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دکلیــو د بیــا رغونــې او پراختیــا وزارت د هیــواد دکلیوالــو د ژونــد د ښــه وايل او د بیوزلــۍ د کچــې دکمولــو پــه موخــه  د 

ــوږ  ــې زم ــرڅ کــې ی ــه ت ــې ده چــې پ ــه الره اچول ــروژه پ ــې او ســاتنې پ ــې ، څارن ــو والیتونوکــې د کارموندن ــه بیالبیل ــواد پ هی

یوشــمیر زیــات وزګاره اوبــې روزګاره کلیــوال پــه ســامل کار بوخــت شــوي او د اقتصــادي پلــوه هــم دهغــوی پــه ژوندانــه کــې 

د پــام وړ بدلــون راغلــی دی.

دمــيل پیوســتون پروګــرام دکارموندنــې، څارنــې او ســاتنې دپــروژې دتطبیــق پــه لــړ کــې، دې پــروژې د ننګرهــار ښــکيل والیــت 

تــه هــم الره وموندلــه او دننګرهــار والیــت رشیفــو خلکوهــم وکــوالی شــول چــې ددغــه وګړنیــز او ارزښــتناک  پروګــرام څخــه 

برخمــن يش . 

دڅارنــې اوســاتنې دغــه پــروژه چــې د ســړک او کانــال ترمیمــول دي اوس د ننګرهــار والیــت د رسخــرود ولســوالۍ پــه جلــوان 

کيل کــې بشــپړه شــوې او نــږدې )۴۴۸( کورنــۍ دهغــې د ښــيګڼو څخــه ګټــه اخــيل. 

ــه ماهــر او  ــديل او )۶۵( تن ــۍ لګی ــررسه کولوکــې ، څــه ناڅــه )۶۴۰۰۰۰( افعان ــه ت ــروژې پ ــه کــړو چــې ددغــې پ ــد زیات بای

ــوي دي. ــت ش ــه کاربوخ ــران دي پ ــر ماهرکارګ ــر او غی ــًا )۱۴۰۵( ماه ــې مجموع ــر چ ــر کارګ ــر ماه ــه غی )۱۳۴۰( تن

دکلیــود بیــا رغونــې او پراختیــا وزارت د مــيل پیوســتون پروګــرام د کارموندنــې ، څارنــې اوســاتنې ددغــې پــروژې پــه تــرڅ کــې 

د کلیــو خلکــو تــه ترانســپوريت ســهولتونه رامنځتــه شــوي څــو کلیــوال وکولــی يش خپــل زراعتــي محصــوالت پــه چټکــه او 

آســانه تــو ګــه بــازار تــه وړانــدې کــړي او بلــه دا چــې د بیالبیلوکليــو او د ولســوالۍ د مرکــز رسه واتــڼ کــم شــوی او همــدا شــان 

، خلــک د ښــاري ســهولتونو څخــه هــم برخمــن شــویدي.

محمد نسیم د دې کيل یوتن اوسېدونکی چې  )۴۲( کاله عمر لري ، داسې وایي:

» زمــوږ پــه کيل کــې پــه ســلو کــې )۸۵( خلــک وزګاره وو چــې دهغــو لــه جملــې څخــه یــو، زه خپلــه یــم. زه د )۱۲( کســانو 

درلودونکــې کورنــۍ، رسپرســت او مســؤول یــم . زمــا اقتصــاِدي وضعیــت دومــره پــه ټیــټ حالــت کــې وو چــې هیــڅ ویلــی 

نشــم ، ځکــه بــل دومــره لــوی څــوک نلــرم چــې زمــارسه پــه کارکولوکــې مرســته وکــړي. د ورځــې د یوڅاښــت ډوډۍ پــه 

پیداکولــو قادرنــه وم. د افغانســتان څــو والیتونوتــه مــې د کار لپــاره ســفرونه کــړي او ډېــرې ســتونزې اومشــکالت مــې ګالــيل 

دي، خــو دومــره  ونــه توانیــدم چــې خپلــې کــورين تــه پــه آســانه یــوه مــړه ډوډی پیــدا کــړم. 

خــو الحمــد للــه اوس ددې پــروژې پــه کارکــې مــا او د کيل نــورو خلکــو کاروکــړ، د روژې مبارکــې میاشــتې  اواخرتخرچــه 

راتــه پکــې برابــره شــوه اوبــل داچــې زمــا میرمنــه د زړه ناروغــۍ لــري، دهغــې معاینــات مــې هــم پــدې پیســو بانــدې وکــړل. 

نوپــه لنډوالفاظــو درتــه ویلــی شــم ، زمــا د کورنــۍ پــه صحــې برخــه ، اقتصــادي برخــه، او د ټــول کيل پــه بیارغونــه یــې مثبــت 

اثرکــړی دی. مثــاًل پــه لومــړي قــدم کــې زمــوږ دکيل هغــه وران، ویجــاړ او کنــدې کنــدې ســړک دومــره تخریــب شــوی و چــې 

پــه هیــڅ ډول رسه د موټــرو لپــاره د تللــو امــکان نــه وو. پــه ډیــرو مشــکالتورسه بــه مــوږ او موټرچلونکــو پکــې تــګ راتــګ کاوه 

. داکــرت، کلینــک ، مکتــب ، بــازار اونورغــم اوښــادۍ تــه پــه وخــت رسه نــه شــو رســېدلی اوزمــوږ د کيل زراعتــي محصــوالت 

بــه پــه معیــن وخــت بازارتــه هــم نــه عرضــه کیــدل ، خــواوس د ســړک پــه جوړیــدو رسه زمــوږ هغــه ټولــې ســتونزې حــل شــوي 

دي.« 

عبد الرازق ددې کيل یو سپین ږیری او قومي مرش چې )۵۰( کاله عمر لري داسې وایي:

ــوه نفــر  ــه ی ــه پ ــر چلوونکوت ــورې موټ ــر کيل پ ــه ت ــه عمومــي ســړک ن ــه ل ــو مــوږ ب ــه وو، ن ــم ن ــه چــي زمــوږ ســړک ترمی » کل

)۴۰( افغانــۍ کرایــه ورکولــه، مګــر اوس هریــو )۲۰( افغانــۍ کرایــه ورکــوو. مــوږ ټــول د کيل اوســېدونکي د مــيل وحــدت لــه 

حکومــت اوپــه خاصــه توګــه د کلیــو د بیــا رغونــې او پراختیــا وزارت څخــه ډیــره مننــه کــوو چــې مــوږ تــه د کار زمینــه برابــروي 

ــې  ــې داس ــوو چ ــه ک ــه هیل ــو څخ ــه ارګانون ــه مربوط ــوړوي . ل ــروژې ج ــی پ ــر بنای ــو ر زی ــه او ن ــړکونه ، کانالون ــږه س ، زمون

پروګرامونــو تــه چــې لــه یــوې خــوا دهیــواد نــه بهرتــه زمــوږ د اوالدونــو د ســفرنه څــه ناڅــه مخنیــوی کــوي او لــه بلــې خــوا پــه 

افغانســتان کــې د ســولې او آرامــۍ یواځنــی ســبب هــم دی، نــو رې هــم ادامــه ورکــِړي .«

د څارنې ، ساتنې او کار موندنې )MCG( پروژې په لړکې
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سـرانجام بـاری جهانـی وزیر پیشـیِن اطالعات 
و فرهنگ، دلیل اصلِی اسـتعفایش را نوشـت. او 
پیـش از این، دلیـل کناره گیرِی خـود از وزارت 
"مشـکالت صحـی"  را  فرهنـگ  و  اطالعـات 
نشـر  بـا  به تازه گـی  ولـی  بـود،  کـرده  اعـالم 
نامه یـی در فضای مجـازی گفته اسـت که دلیل 
اصلـِی کنـار رفتنـش از وزارت، "دخالت هـای 
بی جـاِی ارگ ریاسـت جمهوری" بـوده اسـت. 
بـه گفتـۀ آقای جهانـی، ارگ در داخِل خود یک 
وزارت مـوازِی اطالعـات و فرهنگ ایجاد کرده 
بـود کـه کارهـای وزارت را مدیریـت می کـرد. 
او همچنیـن از عـدم توجـه رییس جمهـوری به 
مشـکالِت وزار نیـز شـکایت کـرده و نوشـته، 
در دورۀ کاری اش بـه عنـوان وزیـر اطالعات و 
فرهنـگ، فقط چهـار بار آن هم برای نیم سـاعت 

توانسـته رییس جمهـوری را مالقـات کند. آقای 
جهانـی در ایـن نامه گفته اسـت کـه تعدادی در 
اطـراِف رییس جمهـوری حلقـه زده انـد که مانع 

رابطـۀ او بـا دیگران می شـوند.
دولـت  ارشـِد  مقـامِ  سـومین  جهانـی  آقـای   
کناره گیـری  مقامـش  از  کـه  اسـت  افغانسـتان 
می کنــد. پیـش از او، وزیـر معـادن و پترولیم و 
رییـس ارگان هـای محلی نیز از سمت های شـان 
کنـار رفته انـد. جالـب این جاسـت کـه هر سـه 
نفـری کـه موقعیت هـای دولتـی خـود را رهـا 
کرده انـد، از تیـم تحـول و تداوم بـوده و روابط 
بسـیار نزدیکـی  در زمـان مبـارزات انتخاباتی و 

پیـش از آن، بـا رییس جمهـوری داشـته اند. 
کسـانی کـه بـه دالیـل مشـابه و یـا چیزهـای 
رهـا  را  خـود  دولتـِی  موقعیت هـای  دیگـری 
کـرده انـد، در دولت وحـدت ملی کم نیسـتند. 
شـاید در مـورد آن ها گفته شـود که با شـخِص 
آقـای غنـی و یا در مجمـوع، با دولـت وحدت 
ملـی مشـکل داشـته اند؛ اما این سـه نفـر که به 
هیچ وجـه نمی توانسـتند بـا آقـای غنی مشـکل 
داشـته باشـند. شـناختی کـه مثـاًل مـن از داکتر 
داوودشـاه صبـا وزیر پیشـیِن معـاون و پترولیم 
دارم، این اسـت که از گذشـته با شـخص آقای 
غنـی روابـط بسـیار نزیکـی داشـت و بـه دلیل 
همیـن شـناخت و روابـط، در کنـارِ او در تیـم 
تحـول و تـداوم قـرار گرفـت. آقـای صبـا در 
جریـان مبـارزات انتخاباتـی در حـوزۀ هـرات، 
بـه نفع آقـای غنـی کارهای زیـادی انجـام داد. 
او نیـز بـه دلیـل مشـابه و یـا آن گونه کـه من از 
برخـی منابـع نزدیـک بـه آقـای صبا شـنیده ام، 
حتـا بدتـر از آقـای جهانـی از کارش مجبور به 
اسـتعفا شـد. آقـای صبـا به دلیـل همـان ارادتی 
که به شـخص آقـای غنـی دارد، از گفتن دالیل 
اسـتعفاِی خـود اجتنـاب ورزیـد؛ ولـی مطمینـًا 
او نیـز روزی همچـون آقـای جهانـی مجبـور 
بگشـاید و  بـه سـخن  لـب  خواهـد شـد کـه 
رازهـای زیـادی را افشــا کنـد. رازهـای آقـای 
صبـا از داخـل ارگ بـدون شـک بـه مراتـب 
او  انـد.  حیاتی تـر  و  هیجان انگیزتـر  مهم تـر، 
رازهایـی را در دل نهـان داشـته کـه مسـتقیمًا با 

قراردادهـای معـادِن افغانسـتان رابطـه دارد. 
البتـه شـبیِه حرف هـای آقـای جهانـی را چندی 
دولـت  اجرایـِی  رییـس  عبـداهلل  داکتـر  پیـش 
وحـدت ملـی نیـز بـه زبـان آورد امـا در ایـن 
مجـال عمدتـًا بـه کسـانی ارجـاع داده می شـود 
که شـخِص آقـای غنـی در انتخـاب آن ها نقش 
داشـته و یـا عمـاًل از تیـم تحـول و تـداوم و از 
نزدیـکان رییـس جمهـوری بـوده اند. چـرا این 
افـراد نتواسـتند کـه دیگـر در کنارِ آقـای غنی و 
حتـا در کنـار او در دولـت باقـی بماننـد؟ چـه 
چیزهایـی مانـع ادامـۀ همـکارِی ایـن افـراد بـا 
کسـی شـد کـه از او بـه عنـوان "مغـز متفکـر" 
یـاد می کردنـد. مـن بارهـا از زبـان آقـای صبـا 
جمالتـی را در وصـِف رییس جمهوری شـنیده 
بـودم کـه فقـط می تـوان در توصیـِف قدیسـین 
از آن هـا اسـتفاده کـرد. چرا چنین شـد و کسـی 
که تـا دیروز بـرای هـواداراِن نزدیکش انسـانی 
قدیـس شـناخته می شـد، چنین چهرۀ زشـت و 

کریـه پیـدا کرد؟
یافتـن پاسـخ بـه چنیـن پرسـش هایی، کارِ زیاد 
دشـواری نیسـت. بـه نظـر مـن، دلیـل اصلـِی 
فاصلـه گرفتِن نزدیـکان آقای غنـی از او، برمال 
شـدن چهـرۀ اصلـی او برای آن هاسـت. شـاید 
برخـی از این هـا، فریـب چهرۀ ظاهـراً اکادمیک 
و ظاهـراً صـادق آقـای غنـی را خـورده بودند، 
ولـی وقتـی بـا او وارد عرصـۀ قـدرِت سیاسـی 
شـدند و بـه کار دولت داری آغـاز کردند، آن گاه 
بـه ظاهـر  آن چهـرۀ  کـه در پشـت  فهمیدنـد 
اکادمیـک، فـردی نشسـته که انتظـارش را اصاًل 

شتند. ندا
 دلیـل صحبت هـای عبدالرشـید دوسـتم معاون 
اوِل ریاسـت جمهوری کـه او نیـز از هم پیمانـاِن 
او  بـود؟  چـه  می شـود،  شـناخته  غنـی  آقـای 
همـان حرف هایـی را گفـت کـه حـاال بـه گونۀ 
دیگـر، بـاری جهانی وزیـر پیشـیِن اطالعات و 
فرهنـگ در نامه اش به آن ها اشـاره کرده اسـت. 
حـاال اگـر ایـن افـراد از تیـم مقابـل می بودنـد، 
و  شـک  اظهارات شـان  مـورد  در  کـه  می شـد 
تردیدهایـی نشـان داد و یـا هـم گفت کـه آن ها 
از آغـاز بـا رییـس جمهـوری خـوب نبودنـد 
و حـاال هـم انتظـار نمـی رود کـه در مـورد او 
حرف هـای مثبـت بزننـد. ولـی جنرال دوسـتم، 
بـاری جهانـی، داکتر صبـا و ... از تیـِم او بودند 
و خیلی خیلـی هـم بـه دانایـی و صداقـِت آقای 
غنـی می بالیدنـد، این هـا چه شـد کـه چنین لب 

بـه شـکوه و شـکایت بـاز کردند؟
 بـدون تردیـد هنوز ایـن افراد حرف هـای زیادِ 
دیگـری نیز پیرامـوِن آقای غنی و زدوبنــدهای 
دروِن ارگ بـرای گفتـن دارنـد کـه بـه دلیـِل 
برخـی مالحظـات، آن را پنهـان نگـه  داشـته اند 
و بـدون تردیـد روزی اگـر در رسـانه ها برمـال 
آن هـا  بـه  نشسـت های خصوصـی  در  نشـود، 
آهسته آهسـته  حـاال  شـد.  خواهـد  پرداختـه 
بـرای  رییس جمهـوری  پنهـاِن  چهره هـای 
نزدیـکان و ارادتمندانش آشـکار می شـود و این 
افـراد می فهمنـد کـه بـا چـه کسـی طـرف اند. 
شـاید آقـای جهانی چنـدان وزیـِر کارآمد برای 
فرهنِگ این کشـور نبوده باشـد ولـی در ارادِت 
او بـه شـخِص رییـس جمهـوری که نمی شـود 
ارادت  این همـه  بـا  او  وقتـی  کـرد.  تردیـد 
کنـد، حـاال  را تحمـل  آقـای غنـی  نمی توانـد 
دیگرانـی کـه از نظِر فکری نیز بـا رییس جمهور 
مشـکل دارنـد، چگونـه خواهند توانسـت با او 
کنـار بیاینـد. این طـور هـم کـه گاهـی برخی از 
سـخنگویاِن آقای غنـی می خواهند نشـان دهند 
اکادمیـک  فقـط سـخت گیری های  کـه  نیسـت 
و تخصص گرایانـۀ او سـبب رنجـِش دیگـران 
می شـود، بـل آقـای غنـی نیـات و برنامه هایـی 
او  بـه  نزدیـک شـدن  از  را  دیگـران  کـه  دارد 
می هراسـاند. افـزون بـر این هـا، افـرادی هم که 
در اطـراِف آقـای غنـی او را در محاصـرۀ خـود 
گرفتـه انـد، زیـاد آدم های خوش نامی نیسـتند و 
گاه آن هـا نیـز بـا آجنداهـای معینـی کـه دارند، 
در بدنـام کـردِن او تالش هایـی را انجام داده اند.
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بیــش از ده روز اســت کــه کمیتــۀ گزینــش فهرســِت نهایــِی نامزداِن 
ــت،  ــپرده اس ــوری س ــه رییس جمه ــی را ب ــیون های انتخابات کمیس
ــیون های  ــای کمیس ــش اعض ــری از گزین ــچ خب ــوز هی ــا هن ــا ت ام
در  ایــن  نمی شــود.  شــنیده  غنــی  آقــای  توســط  انتخاباتــی 
ــود  ــرده ب ــالم ک ــاًل اع ــت جمهوری قب ــه ارگ ریاس ــت ک حالی س
کــه انتخابــات پارلمانــی و شــورا های ولســوالی را در ســال جــاری 
ــی و  ــه وقت ُکش ــا این هم ــرد. ام ــد ک ــزار خواه ــیدی برگ خورش
وعده شــکنی، ایــن پیــام را بــه اذهــان متبــادر می کنــد کــه 
گزینــش کمیشــنراِن کمیســیون های انتخاباتــی بــرای شــخِص 
رییس جمهــور و تیــم همــکارش کارِ بســیار دشواری ســت و 
ــات  ــدۀ انتخاب ــردمِ افغانســتان را نگــراِن آین ــن "دشــواری" م همی
ــش،  ــاه پی ــی یک م ــای غن ــاِت گذشــته می ســازد. آق و تکــرار تقلب
در دیــدار بــا اعضــای کمیتــۀ گزینــش در ارگ ریاســت جمهوری، 
ــاِت  ــزاری انتخاب ــرای برگ ــت ب ــِی حکوم ــرازِ آماده گ ــن اب ضم
شــفاف و فراگیــر گفتــه بــود: »هرگونــه مداخلــۀ سیاســی در رونــد 
کارِی کمیتــۀ گزینــِش کمیشــنران کمیســیون های انتخاباتــی، جــرم 
ــد  ــرار خواهن ــی ق ــی و قضای ــوده و متخلفــان مــورد پیگــرد عدل ب
گرفــت. کارِ کمیتــۀ گزینــش بایــد بــا اســتقالل و شــفافیِت کامــل 
انجــام شــود، تــا مــردم بــاالی کمیســیون های انتخابــات و 

ــد.« ــاد نماین ــی، اعتم ــکایات انتخابات ش
ــه  ــی احال ــای غن ــه آق ــۀ کارش را ب ــش نتیج ــۀ گزین ــاال کمیت ح
نمــوده اســت امــا تعلــِل ریاســت جمهوری و تجــارب تلــِخ 
کــرده،  درز  بیــرون  بــه  حرف وحدیث هــای  نیــز  و  گذشــته 
می رســاند کــه هنــوز »مهندســی انتخابــات« رویکــردِ مســلِط ارگ 
ــد  ــا می گوین ــت. حرف وحدیث ه ــات اس ــا انتخاب ــه ب در مواجه
ــردار  ــع و فرمان ب ــای تاب ــال چهره ه ــه دنب ــان ب ــه ارگ همچن ک
ــه همــکارِی بســیاری  در فهرســت می گــردد و همچنیــن دل ب
ــا  ــت ت ــته اس ــی بس ــای انتخابات ــده در نهاده ــاِن باقی مان از متقلب

ــد. ــده تکــرار کنـ گذشــته را در آین
انتخابات هــای گذشــته و به ویــژه انتخابــات ریاســت جمهوری 
"انتخابــاِت  کــه  کــرد  ثابــت  افغانســتان  در   1393 ســال 
ــت و  ــراِن حکوم ــرای س ــن ب ــعاری دهان پُرک ــط ش ــفاف" فق ش
اقتدارگرایانی ســت کــه نــگاهِ قومــی بــه قــدرت دارنــد و در ایــن 
ــات 1383 و  ــتند. در انتخاب ــذار نیس ــی فروگ ــچ عمل ــیر، از هی مس
ــا  ــت، نه تنه ــار داش ــدرت را در انحص ــه ق ــرزی ک ــای ک 1388 آق
انتخابــات را از جــادۀ ســالمت و شــفافیت خــارج ســاخت، 
ــراِت  ــی و تظاه ــه دموکراس ــار ب ــی اهانت ب ــه نمایش ــه آن را ب بلک
ــات و  ــه افتضاح ــرد؛ چنان ک ــدل ک ــاری ب ــی و تب ــالِت قوم تمای
فریب کاری هــاِی او به ویــژه در انتخابــات 1388 و اظهــارات قبیــِح 
شــخصی چــون داوود علــی نجفــی، بــه خاطره یــی تلــخ و مانــدگار 
در رواِن جمعــی مــردمِ مــا تبدیــل شــده اســت. اکنــون آقــای غنــی 
ــا همــان ذهــن و اندیشــه یی  ــز ب رییس جمهــور برحــاِل کشــور نی
فهرســت نهایــِی کمیتــۀ گزینــش را مطالعــه می کنــد کــه در 
ــرزی  ــای ک ــکارِی آق ــا هم ــش)1393(، ب ــال پی ــاِت دو س انتخاب
رییس جمهــورِ پیشــین، گنــــِد بزرگــی را بــه صــورِت دموکراســی 
ــرای تمــام انتخابات هــای  ــی را ب ــِگ کالن افغانســتانی پاشــید و نن
ــه ارمغــان آورد. در انتخابــات 93، در اغلــِب مهندســی ها  جهــان ب
ــای  ــات، آق ــای کــرزی در ســازوکارِ انتخاب و اعمــاِل نفوذهــای آق
ــود  ــان ب ــت و چن ــمار می رف ــه ش ــِر وی ب ــراه و هم نظ ــی هم غن
ــا آراِی گوســفندِی کســانی چــون  کــه صندوق هــای گوســفندی ب
ــان  ــم چن ــر شــد، آن ه ــداوم پُ ــم تحــول و ت ــِع تی ــه نف ــل ب امرخی
ــا منطــق  ــا را ب ــن تقلب کاری ه ــا نتوانســتند ای ــه حت ــه ک مفتضحان

ــد.   ــار همــوار کنن ریاضــی و آم
ــر در  ــرادی دیگ ــل و اف ــون امرخی ــی چ ــه تقلب کاران ــون ک اکن
ــای  ــای آق ــته، عزیزکرده ه ــی گذش ــِب انتخابات ــیون های متقل کمس
ــد، بســیار ســخت  ــه حســاب می آین ــِم قوم اندیشــش ب ــی و تی غن

ــات در کشــور امیــد بســت.  ــه آینــدۀ انتخاب اســت کــه بتــوان ب
همــه می دانیــم کــه کمیتــۀ گزینــِش قبلــی، بــر اثــِر کارشــکنی ها و 
ــه کار آغــاز  اعمــال نفوذهــاِی ارگ ریاســت جمهوری نتوانســت ب
ــه کار  کنــد. آقــای غنــی و هم تیمی هایــش از آن جــا کــه ترکیــِب ب
رفتــه در آن کمیتــه را مغایــر خواســت ها و آرزوهــاِی خــود  دیدنــد، 
فعالیــِت کمیتــه را ســبوتاژ کــرده و بــه ســاخِت چهــره و ترکیبــی 
تــازه کمــر بســتند. اکنــون نیــز آن هــا بــا دیــدۀ نگــران و پُر از شــک 
ــک و  ــه ش ــد. این هم ــان می نگرن ــۀ دل خواه ش ــوِل کمیت ــه محص ب
ــی و  ــای سیاس ــز هوی وهوس ه ــت ج ــزی نیس ــز چی ــی نی نگران
تباری یــی کــه بــه آن هــا رضــا نمی دهــد کــه کمیســیون های 
ــر شــوند کــه خــوِن تقلــب در  ــراد و اشــخاصی پُ ــی از اف انتخابات
ــد  ــت می توانن ــا شــجاعت و درای ــه و ب ــان نرفت جــوِی رگ های ش
انتخاباتــی آبروســاز بــرای مــردمِ افغانســتان بــه ســوغات آورنــد. 

بــا همــۀ ایــن ناامیدی هــا، بازهــم بــه آقــای غنــی توصیــه می کنیــم 
کــه بــه تقلبــی دیگــر چشــم نــدوزد و کمــر بــه برگــزاری انتخاباتی 
عــاری از تقلــب ببنــدد؛ زیــرا ایــن ســرزمین زخمــی، دیگــر تــاِب 
ــِل دیگــر کافی ســت  ــک امرخی ــدارد و ی ــفندی را ن ــاِت گوس تقلب

کــه کشــور از هــم بپاشــد. 

به تقلبی دیگر 
چشم ندوزید!
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ــِر  * شــاید آقــای جهانــی چنــدان وزی
كشــور  ایــن  فرهنــِگ  بــرای  كارآمــد 
بــه  او  ارادِت  در  ولــی  باشــد  نبــوده 
ــود  ــه نمی ش ــوری ك ــس جمه ــخِص ریي ش
این همــه  بــا  او  وقتــی  كــرد.  تردیــد 
را  غنــی  آقــای  نمی توانــد  ارادت 
ــِر  ــه از نظ ــی ك ــاال دیگران ــد، ح ــل كن تحم
ریيس جمهــور مشــکل  بــا  نيــز  فکــری 
توانســت  خواهنــد  چگونــه  دارنــد، 
بــا او كنــار بياینــد. این طــور هــم كــه 
ــی  ــای غن گاهــی برخــی از ســخنگویاِن آق
نيســت  دهنــد  نشــان  می خواهنــد 
اكادميــک  ســخت گيری های  فقــط  كــه 
رنجــِش  ســبب  او  تخصص گرایانــۀ  و 
دیگــران می شــود، بــل آقــای غنــی نيــات 
و برنامه هایــی دارد كــه دیگــران را از 

ــه او می هراســاند * نزدیــک شــدن ب

ACKU
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ولسوالی های  برخی  و  مرکز  به  نقطه  چند  از  طالبان 
والیت سرپل حمله کرده اند. 

نماینده  یک  و  سرپل  والیتی  شورای  اعضای  برخی 
حکومت  اگر  که  می گویند  مجلس  در  سرپل  مردم 
مرکزی به این والیت توجه نکند، این والیت به دست 

دهشت افگنان طالب سقوط خواهد کرد. 
اما، مسووالن محلی در والیت سرپل می گویند که در 
نتیحٔه عملیات پاکسازی ولسوالی صیاد این والیت از 
دیگر   تن   17 و  کشته  دهشت افگن   13 طالبان  وجود 

مجروح شده اند. 
شورای  عضو  صادقی  آصف  محمد  هم،  سویی  از 
والیتی سرپل در مصاحبه با روزنامٔه ماندگار می گوید: 
در  پولیس  پاسگاه های  به  تهاجم  با  طالبان  نیروهای 
والیت سرپل در طول چند روز حمالت شدید را به 

چند نقطه مرکزی این والیت آغاز کرده اند.
دور  از  سرپل  والیت  این که  بیان  با  صادقی  آقای 
حکومت  گفت:  می رود،  شمار  به  والیات  دست ترین 
مرکزی تا هنوز به هیچ بخش این والیت توجه نکرده 

است. 
به گفتٔه او، یکی از ولسوالی های بزرگ این والیت بیش 
از یک سال می شود که در تحت اداره طالبان قرار دارد؛ 
اما دولت برای پس گیری آن هیچ برنامه یی روی دست 
بر سه  این طرف  به  روز  از سه  طالبان  است،  نگرفته 
ولسوالی و مرکز این والیت هجوم آورده  اند و جنگ به 

شدت جریان دارد. 
آقای صادقی می گوید که تکتیک جنگ از یک ساحه 
به ساحه دیگر این والیت در حال تغیر است. در حال 
حاضر جنگ به ولسوالی صیاد این والیت رسیده است. 
والیت،  مرکز  به  جنگ  شدت  گذشته  روز  چهار  در 

ساحه  جوزجان،   – سرپل  شاهراه  بلغلی،  ولسوالی 
آقتاش مرکز سرپل، ساحه بهاوی و قشتنی بیشتر بوده 

است.
او گفت که طالبان از والیات غور، جوزجان، سمنگان 

و بلخ به والیت سرپل هجوم آورده اند.
 آقای صادقی هرچند از آمار تلفات نظامی و ملکی  در 
این جنگ چیزی نمی گوید؛ اما خاطر نشان می کند که 
علت  به  امروز)دیروز(  امنیتی  نیروهای  از  تن   4  –  3

نرسیدن کمک در این والیت کشته شدند.
او تأکید می کند که اگر والیت سرپل به دست طالبان 
به  را  کندز  والیت  از  بیشتر  مشکالت  کند،  سقوط 

والیت شمال ایجاد خواهد کرد.
این در حالی است که ذبیح اهلل امانی سخنگوی والی 
سرپل می گوید که در عملیات پاکسازی ولسوالی صیاد 
سرپل از وجود طالبان  13 دهشت افگن کشته و 17 تن 

دیگر مجروح شده اند.

آقای امانی افزود: در این عملیات دو تن از نیروهای 
امنیتی مجروح و یک تن شهید شده  است؛ هم چنان، 
تمام پاسگاه های طالبان در این ولسوالی از بین رفته و 

طالبان به عقب زده شده اند. 
نماینده والیت  بلخابی  اما، سید محمد حسن شریفی 
میان  شدید  جنگ  که  می گوید  مجلس  در  سرپل 
نیروهای امنیتی و گروه طالبان از سه روز به این طرف 

در این والیت جریان دارد.
آقای بلخابی در جلسٔه عمومی امروز مجلس نماینده گان 
صحبت  سرپل  والیت  امنیتی  وضعیت  مورد  در  که 
می کرد، گفت که سه روز است که جنگ شدید در این 
والیت جریان دارد و اکنون نیز نبرد در ولسوالی های 
صیاد و میان دره ادامه دارد که برخی از ساحات در این 

والیت به دست طالبان افتاده است. 
این نماینده مردم سرپل در مجلس گفت که طالبان از 
والیت های غور، جوزجان و بادغیس  گردهم آمده  و 

باالی والیت سرپل حمله دسته جمعی کرده اند.
دولت  اگر  که  افزود  سخنانش  ادامه  در  بلخابی  آقای 
به صورت عاجل در مورد برقراری امنیت این والیت 
اقدام نکند، سرپل سقوط خواهد کرد و سقوط سرپل، 

سقوط همٔه شمال را در پی خواهد داشت.
این درحالی است که وزارت دفاع کشور در بیانیه یی  
که  منتشر کرده،  از عملیات وسیع نیروهای امنیتی در 

والیت سرپل خبر داده است.
شده  نشر  دفاع  وزرات  رسمی  تارنمای  در  بیانیه  این 
است در آن  نگاشته که در عملیات تهاجمی نیروهای 
شورشی   13 سرپل،  والیت  صیاد  ولسوالی  در  امنیتی 

کشته و 18 تن دیگر مجروح شده اند.
هم چنان،  در این بیانیه آمده است که نیروهای امنیتی 
کشور در این عملیات توانسته اند که 80 موتورسایکل  
بدست  طالب  شورشیان   از  را  مهمات  مقدار  یک  و 

آورند.

هارون مجيدی
و  حکومـت  از  دیروزشـان  جلسـۀ  در  نماینـده گان  مجلـس  اعضـای 
کمیسـیون های انتخاباتـی خواسـتند تـا در راسـتای برگـزاری انتخابات 
انتخابـات  تدویـر  بـرای  و  را جسـت وجو  عملـی  راه هـای  پارلمانـی 

شـفاف و سراسـری در کشـور بـه زودی اقـدام کننـد.
اعضـای مجلـس بـه حکومت ُهشـدار دادند که اسـتیضاح و اسـتجواب 
وزرای کابینـه حـق قانونـی مجلـس نماینـده گان اسـت و هیـچ اداره یی 

حـق مداخلـه در تصمیم گیری هـای ایـن مجلـس را نـدارد.
آنـان هم چنـان تأکیـد کردنـد کـه دادگاه عالـی نبایـد در امـور قانونـی 
مجلـس دخالـت کنـد، در غیـر آن، مشـروعیت خـود را زیـر سـوال 

خواهـد بـرد.
بـه بـاور اعضـای مجلـس نماینـده گان، ایـن مجلـس در پـی تقابـل بـا 
حکومـت نیسـت و تنهـا از حـق قانونـی خـود اسـتفاده کـرده  اسـت.

رونـد اسـتیضاح 17 وزیـر کابینـه در هفتـۀ گذشـته پس از آن بـه تقابل 
میـان مجلـس و حکومـت انجامیـد کـه رییس جمهـور غنـی اسـتیضاح 
دسـتهجمعی وزیـران را موجـه ندانسـت و از مجلـس خواسـت که این 

رونـد را متوقف سـازد.
مجلـس نمایندهـگان بـه رونـد اسـتیضاح غیابـی اعضای مجلـس ادامه 
داد و در نهایـت 7 وزیـر را رد صالحیـت کرد و بـه 9 وزیر دیگر کابینه 

دوبـاره رأی اعتماد داد.
آقـای غنـی، رد صالحیـت 7 وزیـر کابینـه را نپذیرفـت و طـی مکتوبی 
از دادگاه عالـی خواسـتار وضاحت در امر چگونهگی اسـتیضاح وزرای 
کابینـه بـر بنیـاد قانـون اساسـی شـد و حـاال اعضـای مجلـس بـا بیـان 
قانـون نیسـت، می گوینـد، هیـچ  این کـه دادگاه عالـی مرجـع تفسـیر 

اداره یـی حـق مداخلـه در تصمیم گیری هـای مجلـس را نـدارد.
ظاهـر قدیر، معاون نخسـت مجلـس نماینده گان از اعضـای این مجلس 
خواسـت تـا از "طـرف داری حکومـت" در پیوند به موضوع اسـتیضاح 
و سـلب صالحیـت وزیـران کابینـه دسـت بکشـند، زیـرا به بـاور آقای 

قدیـر، بحـث در این رابطه تمام شـده اسـت.

معـاون نخسـت مجلـس نمایندهـگان در نشسـت عمومی دیـروز گفت 
کـه بودجـۀ سـال آینـدۀ دولـت در صورتـی از سـوی ایـن مجلـس 
تصویـب می شـود کـه حکومـت نامـزد وزیران جدیـد به جـای وزیران 

برکنـار شـده معرفـی کند.
بـه گفتـۀ او: مجلـس نمایندهـگان روی کـدام هدف خاص یا براسـاس 

کینـه، وزیران را اسـتیضاح نکرده اسـت.
او گفـت: "از حکومـت می خواهیـم کـه بهجـای تقابـل، بایـد همکاری 
کنیـم؛ مجلـس نمایندهـگان هیـچ گاه خواهـان ایجـاد تنش بیـن دو قوا 
نیسـت؛ امـا از حـق مـردم فقیـر و بـد روز خـود تـا دم مـرگ دفـاع 

می کنیـم."
انتخاباتـی خواسـت کـه  از حکومـت و کمیسـیون های  قدیـر،  آقـای 
راه هـای عملـی را بـرای برگزار شـدن انتخابـات پارلمانی جسـت وجو 
کننـد،  تـا ایـن انتخابـات بـه هـر چـه زودتـر و به گونـۀ شـفاف برگزار 

. د شو
معـاون نخسـت مجلـس از رهبـران خواسـت کـه بـه تصمیـم مجلـس 

دربـارۀ اسـتیضاح وزیـران احتـرام بگذارنـد.
ناهیـد فریـد، یکـی از اعضای مجلـس، از فرسـتادن تصمیـم مجلس به 
دادگاه عالـی از سـوی ریاسـت جمهوری، انتقـاد کرد و گفـت: "مجلس 
بـا ایسـتاده گی بـر تصمیـم درسـتی که گرفتـه اسـت، نباید اجـازه دهد 

کـه صالبـت خانـۀ ملت زیـر پـای دو قوۀ دیگر شـود."
بـه گفتـۀ ایـن عضـو مجلـس: تصمیـم مجلـس در غیـاب ایـن وزیران، 

تصمیـم درسـت و مناسـبی بوده اسـت.
عبدالرحمـن رحمانـی، عضـو دیگر مجلـس، فرمـان رییس جمهور مبنی 
بـر ادامـۀ کار وزیـران برکنـار شـده از سـوی مجلـس را فرمانـی جعلی 
خوانـد و گفـت کـه اگـر رییس جمهـور هم چنان بر بـودن ایـن وزیران 
در کابینـه اصـرار ورزد، مجلـس بایـد بودجـۀ کشـور را تصویـب نکند 
تـا این گونـه، رییس جمهـور از تقابـل بـا مجلـس دسـت برداشـته و بـه 

فیصلـۀ نمایندهگان مـردم احتـرام بگذارد.

ایـران  از  اکثرشـان  کـه  زنـان  از  شـماری 
بـه کشـور برگشـته انـد بـه گونـۀ گروهـی 
بیشترشـان  کـه  آنـان  می کننـد.  زنده گـی 
مهـم  نهادهـای  در  و  انـد  تحصیل کـرده 
انـد  کار  مصـروف  دولتـی  و  خصوصـی 
می گوینـد کـه امنیت اجتماعی سـبب شـده 
تـا با چنـد زن تنهای دیگـر در یک حویلی 

آپارتمـان زنده گـی کننـد. یـا 
ایـن زنان و دختـران از کارشناسـی تا دکترا 
سـه  گروه هـای  در  و  دارنـد  تحصیـالت 
تـا هفـت نفـری در گوشـه وکنار پایتخـت 

می کننـد. زنده گـی 
شـهال صابـری، یکـی از ایـن دختـران کـه 
کارشناسـی ارشد از مهندسـی کامپیوتر دارد 
می گویـد کـه بـه خاطر مجـرد بـودن ماه ها 
بـه دنبـال خانۀ کرایی بـوده، اما پیـدا نکرده 
اسـت. بانـو صابـری می گویـد: »تنهـا برای 
جـای بودوباش مجبوریم به هـزار در بزنیم 
و هـزار بهانـه بیاریـم و ضمانـت بدهیـم تا 
چهـار روزی صاحـب خانۀ کرایی شـویم.«
او می گویـد، می خواهـد بـه تنهایی زنده گی 
کند، اما دید زشـت شـماری نسـبت به این 
موضوع سـبب شـده تا چشـمش را به روی 

یـک زنده گی جداگانـه ببندد.

سـمیه رضایـی، یکـی دیگـر از ایـن زنـان 
کـه متولـد ایـران اسـت و در رشـتۀ حقوق 
کارشناسـی ارشـد دارد، می گویـد کـه بـه 
زنده گـی  اجتماعـی  امنیـت  نبـود  خاطـر 
گروهـی را ترجیـح می دهـد. خانـم رضایی 
عـازم  می توانـد  آسـانی  بـه  می گویـد، 
کشـورهای اروپایـی شـود، امـا می خواهـد 
از تحصیالتـی کـه کـرده در راه آبادی وطن 

اسـتفاده کنـد.
ایـن بانـوان بـه سـالم وطندار می گوینـد که 
مشـکالت زیـادی دارنـد، امـا عمده تریـن 
آن  نبـود مکانـی بـرای بودوبـاش اسـت. به 
گفتـۀ آنان، » بـه زنان بی سـروصاحب خانه 
همیشـه گی  پاسـخ های  از  یکـی  نداریـم« 

صاحب خانه هاسـت.
ایـن  از  دیگـر  یکـی  مهـدوی،  حسـنیه 
دختـران دوری از خانـواده، ناامنـی و دیـِد 
منفـی شـماری بـه زنده گـی تنهایـی آنان را 
از جملـه مشـکالتش یـاد می کنـد، امـا بـه 
هـر حالـت ترجیـح می دهـد آموخته هایش 
را این جـا اسـتفاده کنـد تـا کشـور بیگانـه.

تـا  می خواهنـد  حکومـت  از  بانـوان  ایـن 
مکانـی را بـرای بودوباش شـان آمـاده کنـد 

و بـه آن هـا توجهـی داشـته باشـد.

هشدار مجلس به اعضای دادگاه عالی:

مشروعیت خویش را زیر سوال نبرید
زنده گی گروهی زنان 
تحصیل کرده در کابل

ابوبکر صدیق

نماینده گان سرپل به حکومت:

نگذارید سرپل به سرنوشت کندز مواجه شود
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شــما از نظــر ظاهــری بــه عنــوان یــک فــرد بالــغ شــناخته 
ــی  ــی و ذهن ــر عاطف ــه از نظ ــی ک ــا زمان ــا ت ــوید، ام می ش
ــام یــک شــخص کامــل را  ــد ن ــوغ نرســید، نمی توانی ــه بل ب
ــک  ــا ی ــد ب ــه بخواهی ــد، مگــر این ک ــر روی خــود بگذاری ب
کــودک ازدواج کنیــد )کــه در ایــن حالــت »کمــال« بــه اجبار 
ــی  ــت کاف ــت وق ــن حال ــود( در ای ــق می ش ــما تزری ــه ش ب
داریــد کــه در حیــن رابطــه، رشــد کــرده و بــزرگ شــوید. 
ــد کــه راه رســیدن  ــه شــما کمــک می کن ــر ب روش هــای زی

ــد.  ــال را آســان تر طــی کنی ــه کم ب
1ـ مسوولیت پذیری 

ــد.  ــتی، مســوولیت پذیری می باش ــاس شــخصیت و درس اس
ــاد بگیریــد کــه مســوولیت  بــدون هیــچ عــذر و بهانه یــی ی
کارهایــی را کــه انجــام می دهیــد، بــه عهــده بگیریــد. 
همان طــور کــه تحســین و تمجیــد را قبــول می کنیــد، بایــد 
گلــه و شــکایت را نیــز بپذیریــد. بــرای پیامــد تصمیم هــای 
خــود آمــاده باشــید و ســعی کنیــد تصمیمــات درســتی اتخاذ 
کنیــد؛ چــرا کــه قبــول مســوولیت، کار دشــواری اســت. بــه 
ــوه  ــور بالق ــه به ط ــی را ک ــد کارهای ــال می توانی ــوان مث عن
خطرنــاک هســتند، مثــل: راننده گــی بیشــتر از ســرعت 

مجــاز را انجــام ندهیــد. 

2ـ احساسات خود را کنترل کنید 
عــدم توانایــی در کنتــرل احســاس می توانــد هــم در 
ــات  ــی، لطم ــی اجتماع ــم در زنده گ ــردی و ه ــی ف زنده گ
ــد به طــور کلــی  ــه شــما وارد آورد. نبای ــری را ب جبران ناپذی
احســاس تان را بکشــید، بلکــه بایــد آن هــا را از طریــق 
ــه عنــوان  ــروز دهیــد. ب ــار موجــه ب ــار و گفت یک ســری رفت
ــر  ــود را ب ــت خ ــت دس ــی از زور عصبانی ــر کس ــه اگ نمون
روی شــما بلنــد کنــد، نبایــد بــه ســرعت واکنــش مشــابهی 
انجــام دهیــد. اگــر بتوانیــد هم چنــان خون ســردی خــود را 
حفــظ کنیــد، همــه شــما را بــه عنــوان "آدم خــوب"ِ داســتان 

می شناســند. 

3ـ بخشنده باشید 
موفقیــت شــما بــه کمک هایــی بســته گی دارد کــه در میــان 
راه از دیگــران دریافــت می کنیــد. بــدون هیــچ چشم داشــتی 
ــازه  ــما اج ــی ش ــوان مال ــر ت ــد. اگ ــک کنی ــران کم ــه دیگ ب
موسســات  بــه  نیــز  را  هزینه یــی  می توانیــد  می دهــد، 
خیریــه اختصــاص دهیــد. اگــر دســت شــما از نظــر مالــی بــاز نیســت، می توانیــد 
از وقــت خــود اســتفاده کــرده و بــه آمــوزش کــودکان بی سرپرســت بپردازیــد. 

4ـ وقت خود را با خانواده و دوستان بگذرانید 
ــد،  ــه دیدن شــان بروی ــد همیشــه ب ــد. اگــر نمی توانی ــاد نبری ــۀ رحــم را از ی صل
ــز  ــتان تان نی ــرای دوس ــر ب ــن ام ــد. ای ــع نکنی ــی را قط ــاط تلیفون ــل ارتب حداق
صــدق می کنــد. اگــر ســرتان خیلــی شــلوغ اســت، ســعی کنیــد حداقــل آخــر 
ــد و  ــل کنی ــا هــم می ــد یــک نوشــیدنی ب ــد. می توانی ــا آن هــا بگذرانی ــه را ب هفت
ــد. همیشــه به خاطــر داشــته باشــید کــه شــما  ــازی کنی ــارد ب ــا یک دســت بیلی ی
ــی  ــواده در زنده گ ــتان و خان ــوید، دوس ــنا بش ــان آش ــا خانم ت ــه ب ــل از این ک قب

شــما وجــود داشــتند. 
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بخش نخسـت

یعقوب نعمتی وروجنی

قـرون  در  سیاسـی  اندیشـۀ  از صاحب نظـران 
اولیـۀ میـالدی در جهـان غـرب می تـوان بـه 
 )Saint Augustine( قدیـس  آگوسـتین 
اشـاره کـرد. آگوسـتین قدیـس بـه سـال 304 
بخـش  در  واقـع  تاکاسـت  در شـهر  میـالدی 
افریقـای شـمالی بـه دنیـا آمـد. هنـگام تولـد 
وی، امپراتـوری روم قدیـم هنـوز بـر بخـش 
مذهـب  بـود.  حکم فرمـا  جهـان  از  بزرگـی 
مسـیح در عرض آن سـده هایی که از ظهورش 
در  تمام تـر  هرچـه  سـرعتی  بـا  می گذشـت، 
امپراتـوری روم پخـش شـد.  درون مرزهـای 
نـام  بـه  مشـهورش  کتـاب  در  آگوسـتین 
را  خـود  زنده  گـی  سرگذشـت  اعترافـات، 
و  پیشـامدها  از  و  کشـیده  تحریـر  رشـتۀ  بـه 
تجربیاتـی کـه سـرانجام باعـث گرویدنـش به 
دیـن مسـیح گردیـد، پـرده برداشـته اسـت. در 
سـال 391 یعنـی چهارسـال پـس از پذیرفتـن 
دیـن مسـیح بـه رتبـۀ کشیشـی نایل گشـت و 
چهارسـال بعـد از ایـن تاریـخ، اسـقف شـهر 
هیپـو واقع در افریقای شـمالی شـد و تـا پایان 

عمـرش در همیـن شـهر اقامـت گزیـد. 
آثار و نوشته ها 

بـه کار  آگوسـتین در سرتاسـر زنده گانـی اش 
تحریـر و تألیـف اشـتغال داشـت و مجموعـه 
مفصـل  و  قطـور  بسـیار  وی،  کتبـی  آثـار 
نامه هـا،  وعظ هـا،  شـامل  آثـار  ایـن  اسـت. 
تفسـیرات  الهوتـی،  فیـه  متنـازع  نوشـته های 
بـر کتـاب مقـدس، دفـاع از مسـیحیت و ایـن 
قبیـل مطالـب هسـتند. از کتـاب اعترافـات که 
کـرده،  بیـان  را  خـود  زنده گـی  سرگذشـت 
بگذریـم، کتـاب شـهر خـدا یـا مدینـۀ االهـی 
بی گمـان بزرگ تریـن اثـر آگوسـتین اسـت. او 
نوشـتن ایـن کتـاب را در سـال 413 آغـاز کرد 
و غرضـش از تألیـف آن، دفاع از مسـیحیت در 
مقابـل کسـانی بود کـه پیدایش مذهب مسـیح 

می شـمردند.  روم  سـقوط  مسـوول  را 
نوشـتن کتـاب شـهر خـدا سـیزده سـال طـول 
کتـاب  ایـن  مختلـف  قسـمت های  کشـید. 
بلکـه  نشـد،  بـا هـم ظاهـر  همه گـی یک جـا 
سـال بـه سـال بـه صـورت بخش هـای مجزا، 
هم چنـان کـه ایـن بخش هـا تالیـف و تکمیـل 
بـه  کتـاب  موضـوع  یافـت.  انتشـار  می شـد، 
حـدود  از  کـه  یافـت  وسـعت  چنـان  زودی 
هـدف اصلـی مولـف فراتـر رفت. کتاب شـهر 
خـدا، موضوعـات زیادی را دربر گرفته اسـت: 
رسـتاخیز جسـم، زنده گـی آخـرت، وظایـف 
یـک بنـدۀ مسـیحی در روابطـش بـا مقامـات 
کشـوری نیـز در این کتـاب تفسـیری از تاریخ 
کلیـۀ اعصار گذشـتۀ جهان در پرتـو آموزه های 

مسـیحیت بیـان شـده اسـت. 
آگوسـتین در کتـاب شـهر خـدا ضمـن تعلیـم 
آموزه هـای زنده گـی مدنـی و مـردود شـمردن 
سـقوط  کـه  می دهـد  نشـان  بت پرسـتی، 
امپراتـوری روم ناشـی از تقابـل مسـیحیت بـا 
دسـتگاه در حـال زوال امپراتـوری روم نبـوده 
شـیوع  و  مدنـی  اخـالق  زوال  بلکـه  اسـت، 
حرص و آز و دنیادوسـتی در بین شـهروندان و 
فرمان روایـان امپراتـوری موجب سـقوط تمدن 

اسـت.  رومی شـده 
آرا و نظرات 

آگوسـتین، در آغـاز سـده پنجـم، در نخسـتین 
رسـالۀ مفصل االهیات سیاسـی دورۀ مسـیحی، 

بـا عنـوان مدینـۀ االهـی، بـه بررسـی نسـبت 
میـان دو نظـم االهـی و انسـانی و دو مدینـۀ 
آسـمانی و زمینـی پرداخـت و بـر پایۀ حکمت 
االهـی خـود نشـان داد کـه از آغـاز آفرینـش، 
نظـام دو مدینـه در کنـار یک دیگر قـرار دارند. 
آگوسـتین نظـم دوگانـۀ مدینۀ االهی و انسـانی 
را بـا توجـه بـه جایـگاه محبـت دوگانه یـی که 
در سرشـت انسـان بـه ودیعـه گذاشـته شـده، 
تبعیـت  بـا  انسـان  زیـرا  می دهـد؛  توضیـح 
بـه  کـردن  پشـت  بـا  و  نفسـانی  هواهـای  از 
همـان  کـه  می کنـد  ایجـاد  نظمـی  خداونـد، 
مدینـۀ زمینـی اسـت؛ در حالـی کـه توجـه بـه 
خداونـد و اعـراض از انانیّـت راه ورود او بـه 

مدینـۀ االهـی را همـوار می کنـد. 
به رغـم تمایزهایـی کـه میان ملت هـا و اقوام از 
نظـر آیین ها و زبان ها وجـود دارد، در عالم، دو 
نظـام بیشـتر وجـود ندارد کـه در مدینـۀ االهی 
از آن دو نظـام بـه دو مدینه تعبیر شـده اسـت. 
نخسـت مدینـه کسـانی کـه می خواهنـد برابـر 
احـکام جسـم در صلـح و آرامـش زنده گـی 
کننـد و دیگـر، مدینـه افـرادی که برابـر احکام 
روح در صلـح و آرامـش زنده گـی می کننـد. 
مدینـۀ زمینـی، مدینه یـی اسـت که سـاکنان آن 
خدایـان دروغینـی بـرای خـود می آفرینند، در 
حالـی کـه اهالـی مدینـۀ االهـی جز بـه فرمان 
دو  نمی گذارنـد.  گـردن  حقیقـی،  خداونـد 
مدینـۀ االهـی و انسـانی یـا آسـمانی و زمینی، 
مدینـۀ آخـرت و دنیـا نیسـتند؛ بلکـه آن هر دو 

از آغـاز آفرینـش وجـود دارند. 
دو مدینـۀ االهـی و زمینـی، از آغـاز آفرینـش 
تـا آخـر، در ایـن عالـم آمیختـه در یک دیگـر 
وجـود دارنـد؛ امـا حضـور مدینـۀ االهـی در 
ایـن عالـم، حضـور غریبـی اسـت که پیوسـته 
در هجـرت اسـت و از نقطه یـی بـه ناحیه یـی 
دیگـر کـوچ می کند. مقـام واقعی مدینـۀ زمینی 
در همیـن عالـم اسـت، بـرای سـاکنان آن جـز 
از  و  نیسـت  بهره یـی  زمینـی،  مایده هـای  از 
آن جـا کـه تابـع تمایـالت مـادی و جسـمانی 
خـود هسـتند، پیوسـته گروهـی از سـاکنان آن 

بـا گـروه دیگـر بـه پیـکار مشـغول اند. 
اصـل در مدینـۀ زمینـی، نفـاق و پیـکار اسـت 
و زمـان صلـح و آرامـش جـز دوره یـی کوتـاه 
در آن نیسـت. اگرچـه مدینـۀ آسـمانی نقیـِض 
مدینـۀ زمینـی اسـت، امـا مدینـۀ آسـمانی در 
غربـت زمینـی خـود پیوسـته مناسـباتی بـا آن 
دارد و از صلـح و آرامشـی کـه در آن برقـرار 
و  صلـح  زیـرا  می جویـد؛  سـود  می شـود، 
آرامـش، اعـم از صلح زمینی و آسـمانی، هدف 

و غایـت هـر مدینه یـی اسـت. 
شـهر زمینـی آگوسـتین از افالطون اثـر گرفته، 
کـه  آن چنـان  در شـهر،  مدنـی  فضایـل  ولـی 
مطلـوب نظـر افالطـون اسـت، منزلت نـدارد؛ 
زیـرا نـزد افالطـون فضایـل مدنـی راهگشـای 
رسـیدن به خیر اعالسـت و از ایـن رو هم چون 
قانـون از احتـرام شایسـته یی برخوردار اسـت. 
کناکنـش  ایـن فضایـل و  اختـالط  تعـادل در 
آن هـا در شـهر، موجـب می شـود هرکـس در 
موضـع خـودش کاری انجام دهد کـه طبیعتش 
با آن سـازگارتر اسـت و چـون روح جامعه در 
وضعیـت متعادلی قـرار می گیرد، تمـام امور به 
نحوی شایسـته و سـازگار بـا روح دولت عمل 
کـرده، در نتیجـه مدینه در جهـت نظم عقالنی 

هدایـت می شـود. 
از دیـد آگوسـتین غایـات حکومـت بایـد بـر 
اسـاس خواسـت مـردم باشـد و عدالـت وقتی 
معنـا پیـدا می کنـد کـه برای تمـام مردم باشـد؛ 
عدالـت آسـمانی آگوسـتین در زمیـن برقـرار 
نشـده اسـت؛ نقطـۀ عزیمت آگوسـتین در باب 
عدالـت نوافالطونـی اسـت و تـا حـد زیـادی 
ریشـه در جمهوریـت افالطـون و ثنویـت مانی 
دارد. او هماننـد افالطـون، نفـس را ترکیبـی از 
سـه نیـروی عقـل، غضـب و غرایـز می دانـد و 
ایـن سـه را نمایندۀ سـه نوع انسـان فرمـان روا، 
می کنـد.  معرفـی  تولیدکننـده  و  جنگ جـو 
امـا نهایتـًا تعریفـی کـه وی از عدالـت ارایـه 
و  انسـان  بیـن  ارتبـاط  مقابـل  در  می دهـد، 
خـدا و ناشـی از دو نیـروی خیـر و شـر معنـی 
می شـود. پـس چنان کـه ارتبـاط بیـن انسـان ها 
بـه عدالـت رفتـار  باشـد، آن هـا  خداپسـندانه 
کـرده انـد و این مسـاله حاصـل نخواهد شـد، 
مگـر آن کـه انسـان ها در کمال تعـادل روحی و 

جسـمی به سـر بـرده باشـند. 
نقد 

مسـایلی کـه در کتـاب مدینۀ االهی آگوسـتین، 
مـورد بحـث قـرار گرفتـه انـد عبـارت از یک 
مشـت مسـایل فلسـفی نیسـتند کـه تنهـا برای 
فیلسـوفان جالـب باشـند، بلکـه مسـایل حاد و 
حسـاس زمـان وی را تشـکیل می دهنـد؛ زیـرا 
مردمـان آن ایـام بـرای همۀ مسـایل پاسـخ های 
خـود  مذهبـی  اولیـای  از  فـوری  و  صریـح 
در  سـعی  آگوسـتین  ایـن رو  از  می خواسـتند. 
خـود  زمـان  مـردم  سـواالت  بـه  پاسـخ گویی 
را داشـته اسـت و اندیشـه های او مربـوط بـه 
مسـایل و بحران هایـی اسـت کـه در زمـان وی 

اسـت.  داشـته  وجود 
هیچ یـک از دو مدینـۀ االهـی و زمینـِی مـورد 
بحـث آگوسـتین قدیـس، مدینه هـای سیاسـی 
عالـم  در  مدینه هـای  بلکـه  نیسـتند،  ظاهـری 
مجـردات عقلـی یـا چنان که خود آگوسـتین به 
تصریـح می گوید: "هر دو اجتمـاع، مدینه هایی 
لطیـف انـد." در واقـع ایـن دو مدینه، سـاخته 
و پرداختـۀ ذهـن اوسـت، حـوادث و اتفاقـات 
روزگار به ویـژه سـقوط امپراتـوری روم، او را 
بـه تألیـف ایـن کتاب واداشـته اسـت. از طرف 
دیگـر، مبانـی و رهیافت هایـي کـه وی در باب 
مدینـۀ آسـمانی و زمینی تفصیل و تشـریح داده 
آموزه هـا و اصـول  تأثیـر مفـرط  اسـت، زیـر 

مسـیحیت قـرار گرفته اسـت. 
آگوسـتین یکـی از برجسـته ترین بنیادگـذاران 
پـدران  پرنفوذتریـن  از  و  مسـیحی  االهیـات 
کلیسـا بود. مفسـران دربـارۀ معنای نوشـته های 
او اتفـاق نظـر ندارنـد و در میان آن هـا می توان 
از  گروهـی  داد.  تمییـز  هـم  از  را  گـروه  دو 
مفسـران، مدینـۀ االهـی آگوسـتین را نخسـتین 
رسـالۀ سیاسـی دورۀ مسـیحی یـا رسـاله یی در 
االهیـات سیاسـی می داننـد. اما گـروه دیگر که 
مدینـۀ االهـی را رسـاله یی در االهیـاِت تاریـخ 
تفسـیرهای  می داننـد،  رسـتگاری  تاریـخ  و 
تفسـیر  به ویـژه  آگوسـتین  نوشـتۀ  سیاسـی 
فاقـد  را،  کلیسـا  مطلقـۀ  حکومـت  هـواداران 
اعتبـار می داننـد. ایـن تفسـیر بـا روح االهیات 
آگوسـتین قدیـس و تأملـی جـدی در ایـن اثر 
مهـم االهیـات مسـیحی، سـازگارتر می نمایـد. 
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دكتور شمس الحق آريانفر
بخش ســوم

4ـ عیاري و فتوت 
باستان  روزگاراِن  در  جوان مردي 
عهد  در  راتي،  و  رادي  نامِ  به 
»اسواران«،  نام  به  هخامنشیان 
عیاران  نام  به  اسالمي  عهد  در 

و فتیان  تبارز کرد. در عهد ساسانیان و در سده هاي 
نامیده مي شدند.  نخستین اسالمي، جوان مردان عیاران 
پس از این روزگار بود که عیاري  با تصوف آمیخت 
در  و  اسالمي  عهد  در  فتوت شکل گرفت.  و جریاِن 
متفاوت  سده هاي پسین، جوان مردان در سرزمین هاي 
به نام هاي مختلف یاد شده اند. در عراق و شام »فتا«، 
در  »سقوره«،  المغرب  و  مصر  در  »اخي«،  ترکیه  در 
در  و  »آلوفته«،  میانه  آسیای  در  »احداث«،  سوریه 
»جوان مردان«،  »عیاران«،  چون:  نام هایی  به  خراسان 
»سرهنگان«، »مهتران«، »پهلوانان«، »یاران«، »سربداران«، 
)رییس  لودي  یا  »لوتي«  شبه قاره  در  »شکرخواران«، 
و  »مشدي«  ایران  از  مناطقي  در  و  پنجابي(،  زبان  به 
مهتران،  سرهنگان،  شب روان،  پهلوانان،  نام   به  هم 
به خصوص  و  اروپا  در  گردیده اند.  یاد  اسفهساالران 
نامِ  دو  میان،  این  از  اما  شده اند.  یاد  »شوالیه«  فرانسه 

"عیار" و "فتا" بیشتر همه گاني شده است. 
و  کیست  عیار  عیار،  واژۀ  بخش  این  در  عیاري:   -1

عیاري چیست، به شناسایي مي آید.
بسیار  معني:  به  فرهنگ ها  در  عیار  واژۀ  عیار:  واژۀ 
و  تردست  تیزخاطر،  مرد  و  گریزنده  کننده،  آمدوشد 
و  استادکار، طرار، حیله باز  و  ذوفنون  زیرک، چاالک، 

فریبنده و محیل آمده است. )دهخدا، واژۀ عیار( 
واژه نامه ها عیار را واژه یی عربی ثبت نموده اند، بیشتر 
بدان سبب که حرف »ع« از حروف پُرقلقلۀ عربی ست. 
اما شماری، عیار را ماخوذ از پهلوي و فارسي مي دانند.

عیاران  مورد  در  که  معنی  بدین  عیار  کلمۀ  »اصل 
زبان  در  خویش  هم ریشۀ  لغت های  با  می رود،  به کار 
کسر  به  عیار  ....با  عیار،  لفظ  و  نیست  سازگار  عربی 
وسیلۀ  معنی  )به  معیار  و   )... نقره  و  )میزان طال  اول 
اندازه گیری و میزان و مانند آن ها( نمی توانند در عربی 
منشای مشترک داشته باشند. در صورتی که مفهوم آن 
پیمان  و  عهد  و  همکاری  و  یاری  و  "یار"  مفهوم  با 
بستن ... و مدعا و هدف و مرامِ مشترک داشتن بیشتر 
تناسب و همانندی دارد.« )محجوب، سخن، دور 19( 
   ملک الشعراء بهار مي گوید: »... به نظر می رسد که 
اصل این دو لغت از لغت ایار پهلوی باشد که آن را 
اذیوار نوشته و اییار به تشدید خوانده و به آخر »ایار« 
و در زبان دری »یار« به حذف الف گفته اند و این دو 
لغت عیار و عیار از اصل اییار پهلوی، وارد زباِن عرب 

شده است و معنی آن هر دو »یار« است.  
   پرویز ناتل خانلری با تأیید قول بهار مي نویسد: 
ثبت  »ادییار«  صورِت  به  پهلوی  منتهای  در  یار  کلمۀ 
در  خواند.  می توان  نیز  »اییار«  را  آن  که  است  شده 
هر حال، تبدیل »ذ« و »د« به »ی« در تحول زبان های 
برای  از آن جمله  ایرانی موارد و نظایر بسیار دارد که 
مثال صورت های »آذین« و »آیین« را می توان ذکر کرد، 
نیز  نوشته اند  »ع«  با  کتابت  را در  این کلمه  این که  اما 
معنی  به  "ایاره"  کلمۀ  این که:  از جمله  دارد.  نظایری 
)مانند  فارسی  قدیم  متن های  از  بعضی  در  را  بازوبند 
اند.  کرده  ثبت  »عیاره«  به صورت   عیار(  متن سمک 

)خانلري، سخن، دور 18( 
    در متون پیوسته و پراکندۀ کالسیک ما، یار به معني 
برادر، همسن و سال، مانند و همسان، دوست و عزیز، 

و حتا شوهر به کار رفته است: 
معني  به  اند«  کجا  من  یاراِن  که  گفت  مرا  روزی  »تا 

همسن وساالن. )تاریخ سیستان، تهران، ص221(
»تا روزی خبر مرگ عثمان نزد عبدالرحمن رسید به 
سیستان، به یاران اشاره کرد« به معني دوستان. )تاریخ 

سیستان، ص84( 
معني  به  رفت«  باید  نیز  ما  گفتم  را  خویش  یار  »من 

شوهر. )تاریخ سیستان، ص64(
»چنان که آنان را به دیگر جای اندر پاکی یار نباشد.« به 
معني مثل و مانند. )تاریخ سیستان. چاپ بهار. تهران و 

انتشارات، ص13( 
عیار کیست: در کتاب اوستا، راد آن است که پیرو آیین 

پاک، جوان مرد و بادهش باشد.
دهش،  پهلوی  در  چه  دارد،  گسترده تر  معنِي  عیار     
زیرکی و چاالکی و نیرنگ نیز الزمۀ فرد عیار است.  

   عیار با در نظرداشت اصل دری آن، مردی ست که 
پیوسته با »یار« است و در خدمت یار تا آن جا که در 
ندارد.  دریغ  چیزی  هیچ  از  خود  یارِ  راه  در  و  برابر 

)لغت نامۀ دهخدا(
فردوسی جوان مرد را به چند صفت آراسته مي داند:  

جوان مرد و آزاده و خوب روی 

جهان جوی و فرزانه و چرب گوی 
او  الپتکین  جوان مردانۀ  سیرت  ذکر  در  نظام الملک   
با  و  مردانه  و  وفا  و  عهد  با   ...« مي ستاید:  چنین  را 
تدبیر و مردم دار و خیل دوست و جوان مرد و  رای و 
فراخ نان ونمک و خداترس. )نظام الملک، سیاست نامه، 

ص 139(  
 نوح جوان مرد نیشاپور می گوید: »فتی جوان مرد است 
که جیم آن از جود و واوش از وفا، و الف آن از امانت، 
و  رحمت  از  را  مروت،و  از  میم  و  نجدت  از  نون  و 
دال از دین آمده است. این خصال در هر کس فراهم 
آید، او در حقیقت فتا یا جوان مرد است و هر کس در 
او نباشد، جوان مرد نیست. )طباطبایی، مرزهای دانش، 

ص 156( 
را  جوان مردی  تیوریک،  لحاظ  از  چیست:  عیاري 
که  بوده  آیینی  جوان مردی  کرده اند:  تعریف  این سان 
مکارم  و  ادب  و  تربیت  به  رو  انسانی  هرچه  آن  در 
اخالق باشد، ممدوح است و در برابر، هرچه حیوانی 
ناپسند باشد، مذموم. به عبارت دیگر،  خالف ادب و 
جوان مردی آییني است برای گرفتن نیکویی ها و ترک 

بدی ها. )محجوب، 1354، شماره 3( 
در قابوسنامه مي خوانیم: اصل جوان مردي آن است که 
هرچه بگویي، بکني و میان جوان مردي و ناجوان مردي 

فرق آن است که صبر کني. )قابوسنامه، ص 182(
جوان مردي  اصل  پرسیدند:  قشیري  از   
چیست. گفت: اصل جوان مردي آن است که بنده براي 
همیشه در کار غیرخود باشد. )مالمتیان و صوفیان و..، 

ص 21(
را  عیاری  و  جوان مردی  محجوب،  جعفر  محمد     
چنین شناسایی کرده است: »جوان مردی متخلق شدن 

از  شدن  دور  و  انسانی  مکارم  و  پسندیده  اخالق  به 
اخالق ناپسند است.«  

انصاف  بدهی و  انصاف  این است که  یا: جوان مردی 
نستانی.

چشم  و  بکنی  بخشش  که  است  این  جوان مردی  یا: 
طمع نداشته باشی.

یا: جوان مردی این است که حیا داشته باشی. )محجوب 
1354، شماره 3( 

عنصرالمعالی کیکاوس پیرامون ویژه گی های عیاری و 
جوان مردی نوشته است:  

آن چه  آن که  یکی  است:  چیز  سه  جوان مردی  »اصل 
نگاه  فعل  و  قول  در  راستی  آن که  دوم  بکنی،  بگویی 
داری، سوم آن که شکیب را کار بندی، زیرا هر صفتی 
که تعلق دارد به جوان مردی در زیر این سه چیز است.« 

)عنصرالمعانی، 1356، ص222( 
چیز  سه  جوان مردي  اصل  است:   آمده  قابوسنامه  در 
است: آن چه بگویي بکني، خالف راستي نکني، شکیب 
را به کار بندي. بدان که جوان مردي عیاري باشد که او 
را چند گونه هنر بود: دلیر، مردانه و شکیبا به هر کاري 
و صادق الوعد و پاک عورت و پاک دل بود. بر اسیران و 
بیچاره گان مهربان، بد بدگان از نیکان بازدارد، راست 
را  نیکي  بدهد،  خود  تِن  از  داد  گوید،   راست  شنود، 
دارد. چون  را راحت  دارد،  بال  نیک  زبان  نکند،  بدي 
نیک بنگري، این همه هنرها بدان سه چیز است که یاد 

کردیم. )قابوسنامه، 243، ص1356(
»گویند رسولي از عیاران مرو به جرگۀ عیاران قهستان 
آمد با سه سوال که اگر پاسخ گفتید، شما مهتِر ما هستید 
واال ما مهتر هستیم. گفتند: چیست آن سه سوال. گفت:  
ناجوان مردي  جوان مردي چیست، میان جوان مردي و 

چیست،   اگر عیاري نشسته بود، مردي گذشت و بعد 
کسي با شمشیر آمد و او را پرسید، چه گوید. فضل اهلل 
همداني از آن میان گفت: اصل جوان مردي آن که هرچه 
صبر  ناجوان مردي  و  جوان مردي  بکني،  میان  بگویي 
است و جواب آن مرد این که از جا برخیزد و یک گام 
نشسته ام، کسي  این جا  تا من  نشیند و گوید:  آن سوتر 

نگذشته است.« )آیین جوان مردي، 1363، ص 113(
جوان مردي  است:  نوشته  گوهرین  صادق  سید   
بتي  هیچ  و  بت شکني ست  جوان مردي  پاکبازي ست، 
جوان مردي  گفته اند:  یا  و  نیست.  نفس  بِت  از  باالتر 

آزاد زیستن است. 
جوان مردي،  معني  تبیین  در  زرین کوب  عبدالحسین 
حکایتي را آورده است:  در نیشاپور عیاري بود نوح نام. 
باري یکي از عرفا به نام حمدون قصار از نوح پرسید: 

جوانمردي چیست.
جوان مردي  یا  من  جوان مردي  گفت:  نوح   

تو؟
گفت: از آن هر دو.  

جواب داد: جوان مردي من آن است که قبا   
کنار بگذارم، خرقه یي بپوشم و رفتاري را که مناسب 
آن باشد، در پیش گیرم. صوفي شوم تا از شرم خلق، در 
خداي گناه نکنم. اما جوان مردي تو آن است که خرقه 
در کنار افگني تا از توجه و اقبال خلق فریب نخوري 
و خلق نیز از ظاهر حاِل تو فریب نخورند. جوان مردي 
من، پیروي از ظاهر شریعت و جوان مرد پي تو پیروي 

از باطن حقیقت. 
و  جوان مردي  یا  عیاري  دارد:  باور  نفیسي  سعید   
انتشار این فکر، خدمِت بزرگي ست که به فکر بشریت 
از  ص148(  جوان مردي،  )آیین  است.  شده  انجام 
همین جاست که پرویز ناتل خانلري مي نویسد: عیاري 
جنبۀ بین المللي داشت؛ چه عیاران به آیین و تعهدات و 
آداِب خود پاي بند بودند، نه به شهر و قوم و قبیله. این 
ویژه گي در داستان سمک عیار به روشني دیده  مي شود. 
زماني بین چین و ماچین جنگ آغاز مي شود، عیاران دو 
کشور باهم همکارند. سمک در شهر ماچین دوستاني 
جوان مردي،  )آیین  مي کنند.  خدمت  او  به  که  مي یابد 

1363، ص 176( 
2- فتوت: در این بخش واژۀ فتا، فتا کیست و فتوت 

چیست، به شناسایي مي آید. 
 واژۀ فتا: لفظ »فتی« به معني جوان و جوان مرد در هشت 
موضِع قرآن آمده و از آن مردانه گي و جوان مردي اراده 
از  است  عبارت  و  است  فتیان  آن،  جمع  است.  شده 
سالک و یا زایر معنوي؛ کسي که باطن را درک و به 

مرحلۀ جاودانۀ روح نایل گردیده است.
مأخوذ  را  فتا  سهروردي،  شهاب الدین  اما   
از فتوي مي داند و چنین توجیه مي کند که هر عملي 
مي کنیم، باید بپرسیم عمل ما مشروع است یا خیر، و 
نتیجۀ آن چیست. اگر تردید بود، به اهل فن مراجعه 

کنیم که مفتي و یا استاد فتوت است.
فتا کیست: در باب 37 روضه المریدین آمده است: از 
صوفي یی پرسیدند: فتي کیست. گفت:  آن کس که نه در 

باطن وي دعوي باشد و نه در ظاهرش تصنع و ریا.
فتا  مي نویسد:  جوان مردي  بررسي  در  تیشنر  فرانتس 
کمال  حِد  و  انسانیت  منتهاي  به  که  است  شخصي 
رسیده است. دو فضیلت نشاِن آن است: مهمان نوازي و 
سخاوت و دیگر شجاعت. در مهمان نوازي حاتم طایي 
را، و در شجاعت علي را نمونۀ فتا معرفي نموده است 
که جانش را بارها در راه پیامبر به خطر انداخت و طبق 
ال  علي  اال  فتي  ال  داد:  آواز  غیب  هاتف  یک حدیث 
سیف اال ذوالفقار. بعدها این بیان، شعار همۀ فتیان شد.

مي دانند  فتي  بهترین  را  مالمتي  متصوفین،   
که با مبالغه در ایثار، مالمِت دیگران را به جان مي خرند. 
السلمي قدیمی ترین تألیف دربارۀ فتوت، فتا را از نگاه 
فتا  نام  سزاوار  و  »الیق  مي کند:  معرفي  چنین  مالمتیه 
شخصي است که تمام فضایل و خصایص انبیا و اولیا 
را در خود دارد و با تمام این ها خود را حقیر و کوچک 
مي شمارد و تمام اینها را به هیچ مي گیرد. هرگز اندیشه 
بلکه  است؛  رسیده  جایي  به  که  نمي دهد  راه  به خود 
بیشتر به اشتباهات و نقص اعماِل خود پي برده و در 
همه حال دیگران را از خود بهتر و برتر مي داند. )آیین 

جوان مردي، 1363، ص 132(
در  ابوحفص  مي گوید:  زرین کوب  عبدالحسین 
عبارت  گفت:  فتوت  بود،  بغدادي  جنید  که  مجلسي 
به  جنید  نخواستن.  انصاف  و  دادن  انصاف  از  است 
آدم  بر  ابوحفص  که  برخیزید  اصحاب خویش گفت: 

و تمام ذریۀ وي فزوني یافت.
جاي دیگر آمده است: فتا آن جوان مرد و  آزاده یي است 
که نفس او به کدورت هاي بشري آلوده نشده و متصف 
به صفات ملکي و از صفات و عادات بهیمي و سبعي 

برکنار است.
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هارون مجيدی
مطبوعـات  تاریـخ  دوم  جلـد 
افغانسـتان کـه از روزنامـۀ حقیقـت 
اخیـر  دورۀ  تـا  ثـور  انقـالب 
و  دارد  بـر  در  را  انیـس  روزنامـۀ 
 1383 تـا   1357 سـال های  شـامل 
نشـانی  از  می شـود،  خورشـیدی 
نشـر رسـید. بـه  انتشـارات سـعید 
را  افغانسـتان  مطبوعـات  تاریـخ 
اسـتاد  رهیـن،  رسـول  پروفیسـور 
پیشـین دانشـگاه کابـل تألیـف کرده 
رهیـن  ضیـا  را  آن  برگ آرایـی  و 
دانـش  عـارف  و  داشـته  دوش  بـه 

ویرایـش ایـن کتـاب را انجـام داده 
اسـت.

تاریـخ مطبوعـات افغانسـتان در دو 
فصـل بـوده و در 470 برگ به نشـر 

است. رسـیده 
در  رهیـن  رسـول  پروفیسـور 
»حرف هـای« مولـف نوشـته اسـت: 
بـه ادامـۀ جلد اول تاریـخ مطبوعات 
مطبـوع  نشـرات  کـه  افغانسـتان 
تـا  شـمس النهار  از  را  افغانسـتان 
اسـت،  برگرفتـه  در  جمهوریـت، 
سـعی کـردم در جلد دوم بـا تکمیل 
کاسـتی های  و  کمی هـا  بعضـی 
حـزب  دورۀ  داوود،  محمـد  دورۀ 
دموکراتیـک خلـق و دورۀ جهـاد و 
مقاومـت را تـا ختـم دورۀ حکومت 

کنـم. ریشـه یابی  موقـت 
اسـتاد رهیـن در پیونـد بـه هـدف 
خـود از نوشـتن سلسـله کتاب های 
تاریخ مطبوعات افغانسـتان را چنین 
توضیـح می دهد: "قصـدم از معرفی 

جامـع مطبوعـات افغانسـتان، تهیـۀ 
متـن درسـی بـرای روزنامه نـگاران 
افغانسـتان  دانشـگاه های  جـوان 

می باشـد."
بررسـی  ضمـن  کتـاب  ایـن  در 
رسـانه ها، اوضاع اجتماعی، سیاسـی 
و فرهنگـی نیز به بحث گرفته شـده 
سرگذشـت های  از  را  خواننـده  و 

آگاه می سـازد. نیـز  تاریخـی 
ده هـا  محصـول  کتـاب  ایـن  تهیـۀ 
 سـال آمـوزگاری و پژوهـش آقـای 
رهیـن در دانشـکدۀ روزنامه  نـگاری 

دانشـگاه کابـل اسـت.

ویرایـش ایـن کتـاب زیـاد مناسـِب 
در  و  نیسـت  آن  در  آمـده  مطالـب 
برخـی موارد، ترتیب نشـِر شـماری 
ثبـت شـده اند،  اشـتباه  از نشـریات 
آرزو داریـم تـا درچاپ هـای بعدی 

ایـن مشـکالت نیـز زدوده شـود.
در  رهیـن  رسـول  پروفیسـور 
گفت وگویـی بـا روزنامـۀ مانـدگار 
خـود  سرگذشـت  بـه  پیونـد  در 
 1318 سـال  در  می گویـد: 
به نـام  دهکده یـی  در  خورشــیدی 
خمزرگـر در حصـۀ اول کوهسـتان، 
والیـت کاپیسـا، بـه دنیا آمـده ام؛ اما 
بخـش زیـادی از عمـر خـود را در 
کابـل به سـر بـرده ام. پـدرم -میـرزا 
زمـان  از  خـان-  محمدحسـین 
امـان اهلل خـان در کابل به سـر می برد 
بـه  داراالمـان  قصـِر  در سـاختن  و 
حیـث منشـی ایفای وظیفـه می کرد. 
او در ده افغانـاِن کابـل خانـه داشـت  
و مـن بیشـتر دورۀ طفولیتـم را در 

کـرده ام. سـپری  آن جـا 
خـان  امـان اهلل  حکومـت  از  پـس 
پـدرم  کلکانـی،  حبیـب اهلل  شـاه  و 
دوبـاره بـه  دهکـده رفـت و بخـش 
دیگـر زنده گـی ام در آن جـا سـپری 

. شـد
پـدرم  کـه  را  زمانـی   یـادم می آیـد 
یـک  بـرادر و یک بـرادرزاده ام را که 
از مـن بزرگتـر بودند، شـامل مکتب 
کـرد. مـن و یـک پسـر کاکایـم کـه 
بودیـم،  ُخردتـر  آن هـا  از  دو  هـر 
حسـادت کردیـم که چـرا مـا را در 
مکتـب شـامل نکرده انـد. بـه همین 
خاطـر یـک قلـم را بـردم و بـه یک 
-کـه  اُشـتُرگرام  دبیرسـتان  معلـم 
اکنـون به نام دبیرسـتان میرمسـجدی 
نـام  تـا  دادم  یـاد می شـود- هدیـه 
مـرا هـم در حاضـری بگیـرد. دروۀ 

ابتدایـی را آن جـا خوانـدم.
در همیـن زمان، هیأتـی از کابل آمد 
تـا شـاگردان را بـرای دانشسـرای و 
اکنـون  -کـه  سـینا  ابـن  دبیرسـتان 
وجـود نـدارد و تـا صنـف دوازدهم 
انتخـاب  می پذیرفـت-  شـاگرد 
کننـد. بعـد از آن شـامل دانشـکدۀ 
در  شـدم.  کابـل  دانشـگاه  ادبیـات 
سـال 1340 خورشـیدی از دانشکدۀ 
ادبیـات فـارغ و شـامل کـدر علمِی 
دانشـکدۀ ادبیـات و علـوم انسـانی 
پهلـوی  در  شـدم.  کابـل  دانشـگاه 
کتاب خانـۀ  مسـوولیت  تدریـس، 
دانشـکدۀ ادبیات و علوم انسـانی را 
نیز به دوش داشـتم. در سـال 1966 
میـالدی، کارشناسـی ارشـد خود را 
در رشـتۀ کتاب شناسـی دانشـگاهی، 
از دانشـگاه جورج پی بادی تینسـی 

آوردم. به دسـت  امریـکا 
برگردان هـای  و  مقـاالت  کتاب هـا، 
زیـادی از اسـتاد رهیـن در داخـل 
نشـر  بـه  افغانسـتان  از  بیـرون  و 

ند. رسـیده ا
کتاب خانه هـای  رهنمـای 
افغانسـتان، کتاب شناسـی افغانستان، 
پـرورش  و  آمـوزش  کتاب شناسـی 
در افغانسـتان، سیسـتم اعشاریه دهی 
عبدالحـق  اسـتاد  یادنامـۀ  دیـوری، 
»کتـاب،  ملک الشـعرا،  بیتـاب 
تاریـخ  کتـاب دار«،  و  کتاب  خانـه 
مطبوعـات افغانسـتان در سـده های 
نُزدهم و بیسـتم، امال و انشـای زبان 
دری، مقدمـه و ویراسـتاری اوسـتا 
از اسـتاد جاویـد، قانـون طـرب از 
اسـتاد سـرآهنگ، روش تحقیق، کی 
کیسـت در فرهنـگ برون مـرزی در 
سـه جلد، سرگذشـت زبان فارسـی 
دری، تاریخ مطبوعات افغانسـتان در 
دو جلـد، یگانه گـی زبان فارسـی در 
دهکـدۀ جهانی، شـاه حبیب اهلل خان 
کلکانـی، نـام شـماری از کتاب های 

نشـر شـدۀ آقـای رهیـن اسـت.

مقامـات افغانسـتان خبـر داده انـد کـه یک فرمانده ارشـد 
گـروه  داعـش در حملـه هواپیمای بی سرنشـین امریکای 

در والیت ننگرهار کشـته شـده اسـت.
بـه  ننگرهـار  والـی  سـخنگوی  خوگیانـی،  عطـاءاهلل 
خبرگـزاری آلمـان گفته اسـت کـه مال بـزرگ، یک رهبر 
داعـش بـا هفت جنگجـوی این گروه ناوقـت روز جمعه 
در حملـه یـک هواپیمـای بی سرنشـین امریکایی کشـته 

 . ند شد
خوگیانـی گفـت: »ایـن حملـه هوایـی جمعـه شـب در 
منطقـه الغرجو ولسـوالی کوت انجام شـد«. بـه گفته این 
مقـام حکومت افغانسـتان، تعداد سـالح، مهمـات و مواد 
انفجـاری متعلـق بـه ایـن گـروه نیـز تخریب یـا مصادره 

شـده است.
مـرگ ایـن فرمانده ارشـد داعـش از سـوی وزارت دفاع 

افغانسـتان نیز تایید شـده اسـت. 

گـروه داعـش ابتـدا در چهـار ولسـوالی والیـت ننگرهار 
تسـلط داشـت امـا بـه تدریـج نفـوذ خـود را در دیگـر 

والیـت هـا گسـترش داد.
پیـش از ایـن، مقامـات امریکایـی از کشـته شـدن رهبـر 
محلی القاعده در شـمال شـرق افغانسـتان، در یک حمله 

هوایـی در والیـت کنـر خبـر دادند.

ــن  ــرس ای ــه کانگ ــی را ب ــکا طرح ــاع امری وزارت دف
کشــور بــه پیــش کشــیده کــه در آن خواســتار توقــف 
خریــد هلیکوپتــر ام آی 17 بــرای افغانســتان شــده 

اســت.
ــس از  ــه پ ــرده ک ــن طــرح، پیشــنهاد ک پنتاگــون در ای
ــای  ــی، هلیکوپتره ــای روس ــای هلیکوپتره ــن به ج ای

ــداری شــود. ــرای افغانســتان، خری ــی ب امریکای
کریــس مورفــی، یک عضــو ســنا روز جمعــه 18 نومبر 
هنــگام اعــالن ایــن تصمیــم گفــت: »بــرای مــن هرگــز 
قابــل فهــم نیســت کــه چــرا پول هــای مالیه دهنــدگان 
مــا بــه روســیه در بــدل خریــد هلیکوپتــر بــرای 
ــیه  ــه روس ــی ک ــود در حال ــتاده می ش ــتان فرس افغانس
حامــی رژیــم بشــار اســد در ســوریه و عامــل جنــگ 

ــد«. ــن می باش ــرق اوکرای در ش
ــون  ــه پنتاگ ــی ک ــت، وقت ــزوده اس ــان اف وی هم چن
ــا  ــکا مهی ــد در امری ــد، بای ــداری می کن ــر خری هلیکوپت

ســاخته شــود.
ــال  ــی دو س ــیه ط ــه روس ــده اســت ک ــزارش آم در گ
ــه  ــل وضــع تحریم هــای غربی هــا علی ــه دلی گذشــته ب
ــل  ــن، از تحوی ــگ اوکرای ــر جن ــور به خاط ــن کش ای
افغانســتان  بــه  آن  دهــی هلیکوپترهــا و قطعــات 

ــت. ــرده اس ــودداری ک خ

 پاکســتان گفتــه اســت کــه ایــن کشــور همــراه چیــن 
ــه  ــه جانب ــت های س ــامبر نشس ــاه دس ــیه در م و روس
مشــورتی را در مــورد افغانســتان برگــزار می کنــد 
ــح در  ــراری صل ــه و برق ــرای مصالح ــی را ب ــا راه ت

ــد. ــتان بیابن افغانس
خبرگــزاری شــینهوا بــه نقــل از نفیــس زکریــا، 
ســخنگوی وزارت خارجــه ایــن کشــور نوشــته اســت: 
ــا آوردن و  ــدف آنه ــه ه ــای ک ــام برنامه ه ــه تم ــا ب »م
ــاالی  ــت ب ــه باشــد، اهمی ــات در افغانســتان و منطق ثب

ــتیم«. ــل هس قای
ــس  ــتان در کنفران ــه پاکس ــام وزارت خارج ــن مق ای
هفته یــی اش گفتــه اســت: »یــک دیــدار کاری پیــش از 
پیــش در مــورد برگــزاری ایــن گفتگوهــای ســه جانبــه 
صــورت گرفتــه اســت. اوضــاع رو بــه وخامــت امنیتی 
در افغانســتان نگرانی هــا در مــورد فراگیــر شــدن 
تاثیــرات آن بــه دلیــل حضــور عوامــل غیــر دولتــی و 

عناصــر شورشــی، را افزایــش داده اســت«.
ــه پاکســتان در نشســت  ــته ک ــار داش ــان اظه او هم چن
ــتراک  ــود، اش ــزار می ش ــد برگ ــه در هن ــیا ک ــب آس قل
ــر  خواهــد کــرد و احتمــاال نوازشــریف، نخســت وزی
ــز، مشــاور امــور خارجــی او  پاکســتان و ســرتاج عزی
در ایــن نشســت هیئــت پاکســتانی را رهبــری خواهنــد 

کــرد.
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عبدالباری جهانی د اطالعات او فرهنگ پخوانی وزیر 

کله چي یو څوک یا ورسپارل سوې وظیفه رسته ونه رسوالی يس 

او یا د خپلو پالنونو د عميل کولو په الره کي خنډونه لیري نه کړای 

يس. د دايس یوه شخص لپاره ، چي زما غوندي په ناروا د جېبونو 

ټولني ته  او  اولس  او  نیت ونه لري  پیسو ذخیره کولو  او  د ډکولو 

هم د خیر رسولو صالحیت ورڅخه اخیستل سوی وي نو استعفا 

الزمه او

رشافتمندانه الره ده.

زما څخه مي نیژدې دوستانو او ملګرو، د ډېره وخته، د استعفا کولو 

غوښتنه کوله؛ خو ما، په دې مته چي ګوندي نن یا سبا به کارونه 

اندازه  یا زه ګوندي د کارونو په سمېدلو کي یوه لږه  او  سم يس، 

تاثیر ولرم، دا اقدام وځنډاوه. زما څخه د ۲۰۱۵ کال د جنوري په 

میاشت کي ډاکرت صاحب ارشف غني وغوښتل چي له هغه رسه د 

اطالعاتو او کلتور د وزیر په حیث همکاري وکړم. څرنګه چي ما له 

ډاکټر صاحب رسه د زیات و کم څلوېښتو کالو راهیيس پېژندل او 

بشپړ یقین مي درلود چي هغه به زما له پاکۍ، وطن پالني، نیمګړي 

پوهي او نیمګړي انرژي څخه، د هیواد د ښېګڼي لپاره، ګټه واخيل 

نو د هامغه کال د فربوري په میاشت کي کابل ته راغلم. د اپریل 

په میاشت کي اوليس جرګې، د کابینې تر ټولو وزیرانو په کمه رایه، 

وزیر کړم او په سبا سهار مي په کار پیل وکړ.

زما لپاره په وزارت کي د کار د پرمخ بېولو لپاره د یوه کاري ټیم د 

جوړولو اړتیا وه، خو د معینانو، کلتوري آتشو او رییسانو د ټاکلو 

د  او  منل سول  ونه  پېشنهادونه  اکرثه  مي  برخه کي  په  تبدیلولو  یا 

وزارت په څه باندي یو نیم کال کي د جمهورریس رسه د خصويص 

مالقات کولو او هغه ته د خپلو مشکالتو ویلو او پېشنهادونو کولو 

په  سو؛  راکړه  وخت  لپاره  ساعت  نیم  نیم  د  ځله  څلور  ایله  لپاره 

دايس حال کي چي د هر ځل لیدلو لپاره مي درې تر څلورو میاشتو 

پوري انتظار وایستی.

او  فرعي  ټويل  ته  هغه  خو  دی؛  نه  سړی  بد  پخپله  جمهورریس 

شخيص  خپلو  د  کارکونکو،  ارګ  د  دهغه  الري  ورغيل  اصيل 

غرضونو لپاره، بندي کړي دي. که یو جمهورریس د خپلو وزیرانو 

د لیدلواو د هغوی د پېشنهادونو یا شکایتونو د اورېدلو لپاره، چي 

طبیعي خربه ده، د ټوکو او سات تېري لپاره هغه ته نه ورځي، په 

او ټول مالقاتونه یې د  هفته کي، لږترلږه، یو ځل وخت ونه لري 

مغرضو غوړه ماالنو په الس کي وي نو له وزیرانو څخه د کارونو 

او فعالیتونو مته نه يس کېدالی. دا مشکل د اکرثیت وزیرانو لپاره 

کارکونکي  ځیني  ارګ  د  او  وزیران  نازويل  دايس  البته  دی؛  عام 

سته چي هغوی په هفته کي دوه درې ځله هم له جمهورریس رسه 

لیدالی يس. د جمهورریس له خوا د یوه وزیر نه لیدل او د مالقات 

لپاره په میاشتو معطل کول، او یا له وزیر څخه د سکرټر په وسیله د 

ایمیل له الري د مالقات د علت او موضوع غوښتنه کول نه یوازي 

د کارونو د ځنډېدلو او پر وخت نه عميل کېدلو علت ګرځي بلکه 

د یوه وزیر حیثیت ته توهین دی. نه پوهېږم چي د ډاکټر صاحب 

دې  څرنګه  مرش  اولس  عامل  او  هوښیار  یو  څېر  په  غني  ارشف 

موضوع ته نه متوجه کېږي.

مالو  غوړه  خپلو  د  ښايي  یا  او  الس  لوی  په  یا  جمهوررییس 

سالکارانو په مشوره، چي ده د خپل جمهوري ریاست په رس کي 

له هغوی څخه د ژغورل کېدلو خواستونه کول، په ارګ کي دننه، 

د اطالعاتو او کلتور د وزارت رسه موازي ادارې جوړي کړي دي 

کړي  ګران  چنده  یوازي څو  نه  یې  کارونه  ورځني  وزارت  د  چي 

بلکه وزارت یې عماًل فلج کړی او بې صالحیته کړی دی. تر هغه 

ځایه چي زه معلومات لرم، د نورو اکرثو وزیرانو همدغه حال دی.

زما غوندي یوه وزیر لپاره، چي په ټول ژوند کي یې د یوې ذرې 

خیانت او اختالس کولو خوب هم نه وي لیدلی، په دې رشایطو 

کي کار ته دوام ورکول چنداين ممکنه نه وه. که په وزارت کي الزم 

کارونه نه وي سوي، چي زه یقین لرم نه به وي سوي، نو اصيل او 

یوازینی علت یې دا وو چي زما السونه په مطلق ډول تړيل ول او 

د اجرآتو، او د تغییر او تبدیل په برخه کي تقریبًا ټول صالحیتونه یا 

ارګ او یا د اداري اصالحاتو فاسدي ادارې راڅخه سلب کړي وه.

دا چي ويل مي تر اوسه پوري په دې باره کي څه نه دي ویيل او 

ويل مي خوله په شکایت نه ده خالصه کړې، یوازینی علت یې دا 

هغه وخت  یوازي  باندي  اجرآتو  پر  د حکومت  وزیر  یو  دی چي 

انتقاد کولو حق لري چي له حکومت څخه دباندي وي؛ یعني  د 

استعفی یې کړې وي. که مي په وروسته کي، په همدې اړه، څه 

ذهن ته راغلل حتاًم به یې دررسه رشیکوم. د نن لپاره به همدومره 

بس وي.

حارض د خدای په امان!

تاریخ مطبوعات افغانستان 
چاپ شد

یك فرمانده ارشد گروه داعش در ننگرهار کشته شد

امریکا خرید هلیکوپترهای روسی 

برای افغانستان را متوقف می سازد

روسیه، چین و پاکستان دربارة 

افغانستان به گفت وگو می پردازند

ولــي 
استـعفاء؟

ACKU
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ورزش

نمایندۀ دایم هند در سازمان ملل، خواستار قرارگرفتن تمامی گروه های تروریستی در 
فهرست تحریم های این سازمان شد.

افزود:  ملل  افغانستان در سازمان  با موضوع  نشستی  در  دیروز شنبه  اکبرالدین،  سید 
درصورت قرار نگرفتن همه گروه های تروریستی در لیست تحریم ها به اعتبار سازمان 

ملل لطمۀ جدی وارد می شود.
او افزود: سازمان ملل باید "مال آخوندزاده" رهبر جدید طالبان که از تروریست های 

شناخته شده است را تحریم کند.
تروریستی  با گروه های  مبارزه  اهمیت  به  اشاره  با  ملل  دایم هند در سازمان  نمایندۀ 
آستانۀ  در  تروریستی،  فعالیت  به واسطۀ  از کشورها  تعداد  تصریح کرد که هم اکنون 

فروپاشی قرار گرفته است.
گروه های  فعالیت  کرد،  تصریح  افغانستان  چالش های  به  اشاره  با  اکبرالدین  آقای 
آن ها  به  وابسته  گروه های  و  داعش  حقانی،  شبکۀ  طالبان،  القاعده،  مانند  تروریستی 
مانند لشکر طیبه و جیش محمد موجب افزایش شمار قربانیان حمله های تروریستی 

در این کشور شده است.
هند پیش از این نیز از انفعال شورای امنیت در برابر تروریست ها انتقاد کرده بود.

دهلی نو چندی پیش اعالم کرد که با وجود گذشت ماه ها از درخواست این کشور برای 
تحریم "مسعود اظهر" سرکردۀ گروه تروریستی "جیش محمد" تاکنون شورای امنیت 

اقدامی در این خصوص انجام نداده است.
چین تاکنون دوبار با درخواست هند برای قرار گرفتن نام "مسعود اظهر" در لیست 

سیاه سازمان ملل مخالفت کرده است.
مسعود اظهر، سرکردۀ گروه تروریستی "جیش محمد" از سوی هند، متهم به حمله به 

پایگاه هوایی "پتانکت" در ایالت پنجاب هند شده است.

بانک مرکزی پاکستان اخیراً در گزارشی اعالم کرده که اقدامات این کشور برای مبارزه 
با تروریسم از سال 2002 تا کنون، بیش از 118 میلیارد دالر هزینۀ مستقیم و غیرمستقیم 

برای پاکستان داشته است.
این گزارش حاکی است که ترویسم و رویدادهای متعدد تروریستی در پاکستان ضربۀ 
اقتصاد پاکستان وارد کرد و موجب کند شدن روند توسعه در این  سنگینی به پیکر 

کشور شده است.
به  امریکا  نظامی  حملۀ  از  امریکا،   2001 سال  سپتامبر   11 حوادث  از  بعد  پاکستان 
مبارزه  افغانستان،  به  حمله  از  هدف  که  بود  مدعی  امریکا  کرد.  حمایت  افغانستان 
با تروریسم است. اما از همان سال تا کنون، موج ترویسم پاکستان را نیز به شدت 
فراگرفت و این پدیدۀ شوم، عالوه بر تحمیل تلفات جانی و هزینه های سیاسی-امنیتی 

به پاکستان، هزینه های هنگفت اقتصادی نیز روی دست این کشور گذاشته است.
تروریسم در پاکستان سبب شده تا از میزان سرمایه گذاری های خارجی در این کشور 
کاسته شود. هم چنین فعالیت های اقتصادی و صادرات این کشور در سال های اخیر به 

دلیل تأثیر شدید تروریسم، کاهش یافته است.
"ضرب  به نام  را  نظامی گسترده یی  پیش، عملیات  از حدود سه سال  پاکستان  ارتش 
عضب" برای مبارزه با تروریسم، به ویژه در مناطق قبیله یی در شمال غرب این کشور 
آغاز کرده و فقط این عملیات به تنهایی، به عنوان بزرگ ترین عملیات ضدتروریستی 
پاکستان در سال های اخیر، تا کنون حدود دو میلیارد دالر برای پاکستان هزینه داشته 

است.
اسحاق دار، وزیر دارایی پاکستان سال گذشته اعالم کرده بود که عملیات ضرب عضب 

دست کم دو میلیارد دالر برای کشور هزینه خواهد داشت.

اظهار داشت، ساکنان در محاصرۀ  امور بشردوستانۀ سازمان ملل  ایگلند، مشاور  یان 
فصل  به  شدن  نزدیک  پزشکی،  و  غذایی  امدادهای  نبود  دلیل  به  حلب  شهر  شرق 
زمستان و احتمال آغاز حملۀ شدیدی از سوی نیروهای دولت سوریه و هم پیمانانش 

با لحظات مبهم و نامعلومی مواجه هستند.
ایگلند شرایط انسانی در شرق حلب را "بسیار فاجعه بار" توصیف کرده و تأکید کرد: 
با وجود استقبال روسیه و گروه های مخالف از طرح سازمان ملل برای امدادرسانی 
به شکل  از طرف ها  اما هنوز هیچ یک  از شرق حلب،  بیماران  انتقال زخمی ها و  و 
نهایی موافقت خود را با ایجاد مسیری امن برای کاروان های امدادی اعالم نکرده اند و 
این درحالی است که گروه های امدادرسان برای ارایه خدمات به افراد محاصره شده 

آماده هستند.
مشاور امور بشردوستانه سازمان ملل افزود: شرایط در شرق حلب به دلیل حمالت 
هوایی و عدم امکان امدادرسانی به این منطقه از اواخر جون گذشته بسیار فاجعه بار 
و  شود  انجام  بیمارستان ها  به  بسیاری  پزشکی  کمک های  است  ضروری  و  است 

زخمی ها به اماکن امنی منتقل شوند.
او تأکید کرد: طرحی برای این امدادرسانی وجود دارد، اما سازمان ملل هنوز موافقت 
مسکو و دمشق را کسب نکرده است. گروه های امدادی نیز منتظر چراغ سبز و موافقت 
آن ها برای حرکت به سمت حلب هستند. ما امیدواریم این امر حاصل شود و هرگز 

عقب نخواهیم نشست.
ایگلند ادامه داد: سازمان ملل قصد دارد که برای یک میلیون سوری در مناطق محاصره 
شده و یا مناطقی که رسیدن به آن جا دشوار است کاروان های امدادی ارسال کند، اما 

تاکنون یک کاروان هم به مقصدش نرسیده است.
او در ادامه مدعی شد، نیروهای سوری کمک های ارسال شده به سمت شهرک دوما را 

روز پنجشنبه هفتۀ گذشته بازگرداندند.
به  را  دو طرف  هر  این که سازمان  به  اشاره  با  ملل  بشردوستانۀ سازمان  امور  مشاور 
آتش بس انسانی جهت ارسال کمک ها به حلب و انتقال زخمی ها دعوت کرده است، 
گفت: اما هنوز چراغ سبز مسکو و دمشق را دریافت نکرده، اما نشانه های مثبتی از 

سوی روسیه وجود دارد.
ایگلند تأکید کرد، سازمان ملل پس از موافقت طرف ها برای آماده گی جهت امدادرسانی 
در شرق حلب به 72 ساعت زمان نیاز خواهد داشت و سپس برای امدادرسانی و انتقال 

زخمی ها یک هفته زمان می خواهد.
او پیشتر در گفت وگو با خبرگزاری رویترز با اشاره به این که تمامی انبارهای غذا در 
شرق حلب اکنون تقریبًا خالی شده اند، اقدامات تشریفاتی و اداری در این خصوص 
را نکوهش کرد و گفت: در حلب سونامی در حال وقوع است، ما از فاجعه یی سخن 

می گوییم که تمامی آن را انسان ها با دست خود ایجاد کرده اند.

مســووالن ادارۀ کرکــت بــورد کشــور اعــالم کرده انــد کــه قــرار 
ــت  ــک تورنمن ــت افغانســتان در ی ــم کرک ــان تی اســت بازی کن

کرکــت در امریــکا شــرکت کننــد.
ــد: "ایــن  ــورد می گوی ــزاهلل فضلــی، معــاون ادارۀ کرکــت ب عزی
ــا اشــتراک شــانزده  ــکا ب ــدای امری ــت  فلوری تورنمنــت در ایال
ــاه  ــتم م ــخ بیس ــه تاری ــه ب ــود ک ــزار می ش ــی برگ ــم ورزش تی
روان میــالدی، شــماری از بازی کنــان تیــم ملــی کرکــت 
افغانســتان غــرض شــرکت در ایــن تورنمنــت بــه امریــکا ســفر 

می کننــد."
ــی  ــم مل ــان تی ــد: بازی کن ــورد می افزای ــت ب ــاون ادارۀ کرک مع
ــه تاریــخ بیســت و چهــارم نوامبــر نخســتین  کرکــت کشــور ب
بــازی خــود را در ایــن تورنمــت بــه نمایــش خواهند گذاشــت.
ــت، هشــت  ــن تورنمن ــی، در ای ــای فضل ــای آق ــاد گفته ه بربنی
تیــم محلــی و هشــت تیــم از کشــورهای مهمــان، ســهم 
می گیرنــد کــه جریــان ایــن مســابقات از طریــق تلویزیــون هــم 

ــید. ــد رس ــر خواه ــه نش ــده ب ــۀ زن به گون

بازیکنــان ملیپــوش مویتــای افغانســتان، صبــح دیــروز )شــنبه، 
ــه  ــان( بــرای اشــتراک در رقابت هــای جهانــی، کابــل را ب 29آب

مقصــد روســیه تــرک کردنــد.
مســووالن فدراســیون موی تــای کشــور گفتــه اســت کــه 
ــر ســال جــاری در  ــای در 20 نوامب ــی موی ت رقابت هــای جهان
شــهر کازان روســیه برگــزار می شــود و ملی پوشــان افغانســتان 
ــد. ــت می پردازن ــه رقاب ــه ب ــت ک ــی اس ــع تیم های ــز در جم نی

در ایــن مســابقات، 80 کشــور جهانــی حضــور خواهند داشــت 
و تــا 27 نوامبــر ادامــه می یابــد.

در ایــن مســابقه، هفــت تــن از ورزشــکاران افغانســتان همــراه 
ــد. ــی و دو داور اشــتراک کرده ان ــک مرب ــا ی ب

هــدف از اشــتراک در رقابــت، کســب ســهمیه در رقابــت  
جهانــی 2017 عنــوان شــده و قــرار اســت کــه در اوایــل مــاه 

ــود. ــزار ش ــد برگ ــاری در پولن ــال ج ــون س ج

سازمان ملل همه گروه های تروریستی را 
در فهرست تحریم ها قرار دهد

118 میلیارد دالر هزینه پاکستان 
برای مبارزه با تروریسم

سازمان ملل:

در حلب سونامی در حال وقوع است

کرکت بازان کشور به امریکا 
می روند

سفر ورزش کاران موی تای 
افغانستان به روسیه

عين الدین نبی زاده

گرایـش بـه احـزاب در دنیایـی فعلـی، از مهم تریـن الزامات 
زنده گـی سیاسـی اسـت، این گرایـش از همـان آوان کودکی 
می شـود؛  داده  سـوق  خاصـی  جهـت  بـه  والدیـن  توسـط 
چنان کـه گفته انـد: دیـن و سیاسـت میـراث پدران انـد و این منطقـًا ضرورت 
زنده گـی سیاسـی اسـت، چـون بـدون موجودیـت احـزاب خیلـی دشـوار 
خواهـد بـود، تا اشـخاص همفکـر، همـکار و هم آهنگ عمل کننـد. جالب و 
قابـل توجـه این اسـت که در کشـورهای کـه پخته گی دموکراسـی هم تجربه 
شـده، کمتـر خانـوادۀ را می تـوان پیـدا کـرد کـه بـه دو حـزب پیوند داشـته 

باشـند. آلمـان و آیرلنـد، بارزتریـن نمونـۀ ایـن مدعا اسـت.
حـاال مهم تریـن پرسـش این جا اسـت که چه هـدف فردی در پشـت گرایش 

بـه احـزاب نهفته اسـت و فرد چه اسـتفادۀ فردی از احـزاب می تواند؟
رسـیدن بـه قـدرت مهم تریـن دغدغـۀ گرایش به احزاب اسـت که در پشـت 
رسـیدن بـه قـدرت، اغـراض گوناگـون فـردی و جمعـی نهفتـه اسـت و از 
همیـن جهـت اسـت کـه نـام احزاب وسـیلۀ شـناخت اهـداف احزاب شـده 
نمی توانـد. اکثـراً حـزب حیثیت ماشـین عیار برای شخصیت سـازی سیاسـی 

از افـراد وفـادار به حـزب را دارد.
بـا گذشـت از تیـوری و رفتـن بـه میـدان عمـل، در کشـور مـا متأسـفانه 
هیچ گاهـی مـا شـاهد نبوده ایـم کـه حتـا حزبـی بـا کم تریـن معیارهـا که من 
در فوق متذکر شـدم، شـکل گرفته باشـد، هیچ حزبی را در افغانسـتان سـراغ 
نداریـم کـه بـه ایـن گرایش هـای پنهانی افراد پاسـخ مثبـت گفته باشـد، االن 
کـه پاسـخ بـه این خواسـت های پنهانی موجب درخشـش احـزاب در دنیایی 
پیشـرفته شـده اسـت، ولـی با تأسـف باید گفـت: خودخواهـی، خودطلبی و 
به طلبـی در رهبـران بعضـی احـزاب، گاهـی چنان بلنـد رفته کـه حتا موجب 

چندیـن انشـعاب و زاینده فاجعه های انسـانی شـده اسـت.
بی تردیـد بایـد گفـت، در افغانسـتان احزابـی را سـراغ داریـم کـه بهتریـن 
اساسـنامه را دارنـد و هـزاران انسـان پـاک سرشـت بـا باورمنـدی بـه همان 
اساسـنامه جـان داده انـد و هـزاران انسـان پاک سرشـت دیگر تا هنـوز در پی 
دفـاع از آن خـط فکری انـد، اما با تأسـف باید گفـت، انسـان های خودخواه، 
کوتاه اندیـش و سـیاه دل کـه در رأس قـرار داشـته اند، بارهـا بـا بـر گلـوی 
ایـن انسـان های بـا وجـدان لگد مانـده و خود براسـاس ارزش هـای قومی و 
قبیله یـی تصمیـم گرفته انـد کـه بزرگ تریـن جفـا در حق پیـروان بـوده که با 
گذشـت تاریـخ و شـگوفای عقالنیت این جفای بزرگ روشـن خواهد شـد.

مـن درحالـی کـه گرایـش بـه هیـچ حـزب سیاسـی در حـال حاضر نـدارم، 
باورمنـد هسـتم که هرکسـی حـق دارد بـه حزب خاصی پیوند داشـته باشـد 
و ایـن حـق را احترام خواهم گذاشـت. امـا آنچه را نباید از نظر دور داشـت، 
نـگاه انتقـادی بـه افـراد و اشـخاص هیچ گاهـی بـه معنـی گرایـش به کسـی 
و تقابـل در برابـر کسـی نبـوده اسـت، بلکـه با نیت سـازنده گی و بیـداری و 
اندیشـیدن بـه منافـع علیـای کشـوری بوده و همـواره در این مسـیر اسـتوار 

و بی تفـاوت سـخن گفتـه ام و نوشـته ام و خواهـم گفـت و خواهم نوشـت.
پـی نوشـت: هیـچ حـزب و جریانی در شـرایط فعلـی ارزش آن را نـدارد، تا 

رفیقـی، همدلـی و هـم میهنـی به خاطر آن آزرده شـود.

ملک ستيز

بازنده و برندۀ بحران کابینه کیست؟
ــاختارهای  ــه س ــد ک ــه اوج می رس ــی ب ــران زمان »بح
ــند.« ــت برس ــه بن بس ــی ب ــود هم آهنگ ــی از کم ب سیاس
ــده گان  ــه نشســت مجلــس نماین ــی ب ــۀ کتله ی وقتــی حکومــت به گون
حضــور نمی یابــد تــا در برابــر عمل کــردش پاســخ گویی کنــد، 
عالی تریــن  در  را  سیاســی  بحــران  و  اجرایــی  ناهم آهنگــی  اوج 
ســاختارهای دولتــی بــه نمایــش می گــذارد. مجلــس نماینــده گان در 
ــش  ــت پیش ک ــه حکوم ــش را ب ــذارد و پیام ــدوق می گ ــاب صن غی

می کنــد.
ناهم آهنگی ساختارها از سه کم بود نشأت می گیرد:

-کم بــود ارادۀ سیاســی بــرای حــل بحــران در ســطح رهبــران نهادهــا. 
ــوند. ــاز می ش ــود بحران س ــران خ ــا رهب این ج

ــا  ــازد. این ج ــم می س ــا را مبه ــرد نهاده ــه عمل ک ــی ک ــود قانون -کم ب
ضعــف حاکمیــت قانــون عامــل بحــران اســت.

ــر  ــا فق ــا. این ج ــان نهاده ــر می ــرای هم آهنگــی بهت ــع ب ــود مناب -کم ب
ســبب بحــران اســت.

ــی  ــده گان قربان ــس نماین ــت مجل ــی، در گام نخس ــران کنون در بح
بحــران اســت. زیــرا مقبولیــت خــود را در برابــر حکومــت از دســت 
ــژه  ــه اســت. به وی ــر ســوال رفت ــش زی ــت قدرت ــار و صالب داده، اعتب
ــا اســتفاده  ــت شــده را ب ــران ســلب صالحی اگــر رییس جمهــور وزی

ــد. ــی ابقــا کن ــی دادگاه عال ــزم دیگــر قــدرت یعن از میکانی
بازنــدۀ دومــی ریاســت اجرایــی اســت. زیــرا ایــن نهــاد در میــان ســه 
ــر از  ــان( بی صالحیت ت ــا و پارلم ــور، قض ــدرت )رییس جمه ــاد ق نم
همیشــه مطــرح می شــود. امــا اگــر آقــای عبــداهلل گزینــۀ تــازه بــرای 
ــن  ــار ای ــگاه و اعتب ــس جای ــد، برعک ــش کن ــران را پیش ک ــل بح ح

نهــاد بــاال مــی رود.
برنــدۀ ایــن بحــران رییس جمهــور اســت. پارلمــان، حکومــت و قضــا 
ــود  ــن کم ب ــاختار ای ــه س ــد. هرس ــج می برن ــگان رن ــروعیت لن از مش
ــه نقــش  ــد در زمین ــد. اپوزســیونی کــه بتوان ــی درک کرده ان را به خوب
ــه  ــور ب ــت رییس جمه ــدارد. در نهای ــود ن ــد، وج ــازی کن ــه را ب میان
ــوع  ــت، رج ــرده اس ــتفاده از آن ک ــن اس ــه کم تری ــی ک ــون اساس قان
ــا اســتفاده از صالحیت هایــش حکومــت، پارلمــان  خواهــد کــرد و ب

ــد آورد. ــر در خواه ــار بیش ت ــا را در انحص و قض

فيـسبـوک نـــامــه
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نمایندگان  از  ننگرهار، زابل و کنر والیتی که شماری 
مردم در مجلس نماینده گان از گسترش فعالیت گروه 

داعش در آنها هشدار می دهند.
گان  نماینده  مجلس  عضو  مشوانی  سخی  حاجی 
می گوید، داعشیان در بخش های از کنر سرگرم سربازی 
لوگر  و  ننگرهار  به  گروه  این  اعضای  و  استند  گیری 

برای فعالیت فرستاده می شوند.

وی گفت:
"حکومت مرکزی باید به اوضاع امنیتی توجه کند، هم 
اکنون در برخی از ولسوالی های کنر سربازگیری داعش 
ادامه دارد و پس از آموزش به دیگر والیات فرستاده 

می شوند."
این مجلس  دیگر  میان، عارف رحمانی عضو  این  در 
می گوید، گروه داعش با تجهیزات جنگی در بخش های 

از زابل حضور فعال دارد.
وی افزود:

داعش  کنترول  زیر  زابل  ولسوالی های  از  "بسیاری 
را  شان  فعالیت های  امکانات  و  تجهیزات  با  و  است 

سازماندهی بسیار گسترده می کنند."
پیش از این بسم اهلل افغانمل والی زابل به رادیو آزادی 
گفته است، داعش در بخش های از این والیت مراکز 
مجهز ایجاد کرده  و جنگجویان طالبان در برخی نقاط 

آن، مناطق زیر کنترول شان را به داعش سپرده اند.
از سوی دیگر، عطا جان حق بیان رییس شورای والیتی 
اقدام  گروه  این  ضد  بر  اگر  که  می دهد  هشدار  زابل 
نشود، داعش این والیت را با خطرات جدی رو به رو 

خواهد ساخت.
اما طالبان حضور داعش در این والیت را رد می کنند.

برای  روسیه  نماینده  کابلوف  ضمیر  پیش  روز  سه 
در  گروه  این  فعالیت  گسترش  از  نیز  افغانستان 
گفته  و  کرده  نگرانی  ابراز  کشور  مرزی  والیت های 
است، با سران طالبان برای مهار فعالیت های جنگجویان 

داعش در افغانستان در تماس اند.
نمایندگان  از  دیگر  یکی  مشوانی  سخی  همه،  این  با 
کشورهای  سوی  از  دسیسه های  می گوید،  در  مردم 
منطقه که شماری از آنان حامیان طالبان و برخی دیگر 
از گروه داعش حمایت می کنند، در برابر افغانستان در 
مرکز  کنر  از  های  بخش  و  است  گرفتن  شکل  حال 

جلب و جذب این گروه شده است.
با این حال، ظاهر قدیر معاون اول مجلس نماینده گان 
که روز شنبه ریاست این مجلس را بر عهده داشت از 
حکومت خواست تا به اوضاع امنیتی در کشور توجه 

جدی کند.
وی گفت:

بخصوص  و  ارزگان  ننگرهار،  زابل،  کنر،  "وضعیت 
باید توجه کنند و  امنیتی  نهاد های  یاد شد  تازه  سرپل 
کمیسیون امنیت داخلی باید مسئوالن این وزارت ها را 
بخواهد و این موضوع را به گونه جدی بررسی کند."

داعش،  گروه  فعالیت   گسترش  از  نگرانی ها  کنار  در 
شدت یافتن جنگ طالبان نیز در بخش های از والیات 
شمال بخصوص سرپل که هم اکنون به گفته شماری از 
نمایندگان درگیری ها در آن شدت گرفته است، نگرانی 

دیگری است.
اما محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع تأکید 
می ورزد که در هیچ جایی از کشور برای هراس افگنان 
داده  کردن  سربلند  اجازه  داعش  گروه  خصوص  به 

نخواهد شد.
وی در مورد گفت:

این گروه را زیر نظر  اداره  "ما تمام محالت سوق و 
را  فعالیت شان  که  ندارند  را هنوز  داریم، چنین جایی 
سوق و اداره کنند، هم اکنون در ده والیت عملیات های 
ادامه  افگن  هراس  گروه های  تمامی  نابودی  برای  ما 

دارد."
سخن  گروه  این  سرکوب  از  افغانستان  دفاع  وزارت 
را  عملیات  ده  وزارت  این  امروز  می گوید  و  می زند 
برای نابودی گروه های هراس افگن در بخش های از 

کشور راه اندازی کرده است.
تأکید  گان  نماینده  مجلس  یک عضو  خیل  مالتره  اما 
که جامعه جهانی و حکومت  هنگامی  تا  کرده گفت، 
در  بیرونی  دسیسه های  این  مهار  برای  افغانستان 
سیاست های شان تجدید نظر نکنند، راه اندازی عملیات  
جز تلفات نیروهای امنیتی و هزینه های هنگفت جنگی، 

دستاودی در پی نخواهند داشت.
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فلوریان وایگند
دویچه وله

ایاالت  منتخب  جمهور  رییس  ترامپ  دونالد  تالش 
در  انگارانه  ساده  حل  راه  یافتن  برای  امریکا  متحده 
افغانستان و پاکستان می تواند منجر به تقویت گروه های 

نامناسب شود. 
براساس یکی از مضحک ترین شایعات راجع به ترامپ، 
پاکستانی  پاکستان است. یک شبکه خبری  از  او اصاَل 
به نام »نیو نیوز« که زیاد هم شناخته شده نیست، مدعی 
شده که ترامپ در یک مدرسه دینی در این کشور درس 
خوانده است. عکس یک پسر کوچک با موهای بلوند 
مدتی است که براساس این خبر مضحک تحت عنوان 
»کودکی ترامپ« در شبکه های اجتماعی دست به دست 
این  تشابه  پاکستان  و  افغانستان  در  بسیاری  می شود. 

عکس با ترامپ را مورد توجه قرار دادند.
این رویدادی است که می توان آن را تنها یک فکاهی 
پیروزی  به  راجع  احساسات  برخالف،  اما  کرد.  عنوان 
انتخابات  در  کلینتون  هیالری  بر  ترامپ  غافلگیرانه 
است.  ترس  و  ناامیدی  از  آمیخته  رفته  رویهم  امریکا 
هنوز اظهارات ضد مسلمانان دونالد ترامپ در جریان 
مبارزات انتخاباتی از ذهن ها پاک نشده است. بسیاری 
ضد  شخص  یک  که  اند  باور  این  به  پاکستانی ها 
کشور،  این  منطقه یی  رقیب  طرفدار  الزامَا  مسلمانان 

هندوستان است.
نیست.  ناموجه  و  بی مورد  هم  زیاد  ترس  این  و 
ناسیونالیست های هندو پیروزی ترامپ را جشن گرفته 
و رییس جمهور منتخب را ناجی خطاب کردند. ترامپ، 
سیاستمدار میلیاردر احتمااَل مناسبات نزدیک تری با هند 
که  کشوری  پاکستان؛  همسایه اش  با  تا  داشت  خواهد 
قرار  مضاعف  تبعیض  مورد  آن  در  دینی  اقلیت های 

گرفته و افراط گرایی اسالمی در آن گسترده است.
بی تجربگی خطرناک ترامپ

افغانستان، کشور همسایه پاکستان نیز نگران است. تاکید 

تمرکز  امریکا«  به  »نخست  که  نکته  این  روی  ترامپ 
شود، می تواند منجر به کاهش چشمگیر کمک های مالی 
افغانستان شود. آگاهی و معلومات رییس  به  و نظامی 
جمهور منتخب امریکا از افغانستان نیز بسیار کم است.  
برخی  در  خود  انتخاباتی  مبارزات  جریان  در  ترامپ 
مقایسه های بسیار مبالغه آمیز به افغانستان اشاره کرده؛ 
مثال او گفته است که »جاهایی مثل افغانستان امن تر از 

بعضی شهرهای ایاالت متحده« اند.
زمینه  می تواند  سیاست خارجی  در  ترامپ  کمبود  این 
فراهم  را  پاکستان  و  افغانستان  وضعیت  شدن  وخیم 
سازد،  آن هم در زمانی که شورشگری اسالمی در هر دو 

کشور یک مساله مهم بین المللی است.

این نکته را از یاد نبریم که القاعده، سازمان تروریستی ای 
تجارت  برج های  بر  سپتمبر  یازدهم  حمله  مسئول  که 
غرب  شمال  در  پیشاور  در  بود،  نیویاک  در  جهانی 
پاکستان و در نزدیکی مرز افغانستان تاسیس شد. گروه 
طالبان در حال قدرت گرفتن است و مناطق گسترده ای 
به ویژه در جاهایی که کوکنار کشت  افغانستان  در  را 
می شود، تصرف کرده است. شرق افغانستان هم تبدیل 
یا  اسالمی«  »دولت  فعالیت گروه خودخوانده  به محل 
داعش شده است. کارشناسان پیش بینی می کنند که پس 
زیاد  داعش در عراق، شمار  الوقوع  قریب  از شکست 
جنگجویان این گروه به افغانستان سرازیر خواهند شد.

اما  بگیرند.  را جدی  منطقه  این  باید  تیم اش  و  ترامپ 

رییس  انگارانه  ساده  دیدگاه  که  دارند  هراس  آگاهان 
و  پاکستان  و  افغانستان  مورد  در  منتخب  جمهور 
تالش اش برای یافتن ظاهراَ راه حل ساده، احتمااَل نتیجه 

وارونه خواهد داشت.
راه حل ساده وجود ندارد

برنده اصلی دیدگاه احتمالی ساده انگارانه ترامپ راجع 
اردوی  باشد.  پاکستان  اردوی  می تواند  افغانستان  به 
قدرتمند پاکستان می تواند علیه گروه داعش مقابله کرده 
و در عین زمان بدون ترس از مداخله ایاالت متحده به 
حمایت از طالبان در کشور همسایه اش ادامه بدهد. یک 
نظامیان  احتمالی دیگر می تواند گسترش قدرت  نتیجه 
به  که  باشد  شریف  نواز  حکومت  هزینه  به  پاکستان 

صورت دموکراتیک انتخاب شده است.
استقبال ناسیونالیست های هندو از پیروزی ترامپ

از این رویکرد ناسیونالیست های هندو نیز نفع می برند، 
کشور  مسلمان های  علیه  سختی  موضع  آن ها  چونکه 
معین  گروه های  زمان،  عین  در  گرفت.  خواهند  شان 
علیه  موثر  جنگ  دلیل  به  تنها  افغانستان  در  ملیشه ای 
طالبان و داعش و فراهم ساختن آرامش ظاهری مفید 

نگریسته خواهند شد.
تفکیک ساده و واضح میان خوب و بد در جنوب آسیا 
هیچ زمانی کارگر نیفتاده است. تجزیه و تحلیل تنوع و 
حتی  منطقه  این  سیاست  و  جامعه  فرهنگ،  پیچیدگی 

برای کارشناسان کار سختی است.
در  تجربه اش  از  که  دارد  نیاز  امریکا  متحده  ایاالت 
زمان  آن  در  بگیرد.  پند   1980 دهه  در  افغانستان  قبال 
سربازان  با  مقابله  در  اسالمی  ملیشه  های  از  واشنگن 
آن  نظامی  دیکتاتور  الحق،  ضیا  کرد.  شوروی حمایت 
موجی  و  کرده  سوءاستفاده  وضعیت  از  پاکستان  زمان 
از اسالمی سازی را ایجاد کرد. کمونیسم اتحاد جماهیر 
شوروی به تاریخ پیوسته اما تروریسم اسالمی هنوز هم 

جهان را به خود مشغول ساخته است.

دیدگاه ساده انگارانه ترامپ در مورد افغانستان

فعالیت داعش در ننگرهار، کنر
 و زابل گسترش یافته است
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