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مراقب باشید، رخنۀ مرگ را به نام مذهب، قوم و زبان میان تان 
باز می کنند.

باقر  مدرسۀ  نام  به  مقدسی  مکان  در  دیروز،  تکاندهندۀ  جنایت 
العلوم آژیر خطریست برای همۀ مردم افغانستان.

مال  و  جان  حفظ  مسوول  جایگاه  در  دولت  که  می دانیم  نیک 
مردم، با این نابسامانی، سیاست بازی، ندانم کاری و نفاق افگنی 
نمی تواند در مقابل آمد آمد جبۀ سیاه ترور، وحشت و جنایت 
بیاستد و مردم و کشور را امن سازد. چه بسا که عمال نفوذی، 
و  وابستگی ها  انحصاری،  های  سیاست گذاری  پنجمی ها،  ستون 
باعث  می تواند  خود  نفس  در  هریک  پوپولیستی،  نمایش های 

تراژیدی های کشور باشند.
بر مردم است تا همۀ مان سخت مراقب انکشاف اوضاع باشیم. 
صفوف خود را فشرده سازیم، نگذاریم کسانی، گروهی، نهادی، 
جماعتی، به نام مذهب، به نام قوم، به نام اکثریت، به نام اقلیت و 
تحت عنوان زبان، دین و تبار در میان مان رخنۀ مرگ باز نمایند. 
به یقین می توان گفت که شبکه های ترور، بخشی از برنامه های 
کالن منطقه یی است که تالش دارند کشور ما را میدان رقابت ها 

و زور آزمایی و منافع خود بسازند.
به روح شهدای باقرالعلوم درود می فرستیم، به باز مانده گان شان 
استدعا  متعال  خدای  از  عاجل  شفای  مجروحین  به  و  تسلیت 

داریم.
احمد ولی مسعود

رییس عمومی بنیاد شهید مسعود

پیام بنیاد شهید مسعود
 در پیوند به حادثۀ باقر العلوم

هر ترديد و دودلي، يك تأخير در پي دارد و روزها با افسوس خوردن بر فرصت هاي از دست رفته 
هدر مي رود.
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ــارزه  ــی مبـ ــی و قضایـ ــز عدلـ ــی مرکـ وقتـ
ــتان کل و  ــر دادسـ ــاد اداری زیرنظـ ــا فسـ بـ
بـــه دســـتور ویـــژۀ رییس جمهـــوری آغـــاز 
ــبینی  ــا خوشـ ــیاری ها بـ ــرد، بسـ ــه کار کـ بـ
ـــد  ـــتقبال کردن ـــدام اس ـــن اق ـــی از ای زایدالوصف
ـــاد اداری  ـــا فس ـــدی ب ـــارزه ج ـــد دور مب و گفتن
ــام  بـــه عنـــوان اصلـــی تریـــن مشـــکل نظـ
پـــس از امنیـــت آغـــاز یافـــت. ایـــن عـــده 
ــز  ــای مرکـ ــر اقدام هـ ــه منتظـ ــدون آن کـ بـ
عدلـــی و قضایـــی باشـــند، فکـــر می کردنـــد 
کـــه دولتمـــردان فعلـــی بـــا اراده کامـــل پـــا 
بـــه میـــدان گذاشـــته انـــد و بـــه زودی مـــا 
ـــه گان  ـــاد پیش ـــا فس ـــدی ب ـــورد ج ـــاهد برخ ش
ـــز  ـــدام مرک ـــتین اق ـــا نخس ـــود. ام ـــم ب خواهی
ـــاخت.  ـــوس س ـــه را مای ـــی هم ـــی و قضای عدل
ایـــن مرکـــز در یـــک دادگاه علنـــی فـــردی 
را کـــه بـــه گرفتـــن پنجـــاه هـــزار افغانـــی 
متهـــم اســـت محکـــوم بـــه مجـــازات کـــرد. 
حـــاال چـــه فـــرق می کنـــد کـــه فـــرد متهـــم 
ـــور دون  ـــک مام ـــا ی ـــد و ی ـــرال باش ـــک جن ی
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــی ای ـــث اصل ـــت. بح ـــه دول پای
مرکـــز عدلـــی و قضایـــی در کنـــار چندیـــن 
ـــاد  ـــا فس ـــارزه ب ـــر مب ـــاد دیگ ـــیون و نه کمیس
در زمانـــی عـــرض انـــدام کـــرد کـــه تقریبـــا 
ـــارزه  ـــرای مب ـــت ب ـــه اراده دول ـــبت ب ـــه نس هم
ــاد  ــاد مایـــوس شـــده بودنـــد. ایجـ ــا فسـ بـ
نهـــاد نوتاســـیس مرکـــز عدلـــی و قضایـــی 
ایـــن بارقـــه امیـــد را بـــه وجـــود آورد کـــه 
ـــه  ـــوی ب ـــا اراده ق ـــت ب ـــار دول ـــن ب ـــاید ای ش
دنبـــال کســـانی باشـــد کـــه واقعـــا دســـت 
ـــه  ـــیدن ب ـــل از رس ـــای ذیدخ ـــون و نهاده قان
آن هـــا کوتـــاه اســـت. امـــا ســـرانجام چـــه 
شـــد؟ نتیجـــه نخســـتین کار مرکـــز عدلـــی 
و قضایـــی چیـــزی نیســـت کـــه مـــردم 
انتظـــارش را داشـــتند. در پانـــزده ســـال گذشـــته 
ــام  ــورت لجـ ــه صـ ــاد بـ ــتان فسـ در افغانسـ
گســـیخته گســـترش پیـــدا کـــرد و براســـاس 
آخریـــن گزارش هـــا در ایـــن زمینـــه هیـــچ 
ـــه آن  ـــه ب ـــت ک ـــت نیس ـــۀ از دول ـــش و الی بخ
ـــال  ـــزده س ـــی پان ـــد. در ط ـــده باش ـــته نش آغش
گذشـــته میلیاردهـــا دالـــر بـــه افغانســـتان از 
ــورت  ــک صـ ــی کمـ ــۀ جهانـ ــوی جامعـ سـ
گرفـــت و ایـــن کمک هـــا بـــدون شـــک 
ــا  ــه از آن هـ ــرد کـ ــه کـ ــی را وسوسـ عده یـ

بـــه هـــر طریـــق ممکـــن سؤاســـتفاده کننـــد. 
ـــه  ـــدان دون پای ـــیاری از کارمن ـــه بس ـــن ک در ای
ـــای  ـــد ج ـــته ان ـــاد آغش ـــه فس ـــز ب ـــت نی دول
ـــرای  ـــت ب ـــت دول ـــی اولوی ـــت؛ ول ـــک نیس ش
ـــراد  ـــه اف ـــن گون ـــاد ای ـــردن فس ـــن ک ـــه ک ریش
ــی  ــز عدلـ ــت مرکـ ــد. دولـ ــد باشـ نمی توانـ
و قضایـــی را بـــه ایـــن منظـــور بـــه وجـــود 
ـــزار  ـــاه ه ـــه پنج ـــس را ک ـــالن ک ـــه ف ـــاورد ک نی
ـــازات  ـــه مج ـــوم ب ـــت، محک ـــه اس ـــوه گرفت رش
ـــود آورد  ـــه وج ـــور ب ـــن منظ ـــه ای ـــل ب ـــد ب کن
کـــه اختالس گـــران واقعـــی و اصلـــی را 
ــد و  ــه انـ ــای گرفتـ ــام جـ ــه در درون نظـ کـ
میلیون هـــا دالـــر اختـــالس و خـــورد و بـــرد 
ـــازات  ـــه مج ـــوم ب ـــت و محک ـــد را بازداش دارن
کنـــد. فســـاد مالـــی در افغانســـتان بـــه یـــک 
ـــه  ـــه ب ـــده ک ـــل ش ـــی تبدی ـــبکه کالن مافیای ش
صـــورت سیســـتماتیک در حـــال چپـــاول و 
ـــت. در درون  ـــه اس ـــای عام ـــی ه ـــارت دارای غ
ـــب  ـــد و صاح ـــدرت من ـــراد ق ـــبکه اف ـــن ش ای
ـــد  ـــی توانن ـــه م ـــد ک ـــرده ان ـــه ک ـــوذی رخن نف
ـــن  ـــاده تری ـــه س ـــا را ب ـــالس ه ـــن اخت بزرگتری
ـــته  ـــد. در گذش ـــورت دهن ـــن ص ـــکل ممک ش
ـــاوران  ـــران و مش ـــی وزی ـــای برخ ـــام ه گاه ن
مقـــام هـــای ارشـــد دولتـــی کـــه متهـــم بـــه 
فســـاد بودنـــد در رســـانه هـــا بازتـــاب مـــی 
ـــده  ـــه پرون ـــده ک ـــده ش ـــر دی ـــی کمت ـــت ول یاف
ـــام  ـــد. ن ـــیده باش ـــی رس ـــه جای ـــا ب ـــای آن ه ه
ــته  ــال نوشـ ــراد در مجـ ــن افـ ــن از ایـ گرفتـ
ـــوان  ـــی ت ـــدر م ـــن ق ـــی همی حاضـــر نیســـت ول
ـــام چندیـــن وزیـــر کابینـــه پیشـــین  گفـــت کـــه ن
در فهرســـت فســـاد پیشـــه گان مالـــی قـــرار 
ـــام هـــای  ـــه ن ـــود ک ـــن طـــور هـــم نب داشـــت. ای
ـــانه  ـــب رس ـــل و موج ـــدون دلی ـــراد ب ـــن اف ای
ـــدام  ـــر ک ـــورد ه ـــل در م ـــد، ب ـــده باش ـــی ش ی
ـــده  ـــه ش ـــز تهی ـــواهد الزم نی ـــناد و ش ـــان اس ش
ـــبکه  ـــودن ش ـــد ب ـــل قدرتمن ـــه دلی ـــی ب ـــود ول ب
ـــدام آن  ـــچ ک ـــز هی ـــتان هرگ ـــاد در افغانس فس
ـــز  ـــیدند. مرک ـــه نرس ـــز محاکم ـــای می ـــه پ ـــا ب ه
عدلـــی و قضایـــی مبـــارزه بـــا فســـاد بـــرای 
ـــد  ـــاد ش ـــای ایج ـــده ه ـــن پرون ـــری چنی پیگی
و نـــه کســـانی کـــه محاکمـــه شـــان هیـــچ 
تاثیـــری بـــر رونـــد فســـاد در کشـــور نمـــی 
توانـــد داشـــته باشـــد. زیـــرا بـــرای مبـــارزه 
ـــادی  ـــای زی ـــاد ه ـــتان نه ـــاد در افغانس ـــا فس ب

ایجـــاد شـــده انـــد 
نهادهـــا  برخـــی  و 
نیـــز بـــه صـــورت 
ـــت.  ـــون اس ـــرای قان ـــان اج ـــه ش ـــی وظیف قانون
اگـــر مبـــارزه بـــا فســـاد یـــک معضـــل کالن 
ـــک  ـــدون ش ـــود، ب ـــی ب ـــتان نم ـــرای افغانس ب
دادســـتانی و وزارت داخلـــه مـــی توانســـتند 
ــام  ــری انجـ ــای موثـ ــتا کارهـ ــن راسـ در ایـ
دهنـــد. وقتـــی موثریـــت کارایـــن نهـــاد 
هـــا بـــه اثبـــات نرســـید آن گاه دولـــت بـــه 
ـــه  ـــد ک ـــوازی ش ـــای م ـــاد ه ـــاد نه ـــر ایج فک
بـــا صالحیـــت هـــای ویـــژه بتواننـــد کاری 
ـــه  ـــد ک ـــد، هرچن ـــام دهن ـــه انج ـــن زمین در ای
ـــاد  ـــردان در ایج ـــت م ـــات دول ـــه نی ـــبت ب نس
ــوان  ــی تـ ــز نمـ ــا نیـ ــاد هـ ــه نهـ ــن گونـ ایـ
مطمیـــن بـــود. بســـیاری هـــا بـــاور دارنـــد 
ـــا  ـــارزه ب ـــوازی مب ـــای م ـــاد ه ـــاد نه ـــه ایج ک
ــی  ــی و سیاسـ ــه نمایشـ ــتر جنبـ ــاد بیشـ فسـ
ـــی  ـــراد وقت ـــن اف ـــه ای ـــه گفت ـــت. ب ـــته اس داش
ـــی  ـــدم توانای ـــل ع ـــه دلی ـــتان ب ـــت افغانس دول
ـــه  ـــاد جامع ـــورد انتق ـــاد م ـــا فس ـــارزه ب در مب
جهانـــی بـــه عنـــوان اصلـــی تریـــن کمـــک 
ـــد  ـــی ش ـــه رو م ـــتان رو ب ـــی افغانس ـــده مال دهن
و یـــا قـــرار بـــود کـــه بـــه زودی نشســـت 
ـــزار  ـــتان برگ ـــه افغانس ـــک ب ـــرای کم ـــی ب جهان
ــن  ــرای ایـ ــردان بـ ــود، آن گاه دولـــت مـ شـ
ـــاد را  ـــا فس ـــارزه ب ـــرای مب ـــود ب ـــه اراده خ ک
ـــای  ـــاد ه ـــاد نه ـــه ایج ـــت ب ـــد دس ـــان دهن نش
ـــس  ـــرزی ریی ـــد ک ـــد. حام ـــی زدن ـــوازی م م
جمهـــوری پیشـــین در طـــول ســـیزده ســـال 
ـــارزه  ـــاد مب ـــن نه ـــود چندی ـــت داری خ حکوم
بـــا فســـاد ایجـــاد کـــرد و بارهـــا کنفرانـــس 
هـــای در ایـــن خصـــوص بـــه راه انداخـــت. 
ــت؟  ــوده اسـ ــه بـ ــا چـ ــه آن هـ ــا نتیجـ امـ
ـــدا  ـــرادی پی ـــا اف ـــاال حت ـــه ح ـــم ک ـــر نکن فک
ـــا  ـــاد ه ـــن نه ـــت ای ـــی موثری ـــه مدع ـــوند ک ش
ـــا فســـاد در  ـــارزه ب ـــر مب ـــا در ام ـــس ه و کنفران
ـــای  ـــاد ه ـــی نه ـــون بازده ـــوند. چ ـــور ش کش
ـــورم شـــدن  ـــزی جـــز مت ـــا فســـاد چی ـــوازی ب م
ـــاال  ـــت. ح ـــوده اس ـــور نب ـــاختار اداری کش س
هـــم وقتـــی دولـــت وحـــدت ملـــی بـــا آن 
ـــدان  ـــاد وارد می ـــا فس ـــارزه ب ـــعار مب ـــه ش هم
ـــه  ـــد ک ـــی کردن ـــر م ـــا فک ـــیاری ه ـــد، بس ش
ایـــن بـــار تـــالش هـــای دولـــت صادقانـــه 
ـــده  ـــتین پرن ـــی نخس ـــا بررس ـــود، ام ـــد ب خواه
ـــزی  ـــه چی ـــان داد ک ـــاد نش ـــم فس ـــای جرای ه

در ایـــن راســـتا تغییـــر نکـــرده اســـت.
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اقدام مایوس کننده 
در مبارزه با فساد

 

چاشـت دیـروز، یـک حملـه کننـدۀ انتحـاری در مسـجد 
باقرالعلـوم در غـرب کابـل نزدیـک بـه چهـل نفر را کشـته 
و نزدیـک بـه هشـتاد نفـر دیگر را زخمـی کرده اسـت. این 
آمـار رسـمی اسـت. اما آمـار غیر رسـمی میـزان تلفـات را 
باالتر هم نشـان داده اسـت. شـیعیان در غرب کابل، در این 
مسـجد بـرای مراسـم اربعیـن گـرد آمـده بودنـد کـه مـورد 
حملـه قـرار گرفتـه اند. ایـن مسـجد در حالی مـورد هدف 
قـرار می گیـرد کـه به یکـی از پایگاه هـای سیاسـی و مکانی 
بـرای موعظه هـای مذهبی و سیاسـی تبدیل شـده بـود. این 
سـومین حملـه و انفجـار به تجمعـات شـیعیان در کابل طی 
سـال جـاری اسـت کـه نشـان می دهـد کـه تالش هـا برای 
ضربـه زدن بـه پیکـر شـیعیان بـه شـدت آغاز شـده اسـت. 
هنـوز بـه گونـۀ رسـمی، کسـی مسـوولیت ایـن رویـداد را 
بـه عهـده نگرفتـه امـا دو حملـۀ دیگر بـه جنبش روشـنایی 
و مراسـم مذهبـی در مکانـی منصـوب بـه زیـارت سـخی، 
در یک ونیـم مـاه پیـش، کار گـروه داعـش بـوده اسـت و به 
نظـر میرسـد کـه ایـن حملـه هـم در ادامـۀ همـان حمالتی 
کـه داعـش آن را "تالفـی جویانـه" می خواند باشـد. پیش از 
ایـن گـروه داعـش هشـدار داده بـود کـه بـرای انتقام گیری 
حمایت جوانان شـیعۀ افغانسـتان از حکومت بشاراالسـد در 
سـوریه، حمله هـای بیشـتری را بـر هزاره هـا در افغانسـتان 
راه انـدازی خواهـد کـرد. حملـۀ انتحـاری روز دوشـنبه در 
مسـجد باقرالعلـوم، نیـز در سسلسـۀ همیـن انتقام گیری هـا 
قابـل مطالعـه اسـت کـه بدون شـک بـه هدف شـکل گیری 
می گیـرد.   صـورت  افغانسـتان  در  فرقه یـی  جنگ هـای 
بـه دنبـال تفرقـۀ  افغانسـتان  بارهـا گفته ایـم کـه دشـمنان 
قومـی و مذهبـی اسـت و در سـال های اخیـر تالش هـای 
زیـادی بـه راه انداختـه اسـت تـا ایـن آشـوب را برپـا کند. 
امـا از آنجایـی کـه مـردم افغانسـتان سـنی و شـیعه در برابر 
نزاع هـای مذهبـی حسـاس اند، دشـمن موفق نشـده اسـت 
کـه بـا راه انـدازی برخـی حمله هـا و برنامه ها بـه اهدافی که 
دارد نایـل گـردد. امـا بـه نظر می رسـد کـه حملۀ دیـروز در 
مسـجدی در کابـل، خطـر گسـترش نبرد داعش و شـعله ور 
سـاختن جنـگ فرقه یـی را در افغانسـتان جدی تر می سـازد. 
زیـرا بعـد از ایـن احتمـال حملـه بـه اجتماعـات هزاره هـا 
و شـیعه های افغانسـتان بـاال بـرود و ایـن بـه یـک خطـر 
بـزرگ اجتماعـی می توانـد تبدیـل شـود. زیـرا بـا افزایـش 
این گونـه حمله هـا افراطیـت مذهبی واکنشـی هـم می تواند 
شـکل بگیـرد و ایـن مسـلما بـه سـود طراحـان جنگ هـای 
مذهبـی اسـت. گروه هـای مخالـف مسـلح زیر نـام طالب و 
داعـش بـه حمایـت پاکسـتان از هـر راه ممکن بـرای برهم 
زدن وضعیـت امنیتی و ثبات کشـور اسـتفاده کـرده اند حاال 
هـم تـالش بـرای جنگ هـای مذهبـی از دیگـر راهکارهای 
آنان اسـت. زیرا شـماری از مدارسـی در افغانسـتان فعالیت 
آمـوزش  را  مذهبـی  افراطی گـری  ذهنیـت  کـه  می کننـد 
می دهنـد و جوانـان را در برابـر مذهـب خاصـی تشـویق 
می کننـد. در عیـن حـال عیـن باورهـای تندورانـۀ خـالف، 
در میـان برخـی گروه هـای افراطی شـیعی هم وجـود دارد. 
وقتـی ایـن دو نـوع قرائت ها مـورد توجه طراحـان اختالف 
قـرار بیگـرد، حمله هایی از طرف سـازمان های اسـتخباراتی 
بـه عنـوان حمله هـای تالفـی جویانـه مذهبـی روی دسـت 
گرفتـه شـود، می تواند افغانسـتان را به یک نزاع وحشـتناک 
تـازه بکشـاند و اینجـا را خطرناک تـر از عـراق و سـوریه 
بسـازد. امـا خوشـبختانه مـردم افغانسـتان درک کـرده انـد 
شـیطانی  ایـن حرکت هـای  برابـر  در  مانعـی  می تواننـد  و 
شـوند. زیـرا یگانـه چیـزی کـه سـبب می شـود تـا دشـمن 
همیـن  گـردد،  نـاکام  مذهبـی  جنگ هـای  شـکل دهی  در 
آگاهـی مـردم افغانسـتان اسـت. بنابراین مردم باید بیشـتر از 
ایـن هـم هشـیار باشـند که داعـش و طالـب بـه هدف های 
تفرقه افگنـی قومـی و مذهبـی بـرای برهـم زدن وضعیـت 
امنیتـی افغانسـتان تـالش می کننـد امـا هی چـگاه بـه جایـی 
نمی رسـند؛ زیـرا آنـان در برابـر شـعور و فهـم مـردم قـرار 
دارنـد و بنابرایـن شـااهلل خواب هـای شـیطانی دشـمنان بـه 

ثمـر نمی رسـد.

خواب های شیطانی 
برای جنگ مذهبی
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مجلس نماینده گان:

اوضاع امنیتی کشور رو به وخامت می رود!
افراد  طرف  از  نورستان  والیت  در  تن   100 از  بیش 

متعلق به گروه داعش ربوده شده اند.
نشست  در  که  نماینده گان  مجلس  اعضای  از  برخی 
اوضاع  مورد  در  قوس(  )اول  دوشنبه  دیروز  عمومی 
امنیتی کشور بحث می کردند، با بیان این مطلب گفتند 

که اضاع امنیتی کشور رو به وخامت می رود.
آنان از مسووالن نهادهای امنیتی خواستند تا در فصل 
از  می شود،  ضعیف  دشمن  جنگی  ماشین  که  سرما 
نابود  را  دشمن  مراکز  کرده  استفاده  موثر  تکتیک های 

سازند.
نورستان،  والیات  در  بی امنی  افزایش  از  نماینده گان 

ارزگان، زابل ابراز نگرانی کردند.
ظاهر قدیر معاون اول مجلس نماینده گان که ریاست 
مجلس را به عهده داشت، گفت: اوضاع امنیتی کشور 
نورستان  ولسوالی های  در  است،  جدی  نگرانی  قابل 
از  که  جوانان  از  شمار  قلعه َگل  قریه  در  به خصوص 

هراس دشمن اسلحه گشت و گذار می کنند. 
آقای قدیر بیان کرد که در ولسوالی های ویگل نورستان 
25 تن، در کامندیش 20 تن و در قلعه َگل 50 تن افراد 

ملکی از طرف گروه داعش ربوده شده اند.
که  کرد  بیان  سخنانش  ادامه  در  هم چنان  ظاهر  آقای 
برای پاسگاه های مرزی والیت کنر کمک نمی رسد و 
مشکالت امنیتی در والیات زابل و ارزگان قابل نگرانی 

است.
او گفت که از مسووالن نهادهای امنیتی می خواهیم در 
مورد ولسوالی های که در والیت ارزگان تحت محاصره 

دشمن قرار دارند، راه چاره یی را در پیش گیرند.
در  نماینده گان  مجلس  مشوانی عضو  هم چنان، سخی 
که  امنیتی  پاسگاه  چندین  میان  از  گفت:  نشست  این 
امنیتی  پاسگاه  دو  به  تنها  است،  کنر  والیت  مرز  در 
در  امنیتی  پاسگاه های  این  سایر  اما  می رسد؛  کمک 

بی سرنوشتی تمام به سر می برند.
والیت  گفت:  مجلس  دیگر  عضو  بارکزی  عبیداهلل 
ارزگان در طول یک سال می شود که اوضاع بدامنیتی 
باالی  مرتبه  چند  والیت  این  مردم  می کند،  سپری  را 
این والیت  به  اما هیچ توجهی  حکومت صدا کردند؛ 

صورت نگرفته است.

آقای بارکزی افزود که در طول یک سال تمام نهادهای 
دولتی در این والیت بسته اند؛ اما برخی از سخنگویان 
طرف  به  کیلومتر   25" که  می گویند  ارزگان  والیت 
در  پیشرفته اند"،  کیلیومتر  رفته اند"،"30  پیش  دشمن 
پیش  به  دشمن  طرف  به  کیلومترهم  "یک  که  حالی 
نرفته اند". شب گذشته در نیم کیلومتری مرکز والیت 
نیروهای  و  دهشت افگنان  میان  شدید  جنگ  ارزگان 

امنیتی اتفاق صورت گرفت.
کرد  خاطرنشان  مجلس  در  ارزگان  مردم  نماینده  این 
که سه ماه می شود که به پولیس در این والیت معاش 
داده نشده است و هیچ عملیاتی در این والیت صورت 

نگرفته است.
نماینده گان خواست که در مورد  از رییس مجلس  او 
ارزگان باید یک برنامه روی دست بگیرد و از مشاور 

والیات  امنیت  به  اگر  که  کند  پرسان  امنیت  شورای 
اسلحه  خودشان  مردم  نمی توانند،  رسیده گی  ارزگان 

بردارند!
هم چنان، زهرا توخی عضو دیگر مجلس نماینده گان با 
بیان این که مراکز و شمار افراد داعش در والیت زابل 
ولسوالی های  در  گروه  که  گفت  است،  یافته  افزایش 
دای چوپان، ارغنداب، نوبهار، شاه جوی فعالیت تخریبی 

انجام می دهند.
از سویی هم، عبدالرحیم عضو مجلس در این نشست 
گفت که در فصل سرما که ماشین جنگی دشمن نهایت 
بر  را  عملیات  باید  امنیتی  نیروهای  می شود،  ضعیف 
مراکز دشمن انجام دهند تا در سال آینده شاهد شدت 

دوباره دشمن در آنجا نباشیم.
کاهش  دشمن  آمار  که  سرماه  درفصل  که  گفت  او 

امنیتی  نیروهای  برای  آنان  بین بردن  از  زمینه  می یابد 
آماده می شود.

پولیس   که  گفت  پیمان  عبدالودود  حال،  همین  در 
کرده  تقسیم  را  کابل  شاهراه  کابل  امنیتی  حوزه های 

است و از راننده های موتر پول می گیرد.
صحبت  مجلس  عمومی  نشست  در  که  پیمان  آقای 
متهم  دزدی  و  اخاذی  به  را  کابل  حوزه های  می کرد، 
به  را  اخاذی و رشوه ستانی  افزود: وقتی مسأله  کرده 
شهرداری شریک می کنیم قضیه به پولیس پاس می  دهد 
و پولیس به شهرداری، "تمام شهر کابل به یک وحشت 

و دزدی تبدیل شده است". 
و  داخله  وزیر  که  خواست  مجلس  اعضای  از  او 
شهرداری را به مجلس فرا بخوانند تا در مورد با این 

افراد صحبت صورت گیرد.
 در همین حال، وزارت امور داخله کشور اعالم کرد که 
در نتیجه چندین عملیات نیروهای پولیس و ارتش ملی 
14 شورشی کشته و 6 تن دیگر مجروح شده اند. هدف 
امنیت و سرکوب  بهتر  تامین  این عملیات  اندازی  راه 

هراس افگنان بوده است.
در اعالمیه یی که از طرف اسن وزارت به نشر رسیده 
مربوطات  در  تصفیه یی  عملیات  رشته  که  است  آمده 
والیت های ارزگان، میدان وردک، لغمان و قندهار راه 
اندازی شده بود و 7 هراس افگن دیگر بازداشت شده 

اند.

همچنان وزارت داخله گفته که دو جنگجوی وابسته به 
هراس افگنان طالب که می خواستند از کابل به هدف 
انجام حمالت تروریستی به ولسوالی دند غوری والیت 
بغالن بروند، توسط نیروهای پولیس ملی والیت بغالن 

شناسایی و بازداشت شدند.
این دو هراس افگن که خواجه احسان اهلل و سمیع اهلل 

نام دارند و باشنده والیت لوگر می باشند.
به هدف  اعتراف کردند که  ابتدایی  تحقیقات  آنان در 
انجام حمالت تروریستی، از سوی یک قومندان هراس 

افگنان طالب به والیت بغالن دعوت شده بودند.

هارون مجیدی
داکتر عبداهلل  عبداهلل، رییس اجرایی حکومت وحدت 
ملی می گوید که تصمیم رهبری حکومت در پیوند به 
استیضاح وزیران، به معنای تقابل با مجلس نماینده گان 

نیست.

به گفتۀ آقای عبداهلل، حکومت وحدت ملی در هم سویی 
و همکاری مشترک، اهداف و برنامه های خود را عملی 

کرده می تواند. 
رییس اجرایی که دیروز )دوشنبه، اول قوس( در نشست 
که  امیدواریم  گفت:  می کرد،  وزیران صحبت  شورای 

سال  بودجۀ  مسوولیت،  احساس  با  مردم  نمایندهگان 
مالی 13٩6 را تصویب کنند.

پیش از این، معاون نخست مجلس اعالم کرده بود که 
اگر حکومت چهره های جدید را به جای وزیران سلب 
صالحیت شده به این مجلس معرفی نکند، آنان بودجۀ 

مالی 13٩6 را تصویب نخواهند کرد.
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در ادامۀ سخنانش 
و  استیضاح  به  پیوند  در  عالی  دادگاه  تصمیم  گفت: 
مجلس  توسط  کابینه  وزیر  هفت  صالحیت  سلب 
میان  به وجود آمده  بر چالش  پایان  نقطۀ  نماینده گان، 

دولت و مجلس خواهد گذاشت.
آقای عبداهلل با اشاره به کارکرد اعضای کابینۀ حکومت 
وحدت ملی، گفت: "ضرورت و توقع مردم، به مراتب 
بیشتر از چیزی است که ما همه دسته جمعی توانسته ایم 

انجام دهیم ."
به گفتۀ آقای عبداهلل: "حکومت در تقابل با شورای ملی 
که یک رکن اساسی، مشروعیت و قانونیت نظام است 
نماینده گان  نمی باشد درحالیکه صالحیت های مجلس 
در مورد استیضاح وزیران کاماًل واضح است؛ در این 
مورد صحبت زیاد صورت گرفته و دالیل زیادی وجود 
داشته؛ اما استقامت های کاری وزیران بهویژه در مورد 
نشده  گرفته  درنظر  استیضاح،  روند  در  خارجه  وزیر 

است."
رییس اجرایی افزود: "در مورد جای و جایگاه شورای 

ملی، هیچ گاه شک و سوالی در ذهن رهبری حکومت 
برای  و  کردیم  تعیین  ما  که  اهدافی  و  نداشته  وجود 
مردم تعهد سپردیم، به همکاری متقابل و کار مشترک 

می توانیم به آن برسیم."
نشست  در  نمایندهگان  مجلس  اعضای  این حال،  در 
دیروزی خود با ابراز نگرانی از ادامۀ تقابل میان مجلس 
نهاد  پادرمیانی  به  راستا  این  در  که  گفتند  و حکومت 

دیگری نیز نیازی نیست.
ظاهر قدیر، معاون نخست مجلس نمایندهگان گفت: 
"روند استیضاح از سوی مجلس ختم است و سه قوه 
باید مطابق قانون عمل کنند. مجلس هیچ تقابلی با هیچ 

نهادی ندارد."
که  سناتوران  اخیر  حرف های  به  اشاره  با  قدیر  آقای 
و  مجلس  میان  تقابل  برداشتن  میان  از  برای  گفته اند، 
حکومت پادرمیان می کنند، گفت: نظر خوبی است، اما 
پادرمیانی  نیستیم و  تقابل  با حکومت در  می گویم که 

هم ضرورت نیست.
که  را  وزیری   16 گذشته  هفتۀ  نماینده گان،  مجلس 
سال گذشته کمتر از هفتاد درصد بودجۀ توسعه یی شان 
وزیران  این جمله  از  و  استیضاح  کرده اند،  را مصرف 
امور خارجه، کار و امور اجتماعی، فوایدعامه، معارف، 
سلب  را  عالی  تحصیالت  و  مخابرات  ترانسپورت، 

اعتماد کردند.
فواید  و  اجتماعی  امور  و  کار  خارجه،  امور  وزیران 
عامه، به نشست استیضاحیۀ این مجلس حاضر شدند و 
دالیل مصرف کم بودجه را نیز ارایه کردند؛ اما وزرای 
متباقی به جرگه حاضر نشدند و در غیاب سلب اعتماد 

گردیدند.
حکومت، موضوع وزیران استیضاح شده را به دادگاه 
عالی راجع کرده و گفته است که وزیران سلب اعتماد 
ادامه  وظایف شان  به  دادگاه،  فیصلۀ  اعالم  تا  شده، 

می دهند.

ابوبکر صدیق

رییس اجرایی:

ACKUحکومت با مجلس تقابل ندارد
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بخش سـوم و پایانی بخش نخسـت

سید پیام كمانه 
ــت  ــی از حیطه هایی س ــن، یک ــفۀ ذه فلس
ــنت  ــوفان س ــان فیلس ــروزه در می ــه ام ک

ــمند دارد.  ــی ارزش ــی جایگاه تحلیل
در ایــن موضــوع پژوهــش، جنبه هــای 
و  معرفت شناســانه  هستی شناســانه، 
ــن  ــه ذه ــوط ب ــایل مرب ــانۀ مس معناشناس
ــج کار فیلســوفان  ــوند. نتای بررســی می ش
پژوهش هــای  از  بســیاری  در  ذهــن 
ماننــد  رشــته ها  ســایر  دانشــمندان 
ــوم  ــی و عل ــب شناس ــی، عص روان شناس
کمپیوتــر و هــوش مصنوعی کاربــرد دارد. 
کتــاب »فلســفۀ ذهــن؛ درآمــدی معاصــر« 
اثــر جــان هیــل اســتاد دانشــگاه های 
واشــنگتن در ســنت لوییــز امریــکا و 
مونــاش اســترالیا کــه انتشــارات روتلج آن 
را منتشــر کــرده اســت، نگاهــی فلســفی و 
ــن  ــالۀ ذه ــه مس ــانه ب ــًا هستی شناس عمدت
بــدن و ســایر مســایل فلســفۀ ذهــن دارد. 
نویســنده در مقدمــۀ کتــاب می کوشــد تــا 
جایــگاه فلســفۀ ذهــن و متافیزیــک ذهــن 
را در میــان علــوم شــناختی نشــان دهــد و 
رابطــۀ علــم و مابعدالطبیعه را در شــناخت 
ذهــن تشــریح کنــد. ایــن نوشــتار ترجمــه 
ــن  ــۀ ای ــص قســمت هایی از مقدم و تلخی

ــاب اســت.  کت
وقتــی کــه یــک درخــت در جنــگل 
آن  در  هیچ کــس  و  می کنــد  ســقوط 
ــادن آن  ــدای افت ــا ص ــت ت ــراف نیس اط
ــد؟  ــی ایجــاد می کن ــا صدای را بشــنود، آی
یــک پاســخ بــه ایــن پرســش آشــنا 
ــقوط  ــه س ــه ک ــه، البت ــه بل ــت ک ــن اس ای
درخــت صــدا ایجــاد می کنــد، چــرا 
ــد بکنــد؟ چــه، کســی در آن اطــراف  نبای
ــه صــدای ســقوط آن را بشــنود  باشــد ک
و چــه نباشــد، افتــادن درخــت صــدا 
ــا پاســخ ســنجیده تری  ــد. ام ایجــاد می کن
هــم وجــود دارد. افتــادن درخــت امــواج 
صوتی یــی ایجــاد می کنــد کــه در الگویــی 
کــروی ماننــد، بــه ســمت بیــرون پخــش 
ــه  ــی ب ــواج صوت ــن ام ــر ای ــوند. اگ می ش
گــوش انســان برخــورد کــرده و متوقــف 
شــوند، بــه عنــوان صــدای ســقوط شــنیده 
ــی،  ــواج صوت ــن ام ــر ای ــوند و اگ می ش
ــه  ــًا ب ــد، نهایت ــه گــوش کســی برنخورن ب
ــن،  ــوند. بنابرای ــر می ش ــج ضعیف ت تدری
یــک  نشــدۀ  دیــده  ســقوط  این کــه 
ــه،  ــا ن ــد ی ــی ایجــاد می کن درخــت صدای
بــه آن چــه منظــور شــما از »صــدا« اســت، 
ــدای  ــان »ص ــر منظورت ــته گی دارد. اگ بس

از  )صرف نظــر  اســت  شــده«  شــنیده 
حیوانــات جنــگل(، درخــت بی صــدا 
ــور  ــر منظ ــی اگ ــد. ول ــی افت ــاکت م و س
شــما از صــدا چیــزی شــبیه »الگــوی 
کــروی خاصــی از امــواج فشــرده در 
هــوا« اســت، ســقوط درخــت صــدا 
ــًا  ــا دقیق ــن دو معن ــا ای ــد. ام ایجــاد می کن

ــتند؟  ــه هس چ
ــه  ــت ک ــی اس ــدای فیزیک ــا ص ــک معن ی
ــواج فشــرده  ــروی از ام ــان الگــوی ک هم
کــه انــدازه گیــری و بررســی عمومــِی آن 
امــکان دارد، اســت. معنــای دیگــر صــدای 
تجربــه شــده اســت. صــدای تجربــه شــده 
ــه حضــور مشــاهده گر بســته گی دارد و  ب
رویــدادی عمومــی نیســت؛ اگرچــه افــراد 
ــد  ــه کنن ــد صــدا را تجرب ــادی می توانن زی
ــر مشــاهده گر، خصوصــی  ــۀ ه ــا تجرب ام
ــای  ــم واکنش ه ــه می توانی ــت و اگرچ اس
تجربــه  صــدای  بــه  مشــاهده گران 
ــم،  ــری کنی ــی و اندازه گی ــده را بررس ش
ــده را  ــدای تجربه ش ــود ص ــم خ نمی توانی
ــارۀ  ــث درب ــن بح ــم. ای ــری کنی اندازه گی
ــارۀ  ــم داد و درب ــوان تعمی ــا را می ت صداه
امــور دیگــری ماننــد طعــم، بــو و ظاهــر 

ــه کار بســت.  اشــیاء ب
فهــم تصویــر جهــان و جایــگاهِ مــا در آن 
ــر  ــی اســت، متأث ــن تأمالت ــل چنی ــه دلی ک
واقعیــت  دوشــاخه کنندۀ  خصلــت  از 
اســت. در یــک ســو، جهــان بیــرون 
ــا،  ــان درخت ه ــود دارد: جه ــادی وج م
ــی، و در ســوی  ــواج صوت ــا و ام جنگل ه
دیگــر جهــان درونــی ذهــن؛ ذهــن و 
محتوایــش. جهــان ذهنــی تجربه هــای آگاه 
ــی  ــای متفاوت ــود؛ نحوه ه ــامل می ش را ش
کــه اشــیا دیــده، شــنیده، چشــیده، بوییــده 

و لمــس می شــوند. 
ــیا و  ــود اش ــادی از خ ــی م ــان بیرون جه
ــت.  ــده اس ــکیل ش ــان تش ــای آن خاصه ه
ایــن خاصه هــا شــامل امــوری نظیــر 
اشــیا  فضایــی  ویژه گی هــای  و  جــرم 
)شــکل، انــدازه و بافــت ســطح( هســتند. 
کیفیت هــای  دیرینــه،  ســنتی  طبــق 
مشــاهده شــده متعلــق به اشــیای مــادی را 
ــم. ایــن کیفیــات  ــه« می نامی »کیفیــات اولی
امــا  هســتند.  مســتقل  مشــاهده گر،  از 
ــرض محتمــل  ــه ف ــه ب ــه ک ــات ثانوی کیفی
چیــزی بیــش از آرایشــی از کیفیــات اولیه 
ــه  ــتند ک ــی هس ــتند، خاصه های ــیا نیس اش
ــد  ــاد می کن ــاهده گر ایج ــواس در مش ح
ماننــد رنــگ، طعــم، بــو و صــدا. تجربــه، 

کیفیــات اولیــۀ اشــیا را منعکــس می کنــد، 
ــان  ــه خواه ــات ثانوی ــه کیفی ــی ک در حال
ــه  تمایــزی بیــن نحوه یــی کــه اشــیا تجرب
ــود  ــا وج ــه آن ه ــی ک ــوند و نحوه ی می ش
ــودش را  ــز خ ــن تمای ــتند. ای ــد، هس دارن
ــارۀ ســقوط درخــت در  ــا درب ــل م در تأم
جنــگل متــروک نشــان می دهــد. بــر 
عــالوه ایــن تمایــز مــا را تشــویق می کنــد 
ــارج از  ــوع تجــارب آگاه را در خ ــه وق ک

ــم.  ــر بگیری ــادی در نظ ــان م جه
شــما ممکــن اســت بــه ایــن نکتــه 
مشــکوک باشــید و اطمینــان داشــته باشــید 
کــه تجــارب آگاه در مغــز روی می دهنــد 
و مغــز شــما نیــز یــک شــیء مادی اســت. 
امــا اکنــون بایــد تمایــز بیــن کیفیــات اولیه 
ــم.  ــه کار ببندی ــارۀ مغــز ب ــه را درب و ثانوی
ــات  مغزهــا شــامل مغــز خــود شــما کیفی
اولیــۀ گوناگونــی دارنــد. مغــز شــما اندازه، 
شــکل، جــرم و موقعیــت فضایــی خاصــی 
دارد. مغــز شــما بــه صــورت خاصــی 
ــزه  ــاالً صــدا و م ــود )و احتم ــده می ش دی
ــای  ــه صورت ه ــما ب ــز ش ــد!(. مغ می ده
ــه شــود.  ــی ممکــن اســت تجرب گوناگون
بــه  اگرچــه  تجربه هــا  ایــن  کیفیــات 
ــی  ــت مادی ی ــه واقعی ــد ب ــی نظام من طریق
کــه ایــن کیفیــات از آن اســتنباط شــده اند 
مربــوط اســت، ولــی بــا کیفیتــی کــه هــر 
ــما دارد،  ــز ش ــه مغ ــادی از جمل ــیء م ش
ــن اســت،  ــر چنی ــا اگ ــاوت اســت. ام متف
مــا کیفیــات تجربــه را در کجــا قــرار 

ــم؟  دهی
پاســخ اول ایــن اســت کــه ایــن کیفیــات 
ــد. امــا بررســی دقیــق  در مغــز قــرار دارن
ــابهی را  ــادی مش ــات م ــط کیفی ــز فق مغ

آشــکار می کنــد. 
در یــک آزمایــش روی مغــز هرچنــد 
ــه در  ــرفته یی ک ــای پیش ــواع ابزاره ــا ان ب
نوروفیزیولوژیســت ها  آزمایشــگاه های 
ــود  ــت می ش ــی یاف ــان عصب وکالبدشناس
ــا  ــده ی ــنیده ش ــدای ش ــچ ص ــد، هی باش
ــود.  ــکار نمی ش ــده یی آش ــده ش ــیء دی ش
صداهــا،  وســیلۀ  بــه  شــما  حــواس 
ــع  ــم واق ــورد تهاج ــا م ــا و طعم ه رنگ ه
ــه مغــز شــما  می شــوند. عصب شناســی ک
ــش  ــات آزمای ــن اتفاق ــا ای ــان ب را هم زم
ــای  ــی از فعالیت ه ــم انبوه ــد، حج می کن
عصبــی را می بینــد و شــما می توانیــد 
مطمیــن باشــید کــه آن عصب شــناس 
ــه  ــات تجرب ــه کیفی ــبیه ب ــزی ش ــچ چی هی

ــرد. ــد ک ــاهده نخواه ــما را مش آگاه ش

ذهن، 

متافیزیک 

و علم

10ـ عادات بِد خود را ترک کنید 
ــا زود  ــر ی ــتیم. دی ــدی هس ــادات ب ــاوت دارای ع ــور متف ــا به ط ــک از م ــر ی ه
ــان عهــد ببندیــد کــه  ــا خودت پیامدهــای منفــی آن متوجــه مــا خواهنــد شــد. ب
ــه  ــد. ب ــان می بری ــی از می ــور کل ــا به ط ــش داده و ی ــود را کاه ــد خ ــار ب رفت
عنــوان نمونــه، یکــی از عــادات بــد خــود مثــل قســم دروغ خــوردن و یــا تاخیــر 
ــه  ــد ک ــود بگویی ــوادۀ خ ــتان و خان ــه دوس ــد ب ــد و بع ــاب کنی ــتن را انتخ داش
ــد.  ــرون کنی ــی خــود بی ــرای همیشــه از زنده گ ــی را ب ــن عادت ــد چنی می خواهی
اگــر آن هــا بــه عنــوان یــک مراقــب در کنــار شــما باشــند، تمایــل شــما نســبت 

بــه انجــام ایــن کار افزایــش پیــدا خواهــد کــرد. 

11ـ روحیة جوان و شاداب داشته باشید 
ــان  ــه خودت ــی اســت ک ــه آن اندازه ی ــما ب ــه ســن ش ــید ک ــته باش ــر داش به خاط
ــد  ــش بگیری ــک شــیوه شــاداب و جوان پســند را در زنده گــی پی ــد. ی می خواهی
ــه  ــی ک ــوند. در حال ــته ش ــرک واداش ــه تح ــواره ب ــما هم ــن ش ــدن و ذه ــا ب ت
ــا  ــه ب ــکالی وجــود دارد ک ــس چــه اش ــد، پ ــی می کنی ــان احســاس جوان خودت

یــک خانــم یــا آقــاي جــوان هــم نامــزد کنیــد؟! 

12ـ از موقعیت های خود استفاده کنید 
فرصت هــای بی شــماری در زنده گــی هــر فــردی وجــود دارد، امــا ســود 
ــا  ــد. ام ــی می باش ــک باالی ــوده و دارای ریس ــاده یی نب ــا کار س ــردن از آن ه ب
ــه  ــد. چ ــر نمی باش ــی بی خط ــچ کار بزرگ ــه هی ــید ک ــته باش ــه داش ــد توج بای
ــان شــغلی راه بیندازیــد، چــه  ــرای خودت ایــن موقعیــت را داشــته باشــید کــه ب
بــا دختــر یــا پســري کــه بــه هیچ وجــه در ســطح شــما نیســت، قــرار مالقــات 
بگذاریــد، بــه خودتــان مطمیــن باشــید و تــا تنــور داغ اســت، نــان را بچســبانید. 

ــات پشــیمانی شــما را فراهــم آورد.  ــا موجب ــه بعده ــد ک کاری نکنی

13ـ تمرین بردباری 
صبــر و پافشــاری شــما را بــه ســمت کامیابــی و موفقیــت رهنمــون می ســازند. 
ــی  ــند، در زنده گ ــده باش ــق ش ــه موف ــتر از این ک ــزرگ بیش ــتر انســان های ب بیش
ــد  ــی کــه بی حوصلــه می شــوید، بای ــا شکســت مواجــه می شــدند. زمان خــود ب
یــاد بگیریــد کــه خون ســری خــود را حفــظ کــرده و آرام باشــید. بــرای رســیدن 
ــود را  ــکیبایی خ ــدری ش ــر ق ــاي پردردس ــام کاره ــا انج ــوب، ب ــن  مطل ــه ای ب

تقویــت کنیــد.

14ـ عالیق خود را متنوع سازید 
ــر  ــد را ب ــا افق هــای جدی ــد ت ــدا کنی ــان پی ــرای خودت ــد ب یــک ســرگرمی جدی
روی خــود بــاز کنیــد. بــا یادگیــری ورزش هــا و مهارت هــای جدیــد، خــود را 
ــوص  ــن خص ــد در ای ــه می توانی ــی ک ــی از کارهای ــد. یک ــش وادار کنی ــه چال ب
ــا  ــن کار ب ــی کــه ای ــد می باشــد. زمان ــان جدی ــری یــک زب ــد، یادگی انجــام دهی
موفقیــت انجــام شــد؛ بــه عنــوان پــاداش، ســفر تفریحــی بــه کشــوری کــه زبــان 
آن را یــاد گرفتــه ایــد را بــه خودتــان هدیــه دهیــد تــا پیشــرفت خــود را محــک 

بزنیــد. 

15ـ ساعات مطالعة خود را بیشتر کنید 
مطالعــه یکــی از راه هــای مناســب بــرای افزایــش اطالعــات و دایــرۀ لغــات شــما 
می باشــد. روزی یــک ســاعت هــم کــه شــده تلویزیــون را خامــوش کــرده و در 
ــد. بیشــتر ســعی کنیــد کتاب هــای  ــد یــک کتــاب کنی ــه خوان عــوض شــروع ب
الهامــی در مــورد ارتقــای شــخصیتی و یــا زمینــۀ شــغلی دل خواه تــان را مطالعــه 
کنیــد. حتــا می توانیــد کتاب هــای ســرگرم کننده را بــه صــورت تفریحــی 

مطالعــه کنیــد. 

 15راه براي تبدیل شدن 

به یک فرد بالغ و کامل

ACKU
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دكتور شمس الحق آريانفر
بخش پنجــم

سوگندنامة جوان مردان
به جا  را  تحلیف  مراسم  عیاران،  تازه وارد در حلقۀ    جواِن 
»سوگند  مي خورد:  سوگند  اخالص  و  با صدق  و  مي آورد 
به یزدان دادارکردگار و به نور و نار و مهر و نان و نمِک 
مردان و نصحیت جوان مردان ...]تعهد مي کرد[ غدر نکند و 
اگر در  زبان که در دل مي گفتند[  بر  ]ونه  نیندیشد  خیانت 
دوستي جوان مردان کاري بود که برباد شوند، روا مي داشتند 

و اندیشه نمي داشتند.« 
با  که جوان مردي  زماني  بعدي،  مراحل  در  این سوگند  اما 
ویژه گي  بیشتر  مي گیرد،  شکل  فتوت  و  مي آمیزد  تصوف 
اسالمي پیدا مي کند که نمود آن را در فتوت نامه ها مي خوانیم. 
فتوت  فتوت نامه اش سوگند  در  تبریزي  نجم الدین زرکوب 
حضور  در  مي خورم  قسم  »من  است:  آورده  چنین  را 
و  نگویم  ترک  را  فقرا  و  علما  خدمت  که  جوان مردان 
رحمت خداوند نصیب همه گي باد. من سوگند مي خورم که 
ایستاده ام استغفار گناه بي انتها را و بنده گي امر و نهِي خدا 
را و متابعت سنِت مصطفي را و متابعت امهات و آبا را و 

خدمت جوان مردان و صلحا را.«  
نشان جوان مردي

قابل تشخیص و  افراد جامعه  میان  فتیان و جوان مردان در 
از  سخن،  از  آراسته،  سیماي  از  جوان مرد  بودند.  شناسایي 
صادق  امام  آید.  شناسایي  به  مي توانست  کردارش  و  عمل 
از قول پیامبر اسالم نشان هاي فتوت را چنین برمي شمارد: 
»حضرت پیامبر  به علي گفت: تو نخستین جوان مرد امت 
مني و جوان مردان امت من ده نشان دارند: صداقت در گفتار،  
وفای به عهد، کرم و سخا در حق نیازمندان، گشاده دستي، 
ترک دروغ،  دستگیري سائل، بخشودن بر یتیم، هنر و فن، 

مهمان نوازي از هر بیگانه،  حجب وحیا.«
اصول جوان مردي

حضرت علي )رض( اصل هاي فتوت را این گونه برمي شمارد: 
وفا، صدق، امن، سخا، تواضع، نصیحت، هدایت، توبه. 

مشخص  چنین  فتیان  خصایص  و  اصول  دیگر،  منبع  در 
گردیده است: 

1 - وفاي به عهد: به استناد آیه: والموفون بعهدهم اذا عهدوا 
)به عهد خود هنگامي که عهد بستند، وفا مي کنند.( )قرآن، 

)177 ،1 
و  حشمت  رعایت  و  حرمت  حمایت  یعني  تکریم:   -  2
اعتراض از لئیمان و سفها جهت صیانت عرض و استیفاي 

آبرو
3 - سعۀ صدر: بزرگي و گذشت و مدارا که با آن بر دیگران 

سرافراز شوند.
4 - نرمي با ضعفا و درشتي با گردن کشان و عدم ترس از 

مالمت در راه حق.
نکند و  با فرومایه دشمني  5 - عزت: یکي ترفع نفس که 
دیگر، معرفت قدر خویش  که نفس را براي دنیا خوار نکند. 

کمال جوان مردي
از حضرت علي )رض( پرسیدند: کمال فتوت در چیست؟

گفت: العفو عندالقدره، التواضع عند الدوله، السخا عندالقله، 
العطیه بغیر منه.

به  باري  است.  عیب پوشي  فتوت،  در  کمال  برترین  و 
پیامبر خبر آوردند که در فالن خانه زن و مردي  حضرت 
تنهایند. پیامبر حضرت علي را فرستاد. علي وقتي به آن خانه 
داخل شد، چشمانش را بست و با چشماِن بسته دور تا دورِ 
خانه را گشت و بعد نزد پیامبر رفت و گفت: من کسي را 

ندیدم. پیامبر گفت: انت فتي هذه االمه.
زبان جوان مردان

را  خود  خاِص  زباِن  و  بیان  شیوۀ  جوان مردان،  و  عیاران 
بیاِن خاصي  داشتند. زباِن جوان مردان سمبولیک بود، نحوۀ 
زبان  دیگِر  ویژه گي  برایي  و  قاطعیت  و  صراحت  داشتند. 

جوان مردان بود.
 مثاًل مي گفتند:  

ـ طنابشه دراز بسته کده:  یعني بسیار خودسري و کالن کاري 
مي کند. 

- نوک نوک میسه را مي خوره:  به کسي توجه ندارد و مغرور 
است.

هزار  بگویند  این که  به جاي  آفرین،  هزارت  مي گفتند:    -
آفرین. یعني ضمیر "ت" را در مقام مفعول صریح بعد از 
کلمۀ هزار مي آوردند. درست آن گونه که در شاهنامه به کار 

رفته است.
خراسان،   کاکه هاي  و  )عیاران  نبینم.  خرابته  مي گفتند:  یا   -

ص 47(
- مردها ره قول است.

عیاران گونۀ  زبان  از  کلمات و جمالت  بیان  و  ادا  لحن   -

اصطالحات  و  مي گردد  ادا  نوع کشش  یک  با  است.  دیگر 
خاصي را به کار مي برند.

رفتار جوان مردان
عیاران رفتار خاصی داشتند. پیزارهاي پس قات مي پوشیدند. 
نوک نوک پا مي رفتند، یک قسم اندام شان را تکان داده حرکت 
مي کردند. چنین حرکات براي کاکه هایی که ریش سفید شده 
از  دنبوره چي  و  هنرمند  قرآن  بابه  بود.  تماشایي  بودند، 
مي کرد  حرکت  قسمي  پس قات  پیزارهاي  با  سمنگان  خلم 
اندامش را تکان مي داد که در عروسي ها مردم ساعت ها  و 
مي نشستند تا او برخیزد و حرکتي کند و آن رفتارِ تماشایِي 

او را ببینند.
دربارۀ رفتار ویژۀ عیاران است که عطار نوشته است: حسین 
منصور حالج، محکوم به کشتن گردید. وي را به کشتنگاه 
مي بردند. وي در راه که مي رفت، مي خرامید و دست اندازان 
و عیاروار مي رفت با سیزده بند گران. )آریانا، جوان مردان و 

عیاران، 1326،  ص 7(
حاصل جوان مردي

در  جوان مردي  کارکرد  و  کنش  داشتند:  باور  جوان مردان 
شجاعت،  عفت،  مي سازد:  نهادینه  را  اصل  چند  جامعه، 

حکمت، عدالت 
عمل و هنرِ جوان مردان. 

از  ویژه گي ها  این  با  داشتند.  خاصي  ویژه گي هاي  عیاران 
از آن جمله  بودند و شناسایي مي شدند.  متمایز  افراد  سایر 
است این خصوصیات: شبروي و شبگردي، کمند اندازي، از 
برج و باروها باال شدن، از نقب ها گذشتن، فواصل شهرها 
کارهاي  از  نیز  غیره  و  خنجراندازي  پیمودن،  شتاب  با  را 
عیاران بود. با این توانایي ها بود که زورمندان را سرجاي شان 

مي نشاندند و از  مظلومان دفع ظلم مي کردند.
وضع  از  نمادین  بیان  که  مي گذاشتند  خود  براي  نام هایی   
جسمي و روحِي آنان بود: شغال پیروز، سمک عیار، شهمرد 
شاهوي  عیار،  شروین  عیار،  میر  شه  عیار،  شیرزاد  عیار، 
این  تیزدندان.  آهوگیر،  لیث(،  یعقوب  )لقب  سندان  عیار، 
القاب گذاري ها هنوز در شمال افغانستان و در همۀ والیت ها 
جاري ست:  بابه جان بیراقچي، بدل بم ، حضرت قل للمي، 

قیوم انقالبي،  محمد شاه بروت.
شعار جوان مردان

دنباِل  به  که  بودند  آزاده یي  مرداِن  جوان مردان،  و  عیاران 
دنیادوستي و نفِس خود نبودند. همۀ تالش شان در راستاي 
خصوصیات،  این  با  بود.  نامجویي  و  مظلومان  به  خدمت 
شعار زنده گي هر جوان مرد این بود: من مرد ناداشت)فقیر( 
و  مي گردم  نه  اگر  و  بخورم  یابم  ناني  اگر  ام.  عیارپیشه  و 

خدمِت عیاران و جوان مردان مي کنم. کاري اگر مي کنم، آن 
براي نام مي کنم نه از براي نان و این کار که مي کنم، از براي 

آن مي کنم که مرا نامي باشد. 
مرام نامۀ جوان مردان

قدر  به  را  سپاهیان  و  عیاران  است:  آورده  پاریزي  باستاني 
نام جوان مردي  را  ایشان  مردي.  و  باشد  مروتي  حاِل خود 

نهادند و اصل جوان مردي سه چیز است:
- یکي آن چه بگویي، بکني.

- دوم آن که شکیب را کار بندي.
- سیّم آن که راستي در قول و فعل نگاه داري.

و جوان مردترین از همه مردمان آن بود که: 
- دلیر و مردانه بود و شکیبا به هر کاري.

- بر آن سفره که نان و نمک خورده باشد، بد نکند؛ نان و 
نمک خوردن در حکم هم قسم شدن، عهد بستن و خیانت 

نکردن است.
»در  نمي خواهد؛  را  مردم  مصیبِت  و  خود  آسایِش   -
خود  و  کنیم  رها  بال  در  قومي  که  نیست  روا  جوان مردي 

بیرون رویم«. جوان مردان همیشه با مردم بودند.
- امانت دار و با کمال بودند.

- اگر کسي را کاري بدیشان مي فتاد، منت بر جان داشتند 
و بدو یار بودند.

- اگر کسي در زینهار مي آمد، به جان او را از دست نمي دادند.
- جوان مرد آن است که غدر نکند. با دوست دوست و با 

دشمن دشمن باشد.
- راست گویي و درستي پیشۀشان بود.

- رازداري اصل دیگِر جوان مردي است.
- عفت و پاک دامني. 

- برادرخوانده گي و خواهرخوانده گي.
- فداکاري. 

- بي نیازي؛ آن چه داشت خرچ مي کرد و بستۀ مال نبود. خود 
را ناداشت )تهیدست( مي خواندند. سمک عیار مي گوید:  من 

مرد ناداشت ام و مرا با اقطاع و والیت چه کار.
- سوگند صداقت که هرگز به همدیگر غدر نکنند.

- حاضرجواب و نرم سخن بود. زبان نگه مي داشت و غیبت 
نمي گفت.   

7-کاکه گري یا آخرین نمودهاي جوان مردي در خراسان 
پایانۀ  میالدی،   20  –18 یا  هجری   14  –  12 سده های 
است.  آریاییان  یا جوان مردِي  و  عیاري  و  رادي  تشکیالت 
و  نظم  مغول،  لشکر  بی رحمانۀ  کشتار  و  حمالت  اثر  در 
مدتی  گفتیم،  که  آن گونه  پاشید.  هم  از  عیاری  تشکیالِت 
بیستم  یا  هژدهم  سده های  در  اما  افتید  رونق  از  عیاری 

خراسان  در  عیاری  و  عیاران  گروه هاي  شاهد  باز  میالدي، 
هستیم که بیشتر کاکه گري خوانده می شد. از کاکه هاي چند 

والیت به گونۀ نمونه نام مي بریم:
1ـ کاکه های کابل    

و  مرادخانی  شوربازار،  چوک،  پایین  در  کابل  »کاکه های    
چنداول حلقه های جداگانه و رؤسای علی حده داشتند. بعضًا 
از  که  کاکه یي  می پرداختند...  اسلحه  با  تن  به  تن  به جنگ 
معرفی  کاکه  به حیث  علنًا  شاگردان یک حلقه می خواست 
و  می بست  زانو  تا  دراز  با شِف  و  دستار مخصوص  شود، 
پیزار را پت می کرد. آنگاه به تنهایی شهر را یک دوره می زد 
و از برابر کاکه های سایر نواحی عبور می کرد. اگر باالی او 
از طرف کاکۀ دیگر صدایی می شد، به معنی دعوت به جنگ 

بود. )غبار، 1360، ص٩0( 
شاگردی  و  امتحانات  دادن  به  مجبور  کاکه گی  »داوطلب   
و  انجام خدمات مشکل  امتحانات،  این  از  یکی  بود.  استاد 
دور  قبرستان ها و کوه ها و سفرهای  در  گشت وگذار شبانه 
و  بود...  مالی  یا  جانی  مخمصۀ  از  ناتوانی  دادن  نجات  و 
بعضًا برای نشان دادن مقاومت، پای خود را مثل اسپ نعل 

می زدند.« )غبار، 1360، ص٩1( 
سیاسی  هستۀ  و  کارنامه  از  عیاری،  گونۀ  به  کاکه گری     
برابر  در  کاکه ها  کارنامه های  و  بود. سخن ها  برخوردار  نیز 
معاصر  تاریخ  در  استعمار  و  ثروت  صاحبان  و  زورمندان 
مبارزان ضد  ما رخشنده است. چنان که در ردیف نخستین 
استعماری، کاکه ها را می یابیم. می بینیم که هاشم کاه فروش، 
بایی کاکۀ مشهور کابل، در  حسین کاکه، حاضر خان، بچه 
امام  بامیزالی،  خان  سکندر  لوگری،  خان  امین اهلل  پهلوی 
ویردی ازبک، عبداهلل خان اچکزی و دیگران قرار داشتند و 

بی دریغ در برابر انگلیس می جنگیدند.  
کابل )1( که در دوره های  از کاکه های مشهور و سرآمد    
شیرعلی خان، امیرعبدالرحمن خان، حبیب اهلل و حتا در زمان 
امان  اهلل خان هم برخی از آن ها زیست داشته اند، می توان این 

افراد را نام برد: 
دوست بچه حاضر، بچه بهایی، پیروی بچه ادی، کاکه طال، 
لنگر  نقره، کاکه شکور، حسین کاکه، میرزا عبدالعزیز  کاکه 
خالورکا،  بدرو،  کاکه  نصواری(،  )غنی  غنی  صوفی  زمین، 

کاکه څلور، کاکه طاهر و... . )آیینه، 13500، ص35 (   
 1ـ آغا دوست   

  آغادوست یا کاکه چپه، پسر حاضر خان بود که در تاراج 
و سزای برنس انگلیسي پیش قدم بود.  

مال برنس که خورد از دل و جان  
هاشم کاه فروش و حاضر خان

  آغا دوست از دورۀ شیرعلی خان تا زمان نادرشاه زنده بود. 
زبان بازی های او با امیر عبدالرحمن هنوز به یاد مردم است: 

- امیر پرسید: نامت چیست؟ 
- کاکه گفت: دوست بچه حاضر خان.
- امیر گفت: از نام دیگرت حرف بزن.

- کاکه گفت: بچه ها مرا کاکه چپه هم می خوانند.
- امیر جهت خجل ساختن او چیزی گفت. 

- کاکه بی حوصله شد و به آواز بلند گفت: نه قربان ایطور 
نیس. مه ده وقت ضرورت خنجر و سیالوه ره طرف چپ 
می آویزم و به هر دو دست از اسلحه راست و طرف چپ 

خود کار می گیرم. 
خانۀ  نداشت.  را  عروسي  پول  که  دید  گریان  را  جواني 
به خانۀ مستوفی  داد. دستبردي  آن  به  را زد و  دولت مندي 
شد.  دستگیر  دوست  خاص  لکۀ  با  هزاره  عبدل  زد.  کابل 
حین اعدام عبدل را با ریسمان گردنش به کوه شهدا کشید. 
روزها ناپدید شدند و این کارروایی او نقل مجلس ها بود. 
آغا دوست خوابگاه معمولی نداشت؛ بیشتر در بام آسیابی در 
نزدیکی پل مستان می خوابید و نماز صبح را در نزدیک ترین 

مسجد ادا می کرد. 
بچه بایی   

  کاکۀ نامدار کابل از گذر باالحصار بچه بایی بود. او پیوسته 
با یارانش از شبروی، چوب خوردن، تیل داغ، پیاده روی و 
نعل نمودن پای خود حرف می زد. از دور شیرعلی تا زمان 
سماوار  دکان  کابل  خیابان  در  و  بود  زنده  امیرعبدالرحمن 
یک ال  جوان  او  می داد.  بینوایان  به  می یافت،  آن چه  داشت. 
به  بالکه هایش  با  می شد،  بی پول  زمانی که  بود.  تسمه  و 
با دستبردی که  میان،  طرف هندوستان می رفت و شب در 
زده بود، با طالهای فراوان و خورجین های پُر برمی گشت. 
اما کارنامۀ درشت او، پایداری در برابر انگلیس است. بچه 
کاه فروش،  هاشم  مانند  کابل  بچه های  دیگر  در صف  بایی 
داوود قندتول، حاجی دکان دار و دیگران از بیرق داران نبرد 
بارها  مردانی می دانند که  از  را  بای  بچه  بود.  انگلیس  علیه 
سیالوه اش در خانۀ کیوناری و اطراف شیرپور به درخشش 
آمد و روزها با عبداهلل خان اچکزی ته و باال رفت. بچه بایی 
صف آرایی  انگلیس  برابر  در  هم  باز  پالک  جنرال  آمدن  با 
استالف  و  کوهدامن  جنگ های  در  نمود.  جنگ ها  و  کرد 
تهیۀ  در  او  کارروایی های  بود.  هم سنگر  ملی  سرداران  با 
از  خبرگیری  خانه های شان،  به  زخمی ها  رساندن  خوراک، 
جنگی  قاصد  یک  حیث  به  پیام رسانی  و  غازی ها  خانوادۀ 
بسیار ثمربار و درخشان است. می گویند او در خانۀ سردار 
گفت:  او  به  سردار  روزی  می زیست.  خان  عثمان  محمد 
»نامت دنیا را پُر نموده اما کارت را ندیده ام.« به خاطر همین 
یک گپش به قصر شیرعلی خان رفت و کاله شب پوش و 
ظرف آب خوری او را آورد و صبح به سردار داد که بسیار 

متعجب شد و به هراس افتاد.

جـوانمـردی؛
كهنترينآموزۀآرياييدرفرهنِگبشری

ACKU
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از برگه فیسبوک احمد ولی مسعود
زید حامد، چهرۀ معروف پاکستانی، متخصص امور 
"از سال 1٩75،  افغانستان می گوید:  دفاعی و جهاد 
با  دوستی  و  مسعود  با  پاکستان  دشمنی  سرآغاز 
حکمتیار سرانجام هیچ دوستی در افغانستان برای مان 
باقی نگذاشت و سرمایه گذاری های 20 سالۀ پاکستان 
کابل  به  طالبان  ورود  با  داد.  برباد  افغانستان  در  را 
در 1٩٩5 این خصومت به اوج خود رسید. سیاست 
حکومات  تاریخی  بزرگ  اشتباۀ  مسعود،  با  دشمنی 
امروز  را  تاوانش  که  می رود  شمار  به  پاکستان 

می پردازیم."
تاریخی  بزرگ  اشتباهات  پاکستان،  اعتراف  این  با 
دیگری  پس  یکی  افغانستان  در  مختلف  کشور های 
دقیقًا به همین انجام رسیده اند. امروز ایاالت متحدۀ 
امریکا نسبت به همه نیازمند بازبینی جدی و اساسی 
اتحاد  می باشد.  افغانستان  قبال  در  خود  سیاست 
جماهیر شوروی سابق، افغانستان را از عینک رهبران 
حزب دموکراتیک خلق نگریست که سرانجام موجب 
باز  دست  و  افغانستان  ویرانی  شوروی،  فروپاشی 

مداخالت پاکستان گردید.
افغانستان را  ایاالت متحدۀ امریکا، جهاد و مقاومت 
از دریچۀ پاکستان نظاره می کرد که در نتیجه، سبب 

منطقه  در  بی ثباتی  و  تروریسم  افراطی گرایی،  موج 
شد. آنچه امروز اهمیت حیاتی دارد، از 16 سال به 
این طرف، امریکا، افغانستان را از عینک عدۀ انگشت 
شمار البی گران واشنگتن–تیکه داران سیاست امریکا 
در افغانستان می بیند. بحران امروز در افغانستان دقیقًا 
به  هرروز  را  کشور  که  است  دیدگاه  همین  زاییدۀ 

سقوط نزدیک تر می سازد.
دولت جدید امریکا، قطعًا نیازمند یک راهبرد جدید 
در افغانستان است. سیاست امریکا در افغانستان نباید 

از عینک دودی البی گران منافع شخصی تعبیر گردد، 
بلکه از مجرای منافع ملی و استراتیژیک هردو کشور 
ملی  دولت  یک  از  حمایت  شود.  نگریسته  آن  به 
واقعی، متوازن در هردو بُعد داخلی و خارجی، فقط 
بدیلی است که تروریزم را می شکند و ثبات می آورد.

ساختن  عریان  در  حامد  زید  اعترافات  یادداشت: 
شدت  به  افغانستان  قبال  در  پاکستان  سیاست های 

آموزنده است.

روح اهلل بهزاد
العلومِ شهر کابل  باقر  دیروز )دوشنبه، اول قوس( مسجد 
کنندۀ  حمله  یک  بود.  مرگبار  انتحاری  حملۀ  یک  شاهد 
انتحاری واسکت همراهش را در داخل این مسجد منفجر 

ساخت و ده ها تن را به خاک و خون کشانید.
هدف حمله کننده شماری از شهروندان کابل بود که برای 
عزاداری از اربعین حسینی در این مسجد گرد آمده بودند. 
بر بنیاد آمارهای اولیه در این رویداد 30 تن کشته و ده ها 

تن زخمی شده اند.
شمار زیاد قریانیان این حمله کودکان، زنان و دانشجویان 
واکنش  با  مسجد  این  به  حمله  بودند.  باقرالعلوم  مدرسۀ 

شدید مقامات حکومتی و شهروندان مواجه شد.
این  واکنش  در  کشور  رییس جمهور  غنی،  اشرف  محمد 
العلوم جنایت  باقر  انتحاری به مسجد  حمله گفت: حملۀ 

نا بخشودنی و جنایت بزرگ است.
را  مذهبی  و  مقدس  مکان های  به  حمله  رییس جمهور 
و  کرده  عنوان  افغانستان  مردم  و  اسالم  با  آشکار  دشمنی 
اظهار داشته است: دشمن در تالش است تا میان اقوام و 

مذاهب مختلف در کشور نفاق افکنی کند.
بیمارستان های  تمام  به  دیروز  هم چنان  اشرف غنی  محمد 
شهرکابل دستور داد تا در مداوای زخمیان و آسیب دیده گان 

تمام امکانات شان را به خرچ دهند.
هم زمان با این، رییس اجرایی حکومت نیز در پیامی ضمن 
تروریستان  است:  گفته  شهدا،  خانواده های  با  غم شریکی 
اوج  مقدس،  مکان های  در  تروریستی  حمالت  انجام  با 

شقاوت و بی رحمی شان را به نمایش می گذارند.
و  جنایت کاران  حملۀ  افزود:  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
قانونی  انسان ستیزانه در مکان های مقدس در هیچ دین و 

توجیه منطقی ندارد.
 به گفتۀ رییس اجرایی: این جنایت را گروه های تروریستی 
و  تبار  و  قوم  مذهب،  و  دین  هیچ  به  که  دهند  می  انجام 

ارزش و قانونی خاص وابسته نیستند.

به ویژ  ملکی  افراد  قراردادن  "هدف  گفت:  اجرایی  رییس 
زنان و کودکان تا شکستن حریم امن الهی برای تروریستان 
برای  و  ندارند  باور  دینی  به هیچ  گروه ها  این  دارد.  جواز 
خلق وحشت و دهشت در میان افکار عمومی دست به هر 

جنایت ضد اسالمی و انسانی می زنند."
داکتر عبداهلل از شهروندان خواست تا پاسخ تروریستان را با 

اتحاد و هم دلی بدهند. 
احمدولی مسعود از شخصیت های سیاسی و ملی کشور در 
پیامی به این مناسبت ،  مردم را به هوشیاری فراخواند و 
هشدار داد که  به نام طالب و داعش  مردم را به اختالف 
آمده  پیام  اتحاد و همدلی می شوند. در  مانع  می اندازند و 
مسوول  جایگاه  در  دولت  که  می دانیم  "نیک  است: 
سیاست  نابسامانی،  این  با  مردم،  مال  و  جان  حفظ 
بازی، ندانم کاری و نفاق افگنی نمی تواند در مقابل 
آمد آمد جبۀ سیاه ترور، وحشت و جنایت بیاستد و 
مردم و کشور را امن سازد. چه بسا که عمال نفوذی، 
انحصاری،  سیاست گذاری  های  پنجمی ها،  ستون 
وابستگی ها و نمایش های پوپولیستی، هریک در نفس 

خود می تواند باعث تراژیدی های کشور باشند."
هم چنان، صالح الدین ربانی، رییس حزب جمعیت اسالمی 
به  انتحاری  حملۀ  پیامی،  انتشار  با  خارجه  امور  وزیر  و 
مسجد باقرالعلوم را به شدت محکوم کرده و گفته است که 
تروریستان با انجام حمالت انتحاری، نشان می دهند که به 
هیچ اصل و ارزش اسالمی پایبند نبوده و آیین شان کشتار، 

وحشت و ریختاندن خون انسان هااست.
در پیام آقای ریانی آمده است: "حملۀ انتحاری به مسجد 
قساوت  اوج  غیرنظامیان  رساندن  به شهادت  و  باقرالعلوم 

دشمنان مردم افغانستان را بار دیگر به نمایش گذاشت."
دانشگاه،  استادان  شهروندان،  از  شماری  هم،  سویی  از 
شبکه های  در  کشور  سیاسی  چهره های  و  دینی  آگاهان 
خانواده های  با  حمله،  این  کردن  محکوم  اجتماعی ضمن 

شهدا و زخمیان ابراز هم دردی کردند.

وحید عمر، سفیر افغانستان در ایتالیا و کاربر شبکۀ اجتماعی 
فیسبوک در صفحۀ رسمی اش نگاشته است: حمله وحشیانه 
بر مدرسۀ باقرالعلوم، غیر انسانی ترین حربه برای رسیدن به 

شوم ترین و غیر انسانی ترین هدف است.
آقای عمر در ادامه با بیان این که مردم افغانستان امروز داغ دار 
و در ماتم نشسته اند، افزوده است: این زمان بیشتر از هر 
وقتی نیاز به هم دلی و باهمی داریم. به کمک خانواده های 

شهدا و زخمیان این حادثه باید بشتابیم.
صفحۀ  در  دانشگاه  استاد  و  دین  عالم  حامد،  کمال الدین 
اندازه  همان  امروز)دیروز(  حملۀ  است:  نوشته  فیسبوکش 
که خشونت بار بود، نگران کننده نیز می باشد. افغانستان در 
مقایسه با کشورهای منطقه، سابقۀ هم زیستی مناسبی دارد؛ 
جذاب  گونه یی  به  افغانستان  مردم  میان  مذهبی  تنوع  اما 

می نماید برای راه اندازی بحران با استفاده از این بستر.
در  کشور  دینی  علمای  نقش  به  اشاره  با  دین  عالم  این 
هم گرایی مذهبی و ایستادن در برابر تفرقۀ مذهبی، نوشته 
است: "داعش که مناسب ترین فضای رشد خود را در تفرقۀ 
قدم  آن ها یک  برای  ایجاد وحشت  نفس  مذهبی می داند، 
مراجع  اصلی  الیه های  هنوز  می گردد.  محسوب  پیش  به 
مذهبی در کشور ما مخالف جنگ مذهبی اند و یک طیف 
بی قیمت  سرباز  عنوان  به  بدوی  جزم گرایان  از  کوچکی 
نمی توان  اما  می رسند؛  مصرف  به  وحشی گری ها  این  در 
همین طور خوش بین باقی ماند، برای این که نشانه رفتن یک 
مراسم خاص، ذهنیت های داعشی گری را ایجاد می کند که 
در آن صورت ممکن است بحران تمام عیار مذهب جنگی 

رخ دهد."
احمد بهار چوپان، کاربر دیگر فیسبوک است که حکومت 
را از بهر بی تفاوت بودنش در امر تأمین امنیت شهروندان به 
شدت نکوهش می کند. این کار بر فیسبوک می نویسد: نقل 
است که آلبرت اینشتین می گفت: "وقتی روزانه همان رفتار 
همیشه گی را تکرار می کنید، انتظار وقوع تغییری مثبت را 
نداشته باشید." اشتباه کشندۀ جمعی ما، تحمل یک مشت 
افراد ناتوان، فاقد صالحیت، درایت و مشروعیت در رأس 
قربانی  بیشتر  ما را هرچه  نظام  این  به  امور است. تمکین 

خواهد کرد.
آقای چوپان اضافه می کند: من با شهدای امروز در مسجد 
جامعۀ  است.  مرده  جامعه  مرده ایم...  ما  مرده ام!  باقرالعلوم 
است.  مرده  شده،  بازیگران  دست  بازیچۀ  و  شده  فلج 
خداوند شهدای حادثۀ امروز را ببخشاید و به بازمانده گان 

آن ها صبر و استقامت ارزانی کند.
مکان های مقدس در کشور  به  که  نیست  بار نخست  این 
حمله می شود، پیش از این و درست در بیستم ماه میزان 
همین سال و در شب عاشورا نیز حمله کنندۀ انتحارییی به 
زیارتگاه سخی در شهر کابل حمله کرد که در نتیجۀ آن، 

بیش از 50 تن کشته و زخمی شدند.
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د ولــي جرګــې یــو شــمېر غــړي او پوځــي کارپوهان 

ــي  ــتفاده م ــخيص اس ــو ش ــي الوتک ــه پوځ ــي، ل واي

ــد  ــوي بای ــې دا کار ک ــوک چ ــر څ ــت دی او ه خیان

نومونه یــې افشــا يش.

کــه څــه هــم لــه دولتــي امکاناتــو شــخيص اســتفاده 

ــو  ــي ځواکون ــو د هواي ــه ده، خ ــره ن ــوې خ ــه ن کوم

ــي  ــې ځین ــې ګواک ــا چ ــدان دې ادع ــي قومان عموم

دولتــي مســؤلین او ســوداګر لــه پوځــي الوتکــو 

ــړي  ــدا ک ــنې پی ــازه اندېښ ــوي ت ــتفاده ک ــخيص اس ش

دي.

د ولــي جرګــې یــو شــمېر غــړي او پوځــي کارپوهان 

ــواک  ــي ځ ــه د هواي ــه خپل ــې پ ــي الوتک ــي، پوځ واي

اړتیــا نــه يش پــوره کــوالی نــو شــخيص اســتفاده تــرې 

مــي خیانــت دی او کــه مخه یــې ونه نیــول يش خــورا 

بــدې پایلــې بــه لــه ځــان رسه ولــري.

د ولــي جرګــې د دفاعــي کمېســیون غــړی فتح اللــه 

قیصــاري تــر یــوه بریــده د مالمتــۍ ګوتــه پــه خپلــه د 

ــه هــم نیــي  ــدان ت ــو عمومــي قومان ــي ځواکون هواي

ــه  ــد ل ــای بای ــر ځ ــکایت پ ــې د ش ــه خره ی ــې پ چ

نظامــي الوتکــو د اســتفاده کوونکــو کســانو مخنیــوی 

ــړي. ــا ک ــې افش او نومونه ی

نوموړي زیاته کړه:

"مــوږ یــې خــره تائیــدوو، خــو یــوه هیلــه تــرې کــوو 

ــاوړه اســتفاده  هغــه دا ده چــې د هغــو کســانو چــې ن

ــای  ــر ځ ــکایت پ ــه د ش ــي ک ــه دې واخ ــوي نومون ک

یــې پــه مېړانــې نومونــه اخیســتې وای دا بــه بهــره وه."

تــازه د هوايي ځواکونــو عمومي قومانــدان عبدالوهاب 

وردګ لــه یــوې خصــويص راډیــو رسه پــه مرکــه کــې 

ادعــا کــړې چــې یــو شــمېر دولتــي مســؤلین او ځینــي 

ســوداګر لــه پوځــي الوتکــو شــخيص اســتفاده کــوي.

ــه  ــانو نومون ــو کس ــم د دغ ــه ه ــه څ ــاغي وردګ ک ښ

ــه  ــې دغ ــي چ ــې وی ــو دا ی ــړي، خ ــا ک ــه دي افش ن

کســان لــه هوايــي ځواکونــو رسه د مرســتې پــر ځــای 

ــوي. ــیله ک ــه وس ــو پ ــي الوتک ــفرونه د پوځ ــری س ډې

ــن  ــف امی ــوه یوس ــې کارپ ــو د برخ ــي ځواکون د هواي

ځاځــی بیــا وايــي چــې لــه نظامــي الوتکــو شــخيص 

اســتفاده نېــغ پــه نېغــه پــه جګــړې منفــي اغېــز کــوي.

ــو  ــنیو حساس ــه اوس ــره پ ــه خ ــي پ ــاغي ځاځ د ښ

جنګــي رشایطــو کــې لــه ټولــو او پــه خاصــه توګــه لــه 

پوځــي الوتکــو شــخيص اســتفاده مــي خیانــت دی.

نوموړي زیاته کړه:

"د افغانســتان رشایــط جنګــي دي چــې هــره شــېبه او 

لحظــه دغــو ځواکونــو تــه اړتیــا لیــدل کېــږي، خــو لــه 

ــې  ــې پایل ــورا خراب ــتفاده خ ــخيص اس ــه ش دوی څخ

لــري او دا خیانــت او واقعــًا یــو مــي خیانــت دی."

د ولــي جرګــې یــوه بلــه غــړې حبیبــه دانــش وايــي، 

افغانســتان غرنــی هېــواد دی او افغــان ځواکونــه د 

ــي  ــاد هواي ــه زی ــر څ ــر ه ــاره ت ــپړتیا لپ ــۍ بش ځمکن

ځــواک او پــه خاصــه توګــه پوځــي الوتکــو تــه ډېــره 

اړتیــا لــري نــو د دې مســئلې اهمیــت تــه پــه کتــو بایــد 

د دفــاع وزارت لــه پوځــي الوتکــو د زورواکــو او نــورو 

ــډ کــړي. د اســتفادې الســونه لن

واکنش ها به حملة مرگبار به مسجد باقرالعلوم: 

بـازی خطـرناکـی در راه است

بیست سال دشمنی با مسعود، منافع پاکستان را برباد داد

له پوځي الوتکو د 

شخيص استفاده کوونکو 

نومونه باید افشا يش

ACKU
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ورزش

ــرای  ــو ب ــی نات ــران ترکیه ی ــن از افس ــد ت ــت چن ــی درخواس در پ
ــو  ــه کشــورهای نات ــه ب ــا، رییس جمهــوری ترکی پناهنده گــی در اروپ
ــن  ــه ممک ــان ک ــن نظامی ــه ای ــی ب ــای پناهنده گ ــوص اعط در خص
اســت بــا توطیه گــران کودتــای نافرجــام 15 جــوالی ارتبــاط داشــته 

ــدار داد. ــند، ُهش باش
ــور  ــت: چط ــه گف ــوری ترکی ــان، رییس جمه ــب اردوغ ــب طی رج
ممکــن اســت یــک "تروریســت"، یــک ســرباز تروریســت و 
ســربازی کــه در توطیــه یــک کودتــا نقــش داشــته، در ناتــو اســتخدام 
ــوع  ــن ن ــی ای ــت پناهنده گ ــد درخواس ــو نمی توان ــد. نات ــده باش ش
ــه  ــد ب ــی دارن ــت پناهنده گ ــه درخواس ــرادی ک ــرد. اف ــراد را بپذی اف

ــم شــدند. ــرور مته ت
او تأکیــد کــرد: دولــت ترکیــه خواســتار اســترداد ایــن پرســنل نظامــی 

شــده و پنــاه دادن بــه ایــن افــراد "غیرقابــل توجیــه" اســت.
ــه  ــرد ک ــد ک ــو تایی ــر ُکل نات ــتولتنبرگ، دبی ــس اس ــه ین روز جمع
ــا  ــو در اروپ ــاختارهای نات ــه در س ــی ک ــران ترکیه ی ــدادی از افس تع
خدمــت می کننــد، اخیــراً درخواســت های پناهنده گــی خــود را 
ــال  ــه دنب ــود را ب ــخصی خ ــت ش ــای امنی ــرده و نگرانی ه ــه ک ارای
اقدامــات ســرکوب گرایانۀ مقامــات ترکیــه پــس از کودتــای نافرجــام 

ــد. ــراز کردن ــن کشــور اب ای
ــه  ــن افســران ب ــی ای ــزود: درخواســت های پناهنده گ ــتولتنبرگ اف اس
صــورت مســتقل توســط اعضــای مذکــور ناتــو رســیده گی خواهــد 

شــد و ایتــالف ناتــو در ایــن رونــد مداخلــه نخواهــد کــرد.
او ادامــه داد: اگــر مــا در ایــن مســایل حقوقــی دخالــت کنیــم، اشــتباه 
کرده ایــم؛ ایــن نــوع مســایل بــه سیســتم قضایــی کشــورهای مذکــور 

ــت. مربوط اس
ــی  ــران ترکیه ی ــق افس ــداد دقی ــک تع ــان هیچ ی ــتولتنبرگ و اردوغ اس
را کــه بــه دنبــال پناهنده گــی در کشــورهای اروپایــی هســتند، افشــا 

نکردنــد، امــا اردوغــان گفــت کــه ایــن تعــداد خیلــی بــاال نیســت.
ــته  ــۀ گذش ــنبۀ هفت ــان روز پنج ش ــانه های آلم ــال، رس ــن ح در همی
گــزارش دادنــد کــه نزدیــک بــه 60 شــهروند ترکیه یــی کــه 
پاســپورت های دیپلماتیــک در اختیــار دارنــد پــس از دریافــت 
ــی در  ــت پناهنده گ ــه درخواس ــه ترکی ــت ب ــرای بازگش ــتورات ب دس

ــد. ــه کردن ــان را ارای آلم
ــان پرســنل  ــر پناهجوی ــه" اکث ــه گــزارش خبرگــزاری "دویچــه ول ب
نظامــی ترکیه یــی هســتند کــه در پایگاه هــای ناتــو در اروپــا خدمــت 
ــوادۀ  ــای خان ــه و اعض ــت ترکی ــات دول ــی از مقام ــد. برخ می کردن
ــه در  ــی ســفارت ترکی ــه وابســتۀ دفاع ــی از جمل ــن پرســنل نظام ای
برلیــن در بیــن افــرادی هســتند کــه بــه دنبــال کودتــای نافرجــام 15 

ــد. ــه کردن ــان را ارای ــی در آلم جــوالی درخواســت پناهنده گ
مقامــات ترکیــه هم چنــان بــه ســرکوب مظنونیــن ارتبــاط داشــتن بــا 

ســازمان گولنیســت ادامــه می دهنــد.
از زمــان وقــوع کودتــای نافرجــام، دســتِ کم 37 هــزار تــن بازداشــت 
و بیــش از 100 هــزار تــن اخــراج یــا تعلیــق شــدند؛ آن هــم بــه اتهــام 
ــن،  ــح اهلل گول ــری فت ــه رهب ــا جنبــش گولنیســت ب ــاط ب داشــتن ارتب

مبلــغ اســالمی مســتقر در امریــکا.

ــاراک  ــور ب ــه از حض ــالم آن ک ــن اع ــیه ضم ــوری روس رییس جمه
اوبامــا در مســکو اســتقبال خواهــد کــرد، تأکیــد کــرد: رییس جمهــور 
ــط  ــازی رواب ــه عادی س ــه ب ــرده ک ــان ک ــکا اذع ــب امری ــازه منتخ ت

ــل دارد. ــکو تمای واشنگتن-مس
دونالــد  گفــت:  روســیه  رییس جمهــوری  پوتیــن،  والدیمیــر 
ــه  ــه ب ــکا اذعــان کــرد ک ــازۀ منتخــب امری ترامــپ، رییس جمهــور ت
ــه او  ــز ب ــل دارد. مــن نی ــط مسکو-واشــنگتن تمای عادی ســازی رواب
همیــن حــرف را زدم، البتــه مــا دربــارۀ این کــه کجــا و چــه زمانــی 

ــم. ــی نکردی ــم، صحبت ــدار می کنی ــر دی ــا یک دیگ ب
ــری در  ــی خب ــک در کنفرانس ــت اپ ــس از نشس ــن پ ــن هم چنی پوتی
لیمــا گفــت: روســیه آمــاده اســت تــا میــزان تولیــد نفــت در ســطوح 

کنونــی را متوقــف کنــد.
ــاراک  ــا از ب ــنبه در لیم ــت روز یکش ــان نشس ــن در جری او هم چنی
ــت:  ــرد و گف ــکاری مشــترک تشــکر ک ــال ها هم ــر س ــا به خاط اوبام
ــه  ــان ک ــر زم ــیه ه ــدن او در روس ــه از دی ــم ک ــا گفت ــه اوبام ــن ب م
ــا تمایــل داشــته باشــد، خوشــحال می شــویم. ــد ی ــا بتوان بخواهــد ی

ــد  ــان رئال مادری ــری ســاخته گی از شــکار بازیکن ــدازی کــه تصاوی تک تیران
بــه ثبــت رســانده بــود، بــه ٩ ســال زنــدان محکــوم شــد.

ــل  ــه دلی ــداز( ب ــنایپر )تک تیران ــه اس ــروف ب ــرس مع ــام رامی ــا ن ــردی ب م
ــه ٩  ــد ب ــال رئال مادری ــم فوتب ــتاره های تی ــکار س ــای ش ــاختن صحنه ه س
ــاز می گــردد، جایــی  ــه ســال 2014 ب ــدان محکــوم شــد. ماجــرا ب ســال زن
کــه رامیــرس اتومبیــل َون خــود را بیــرون در ورودی زمیــن تمرینــی 
ــری از  ــرد و تصاوی ــارک می ک ــد( پ ــن رئال مادری ــل تمری ــاس )مح والدبب

ــاند. ــت رس ــه ثب ــد ب ــان رئال مادری ــدار از بازیکن ــک تک تیران ــد ی دی
ایــن تک تیرانــداز از بازیکنانــی همچــون کریســتیانو رونالــدو، گــرت بیــل، 
ایســکو، مارســلو، ســرخیو رامــوس، کریــم بنزمــا و البتــه کارلــو آنچلوتــی 
)ســرمربی وقــت رئــال( و فلورنتینــو پــرس )رییــس باشــگاه( تصاویــری از 

دریچــۀ دوربیــن تفنــگ مخصــوص خــود گرفــت.
پــس از این کــه مأمــوران امنیتــی زمیــن والدببــاس بــه رفتارهــای رامیــرس 
ــد. پولیــس هــم پــس از  ــه پولیــس گــزارش می دهن مشــکوک می شــوند، ب
بازداشــت ایــن مــرد از اتومبیــل او چندیــن هــارد دیســک و کامپیوتــر ضبــط 
می کنــد کــه در آن هــا تصاویــری از افــراد سرشــناس و ســتاره گان ورزشــی 

از دریچــۀ دوربیــن تفنــگ تک تیرانــدازش وجــود داشــت.
رامیــرس کــه در دادگاه بــه داشــتن ســالح گــرم غیرمجــاز متهــم شــد، در 
ــود؟« گفــت: مــن  ــه ایــن پرســش کــه »هدفــت از ایــن کار چــه ب پاســخ ب
ــن کار می خواســتم نشــان  ــا ای ــرس را بکشــم و ب ــدو و پ می توانســتم رونال
ــود  ــی وج ــی عمده ی ــکل امنیت ــد مش ــن رئال مادری ــل تمری ــم در مح بده

دارد.

اســطورۀ باشــگاه میــالن، عملکــرد ســرمربی جدیــد روســونری از ابتــدای 
فصــل جــاری تــا کنــون را بــاور نکردنــی توصیــف کــرد.

ــیدورف،  ــد کالرس س ــی مانن ــان کم تجربه ی ــه مربی ــت دادن ب ــد از فرص بع
فیلیپــو اینزاگــی و سینیشــا میهایلوویــچ، و نتیجــه نگرفتــن بــا آن هــا، بــه نظــر 
می رســد کــه امســال اعتمــاد مســووالن باشــگاه بــه یــک مربــی کم تجربــۀ 
دیگــر ماننــد وینچنــزو مونتــال، جــواب داده و روزهــای خوبــی در انتظــار 

روســونری اســت.
یکــی از کســانی کــه تحــت تأثیــر تغییــرات مونتــال در میــالن قــرار گرفتــه، 
پائولــو مالدینــی کاپیتــان پیشــین ایــن تیــم اســت، هــر چنــد او از موفقیــت 
ــده  ــل آین ــان فص ــگ قهرمان ــهمیۀ لی ــب س ــرای کس ــود ب ــین خ ــم پیش تی

مطمیــن نیســت.
ــی  ــیوه یی باورنکردن ــه ش ــاال کارش را ب ــا ح ــال ت ــت: مونت ــی گف مالدین
ــت او  ــالن تحــت هدای ــان می خــوب انجــام داده اســت و بســیار از بازیکن
ــل، مــن واقعــًا از کار  ــه همیــن دلی ــد. ب توانســته اند خودشــان را ثابــت کنن

ــه ام. ــرار گرفت ــر ق ــن فصــل تحــت تأثی خــود در ای
مالدینــی کــه دربــی میــالن را از نزدیــک تماشــا کــرد، دربــارۀ آینده  یــی کــه 
در انتظــار روســونری اســت نیــز تأکیــد کــرد: مــن فکــر می کنــم کــه بــرای 
ــاالی فصــل  ــردن لیــگ در ســه رده ب ــان ب ــه پای میــالن در انتهــای فصــل ب

کار ســختی باشــد.
میــالن بــا تســاوی در دربــی میــالن، بــا رم رده دوم هــم امتیــاز شــد، امــا بــه 

خاطــر تفاضــل ُگل کمتــر نســبت بــه جالوروســی در رده ســوم باقــی مانــد.

هشدار اردوغان به ناتو:
پناه دادن به تروریستان 

غیر قابل توجیه است

پوتین:

ترامپ خواهان 
عادی سازی روابط است

۹ سال حبس برای تک تیراندازی 

که می خواست رونالدو را ترور کند

مالدینی:
مونتال میالن را به شیوه ای 

باورنکردنی هدایت کرده است

خادم حیسن كریمی

اتحادیه هــای  قحطــی  روزگار  در  جرقه یــی 
ــجویی دانش

جشــنوارۀ  کابــل،  دانشــگاه  در  کــه  می شــنوم 
انتخــاب بهترین دانشــجوی ســال دانشــگاه بــا مدیریــت اتحادیۀ 
ــم  ــه نمی دان ــود ک ــزار می ش ــل برگ ــگاه کاب ــجویان دانش دانش
برگــزار شــده اســت یــا نــه. از تشــریفاتی بــودن نامزدهــای ایــن 
عنــوان و میکانیــزم رأی دهــی و برنــدۀ نهایــی -کــه بــر مبنــای 
ــه شــدت کلیشــه یی و مضحــک  ــار و مالک هــای ب بعضــی معی
در یــک سیســتم مضحک تــر انتخــاب می شــود- کــه بگذریــم، 
ــن  ــجویی در بزرگ تری ــۀ دانش ــه اتحادی ــت ک ــن اس ــم ای مه
ــۀ  ــن اتحادی ــم ای ــد کشــید. نمی دان دانشــگاه کشــور باالخــره ق
ــذرد؛  ــری ازش می گ ــا عم ــده ی ــکیل ش ــازه تش ــجویی ت دانش
ــل،  ــی مــن کــه در چهارســال دانشــجویی ام در دانشــگاه کاب ول

چنیــن اســمی نشــنیده بــودم.
ــگاه  ــجویی دانش ــۀ دانش ــه اتحادی ــحالم ک ــال، خوش ــر ح به ه
کابــل فــارغ از کیفیــت و اهمیــت نخســتین فعالیــت اش، 
ــه  ــی ک ــا جای ــت. ت ــورت داده اس ــیده و کاری ص ــت کش قام
مــن می دانــم، دانشــگاه های دولتــی کابــل قبــل بــر ایــن 
ــفته  ــن آش ــته اند. در ای ــجویی نداش ــن دانش ــه و انجم اتحادی
روزگار کــه دانشــگاه ها بــه بالهت هــای بزرگــی از فســاد 
و تبعیــض و کم ســوادی و اســتبداد مدیــران و معلمــان تــا 
سوءاســتفادۀ جنســی از دانشــجویان دختــر آلــوده اســت، 
ــر،  ــدی و مطالبه گ ــش گر، ج ــجویی پرس ــۀ دانش ــک اتحادی ی
می توانــد دانشــگاه ها را از بخــش عمده یــی از مصیبت هــا 
ــر  ــجویان در براب ــوق دانش ــد و از حق ــاک کن ــا پ و آلوده گی ه

ــد. ــاع کن ــه دف ــی قاطعان ــام اداری-آموزش نظ
نه تنهــا نظــارت و تأثیرگــذاری بــر دانشــگاه ها کــه در مــواردی، 
ــزرگ  ــای ب ــذاران انقالب ه ــجویی از بنیان گ ــای دانش اتحادیه ه
سیاســی و اجتماعــی بــوده و در حــد ســقوط یــک حکومــت و 
حتــا نظــام سیاســی، جامعــه را بــه تحــول و دگرگونــی کشــانده 
اســت. اتحادیه هــا و انجمن هــای دانشــجویی کارنامه هــای 
درخشــان و پُــر ماجرایــی در مواجهــه بــا نظام هــای آموزشــی، 

اجتماعــی و سیاســی در تاریــخ کشــورها داشــته اســت.
ــازه تشــکیل  ــۀ ت ــدرت اتحادی ــزان ق ــدار و می در خصــوص مق
ــن  ــه ای ــبت ب ــخصه نس ــه ش ــل، ب ــگاه کاب ــجویان دانش دانش
ــزم و  ــه میکانی ــه ب ــا توج ــه ب ــدم ک ــن ام و معتق ــوع بدبی موض
دالیــل شــکل گیری اتحادیــۀ دانشــجویان دانشــگاه کابــل، ایــن 
مجموعــه کــه بایــد ناظــر بــر اداره و رونــد آمــوزش در دانشــگاه 
باشــد، بــه یــک مجموعــۀ فرمایشــی و منــزوی و تحــت نفــوذ 
و کنتــرل وزارت تحصیــالت عالــی و ریاســت دانشــگاه کــه بــه 
ــنوارۀ  ــزاری جش ــر برگ ــی نظی ــرگرم کننده ی ــای س درد برنامه ه
ــف-  ــم و کی ــن ک ــا ای ــال -ب ــجوی س ــن دانش ــاب بهتری انتخ

ــد. ــد ش ــل خواه ــورد، تبدی می خ
ــی و منفی اندیشــی  ــک بدبین ــن، ی ــراز نظــر م ــن اب ــدوارم ای امی
باشــد و اتحادیــۀ دانشــجویان دانشــگاه کابــل بتوانــد در 
ــور  ــر ام ــذار ب ــوی و تأثیرگ ــۀ دانشــجویی ق ــک اتحادی ــد ی ح
دگرگونی هــای  خلــق  آن،  از  فراتــر  و  دانشــگاه  آموزشــی 
ــا  ــد آی ــد دی ــد. بای ــم کن ــد عل ــی و سیاســی، ق ــزرگ اجتماع ب
شــکل گیری اتحادیــۀ دانشــجویان دانشــگاه کابــل، دانشــجویان 
ــی  ــن اتحادیه ی ــکیل چنی ــه تش ــور را ب ــگاه های کش ــر دانش دگ
خیــر.  یــا  کــرد  خواهــد  تحریــک  دانشگاه های شــان  در 
ــارت وزارت  ــم نظ ــه ه ــژه در دانشــگاه های خصوصــی ک به وی
تحصیــالت عالــی و هــم نظــارت از ســوی اتحادیه هــا و 
ــدت  ــه ش ــی ب ــورات آموزش ــر ام ــجویی ب ــای دانش انجمن ه
ــت،  ــی پایتخ ــگاه های خصوص ــان دانش ــه در می ــد. البت می لنگ
ــوِل  ــل قب ــبت قاب ــه نس ــوش ب ــت و جنب وج ــوان فعالی نمی ت

ــرد. ــکار ک ــینا را ان ــن س ــگاه اب ــجویی دانش ــۀ دانش اتحادی

صبور راحیل

ـــیعیان در  ـــجد ش ـــه مس ـــاری ب ـــة انتح حمل
ـــل! کاب

ـــکل  ـــاز ش ـــود آغ ـــی ش ـــت را م ـــن حرک ـــا ای آی
تـــازه یـــی از برنامـــه هـــای عربســـتان ســـعودی و راه 

انـــدازی جنـــگ شـــیعه و ســـنی در کشـــور خوانـــد؟
شـــیعه و ســـنی در ســـرزمین مـــا هیچگاهـــی دشـــمنی 
ـــل تشـــیع  ـــه اه ـــی علی ـــرت مذهب ـــد. نف ـــته ان ـــی نداش مذهب

ـــی دارد. ـــز بیرون ـــع و مراک ـــا مناب ـــور م در کش
ـــم و  ـــی خواهی ـــرت م ـــهدا مغف ـــه ش ـــق ب ـــرت ح از حض

ـــل! ـــر جمی ـــان صب ـــدگان ش ـــه بازمان ب

فیـسبـوک نـــامــه
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ســفر  آخریــن  در  امریــکا  جمهــور  رییــس 
ــرو انجــام شــد  ــه کشــور پ خارجــی خــود کــه ب
ضمــن خداحافظــی از عرصــه سیاســت جهــان بــه 
ــینش  ــه جانش ــه و ب ــود پرداخت ــراث خ ــرح می ش
توصیه هایــی را کــرده و همچنیــن دربــاره زندگــی 
خــود پــس از ادعــای ریاســت جمهــوری صحبت 

کــرد.
ــاراک اوبامــا،  ــه گــزارش خبرگــزاری فرانســه، ب ب
ــن  ــان آخری ــکا در جری ــوری امری ــس جمه  ریی
ســفر  آخریــن  در  خــود  خبــری  کنفرانــس 
ــکا و  ــردم امری ــه م ــاب ب ــم خط ــی اش ه خارج

ــرد. ــت ک ــان صحب ــه جهانی ــاب ب ــم خط ه
ــروه  ــن دو گ ــت ای ــه در نهای ــرد ک ــد ک او تاکی
ــل  ــرزی غیرقاب ــه ط ــن ب ــخنرانی م ــان س مخاطب

ــتند. ــط هس ــم مرتب ــا ه ــک ب تفکی
همچنیــن چندیــن تــن از شــرکای اوبامــا در 
ــا  ــان خداحافظــی احساســی ب ــران جه ــان رهب می

او داشــتند.
مالکــم تــرن بــل، نخســت وزیــر اســترالیا گفــت: 
ــز  ــم انگی ــا غ ــم ام ــیار مه ــه بس ــک لحظ ــن ی ای
اســت کــه آخریــن نشســت میــان خــود را داشــته 

باشــیم.
جاســتین تــرودو، نخســت وزیــر کانــادا نیــز 
گفــت: مــن دلــم بــرای مالقــات بــا بــاراک اوبامــا 

ــد. ــد ش ــگ خواه تن
ــان  ــت: جه ــود گف ــخنرانی خ ــن س ــا در ای اوبام
امــروزی کــه هــر چــه بیشــتر مرزهــای خــود را از 
دســت می دهــد دســتاوردهای تاریخــی در زمینــه 
تحصیــالت، بهداشــت و موفقیــت بــه دســت 
ــم  ــا و ه ــم برنده ه ــازی ه ــی س ــا جهان آورده ام

ــت. ــته اس ــی داش بازنده های
ــه اشــتغال و ســرمایه  ــی ک ــرد: زمان ــار ک وی اظه
ــرم  ــران اه ــرود و کارگ ــر ب ــا فرات ــد از مرزه بتوان
ــه  ــی ک ــن زمان ــند و همچنی ــته باش ــری داش کمت
را  متفاوتــی  قوانیــن  ثروتمنــد  شــرکت های 
ــا  ــران و گروه ه ــس از آن کارگ ــد پ ــت کنن رعای

ــورد. ــد خ ــختی خواهن ــه س ضرب
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن می توانــد در سیاســت 
ــد  ــن معتق ــل م ــن دلی ــه همی ــر بگــذارد ب ــا تاثی م
ــا در  ــای م ــن چالش ه ــی از بزرگتری ــتم یک هس
ــان  ــا اطمین ــورهای م ــش رو در کش ــال های پی س
حاصــل کــردن از تقســیم مزایــای  اقتصــاد جهانــی 

خواهــد بــود.
ــان خواســت  ــن از کشــورهای جه ــا همچنی اوبام
تــا رویکــرد خــودش را در قبــال دونالــد ترامــپ، 
پیــش  در  امریــکا  منتخــب  جمهــور  رییــس 
بگیرنــد: "منتظــر بــاش و ببیــن". اوبامــا همچنیــن 
تــالش کــرد تــا جانشــین خــود را از برخــی 

ــدارد. ــذر ب ــائل برح مس
ــق تجــاری مهمــش  ــه تواف ــر اینک ــد ب ــا تاکی او ب
ــیفیک  ــس پاس ــراکت تران ــق ش ــه تواف ــوم ب موس
همچنــان بــه رغــم وعده هــای ترامــپ بــرای 
خواهــان  همچنیــن  اســت  زنــده  آن  کشــتن 
ــن  ــران اوکرای ــر بح ــر س ــی ب ــه توافق ــتیابی ب دس

ــد. ــوری ش ــت جمه ــرک ریاس ــش از ت پی
او گفــت کــه احتمــاال ریاســت جمهــوری ترامــپ 
ــرای  ــوری او ب ــاوت از دوران کاندیدات ــی متف خیل

انتخابــات ریاســت جمهــوری خواهــد بــود.
وی خاطرنشــان کــرد: زمانــی کــه شــما وارد 
ــوید  ــوری ش ــت جمه ــر ریاس ــفید و دفت کاخ س
ــد  ــان کنی ــران جه ــا رهب ــل ب ــه تعام ــروع ب و ش
ــه  ــد ک ــد دی ــائل خواهی ــی را در مس پیچیدگی های

ــد داد. ــکل خواهن ــما را ش ــر ش تفک

اوبامــا گفــت: زمانــی کــه ریاســت جمهــوری مــن 
ــوان  ــه عن ــق ســنت ســابق ب ــه اتمــام برســد طب ب
یــک رییــس جمهــور ســابق تــالش خواهــم 
ــرای جانشــینش  ــی مســیر را ب ــه آرام ــه ب ــرد ک ک
ــوری  ــت جمه ــرای ریاس ــا را ب ــرده و فض ــاز ک ب
ــاز  ــاره آغ ــال درب ــوان مث ــه عن ــم. ب ــم کن او فراه
ریاســت جمهــوری خــود کــه در آن زمــان جورج 
دبلیــو بــوش بهتریــن رفتــار را بــا مــن داشــت و 
مــن هــم قصــد دارم همیــن فرصــت را در اختیــار 
ــدون  ــود را ب ــتور کار خ ــا دس ــذارم ت ــپ بگ ترام

ــرد. ــه پیــش بب آنکــه کســی مزاحمــش شــود ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر ترامــپ ارزش هــای 

امریــکا را تهدیــد کنــد در آینــده مداخلــه خواهــد 
ــک  ــوان ی ــه عن ــن ب ــا م ــرد: ام ــح ک ــرد،  تصری ک
شــهروند امریــکا کــه شــدیدا بــه کشــورم اهمیــت 
ــاره  ــا مســائل مهمــی درب می دهــم هنگامــی کــه ب
آرمان هــا و ارزش هایمــان مواجــه و یــا بــا مســائلی 
در ارتبــاط بــا یکســری قوانیــن پیشــنهادی رو بــه 
ــم  ــرد و الزم می دان ــم ک ــه خواه ــوم مداخل رو ش
کــه از آرمان هــا دفــاع کنــم و آنهــا را در زمانــش 

بررســی خواهــم کــرد.
ــه اینکــه ماموریتــش بــرای دو  ــا اشــاره ب اوبامــا ب
مــاه آینــده بــه پایــان رســاندن ریاســت جمهــوری 
ــه  ــد دارد ب ــد از آن قص ــت، بع ــود گف ــد ب خواه
همــراه همســرش بــه تعطیــالت رفتــه و زمانــی را 
بــرای دخترانــش و همچنیــن بــرای امــوری نظیــر 

نوشــتن و تفکــر صــرف کنــد.
ــم  ــه رغ ــه ب ــرد ک ــف ک ــار تاس ــن اظه او همچنی
در  بــاال  محکومیــت  میــزان  از  برخــورداری 
ــالح،  ــت س ــرل مالکی ــل کنت ــائلی مث ــه مس زمین

ــرای  ــه ب ــرف هزین ــتمزد و ص ــه دس ــش پای افزای
گرفتــه  قــرار  انتقــاد  مــورد  زیرســاخت ها 
ــای ریاســت  ــال او از ارزش ه ــن ح ــا ای اســت. ب
جمهــوری خــود دفــاع کــرده و گفــت: در پایــان 
ــم  ــن می توان ــوری م ــال ریاســت جمه هشــت س
بــه عقــب نــگاه کــرده و بگویــم کــه کاری را کــه 
ــه  ــم. البت ــام ده ــوده انج ــن ب ــن بهتری ــر م از نظ
معنــی آن ایــن نیســت کــه شــما اشــتباه می کنیــد 
بلکــه بــه ایــن معنــی اســت کــه شــما نســبت بــه 
ســوگندی کــه خوردیــد و تعهــدی کــه بــه مــردم 

ــد. ــی بمانی ــادار باق ــته اید وف داش
ــاله  ــه مس ــخنرانی ب ــن س ــن در ای ــا همچنی اوبام

ســوریه نیــز پرداختــه و از تصمیمــش بــرای عــدم 
ــا  ــرد ام ــاع ک ــور دف ــن کش ــه ای ــی ب ــه نظام حمل
هشــدار داد کــه خشــونت ها در ســوریه بــه زودی 

ــان نخواهــد یافــت. پای
ــه  ــن نســبت ب ــت: م ــکا گف ــور امری ــس جمه ریی
دورنمــای کوتــاه مــدت در ســوریه خوشــبین 
ایــران را متهــم وقــوع  او روســیه و  نیســتم. 
ــان از  ــل حمایتش ــه دلی ــوریه ب ــونت ها در س خش

ــرد. ــد ک ــار اس ــت بش حکوم
او مدعــی شــد: بشــار اســد جســارت پیــدا کــرده 
اســت او کســی اســت کــه تصمیــم گرفــت 
ــد  ــران کن ــرده و آن را وی ــن ب ــورش را از بی کش
و شــاهد آوارگــی مردمــش و کشــته شــدن آنهــا 
ــن  ــه از نظــرش ای ــن خاطــر ک ــه ای ــا ب باشــد تنه
کار بــرای باقــی مانــدن در قــدرت ارزش دارد. مــا 
ــاز داریــم کــه همــه طرف هــا  در مقطــع فعلــی نی

ــد. ــه وجــود آورن ــری در تفکــر خــود ب تغیی

خـداحافظـی اوبـامـا والی و رییس امنیت سرپل از یک 

حملۀ انتحاری جان سالم به در بردند

فراخوان شمولیت در برنامۀ 
آموزشی ژورنالیزم تحقیقی

سخنگوی والی سرپل می گوید، مهاجم انتحاری که قصد حمله 
باالی والی و رییس امنیت ملی این والیت را داشت، پیش از 

منفجر کردن خود، از سوی محافظان آن ها از پا در آمد.
ذبیح اهلل امانی، سخنگوی والی سرپل به خبرگزاری رصد گفت 
امروز)دیروز( حوالی ساعت 11 قبل از ظهر در نزدیکی گدام 
والیت  مرکز  در  زنان  امور  ریاست   نزدیکی  در  که  چوکی  و 
سرپل قرار دارد، یک مهاجم انتحاری با سردادن نعره ی »اهلل اکبر« 
قصد حمله باالی والی و رییس امنیت ملی را داشت، از سوی 

محافظان آن ها کشته شد.
پایه  یک  عقب  در  را  خود  انتحاری  فرد  که  گفت  امانی  آقای 
برق پنهان کرده بود که با رسیدن والی و همراهانش در محل، 

می خواست که حمله کند.
این  ملی  امنیت  رییس  و  والی  والی سرپل،  گفته سخنگوی  به 
بارش های  از محالت حادثات طبیعی که در پی  امروز  والیت 

پیهم به میان آمده است، از سطح شهر دیدن می کردند.
فرد  شدن  کشته  به جز  رویداد،  این  در  امانی،  ذبیح اهلل  گفته  به 
انتحاری دیگر هیچ آسیبی به نیروهای امنیتی و فرد ملکی نرسیده 

است.
او گفت، فرد انتحاری مواد انفجاری را که در بدن خود جاسازی 
کرده بود، نیز منفجر نشده و تیم تخنیکی بعدا این مواد را انفجار 

داده است.

دورۀ  یک  دارد،  نظر  در  افغانستان،  ژورنالیستان  ملی  اتحادیۀ 
آموزشی شش ماهۀ ژورنالیزم تحقیقی را برگزار نماید.

در این دورۀ آموزشی، استادان مجرب به تدریس اسرار و فنون 
تهیۀ گزارش های تحقیق خواهند پرداخت.

از  که  شود  می  رسانیده  مندان  عالقه  اطالع  به  وسیله،  این  به 
برای  توانند،  می  روان  سال  قوس  ماه  دوازدهم  تا  دوم  تاریخ 

شرکت در این دورۀ آموزشی، ثبت نام نمایند.

شرط پذیرش:
- تنها کسانی در این دورۀ آموزشی پذیرفته می شوند که عماًل 

در یکی از رسانه ها به عنوان گزارشگر، مشغول کار باشند.

برای ثبت نام، به این آدرس مراجعه نمایید:
افغانستان، سرک پنجم قلعۀ فتح اهلل،  اتحادیۀ ملی ژورنالیستان 

مقابل لیسۀ خصوصی آزمون.

یادداشت:
دو قطعه عکس، خلص سوانح و یک نمونه از گزارش خبری 

تان را به همراه داشته باشید.  
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