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د کوکنارو نوی دښمن

شــرکت فیشــنر آلمانــی کــه مســؤولیت طــرح جامــع 
اعماری/ماســتر پــالن 20 ســالۀ بــرق افغانســتان را 
ــک  ــس از ی ــش پ ــال پی ــه س ــت، س ــده داش ــه عه ب
بررســی، مســیر بامیــان را نســبت به مســیر ســالنگ 
ــان  ــی بامی ــن بررس ــۀ ای ــر پای ــود. ب ــح داده ب ترجی
ــه خاطــر داشــتن معــدن  ذغــال ســنگ دره صــوف  ب
بیشــتر می توانــد از ایــن طــرح مســتفید شــود و 
ایــن مســیر نســبت بــه ســالنگ کــه هرازگاهــی 
بــا تهدیــدات بــرف کــوچ و زلزلــه روبه روســت، 

ــت ــر اس مصونت

دفتــر ســازمان ملــل متحــد در کابــل از کشــورهای اروپایــی 
خواســته اســت تــا درخواســت پناهنده گــی مهاجــران 
ــد و  ــی کنن ــر بررس ــق ت ــورت دقی ــه ص ــتان را ب افغانس
برخــورد کشــورهای مهاجرپذیــر بــا مهاجــران افغانســتانی، 

ــی باشــد. ــن الملل ــا معیارهــای بی ــق ب ــد مطاب بای
ــن گــروه هــای مهاجــر در  افغانســتانی ها یکــی از بزرگتری
اروپــا را تشــکیل می دهنــد، امــا در مقایســه بــا پناهجویــان 
ــاز  ــم نی ــه "درصــدی ک ــل آنچــه ک ــر کشــورها، بدلی دیگ
ــری  ــانس کمت ــده، از ش ــده ش ــت" خوان ــه محافظ ــان ب آن
ــوردار  ــان برخ ــی ش ــت پناهند ه گ ــی درخواس ــرای قبول ب
ــت  ــرش درخواس ــال پذی ــاظ احتم ــان، از لح ــتند. آن هس

پناهنده گــی، در رده دوم قــرار دارنــد.
تــا کنــون شــمار زیــادی از پناهجویــان افغــان از کشــورهای 
ــا  ــا ب ــه اروپ ــق اتحادی ــد. تواف ــده ان ــراج ش ــی اخ اروپای
ــن  ــه ای ــان ب ــت دادن پناهجوی ــر بازگش ــی ب ــه مبن ترکی
ــریع  ــا را تس ــتانی ها از اروپ ــراج افغانس ــد اخ ــور، رون کش

ــرده اســت. ک
متحــد در  ملــل  نماینــده ســازمان  نیکــوالس هیســم 
ــن  ــه ای ــت ک ــان گف ــت بامی ــروز در والی ــتان، دی افغانس
ســازمان از پناهجویــان واقعــی حمایــت می کنــد. او گفــت: 
»مــا از کشــورهای مهاجرپذیــر از جملــه کشــورهای عضــو 
ــری را  ــات دقیق ت ــا تحقیق ــم ت ــا می خواهی ــه اروپ اتحادی
بــرای تشــخیص پناهجویــان واقعــی انجــام دهنــد. در عیــن 
حــال مــا خواســتار تمدیــد اقامــت پناهجویــان واقعــی در 

ــتیم.« ــتان هس ــایه افغانس ــورهای همس ــا و کش اروپ
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ــی  ــته نام ــه نخواس ــتانی ک ــام پاکس ــک مق ی
اکســپرس تریبوِن  بــه  از وی گرفتــه شــود، 
پاکســتان گفتــه کــه طالبــاِن شــاخۀ مــا اختــر 
ــح  ــای صل ــادۀ گفت وگوه ــور آم ــد منص محم
ــا دولــت افغانســتان هســتند. ایــن مســأله در  ب
گفت وگوهــای هیــأِت طالبــان کــه اخیــراً 
ــا  ــود، ب ــرده ب ــفر ک ــتان س ــه پاکس ــر ب از قط
ــت.  ــده اس ــرح ش ــور مط ــن کش ــای ای مقام ه
بــه گفتــۀ ایــن مقــام پاکســتانی، در ایــن 
گفت وگوهــا نماینــدۀ چیــن نیــز حضــور 
بــه  ایــن مقــام پاکســتانی  داشــته اســت. 
اکســپرس تریبوِن پاکســتان همچنیــن گفتــه کــه 
هیــأت طالبــان بــرای آغــاز گفت وگوهــای 
ــرده و از  ــرح ک ــرط هایی را مط ــح، پیش ش صل
ــای  ــاز گفت وگوه ــش از آغ ــه پی ــه این ک جمل
ــتان و  ــان در پاکس ــاِن طالب ــد زندانی ــح، بای صل

ــوند.  ــا ش ــدان ره ــتان از زن افغانس
صحت وســقِم ایــن گــزارش تــا هنــوز از 
ــی  ــده، ول ــد نش ــرف تأیی ــع بی ط ــوی مناب س
طالبــان  ســه نفرۀ  هیــأِت  یــک  این کــه  در 
از قطــر اخیــراً وارد پاکســتان شــده، هیــچ 
ــه  ــأت ب ــن هی ــدارد. ای ــود ن ــک وج ــای ش ج
ــه  ــفر ب ــدف از س ــه ه ــود ک ــه ب ــانه ها گفت رس
ــکات  ــرزی و مش ــایل م ــل مس ــتان، ح پاکس
مهاجــران افغانســتان در ایــن کشــور اســت؛ دو 
ــا موقعیــت و  ــه هیــچ صــورت ب هدفــی کــه ب
ــی  ــد نزدیک ــان نمی توان ــِی طالب ــت فعل وضعی

ــد.  ــته باش داش
هیــأت طالبــان به هــر هدفی کــه وارد پاکســتان 
شــده باشــد، ولــی بــه هــدِف مشــکاِت مرزی 
و مهاجــران نبــوده اســت. ایــن گــروه بــه 
ــال  ــه در ح ــت ک ــای دیگری س ــال هدف ه دنب
ــه هیــچ صــورت بحث هــای جانبــی  حاضــر ب
را بــرای آن در اولویــت قــرار نمی دهــد. از 
جانــب دیگــر، چــرا هیــأت طالبــان بــرای حــل 
ــتان از  ــراِن افغانس ــرزی و مهاج ــکاِت م مش
قطــر بایــد وارد پاکســتان شــود، در حالــی کــه 
ــر  ــتان به س ــًا در پاکس ــروه عم ــن گ ــراِن ای س
ــا  ــود را ب ــکاِت خ ــد مش ــد و می توانن می برن

ــد؟ ــان گذارن ــور در می ــن کش ــای ای مقام ه
ــه  ــان ب ــأت طالب ــفر هی ــود در س ــر می ش  فک
پاکســتان و هدف هایــی کــه بــرای خــود عنــوان 
ــروه  ــده گ ــه تصمیم گیرن ــش از آن ک ــرده، پی ک
ــتخباراتی  ــای اس ــد، مقام ه ــوده باش ــان ب طالب

ــتر  ــی بیش ــن حدس ــد. چنی ــوده ان ــتان ب پاکس
بــا واقعیت هــا می توانــد همخوانــی داشــته 
ــد در  ــان بخواه ــأت طالب ــه هی ــا این ک ــد ت باش
ــا مقام هــای پاکســتانی  مــورد مســایِل مــرزی ب

ــد.  ــو کن گفت وگ
ــان از  ــأت طالب ــردن هی ــا وارد ک پاکســتانی ها ب
ــال  ــه دنب ــدون شــک ب ــه کشورشــان، ب قطــر ب
ــع  ــس از مواض ــه پ ــد ک ــوده ان ــی ب هدف های
بــا  مبــارزه  در  افغانســتان  دولــت  جدیــِد 
تروریســم و افراط گرایــی می توانــد مطــرح 
شــده باشــد. پاکســتانی ها پــس از اعــام 

مواضــع جدیــِد دولــت افغانســتان دچــار ایــن 
نگرانــی شــده انــد کــه معادلــۀ جنــگ و صلــح 
در افغانســتان تغییــر کنــد و نقــش کلیــدِی ایــن 
کشــور در قضایــای افغانســتان بــه حاشــیه 

ــرود.  ب
ــه  ــی ک ــل روابط ــه دلی ــتانی ها ب ــد پاکس هرچن
ــد،  ــی دارن ــرای منطقه ی ــای افراط گ ــا گروه ه ب
مطمین انــد کــه بــرای دولــت افغانســتان و 
هــر دولــِت دیگــری آســان نخواهــد بــود کــه 
خــود را از نفــوذ افراط گرایــی و تروریســم 

ــند؛  ــرون کش ــور بی ــن کش ــِت ای ــدون دخال ب
ــبت  ــتانی ها نس ــا پاکس ــۀ این ه ــا هم ــی ب ول
بــه آینــدۀ خــود در معــادالِت منطقه یــی دچــار 
شــک شــده انــد و بــه همیــن دلیــل، شــاید در 
ــای  ــارِ دیگــر پ ــد کــه یــک ب ــاده ان تــاش افت
ــان  ــه می ــح را ب ــای صل ــان و گفت وگوه طالب
آورنــد. زیــرا هیــچ منطقــی نمی توانــد بپذیــرد 
ــاری و  ــگ به ــام جن ــس از اع ــان پ ــه طالب ک
ــن  ــه همی ــح ب ــای صل ــاب از گفت وگوه اجتن
ــاره در مواضــِع خــود  ســاده گی و آســانی دوب
ــه از  ــود را ب ــل خ ــرده و تمای ــر ک ــد نظ تجدی
ســرگیرِی ایــن گفت وگوهــا نشــان داده باشــد. 
در اعــام جنــگ بهــارِی طالبــان نیــز رد پــاِی 
دیــد،  می تــوان  به خوبــی  را  پاکســتانی ها 
مواضــع  و  تصمیم هــا  در  کــه  همان گونــه 
اخیرشــان ایــن رد پــا بــه خوبــی مشــهود 
اســت. در تصمیــم تــازۀ گــروه طالبــان - 
ــت داشــته باشــد  ــن تصمیمــی واقعی اگــر چنی
ــود را  ــان خ ــع طالب ــه مناف ــتر از آن ک -  بیش
نشــان دهــد، منافــع پاکســتان در اولویــت قــرار 
ــازی  تازه یــی  دارد. پاکســتان در حــال انجــامِ ب
ــت و  ــح اس ــای صل ــا گفت وگوه ــه ب در رابط
ــتان  ــت افغانس ــاح دول ــه اصط ــد ب می خواه
را بــا اعــام مواضــع جدیــدش در مبــارزه 
بــا تروریســم و افراط گرایــی در »وضعیــِت 

ــد.  ــرار ده ــادل« ق نامتع
شــاید اعــام موضــع جدیــد طالبــان در رابطــه 
بــا آغــاز گفت وگوهــای صلــح بــه ایــن 
ــَو  ــه در ج ــد ک ــه باش ــورت گرفت ــدف ص ه
جدیــد سیاســِی بــه وجــود آمــده در افغانســتان 

ــود.  ــاد ش ــال ایج اخ
ــی  ــاال برخ ــن ح ــه همی ــم ک ــوش نکنی فرام
کــه  انــد  تــاش  در  افــراد  و  گروه هــا 
سیاســت های جدیــِد افغانســتان را حتــا از 
ــای  ــه رو ســازند و اگــر پ ــا ســوال روب درون ب
کشــور پاکســتان و طالبــان نیــز وارد ایــن جمــع 
شــود، بــدون شــک می توانــد اثــراِت ناگــواری 
را در پــی داشــته باشــد. تجربــۀ تاریخــی نشــان 
انعطاف پذیــری  در  پاکســتانی ها  کــه  داده 
ــدازۀ  ــه ان ــود ب ــِع خ ــت مناف ــی در جه سیاس
کافــی مهــارت دارنــد و حــاال هــم بــا انتخــاب 
ــوان  ــه عن ــان ب ــد همچن ــه می خواهن ــن گزین ای
مهــرۀ کلیــدی در مســایل جنــگ و صلــح باقــی 

ــد.  بمانن
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احمـد عمران

سفر ابهام آمیِز هیأت طالبان 
به پاکستان

 

مجلس  در  رییس جمهور  سخناِن  از  هفته  دو  حدود 
تحلیل گران  از  بسیاری  و  مردم  و  می گذرد  نماینده گان 
به این باور شده اند که اظهاراِت آن روزِ آقای غنی، یکی 
از اظهاراِت بی پیشینۀ او بوده است. از آن روز تا کنون، 
عملیات هایی علیه مواضِع طالبان صورت گرفته و طالبان 
تلفاِت سنگینی را متحمل شده اند. اما با ختم سخناِن آقای 
غنی، بحِث صلح و مذاکره با طالبان، سرنوشِت خاصی 
نیافت و هنوز هم برنامه ها و امیدواری ها به نشست های 
دارد.  ادامه  همچنان  هفتجانبه  حتا  حاال  و  چهارجانبه 
مسیر  می توان  که: چگونه  است  این  اساسی  پرسِش  اما 
سیاسِت کشور را از چرخۀ باطِل تقا برای صلح عبور 
دست  روی  باید  زمینه  این  در  را  مکانیزمی  چه  و  داد 
اما عمل  بسیار ساده است  این سوال،  به  پاسخ  گرفت؟ 
مشکاِت  اراده!  و  درایت  به  محتاج  و  دشوار  آن،  به 
نادرسِت  خوانش های  و  افکار  زادۀ  بیشتر  افغانستان 
داخلی و اجتماعی است. اما در طرف دیگر، برنامه های 
هستند  نیز  پاکستان  سنگیِن  خواب های  و  استیاگرانه 
تزریق  ما  سیاسِی  فضای  به  عمیق،  راهبرد  یک  در  که 
ریشه های  افغانستان،  مشکل  حِل  این رو  از  می گردد. 
داخلی و خارجِی مرتبط با پاکستان دارد. مسلمًا حل بُعد 
داخلِی جنگ و نابسامانی ها، در ذهنیت ها و باورهای ما 
نهفته است و در یک فرایند درازمدت، با تدوین و تطبیِق 
یک راهبرد ملِی آگاهی بخش و ارتقادهندۀ سطِح سواد و 
بُعد خارجی جنگ  اما حِل  است.  دانِش سیاسی ممکن 
که مرتبط با پاکستان است، منوط به رفِع اختافات کهنه 
و دیرینه با این کشور بر سِر مسالۀ دیورند است. مسلمًا 
بر  ارضی  ادعای  از  افغانستان  انصراِف رسمِی حکومِت 
این کشور، می تواند حجتی روشن برای ترِک خصومت 
افغانستان  در  ثبات  و  صلح  برقراری  و  کشور  دو  میان 
باشد. فراموش نباید کرد که برای عملی ساختن این مهم، 
نقش دولت افغانستان، کارساز ترین نقش تلقی می گردد. 
اما چنین کارِ تاریخی و مطلوبی فقط از عهدۀ یک دولِت 
مسوولیت پذیر و عدالت محور برمی آید. به عبارت دیگر، 
صلح و سلم فقط در سایۀ حکومت دارِی خوب و حاکماِن 
الیق می تواند رنِگ تحقق به خود بگیرد، و چنین حکومتی 
برای مبارزه با مشکات، قطعًا دارای آجندای ملی و نقشۀ 
راه به سوی آینده می باشد؛ نقشه و آجندایی که توسط 
شهرونداِن  حمایِت  مورد  و  شده  طرح  کشور  نخبه گاِن 
آگاهِ و میهن دوست قرار گرفته و می گیرد. با این اوصاف، 
ثبات،  برای رسیدن به صلح و  باید  دولت وحدِت ملی 
از فساد و  پاک کارِی خود  به اصاح و  از همه  نخست 
ضعف های نظری و مدیریتی بپردازد و به سرعت، به ترِک 
رسمِی خصومت های بیهوده و زیان بار با پاکستان اقدام 
کند و در مقابل، از این کشور سنِد تضمیِن عدم مداخله و 
سلطه جویی را به دست آورد. البته سراِن دولت می توانند 
متحد  ملِل  سازمان  ظرفیِت  و  توانایی  از  مسیر،  این  در 
انتظارِ  این  آقای غنی  ببرند. سخنرانِی  را  استفاده  نهایِت 
نیک را در میان مردم خلق کرده که هر دو جناح قدرت 
می توانند یک چلیپای بزرگ بر آرزوهای موهومِ مرزی و 
ارضِی دولت های گذشته نسبت به خاِک پاکستان بکشند 
و فصل نوی را در تاریخ سیاسِی کشور آغاز کنند؛ فصلی 
که در آن رهبراِن دولت از آجنداهای قومی و سمتی عبور 
به آجنداِی ملی یی رو آورده اند  کنار هم،  کرده اند و در 
که در آن برای تمام مشکات نسخه یی پیچیده شده که 
اگر صادقانه تطبیق گردد، نقطۀ حتمی و پایانی یی را بر 
مسلمًا  گذاشت.  خواهد  افغانستان  بی شمارِ  مشکاِت 
و  آجندا  چنین  منتظر  دنیا  تمامِ  که  افغانستان چه،  مردم 

نسخه یی اند.

غنی و عبداهلل
آجندای ملی افغانستان را 
به سازمان ملل ارایه دهند

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1773  سه    شنبه      14 ثو   ر/      ا رد   یبهشت         y    1395  25 رجب  المرجب  y 1437   3 می    2016

در اعالم جنگ بهارِی طالبان نیز رد پاِی 
پاکستانی ها را به خوبی می توان دید، 
همان گونه که در تصمیم ها و مواضع 
اخیرشان این رد پا به خوبی مشهود 

است. در تصمیم تازة گروه طالبان - 
اگر چنین تصمیمی واقعیت داشته 

باشد -  بیشتر از آن که منافع طالبان 
خود را نشان دهد، منافع پاکستان در 

اولویت قرار دارد. 
پاکستان در حال انجاِم بازی  تازه یی 

در رابطه با گفت وگوهای صلح است و 
می خواهد به اصطالح دولت افغانستان 
را با اعالم مواضع جدیدش در مبارزه 

با تروریسم و افراط گرایی در »وضعیِت 
نامتعادل« قرار دهد. شاید اعالم 

موضع جدید طالبان در رابطه با آغاز 
گفت وگوهای صلح به این هدف صورت 
گرفته باشد که در جَو جدید سیاسِی به 
وجود آمده در افغانستان اخالل ایجاد 

شود  
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افغانستان  ملی  امنیت  شورای  مشاور 
به  باید  پاکستان  حکومت  که  می گوید 
و  کرده  عمل  طالبان  برابر  در  تعهدش 
را  کنند  صلح  خواهند  نمی  که  طالبانی 

سرکوب کند.
در  سویدن  سفیر  با  دیدار  در  اتمر  آقای 
افغانستان  دولت  که خواست  گفت  کابل 
طالبان  با  برخورد  در  پاکستان جدیت  از 

است.
افغانستان  اتمر گفت که حکومت  حنیف 
در  را  طالبان  با  صلح  گفت وگوهای 

اولویت کار خویش قرار داده است.
امنیت شهروندان  تامین  که  کرد  تاکید  او 
اهمیت  با  و  جدی  مسایل  از  افغانستان 

برای حکومت به شمار می رود.
به گفتۀ مشاور امنیت ملی رییس جمهوری 

در  کننده  شرکت  کشورهای  افغانستان 
نشست چهارجانبه صلح باید به تعهدات 

شان عمل کنند.
روند  از  نیز  سفیرسویدن  حال،  درهمین 
پشتبانی  افغانستان  صلح  گفت وگوهای 
است  که کشورش مصمم  می گوید  کرده 
تا کمک کند که روند گفت وگوهای صلح 

به نتیجه قناعت بخشی برسد.

کشور  جمهور  رییس  غنی  اشرف  محمد 
پروژه های  بودجه  مصرف  نشست  در 
گفت  وزارت خانه ها  از  برخی  انکشافی 
که مشکل ظرفیت و تدارکات در ادارات 
از  مردم  زیرا  شود،  حل  باید  دولتی 
حکومت کار و تحرک می خواهند و این 
موضوع از طریق مصرف بودجه انکشافی 

ممکن است.
کشور  جمهور  رییس  غنی  اشرف  محمد 
بودجه  مصرف  چگونگی  نشست  در 
فواید  وزارت های  انکشافی  پروژه های 
انکشاف  و  احیا  عامه،  صحت  عامه، 
دهات، معارف، انرژی و آب و زراعت و 

مالداری و شرکت برشنا را مورد بررسی 
قرار داد.

شد،  انجام  ارگ  در  که  نشست  این  در 
هدایت  مذکور  وزرای  به  جمهور  ربیس 
داد که تا ختم سال مالی ۱۳۹۵ حد اقل ۸۵ 
در صد بودجه انکشافی شان را به مصرف 

برسانند.
سال  در  که  گفت  غنی  جمهور  رییس 
گذشته از لحاظ مصرف بودجه انکشافی 
انتظار  مردم  امسال  اما  داشتیم،  مشکات 
را  بیشتری  های  کار  حکومت  که  دارند 

انجام دهد.
وی افزود که مشکل ظرفیت و تدارکات 
در ادارات دولتی باید حل شود، زیرا مردم 
خواهند  می  تحرک  و  کار  حکومت  از 
بودجه  مصرف  طریق  از  موضوع  این  و 

انکشافی ممکن است.
که  وزارت  هر  کرد:  تصریح  غنی  آقای 
بودجه انکشافی خویش را مصرف نتواند، 
در نشست مشترک با وکا، عوامل آن را 

توضیح خواهد داد.

وعــده  حکومــت  اجرایــی  رییــس 
ــت  ــۀ اباســین عدال می دهــد کــه در قضی
تأمیــن خواهــد شــد. اباســین، کــودک ۱4 
ساله یی ســت کــه نزدیــک بــه ۵ مــاه 
ــوده  ــل رب ــو شــهر کاب ــۀ ن ــش از کارت پی
ــودن  ــاه دربندب ــد م ــس از چن ــد و پ ش
ســه روز پیــش از ســوی رباینــده گان 

ــد. ــته ش کش
عبــداهلل عبــداهلل رییــس اجرایــی کشــور 
وزیــران  شــورای  نشســت  در  کــه 
را  اباســین  قتــل  می کــرد،  صحبــت 

جنایتــی بــزرگ خوانــد.
ــه  ــۀ کارت اباســین از حــوزۀ هشــتم منطق
ــب  ــگام بازگشــت از مکت ــل، هن ــو کاب ن
ــد  ــوده ش ــناس رب ــراد ناش ــوی اف از س

و رباینــده گان در بــدل رهایــی ایــن 
کــودک، از خانــواده اش خواهــان 200 

ــدند. ــی ش ــر آمریکای ــزار دال ه
خانــوادۀ اباســین بــا تاش هــای فــراوان 
توانســتند از مبلــغ خواسته شــده تنهــا 
ــا  ــد، ام ــه کنن ــر را تهی ــزار دال ــتاد ه هش
رباینــده گان بــه ایــن مقــدار پــول قناعــت 
ــس از قطــع انگشــتش، او را  نکــرده و پ

کشــتند.
اخیــراً ســازمان ملــل نیــز بــا نشــر 
ــه  ــش خشــونت ها علی گزارشــی از افزای
کــودکان خبــر داده و همچنــان گفتــه 
ــودکان  ــی ک ــزان دسترس ــه می ــت ک اس
ــه مراکــز بهداشــتی کاهــش  افغانســتان ب

ــت. ــه اس یافت

ــاب  ــت فاری ــوان در والی ــه گرزی ــندگان منطق ــماری از باش ش
ــش  ــت و جنب ــان جمعی ــی می ــات حزب ــه اختاف ــد ک می گوین
ــوذ  ــه نف ــن منطق ــد در ای ــان بتوانن ــه طالب باعــث شــده اســت ک

ــد. کنن
ــوالی  ــز ولس ــع مرک ــجد جام ــب مس ــد خطی ــوی یارمحم مول
گرزیــوان در یــک گردهمایــی کــه بــا حضــور والــی فاریــاب در 
مقــر ایــن ولســوالی برگــزار شــده بــود گفــت: »گرزیــوان طالــب 
ــی  ــدان، بی ناموس ــم زورمن ــا، ظل ــزب گرایی ه ــا ح ــت؛ ام نداش
ــاراض شــوند و  ــت ن و تهدید هــا باعــث شــد کــه مــردم از دول

طالــب بــه وجــود بیایــد.«
بــه گفتــۀ او، اوج گیــری ســرقت، راه گیــری، فســاد اداری، رهایی 
ــه و اجــرا  ــدون قصــاص و محکم ــد ب ــن از بن ــن و مجرمی قاتلی
ــا  ــود ت ــبب می ش ــه، س ــن زمین ــد در ای ــتور خداون ــدن دس نش
باشــنده گان ایــن منطقــه بــرای حــل مشــکات شــان بــه طالبــان 

مراجعــه کننــد.
او گفــت: »قبــًا ســه پولیــس ملــی، امنیــت یــک منطقــه را تأمیــن 
می کــرد طالــب وجــود نداشــت؛ امــا زمانیکــه افــراد مســلح غیــر 
ــال و  ــان، م ــه ج ــیدند ب ــدرت رس ــه ق ــا ب ــؤل و تنظیمی ه مس

نامــوس مــردم تعــرض صــورت گرفــت.«
مولــوی یــار محمــد بــا خطــاب دادن مســؤالن محلــی فاریــاب، 
از کارکــرد آنــان در تامیــن نکــردن امنیــت گرزیــوان بــه شــدت 
ــت  ــی در حکوم ــه اراده ی ــرد ک ــان ک ــر نش ــرد و خاط ــاد ک انتق

ــه ایــن معضــل وجــود نــدارد. بــرای رســیدهگی ب
ــا  ــه اختاف ه ــت ک ــز گف ــوان نی ــه  گرزی ــر لیس ــد، مدی عبداالح
ــکات  ــث مش ــزب باع ــن دو ح ــان ای ــن فرمانده ــال بی و جنج
جــدی امنیتــی در ایــن ولســوالی شــده اســت و مــردم بــه صلــح 

و امنیــت نیــاز دارنــد.
ــوی  ــا از س ــن تنش ه ــل ای ــرای ح ــه ب ــدار داد چنانچ او ُهش
ــترده تر  ــی گس ــگ و نا امن ــش جن ــود، آت ــدام نش ــت اق حکوم

ــد. ــد ش خواه
ــۀ ــه دردوهفت ــد ک ــه ان ــز گفت ــت نی ــن والی ــی ای مســووالن امنیت
ــب مســلح کشــته و  اخیردرعملیاتظفردرگرزیوان،حــدود۳00 طال
ــن  ــادی از وجــود اعضــای ای ــا زخمــی شــده اند و مناطــق زی ی

ــاک شــده اســت. گــروه پ
ــه  ــد ک ــز می گوی ــاب نی ــه فاری ــدان امنی ــی، قومان ــیدآغا اندراب س
ــکاری  ــت و هم ــش و جمعی ــان جنب ــن فرمانده ــات بی اختاف
ــا  ــان باعــث ســقوط ده ه ــن طالب ــان دی مســتقیم برخــی از عالم

ــت. ــده اس ــوان گردی ــه در گرزی قری
او افــزود: »قوماندانــان وابســته بــه جریان هــای سیاســی در بــازار 
ــواع رذالــت را انجــام می دهنــد، ســاح، مهمــات و  گرزیــوان ان
مــواد مخــدر بــه خــروار فروختــه می شــود مــردم از اداره محلــی 
ناراضــی هســتند و بایــد مقــام والیــت تغیــرات الزم را در ایــن 

ولســوالی بــه وجــود بیــاورد.«
بــا ایــن حــال، ســید انــور ســادات والــی فاریــاب ضمــن تاییــد 
ــن  ــه ای ــبت ب ــته نس ــال گذش ــت در ۱4 س ــم کاری حکوم ک
منطقــه گفتــه  اســت کــه مســووالن ایــن منطقــه بایــد دردوهفتــه 
مشــکات را بررســی وحــل کننــد درغیــرآن ازکار برکنــار 

می شــوند.
ــب  ــرای جل ــا ب ــپرد ت ــده س ــادات وع ــور س ــید ان ــان، س هم چن
توجــه رهبــران حکومــت بــرای بازســازی ایــن ولســوالی 
ازجملــه ســاخت جــاده گرزیوان-میمنــه و ارایــه خدمــات بهتــر 
صحــی و تامیــن آب آشــامیدنی بــه صــورت جــدی تــاش کنــد.
ــی  ــوان وال ــه عن ــاه کارش ب ــدت کوت ــه در م ــادات ک ــای س آق
ــت را جلــب  ــن والی ــت باشــندهگان ای ــاب توانســته رضای فاری
کنــد تعهــد کــرده اســت کــه مشــکات گرزیــوان را بــه زودترین 

فرصــت حــل خواهــد کــرد.

مقام های نظامی امریکا گفته اند که به زودی هزار نظامی تازه 
برابر  در  افغانستان  نیروهای  به  کمک  برای  کشور  این  نفس 

شورشیان به افغانستان اعزام خواهند شد.
قرار  نظامیان  این  که  است  گفته  گزارشی  در  نیوز  اکسپرس 

است در مناطق شرقی افغانستان مستقر شوند.
افغانستان حضور خواهند  در  ماه  نه  مدت  برای  نظامیان  این 
داشت و گفته شده است که گسترش نا امنی ها در برخی از 
نقاط افغانستان باعث شده تا دولت این کشور این تصمیم را 

بگیرد.
جنرال چوانسی هاج فرمانده این نیروها گفته است: این برنامه 
جزئی آموزش نیروهای امنیتی افغانستان است و بیشتر برای 

کمک به آنها همکاری می کنیم.
خارجی  نیروهای  بیشترین  افغانستان  در  امریکایی  نظامیان 
بودند که در چهارده سال گذشته در برابر شورشیان در مناطق 

مختلف افغانستان جنگیدند.
هم اکنون نیز بیشترین نیروهای خارجی مستقر در افغانستان 

امریکایی هستند.
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ضیا الرحمن حرست/ آشنا

خربي  بې  اړه  په  راپورونه  هغوی  د  چارواکي  کې  ننګرهار  په 

ښيي، چې د داعش جګړه مارانو په ځینو سیمو کې د کوکنارو 

فصلونه ختم کړي دي، خو دا مني، په هغوی سیمو کې چې 

دغه جګړه ماران فعاله دي، کوکنار کرل شوي.

مګر، د ننګرهار د ده باال او اچین ولسوالیو ځینو ګروندکرو د 

ته وویل، چې د داعش وسله والو د هغوی د  امریکا غږ اشنا 

کوکنار رسیدلی فصل ختم کړی او کروندګرو ته یې خربداری 

ورکړی، چې بیا کوکنار ونه کري.

په یوه جریبه  د اچین ولسوالۍ یو کروندګر، نواب، وايي چې 

ماران  جګړه  داعش  د  خو  وو،  کريل  کوکنار  یې  کې  ځمکه 

کوکنار »ناروا« بويل او فصل یې ختموي.

خپلو  د  مارانو  »داعش جګړه  وویل  ته  اشنا  امریکاغږ  د  نواب 

ناروانو کارونو په اړه چوپه خوله دي... د غنمو له فصل نه هم 

محروم شوم او کوکنار مې هم له السه ووتل.حکومت تراوسه 

هېڅ هم نه دي کړي.«

بیا وايي چې د داعش جګړه مارانو یو شمېر  ځینې نور خلک 

کروندګر د دې لپاره بنديان کړي هم وو، چې ولې یې کوکنار 

کريل دي.

د اچین ولسوالۍ د وچ کوټ د سیمې اوسېدونکی، محمد نعیم 

وايي »هغوی وايي دا بوټی حرام دی. نور یې په راز نه پوهیږو. 

په ځینو کلیو کې خلکو کوکنار کريل وو، چې ټول یې له منځه 

یوړل شول.«

چارواکي څه وايي

وايل  د  ننګرهار  د  راز  او همدغه  ولسواالن  اچین  او  باال  ده  د 

ویاند دا مني، چې د داعش تر کنرتول الندې په ځينو سیمو کې 

کوکنار کرل شوي، خو دا نه وايي، چې ایا د داعش جګړه مارانو 

د کوکنار کښتونه اړويل هم دي که څنګه؟

د ننګرهار د وايل ویاند عطاالله خوګیاڼي دا خربه هم وکړه، چې 

هغوی د کوکنار پر ضد د کمپاین او له ځينو سیمو نه د داعش 

جګړمارانو د ختمولو لپاره د لویو عملیاتو تابیا نیيس. دا خربې 

داسې مهال کیږي، چې افغان حکومت د همدې اونۍ په رس 

کې په ننګرهار کې د کوکنارو د فصلونو د اړولو کمپاین پیل کړ.

په ننګرهار کې د نشه يي توکو ضد د مبارزې مرش محمد ادریس 

معلومه يش، چې څومره  دریو ورځو کې  دوه  په  وویل  ساپي 

کوکنار اړويل شوي، خو وايي چې د داعش له لوري د کوکنارو 

د فصلونو د اړولو په اړه معلومات نلري.

د ډېرو په بارو، کمزوری اقتصاد او کروندګرو لپاره د کوکنارو 

د یو ښه بدیل نشتوالی د کوکنارو د کر اصيل علتونه دي. همدا 

د  ولسوالیو کې، چې  بهسودو  او  په رسخرود  ننګرهار  د  اوس 

مرکز جالل په څو کیلو مېرتۍ کې دي، په پراخه پیامن کوکنار 

کرل شوي دي.

د ننګرهار د نشه يي توکو پر ضد د مبارزې اداره وايي، چې تېر 

کال په شاوخوا ۱۶ زره هکتاره ځمکې کې کوکنار کرل شوي 

وو.
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کمپاین ”افغانستان به روایت دیگر“ 
از سوی بنیاد آرمان شهر در آستانۀ 
ریاست  انتخابات  از  دور  سومین 
شد  راه اندازی  افغانستان  جمهوری 
بین المللی  از همکاری فدراسیون  و 
در  برد.  بهره  بشر  حقوق  جامعه های 
چارچوب این کمپاین، بیش از 100 
نویسنده گان،  از  شماری  با  مصاحبه 
جامعۀ  فعالین  بشر،  حقوق  فعالین 
کشور  سیاست مداران  و  مدنی، 
در  بشر  حقوق  وضعیت  مورد  در 
امیدها  و  نگرانی ها  و  افغانستان 
این  از  زیادی  که قسمِت  انجام شد 
روزنامه  همین  در  قبالً  مصاحبه ها 
جمع بندِی  اینک  است.  منتشر شده 
در  شده  مطرح  مباحث  از  مفصلی 
 18 در  که  شده  تهیه  گفت وگوها 
در  روزنامه  این  طریق  از  بخش 
می گیرد؛  قرار  عالقه مندان  خدمت 
صدای  طریق،  این  از  می خواهیم  ما 
مردم،  گوش  به  را  کشور  نخبه گان 
برسانیم.  بین المللی  جامعۀ  و  دولت 
برای خواندن مجموعۀ این مصاحبه ها 
و گزارش کامل به این لینک مراجعه 
http://openasia.org/ کنید: 

16511/item

مقدمه 
شنیدن  و  جامعه یی  هر  درسِت  شناخت  برای 
کلیشه  این  در  تردید  اول  گام  مختلف،  صداهای 
است که می توان اعضای یک جامعه را با هویت 
فکری خاص شناسایی و ارزیابی کرد. این اشتباه 
چندصدایی  و  تفاوت ها  می شود  موجب  رایج 
دریافت  و  درک  به درستی  جامعه،  در  واقعی 
نشود. مدت هاست محققان اجتماعی به ما هشدار 
داده اند که حتا اگر یک نگاه و یک رویکرد فکری 
یافت،  قدرت  مختلف  دالیل  به  بنا  جامعه  در 
به  آن  دادن  نسبت  و  تعمیم  اجازۀ  ما  به  امر  این 
تمامی بخش های جامعه نمی دهد. امور اجتماعی 
به  سادگی  به  بتوان  که  هستند  آن  از  پیچیده تر 

قضاوت آن ها پرداخت. 
به عنوان نمونه هرگاه سخن از مردماِن کشورهای 
در حال توسعه، خاصه کشوری مانند افغانستان که 
سال ها درگیر جنگ و بحران های سیاسی بوده به 
میان می آید، اولین و پُرتکرارترین تصویری که به 
ذهن متبادر می شود، شاید تصویری افراطی است 
که بیشتر در رسانه ها و اذهان عمومی به آن پرداخته 
شده یا تصاویری است که تأثیرگذارتر بوده اند. اما 
واقعیت همواره ورای این کلیشه ها است، واقعیت 
ناتوان،  یا  توانمند  زنان  و  مردان  شامل  می تواند 
آزادی خواه یا استبدادطلب، آگاه یا ناآگاهی باشد 
در  همواره  می کنند.  زنده گی  جامعه  یک  در  که 
مردم  خشونت طلبان،  و  سیاسی  افراطیون  کنار 
انتخاب  و  کنش  توان  که  می زیسته اند  نیز  عادی 
هم  آزادی خواهانی  و  کنش گران  نیز  و  نداشته اند 
میزان  از  فارغ  در سخت ترین شرایط  که  بوده اند 
موفقیت یا پیشبرد خواسته های خود، فعالیت های 
مدنی، صلح طلبانه و ضدیت با جنِگ خود را رها 

نکرد ه اند. بنابراین چه چیزی برای داشتن تصویری 
مگر  می کند  کمک  ما  به  جامعه  یک  از  واقعی تر 
شناخت الیه های مختلِف آن و شنیدن صداهایی 
که ما را به قضاوتی واقع بینانه تر نزدیک می کنند. 

جامعۀ  کنش گراِن  صدای  از  بخشی  گزارش  این 
شیوه های  به  را  آن  می توان  که  است  افغانستان 
و  مسایل  از  که  توصیفی  کرد:  دنبال  مختلف 
آسیب های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی 
جامعه ارایه می دهند، تحلیل هایی که از روند ایجاد 
این مسایل و حل آن دارند، همچنین مطالبات شان 
رنج های شان،  و  خاطرات  کشور،  آیندۀ  برای 
پیگیری شان  و  امید و تاش   بارقه های  و  آرزوها 

برای تغییر. 
خود  دختران  برای  که  آرزوهایی  میان  از  آن ها 
را  کشوری  دارند،  سرزمین شان  دختراِن  دیگر  و 
معرفی می کنند که اگر در آن خشونت علیه زنان 
انسانی  نیز دارد که شأن  اما مردمانی  رایج است، 
زنان را محترم می شمرند. آن ها برای دختران شان 
حق انتخاب و مجال آرزو کردن می خواهند فارغ 
ناآرامی ها و آن چه شایستۀ  بحران ها، جنگ ها،  از 
کرامت انسان است. آن ها تا حد توان دختران شان 
یاری  دانش  به  تجهیز  و  توانمند شدن  راه  در  را 
می دهند. سعی دارند از کودکی آن ها را با اصول 
تربیتی برابر رشد دهند تا افعانستان را به نقطه یی 
با  برابر  حقوقی  دختران  آن  در  که  کنند  نزدیک 
بتوانند آزادنه و بدون  برادراِن خود داشته باشند، 
تشویش  از  دور  دهند،  تشکیل  خانواده  اجبار، 
و  عشق  مورد  و  بورزند  عشق  خود  خانوادۀ  به 
این  واقع شوند.  و جامعه  خانواده  متقابل  احترام 
مردمان مشتاق تجربۀ آزادی و زنده گی در فضایی 
صلح آمیز برای دختران شان هستند و برای این کار 
عامل  را  جنسیت  که  می آموزند  خود  پسراِن  به 

قدرت، افتخار یا خواری و درمانده گی ندانند. 
آرزوی  که  هستند  کوچکی  دختران  حامی  آن ها 
فضانورد شدن، رییس جمهوری، شاعر و پزشک 
تاش اند  در  ایشان  می پرورانند.  سر  در  را  شدن 
رشد  قصد  که  جوانانی  برای  را  قرمز  خطوط  تا 
به  روز  دارند،  را  خود  جامعۀ  و  خود  اعتای  و 
تنها  نه  دیگر  میان  این  در  تا  کنند  کمرنگ  روز 
زنی به جرم تحصیل مورد آزار قرار نگیرد، بلکه 
عنان زنده گی خویش به دست گیرد و بی  هراس 
از خشونت های خانواده گی و اجتماعی به درجۀ 
آن ها  یابد.  دست  خود  توانمندی های  از  باالیی 
رود  پیش  بدان جا  تا  تاش ها  همۀ  می خواهند 
نه  پیچید،  دنیا  در  افغانستان  از  زنی  نام  اگر  که 
داستان خشونتی باشد که بر او رفته، بلکه روایت 

استعدادهای افتخارآفرینش باشد. 
خواهید  گزارش  این  در  که  چهره هایی  میان  در 
رساندن  برای  که  هستند  مردانی  و  زنان  خواند، 
صدای آزادی خواهی قلم می زنند، چه در نشریات 
و رسانه ها به عنوان تحلیل گر سیاسی - اجتماعی 
زنانی  داستان.  و  شعر  و  ادبیات  قالب  در  چه  و 
می نویسند  زنانه  جسارت های  و  عشق ها  از  که 
در  و  هستند  پزشک  برخی  می کنند.  عصیان  و 
کرده اند،  طبابت  سرزمین شان  در  سخت  شرایط 
و  می دهند  تعلیم  دانشگاه ها  و  مکاتب  در  برخی 
برخی نیز وظیفۀ مبارزه با تبعیض و نابرابری را به 
عنوان فعاالن حقوقی و مدنی در نهادهای داخلی 
محققانی  نیز  برخی  می دهند.  انجام  بین المللی  و 
را  زنانی  زنده گی  مختلف  زوایای  که  هستند 
روشن می کنند که تفکرات مردساالرانه از کنار آن 

با سبک  نیز  برخی  به ساده گی عبور کرده  است. 
دیگری  الگوی  برگزیده اند،  که  متفاوتی  زنده گی 
برای زنده گی در فضای جامعۀ خود خلق کرده اند 
که تأثیرات آن می تواند از سطح فرد نیز فراتر رود. 
تنها  افغانستان  می گویند  خود  عملکرد  با  آن ها 
نیست،  حذفی  و  قوم محورانه  تفکراِت  سرزمین 
بلکه انسان هایی که دشمنان برتری جویِی یک زبان 
و قوم و مذهب به شمار می روند، متعلق به همین 
سرزمین هستند. افغانستان موطِن آنانی نیز هست 
برابر  حقوق  و  دموکراتیک  ارزش های  برای  که 

انسان ها مبارزه می کنند.  
پیوسته  به خوبی می دانند جامعه  این کنش گران  
در حاِل دگرگون شدن است و به تبع آن، اعضای 
خود را نیز تغییر می دهد. گاهی این فرایند ناگهانی 
است و گاه آرام و نامحسوس. اما مهم این است 
جامعه  یک  ویژه گی های  بدیهی ترین  از  تغییر  که 
و  پیشرفته  کشوری  خواه  می شود،  محسوب 
کشوری  خواه  باشد،  اروپا  قلب  در  توسعه یافته 
که  تغییراتی  گوناگون.  بحران های  و  فقر  درگیِر 
و  حال  میان  متزلزل  رفت وبرگشت های  با  گرچه 
گذشته روبه رو می شود اما در نهایت رو به سوی 

آینده دارد. 
بسیار  افغانستان  جامعۀ  روی  پیش  چالش های 
جنگ،  اعتماد،  و  امنیت  فقدان  هستند:  قدرتمند 
و  سلیقه یی  خوانش های  و  تفسیرها  خشونت، 
خرافه گرایانه،  دیرپای  سنت های  دین،  از  افراطی 
فقر  بی سوادی،  قوم محورانه،  و  قبیله یی  مناسبات 
مناطق  در  خاصه  رفاهی  امکانات  وجود  عدم  و 
بی کاری  اقتصاد،  مافیایی  ساختار  روستایی، 
انحصارطلبی  اداری،  و  مالی  فساد  جوانان، 
قدرتمندان، عدم وجود شایسته ساالری، مهاجرت 
و  اعتیاد  قبیل  از  اجتماعی  آسیب های  نخبه گان، 
نقض حقوق زنان و کودکان، کارشکنی در اجرا و 
اصاح قوانین موجود، تقابل نسلی و تضاد ارزشی 

آن ها و ... . 
پرداخته  این مسیر، هزینه های گزافی  در  بنابراین 
تا  می شود  تحمل  نیز  بسیاری  فشارهای  و 
دستاوردهایی که در دوران جدید حاصل شده اند 
حفظ شوند: خواست عمومی  جامعه برای ارتقای 
حضور  و  مشارکت  باالتر،  آگاهی  و  آموزش 
جامعه  گوناگوِن  فعالیت های  در  زنان  پُررنگ تر 
مفاهیمی  با  آشنایی  گذشته،  دهه های  به  نسبت 
مطرح  و  شهروندی  حقوق  و  بشر  حقوق  مانند 
بحث  همچنین  و  ارزش  یک  عنوان  به  آن  شدن 
و  نهادها  ایجاد  خانه ها،  درون  حتا  آن  دربارۀ 
جامعۀ  با  نوین  رابطۀ  دموکراتیک،  سازمان های 
سیاسی  سیستم  تغییر  انزوا،  از  خروج  و  جهانی 
قوانینی  تدوین  مدرن،  مفاهیم  اساس  بر  کشور 
باشد،  زنان  خاصه  جامعه  اعضای  پشتیبان  که 
رشد  شهری،  مدرن  فرهنگ  نسبی  گرفتن  جان 
اجتماعی همراه  تغییرات  و  تکنولوژی های مدرن 
و رشد  بیان  آزادی  مانند  ارزش هایی  ارتقای  آن، 
چیزی ست  همان  از  بخشی  این ها  همۀ  رسانه ها. 
سیاسی  و  اجتماعی  چهره های  و  فعاالن  اکثر  که 
جامعۀ افغانستان به شکل گیری و پیشرفت آن ها، 
با حفظ انتقادات و اذعان به نواقص و کاستی های 

موجود، باور دارند.
چهره های  از  برخی  نگرش های  و  نظرات 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را دربارۀ این مباحث 

به تفصیل در این گزارش می خوانید:

دینیدین و جتربۀ  
اتـو )۱۹۷۳ ـ ۱۸۶۹(، فیلسـوفی بـا مشـربی کانتـی، هـم ابعـادِ عقانـی و هـم ابعـادِ 
فراعقانـِی تجربـۀ دینـی را مـورد درک قرار داده اسـت، اما بـر این باور اسـت که اغلب 
بُعـد فراعقانـِی آن بـه نفـع بُعـد عقانی آنـ  آن چنان که در دئیسـم قابل مشـاهده اسـت 
ـ مـورد غفلـت قـرار گرفتـه. “حـس غیر عقانـی مینوی” کـه مسـتقل از دالیل یـا افکارِ 
نظـری اسـت، در بطـن دیـن قـرار می گیـرد، گرچـه تأمـل عقانی بـر تجربۀ امـر مینوی 

بـه دنبـال آن می آید. 
مشـاهدۀ تقـدس باشـکوه خـدا در اشـعیا ۱0 ۱: ۶ نمونه یـی را از چنین تجربـۀ مینوی یی 
آن هـم در حـد اعلـی خـودش مهیـا می کند: »مـن خـدا را دیدم، نشسـته برعـرِش واال و 
رفیـع در حالـی کـه حاشـیۀ ردایش هیـکل را پر کرده بـود. سـرافین بر باالی او ایسـتاده 
بودنـد... آن هـا چهرۀشـان را می پوشـانیدند... و می گفـت “قدوس، قـدوس، قدوس یهوه 
صبایـوت، تمامـی زمیـن از جـال او مملو اسـت...” و من گفتـم، وای بر مـن! که هاک 

شـده ام... چـرا که چشـمانم یهـوه صبایوت پادشـاه را دیده اسـت.« 
مـا بایسـتی پنـداری شـاعرانه را به عنـوان تأملی شـبه عقانی بـر تجربه یـی پیش عقانی، 
شـهودی و “غیب گویانـه” ]4۸[ کـه اتـو از آن زیـر عنـوان “راز هیبت انگیـز” ]4۹[ یـاد 
می کنـد ماحظـه کنیم؛ شـگفتی یی به بیـان نیامدنـی]۵0[ در مقابل “مطلقـًا دیگری”]۵۱[، 
کـه در هیبت ناکـی اش مایـۀ تـرس اسـت و در رحمتش به شـکلی نامتناهـی مایۀ جذب. 
شـخصی کـه بـا چنیـن شـکوهی مواجـه می شـود، تنهـا می توانـد در مقابل آن بـه خاک 

بنده گـی و خضـوع درافتد. 
بـا ایـن حـال، آن چنان کـه شـایرماخر و تیلیـش اصـرار می کنند، بی کـران می توانـد تنها 
از طریـق کران منـد متجلـی شـود )شـایرماخر(؛ و امـر غایـی نیـز تنهـا از طریـق چیزی 

نزدیک بـه غایـت )تیلیش(. 

     عمل، تکلیف و نهادهای دینی 
برخـی از نویسـنده گان بـر ایـن تـاش بوده انـد تـا دیـن را بـا تکالیـِف صـرِف آن برابر 
کننـد. کانـت چنیـن ادعـا کـرده بـود کـه “دیـن )آن چنان کـه بـه شـکلی فاعلـی ماحظه 
شـده اسـت( عبـارت اسـت از بازشناسـی همـۀ وظایف مـان بـه عنـوان فرامیـن الهـی.” 
در عیـن حـال، مـا واکنـش شـایرماخر را نیـز مشـاهده کردیـم کـه در نظـر او دیـن “نه 
دانسـتن اسـت و نـه عمل کـردن، بلکه عبارت اسـت از حالت تغییرشـکل یافته یـی از ... 
آگاهـی بی واسـطه” )The Christian Faith, ۱۹۸۹ edn, sect. ۳, ۵(. بـه ماننـد 
شـایرماخر، سـاموئل تیلِرکالِریـج )۱۸۳4ـ  ۱۷۷2( نیـز بـه دیـن رسـمی، متحجرشـده و 
عادی شـده حمله ور شـده اسـت. قبل تـر از این هـا، ویلیـام الو “نیایش گـری” را از نوعی 

“نیایش هـای زبانـِی” عادی شـده]۵2[ متمایـز کـرده بـود. 
بـا ایـن حـال، بیشـتر ادیـان داللت هـای اخاقـی را از ماهیـت خداونـد بـر مبنـای رفتار 
روزانـه نتیجـه می گیرند. عـاوه بر این، اصول عقاید]۵۳[، تشـریفات مذهبـی و الگوهای 
پرسـتشِ مکـرر یـا “عـادی شـده”، نهادها و رفتـار اجتماعـی مکانیزم هایی را بـرای حفظ 
و انتقـاِل دوام و اغلـب “حافظـۀ جمعـی” ِ رویدادهایـی منظـم در دیـن، مخصوصـًا در 

یهودیـت، مسـیحیت و اسـام، مهیـا می کنند. 
منظـم  رویدادهـای  از  قاعده منـدی  “یـادآوری”ِ  ترتیـب  بـه  مسـیحیت  و  یهودیـت  در 
درخصـوص ایمـان )مثـا عیـد فصـح و مـرگ خـدا( چنیـن مکانیـزم کلیدی یـی را، از 
حافظـۀ جمعـی کـه انتقـال یـک نظـام قابـل شناسـایی از بـاور و تکالیـف مـازم آن را 

می کنـد.  مهیـا  می دهـد،  پـرورش 
نهادهـای دینـی )بـه ماننـد: معابـد، کلیسـاها، مسـاجد، مناجات نامه هـا، زیارت هـا، روزه 
گرفتـن، آداب مربـوط بـه رژیـم غذایـی( سیسـتم هایی از انتقـال را فراهـم می آورنـد که 
هویـت و ثبـات ]دیـن[ را مهیـا می کنـد. بـا این حـال، چشـمه های خاقیـت )آن چنان که 
شـایرماخر، کالِریـج و تیلیـش بر آن اصـرار می ورزند( در تجربیات امـر غایی ]۵4[ قرار 
می گیرنـد و نـه چیـزی نزدیـک بـه غایت، گرچـه مواجهه بـا امرغایی در اغلب مـوارد از 

طریـق چیـزی نزدیـک به غایـت صورت گرفته اسـت. 

     تمامیِت فرد در مواجهه با ماوراء به عنوان “غیر”ِ متعالی 
امـا در پایـان، ترسـیم خطـوط خیلـی واضحی بین دانسـتن یا اعتقاد داشـتن، احسـاس یا 
تجربـه، فعالیـت یـا مراعـات، و تعالـی از خـود یا مواجهـه با امـر دیگـری]۵۵[، در دین 
نادرسـت بـه نظر می رسـد. اگر خـدا به عنوان عشـق مطلـق، درک و مورد پرسـتش قرار 
گرفتـه اسـت، نـه تنهـا اعمالـی از قبیل دوسـت داشـتن دیگراشـخاِص انسـانی به شـدت 
بـه عنـوان اعمالـی “نزدیـک بـه غایت” ماحظـه می گردنـد، بلکه از ایـن تقابـِل دوجانبۀ 

دوسـت داشـتن “امر دیگـری” جاری می شـود. 
ادیـاِن عمـده، اکثـرا، متعلـِق پرسـتش را هـم یـک تـو ]۵۶[ )بوبـر( و هـم یک دیگـری 
)اتـو( فـرض می گیرنـد. اگـر “خـدا” یـا امـر غایـی صرفـًا یـک آرزو یا بسـِط خـود من 
اسـت، نقدهـای ضـد خداباورانـی هم چـون فوئربـاخ و فروید ممکن اسـت معتبر باشـد. 
امـا مواجهـه بـا امـر دیگـری و مـورد خطـاب قـرار گرفتـن ازسـوی آن در ادیـان عمده، 
بـه عنـوان امـری بیـش از یـک ادعای صـرف، مـورد ادراک قـرار گرفته اسـت: چـرا که 
آن هـا قابـل تغییرانـد. در بین متألهاِن مسـیحی مدرن، بـارث، بانهوفر و مولتمـان بر چنین 

جنبه یـی تأکیـد می کننـد. 
بنابرایـن، چنیـن خطـاب و مواجهه یی، بـه شـکلی اجتناب ناپذیر، در دینـی اصیل، چیزی 
را نتیجـه می دهـد کـه کسـی مثـل بانهوفـر آن را مریـدیِ  “فاخـر” ]۵۷[ می نامـد. اعمـال 
ِ دینی یـی به ماننـد خیـرات و شـفاعت طلبیـدن، از چنیـن مشـی یی پیـروی می کننـد. 
شـروع کـردن بـا پدیدارشناسـی خارجـی، ممکن اسـت که سـبب خطـِر نـاکام ماندن از 
دسـت یافتـن بـه هـدف اصلی یی کـه در پشـت چنیـن اعمالی قـرار گرفته اسـت، گردد. 
ازطـرف دیگـر، چنیـن مشـی یی ممکـن اسـت بـه عنـوان یـادآورِ کثرتـی از پدیدارهایی 
کـه در حضـور مـا واقـع می شـوند، بـه خدمـت گرفتـه شـود. یـک مشـی هرمنوتیکـی، 
دیالکتیکـی مکالمه یـی ]۵۸[ را بیـن امـوری خـاص و امـوری کلی تـر در دیـن و تجربـۀ 

دینـی، قاعده منـد خواهـد کرد.
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مارکس برای رهایی 
جوامع غربی از بند 
استثمار طبقاتی، 
نسخه های فراوانی 
پیچیده است، ولی در 
رابطه با جوامع غیرغربی، 
علی رغم عدم تجویز هیچ 
نسخه یی، حتا در تشخیص 
و بازنمایی مولفه های 
آن ها مبهم عمل کرده 
و این ابهام، نتیجه یی 
نداشته جز فقر تیوریِک 
مارکسیسم در مواجهه 
با جوامع غیرغربی. هیچ 
گفته یی از مارکس، مبنی 
بر چگونه گی گذار جوامع 
شرقی از شیوة تولید 
آسیایی به سوسیالیسم 
وجود ندارد. این که 
کودتاچیان مارکسیست، 
بر اساس کدامین گفتۀ 
مارکس، در افغانستان 
کودتایی مارکسیستی 
ترتیب دادند، سوالی ست 
که تا به حال بی پاسخ باقی 
مانده است
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میالد نعیمی 
مارکسیستی  کودتایی   ،۱۳۵۷ سال  ثور  هفت  روز  در 
نظام  سقوط  به  منجر  که  پیوست  وقوع  به  کابل  در 
خلق  دموکراتیک  حزب  قدرت یابِی  و  داوودخانی 
نظریات  سنجِش  پی  در  حاضر  نوشتۀ  شد.  افغانستان 
کارل مارکس با ارزش ها و اهداف کودتای هفت ثور 
است. در این راستا الزم است که به اساسی ترین مفاهیم 

مارکسیستی پرداخته شود. 
      فیودالیسم یا شیوۀ تولید آسیایی

وجه تشابه فیودالیسم و شیوۀ تولید آسیایی در این است 
که هر دو شکلی از تولید اقتصادی هستند که زمین در 
از  که  اجتماعی یی  مناسبات  اما  است.  تولید  ابزار  آن 
از یکدیگرند.  متفاوت  کامًا  مترتِّب می گردد،  این دو 
یک صورت بندی  فیودالیسم  مارکس،  گفته های  بر  بنا 
وجود  غرب  در  تنها  که  است  اقتصادی  ـ  اجتماعی 
است  عبارتی  آسیایی«  تولید  »شیوۀ  اما  است.  داشته 
جوامع  اجتماعِی  ساختار  تحلیل  در  مارکس  کارل  که 
شرقی به کار برد. مارکس می گوید جوامع شرقی بنا بر 
داشتِن شرایط متفاوِت آب وهوایی نسبت به غرب، با 
کمبود آب مواجه بوده و برای کشت وکار، به استفادۀ 
نیاز داشته اند.  صرفه جویانه از آب و آبیاری مصنوعی 
برای هماهنگی و مدیریت این آبیاری، نیاز به قدرتی 
دولتی،  سلطۀ  قبول  از  گریزناپذیری  و  بود  مسلط 
شد.  استبداد  با  شرق  در  قدرت  ماهوی  پیوند  باعث 
این حالت، سلب مالکیت خصوصی بر زمین و وجود 
نوعی مالکیت دولتی را در پی داشته است؛ به شکلی 
می توانست  می کرد،  اراده  سیاسی  لحظه حاکم  هر  که 
فریدریش  بگیرد.  زور  به  را  وی  زمیِن  فرد  یک  از 
جغرافیایی  خاِص  موقعیت  راستا،  این  در  انگلس 
به  جهان  از  قسمت  این  مردم  نرسیدِن  دلیل  را  شرق 
فیودالیسم می داند و می گوید: »فقدان مالکیت بر زمین 
در حقیقت کلید ]درک[ کل شرق است«. مارکس در 
کتاب »گروندریسه«، به تفاوت های عمیق میان شرق و 
غرب اعتراف کرده بود. او هیچ وقت، نظام های تصرِف 
زمین در شرق را »فیودالی« نگفته بود و تا آن جا پیش 
رفت که اشتباه گرفتن میان این دو نوع تصرف زمین 
با  کرد.  معرفی  اشتباه  بدترین  را  آسیایی(  و  )فیودالی 
این اوصاف، مارکس و انگلس صراحتًا شرق را فاقد 
و  سوال  جای  بنابرین،  می دانستند.  فیودالیته  سیستم 
تعجب است که: کودتاچیان ۷ ثور بر چه مبنایی یکی 
از اهداف شان را »امحای فیودالیسم« در افغانستان اعام 

می کردند؟!
شرقی،  جوامع  به  فیودالیسم  اصطاح  تعمیم  دلیل 
که  برمی گردد   ۱۹۳۱ سال  در  لنینگراد  کنفرانس  به 
بشری  جوامع  تکامل  سیر  بر  مبنی  خود  نظر  استالین 
از مراحل پنجگانۀ »کمون اولیه، برده داری، فیودالیسم، 
سرمایه داری و نهایتًا سوسیالیسم« را به کرسی نشاند و 
نظریات مارکس مبنی بر تفاوت میان مرحله بندی های 
سپرده  فراموشی  به  غربی  و  شرقی  جوامع  تاریخی 

آسیایی  تولید  کنفرانس، شیوۀ  این  برخی در  شد. حتا 
را یک »تیوری بورژوایی« خواندند. دلیل اصلی این که 
بلشویک ها این مفهوم مارکسیستی را حذف کردند این 
سوسیال  سیاست های  با  مستقیم  تعارض  در  که  بود 
امپریالیستی آن ها قرار داشت و آن ها در صدور انقاب 
مشکل  دچار  شرقی  کشورهای  به  کمونیستی شان 
مارکسیستی  اصیل  نظریات  فراموشی  شاید  می شدند. 
شیوۀ  و  فیودالیسم  میان  ماهوی  تفاوت  با  رابطه  در 
تیوری پردازان جنبش های چپی  ذهِن  از  آسیایی  تولید 

کشورمان، همین سیاست های شوروی بوده باشد.
تکامل  سیر  این  تعمیم  با  افغانستان،  چپی  جنبش های 
تاریخِی  توالِی  نوعی  به  اعتقاد  و  تک خطی  اجتماعی 
روابط  کشورمان،  به  غربی  پنجگانۀ  تولیدی  اشکاِل 
این  در  معرفی کردند و  فیودالی  را  افغانستان  تولیدی 
راستا یکی از اهداف حزب دموکرتیک خلق افغانستان 
فیودالی  اجتماعی  نظام  زدن  هم  بر  کودتا،  انجام  از 
مارکس،  خود  این که  از  فارغ  شد؛  عنوان  کشور  در 
جوامعی مانند جامعۀ افغانستان را نه فیودال بلکه دارای 
تمام  وجود  با  حال  می دانست.  آسیایی  تولید  شیوۀ 
جامعه یی  افغانستان  که  کنیم  فرض  اگر   تفاسیر،  این 
پشت  بدون  است  ممکن  چگونه  پس  است،  فیودالی 
به  فیودالیسم  از  به یک باره  سر گذاشتن سرمایه داری، 

سوسیالیسم برسیم؟ 
      طبقات و مبارزۀ طبقاتی

طبقاتی،  تعلقات  مبنای  بر  را  جامعه  مارکس،  کارل 
قشربندی های  وجود  به  اگرچه  و  می کند  تقسیم بندی 
دیگری چون قومیت، نژاد و مذهب در جامعه اعتراف 
می کند ولی تنها طبقۀ اقتصادی را دارای اصالت می داند. 
همچنین  و  تولیدی  روابط  و  مناسبات  مبنای  بر  وی 
به دو  تاریخ  تولید، مردم را در طول  ابزار  بر  مالکیت 
بخش استثمارکننده و استثمارشونده تقسیم می کند. با 
چیزی  افغانستان  در  می دهد،  مارکس  که  مشخصاتی 
به نام طبقه، وجود خارجی ندارد؛ چون همان طور که 
خود مارکس گفته بود، در جوامع شرقی، فقدان مالکیت 
اقتصادی  باعث عدم تکوین طبقۀ  بر زمین  خصوصی 
شده است. حتا همان افرادی را که کودتاچیان، فیودال 
مستقل  طبقه یی  عنوان  به  هیچ وقت  می کردند،  خطاب 
بودند.  نکرده  اندام  عرض  طبقاتی،  آگاهی  دارای  و 
سرف های  با  نمی توان  نیز   هم  را  افغانستان  دهقانان 

اروپای فیودالی یکی دانست. 
همان  را  تاریخی  مبارزات  و  تاریخ  اساسًا  مارکس، 
مبارزاِت طبقاتی می دانست و حتا بر این مبنا، جوامع 
قلمداد  تاریخ  فاقد  نوعی  به  را  افغانستان  مانند  شرقی 
و  مال  در حقیقت،  را  مردم جوامع شرقی  او  می کرد. 
بردۀ حاکم سیاسی می دانست و همواره بر وجود نوعی 
تأکید  شرق«  در  عمومی  »برده گی  و  »دولتی«  برده گی 
می کرد. مارکسیست های افغانستان یکی از اهداف کودتا 
یا انقاب شان را رهایی طبقات استثمارشونده از دست 
جامعه  ساختِن  غیرطبقاتی  نهایتًا  و  استثمارکننده  طبقۀ 

می گفتند، ولی بنا بر گفته های مارکس، ما در افغانستان 
طبقه به معنای واقعی کلمه نداریم که بخواهیم آن ها را 
میان هدف  تناقضی است آشکار  این  ببخشیم.  رهایی 

اساسی »انقاب ثور« و عقاید کارل مارکس. 
حدی  ۱۳۵۷به  سال  افغانستاِن  در  طبقاتی  قشربندی 
اگرچه  می نمود.  مشاهده  غیرقابل  که  بود  ضعیف 
تفاوت اقتصادِی فاحشی میان مردم وجود داشت، ولی 
فاحش  تفاوت  این  پشِت  در  طبقاتی یی  آگاهی  هیچ 
طبقات  در  افراد،  گردآوری  قابلیِت  که  نداشت  وجود 
مختلِف اقتصادی را داشته باشد. دلیل این ضعف، در 
جامعه  مختلِف  اقشار  میان  موجود  قومی  تفاوت های 
چندانی  بهای  آن  به  مارکس  کارل  که  چیزی  بود؛ 
اجتماعی  این است که قشربندی  واقعیت  اما  نمی داد. 
در کشور ما بر اساس خطوط قومی بوده و حتا احزاب 
مارکسیستی کشورمان نیز فارغ از این مسأله نبوده اند. 
دموکراتیک  حزب  انشعاب  اصلی  دلیل  می شود  گفته 
خلق به دو جناح خلق و پرچم، وجود اختافاِت قومی 

در میان سراِن این حزب بود.
      دولت طبقاتی یا دولت قومی 

کارل مارکس بر دولت، برچسبی طبقاتی زده و فلسفۀ 
استثمارگر  طبقۀ  سلطۀ  تداوم  را،  نهاد  این  وجودی 
حالی  در  این  می کند؛  عنوان  استثمارشونده  طبقۀ  بر 
شرقی  دولِت  دیگر،  جایی  در  مارکس  که خود  است 
آن  کارکرد  کارکردی معرفی کرده و  ماهیتی  دارای  را 
مارکس  آب.  هدایت  و  مهار  جز  نمی داند  چیزی  را 
»کمیتۀ  جز  نیست  چیزی  غربی  دولِت  که  بود  معتقد 
هدف  به َکّرات  جهت  این  از  و  بورژوازی«  اجرایی 
طبقاتی  حکومت  براندازی  را،  پرولتاریایی  انقاب 
براندازی  اما »انقاب ثور« عمًا باعث  عنوان می کرد. 
حکومتی با ریشه های قومی شد و پایان حکومت داوود 
خان چیزی نبود جز پایان سلطۀ محمدزایی ها. معلوم 
نیست  که بر چه اساس، می توان حکومت داوود خان 

را مساوی با سلطۀ طبقاتی تلقی کرد.
جامعۀ  یک  در  حکومت،  بارز  خصایص  از  یکی 
فیودالی، رابطۀ تنگاتنِگ آن با طبقۀ فیودال جامعه است؛ 
مسأله یی که غیر از مارکس، دیگر نظریه پردازان از جمله 
ماکیاولی به آن اشاره کرده اند. اگر فرض را بر وجود 
فیودال های قدرتمند در افغانستان بگذاریم، با این حال، 
بازهم نمی توان کوچک ترین پیوندی میان فیودال ها و 
اگر  بسا  کرد. چه  پیدا  افغانستان  در  حاکمیت سیاسی 

وجود  هم  رابطه یی 
استبدادی  نوع  از  داشته، 
جانب  از  که  بوده  آن 
فیودال ها  بر  حکومت 

اعمال می گردیده است.
مسایل  این  از  جدای 
تاریخ  به  اگر  تیوریک، 
افغانستان نگاهی اجمالی 
هیچ  شود،  انداخته 
نمی توان  را  حکومتی 
طبقاتی  ماهیتی  که  یافت 
داشته باشد. هر حکومتی 
کار  روی  افغانستان  در 
و  قبیله یی  ریشۀ  آمده، 

قومی داشته است. 
گفت  باید  پایان  در 
برای  مارکس  که 
غربی  جوامع  رهایی 
طبقاتی،  استثمار  بند  از 
فراوانی  نسخه های 
در  ولی  است،  پیچیده 
رابطه با جوامع غیرغربی، 
تجویز  عدم  علی رغم 
در  حتا  نسخه یی،  هیچ 
بازنمایی  و  تشخیص 
مبهم  آن ها  مولفه های 
ابهام،  این  و  کرده  عمل 
فقر  جز  نداشته  نتیجه یی 
در  مارکسیسم  تیوریِک 

مارکس،  از  گفته یی  هیچ  غیرغربی.  جوامع  با  مواجهه 
مبنی بر چگونه گی گذار جوامع شرقی از شیوۀ تولید 
آسیایی به سوسیالیسم وجود ندارد. این که کودتاچیان 
در  مارکس،  گفتۀ  کدامین  اساس  بر  مارکسیست، 
دادند،  ترتیب  مارکسیستی  کودتایی  افغانستان 

سوالی ست که تا به حال بی پاسخ باقی مانده است. 
حال با تمام این اوصاف، می توان به این نتیجه رسید 
گرفته  نادیده  ثور   ۷ کودتای  در  مارکس  نظریات  که 
قطعًا  می بود،  زنده  مارکس  خود  اگر  و  است  شده 
اجازۀ کودتای مارکسیستی در افغانستاِن سال ۱۳۵۷ را 

نمی داد. 

مارکس؛
 مخالِف کودتای 

مارکسیستی در افغانستان 
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ناجیه نوری
بنیاد  ابتکار  از  فرهنگی  و  سیاسی  چهره های  از  شماری 
شهید مسعود در زمینۀ ستایش از نخبه گان کشور به نیکی 
یاد کردند و خواهان حمایت هرچه بیشتر از فعاالن مدنی 

و فرهنگی شدند. 
افغانستان، طی  بنیاد شهید احمدشاه مسعود، قهرمان ملی 
در  کرد.  تقدیر  مدنی  فعاالن جامعۀ  و  نهاد ها  از  همایشی 
این همایش که  یک شنبۀ هفتۀ روان در کابل برگزار شده 
بود، جمع بزرگی از شخصیت های ملی، رسانه ها و خانوادۀ 
قاب   ۵0 تعداد  به  و  بودند  نموده  اشتراک  کشور  ورزش 

تقدیر نامه اهدا گردید.
صدیق اهلل توحیدی مسوول دیده بان رسانه ها یا نی و یکی 
از تقدیر شونده گان این همایش، تقدیر فعاالن مدنی را از 
سوی بنیاد شهید مسعود حمایت این بنیاد از نهادهای مدنی 

تلقی می کند.
توحیدی می گوید: اهدای هیوارد یا تقدیر از یک نهاد یا از 
یک شخص به معنای حمایت تمام از یک شخصی حقیقی 
یا یک نهاد بوده و تقدیر از فعاالن مدنی به معنای تقدیر از 

ارزش های مدنی است.
به گفته او: تقدیر از رسانه ها و نهادهای مدنی در حقیقت 
حمایت از آزادی بیان بوده و این اقدام سبب می شود که 
فعاالن مدنی خود را تنها احساس نکنند و تقدیر آنان را 

برای ادامه کارشان  تشویق می کند.
 وی همچنان افزود: در نهایت تقدیر از رسانه ها و سایر 
بهبود  در  کارآنان  بودن  اثر گذار  بیان گر  مدنی،  فعاالن 
گونه  این  که  است  خوب  چه  و  بوده  جامعه  وضعیت 

فعالیت های افزایش یابد.
بانو گروس  به این باور است که تقدیر فعاالن مدنی در 
این برهه اساسی تاریخی، بیان گر این است که بنیاد شهید 

مسعود حافظ آرمان های شهید مسعود است.
او افزود: من تشکر می کنم از احمد ولی مسعود به خاطر 
مدنی،  فعاالن  به  مسعود  شهید  بنیاد  نامه  تقدیری  اهدای 
زیرا این اقدام سبب می شود که فعاالن مدنی خود را تنها 

احساس نکنند.
بانو گروس، از بنیاد شهید مسعود خواست تا دراین موقع 
بسیار احساس تاریخی که بخش بزرگ جمعیت افغانستان 
آشنایی  مسعود  شهید  با  و  می دهند  تشکیل  جوانان  را 
ندارند، با راه اندازیی برنامه های مختلف  جوانان امروز از 
کارکردهای قهرمان ملی آگاه و او را  به جوانان بشناسانند. 
سیداشراق حسینی پژوهش گر و نویسنده تقدیر شونده ی 

دیگر این همایش، تقدیر فعاالن مدنی از سوی بنیاد شهید 
احمدشاه مسعود، را یک کار بزرگ دانسته گفت: بنیاد شهید 
مسعود در کنار اینکه خدماتی زیادی را انجام می دهد، در 
سیاست گذاری می خواهد دخیل باشد و درمورد سرنوشت 

مردم افغانستان احساس است.
حسینی می گوید: این همایش نشان داد که تشویق فعاالن 
شهید  بنیاد  را  بزرگ  رمز  این  و  است  مهم  بسیار  مدنی 
مسعود و به ویژه احمدولی مسعود یافته که اگر قرار باشد 
اقتدار  باید  پس  برخودار شود،  توسعه  از  سیاسی   اقتدار 

اجتماعی از گذرگاه جامعه مدنی تمثیل شود.
او گفت: خوب است که نهادهای مختلف همگرایی داشته 
و ظرفیت ها را در کنار هم قرار دهند و اقتدار اجتماعی را 
به نمایش بگذارند تا زمینه توازن میان عرصه سیاست و 
اجتماع به وجود آید که این چنین اقدمات می تواند بنیاد 

نهادهای مدنی را قوی تر بسازد.
جان دادسپین غر رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان که 
به  نامه  تقدیر  اهدای  بود، گفت:  تقدیرشونده گان  از  یکی 
فعاالن مدنی به این معناست که فعاالن مدنی  افراد شایسته 

و در خور ارزش اند.
رسانه ها،  و  مدنی  نهادهای  از  تقدیر  می گوید:  سپین غر 
این  و  می سازد  نهادینه  را  شایسته  افراد  از  تقدیر  فرهنگ 
چنین فرهنگ ها سبب می شود تا افرادی که نواقص دارند 

در پی اصاح نواقص خود برآیند.
محافل  چنین  که  است  بسیار خوب  افزود:  همچنان  وی 
ارج گذاری افزایش بیابد، زیرا برگزاری این چنین محافل 
به فعاالن مدنی روحیه می دهد تا از گذشته بیشتر تاش 

کنند. 
از  دیگر  یک  که  زن  حقوق  فعال  گیانی  فتانه 
تقدیرشونده گان بود، اهدای تقدیر نامه به فعاالن مدنی را 
از سوی بنیاد شهید مسعود قدردانی از کسانی دانست که 

برای افغانستان دلسوزی دارند.
ولی مسعود  احمد  اقدام  این  از  من  گیانی:  بانو  گفته  به 
تشکر می کند و این احساس به من دست داد که هنوز هم 
کسانی هستند که از جان فشانی های فعاالن مدنی قدردانی 

می کنند و به آن ارزش قایل اند.

باور رسیدم  این  به  تقدیرنامه من  این  اهدای  با  افزود:  او 
که هنوز هم کسانی هستند که عملکردهای نهادهای مدنی 
برای شان ارزشمند است، ولی نباید نهادهای مدنی که با 
هزار مشکل کار می کنند و مستقل اند، در کنار افراد دولتی 

تقدیر شوند.
این فعال حقوق زن تاکید کرد: نباید نهادهای مدنی در کنار 
کسانی که در دولتی حضور دارند و یک جنرال کمونیست 

در کنار یک مجاهد تقدیر می شد.
افراد  اما  به منافع ملی احترام داریم،  وی تصریح کرد: ما 
امروز حضور  چه  و  داشتند  دیروز حضور  چه  که  فاسد 
دارند باید جدا شده و از هم تفکیک شوند تا مردم اعتماد 

کنند. 
تقدیر  از  یکی  که  ریاست اجراییه  مشاور  گروس  نسرین 
شونده گان بود، در این همایش گفت: گرفتن این تقدیر من 
را از یک طرف به آمرصاحب شهید نزدیک تر می سازد و از 
جانب دیگر چون بنیاد شهید مسعود یک نهاد مدنی بسیار 
مهم نزد مردم افغانستان است، بنابراین اهدای تقدیر نامه از 

سوی این نهاد بی نهایت ارزشمند است.
که  پیشین  فرهنگ  و  اطاعات  وزیر  رهین  مخدوم  سید 
یکی دیگر از تشویق شونده گان این همایش بود می گوید: 
به  که  بود  خدماتی  خاطر  به  من  برای  تقدیرنامه  اهدای 

خاطر نهادینه ساختن آزادی بیان انجام داده بودم.
داکتررهین گفت: من تشکر می کنم از بنیاد شهید مسعود 
به خاطر اهدای این تقدیر نامه و باید بگویم که برگزاری 

این چنین برنامه ها برای تشویق فعاالن مدنی موثر است .
رسالت  و  اهمیت  پیرامون  محفل، ضمن صحبت  این  در 
بسط حوزۀ  و  مدنی  های  ارزش  ترویج  در  مدنی  جامعۀ 
کنفرانس  یک  بزودی  که  گردید  تفاهم  همچنان  عمومی، 
بزرگ فراخوان ملی با مسوولیت شورای آجندای ملی در 
کابل برگزار خواهد گردید. طی این فراخوان ملی، همگام 
و همراه با نخبگان کشور، نهاد ها و فعالین جامعۀ مدنی، 
مشکات کان کشور را تشخیص و راه حل هایی تجویز 

خواهند نمود.
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روح اهلل بهزاد
کشور،  در  رسانه ها  کنندۀ  حمایت  نهادهای  از  شماری 
حکومت وحدت ملی را متهم به ُکند کاری در زمینۀ آزادی 
افغانستان  افغانستان کرده می گویند، حکومت  رسانه ها در 
به  به نحوی  غیراخاقی  حتا  و  غیرحرفه یی  ترفند های  با 
در  ترفند ها  این  که  زده  دست  رسانه ها  ساختن  محدود 
مواردی نزدیک شدن به رسانه ها و مدیریت نامرئی رسانه ها 

بوده است.
اکثر  در  روز  این  از  است؛  مطبوعات  جهانی  روز  امروز، 
مدافع  نهادهای  اکثر  و  می شود  تجلیل  دنیا  کشورهای 
را  کشورها  رسانه های  کارکرد  نگاران  روزنامه  و  رسانه ها 

به بررسی می گیرند.
صرف نظر از بررسی مطبوعات در کشورهای دنیا، در این 
به میزبان صدها رسانه چاپی، دیداری و  افغانستان  اواخر 

شنیداری تبدیل شده است.
در عین حال، شماری از مسوالن نهادهای رسانه یی فعال 
به  دسترسی  حق  قانون  توشیح  که  می گویند  کشور  در 
اطاعت، طرزالعمل مصونیت و امنیت خبرنگاران و قانون 
طرز تأسیس رسانه های خصوصی در کشور را دو کار کرد 
حکومت داری  سال  دو  در  ملی  وحدت  حکومت  خوب 
عنوان می کنند، اما به این باور اند، در صورتی می توان این 
دو امتیاز را به حکومت وحدت ملی داد که کار عملی روی 

آن صورت بگیرد.
کنندۀ  حمایت  نهاد  اجرایی  رییس  خلوتگر،  عبدالمجیب 
روزنامۀ  با  گفت وگو  در  نی  یا  افغانستان  آزاد  رسانه های 
ماندگار می گوید: بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی نه تنها 
نداشتیم؛ بل شاهد  پیشرفتی در کار رسانه ها در کشور  ما 

ُکندشدن پیشرفت رسانه ها هم بوده ایم.
به باور آقای خلوتگر: در این مدت دسترسی به اطاعات 
محدود شده و حمایت ایمنی و حفاظتی رسانه ها از سوی 
حکومت نیز که از وظایف اصلی حکومت می باشد، کمتر 
شده است و ما شاهد خشونت های بیشتر در برابر رسانه ها 

هستیم.
ترفند های  با  افغانستان  اجرایی نی گفت: حکومت  رییس 
غیرحرفه یی و حتا غیراخاقی به نحوی به محدود ساختن 
رسانه ها دست زده که این ترفند ها در مواردی نزدیک شدن 

به رسانه ها و مدیریت نامریی رسانه ها بوده است.
قانون  چرا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  خلوتگر  آقای 
داشت:  اظهار  نشده،  عملی  اطاعات  به  دسترسی  حق 
»عملی نشدن این قانون می تواند چند دلیل داشته باشد، یکی 
ارادۀ  به همین علت  دارد،  فسادی که در حکومت وجود 

صددرصدی تطبیق این قانون وجود ندارد. دوم، همان گونه 
باید وجود  که قانون پیش بینی می کند  که زیرساخت هایی 
وجود  گردد،  قانون  این  عملی شدن  سبب  تا  باشد  داشته 
ندارد. مانند ایجاد دفتر ارایه و معلومات که باید در هر ادارۀ 

حکومتی ایجاد شود.«
ملی  از مسوالن حکومت وحدت  نی  نهاد  اجرایی  رییس 
کوتاه  رسانه ها  از  را  خود  استخباراتی  دید  تا  می خواهد 
مصروف  آزادانه  افغانستان  رسانه های  تا  بگذارند  و  کرده 

اطاع رسانی باشند. 
ملی  اتحادیۀ  اجرایی  رییس  دشتی  فهیم  هم،  سویی  از 
ماندگار  روزنامۀ  با  گفت وگو  در  افغانستان  ژورنالیستان 
در پاسخ به این که پرسش که آزادی بیان از زمان روی کار 
آمدن حکومت وحدت ملی چه سیری را پیموده، می گوید: 
موانع،  یکی  کرد،  نگاه  قضیه  این  به  می شود  بُعد  دو  »در 
متوجه  تروریستی  گروه های  که  تهدیدهایی  و  مشکاتی 
رسانه ها و خبرنگاران کرده است و دوم هم تاش حلقات 
خاصی از درون نظام که در برخی از موارد کوشیدند تا در 

راستای فعالیت آزاد رسانه ها مانع ایجاد کنند.«
در  بیان  آزادی  سیر  دیگِر  مشکات  از  یکی  دشتی  آقای 
سلسله  یک  افزود:  دانسته،  اقتصادی  مشکات  را  کشور 
تاش ها برای بهبود وضعیت نیز صورت گرفته است که 
پیش  به  نهادهای حامی و صنفی رسانه ها  از سوی  بیشتر 

برده می شود.
رییس اجرایی اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان با اشاره 
به توشیح قانون حق دسترسی به اطاعات و عملی نشدن 
آن می گوید: این قانون در جریان عملی شدن قرار دارد، یک 
کمیسیونی که باید برای نظارت و تطبیق این قانون ایجاد 
می شد، ایجاد شده، کارهای را انجام داده و در همین هفته 
و یا هم هفتۀ بعد شاهد توضیحات مفصل این کمیسیون در 

مورد کار کرد یک سالۀ که داشته خواهیم بود.
قانون حق  ابهامات و نواقصی در  او: »مشکاتی،  به گفتۀ 
به  افغانستان  نظام  دارد.  وجود  اطاعات  به  دسترسی 
اصطاِح دسترسی به اطاعات آشنا نیست، به این دلیل که 
قبًا چنین چیزی در کشور وجود نداشته و کارمندان دولتی 
پرسش های  به  گفتن  پاسخ  را  اطاعات  به  دسترسی  حق 
خبرنگاران تلقی می کردند؛ درحالی که قانون حق دسترسی 
شهروندان  همۀ  که  است  بزرگی  خلقۀ  یک  اطاعات  به 

کشور حق دارند به این اطاعات دسترسی داشته باشند.«
آقای دشتی در مورد ابهامات و مشکاتی که در قانون حق 
در  دارد خاطرنشان ساخت:  اطاعات وجود  به  دسترسی 
یک مورد گفته شده است که دسترسی به اطاعت می تواند 

از نهاد های دولتی یا غیر دولتی باشد، در حالی که قانون 
اساسی صراحت دارد که دسترسی به اطاعات محدود به 

نهاد های دولتی می باشد.
آقای دشتی گفت: کمیسون نظارت بر قانون حق دسترسی 
به اطاعات یکی از طرح هایش پیشنهاد طرح تعدیل این 
قانون است که به زودی این طرح ارایه خواهد شد که در 

آن به نواقص و مشکات پرداخته خواهد شد.
ژورنالیستان  انجمن  رییس  سمندر،  رحیم اهلل  همچنان، 
آزاد افغانستان به این باور است که سال گذشته نسبت به 
سال های پیش در کشور سال بسیار بدی برای رسانه های 

کشور بود.
آقای سمندر افزود: در سال نودو پنج مشکات زیاد دیگری 
رسانه ها  مثال،  گونۀ  به  است،  هموار شده  رسانه ها  فراراه 
خبرنگاران حقوق  داده اند،  دست  از  را  مالی شان  امکانات 
سوی  از  تهدید  و  ناامنی  خطر  می آورند،  دست  به  کمی 

شبکه های تروریستی نیز به آن اضافه شده است.
کرد:  بیان  افغانستان  آزاد  ژورنالیستان  انجمن  رییس 
می پذیریم که از نگاه قوانین، آزادی های رسانه یی و تعدد 
رسانه ها نسبت به کشورهای منطقه بهتر هستیم، اما کیفیت 
نبود  هم  آن  دلیل  است،  پایین  بسیار  افغانستان  ژورنالیزم 
برای خبرنگاران است و خودت رسانه ها  آموزشی  امکان 
نیز برنامه های ندارند تا خبرنگاران شان را آموزش های الزم 

بدهند.
طرزالعمل  اطاعات،  به  دسترسی  حق  قانون  توشیح 
مصونیت و امنیت خبرنگاران و قانون طرز تأسیس رسانه ها 
خصوصی در کشور دو کار کرد خوب حکومت وحدت 
سمندر  آقای  باور  به  آن  حکومت داری  سال  دو  در  ملی 
است، اما او اظهار می دارد: در صورتی می توان این دو امتیاز 

را به حکومت وحدت ملی داد که جنبۀ عملی پیدا کند.
به  دسترسی  حق  قانون،  این  در  می گوید:  سمندر  آقای 
اطاعات بسیار مهم دانسته نشده است، برعکس دسترسی 
به اطاعات بیشتر به ادارات جدی و مهم تلقی شده است، 
در حالی که ادارات کمتر، اما رسانه ها بیشتر به این اطاعات 
نیازمند هستند، این سیستم بسیار مغلق و مشکل ساز برای 

رسانه ها پنداشته می شود.
 ۱۹۹۳ دسامبر   20 در  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
مصوبۀ  طی  خود  اجاس  هشتمین  و  چهل  در  میادی 
4۸/4۳2، روز سوم ماه می هر سال را به عنوان »روز جهانی 

آزادی مطبوعات« اعام کرد.
این موضوع از قطع نامۀ مصوب همایش عمومی یونسکو در 
سال ۱۹۹۱ میادی تحت عنوان »ارتقای آزادی مطبوعات 
در دنیا« که جراید آزاد، فراگیر، و مستقل را به عنوان یکی 
نشأت  کرده،  تلقی  دموکراتیک  اجزای ضروری جامعۀ  از 

گرفت.
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نهادهای رسانه یی در پیوند به روز جهانی مطبوعات:

حکومت در تالش مدیریت نامرئی رسانه ها است

فعاالن مدنی- سیاسی:

به فعاالن مدنی- فرهنگی توجه صورت گیرد

تـوتاپ از سالنــگ می گـذرد
معرتضان:

عدالت و انکشاف متوازن در نظر گرفته نشده است
مسووالن دولتی اعام کردند که پروژه انتقال برق ترکمنستان به 
افغانستان )توتاپ( از مسیر سالنگ می گذرد، اما مردم بامیان و 

دایکندی هم از این برق مستفید می شوند. 
مقام های وزارت انرژی و آب و شرکت برشنا روز گذشته در 
نشستی خبری در کابل اعام کردند که این خط از مسیر سالنگ 
می گذرد، اما ۳00 میگاوات آن از منطقه پشته سرخ والیت پروان 

به والیت های بامیان و دایکندی انتقال می یابد.
امان اهلل غالب، معین مالی و اداری وزارت انرژی و آب می گوید 
در  طرح  این  عملی شدن  برای  الزم  تخنیکی  و  مالی  منابع  که 
مرحلۀ  آنان  نهایی،  تصمیم  از  پس  و  گرفته  قرار  آنان  اختیار 

اجرایی را آغاز خواهند کرد.
آقای غالب می گوید که بودجه این طرح از پل خمری تا کابل 
تمویل  جاپان  و  امریکا  سوی  از  که  است  دالر  میلیون   ۱۱۷

می شود.
معین مالی و اداری وزارت انرژی و آب هشدار می دهد که اگر 
تا پایان سال جاری میادی کار این پروژه آغاز نشود، جاپان از 
کمک برای انتقال این خط انرژی به بامیان، که ۱2 میلیون دالر 

است، انصراف می دهد.
اعماری/ماستر  آلمانی که مسؤولیت طرح جامع  فیشنر  شرکت 
پان 20 سالۀ برق افغانستان را به عهده داشت، سه سال پیش 
پس از یک بررسی، مسیر بامیان را نسبت به مسیر سالنگ ترجیح 
داده بود. بر پایۀ این بررسی بامیان به خاطر داشتن معدن  ذغال 
سنگ دره صوف بیشتر می تواند از این طرح مستفید شود و این 
مسیر نسبت به سالنگ که هرازگاهی با تهدیدات برف کوچ و 

زلزله روبه روست، مصونتر است.
دلیل  به  را  سالنگ  مسیر  آب  و  انرژی  وزارت  مسووالن  اما 
کوتاه بودن نسبت به مسیر بامیان ترجیح می دهند و می گویند که 
اگر این خط انرژی از مسیر سالنگ بگذرد، زمان کمتری را در 
بر گرفته و در هزینۀ آن 2۱ تا ۳4 میلیون دالر پس انداز می شود.

واکنش ها
آورده  به وجود  را  واکنش هایی  توتاپ  برق  پروژۀ  تغییر مسیر 

است. 
و  کرده  عنوان  قومی  را  مسأله  این  سیاسی  چهره های  برخی 
متوازن  انکشاف  و  عدالت  اصل  اقدام خاف  این  که  گفته اند 

است. 
معیارهای  اساس  بر  که  گفته اند  سیاسی  فعاالن  از  برخی  اما 
تعیین شدۀ مسلکی و پس از مشوره های فراوان حکومت دست 

به تغییر مستیر این پروژه زده است.
بیانیه یی در  با نشر  کریم خلیلی، رهبر حزب وحدت اسامی، 
واکنش به تغییر مسیر پروژه توتاپ از مردم خواسته است که 

مثل حادثه 20 عقرب، در برابر حق شان ایستادگی نمایند.
است:  آمده  منتشر شده،  آقای خلیلی  از سوی  که  بیانیه یی  در 
»مردم یقینًا می دانند که حق گرفتنی است نه دادنی. بنًا از شما 
مردم آگاه و عزتمند می خواهم که در این موضوع تا آوردن تغییر 

در تصمیم حکومت، به شیوه مدنی، ایستاده گی نمایید. 
امروز دوشنبه  همچنان سرور دانش معاون دوم رییس جمهور، 
انرژی و آب و  اعامیه مطبوعاتی، وزارت  با نشر  ۱۳ عقرب، 
مرکزی  مناطق  گرفتن  نادیده  اصلی  مسوول  را  برشنا  شرکت 

کشور خوانده است.
روزنامۀ  با  تماس  در  پروان  نماینده  خواصی  عبدالستار  اما 
انتقال برق  بامیان برای  به  ماندگار می گوید: راه سالنگ نسبت 

توتاپ کم هزینه است.
آقای خواصی گفت: عبور برق توتاپ می تواند پس از طی دره 
سالنگ، به بامیان انتقال یابد و مردم شریف بامیان از برق مستفید 

شوند. 
این نماینده مردم افزود: به باور آگاهان امور اقتصاد عبور لین 
برق توتاپ از راه سالنگ نسبت به بامیان هزینۀ کمتر برمی دارد. 
به گفتۀ او، در مورد انتقال پروژه برق توتاپ از راه بامیان مجلس 

نماینده گان چیزی نگفته است. 
نماینده گان  مجلس  اعضای  از  دیگر  یکی  بهزاد  احمد  اما، 
می گوید: مطالعاتی را که نهادهای خارجی به خصوص موسسۀ 
لین   انتقال  به خاطر  بهترین مسیر  انجام داده اند،  آلمانی  »فیشنر« 
برق ۵00 کیلوات )توتاپ( از ترکمنستان به کابل مسیر بامیان 

دانسته اند.
انتقال لین برق از راه سالنگ می تواند  آقای بهزاد افزود: طرح 
برای مردم بامیان چالش آفرین باشد و انتقال پروژه برق )توتاپ( 

از دره سالنگ توجیه اقتصادی و عقانی ندارد.
بامیان نسبت به سالنگ  از  این موضوع که عبور برق  با رد  او 
پرهزینه تمام می شود، گفت: در نشستی که با مسووالن وزارت 
انرژی و آب داشتیم معلوم شد که عبور لین برق توتاپ از مسیر 

بامیان پرهزینه تمام نمی شود.
آقای بهزاد خاطر نشان کرد که پروژه انتقال توتاپ یک ملیارد 
دالر هزینه بر می دارد که با انتقال آن از مسیر سالنگ یا بامیان 

تفاوت اندک دارد.
این موضوع به یکی از بحث برانگیزترین مسایل روز تبدیل شده 
است. برخی کاربران شبکه های اجتماعی این موضوع را جنبۀ 

قومی و سیاسی داده اند.
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ورزش

مقام هــای نظامــی اعــام کردنــد کــه هنــد و امریــکا در 
ــرای شناســایی و  ــه یک دیگــر ب ــرای کمــک ب ــره ب حــال مذاک

رهگیــری زیردریایی هــا در اقیانــوس هنــد هســتند.
ــرای  ــد ب ــکا و هن ــی امری ــی از رایزن ــی در حال ــای نظام مقام ه
همــکاری در زمینه شناســایی و رهگیــری زیردریایی هــا در 
اقیانــوس هنــد خبــر می دهنــد کــه ایــن اقــدام می توانــد 
ــو و واشــنگتن  ــت همکاری هــای دفاعــی دهلی ن موجــب تقوی
آن هــم در شــرایطی شــود کــه چیــن فعالیت هــای زیردریایــی 

ــش داده اســت. ــه را افزای خــود در منطق
ــی  ــروی دریای ــۀ نی ــداف بلندپروازان ــد نگــران اه ــکا و هن امری
ــود  ــات خ ــا اقدام ــد دارد ب ــراً قص ــن ظاه ــتند. چی ــن هس چی

ــش بکشــد. ــه چال ــد را ب ــوس هن ــر اقیان ــد ب تســلط هن
پیــش از ایــن اقدامــات چیــن در دریــای جنوبــی چیــن نیــز بــا 
ــکا  ــه رو شــده و امری ــه روب مخالفــت شــدید کشــورهای منطق

نیــز بــا ایــن اقدامــات مخالفــت کــرده اســت.
ــی  ــای نظام ــا پایگاه ه ــرد ت ــت ک ــته موافق ــاه گذش ــو م دهلی ن
ــاوری  ــه فن ــل ب ــاید و در مقاب ــکا بگش ــه روی امری ــود را ب خ
تســلیحاتی بــرای کاهــش شــکاف خــود بــا چیــن دســت یابــد.
دو طــرف اعــام کرده انــد کــه نیــروی دریایــی امریــکا و هنــد 
در حــال مذاکــره بــر ســر جنــگ زیردریایــی هســتند. یــک مقام 
امریکایــی آگاه بــه مذاکــرات نظامــی امریــکا و هنــد کــه نامــش 
ــوع تعامــات  ــن ن ــرد: ای ــد ک ــاره تأکی ــن ب ــاش نشــده در ای ف
ــرای گســترش همــکاری و تعامــل بیــن  اساســی زمینــۀ الزم ب

نیروهــای دریایــی دو کشــور را فراهــم خواهــد کــرد.
کــه  کرده انــد  اعــام  هنــد  دریایــی  نیــروی  مقام هــای 
زیردریایی هــای چینــی بــه طــور میانگیــن 4 بــار در هــر ۳ مــاه 
ــن زیردریایی هــا در نزدیکــی  مشــاهده می شــوند. برخــی از ای

ــوند. ــد می ش ــه رص ــه ملک ــد در تنگ ــر هن جزای
امریــکا و هنــد کــه پیــش از ایــن مانورهــای دریایــی مشــترکی 
را انجــام داده انــد، زمینــه الزم بــرای تســهیل اشــتراک گــذاری 
ــت  ــری فعالی ــرای رهگی ــوص ب ــه خص ــی ب ــات نظام اطاع

زیردریایی هــا را فراهــم کرده انــد.

ــر این کــه داعــش در  ــا تأکیــد ب ســازمان اطاعــات داخلــی آلمــان ب
ــات  ــد حم ــن می توان ــت همچنی ــت آوردن فرص ــه دس ــورت ب ص
ــه حمــات  ــدازد، خطــر این گون ــه راه بیان تروریســتی را در آلمــان ب

را همچنــان بــاال ارزیابــی کــرد.
هانــس گئــورگ ماســن، رییــس ســازمان اطاعــات داخلــی آلمــان 
خطــر یــک حملــه تروریســتی در کشــورش را همچنــان بــاال ارزیابی 
کــرده و تأکیــد کــرد کــه داعــش تــاش می کنــد، اگــر فرصتــی بــه 
دســت آورد همچنیــن در کشــور مــا حمــات تروریســتی را بــه راه 
بیانــدازد. آلمــان دقیقــًا ماننــد فرانســه یــا بلژیــک در معــرض خطــر 

قــرار دارد.
ماســن همچنیــن تأکیــد کــرد کــه مــا شــرایط خطــر را بســیار جــدی 
ــا  ــام غــرب اروپ ــای گذشــته در تم ــن شــرایط در ماه ه ــم. ای می بینی

بــه شــدت افزایــش پیــدا کــرده اســت.
ــا  ــان ب ــی آلم ــات داخل ــازمان اطاع ــمپوزیوم س ــک س ــروز ی دی
ــده گان  ــد. نماین ــزار ش ــن برگ ــش در برلی ــم داع ــوع تروریس موض
ســازمان های اطاعاتــی و پولیــس می خواهنــد دربــارۀ تهدیــد 
جهانــی، شــرایط خطــر در آلمــان و دفــاع در برابــر تروریســم بــا هــم 

ــد. ــو کنن ــث و گفت وگ بح
ــه  ــان ب ــر از آلم ــش از ۸00 نف ــن حــال بی ــۀ ماســن در همی ــه گفت ب
مناطــق جنگــی در ســوریه ســفر کرده انــد. 2۶0 نفــر از آن هــا 
ــاک  ــوان عناصــر بســیار خطرن ــه عن ــراد را ب ــن اف ــا ای برگشــته اند. م

ارزیابــی می کنیــم.
ــا  ــش ی ــه داع ــته ب ــا و وابس ــتی تنه ــل تروریس ــر عوام او از خط
ــتی  ــات تروریس ــد حم ــه می توانن ــان ک ــی در آلم ــای افراط گروه ه
را در آلمــان مرتکــب شــوند هشــدار داده و در عیــن حــال گفــت: در 
ــته های  ــود هس ــر وج ــی دال ب ــه  مدرک ــا هیچ گون ــر، ام ــال حاض ح
ــوان یــک خطــر مطــرح  ــه عن ــد ب تروریســتی در آلمــان کــه می توان

باشــد وجــود نــدارد.

برای اولین بار مسابقه بایسکل رانی بانوان از سوی »دختران مبارز« در 
والیت هرات راه اندازی گردید. برگزار کننده گان این برنامه می گویند، 
این مسابقه به منظور به نمایش گذاشتن توان مندی بانوان در اجتماع 

بر پا شده است.

از سوی گروه »دختران  بایسکل رانی در والیت هرات دیروز  مسابقۀ 
مبارز« آغاز گردید.

در این مسابقات که در حدود سی تن از بانوان شرکت کرده بودند، 
فاصلۀ حدود ۵00 متر را رکاب زدند.

برگذاری  مسؤالن  از  یکی  و  مبارز  دختران  گروه  عضو  خالقی،  الهه 
این برنامه گفت: هدِف راه اندازی این برنامه از میان برداشتن تفکیک 

جنسیتی در ورزش می باشد.
او افزود: در این مسابقه برای سه تن از اشتراک کننده گان جوایز نفیسی 

اهدا گردید.
در همین حال، شماری از بانوان  اشتراک کننده در این مسابقه ورزشی، 
با خاطری  تا  کند،  تأمین  بیشتر  را  امنیت شان  تا  از دولت می خواهند 
آسوده و امنیت کامل بتوانند به ورزش های مورد عاقۀ خود پرداخته و 

توان مندی های خود را به نمایش بگذارند.
از آن خود کند و  افشار« توانست مقام اول را  این مسابقه »مریم  در 

مستحق یک عراده بایسکل ورزشی گردد.
والیت  در  مدنی  فعال  دختران  از  تن  بنچ  شامل  مبارز  دختران  گروه 
هرات می باشند، که در گذاشته برنامه های متنوع اجتماعی در راستای 

فعالیت های بانوان در والیت هرات را راه اندازی کرده اند.
این بانوان می گویند: زنان هم عضوی از اجتماع هستند و اگر فرصتی 
میسر گردد، توانایی فعالیت های زیادی همانند مردان را در جامعه دارا 

می باشند.

پنجشیر  والیت  در  دیروز  ویژه یی  همایش  طی  ورزشی  جشنوارۀ 
راه اندازی گردید.

ترغیب  و  تشویق  به خاطر  می گوید،  پنجشیر  والیت  ورزش  آمریت 
هرچه بهتر جوانان به ورزش، این جشنواره را برای یک روز برگزار 

کرده است.
محمود قاسمی، مسوول ادارۀ ورزش پنجشیر گفت که در این جشنواره 
حدود پنجصد ورزشکار از رشته های مختلف ورزشی شرکت داشته که 

به نمایشات و رقابت های ورزشی می پردازند.
تکواندو  از رشته های  این جشنواره ورزشکاران  افزود که در  قاسمی 
پومسه، آشی ها کاراته، کیک بوکس، مبارزه آزاد )فری فایت(، کانفو، 

پهلوانی، والیبال، فوتبال و کیک جیتسو شرکت دارند.
مسوول ادارۀ ورزش این والیت گفت، به منظور تشویق جوانان این 
پنجشیر  در سطح  را  ورزشی  برنامه های  هم چو  تا  دارد  تصمیم  اداره 

گسترش دهد.
گفته می شود، این جشنواره با اشتراک مقامات محلی، متنفذین، جوانان 
و مسوولین امنیتی در باشگاه ورزشی مارشال محمد قسیم فهیم واقع 

بازارک مرکز والیت پنجشیر برگزار گردیده است.

همکاری امریکا و هند برای جنگ 
زیردریایی در اقیانوس هند

سازمان اطالعات داخلی آلمان:

خطر حمالت تروریستی داعش
 در آلمان همچنان باالست

مسابقه بایسکل رانی بانوان 
در هرات برگزار شد

جشنوارۀ ورزشی
 در پنجشیر راه اندازی شد

سالم وحدت

های  رسانه  در  زنان  حضور  نماد  خیل  ابراهیم  شکیال 
افغانستان، کشور را ترک کرد !

نام  صاحب  و  معروف  خبرنگار  شدن  خارج  از  امروز 
تلویزیون طلوع خانم شکیا ابراهیم خیل خبر شدم، واقعًا به آینده آزادی 
بیان از گذشته نگران بودم و این نگرانی ام بیشتر شد، این رفتن ، رفتن ها 
اینده آفغانستان و آینده این ملت را تار و تاریک می سازد، در گذشته اگر 
مهاجرت بود و اگر ترک وطن بود اساس و بنیاد آن موضوع کار و افتصاد 
بود، اما در یک ده اخیر بخصوص در این دوسال پسین فرار نخبگان، بیرون 
بخاطر  افغانستان  از  یافته  تعلیم  و  اندیشه  و  افراد صاحب تحصیل  شدن 
ادامه حضور مافیای سیاسی و  امنیتی و شرایط بد زندگی و  تهدید های 
اقتصادی و بی عدالتی و ظلم و ستم است، این موضوع سبب نگران بیشتر 
و باعث پریشانی عمیق و بی حد و حسر برای من و برای نسل ما شده 

است،
افغانستان و  ابراهیم خیل یکی از مبارزین واقعی، خبرنگار عاشق  شکیا 
عاشق کودکان دردمند و رنج کشیده این سرزمین زخمی بود، او با همه 
انسانی و مهر مادری  این سرزمین آشنا بود و درک  درد ها و رنج های 
نسبت به مردمش و نسبت به کشورش داشت، شاید سالها کوشید تا مگر 
مرحمی بر دردها، زخم ها باشد و صدای مظلومیت مادران و خواهران در 
بند و استبداد دیده اش شود و شاید برای آینده نه چندان روشن تاش 
کرد و شاید انگیزه داشت تا مردم اش را روحیه بدهد، ایمان داشت می 
تواند موثر باشد و روزنه ای از امید برای زنان و دختران افغانستان باشد، 
که تهدید ها و تهدید ها جلو صدای او را گرفتند و او را مجبور به ترک 
کشور و مادر وطن اش ساخت، به یقین که او تنها صدای ماندگار عدالت 
خواهی بود و در چندین حرکت و اعتراضی بخاطر اصاح و عدالت طلبی 
و دادخواهی و شنیدن صدای اعتراض مردم من شاهد حضور توانمند و 

با صابت او بودم،
اما وقتی امروز خبر ناگهانی خروج او از افغانستان را شنیدم شوکه شدم و 
واقعًا به آینده همکاران خودم در خبرگزاری بخدی ، آینده مردمم و آینده 
آزادی های انسانی و آزادی بیان در افغانستان بیشتر از پیش نگران شدم !

سران دولت باید متوجه نگرانی های مردم و بخصوص متوجه تهدید ها 
بر ضد خبرنگاران و متوجه کمین دشمنان آزادی بیان باشند، شاید یکی از 
کسانی که بعد از حمله مسلحانه شکایتم را رسمی تقدیم رئیس جهمور 
کردم، من باشم، اما تا امروز کوچک ترین بررسی و پیگیری در مورد نشده 

است، این بی پروایی ها به نگرانی های ما افزوده است !

ملک ستیز

به تو می بالم بامیانم!
دیروز  دنیاست.  شهر  مدنی ترین  بامیان  من  برای 
پیام  و  تظاهرات  با  را  کارگر  روز  این شهر،  شهروندان 

ویژه یی تجلیل کردند: »کار حق ماست، اما کار نیست«!
نمایشات  سیار،  کتاب خانۀ  »الکین«،  به نام  راهی  چهار  مسمی سازی 
هنری و ورزشی با شرکت بانوان، حضور فعال بانوان دانش گاهی در 
حیات اکادمیک، صیانت از فرهنگ باستانی شهر و شگوفایی ادبیات در 

میان نسل جوان از نماد های برجستۀ این شهر دوست داشتنی ماست.
به فعاالن مدنی این شهِر باصفا باید بالید.

معروف بیانگر

شیوه های ناکارآمد اداره و مدیریت در افغانستان
آمــوزگاران علــم اداره و مدیریــت در مــورد چگونه گــی 
برخــورد بــا زیردســتان و این کــه چگونــه در کم تریــن 
ــراد  ــد: اف ــید، می گفتن ــده رس ــن ش ــداف تعی ــه اه ــن، ب ــِت ممک وق
مجــرب را پیــدا کنیــد، احســاس و عاطفــۀ آن هــا )زیردســتان( 
ــات  ــای جلس ــد، به ج ــاد کنی ــی ایج ــداف واقع ــد، اه ــر کنی را درگی
ــر از  ــان را بهت ــد، تیم ت ــزار کنی ــاد برگ ــات ش ــد جلس ــک، بای ُخش
ــد،  ــا بدهی ــه آن ه ــتباه کردن را ب ــت اش ــد، فرص ــه کنی ــان تربی خودت
ــن  ــد، جش ــان بگذاری ــع را در اختیارش ــد، مناب ــویق کنی ــا را تش آن ه
بگیریــد، مراقــب آن چــه انجــام می دهیــد و آن چــه می گوییــد باشــید، 
وفــاداری و روحیــۀ تیمــی را بــه آنــان القــا کنیــد، بــرای تیــم خــود 
ــروی  ــد، از نی ــرام بگذاری ــردی احت ــای ف ــه تفاوت ه ــد، ب ــارزه کنی مب
ــص را  ــود و ناق ــتم های بیه ــد، سیس ــتفاده کنی ــزه دادن اس ــت انگی مثب
کنــار بگذاریــد، زیردســتان را طــوری بــار بیاوریــد کــه به جــای بیــان 
ــد، از یک نواخــت فکرکــردن  ــه کنن ــه شــما راه حــل ارای مشــکات ب
پرهیــز کنیــد، آن هــا را بــا تهدیــد وارعــاب وادار بــه انجــام کار نکنیــد 

و...
ــده  ــه به دســت آم ــاال از روی ســال ها تجرب ــای ب ــدون شــک پیام ه ب
ــز  ــای را نی ــوع ادارات، موفقیت ه ــن شــیوه ها در هرن و اســتفاده از ای
در پــی داشــته اســت، امــا مــن نمی دانــم در کشــور مــا چــرا هنــوز 
هــم می خواهنــد کارهــا را بــا شــیو ه های ناقــص قــرن نوزدهمــی بــا 
ــر،  ــد، تحقی ــی تهدی ــی گری، تُرش روی ــرس، عبوس ــب، ت ــاد رع ایج
فشــار، عصبانیــت و غیــره کــه یــک شــیوۀ فرســوده و نــاکام اســت، 

بــه پیــش ببرنــد.
ــای  ــد اوالً انگیزه ه ــه و ناکارآم ــای کهن ــردن میتوده ــا به کارب ــًا ب بن
کاری را در وجــود مادونــان از بیــن می برنــد، ثانیــًا بــه ســبب 
ــان  ــز در وجــود آن ــکار نی ــی، قــدرت خاقیــت و ابت فشــارهای روان
دســت آوردهای  انتظــار  کــه  همین جاســت  از  می شــود،  کشــته 

داشــت. نمی تــوان  را  چشــم گیر 

فیـسبـوک نـــامــه
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

تصویب  افغانستان  و صنایع  تجارت  اتاق  مسوالن 
رشد  راستای  در  موثر  گام  یک  کارشیوهرا  این 

تولیدات داخلی و افزایش صادارت عنوان کردند.
صنایع  و  تجارت  اتاق  معاون  الکوزی،  جان  خان 
یک  در  دوشنبه)۱۳اریبهشت(  دیروز  افغانستان 
نشست خبری گفت که حمایت از صنعت داخلی 
گامی موثر در راستای خودکفایی و تولیدات داخلی 

است.
چالش های  سایر  به  تا  خواست  دولت  از  وی 
و  کرده  توجه  کشور  در  سرمایه گذاری  فرا روی 

امنیت تاجران و سرمایه گذاران را تأمین کند.
کارشیوه حمایت از سرمایه گذاران از سوی ریاست 
اتاق تجارت و  با همکاری  گمرکات وزارت مالیه 
صنایع و وزارت تجارت و صنایع به شورای عالی 
اقتصادی ارائه شده بود که مورد تأئید این شورا قرار 

گرفته و تصویب شد.
این کارشیوهدر حالی تصویب می شود که برخی از 
کارشناسان اقتصادی می گویند که در سال گذشته 

حدود 2 هزار کارخانه ورشکسته شد.
بیانس  و  مالیات  صنایع،  و  تجارت  اتاق  معاون 
و  تاجران  فرا ُروی  چالش های  جمله  از  را  زیاد 
چنین  در  که  افزود  و  کرد  عنوان  صنعت گران 
تاجران  برای  بیانس  و  مالیات  افزایش  شرایطی 
و سرمایه گذاران یک چالش جدی محسوب می 

شود.
آقای الکوزی ادامه داد که این قوانین دشوار شاید 

برای کشوری مثل امریکا نیز مناسب نباشد.
اعمار سردخانه ۱0 هزار تُنی

به  که  گویند  می  صنایع  و  تجارت  اتاق  مسوالن 
در  میوه  تُنی  هزار   ۱0 ی  خانه   سرد  یک  زودی 
که  شد  خواهد  ایجاد  کابل  المللی  بین  فرودگاه 
فرمان آن از سوی رئیس جمهوری ارائه شده است.
خان جان الکوزی، هدف از ایجاد این سرد خانه را 

افزایش صادرات میوه خواند و از دولت خواست 
والیت  فرودگاه های  در  را  سردخانه های  چنین  تا 

هرات، بلخ و قندهار نیز ایجاد نماید.
معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان تأکید کرد: 
توجه  کشور  اقتصاد  و  خصوصی  سکتور  به  اگر 
نشود، جنگ خاتمه نمی یابد، زیرا تا زمانی که مردم 
از حوزه اقتصادی ُرشد نکند، همچنان دنبال جنگ 

خواهد بود.
تا  خواست  دولت  از  سخنانش  اخیر  در  الکوزی 
تا  بسازد  سهل  را  سرمایه گذاری  و  تجاری  قوانین 

سرمایه گذاران بتواند با خیال آسوده فعالیت کنند.
کمک های  قطع  حافظی  آذرخش  حال،  همین  در 
جامعه جهانی را سقوط اقتصاد افغانستان خواند و 

افغانستان  به  جهانی  جامعه  کمک های  اگر  افزود: 
دچار  عظیم  بحران  یک  به  کشور  این  شود،  قطع 

خواهد شد.
حافظی تأکید کرد: اکنون 40 درصد نیروی کشور 
بیکار است که خود یک بحران محسوب می شود و 
دولت باید راه های بهتری را برای پیشرفت اقتصاد 
کشور بیاید، نه اینکه با مالیات زیاد اقتصاد کشور را 

خراب تر از پیش بگرداند.
اگاهان امور اجتماعی نیز بر این باورند که بیکاری 
و فقر عامل اصلی ناامنی در کشور است و از سوی 
گذشته  سال  در  که  است  شده  باعث  ناامنی  دیگر 
به  و  کند  ترک  را  کشور  تن  هزار   200 از  بیش 

کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی بدهند.

د افغانستان د ميل امنیت شورا وايي، د طالبانو ټولې 

پاکستان  په  تبلیغايت ستډیوګانې  ترانو  د  او  رسنیزې 

کې فعالې دي.

د دې شورا ویاند تواب غورځنګ د دوشنبې په ورځ 

په کابل کې وویل، په هېواد کې دننه ځینې کړۍ، د 

دغو ویرې اچوونکو موادو د خپرولو هڅې کوي.

په پاکستان کې د طالبانو د تبلیغاتو، ترانو اوهمدارنګه 

ستډیوګانو  د  لپاره  چمتوکولو  د  موادو  دغو  د 

افغانستان  موجودیت، کومه نوې خربه نه ده چې د 

د ميل امنیت شورا ورته اشاره کوي.

تواب  ویاند  شورا  د  امنیت  ميل  د  افغانستان  د 

غورځنګ د دوشنبې په ورځ په کابل کې د حکومت 

ګډې  په  رسه  ویندویانو  له  ادارو  ییزو  سیمه  د  او 

د  چې  مرشان  طالبانو  د  وویل،  کې  ناسته  خربې 

بهرنیو استخباراتو له خوا ګامرل کېږي، هڅې کوي 

ډول  یو  الرې  له  تبلیغاتو  د  کې  افغانستان  په  چې 

رواين جنګ ته ملن ووهي.

هغه زیاته کړه:

او  شبکې  ټولنیزې  پاڼې،  ویب  ټولې  طالبانو  »د 

پاکستان  په  ستډیوګانې  ترانو  او  سندرو  جنګي  د 

د  دي،  ګامريل  ورته  یې  ډلې  خاصې  او  دي  کې 

طالبانو او نورو تروریستي ډلو کوښښ دا دی چې د 

افغانستان پرخلکو تپل شوی جنګ چې دوی په کې 

د اجیرانو په توګه استعاملېږي، له دیني اړخه توجهه 

کړي، خو هغه ګروپونه چې مرشان یې د استخبارايت 

حلقو په خوښه ټاکل کېږي، په هیڅ صورت پر یوه 

مسلامن ملت یوې تپل شوې جګړې ته د مرشوعیت 

د ورکولو حق نه لري.«

پخوا تردې خلکو له حکومته غوښتي چې د طالبانو 

د  هغوی  د  ته  فعالیتونو  دغو  او  مرکزونو  تبلیغايت 

لومړی ځل دی چې  دا  الرسيس مخه ونیسی، خو 

تبلیغايت  دغو  د  کې،  پاکستان  په  چارواکي  افغان 

شبکو په اړه څرګندونې کوي.

همدارنګه د افغانستان د ميل امنیت عمومي ریاست 

بیا بیا ویيل کوم کسان چې په ویره اچوونکو فعالیتونو 

کې نیول شوي، په پاکستان کې روزل شوي دي.

مهال  هغه  وضعیت  ترمنځ  اباد  اسالم  او  کابل  د 

ترینګلی شو چې په کابل کې د ملی امنیت پر لسم 

ریاست برید وشو.

په دې برید کې ۶۴ کسان ووژل شول او شا او خوا 

۳۵۰ په کې ټپیان شول.

د پېښې په اړه افغان حکومت ویيل چې دا حمله په 

پاکستان کې پالن شوې وه.

پر  څرګندونو  غو  د  د  حکومت  افغان  د  پاکستان 

وړاندې څه نه دي ویيل، خو پخوا تردې یې دا ډول 

خربې رد کړي دي.

په ورته وخت کې د افغان ولسمرش د ویاند مرستیال 

کې  ناسته  خربې  دغې  په  چې  پال  مینه  دواخان 

حارض و، وویل چې روان کال به د ټولو ترهګرو ډلو 

د ماتې کال وي.

هغه  دی،  کال  بریا  د  زموږ  سږکال  کړه:  زیاته  هغه 

ګواښونه چې همدا اوس په هېواد کې محسوسېږي، 

کې  هرځای  په  هېواد  د  یې  رستېري  ور  زړه  افغان 

خنثی کوي.«

افغان چارواکو ویيل چې د پاکستان د کړنو په اړه به د 

ملګرو ملتو د امنیت شورا ته شکایت وکړي.

دا چې دا شکایت به کله کېږي او په افغانستان کې 

به  دا  وکړي،  اغېز  څومره  السوهنو  پر  دپاکستان  به 

وروسته معلومه يش. منبع: د آزادی رادیو

کارشیوۀحمایت از صنعت داخلی تصویب شد

د طالبانو د تروریستي تبلیغاتو ستډیوګانې په پاکستان کې دي

گزارش لحظه به لحظه سیا از قتل بن الدن

 پنج سال بعد

ــکا  ــده امری ــاالت متح ــزی ای ــتخبارات مرک ــازمان اس س
)ســیا( بــه مناســبت ســالگرد عملیــات کشــتن اســامه بــن 
ــن  ــان ای ــده، از جری ــر شــبکه تروریســتی القاع الدن رهب
عملیــات در تویتــر گــزارش لحظــه بــه لحظــه داده اســت، 

امــا پنــج ســال بعــد از عملیــات.
ــکا  ــده امری ــاالت متح ــزی ای ــتخبارات مرک ــازمان اس س
)ســیا( بــا اســتفاده از هشــتگ )#UBLRaid( جزئیــات 
ــن الدن را  ــامه ب ــه اس ــال 20۱۱ علی ــی س ــه اول م حمل
طــوری در تویتــر لحظــه بــه لحظــه گــزارش داده اســت 

ــد. ــاق بیفت ــان واقعــی اتف ــا در زم ــه گوی ک
ــده  ــتی القاع ــبکه تروریس ــس ش ــن الدن، موس ــامه ب اس
ــاد  ــت آب ــهر ایب ــال 20۱۱ در ش ــی س ــخ دوم م ــه تاری ب
پاکســتان توســط نیروهــای ویــژه امریکایــی کشــته شــد.
ــات  ــالگرد عملی ــن س ــت: »در پنجمی ــیا گف ــازمان س س
ــه  ــات ب ــن عملی ــا از ای ــن الدن، م کشــته شــدن اســامه ب
شــکلی توییــت می کنیــم کــه گویــا ایــن اتفاقــات همیــن 

ــد.« ــروز می افتن ام
ــا و  ــارک اوبام ــد ب ــر جدی ــامل تصوی ــا ش ــن توییت ه ای
ــکا در  ــده امری ــاالت متح ــه ای ــای بلندرتب ــر مقام ه دیگ
»اتــاق وضعیــت« اســت کــه در حــال تماشــای عملیــات 

ــن الدن هســتند. ــه ب علی
ــر  ــد از ظه ــه شــده: »۱:۵۱ بع ــا گفت در یکــی از توییت ه
بــه وقــت منطقــه زمانــی شــرقی )EDT( – هلیکوپترهــا 
بــه مقصــد ســاختمانی در ایبــت آبــاد پاکســتان از 

ــد.« ــت کردن ــتان حرک افغانس
در توییــت دیگــر آمــده اســت: »۳:۳0 بعــد از ظهــر 
)EDT( – دو هلیکوپتــر در مجتمــع ]بــن الدن[ در ایبــت 
ــا  ــرد، ام ــادم ک ــی تص ــد. یک ــرود آمدن ــتان ف ــاد پاکس آب

ــه دارد.« ــت ادام ــا جراح ــر و ی ــدون تاخی ــات ب عملی
ــا ایــن اقــدام ســیا، جــان برینــن رئیــس ایــن  همزمــان ب
ســازمان اســتخباراتی هشــدار داد کــه القاعــده بــه عنــوان 
یــک تهدیــد باقــی مانــده اســت و گــروه خــود خوانــده 
داعــش تنهــا یــک ســازمان نــه بلکــه یــک پدیــده اســت.
ــش  ــا بخ ــت: »م ــی« گف ــی س ــبکه »ان ب ــه ش ــن ب برین
بــزرگ القاعــده را تخریــب کردیــم. ایــن ســازمان کامــًا 
ــز  ــن تمرک ــد روی ای ــن، بای ــه اســت. بنابرای ــن نرفت از بی

ــد.« ــرده می توان ــه ک ــبکه چ ــن ش ــه ای ــم ک کنی
ــر  ــردن رهب ــن ب ــه ازبی ــزود ک ــیا اف ــازمان س ــس س رئی
ــد  ــن گــروه خواه ــر ای ــر بزرگــی« ب ــروه داعــش »تاثی گ
ــرای  ــد )داعــش( چالشــی ب ــده جدی داشــت: »حــاال پدی

ــود.« ــد ب ــش رو خواه ــال های پی ــا در س م
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