروژه ای از بودجله ملی حذف نشلده، وللی بودجه آنان 
کلم و زیلاد شلده اسلت یعنلی در ملواردی کله ظرفیت مصلرف باال اسلت بودجله افزوده شلده و از ملواردی که 

ظرفیلت مصلرف پاییلن وجلود دارد، بودجه کاهش یافته اسلت.
این تعدیات با مخالفت برخی کمیسیون های مجلس نیز مواجه بود.

رمضلان بشردوسلت گزارشلگر کمیسلیون مصئونیلت نماینلده گان گفلت: »وزارت هلا مکللف اند که بودجه شلان 
را براسلاس تشلکیات قانونلی کله در ادارات شلان وجلود دارنلد، در خواسلت کننلد؛ املا ادارات میلیون هلا دالر 
را بلرای معاشلات کارمنلدان، انجلام سلفر و خریلداری موتلر خواسلته انلد کله از نظلر منطقی ایلن بخش خاف 
قانلون اسلت و اگلر نماینلده گان می خواهند پول ملت را هلدر ندهند باید تغییلرات در بودجه علادی را رد کنند«.

احملد بهلزاد گزارشلگر کمیسلیون تقنیلن مجللس نیز گفلت: »تغییلرات در بودجه انکشلافی بله این منظلور وارد 
شلده اسلت کله واحدهلای بودجله ای تلوان مصلرف را ندارنلد و ایلن گونله می خواهنلد مسلوولیت را از گردن 

خلود برطلرف کلرده و بله مجلس پاسلخ گویی نداشلته باشلند«.
سلر انجلام پلس از بحث زیلاد، عبدالرئلوف ابراهیمی رییلس مجلس نماینلده گان، تغییلرات در بودجله ملی را به 
رای عموملی مجللس گذاشلت و با اکثریت نماینلده گان حاضر در مجلس تصویب شلد. آقلای ابراهیمی، مجموع 
بودجله مللی را 41۷ میلیلارد افغانلی اعلام کلرد که ۲6۷ میلیلارد آن در بخش علادی و 149 میلیلارد دیگر هم در 

بخش انکشلافی می باشلد.
در نشسلت عموملی دیلروز مجللس 119 نماینلده حضلور داشلت و تنهلا 34 نماینلده بلا تعدیلات پیشلنهادی 
حکوملت در بودجله مللی سلال ماللی 1396 مخالفلت کردنلد؛ املا بلا اکثریلت آرای مثبلت بله تصویلب رسلید.

براسلاس اصول نامله بودجله مللی هرگاه حکومت نیلاز ببیند، تعدیلات در بودجه مللی را به مجللس نماینده گان 
می کند. پیشلنهاد 
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در هفتللۀ اول مللاه میللزان سللال جللاری، رییللس 
عمومللی امنیللت ملللی افغانسللتان از طریللق یکللی از 
روسللای ادارات امنیللت ملللی برایللم پیللام فرسللتاد کلله: 
»فعالیت هللای محللور مللردم افغانسللتان را کاهللش 
دهیللد، در غیللر بلله خاطللر افشاسللازی اسللناد پیرامللون سللازمان 
اسللتخباراتی پاکسللتان )آی، اس، آی( کلله سللال پللار از طریللق 
رسللانه ها توسللط شللما، صللورت گرفللت، برای تللان دوسیه سللازی 
می کنیللم«. ایللن حللرف را آقللای اسللتانکزی در حالللی مطللرح 
می کنللد کلله محللور مللردم افغانسللتان بلله عنللوان یللک اپوزسللیون 
بللرای بازگشللت بلله مشللروعیت و قانونیللت مبللارزه می کنللد و در 

چارچللوب قانللون، مبللارزه خللود را انجللام می دهللد.
اینللک پاسللخ مللن بللرای آقایللون رییللس عمومللی امنیللت ملللی 
و رییللس جمهللور ایللن اسللت کلله مللا ضللد ایللن نظللام نیم بنللد 
نیسللتیم؛ مللردم بللرای برپایللی ایللن نظللام نسللبت بلله شللما، 
قربانی هللای زیللاد داده انللد. فعالیللت محللور مللردم افغانسللتان بلله 
منظللور تحقللق بخشللیدن بازگشللت مشللروعیت اسللت. بنابللر ایللن، 
بلله جللای این کلله شللما علیلله دشللمنان سللازمان اسللتخباراتی 
)آی، اس، آی( دوسیه سللازی و توطیلله کنیللد، علیلله کسللانی کلله 
همدسللت و همللکار فعللال )آی، اس، آی( در داخللل دولللت انللد و 
روزانلله از مللردم افغانسللتان قربانللی می گیرنللد، بلله وظایللف خللود 
عمللل کنیللد تللا مللردم از ایللن بیللش قربانللی سللهل انگاری تان 
نگردنللد. بنللأ بایللد از سیاسللت توطیه سللازی پرهیللز کنیللد و ادارۀ 
امنیللت ملللی افغانسللتان را کلله مربللوط همللۀ مللردم افغانسللتان 
اسللت، سیاسللی نسللازید. پیللش از این کلله ناوقللت شللود، در تللاش 
نجللات دادن مللردم باشللید. پیللش از گذشللت وقللت بلله خللود آییللد!
مللن عاشللق خللاک و میهللن خللود هسللتم و متعهدانلله بلله ایللن 
سللرزمین، شللرایط حسللاس کشللور را درک می کنللم، در غیللر 

حرف هللای زیللادی بللرای گفتللن و مطللرح کللردن دارم.
تا پرچم عشق و حق برافراخته ایم 

از مخمل خون به خود کفن ساخته ایم 
ما مفت نه سهم می بریم از آفتاب 

دامن دامن ستاره پرداخته ایم 
شهید قهارعاصی

محمد محق

هنر در افغانستان،
از آن طرف بام نیفتیم

هنللر خللوب اسللت، امللا نلله هللر چلله کلله هللر کللس، 
بی هیللچ ضابطه یللی، نللام هنللر بللر آن بگللذارد. مللن خللود بارهللا در بللارۀ 
موسللیقی بحللث کللرده و  در دفللاع از هنللر از منظللر دینللی تللاش کللرده ام. 
اگللر هنللر آن باشللد کلله امیللر جللان صبللوری، عبدالوهللاب مللددی یللا 
محمدرضللا شللجریان عرضلله می کننللد، کیسللت کلله بللا آن مخالفللت 
کنللد؟ امللا فروکاسللتن هنللر بلله نمایللش دادن انللدام خصوصللی خللود 
در مللأ عللام، چلله خدمتللی بلله هنللر اصیللل اسللت؟ آیللا نبایللد مللرزی 
میللان هنللر اصیللل و هنللر بللازاری مبتللذل وجللود داشللته باشللد؟ از آن 
گذشللته، بللرای جامعه یللی کلله در تقللای زنللده مانللدن اسللت و سللقف 
نیازهللای بنیادینللش بلله مللرز نفللس کشللیدن آرام تنللّزل کللرده اسللت، یللک 
مشللت آهنللگ و ترانلله از ایللن نللوع در کجللای اولویت هایللش قللرار 
می گیللرد؟ جایللی کلله هللر روز صدهللا جللوان احساسللاتی در اثللر چنللان 
اعمللال بی ضابطه یللی زیللر نللام هنللر، بلله کفللر ایللن جامعلله اعتقللاد پیللدا 
می کننللد و داوطلللب انتحللار می شللوند، کوفتللن بللر طبللل کارهللای 
میان تهللی کلله نلله آبللی بللرای ایللن مللردم می شللود و نلله نانللی، چلله 

هنللری اسللت؟
خون هللای ناحقللی کلله امللروز در ایللن جامعلله روان اسللت، نیمللی از 
مسللوولیت آن بلله دوش کسللانی اسللت کلله بلله نللام دیللن مللردم را بلله 
رفتارهللای خشللن تشللویق می کننللد و نیللم دیگللر بلله دوش کسللانی کلله 
بهانلله بلله دسللت آنللان می دهنللد. اگللر افراط گرایللی دینللی بللد اسللت، 
افراط گرایی هللای دیگللر هللم بللد اسللت. اگللر گفتلله شللود کلله ایللن هنللر 
اسللت و افراط گرایللی نیسللت، روی دیگللر ماجللرا را هللم بایللد خوانللد 
کلله اگللر کسللی و کسللانی شللکاف ها و  تضادهللا میللان یللک جامعلله 
را بلله مللرزی برسللانند کلله هیللچ راهللی بلله تفاهللم نمانللد، آیللا ایللن 
افراط گرایللی نیسللت؟ بحللث مللن مراعللات ادب و اخللاق و در نظللر 
گرفتللن روحیللات یللک جامعلله اسللت. در مصللر ملیون هللا مسللیحی 
زنده گللی می کننللد کلله قانونللًا ملللزم بلله روزه داری نیسللتند، امللا در 
رمضللان بلله احتللرام مسلللمانان در مجامللع عمومللی از خللورد و نللوش 
اجتنللاب می کننللد. در کشللورهای غربللی بلله روز عیللد مسلللمانان و 
مناسللبت های مذهبللی تدارکاتللی می بیننللد کلله احتللرام اقلیللت مسلللمان 
جامعۀشللان حفللظ شللود. در این جللا مللا به نللام هنللر بللر روی ملیون هللا 
آدم سللیلی بزنیللم، ایللن کار در کجللای اخللاق و فرهنللگ قللرار می گیللرد؟ 

حللق قانونللی بللدون اخللاق و ادب، هیچللگاه گره گشللا نیسللت. 
نبایللد کاری کللرد کلله مللردم یللک سللرزمین بللا تنللدی رو در روی هللم 
قللرار بگیرنللد. نبایللد کار را بلله جایللی برسللانیم کلله هیللچ دری بللرای 
گفت وگللو بللاز نمانللد. جامعللۀ مللا بیللش ار هللر زمانللی بلله اعتللدال و 
تعللادل ضللرورت دارد. بللدون عقانیللت از هیللچ کاری طْرفللی نخواهیللم 

بسللت.

ورزشکاران بانو:

می خـواهیم با لبـاس 
دلخـواه مان تمریـن کنیم

فيـسبـوک نـــامــه

ورزش ووشللو بلله تازه گللی در میللان بانللوان جللواِن افغانسللتان 
رایللج شللده  اسللت. بانللواِن ورزشللکار در کشللور بللا مشللکات 
فراوانللی روبلله رو هسللتند. ایللن مشللکات در هللر حللوزۀ ورزشللی 

بلله گونه هللای مختلفللی ظاهللر شللده اسللت.
در جامعللۀ سللنتی و بسللته یی مثللل افغانسللتان، ورزش کللردن خللود 
بللرای بانللوان یکللی از دشللوارترین کارهللا بلله  حسللاب می آیللد، 
امللا چالللش جدی تللر از آن، مبللارزۀ بانللوان بللرای فراهللم کللردن 
فرصت هللای ورزشللی و انجللام ورزش هللای دلخواه شللان اسللت.

در طللی دسللتِ کم 10 سللال گذشللته، بانللوان بیشللتر عاقه منللِد 
ورزش هللای رزمللی شللدند، امللا بیشللتر بانللوان افغانسللتان را مخالفت 
و ممانعللت خانواده های شللان مجبللور بلله تللرک ورزش هللای رزمللی 

کللرده اسللت.
ایللن خانواده هللا بلله دالیللل مختلفللی از جمللله نبللود مربللی بانللو 
در باشللگاه ها و نحللوۀ پوشللش، اجللازه نمی دهنللد بانوان شللان در 

رشللتۀ ورزشللی کلله عاقلله دارنللد، فعالیللت کننللد.
زهللرا محمللدی مللدت 13 سللال اسللت کلله ورزش رزمللی می کنللد. 
آزاد(  رزمللی  )بازی هللای  فری فایللت  ورزش  در  کلله  بانویللی 
تمرینللات حرفه یللی دارد. زهللرا می گویللد: »یگانلله هدفللی کلله مللرا 
وادار می کنللد قوی تللر و اسللتوارتر باشللم، تشللویق دیگللر بانللوان 

بلله ورزش هللای رزمللی اسللت«.
زهللرا می افزایللد کلله ورزشللکاران بللرای مسللابقات حرفه یللی 
بایللد بللا لبللاس ویللژۀ »تی شللرت و شللورت« وارد قفللس شللوند و 
پوشللیدن شللال/چادر، ممانعللت ایجللاد می کنللد. زهللرا هیللچ وقللت 
نتوانسللته اسللت کلله لبللاس دلخواهللش را در هنللگام تمرینللات یللا 

مسللابقاتش بپوشللد.
نیایللش، ورزشللکار دیگللری کلله تللازه بلله ایللن رشللته روی آورده 
اسللت، دوسللت دارد روزانلله در میللدان بللاز ورزشللی در کابللل 
تمریللن کنللد، امللا از آنجللا کلله مللردان آنجللا حضللور بیشللتری 

دارنللد، او نمی توانللد در آن فضللا تمریللن آزاد داشللته باشللد.
او می گویللد: »از این کلله نمی توانللم بللا لباسللی کلله دوسللت دارم 
تمریللن کنللم، می ترسللم کلله در آینللده شللامل مسللابقات داخلللی و 

خارجللی نشللوم«.
نبود مربی بانو

نبللود مربللی بانللو در افغانسللتان، اکثللر بانللوان را مجبللور بلله تللرک 
ورزش هللای رزمللی می کنللد. یکللی از مشللکات اصلللی کلله امللروز 
بیشللتر سللد راه بانللوان افغانسللتان اسللت، نبللود مربیللان حرفه یللی 
بانللو اسللت کلله بلله ایللن دلیللل، اکثللر بانللوان نمی تواننللد بلله 

ورزش هللای رزمللی روی بیاورنللد.
طللوری کلله زهللرا می گویللد، هللر بانویللی کلله بلله باشللگاه می آیللد، 
اولیللن سللوالی کلله می پرسللد، وجللود مربللی بانللو در آنجللا اسللت. 
تعللداد کمللی از بانللوان راضللی بلله ایللن می شللوند کلله بللا داشللتن 

مربیللان مللرد در رشللتۀ ورزش هللای رزمللی فعالیللت کننللد.
نیایللش معللروف آریللن، 3 سللال اسللت کلله ورزش آزاد می کنللد، او 
می گویللد: »از این کلله مربللی ام مللرد بللود، در اول خانللواده ام مخالللف 
ایللن بللود تللا باالخللره راضللی شللدند کلله مللن بلله تمریناتللم اداملله 

بدهللم«.
بانوان افغانستانی از نحوه پوشش در ورزش راضی نیستند

سللال گذشللته شللرکت هومللل در دانمللارک، لبللاس ویژه یللی را 
بللرای تیللم ملللی فوتبللال بانللوان و مللردان ایللن کشللور طراحللی کللرد. 

ایللن لبللاس بلله دو رنللگ سللفید و قرمللز طراحللی شللد.
رییللس ایللن شللرکت گفتلله بللود کلله بانللوان افغانسللتان مجبورنللد و 
یللا بسللیاری از آنللان خودشللان می خواهنللد حجللاب داشللته باشللند. 

بنابللر ایللن، لبللاس مناسللب ایللن موضللوع طراحللی شللده اسللت.
او گفتلله بللود کلله ایللن شللرکت یللک لبللاس شللیک و عالللی را بللرای 
فوتبللال بانللوان افغانسللتان طراحللی کللرده و می خواهللد کلله بلله ایللن 

ترتیللب بانللوان افغانسللتان بلله ورزش تشللویق شللوند.
منبع: بی بی سی فارسی

آغاز تیر ماه فصل مذاکره

 و ختم زمستان فصل جنگ در افغانستان

افغانسللتان از لحللاظ موقعیللت جغرافیایللی، یکللی از نقطه هللای وصللل 
کشللورهای آسللیایی مرکللزی محسللوب می شللود. ایللن موقعیللت 
قدرت هللای  و  مداخله گللر  همسللایه های  و  افغانسللتان  ژیوپولتیللک 
اتمللی، بخشللی از معضللات جنگ هللای پیهللم در افغانسللتان اسللت. 
در تشللدید جنللگ، وحشللت و بحللران در ایللن کشللور، بیشللتر دسللت 
پاکسللتانی ها دخیللل بللوده و همیشلله از انگشللت اتهللام بللا دالیللل اثبللات 
شللده بلله سللوی پاکسللتان دراز شللده اسللت. ایللن کشللور بلله عنللوان یللک 
قللدرت اتمللی در منطقلله از هیللچ نللوع تللاش بللرای فروکللش کللردن 
افغانسللتان جهللت دسللتیابی بلله قدرت هللای بللزرگ دریللغ نخواهللد 

کللرد.
از آغللاز حکومللت موقللت تللا ختللم دورۀ حاکمیللت حامللد کللرزی، 
افغانسللتان در تللاش نمایللش چهللرۀ دوسللت و همللکار بللا پاکسللتانی ها 
بللوده، امللا پاسللخ آن کشللور بلله گونللۀ دیگللری ایجللاد وحشللت و کشللتار 
بی رحمانلله همللراه بللوده اسللت و سللفرهای متعللددی کلله حامللد کللرزی 
بلله آن کشللور داشللت بللا تأسللف نتایللج معکوسللی را بلله همللراه داشللت. 
پللس از ایجللاد حکومللت وحللدت ملللی و وعده هللای رییللس حکومللت 
وحللدت ملللی مبنللی بللر تغییللر رویکللرد سیاسللت خارجللی افغانسللتان 
در پیونللد بلله پاکسللتان و کشللورهای منطقلله، بللا تأسللف پللس از چنللد 
ماهللی حلللف وفللاداری، رییللس حکومللت بلله اسللام آباد و سللپس بلله 
پایللگاه ارتللش آن کشللور رفللت و وعده هللای میان تهللی از سللوی آنللان، 
حکومللت را بللار دیگللر نیللز خوش  بیللن سللاخت کلله بعدهللا نتایللج 
ملموسللی نیللز در پللی نداشللت؛ بلکلله جنللگ بیشللتر و بیشللتر شللدت 

گرفللت.
اعللان اسللتراتیِژی جللدِی دونالللد ترامللپ، رییس جمهللور امریللکا، در 
پیونللد بلله کشللورهای آسیاسللی بلله ویللژه رویکللرد حضللور و جنللگ 
آمریکایللی در افغانسللتان، خللاف انتظللار پاکسللتان بللود، چللون ایللن 
کشللور را امریللکا مللورد انتقللاد تنللدی قللرار داده و حامللی تروریسللم 
وانمللود کللرد. اظهللارات اخیللِر نخسللت وزیر پاکسللتاد در پیونللد بلله 
دسللت داشللتن پاکسللتانی ها در حمللله بللر چهارراهللی زنبللق دال بللر 
حمایللت پاکسللتان از گروه هللای هراس افگللن در افغانسللتان شللد کلله 
در نتیجللۀ پیشللنهاد شللاهد خاقللان عباسللی، نخسللت وزیر پاکسللتان در 
حاشللیۀ نشسللت سللاالنۀ سللازمان ملللل متحللد در نیویللورک، بللرای 
ماقللات بللا دونالللد ترمللپ از سللوی ترمللپ رد شللد و عباسللی بللا معاون 
رییس جمهللور امریللکا ماقللات کللرد. رد ایللن خواسللت و بعللدش سللفر 
اخیللر جیمللز متیللس وزیللر دفللاع امریللکا و ینللس سللتوتنبرگ، دبیللر ُکل 
ناتللو بلله هنللد بلله عنللوان رقیللب سرسللخت پاکسللتان و بعللد افغانسللتان 
جهللت ارزیابللی از وضعیللت، نگرانللی پاکسللتانی ها را نسللبت بلله تغییللر 
رویکللرد جنللگ امریکایی هللا در افغانسللتان علیلله گروه هللای دخیللل در 

جنللگ افغانسللتان و حامیللان ایللن گللروه تشللدید بخشللید.
پاکسللتانی ها بللا درک وضعیللت منطقلله، شناخت شللان از وضعیللت 
افغانسللتان و پیشللامد فصللل صلللح و کاهللش یافتللن جنللگ در فصللل 
تیرمللاه و زمسللتان بللا نشللان دادن چللراغ سللبز بلله پیشللنهاد رییللس 
حکومللت وحللدت ملللی در سللخنرانی اش در مقللر سللازمان ملللل 
متحللد بللرای ایجللاد رونللد مذاکللره دولللت بللا دولللت و نشسللت خبللری 
مشللترک اشللرف غنللی بللا وزیللر دفللاع جیمللز متیللس و دبیللر کل ناتللو 
در کابللل مبنللی بللر این کلله حللاال تللوپ در میللدان پاکسللتان اسللت کلله 
چگونلله بللازی را تغییللر خواهنللد داد، پاکسللتانی ها را واداشللت تللا 
جنللرال قمللر جاویللد باجللوه، رییللس سللتاد ارتللش ایللن کشللور را بلله 
افغانسللتان بفرسللتند. تللا بتواننللد باشللدت گرفتللن سللرما در افغانسللتان، 
در آغازیللن روزهللای فصللل تیرمللاه یللک نللوع خوش بینللی فریبنللده را 
میللان رهبللران حکومللت وحللدت ملللی و شللماری از سیاسللت مداران 
ایللن کشللور ایجللاد کننللد کلله تللا ایللن دم ایللن نللوع عملکللرد فریبنللده 

بللوده اسللت.
باورهللا بللر ایللن اسللت کلله هیچ گاهللی پاکسللتان در همسللایه گی خللود 
خواهللان یللک کشللور آرام و قدرت منللدی ماننللد افغانسللتان نیسللت و 
نخواهللد بللود؛ آن گونلله کلله مقام هللای پاکسللتان اعللان کللرده انللد، در 
صللورت حضللور نظامللی هندوسللتان در افغانسللتان بللرای ناآرامللی ایللن 
کشللور از هیللچ گزینه یللی دریللغ نمی کننللد و آنچلله پاکسللتانی ها را 
فعللًا بلله بلنللد کللردن چللراغ سللبز بللرای ازسللرگیری رونللد گفت وگللو 
و مذاکللره در افغانسللتان واداشللته اسللت، اعللان اسللتراتیژی امریللکا و 
آغللاز فصللل تیللر مللاه و ُهشللدار سللردی هللوا اسللت. بایللد یللاد آوری 
کللرد کلله سللفر اخیللر جنللرال باجللوه بلله افغانسللتان بلله معنللای چرخللش 
سیاسللت پاکسللتانی ها در برابللر افغانسللتان نلله، بلکلله بلله دلیللل فشللار 
و تهدیللد ترامللپ اسللت. او آمللاده اسللت تللا بللرای یللک سللفر فریبنللده 
بللار دیگللر از امریکایی هللا مکافللات و بللاج بگیللرد. گرچنللد بلله عنللوان 
یللک شللهروند، حضللور رییللس سللتاد ارتللش پاکسللتان را در افغانسللتان 
بلله فللال نیللک می گیللرم و امیللدوارم از ایللن آزمللون و زمللان حسللاس 
حکومللت افغانسللتان موفقانلله بلله در آیللد و روایللت ضللد پاکسللتانی کلله 
اندکللی بلله حکومللت اعتبللار بخشللیده، بللا یللک سللفر کوتللاه و چنللد 
سللاعته و آن هللم سراسللر پیشانی ترشللی و اضطللراب کان توصیللف 
نکللرده و ایللن سللفر را یللک دسللت آورد بللزرگ بللرای افغانسللتان بدانیللم 
و بللا دیللد واقع بینانلله پللا بلله پیللش بگذاریللم تللا باشللد یللک افغانسللتان 

بللا ثبللات و امللن در آینللده داشللته باشللیم. 
به امید یک افغانستان با صابت و امن.

************ضيا ورسجی**************



ایالت هللای آلمللان هنللوز بللر سللر اخللراج 
پناهجویللان افغانسللتان بلله کشورشللان 
اختللاف نظللر دارنللد. قللرار اسللت روز 

سلله شللنبه بللاز هللم یللک پللرواز بلله منظور 
انتقللال شللمار دیگللری از پناهجویللان رد 

شللده بلله افغانسللتان صللورت بگیللرد.

بلله گللزارش دویچلله وللله، دسللت کللم 
دو ایالللت آلمللان، کلله حللزب سللبزها در 
ائتللاف حاکللم آنهللا شللریک اسللت، هنللوز 
هللم نمی خواهنللد در اخراج هللای تللازه 
پناهجویللان افغللان بلله کشورشللان سللهم 
بگیرنللد. ایللن مطلللب را روزناملله آلمانللی 
»راینیشلله پُسللت« در شللماره روز دوشللنبه 
خللود از قللول وزارت هللای داخللله ایللن 
ایالللت هللا بلله نشللر رسللانده اسللت. بلله 
اسللاس ایللن گللزارش ایالللت تورینگللن، 
کلله از سللوی ائتللاف احللزاب سوسللیال 
دموکللرات و سللبزها اداره می شللود، گفتلله 

اسللت کلله تللا کنللون هیللچ پناهجویللی 
را بلله افغانسللتان بازنگردانللده اسللت و 
در آینللده نیللز چنیللن چیللزی را در نظللر 

نللدارد.
راینلندفالللس،  ایالللت  داخللله  وزارت 
کلله در حکومللت ائتافللی آن احللزاب 
سوسللیال دموکللرات، دموکرات هللای آزاد 
و سللبزها شللریک انللد، گفتلله اسللت کلله 
در مللوارد انفللرادی اخللراج پناهجویللان 
بلله  امللا  می سللازد،  عملللی  را  افغللان 
ایللن نظللر اسللت کلله وضعیللت امنیتللی 
افغانسللتان هرچلله زودتللر از نللو ارزیابللی 

شللود. وزارت داخللله ایالللت راینلندفالللس 
بلله قللول خللودش بلله ایللن نظللر پابنللد 
باقللی می مانللد کلله اداره فللدرال اخللراج 
پناهجویللان بلله افغانسللتان را در هملله 

ایالللت هللا متوقللف بسللازد.
اکثریللت ایالت هللای آلمللان برعکللس بلله 
توافللق میللان اداره فللدرال و اداره هللای 
ایالتللی اشللاره کرده انللد کلله بلله اسللاس 
آن پناهجویانللی کلله مرتکللب جللرم و 
جنایللت مللی شللوند و یللا افللراد خطرسللاز 
و آنهایللی کلله از تشللخیص هویللت خللود 
ــه 6 ــه صفح سللر بللاز می زننللد،...   ادام

کتلللاِب »یک ملللاه بلللا قهرمانلللان« خاطلللرات 
دکتلللر عبلللداهلل علللزام اسلللت کللله توسلللط 
عبداالحلللد هلللادف بللله فارسلللی برگلللردان 
شلللده و کانلللون فرهنگلللی میهلللن آن را چلللاپ 
کلللرده اسلللت. ایلللن کتلللاب، پُرماجراتریلللن و 
معروف تریلللن اثلللر آقلللای علللزام اسلللت کللله 
هلللم در زبلللان اصللللی -عربلللی- و هلللم در 
زبلللان فارسلللی فلللراوان خوانلللده شلللده اسلللت.
عصملللت اهلل  را  قهرمانلللان  بلللا  یک ملللاه 
احلللراری صفحه آرایلللی کلللرده و چلللاپ 
نخسلللت آن بللله سلللال 13۸0 و در هلللزار 
نسلللخه لبلللاس چلللاپ بللله تلللن کلللرده اسلللت.
ایلللن کتلللاب در سلللیزده بخلللش و ۲56 بلللرگ 
تنظیلللم شلللده کللله در راه بللله سلللوی شلللمال، 
در  اندرزهلللا،  و  داسلللتان ها  ملللرگ،  وادی 
بلللارۀ آتش بلللس، تهاجلللم سلللنگین، در فلللراز 
و نشلللیب حلللوادث جنگلللی، داسلللتان های 
فراموش ناشلللدنی، در اداملللۀ سلللفر، دیلللدار 
بلللا احمدشلللاه مسلللعود، از کراملللات جهلللاد، 
دیلللدار بلللا چنلللد شلللخصیت جهلللادی، از بانلللگ 
رحیلللل تلللا پایلللان سلللفر و در حاشلللیۀ ایلللن 
سلللفر، عنلللوان بخش هلللای آملللده در آن انلللد.
عبداالحدهلللادف، مترجلللم ایلللن کتلللاب، 
»یک ملللاه باقهرمانلللان« را سلللفرنامه خوانلللده، 
املللا جوهلللرۀ آن را وسلللیع تر گفتللله اسلللت. 
او در »پیش گفتلللار مترجلللم« نوشلللته اسلللت: 
آنچللله ملللن در بلللاب معرفلللی ایلللن کتلللاب، 
شایسلللتۀ تشلللخیص داده ام، ایلللن اسلللت کللله 
بگویلللم: »ایلللن کتلللاب، عبلللارت اسلللت از 
چکیلللده و عصلللارۀ فراسلللِت یلللک موملللن 
واقعلللی پلللس از برخلللورد بلللا یلللک سلسلللله 
واقعیت هلللا ضملللن سلللفری یلللک ماهللله بللله 

سلللرزمین حادثه هلللا«.
آقلللای علللزام در بخش هایلللی از ایلللن سلللفرنامه 
می نویسلللد: چلللون مسلللعود معملللوالً در 
شلللمال افغانسلللتان زنده گلللی می کلللرد کللله 
از پاکسلللتان خیللللی فاصلللله داشلللت، رسلللیدن 
بللله جبهلللات مسلللعود در آن زملللان، حداقلللل 
بیسلللت روز را در بلللر می گرفلللت. البتللله 

شلللمال افغانسلللتان بلللا سلللرحدات جنوبلللی 
اتحلللاد شلللوروی سلللابق متصلللل اسلللت کللله 
فاصللللۀ زیلللادی در حلللدود بیسلللت روز راه 
از سلللرحدات پاکسلللتان دارد. در عیلللن حلللال، 
مسلللعود دفتلللر نماینده گلللی یلللا تبلیغاتلللی در 
پشلللاور نداشلللت و همیشللله در رویارویلللی 
مسلللتقیم بلللا روس هلللا بللله سلللر می بلللرد، 
املللا جبهلللات مربلللوط حکمتیلللار و اسلللتاد 
سلللیاف اکثلللراً در مناطلللق پشتون نشلللین 
نزدیلللک بلللا سلللرحدات پاکسلللتان قلللرار 
داشلللت. از ایلللن رو، بسلللیاری از عرب هلللا 
در جبهلللات آنلللان جلللذب می شلللدند و 
می تلللوان گفلللت کللله تقریبلللًا 95 درصلللد 
از مجملللوع عرب هلللای حاضلللر در صحنللله، 
بللله جبهلللات حکمتیلللار و اسلللتاد سلللیاف و 
یلللک بخلللش کوچلللک آنلللان بللله جبهلللات 
یونلللس خاللللص و جال الدیلللن حقانلللی 
جلللذب می شلللدند. در ایلللن میلللان، تنهلللا 
چنلللد فلللرد انگشت شلللمار بلللود کللله بللله 
جبهلللات مسلللعود راه یافتنلللد و بلللس. عاملللل 
عملللدۀ دیگلللر این کللله مسلللعود در واقلللع 
یلللک فرمانلللده استراتژیسلللت و دارای برناملللۀ 
جنگلللی منظلللم بلللود و از پراکنده گلللی در 
عرصلللۀ مبلللارزه و جهلللاد بللله شلللدت اجتنلللاب 
می ورزیلللد. در حالی کللله اکثریلللت مطللللق 
عرب هلللای حاضلللر در صحنللله، دارای طبیعلللت 
پراکنده گلللی بودنلللد و از نظلللم و دسلللیپلین 
نظاملللی خوش شلللان نمی آملللد. از ایلللن رو، 
معملللوالً جبهلللات مربلللوط بللله حکمتیلللار 
و اسلللتاد سلللیاف را مطابلللق ذوق خلللود 
می یافتنلللد و بللله آن جلللذب می شلللدند. بللله 
ایلللن معنلللا کللله در ایلللن جبهلللات بلللاالی آنلللان 
قیلللود خلللاص وضلللع نمی شلللد و ملللدت 
معینلللی هلللم بلللرای بقای شلللان در نظلللر 
گرفتللله نمی شلللد. در حاللللی کللله وضعیلللت 
در جبهلللات تحلللت فرماندهلللی مسلللعود، 
بللله کللللی فلللرق می کلللرد. کسلللی کللله 
می خواسلللت بللله جبهلللات مسلللعود بلللرود، 
بایلللد تملللام قیلللود را می پذیرفلللت و بللله 

کللللی تحلللت اداره و فرملللان او درمی آملللد 
و هرگلللز اجلللازه نمی داشلللت تلللا خودسلللرانه 
و بلللدون اجلللازۀ او دسلللت بللله اقداملللی بزنلللد 
یلللا کوچک تریلللن تحرکلللی از خلللود داشلللته 

باشلللد.
در  عرب هلللا  می افزایلللد:  علللزام  آقلللای 
جبهلللات حکمتیلللار و اسلللتاد سلللیاف از 
نوعلللی اسلللتقال عملللل و خودمختلللاری 
مطللللق برخلللوردار بودنلللد و می توانسلللتند 
کللله بللله دل خلللواه خلللود دسلللت بللله 
سلللازماندهی عملیلللات بزننلللد و هلللر چللله 
می خواسلللتند، بلللدون نظلللارت و مراقبلللت 
کسلللی انجلللام دهنلللد. بلللاری در اوایلللل دوران 
جهلللاد، یلللک دسلللته از عرب هلللا بلللا همیلللن 
مفکلللوره نلللزد مسلللعود رفتللله و باالخلللره بللله 
دل خلللواه خلللود و بلللدون این کللله مسلللعود 
را در جریلللان قلللرار دهنلللد، یلللک عملیلللات 
نظاملللی را سلللازمان دهی کردنلللد و اشلللتباهًا 
به جلللای روس هلللا، کاروان ملللردم علللادی را 
ملللورد تهاجلللم قلللرار دادنلللد؛ وقتلللی مسلللعود 
از ایلللن واقعللله اطلللاع یافلللت، بافاصلللله 
همللله را گرفتلللار و زندانلللی سلللاخت و بعلللداً 
در نتیجلللۀ میان جیگلللری خیرخواهلللان، آنلللان را 
آزاد کلللرد. همیلللن دسلللته از عرب هلللا وقتلللی 
دوبلللاره بللله پشلللاور نلللزد حکمتیلللار برگشلللتند، 
بللله اندازه یلللی بلللا مسلللعود دشلللمن شلللدند 
کللله قابلللل بلللاور هیچ کلللس نمی باشلللد. 

در »یک ملللاه بلللا قهرمانلللان«، آقلللای علللزام 
حلللوادث تللللخ و شلللیرین بی شلللماری را 
نقلللل می کنلللد. مترجلللم آن بلللا زبانلللی روان 
و سلللاده، خواننلللده را واملللی دارد تلللا آخلللر 
آقلللای علللزام  حلللوادث و دریافت هلللای 
از جهلللاد ملللردم افغانسلللتان و بللله ویلللژه 
شلللخصیت قهرملللان مللللی کشلللور را بخوانلللد.
گفتنلللی اسلللت کللله ایلللن سلللفرنامه در کتلللاِب 
»مسلللعود در جهلللان علللرب« نیلللز چلللاپ شلللده 
کللله در بخش هلللای پیشلللین مسعودشناسلللی 

آن را معرفلللی کلللرده بودیلللم.
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