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نگران جابه جایی استخبارات بیرونی زیر 
نام نیروهای حزب اسالمی هستیم

ــم ۳۵۰۰  ــس از چگونگــی تنظی ــده گان مجل برخــی از نماین
عضــو حــزب اســامی در چارچــوب نیروهــای امنیتــی 

ــد. ــی می کنن ــراز نگران ــتان اب افغانس
عبدالــروف انعامــی یک عضــو مجلس نماینده گان در نشســت 
ــا حــزب  عمومــی دیــروز ایــن مجلــس گفــت کــه دولــت ب
اســامی توافــق کــرده اســت کــه ۳۵۰۰ عضــو ایــن حــزب 
را در چارچــوب نیروهــای امنیتــی افغانســتان تنظیــم کنــد.
لحــاظ  از  توافــق  ایــن  کــه  می گویــد  انعامــی  آقــای 
قانونــی مشــکل دارد ولــی بــا آنهــم دولــت افغانســتان 
ــتخبارات  ــی اس ــتفاده احتمال ــوء اس ــری از س ــرای جلوگی ب
در  افــراد  ایــن  تنظیــم  مــورد  در  بایــد  بیرونــی 
بگیــرد. کار  الزم  دقــت  از  امنیتــی  نیروهــای   صفــوف 
نگــران  شــدیداً  »مــا  می گویــد:  مجلــس  عضــو  ایــن 
ــتفاده از  ــوء اس ــا س ــی ب ــتخبارات بیرون ــه اس ــتیم ک هس
ایــن توافــق، عناصــر خــود را در صفــوف نیروهــای امنیتــی 
ــاهین و  ــول اردوی ش ــات ق ــرا در حم ــد؛ زی ــا کن جابه ج
شــفاخانۀ نظامــی ســردار داود از عواملــی کار گرفتــه شــده 
ــی  ــتخبارات خارج ــوی اس ــش از س ــال پی ــن س ــه چندی ک
ــد«. ــوده ان ــده ب ــا ش ــی جابه ج ــای امنیت ــوف نیروه  در صف

ــزب  ــان ح ــه آزادی زندانی ــاره ب ــا اش ــس ب ــو مجل ــن عض ای
ــن حــزب،  ــا ای ــح ب ــی امضــای توافق نامــۀ صل اســامی در پ
گفــت: در جمــع کســانی کــه به نــام زندانیــان حزب اســامی 
از زنــدان آزاد شــده اســت یــک مجــرم متعــدد و متکــرر کــه 
۸ نفــر را در بدخشــان بــه قتــل رســانده بــود و بــه ۴۸ ســال 
ــا حــزب اســامی  ــی ب ــچ رابطه ی ــود و هی ــدان محکــوم ب زن

نداشــت، رهــا شــده اســت.
ــرم  ــخص مج ــک ش ــی ی ــه وقت ــد ک ــی می گوی ــای انعام آق
بتوانــد چنیــن کاری را انجــام دهــد پــس اســتخبارات 
خارجــی نیــز تــاش خواهــد کــرد تــا از ایــن فرصــت عوامــل 
 خــود را در صفــوف نیروهــای امنیتــی جابه جــا کنــد.
ــزب  ــو ح ــار ۵۵ عض ــن حکمتی ــدن گلبدی ــا آم ــان ب همزم
اســامی بــر اســاس توافق نامــۀ صلــح بــا ایــن حــزب از زندان 

آزاد شــد.
ــه  ــه گفت ــت ک ــده اس ــرح ش ــی مط ــا در حال ــن نگرانی ه ای
می شــود، تروریســتان در حمــات خونیــن اخیر در شــفاخانۀ 
نظامــی وزیــر محمداکبــر خــان و قــول اردوی شــاهین از آن 
نفوذی هــای خــود کار گرفتــه انــد کــه ماه هــا و حتــا ســال ها 

پیــش در صفــوف نیروهــای ارتــش اســتخدام کــرده بودنــد.
ــه  ــورد حادث ــخ در م ــی بل ــورای والیت ــای ش ــی اعض برخ
قــول اردوی شــاهین گفتــه انــد، در ایــن حملــه یــک افســر 
ــل تروریســتی و  ــه حــدود دو ســال پیــش از ســوی عوام ک
 اســتخبارات بیرونی اســتخدام شــده بود، دســت داشــته است.
یــک عضــو شــورای والیتــی بلــخ گفتــه اســت، ایــن افســر 
پیــش از انجــام حملــه ســربازان را بــه رفتــن بــه مســجد و 
طعام خانــه تشــویق کــرده و هنــگام حملــه خــود را در جمــع 
ســربازان در مقابــل مســجد ایــن قــول اردو انفجــار داده اســت.
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 با ارزش ترین سرمایۀ شما خودتان هستید؛ برای باال بردن ارزِش خود
 تمامی آموزش های الزم را فرا بگیرید.

روزنامــۀ مشــهور امریکایی »واشــنگتن 
تایمــز« گفتــه اســت کــه دولت دســت 
ــتان،  ــکا( در افغانس ــا )امری ــاندۀ م نش
فاســد، غیرمنطقــی، قومــی، فرقه گــرا، 

وحشــی و منفــور اســت. 

بــه نوشــتۀ ایــن روزنامــه کــه نزدیــک 
ــان اســت:  ــان جمهوری خواه ــه جری ب
تشــکیات و رتبه هــای نظامــی در 
ــی  ــاکر خیال ــط عس ــتان، توس افغانس
ــر شــده اســت. تولیــد مــواد مخــدر  پُ

در حــال افزایــش اســت و تقلبــات 
گســترده، تعییــن کننــدۀ نتیجــۀ 
صداقــت  و  شــده  انتخابات هــا 
ــی  ــر مل ــدود و غی ــتانی ها مح افغانس

می باشــد.
روز  دو  شــمارۀ  در  روزنامــه،  ایــن 
قبــل خویــش در عیــن حــال بــه 
مــورد  در  گیرســون،  نقل مایــکل 
نگرانی هــای برخاســته از »گزینه هــای 
محدود« رییس جمهــور ترامــپ گفتــه 
اســت کــه مــک ماســتر مشــاور امنیت 
ملــی  طرفــدار یک قــوای محــدود 
نظامــی بــا امکانــات بــزرگ بــرای 
ــا  ارتــش و پولیــس افغانستان اســت ت
ــاخته گی  ــای س ــدون ضرب االجل  ه ب
ــتان،  ــکا از افغانس ــروج امری ــرای خ ب
و  کــرده  تقویــت  را  حکومــت داری 
عملیــات ســریع برضــد طالبــان را 

فزونــی بخشــد. 
نویســندۀ ایــن روزنامــه در توضیــح این 
رویکرد نگاشــته اســت که کافی اســت 
حکومت دکتــر غنی اســتحکام یافته و 
طالبــان صرفــاً ضعیف شــوند، تا زمینه 
بــرای یــک معامله فراهــم گــردد.

ــه قــول  هزینــۀ طــرح مــک ماســتر ب
ــارد  ــدود  2۳ میلی ــه، ح ــن روزنام ای
دالــر تخمیــن شــده اســت. ایــن 
تعهــد جــدی درحالــی اســت کــه کل 
محصــول ناخالــص داخلــی افغانســتان 
ــر  ــارد دال ــر از 2۰ میلی در 2۰1۵، کمت

بــوده اســت. 
ایــن روزنانــه در عیــن حــال پیشــنهاد 
کــرده اســت کــه بایــد نیروهــای 
امریکایــی افغانســتان را تــرک کننــد، 
ــدن  ــته ش ــه کش ــتان ب ــرا افغانس زی

ــی ارزد. ــی نم ــای امریکای نیروه

واشنگتن تایمز با انتقاد تند از حکومت وحدت ملی:

تقلبات گسترده، تعیین کنندۀ نتیجۀ انتخابات ها شده است 
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ــتان  ــروزی در افغانس ــب پی ــت کس ــوز فرص هن
وجــود دارد، ولــی ایــن اتفــاق نخواهــد افتــاد مگــر 
ــا  ــق ب ــه تواف ــود را ب ــه خ ــنگتن توج ــه واش آنک

ــازد. ــوف س ــتان معط ــۀ پاکس جبه
ــکا در  ــر اتمــی امری ــن بمــب غی انفجــار بزرگتری
افغانســتان بــه منظــور از بیــن بــردن شــبکۀ غارها 
ــرق  ــش در ش ــتفاده داع ــورد اس ــای م و تونل ه
ایــن کشــور، واقعیــت فرصت هــای از دســت 
رفتــه، اشــتباهات و پیــچ و خم هــای دشــواری را 
کــه امریــکا از ســال 2۰۰1 در افغانســتان شــاهد 
ــک  ــی ی ــد، ول ــر نمی ده ــت تغیی ــوده اس ــا ب آنه
ــه در  ــن حمل ــود دارد. ای ــته وج ــا گذش ــرق ب ف
واقــع »اســتفاده از مهمــات و ســاح درســت بــرای 
هــدف درســت«  و یــک موفقیــت تاکتیــک نظامی 
بــود، امــا در عیــن حــال، یــادآور نومیدانــه جنــگ 
ناتمــام امریــکا در افغانســتان نیــز بــود. اگرچه این 
حملــه نمــاد جدیــدی را بــرای مبــارزه در جنــگ 
افغانســتان معرفــی می کــرد، ولــی در عیــن حــال 
ــک  ــتجوی ی ــرای جس ــاش ب ــدۀ ت ــان دهن نش
راه بــرد جدیــد و واقع بینانــه در جنــگ افغانســتان 

بــود. 
همزمــان بــا تــاش دونالــد ترامــپ، رییس جمهور 
امریــکا بــرای بازنگــری در سیاســت واشــنگتن در 
ــه داشــت  ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب افغانســتان، بای
ــی  ــل اساس ــا دو عام ــتان ب ــات در افغانس ــه ثب ک
ــا  ــح ب ــتان و صل ــا پاکس ــح ب ــت:  صل ــط اس مرتب
ــا هــر دوی  ــی ب ــان. متاســفانه راه حــل نهای طالب
ایــن عوامــل در هــم تنیــده اســت و اساســاً حــول 
محــور پاکســتان، پدرخوانــده گروه هــای نیابتــی و 

ــردد.  ــه، می گ ــتی در منطق تروریس
از ســال 2۰۰1 تاکنــون پاکســتان بیــش از ســی 
میلیــارد دالــر در قالــب کمک هــای نظامــی و 
ــه  ــرده اســت ک ــت ک ــکا دریاف ــی از امری غیرنظام
ایــن کشــور را پــس از اســراییل بــه دومیــن 
ــکا در  ــای امری ــده کمک ه ــت کنن ــت دریاف دول
منطقــه تبدیــل کــرده اســت. ولــی  ایــن اقدامــات 
چنــدان موجــب ترغیــب اســام آبــاد بــه توقــف 
حمایــت مرگ بــار پاکســتان از طالبــان یــا دیگــر 
ــوض  ــت. در ع ــده اس ــتی نش ــای تروریس گروه ه
ــاکام  ــت ن ــته در جه ــور پیوس ــه ط ــتان ب پاکس
گــذاردن تاش هــای رزمــی امریــکا در افغانســتان 
گام برداشــته اســت و نیروهــای وابســته بــه 
ــی  ــر نظام ــی و غی ــان 2۴۰۰ نظام ــاً ج آن تقریب

ــد.  ــه ان ــی را گرفت امریکای
پاکســتان توســل بــه گروه هــای نیابتــی را منطقی 
می دانــد زیــرا توســل بــه ایــن گروه هــا در 
مقایســه بــا اســتقرار نیروهــای متعارف کــم هزینه 
ــه  و مقــرون بــه صرفه تــر اســت و ضریــب اتــکا ب
اســام آباد و عــدم انــکار احتمالــی پاکســتان را در 
رقــم زدن سرنوشــت منطقــه افزایــش می دهنــد. 

از همــه اینهــا مهمتــر ایــن اســت کــه واشــنگتن 
ــد  ــا بای ــه آی ــازد ک ــن س ــت روش ــد در نهای بای
ــمن.  ــا دش ــد ی ــم داد کن ــت قل ــتان را دوس  پاکس
ــر  ــا دیگ ــکا را ب ــط امری ــیع تری از رواب ــف وس طی
ــته بندی  ــروه دس ــار گ ــوان در چه ــورها می ت کش
ــورهای  ــد؛ کش ــت و متح ــورهای دوس ــرد:  کش ک
رقیــب  کشــورهای  رقیــب؛  ولــی  دوســت 
ــاس  ــر اس ــمن؛ ب ــورهای دش ــت و کش غیردوس
ایــن تقســیم بندی، پاکســتان جایــی بیــن گــروه 
رقبــای دوســت و کشــورهای غیــر دوســت رقیــب 

جــای می گیــرد. 
بــر ایــن اســاس ترامــپ حــق دارد پــس از کشــته 
ــه  ــده ب ــرکرده القاع ــن الدن س ــامه ب ــدن اس ش
دســت نیروهــای امریکایــی در مجتمعــی در 
فاصلــه چنــد قدمــی از آکادمــی نظامی پاکســتان، 
پاکســتان را متحــد نســبی امریکا بخوانــد. مقامات 
امریکایــی و فرماندهــان امریکایــی آشــکارا اذعــان 
دارنــد کــه گروه هــای تروریســتی ماننــد طالبــان، 
ــی ماننــد فضــای امــن، عضــو گیــری و  از امکانات
تامیــن  شــبکه های  و  آموزشــی  اردوگاه هــای 
ــد.  ــتان برخودارن ــاک پاکس ــل خ ــی در داخ مال
ــیاری از  ــی در بس ــورت علن ــه ص ــا ب ــن گروه ه ای
ــع آوری  ــم جم ــزرگ پاکســتان مراس ــهرهای ب ش
کمک هــای مالــی برگــزار می کننــد و بــه برخــی 
از احــزاب سیاســی در پاکســتان وابســته گی 
دارنــد. ایــن حمایت هــای بی وقفــه از طالبــان 
بــه گونــۀ فزاینــده ایــن گــروه را از یــک جنبــش 
توده یــی بــه اصطــاح بــزن و در بــرو بــه نیرویــی 
 بــه مراتــب متعارف تــر تبدیــل کــرده اســت. 
ــون  ــان هــم اکن ــال، اعضــای طالب ــوان مث ــه عن ب
هواپیماهــای  ماننــد  پیشــرفته  تســلیحات  از 
ــدازی،  ــک تیران ــاح های ت ــین، س ــدون سرنش ب
دوربین هــای دیــد در شــب و تجهیــزات پیشــرفته 
ــان  ــان همچن ــد. طالب ارتباطــی اســتفاده می کنن
از یــک شــبکۀ اطاعاتــی قدرت منــد بــرای 
ــه از  ــد و فعاالن ــد ان ــات بهره من ــردآوری اطاع گ
ــد  ــرداری می کنن ــره ب ــی به ــانه های اجتماع رس
ــی  ــت عملیات ــان از امنی ــه این ــود هم ــا وج و ب
برخوردارنــد. افــزون بــر آن، طالبــان فعالیت هــای 
ــق اجــرای حمــات  ــه خــود را از طری خراب کاران
هم آهنــگ شــده، از جملــه حملــه اخیــر بــه 
ــخ  ــت بل ــی افغانســتان در والی ــگاه نظام ــک پای ی
کــه بیــش از 1۳۰ کشــته بــر جــا گــذارد، و 
ــه  ــدی ب ــق کلی ــغال درآوردن مناط ــه اش ــز ب نی
ــت.  ــرده اس ــدید ک ــت تش ــف دول ــور تضعی منظ
ــا  ــی ب ــان در شــرایط کنون ــا طالب ــر اینه عــاوه ب
ــران، از  ــا روســیه و ای ــر ب ــط نزدیکت ــراری رواب برق
ــده و  ــد ش ــتر بهره من ــادی بیش ــای م حمایت ه
بــه اطاعــات مهــم و کلیــدی دســت پیــدا کــرده 
ــروه  ــن گ ــه ای ــتر ب ــتر و بیش ــه بیش ــر چ ــه ه ک

مشــروعیت می بخشــد. در برابــر ایــن پــس زمینه، 
ــان  ــرر فرمانده ــت های مک ــود درخواس ــا وج و ب
ــی  ــی و بررس ــری کل ــر بازنگ ــی ب ــی مبن امریکای
جامــع، سیاســت امریــکا در قبــال پاکســتان 
همچنــان مبهــم باقیمانــده اســت. متاســفانه 
ــتان  ــال پاکس ــنگتن در قب ــی واش ــرد کنون رویک
چیــزی اســت کــه می تــوان از آن بــه مثابــۀ نادیده 
گرفتــن عمــدی و چشم پوشــی از سیاســت دوگانه 
و ریاکارانــه پاکســتان و عــدم پاســخ گویی در برابــر 
ایــن اقدامــات نــام بــرد و تاکیــد کــرد ایــن رویکرد 
در واقــع هیــچ نتایــج ملموســی بــرای امریــکا بــه 

ــال نداشــته اســت. دنب
امریــکا در ادامــه بایــد یــک رویکرد جایگزیــن را در 
برخــورد بــا اســام ابــاد بــه بوتــه آزمایش بگــذارد: 
ــات سیاســی.  ــر واقعی ــی مبتنــی ب سیاســت عمل
دولــت ترامــپ بایــد بــا ایجــاد نقــاط جدیــد اعمال 
فشــار در سیاســت جدیــد، هزینه هــای هــر گونــه 
اقــدام پاکســتان را در حمایــت از گروه هــای 
ــام  ــرای انج ــنگتن ب ــرد. واش ــاال بب ــتی ب تروریس
ایــن کار می توانــد برخــی تحریم هــای مالــی 
ــای  ــال محدودیت ه ــراه اعم ــه هم ــد را ب هدف من
مســافرتی بــرای مقامــات ارشــد ارتــش پاکســتان 
و نیــز مقامــات اطاعاتــی و امنیتــی ایــن کشــور 
کــه بــه داشــتن روابــط بــا گروه هــای تروریســتی 
مشــهور هســتند، به مــورد اجــرا در آورد. همچنان 
ــی را  ــبکه های مال ــا و ش ــد بانک ه ــکا می توان امری
کــه ارتــش پاکســتان بــه منظــور حمایــت از شــبه 
نظامیــان، از آنــان بــرای اجــرای برنامه هــای 
پول شــویی اســتفاده می کنــد، هــدف قــرار دهــد. 
اهــداف واشــنگتن در افغانســتان محقــق نخواهــد 
شــد مگــر آنکــه امریــکا از اهرم هــای فشــار خــود،  
از جملــه اعمــال شــرایط بــه مراتــب ســخت تر بــر 
آینــده کمک هــای نظامــی امریــکا بــه اســام آباد 

اســتفاده کنــد.
ــکا  ــر امری ــیع تر و فراگیرت ــرد وس ــن راه ب در تبیی
ــود  ــن ش ــوع روش ــن موض ــد ای ــه، بای در منطق
کــه پاکســتان تــا کجــا می خواهــد ایــن رویکــرد 
تهاجمــی خــود را ادامــه دهــد. بایــد از ایــن 
ــپ  ــه ترام ــود ک ــل ش ــان حاص ــوع اطمین موض
مواضــع  تغییــر  صــوری  نشــانه های  فریــب 
پاکســتان را نخواهــد خــورد و اینکــه اســام ابــاد 
بایــد واقعــاً نشــان دهــد کــه از ایــن سیاســت های 
خصمانــه دســت برداشــته اســت. امریــکا همچنان 
بایــد یــک اقــدام دیگــر نیــز انجــام دهــد: برقــراری 
گفتمــان و مذاکــرات ســه جانبــه بــا اســام آباد و 
کابــل بــا تمرکــز بــر مذاکــرات صلــح بــا طالبــان و 
قــرار دادن ســازمان ملــل متحــد بــه عنــوان طرف 

ــن مذاکــرات.  ســوم ای
در خصــوص مذاکــرات بــا طالبــان، محرمانــه بودن 

و ...

قمار ترامپ در افغانستان
از قلِب فساد تا مغِز تعصب

روز گذشــته آقــای غنــی در کنفرانــس ســاالنۀ اتحادیــۀ اروپــا بــرای 
مبــارزه بــا فســاد در افغانســتان در شــهر کابــل، ضمــن تأکیــد بــر 
ــا فســاد، وزارت داخلــۀ  تعهــِد حکومــت بــر اصاحــات و مبــارزه ب
کشــور را »قلــب فســاد« در ســکتور امنیتــی عنــوان کــرد. او افــزود 
کــه فســاد در ایــن وزارت بــراِی وی غیرقابــل قبــول اســت؛ از این رو 
امســال در پروســۀ مبــارزه با فســاد در ســکتور امنیتــی، روی وزارت 

داخلــه تمرکــز می کنــد.
 آقــای غنــی اگرچــه در ایــن کنفرانــس بــه موجودیــِت فســاد در 
ســایر نهادهــای دولتــی نیــز اشــاراتی کــرد؛ امــا تأکیــد غلیــِظ او بر 
موجودیــِت فســاد در وزارت داخلــه آن هــم بــا لفــظ »قلــب فســاد«، 
ــل  ــوژه یی قاب ــه س ــران ب ــران و صاحب نظ ــِر تحلیل گ ــرای اکث ب
درنــگ و تأمــل تبدیــل شــده اســت. مــا نیــز بــه عنــواِن بخشــی 
ــِد  ــد و تعه ــش از تأکی ــن بخ ــر ای ــور ب ــانه یی کش ــۀ رس از جامع
آقــای غنــی در کنفرانــس اتحادیــۀ اروپــا بــرای مبــارزه بــا فســاد در 
افغانســتانـ  که در آن کارشناســان و ســفرا و نماینده گاِن کشورهای 
خارجــِی دوســت و تمویل کننــده اشــتراک داشــتند، نقــد و نظــری 

مختصــر داریــم.
در این کــه فســاد در تمــام وزارت خانه هــا و ســاختارهای ادارِی 
ــِط  ــای ذیرب ــور و نهاده ــۀ کش ــه وزارت داخل ــتان از جمل افغانس
ــته  ــال گذش ــانزده س ــت. از ش ــکی نیس ــچ ش ــود دارد، هی آن وج
ــت دارِی  ــِگ حکوم ــب شــدِن فرهن ــِل غال ــون اصــوالً به دلی ــا کن ت
ــی،  ــی و قوم اندیش ــر تیم گرای ــی ب ــهمیه وار و مبتن ــه و س رفیقان
فســاد بــه یــک واقعیــِت انکارناپذیــر در دولــِت افغانســتان تبدیــل 
شــده اســت. یعنــی هــر وزارت و ریاســت، بــه یکــی از ســهام داراِن 
قــدرِت سیاســی در کشــور رســیده و آن ســهام دار، آن را همچــون 
غنیمــت بــه مؤتلفینــش هدیــه کــرده اســت. در موجودیــِت چنین 
فرهنــِگ سیاســی یی، خدمــت بــه مــردم محلــی از اعــراب نــدارد 
و حیف ومیــِل دارایــی عامــه و معافیــت از پاســخ گویی، امــری 

ــود. ــمرده می ش ــی ش بدیه
ــان  ــرزی بنی ــای ک ــت داری را آق ــز در حکوم ــِگ ناجای ــن فرهن ای
گذاشــت و رفقــا و اطرافیــاِن او، مــاه بــه مــاه و ســال بــه ســال بــر 
فربه گــِی آن افزودنــد. آقــای غنــی امــا در ســه ســاِل پســین نه تنهــا 
رویه یــی متفــاوت بــا آقــای کــرزی پیشــه نکــرد، بلکــه او فســاد و 
ــاخت.  ــناک تر س ــر و عطش ــای جدیدت ــوری را وارد فازه خویش خ
در ســه ســال عمــِر دولــِت مســما بــه وحــدت ملــی، آقــای غنــی 
ــوا  ــعارهایی بی محت ــرده و ش ــاد را ک ــا فس ــارزه ب ــِت مب ــط اک فق
ــل، او فســاِد  ــۀ عم ــا در مرحل ــر داده اســت؛ ام ــه س ــن زمین در ای
ــده از دورۀ آقــای کــرزی را کــه در فضــاِی رفاقــت  ــه  میــراث مان ب
و ســهمیه بندی میــاِن همــۀ جناح هــا و حلقــات بــه حیــاِت خــود 
ادامــه مــی داد، به فســادی اســیر در دســتاِن خــود بدل کرده اســت. 
او برخــاِف آقــای کــرزی کــه بــه همــۀ جناح هــا به نوعــی اجــازۀ 
دزدی و فســاد در روندهــای دولتــی را مــی داد و نهایتــاً از مفســدین 
را  کشــور  داخــِل  در  پول های شــان  ســرمایه گذارِی  تقاضــای 
ــیم  ــودی تقس ــودی و غیرخ ــتۀ خ ــه دو دس ــاد را ب ــرد، فس می ک
ــایۀ  ــه و س ــوش گرفت ــی در آغ ــودی را به گرم ــِد خ ــرده و فاس ک
فســاِد غیرخــودی را بــا تیــر می زنــد. مصــداِق ادعــای مــا، حضــوِر 
برخــی مفســدیِن بــزرگ در تیــِم آقــای غنــی و انتخــاِب آن هــا بــه 
عنــوان وزیــر و ســفیر و در نهایــت، مشــاور اســت. رســانه ها بارهــا 
ــی  ــای غن ــمی هاِی آق ــتان و نورچش ــرِی دوس ــاِد میلیون دال از فس
ــای  ــا آق ــه نشــر رســانده اند، ام ــی ب گزارش هــای مســتند و تحلیل
ــه و  ــت از مفســداِن خــودی اش پرداخت ــه حمای ــان ب غنــی همچن

خمــی بــه ابــرو نیــاورده اســت. 
ــاد«  ــب فس ــوان »قل ــه عن ــه ب ــی از وزارِت داخل ــای غن ــه آق این ک
ــام و دوهــواِی ارگ  یــاد می کنــد، یــادآورِ همیــن سیاســِت یــک ب
در رابطــه بــا فســاد اســت. اگــر بپذیریــم کــه وزارت داخلــه »قلــب 
فســاد« در ســکتور امنیتــی اســت، از آقــای غنــی می پرســیم: مغــز 
و جگــر و شــش و طحــاِل فســاد در نهادهــای امنیتــی کدام هاینــد؟ 
ــدام اســت؟  ــی و اقتصــادِی کشــور ک ــِب فســاد در ســکتور مال قل
آیــا در وزارِت مالیــه و ســایر وزارت هــای تحــِت مدیریــِت دوســتاِن 
آقــای غنــی، پاره  هــای بزرگ تــری از پیکــِر فســاِد افغانســتان جــا 

نگرفته انــد؟ 
پاســِخ ایــن پرســش ها را آقــای غنــی و مردم افغانســتان به درســتی 
ــا  می داننــد؛ از همیــن رو بــه آقــای غنــی توصیــه می کنیــم کــه ب
ــد و لحــاِظ خــودی  و  ــارزه کن ــت مب ــک ُکلی ــوان ی ــه عن فســاد ب
غیِرخــودی را هــم نداشــته باشــد و هنگامی کــه در مقابِل دوســتاِن 
خارجــی اش قــرار می گیــرد، به جــای معرفــِی قلــب فســاد و تأکیــد 
بــر مبــارزه بــا آن، تمــام آناتومــِی فســاد را تشــریح نمایــد. امــا یقیناً 
ــا  ــی ب ــای غن ــارزۀ آق ــتلزِم مب ــه مس ــش از هم ــن کاری، پی چنی

ذهنیــِت جنــاح زده و ســمپاتیِک خــود در قبــال فســاد اســت! 

   جاوید احمد

    نشنال اینترست 
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 بانــک جهانــی و حکومــت افغانســتان 
ــر  ــارۀ ســطح فق گــزارش مشــترکی را در ب
در کشــور منتشــر کردنــد کــه براســاس آن 
همزمــان بــا کاهــش شــدید رشــد اقتصادی 
و گســترش ناامنی هــا ســطح فقر در کشــور 

بــه شــدت افزایــش یافتــه اســت.
افغانســتان  بانــک جهانــی و حکومــت 
گــزارش مشــترک شــان را دیــروز دوشــنبه، 

ــد. ــر کردن ــور منتش 1۸ ث
براســاس ایــن گــزارش در جریــان سه ســال 
پــس از خــروج نیروهــای بین المللــی )ســال 
2۰11 میــادی( از افغانســتان، کاهــش 
شــدید رشــد اقتصــادی و گســترش ناامنی، 

فقــر و بیــکاری افزایــش یافتــه اســت.

گــزارش نشــان می دهــد کــه فقــر در 
افغانســتان در ســال های 2۰11 و 2۰12 
ــم در  ــن رق ــید و ای ــد می رس ــه ۳۶ درص ب
ســال های 2۰1۳ و 2۰1۴ ســه درصــد 
ــید و  ــد رس ــه ۳۹ درص ــت و ب ــش یاف افزای
ایــن وضعیــت بــه ایــن معناســت کــه 1.۳ 
میلیــون شــهروند افغانســتان اکنــون قــادر 
بــه تامیــن نیازمندی هــای خوراکــی و 

ــتند. ــود نیس ــی خ غیرخوراک
گــزارش افــزوده اســت کــه ارقــام ســال های 
وضعیــت  نشــان دهندۀ   2۰1۴ و   2۰1۳
بدتــر فرصت هــای کاریابــی اســت و از ســال 
ــای  ــکاری در منطقه ه ــد بی ــه بع 2۰12 ب
روســتایی ســه برابــر افزایــش یافتــه اســت.

ــال های 2۰1۳  ــزارش، در س ــاس گ ــه اس ب
شــهروند  میلیــون  دو  تقریبــاً  و 2۰1۴ 
ــه  ــد کــه از آن جمل افغانســتان بیــکار بودن
ــد از  ــردان و ۷۴ درص ــان م ــد آن ۶۰ درص
ــتایی  ــای روس ــکاران در منطقه ه ــن بی ای

زنده گــی مــی کردنــد.
گــزارش نشــان می دهــد کــه »جوانــان 
و کارگــران بیســواد« قشرهای ســت کــه 
متحمــل شــده اند،  را  بیشــترین ضــرر 
چنانچــه در ســال های 2۰1۳ و 2۰1۴ از 
ــا  میــان هــر ســه جــوان، بیــن ســن 1۴ ت
2۴، یکــی از آنــان بیــکار بوده انــد کــه ســهم 
ــراد  ــد از ُکل اف ــان ۴۶ درص ــکاری جوان بی

ــی داد. ــکیل م ــکار را تش بی

ــه  ــت ک ــده اس ــه ش ــزارش گفت ــن گ در ای
حکومــت افغانســتان مبــارزه برضــد رشــد 
وخیــم  و وضعیــت  اقتصــادی  آهســته 
ــر  ــه نظ ــا ب ــد، ام ــه می ده ــی را ادام امنیت
ــد  ــوز در ســطح بلن ــر هن می رســد کــه فق

ــت. ــده اس ــی مان آن باق
هرچنــد ایــن ارقــام از ســال 2۰1۴ اســت، 
کــه  حاکی ســت  گــزارش  ایــن  امــا 
اقتصــادی  و  اجتماعــی  پیشــرفت های 
افغانســتان بــه گونــه ی فزاینــده  با خطــر رو 
بــه رو اســت و دلیل  هــای »مختلــف معتبــر 
نشــان می دهــد کــه ســطح فقــر بیشــتر از 

ــت.” ــه اس ــش یافت ــش افزای پی
شــوبهم چــودری رییــس بانــک جهانــی در 
افغانســتان، گفتــه اســت: نیــاز داریــم کــه 
بــرای تامیــن رشــد اقتصــادی و بــه منظــور 
بهبــود زندگــی تعداد بیشــتر افغانســتانی ها، 

ــم. ــر کنی ــود را دو براب ــای خ تاش ه

گــزارش همچنــان حاکی ســت کــه بــا 
شــکننده گی  ناامنــی،  میــزان  افزایــش 
وضعیــت کشــور بیشــتر شــده و زنده گــی 
مــردم بیشــتر از پیــش بــا »مانع هــا و 
ــر  ــیب پذی ــه« آس ــکل های غیرمترقب مش

ــت. ــده اس ش
در گــزارش آمــده اســت: »این کشــمکش ها 
احتمــال ایــن را کــه فقــر از نســل امــروزی 
ــدی  ــل بع ــه نس ــتان ب ــهروندان افغانس ش
ــرای  ــرد؛ چــون ب ــی ب ــاال م ــد ب ــال یاب انتق
کــودکان زمینــه ی رفتــن بــه مکتــب مهیــا 
نبــوده اســت و بیشــترین خانواده هــا ناگزیــر 

بیجــا شــدند.”
گــزارش افــزوده اســت کــه اگــر بــه 
ایــن وضعیــت توجــه نشــود، ممکــن 
پیشــرفت های 1۵ ســال گذشــته بــا تهدیــد 

جــدی روبــه رو شــود.

 بانک جهانی و حکومت:   افغانستان فقیرتر شده است

روح اهلل بهزاد
ــا  ــۀ اروپ ــاالنۀ اتحادی ــت س ــومین نشس س
بــرای مبــارزه بــا فســاد، زیــر نــام »تشــدید 
ــتان«، در ارگ  ــاد در افغانس ــا فس ــارزه ب مب

ــد. ــزار گردی برگ
شــمار  آن  در  کــه  نشســت  ایــن  در 
و  ســفارت خانه ها  مســووالن  از  زیــادی 
کشــورهای  سیاســی  نماینده گی هــای 
خارجــی و مقام هــای حکومت وحــدت ملی 
ــۀ  ــدۀ اتحادی ــد، نماین ــرده بودن اشــتراک ک
اروپــا گفــت کــه مــردم افغانســتان قربانــی 
ــواره از  ــتند و هم ــاد اداری هس ــی فس اصل

بی عدالتــی و فســاد رنــج می برنــد.
از ســویی هــم، مســووالن حکومــت وحــدت 
ملــی در ایــن نشســت از نداشــتن پالیســی 
و اســتراتژی تدویــن شــدۀ مبــارزه بــا فســاد 
یــاد کردنــد و گفتنــد، وزارت داخلــه قلــب 
فســاد و وزارت خارجــه قومی تریــن نهــاد در 

ــد. ــه شــمار می رون ــت افغانســتان ب دول
فرانــز مایکل میلبــن، نمایندۀ ویــژۀ اتحادیۀ 
اروپــا در افغانســتان در ایــن نشســت از 
برگــزاری ســومین کنفرانــس اتحادیــۀ اروپا 
بــرای مبــارزه بــا فســاد اداری در افغانســتان 
ســتایش کــرده گفــت کــه برگــزاری ایــن 
کنفرانــس نشــان دهنــدۀ جدیــت حکومــت 
ــاد اداری  ــا فس ــارزه ب ــرای مب ــتان ب افغانس

اســت.
کــرد  امیــدواری  ابــراز  میلبــن  آقــای 
کــه حکومــت وحــدت ملــی و جامعــۀ 
بین المللــی تاش هــای جــدی را بــرای 
ــا فســاد اداری در افغانســتان روی  مبــارزه ب

ــت. ــه اس ــت گرفت دس
آقــای ملبــن ایجــاد ادارۀ مبــارزه بــا فســاد 

اداری را یکــی از دســت آوردهای خــوب 
حکومــت وحــدت ملــی در امــر مبــارزه بــا 

فســاد عنــوان کــرد.
ــان  ــا هم چن ــۀ اروپ ــژۀ اتحادی ــدۀ وی نماین
ــی  ــۀ جهان ــای جامع ــۀ همکاری ه ــر ادام ب
ــاد  ــا فس ــارزه ب ــر مب ــتان در ام ــا افغانس ب
تأکیــد کــرد و یــادآور شــد: جامعــۀ جهانــی 
بــه همــکاری بــا دولــت افغانســتان در ایــن 

ــد. ــه می ده ــه ادام زمین
در عیــن حــال، محمداشــرف غنــی، رییــس 
ــت  ــن نشس ــی در ای ــدت مل ــت وح حکوم
گفــت: پدیــدۀ فســاد اداری بــرای حکومــت 
وحــدت ملــی از گذشــته بــه میــراث مانــده 
اســت و مــا در امــر مبــارزه بــا ایــن پدیــده 

ــته ایم. ــدی برداش ــای ج گام ه
ــه  ــال ب ــه از دو س ــزود ک ــی اف ــای غن آق
این ســو، تغییــرات چشــم گیری در راســتای 
ــا  ــده، ام ــود آم ــه وج ــاد ب ــا فس ــارزه ب مب
گســترده گی  فســاد در بخش هــای مختلف 
نظــام بــه حدی اســت کــه بــه آســانی محو 

نخواهــد شــد.
او بــر ایــن بــاور اســت کــه از زمــان 
ملــی  وحــدت  حکومــت  شــکل گیری 
اداری،  مالــی،  بخش هــای  در  تاکنــون، 
عدلــی و قضایی و ســکتور امنیــت اصاحات 
ــه  ــه ب ــت ک ــده اس ــود آم ــه وج ــادی ب بنی
گفتــۀ او، ایــن اصاحــات بســنده نیســت و 

ــتر دارد. ــاش بیش ــه ت ــاز ب نی
ــن  ــی در ای ــدت مل ــت وح ــس حکوم ریی
نشســت بــر شناســایی عوامــل اصلی فســاد 
در بخش هــای مختلــف نظــام تأکیــد کــرد 
و بیــان داشــت: "حکومــت وحــدت ملــی از 
ــه  ــک ب ــون نزدی ــا کن ــاز شــکل گیری ت آغ

۹۰۰ قــرارداد تدارکاتــی را کــه پیــش از 
این بســتر مناســب بــرای دســتبرد و فســاد 
ــی فراهــم می کــرد، رســیده  گی کــرده،  مال
ــارت  ــۀ مســتقیم نظ ــه گون ــرای آن ب از اج
می کنــد و ایــن کار ســبب شــده تــا از 
ــون  ــه 2۰۰ میلی ــک ب ــل نزدی ــف و می حی

ــر جلوگیــری شــود". دال
محمداشــرف غنی در قســمتی از سخنانش، 
وزارت امــور داخلــه را قلــب فســاد خوانــد و 
ــه  ــم ب ــز مته ــۀ را نی ــری وزارت خارج رهب
گزینــش افــراد بــر بنیــاد ســلیقه های قومی 
کــرد و خاطرنشــان ســاخت: "قراردادی هــای 
بــزرگ، عامــل فســاد انــد کــه مــا توانســتیم 
بــا ایجــاد کمیتــۀ تــدارکات تــا حــد زیــادی 
از حیــف و میــل پول هــا جلوگیــری کنیــم. 
هنوزهــم شــماری از قراردادهــای کوچــک 
ــی اداره  ــرکای مخف ــط ش ــی توس ــا فرع ی
ــش  ــه در بخ ــور داخل ــوند. وزارت ام می ش
ــوز  ــب فســاد اســت و هن ــوای مســلح قل ق
هــم در ایــن نهاد امنیتــی موجودیت فســاد 
گســترده گــزارش می شــود و بایــد اصــاح 

شــود".
ــا اشــاره  رییــس حکومــت وحــدت ملــی ب
بــه این کــه برخــی از نهادهایــی کــه بــرای 
مبــارزه بــا فســاد ایجــاده شــده، خود ســبب 
ــش و گســترش فســاد شــده اســت،  پیدای
تصریــح کــرد کــه میلیون هــا دالــر در 
کشــور هــدر رفتــه و مهارت هــای تخنیکــی 
نیــز بــاالی کســانی بــه مصــرف رســیده که 
ــا فســاد  ــارزه ب ــرای مب ــد ب ــت و تعه ظرفی

ــد. ندارن
عــدم شــفافیت در رونــد اســتخدام کارکنان 
اداره هــای دولتــی، مداخله در امــور نهادهای 

عدلــی و قضایــی و نبــود میکانیــزم درســِت 
حســاب گیری و نظــارت، از عوامــل دیگــری 
ــاور محمــد اشــرف غنــی،  اســت کــه بــه ب
ســبب فســاد اداری در کشــور شــده اســت. 
او گفــت: "بــه زودی قانــون جدیــدی را 
زیــر نــام قانــون حســاب دهی بــه تصویــب 
ــته،  ــاف گذش ــا برخ ــاند ت ــم رس خواهی
ــد، از  ــرار دارن ــه در رأس ادارات ق ــرادی ک اف
عملکردشــان حســاب بدهنــد و خــود عامل 

گســترش فســاد نشــوند".
ــد  ــۀ محم ــن گفت ــه ای ــت ک ــی اس گفتن
اشــرف غنــی بــا واکنش هــای زیــادی 
ــن  ــر ای ــیاری ب ــت. بس ــده اس ــه رو ش روب
ــدت  ــت وح ــس حکوم ــه ریی ــد ک ــاور ان ب
ــا ایــن  ــه فســاد و مبــارزه ب ملــی نســبت ب
پدیــده نــگاه قومــی دارد و در گزینش فســاد 
پیشــه گان نیــز گزینشــی برخــورد می کنــد.

ــت  ــه افغانســتان مل ــت ک ــی گف ــای غن آق
ــف اســت.  ــا دولتــش ضعی ــی دارد، ام بزرگ
مــردم افغانســتان خواســتار مبــارزه بــا 
فســاد شــده و از آن بیــزار انــد، امــا دولــت 
ــه خواســت مــردم جــواب  نتوانســته کــه ب

ــد. ــت بده مثب
رییــس حکومــت وحــدت ملــی در ادامــه از 
نماینــده گان مجلــس خواســت کــه در روند 
ــد. او گفــت:  ــه نکنن ــت مداخل ــی دول قضای
ــدۀ مجلــس  ــات آین کســانی کــه در انتخاب
افغانســتان شــرکت می کننــد، بایــد تعهــد 
بســپارند کــه در رونــد قضــا مداخلــه 

نمی کننــد.
ــش،  ــرور دان ــد س ــن، محم ــان باای همزم
ــن  ــی در ای ــاون دوم محمــد اشــرف غن مع
نشســت گفــت: "ناامنی هــا، جعــل، مافیــای 
مــواد مخــدر، اقتصــاد جرمی، فقــر، فرهنگ 
قوم گرایــی و حــزب گرایــی، عــدم احســاس 
مصونیــت شــغلی کارمنــدان، پاییــن بــودن 
ســطح معاش هــای کارمنــدان، فقــدان 
سیســتم مجــازات و مکافــات و کاســتی در 
قولنیــن و نظــام اداری و سیســتم نظارتــی 
ــل  ــل و عوام ــن دالی ــور از عمده تری در کش
ــه شــمار مــی رود  گســترش فســاد اداری ب
کــه از گذشــته بــرای حکومت وحــدت ملی 

بــه میــراث مانــده اســت".
معــاون دوم رییــس حکومــت وحــدت ملــی 
می پذیــرد کــه در حکومــت وحــدت ملــی 
»سیســتم فراگیــر« الزم در رابطه بــه مبارزه 
ــدارد. او می گویــد:  ــا فســاد اداری وجــود ن ب
ــای  ــی هدایت ه ــای دولت ــی از اداره ه "برخ
رییــس حکومــت و کابینــه را آنچنــان کــه 
بایــد، اجــرا نمی کننــد و گاهــی بــه ســلیقه 

و دلخــواه خــود عمــل می کننــد".
ــه  ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــش ب ــای دان آق
حکومــت وحــدت ملــی در امــر مبــارزه بــا 
فســاد اداری، پالیســی و اســتراتژی تدویــن 
شــده یی نــدارد، هرچنــد در ســال های 
ــه  ــه تهی ــن زمین ــنادی در ای ــته اس گذش
ــن  ــادی در ای ــتی های زی ــا کاس ــده، ام ش

ــود دارد. ــناد وج اس
ــا  ــون مبــارزه ب ــر این کــه قان ــا تأکیــد ب او ب

فســاد اداری در حالــت باتکلیفی قــرار دارد، 
از رهبــری حکومــت وحــدت ملی خواســت 
تــا کارگروهــی را بــا همــکاری متخصصــان 
ــا  ــی مشــخص ســازد ت ــی و بین الملل داخل
ــرای تدویــن پالیســی جدیــد و هــم  هــم ب
ــا  ــارزه ب ــون مب ــل و اصــاح قان ــرای تعدی ب

فســاد اداری در کشــور، کار کننــد.
ــدت  ــت وح ــام حکوم ــن مق ــۀ ای ــه گفت ب
در  کــه  عرصه یــی  مهم تریــن  ملــی، 
ــوء  ــتفادۀ س ــورد اس ــتان م ــت افغانس دول
قــرار می گیــرد، نهادهــای مالــی و مســایل 
مربــوط بــه امــور مالــی اســت. او گفــت: در 
بخــش گمــرکات و جمع آوری مالیــات هنوز 
سوءاســتفاده هایی وجــود دارد. هم چنــان 
ثبــت دارایی هــای مقام هــای حکومتــی 
ــام  ــد انج ــه بای ــت ک ــن کاری اس مهم تری

ــود. ش
ــمتی  ــت جمهوری در قس ــاون دوم ریاس مع
از ســخنانش اظهــار داشــت کــه در دو 
ســال گذشــته، رهبــری حکومــت وحــدت 
ملــی بــه منظــور تطبیــق صریــح اصاحات 
ریاســت خانه ها،  و  وزارت خانه هــا  در 
ــا،  ــتقل اداره ه ــان مس ــران و رییس ــه وزی ب
بخــش عمده یــی از صاحیــت در تعینــات 
ــان در  ــی از آن ــا برخ ــرد، ام ــض ک را تفوی
اســتفاده از ایــن صاحیت هــا، سوءاســتفاده 

ــد. کردن
ــه،  ــا در وزارت داخل ــان از چالش ه او هم چن
ــرد و در  ــاد ک ــی ی ــتانی و دادگاه عال دادس
ادامــه اظهــار داشــت کــه آزادی رســانه ها و 
فرصــت دادن بــه آن هــا بــرای دسترســی به 
ــی،  ــای تحقیق ــۀ گزارش ه ــات و تهی اطاع
ــف و  ــرای کش ــی ب ــک بزرگ ــد کم می توان
افشــای پرونده هــای اختــاس، رشــوه و 

مســایل فســاد اداری کنــد.
آقــای دانــش از مســووالن رســانه ها و جامعۀ 
مدنــی خواســت تــا در امــر مبــارزه با فســاد 
اداری هیــچ ماحظه یــی را در نظــر نگیرنــد 
و بــا در نظــر داشــت منافع مردم، افشــاگری 

. کنند
ــا  ــز باره ــن نی ــش از ای ــا پی ــۀ اروپ اتحادی
ــتان  ــاد در افغانس ــا فس ــارزه ب ــر مب ــر ام ب
تأکیــد کــرده بــود. مســووالن ایــن اتحادیــه 
ــح  ــراری صل ــرای برق ــه ب ــد ک ــه بودن گفت
ــدن  ــد ش ــد از قدرت من ــتان بای در افغانس
طالبــان جلوگیــری کــرد و بــا پدیــده 
فســاد بــه ویــژه در میــان نیروهــای امنیتــی 

ــت. ــارزه پرداخ ــه مب ــتان ب افغانس
ــاش  ــه ارگ در ت ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــا فســاد و ارتقــای رهبــری  ــرای مبــارزه ب ب
ــتان،  ــی افغانس ــی و دفاع ــای امنیت نیروه
ــات  ــور اصاح ــت در ام ــر دول ــت وزی پس
امنیتــی و تعییــن افســران ارشــد نظامــی را 

ــت. ــرده اس ــاد ک ــت ایج در دول
بــا وجــود تاش هــای حکومــت در راســتای 
ــی و  ــای امنیت ــاد در نیروه ــا فس ــارزه ب مب
دفاعــی هنــوز هــم اتحادیــۀ اروپــا و جوامــع 
مدنــی از وجــود فســاد در ایــن نیروهــا 

ُهشــدار می دهنــد.

رییس حکومت وحدت ملی:

استراتژی تدوین شده برای مبارزه با فساد نداریم

ACKU
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       مادة  5: تعهد براي  عمل
     م��ا تعه��د مي کني��م ک��ه م��دارا و ع��دِم خش��ونت 
را از طري��ق برنامه ه��ا و س��ازمانها در س��طوح 
آموزش��ي، علم��ي، فرهنگ��ي و ارتباط��ات تروي��ج 

نمايي��م.
       مادة 6:  روز جهاني مدارا

      ب��ه منظ��وِر ايج��اِد آگاه��ي عموم��ي، تأکي��د ب��ر
خط��راِت ناش��کيبايي و تعص��ب و در واکن��ش ب��ه
تعه��د و عم��ِل مج��دد ب��ه حماي��ت از آم��وزش و 
 روِز 16 نوامب��ر را "روز 

ً
تروي��ج م��دارا، م��ا رس��ما

جهان��ي ب��راي م��دارا" در هرس��ال اع��ان مي کنيم.

فصل چهارم 
پلوراليسم و رنگين کماِن فرهنگ ها

»منکاِمآخرراالزمندارم،بهکارمنميآيد.«
گادامر
    هرگون��ه ت��اِش فک��ري ک��ه تن��وع و چندگانهگ��ي 
را از چن��ِگ بديله��اي وحدتان��گار و جزمه��اي 
 
ِ
انحصارگ��را بي��رون بکش��د، نوع��ي حرک��ِت نظ��ري

کثرتگرايان��ه ب��ه ش��مار م��يرود.
    اي��ن موض��وع ع��اوه ب��ر عل��وم انس��اني، 
عل��وم طبيع��ي را ني��ز ش��امل ميش��ود. انق��اِب 
کپرنيک��ي در اخترشناس��ي، ش��کافته ش��دن 
ات��وم، نظري��ة نس��بيت، جهانه��اي بس��ياِر 
فيزي��ک کوانت��وم، نظريهه��اي بينظم��ي ازل��ي، 
کيهانشناس��يهايي ک��ه وج��ود ي��ک س��ياهچال 
واح��د را ب��اور ن��دارد و تح��والِت ديگ��ري ک��ه در 
قلم��رو "عل��وم دقيق��ه" ب��ه وق��وع پيوس��تهاند را 
ميت��وان نش��انههايي از کثرتگراي��ي ب��ه مفه��وم 
ع��ام کلم��ه توصي��ف ک��رد؛ زي��را اينگون��ه فهمه��ا 
کلي��اِت اساس��ي موج��ود در گفتم��ان علم��ي- 
فلس��في را چندگان��ه نش��ان ميدهن��د و ب��ه عن��واِن 
محرکه��اي کثرتگراي��ي شناختشناس��ي و 

روششناس��ي نق��ش ب��ازي ميکنن��د.
        کثرتگرايي تأکيد مي کند که:

       الــف. تق��رب ب��ه فه��ِم حقيق��ت ن��ه از منظ��ِر 
واح��د و ب��ه گون��ة ايس��تا بلک��ه از افقه��اي متن��وع و 

متف��اوت حاصلش��دني اس��ت.
     ب.فرانظريهه��اي وحدتان��گار پاس��خگوي 
تح��والِت پيچي��ده و قياسناپذي��ِر تجربهه��اي 

فرهنگ��ي و اجتماع��ي نيس��تند.
     ف��رض م��ا ب��راي��ن اس��ت ک��ه کثرتگراي��ي 
ع��اوه ب��ر اينک��ه در ح��وزۀعل��وم طبيع��ي از 
اهمي��ِت زي��ادي برخورداراس��ت، در قلم��رو 
عل��وم اجتماع��ي ني��ز رويک��رد يکس��انانگار ن��وع 
پوزيتيويس��تي را گمراهکنن��ده تلق��ي ميکن��د 
و ب��راي "تأوي��ل" و "تاريخمن��دي" در مواجه��ه 
ب��ا پديداره��اي متن��وع و در ح��اِل تح��ول، جاي��گاه 
رفيع��ي قاي��ل اس��ت. ب��ا اينک��ه کثرتگراي��ي در 
قدي��م ب��ا موان��ع ج��دي روب��هرو ب��وده اس��ت، ام��ا 
ش��علههايش بهکل��ي رو ب��ه س��ردي و خاموش��ي 
نگرايي��ده و همپ��ا ب��ا تح��والت عقلگرايان��ه، 
زمينهس��اِز دگرگونيه��اي اساس��ي در حوزهه��اي 

علم��ي و فلس��في گردي��ده اس��ت.

     کثرت گرایي در گسترة علم و فلسفه
     س��ابقة تقاب��ل کثرتگراي��ي و وحدتان��گاري
در داي��رة گفتم��ان فلس��في ب��ه يون��ان باس��تان
ب��از ميگ��ردد. در آن دوران جس��توجو ب��راي
قاعدهه��ا و مش��ترکات، منت��ج ب��ه اص��ول
جهانش��مول طرحش��ده توس��ط پارميندي��س در
قال��ب "هم��ه چي��ز مش��ترک ان��د" انجامي��ده اس��ت.
      پارمندي��س 1وج��ود ي��ک هس��تي واح��د، ذات��ي،
بخشناپذي��ر و ازل��ي را مس��لم ف��رض ميک��رد،
در صورتيک��ه امپدوکل��س 2و ذرهب��اوران مانن��د
دموکريت��وس  3برعک��س ميپنداش��تند ک��ه عناص��ِر
مختل��ف و متن��وع در جه��ان، واج��ِد هويته��ا و

جوهره��اي خ��اِص خ��ود اند.
  پروتاگ��وراس 4ني��ز معتق��د ب��ود که "انس��ان مقياس
هم��ه چي��ز اس��ت، ه��م معي��ار هس��تي چيزهاي��ي
ک��ه هس��تند و ه��م معي��ار نيس��تي چيزهاي��ي ک��ه
نيستند")کاپلس��تون،1386:106(؛ تفس��ير اي��ن
آم��وزه را افاط��ون در تئ��ه تئ��وس 5از زب��ان س��قراط

چني��ن بي��ان ميکن��د:
مقص��وداز"انس��انمقي��اِسهم��هچيزها"،
اي��ناس��تک��هه��رچي��زب��رايم��نچنان
اس��تک��هب��رم��ننم��ودارميش��ودو
ب��رايت��وچن��اناس��تک��هب��رت��ونم��ودار
ميش��ود؛زي��رام��نوت��وه��ردوآدم��ي

هس��تيم.)افاط��ون،1375: 1377(
       فيلس��وفاِن متق��دِم کثرتگ��را، ان��گارة پوياي��ي
و ض��رورِت تغيي��ر)ه��م از طري��ق صدف��ه و ني��ز از
راه علي��ت(در قال��ِب منط��ِق غيرمتعي��ن را در براب��ِر
نگ��رش س��ادة وحدتان��گار ق��رار ميدادن��د و
مناقش��ههاي ج��دي در عرص��ة گفتم��ان فلس��في را
دام��ن ميزدن��د.ب��ههمي��ن جه��ت از زمانهه��اي
قدي��م ت��ا ح��اال، روياروي��ي مي��ان "وح��دت" و
"کث��رت" باره��ا تک��رار ش��ده و در ه��ر عص��ر و
ش��کاِل ت��ازه و ابع��اِد گس��ترده ب��هخ��ود

َ
نس��لي ا

گرفتهان��د.
   باوره��اي مونيس��تي در قال��ِب منط��ِق قواني��ن
 علي��ت ب��ه عن��وان ي��ک م��دِل غال��ب از قرن

ِ
جب��ري

پنج��م قب��ل از مي��اد ت��ا دوران رنس��انس درب��ارة
س��اختماِن جه��ان، س��لطة خ��ود را ادام��ه داده ب��ود،
ب��ه جه��ِت اينک��ه چهرهه��اي برجس��تهيی مانن��د
افاط��ون ب��ا پلوراليس��م در افت��اده و ارس��طو ني��ز ب��ا
مي��راِث مونيس��تي اس��تادش)افاط��ون( ب��ه اراي��ۀ

اس��تدالل پرداخت��ه ب��ود.
  در ق��رون وس��طا ب��ا وج��وِد اينک��ه تمام��ي
زمينهه��اي ظه��ور و ب��روِز گرايشه��اي
پلوراليس��تي از بي��ن ب��رده ش��ده بودن��د و غلب��ه
ب��ر دکتري��ِن اسکوالستيس��يزم6، نفوذناپذي��ر ب��ه
نظ��ر ميرس��يد، ام��ا "تماي��اِت کثرتگرايان��ة
آزادانديش��اني مانن��ِد راج��ر بيکن7"(ادوي��ن،:1380 
)45ب��ه ق��ول دامپ��ي ير"اي��ن تنه��ا م��رد سراس��ِر
س��دههاي اروپ��ا"(دامپ��ي ي��ر،)1371:143ب��ا
ط��رح "مف��ردات8"اش و مواض��ع فک��ري ويلي��ام
اوکام  9ک��ه از آن ب��ه ن��ام تي��غ اوکام 10ي��اد ميش��ود،

قاب��ل تأم��ل ان��د.

    اص��ِل "تي��غ اوکام" ب��ا عب��ارِت "کاري ک��ه ب��ا
ح��د اق��ل انجامپذي��ر ميباش��د، انج��ام دادن��ش
ب��ا حداکث��ر بيه��وده اس��ت" ب��ه اي��ن نکت��ه اش��اره
ميکن��د ک��ه "ه��رگاه بت��وان حقيقت��ي را ب��دون
پيشف��رِض زاي��د و مش��تبه اثب��ات ک��رد، اثب��ات
کردن��ش ب��ا آن پي��ش ف��رض، ات��اف وق��ت و
انديش��ه اس��ت")هنري،1379:422(. تي��غ اوکام
تأکي��د ميکن��د:تع��دادي از عوامل��ی را ک��ه الزم
هس��تند ب��راي ه��ر تحلي��ل معي��ن برگزي��د و نباي��د
عوام��ل متع��دد در تحلي��ل را ب��ه پيش��يني 11گراي��ي

مونيس��تي تقلي��ل داد.
      اوکام ع��اوه ب��ر ط��رح فلس��في پلوراليس��م
ب��ر جنبهه��اي اجتماع��ي آن ني��ز پ��ا ميفش��رد،
حمل��ه ب��ر خصل��ِت غيرعقان��ي عقاي��د کليس��ا و
نظري��ة افراط��ي برت��ري پ��اپ را در براب��ِر نق��د ق��رار
داد و از اس��تلزام جايگزيني کليس��اي دموکراتيک به
ع��وِض نظ��ام سلس��لهمراتبي آن ب��ه دف��اع ج��دي
پرداخ��ت و س��رانجام نقط��ة پاي��ان را ب��ر تس��لِط

ق��رون وس��طايي فلس��فة مدرس��ي نه��اد. 
      در س��پيدهدِم عص��ِر روش��نگري جداي��ي فلس��فه
از الهي��ات بهواس��طة فرانس��يس بيک��ن 12ک��ه "روش
و منط��ِق جدي��د ب��راي روب��هرو ش��دن با واقعي��ت را
پي��ش نه��اده ب��ود")يثرب��ي،1378:197( مط��رح
ش��د، او تأکي��د نم��ود ک��ه: فلس��فه از الهي��ات ج��دا
نگهداش��ته ش��ود ب��ه جه��ت اينک��ه الهي��ات از
طري��ق ايم��ان دانس��ته ميش��ود ول��ي فلس��فه ب��ه

اس��تدالل بس��تهگي دارد.
    فرانس��يس بيک��ن ک��ه مش��اهده 13در تي��وري
ش��ناخت را واج��د اهمي��ت اساس��ي تلق��ي
ميک��رد، در منط��ق خ��ودش ب��ا قي��اس ارس��طويي
)صغ��ري، کب��ري و اس��تنتاج( 14مخالفت ک��رد و از

اس��تقرا  15دف��اع  نم��ود. 
    اس��تقراگرايي بيکن��ي در واق��ع نقط��ة آغ��ازي
ب��راي مکات��ِب جدي��د ب��ر بن��اي تجربهگراي��ي
و ِخَردب��اوري ب��ود ک��ه افقه��اي تازهي��ی را ب��ر
روي دانش��مندان گش��ود؛ آرای دکارت 16ب��ر بن��اي
"ميانديش��م پ��س هس��تم17"(دانالد،)1381:19که
توس��ط برخ��ي از پي��روان او جنبهه��اي پلوراليس��تي
ب��هخ��ود گرفت��ه بودن��د، بس��ترهاي مناس��ب ب��راي
ش��يوههاي متن��وع انديش��يدن را بهوج��ود آورد.
    ب��ا وج��ود آنک��ه فلس��فة دکارت اس��اسگرايي
را نس��بت ب��ه توضي��ح تخمين��ي 18ترجي��ح م��يداد
و درک دترمينس��تي)جبري( از قواني��ِن فيزي��ک و
فلس��فه، آرای او را ب��ا آزادي اراده ناس��ازگار ک��رده
ب��ود، ام��ا م��دل ايش��ان نس��بت ب��ه بعض��ي از
متفک��ران بع��دي مانن��د نيوت��ن کمت��ر مونيس��تي
ب��ود. دوآليزم)فک��ر و م��اده( و جنبهه��اي
پلوراليس��تي انديش��ة دکارت ع��اوه ب��ر آنک��ه راه را
ب��راي ماترياليس��م ميکانيک��ي و ايدهآليس��م ذه��ن
)س��وبژکتيو( گش��ود، زمينههاي��ي را ب��راي ط��رح
مونادول��وژي الي��ب نيت��ز  19ني��ز مس��اعد ک��رد. 
   
1.Paramendes)500BC(
2.Empedocles)490-430BC(
3.Democritus)460-360BC(
4.protagoras)410-485BC(
5.Theaetetus
6.scholasticism
7.RogerBacon)1214-1294(

8.indivadation

9.WilliamOccam)1280-1347(
10.Occam’srazor
11.aPriori
12.FrancisBacon)1561-1626(
13.observation
14.Deduction
15.Induction
16.Descartes)1596-1650(
17.CogitoergoSum
18.Conjecturalexplanation
19.G.Laibnitz)1646-1716(

ــه  ــِع جامع ــر و وض ــی در س ... جنبش
پدیــد آمــده بــود، بایــد یــک جهــت را 
ــن از  ــوِل یک ت ــه ق ــرا ب ــی؛ زی می گرفت
اســتاداِن تاریــخ کــه عضــو حــزب بــود، 
به حســاب  بی شــرف«  »بی طــرف 

می آمــد!
ــی  ــه بلندگوی ــی، یگان ــو بی  بی  س رادی
بــود که مــردم بــرای دانســتِن حقیقت، 
ــای  ــزوای خانه  ه ــِر لحــاف و در ان در زی
ــر  ــد. اگ ــوش می  دادن ــه آن گ ــته، ب بس
ــه  ــرد ک ــی می ب ــت پ ــتگاه حاکمی دس
ــه قــول آن هــا، ایــن "رادیــوی  کســی ب
بــدون  می شــنود،  را  امپریالیســتی" 
ــرد. ــت می ک ــرد را بازداش ــگ آن ف درن

در ســال 1۳۵۹ افغانســتان در یــک 
انــزوای اقتصــادی و فرهنگــی دســت وپا 
ــت آوردِن  ــرای به دس ــردم ب ــی زد؛ م م
یــک قــرص نــان و گرفتــن یــک 
ــف  ــاعت  ها در ص ــد س ــل، بای ــر تی  لیت
می ایســتادند،  نیازمنــدان  طوالنــِی 
جوانــان در هــر قــدم بــرای نشــان 
گردیــده  متوقــف  شــناس نامه  دادِن 
ــه  ــرای ســربازانی ک ــد ب ــور بودن و مجب
به خاطــر ســربازگیری در کوچه هــا و 
ــد، کارِت  ــت می  زدن ــا گش پس کوچه ه

ــد. ــان دهن ــت نش هوی
ــارغ  ــا ف ــجویان ت ــوزان و دانش دانش  آم
شــدن از مکتــب و دانشــگاه، آن هــم بــا 
ارایــۀ اســناد معتبــر، حــق داشــتند در 
ــا  ــرا ب ــد؛ زی ــد کنن ــا رفت وآم جاده  ه
ــه  اندک تریــن اشــتباه سرنوشت شــان ب

ــاد.  ــره می افت مخاط
متعلــِم دورۀ متوســطۀ مکتــب بــودم و 
ــب  ــرون مکت ــه در بی ــر نداشــتم ک خب
مظاهــره اســت. شــماری از جوانــان 

ــد.  ــعار می دادن ــام ش ــد نظ برض
در خیرخانــه حالــِت فوق العــاده حاکــم 
بود. تشــنه بــودم خواســتم آب بنوشــم، 
حویلــی مکتــب خالــی از شــاگردان 
بــود، نزدیــک ذخیــرۀ آب رســیدم کــه 
مدیــر مکتــب صدایــم زد. توقــف کردم، 
ــا  ــدر تق ــد. هرق ــتگیر کردن ــرا دس م
کــردم و گفتــم قصــد بــدی نداشــتم و 
فقــط بــرای نوشــیدِن آب بیــرون شــده 
بــودم، قبول نشــد. توســط افراد مســلح 
ــی انداختــه شــدم و بعــد از ده  ــه اتاق ب
ســاعت انتظــار، همــراه عده یــی دیگــر 
ــر  ــه 2۰ نف ــاً ب ــمارمان مجموع ــه ش ک
ــدارت و  ــاد ص ــه  خ ــدا ب ــید، ابت می رس
ــه پلچرخــی انتقــال  در همــان شــب ب

ــدیم.  داده ش
ــدم. در آن  ــس گذران ــا را در محب روزه
شــب و روزهــا، شــمار محبوســیِن 
دانش آمــوز و دانشــجو بــه هزارهــا نفــر 
رســید تــا آن جــا کــه به علــِت کمبــود 
ــد.  ــا کردن ــی را ره ــان، عده  ی ــا و ن ج

شــب و روز بــه  همین گونه می گذشــت؛ 
ــاب  ــد انق ــام ض ــماری به ن ــر روز ش ه
راهــی زندان  هــای ترســناِک دولــت 
رفــاه،  از  می شــدند،  دموکراتیــک 
مصونیــت و عدالــت خبــری نبود. شــب 
و روزِ مــردم را اضطــراب و ســیاهی فــرا 
گرفتــه بــود و کــس مجــاِل مخالفــت با 
رژیــم را نداشــت. به هر رو، خوشــبختانه 
بعــد از حــدود یــک مــاه زندانــی بــودن 

در پلچرخــی، رهــا شــدم.
ســال های 1۳۵۸ ـ 1۳۶۷ خورشــیدی، 
ســال های شــدت و ســال  های جبــِر 
ــردم  ــاالی م ــک ب ــت دموکراتی حکوم

بــود. بــه قــول شــهید قهــار عاصــی:
"سال فرمان راندن و ویران گری کلبه های 

کوچک اما سخت 
سال اعدام برادرهای آزادی 

هم در این سال از گلوی کودکان 
شمشیر بر کردند 

مادران در سوگ بنشستند
خواهران فریاد سر کردند." 

در ســال 1۳۶۸ خورشــیدی، وقتــی 

ــی  ــِت آزاده  ی ــِر دوس ــر به  خاط ــارِ دیگ ب
بــه  نــاِم ســیدحفیظ پســر مولــوی 
ســیداکرام، اســتاد دارالعلــوِم عربــی 
ــا وجــود  کابــل، راهــی زنــدان شــدم، ب
بی گناهــی، همه چیــز را پایان یافتــه 

ــردم.  ــی ک تلق
ســید حفیــظ بــه جــرم تــرورِ یک تــن از 
موســفیداِن پنجشــیر کــه عضــو جبهــۀ 
"پــدر وطــن" آن زمــان بــود، دســتگیر و 

بعدتــر اعــدام شــد. 
ــت،  ــت هف ــِن ریاس ــب ها از زیرزمی ش
جوانــان  نالــۀ  و  شــکنجه  صــدای 
بــه جــرم آزادی خواهــی، گوشــت و 
اســتخواِن انســان را می ســوخت. بــا 
خــود می گفتــم »آیــا در زیــر تیــغ 
ایــن جــاداِن روزگار می شــود مقاومــت 
ــا،  ــرق دادن  ه ــن ب ــا ای ــر ب ــرد؟ مگ ک
و  کشــیدن ها  ناخــن  بی  خوابی هــا، 
ــی  ــمی و روان ــکنجه  های جس ــواع ش ان
می شــود ایســتاد و دم از مقاومــت زد؟« 
بــه خــدای خــود نیــاز می کــردم و 
ــی،  ــادر متعال ــو ق ــا ت ــم: خدای می گفت
این هــا پیــش قــدرِت تــو پشــه یی 

ــن! ــک ک ــرا کم ــتند، م ــش نیس بی
ــراش  ــوز و دلخ ــدر جگرس ــه چق آه ک
ــِت  ــز ریاس ــه در دهلی ــبی ک ــود ش ب
ــه  ــردن ب ــراف نک ــرم اعت ــه ج ــت ب هف
گناهــی کــه نمی دانســتم چــه اســت، 
جزایــی بــودم! شــب تــا صبــح صــدای 
چیــغ و نالــۀ جوانــان از زیرزمیــِن ایــن 

ــرد. ــم ک ــدان آب زن
ــا  ــک زندانی ه ــی یک ی ــح، وقت اذان صب
ــن  ــرای گرفت ــه ب ــردم ک را مشــاهده ک
وضــو صــف بســته بودنــد، فکــر کــردم 
کــه تمــام جوانــاِن افغانســتان در همین 

ــد.  ــت محبوس ان ریاس
زندانیــان،  زعفرانــی  چهره هــای 
ــای تنــک،  ــود و ریش ه چشــم های کب
حکایــت از غــِم بزرگــی در ســینۀ 
ــردم  ــماری می ک ــت. روزش ــا داش آن ه
و می گفتــم: شــاید روزی و روزگاری، 
راِه  ایــن  این هــا،  ماننــد  هــم  تــو 
صعب العبــور و طاقت فرســا را بپیمایــی. 
یکــی از شــب  ها بــه جــرم این کــه 
شــش  درک  خــاِد  مســوولین 
ــد  ــراف بگیرن ــن اعت ــتند از م می  خواس
و مــن چیــزی بــرای اعتــراف نداشــتم، 
تــا صبحــدم شــال عســکری بــر ســر و 
رویــم، ایســتاده مانــدم و حــق نداشــتم 
کــه روی بگردانــم و یــا این کــه از یــک 
ــم.  ــتراحت کن ــر اس ــای دیگ ــه پ ــا ب پ
هنــگام صبــح، یــک تــن از هم صنفانــم 
ــت را از الی  ــام داش ــجدی ن ــه مس ک
ــه  ــردم ک ــاهده ک ــال مش ــای ش درزه
منتظــر نوبــِت رفتــن به تشــناب اســت، 
بــا صــدای خفیــف از او پرســیدم: چــه 
ــدان اســتی.  مــدت می شــود کــه در زن
ــِر  ــت زی ــاه اس ــت م ــخ داد: »هف پاس

تحقیقــم!«
 روزِ روشــن باالیــم شــِب تــار شــد. بــا 
خــود گفتــم: خدایــا بــه فریــادم بــرس، 

ــد!  ــاه مــن هــم خواهــم مان هفت م
ــود شــیوه های تحقیــق  چــه  عجیــب ب
ــا  ــردی این ه ــان می ک ــی؛ گم و بازجوی
ــت  ــد گذاش ــیله نخواهن ــن وس ــه ای ب
ــرض  ــان ع ــی در قلمروش ــچ مخالف هی

ــدام کنــد.  ان
مســتنطقین ظالــم، مجــاِل هرچــه را از 
تــو می  گرفتنــد. وقتــی متهمــی راهــی 
فــرق  می شــد،  زنــدان  ســلول های 
بیــِن متهــم و مجــرم وجــود نداشــت؛ با 
هــر دو بــه یــک روش برخــورد می شــد 
و  گوناگــون  جزاهــای  همانــا  آن،  و 

ــود.  تهدیــد و توهیــن ب
و امــا چــه زود این همــه نابــکاری  از 
حافظــۀ مــردِم مــا بــه فراموشــی رفــت؛ 
هرچنــد حافظــۀ تاریــخ، ایــن جنایــاِت 
هولنــاِک خلــق و پرچــم را بــرای عبرِت 

آینــده  گان همچنــان در ســینه دارد. 

پاره های پیوسته
خاطراتی از رحمت اهلل بیگانه

بخش هشتم  

مفاهیم کلیدی در فلسفۀ میان فرهنگی
بخش یازدهم   سيد حسين اشراق    
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ــی در  ــن افغان ــید جمال الدی نبشــته های س
ضیاءالخافقین  

شــماره های  بــر  گــذرا  مــروری 
ضیاءالخافقیــن نشــان می دهــد کــه در 
همــۀ شــماره های آن جریــده، نبشــته هایی 
از ســید جمال الدیــن افغانــی بــه نشــر 
رســیده اســت. امــا در ضیاءالخافقیــن هیــچ 
ــیده  ــاپ نرس ــه چ ــتان ب ــری از افغانس خب
اســت. تنهــا خبــری کــه شــاید بــه بخشــی 
از کشــور مــا ارتبــاط داشــته باشــد، موضــوع 
بلوچســتان اســت کــه از مقالــۀ شــخصی به 
نــام مســترن هیزلمــون نقــل کــرده اســت 
کــه: بلوچســتان در ســال های اخیــر در ایــام 
حاکمیــت انگریــزی، ترقــی شــایان کــرده و 
ــر  ــی ب ــی و دین ــای مدن ــه از آزادی ه هم
خوردارنــد و همــۀ مــردم بــه انگریــزان میــل 
و به خاطــر ســود فراوانــی کــه برای شــان از 
طریــق انگریــزان رســیده، بــه آنــان رغبــت 
دارنــد و هــرگاه آتــش جنــگ، میــان انگریــز 
و روســیه شــعله ور شــود، اهالــی بلوچســتان 
بــه یــاری انگلیــس می شــتابند. آینــدۀ ایــن 
ســرزمین بســیار خوب اســت، فقط بایســت 
در داخــل آن، خط آهــن کشــیده شــود، 
ــتان، در  ــه سیس ــی ب ــوص از کراچ به خص
ــی  ــوِد آن همه گان ــا س ــارس، ت ــرزمین ف س

ــر شــود.  1   و فراگی
بایســته  نــام ضیاءالخافقیــن،  در مــورد 
می دانــم تذکــر دهــم کــه ایــن نــام بــا لقــب 
ــن  ــر عبدالرحم ــن" امی ــۀ والدی ــاء المل "ضی
ــه  ــوری ک ــدارد. ط ــدی ن ــچ پیون ــان هی خ
ــن"  ــۀ والدی ــراج المل ــا "س ــراج االخبار ب س
لقــب امیــر حبیــب اهلل خــان پیونــد داشــت. 
ــه نشــر  اگرچــه ضیاءالخافقیــن در ایامــی ب
ــان در  ــر عبدالرحمن خ ــه امی ــید ک می رس
ــی  ــتان فرمان روای ــر افغانس ــام ب ــان ای هم
داشــت. ضیاءالخافقیــن در ســال 1۸۹2م 
ــاز کــرد و ســرداران  ــه نشــر آغ ــدن ب در لن
ــاء  ــب "ضی ــال 1۸۹۶ لق ــی در س محمدزای
ــن  ــر عبدالرحم ــر امی ــن" را ب ــۀ والدی المل

ــد. ــاق کردن ــان اط خ

بخش پنجم:
بخــش پنجــم ایــن مجموعــه طــوری کــه 
قبــاً گفتــه شــد، بــا بخــش چهــارم، در یک 
ــاوی  ــت وح ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــد ب مجل
ســه اثــری اســت کــه نویســندۀ آن، ســید 
جمال الدیــن حســینی افغانــی معرفــی 

ــن شــرح: ــه ای شــده اســت، ب

1- تاریخ اجمالی ایران 
اقــای میــرزا محمــد نصیــر الحســینی 
شــیرازی مشــهور بــه فرصت الدولــه، مدعــی 
ــینی  ــن حس ــید جمال الدی ــه س ــت ک اس
ــت  ــرده اس ــات ک ــران ماق ــهر ای را در بوش
ــخ  ــورد تاری ــاِن ســید در م و آن چــه را از زب
ــر  ــتۀ تحری ــه رش ــت، ب ــنیده اس ــران ش ای
کشــیده و بــه نــام "دبســتان الفرصــه" 
آن را در ســال 1۳۳۳هجــری قمــری، در 
ــه  ــد ب ــی هن ــری در بمبئ ــۀ مظف چاپ خان
چــاپ رســانده. بعدهــا آن کتــاب در تهــران 

ــت.  ــده اس ــاپ ش ــد چ تجدی
ــتباهات  ــاب و اش ــن کت ــگارش ای ــبک ن س
ــن نتیجــه  ــه ای ــرا ب ــراوان آن، م تاریخــِی ف
ــوب  ــاب منس ــن کت ــه ای ــت ک ــانده اس رس
ــه از ســید  ــه ســید جمال الدیــن اســت، ن ب
جمال الدیــن. شــاید جعــل آن عوامــل 
گوناگــون داشــته باشــد و یکــی از آن 
عوامــل همیــن باشــد کــه ســید چــون در 
ــته و  ــی نوش ــا کتاب ــخ افغان ه ــورد تاری م
جــای تاریــخ ایــران در آثــار او خالــی بــوده، 
بنابرایــن بعــد از تقریبــاً دو دهــه از وفاتــش 
کــه بــه چهــرۀ مشــهوری تبدیــل شــده بود، 
ــاِم او تألیــف کــرده و  دیگــران کتابــی بــه ن
ــه چــاپ رســانده اند. واهلل أعلــم بالصــواب.  ب

2- تتمۀ البیان فی تاریخ االفغان 
ــان  ــۀ البی ــش، "تتم ــن بخ ــاب دوم ای کت
فــی تاریــخ االفغــان" نــام دارد کــه مؤلفــش 
این گونــه معرفــی شــده اســت: ســید 

االفغانــی. جمال الدیــن 
ــد  ــاز می یاب ــف آغ ــۀ مؤل ــا مقدم ــاب ب کت
ــه وجــه تســمیۀ "افغــان"  و فصــل اوِل آن ب
اســت:  آمــده  آن  در  کــه  می پــردازد 
ــد و  ــان می گوین ــان را افغ ــی ها، ایش فارس
دلیــل می آورنــد کــه "بخــت نصــر" ایشــان 
را اســیر کــرد کــه انیــن و حنیــن داشــتند 
ــد.  ــان می گوین ــان را افغ ــن رو ایش و از همی
ــان" را  ــی "افغ ــان فارس ــن" در زب ــرا "انی زی
گوینــد و از آن زمــان، اســم افغــان بــر 
ایشــان اطــاق گردیــد و گفتــه شــده اســت 
کــه "افغــان" نــام نــوۀ "شــاؤول" بــود کــه  او 
جــِد افغان هــا اســت. عــوام فــارس، آن هــا را 
"اوغــان" می گوینــد کــه بــه افغــان نزدیــک 
اســت. هنــود آن هــا را "پتــان" می خواننــد و 
ایشــان خــود را پشــتو و پشــتون می نامنــد 
و برخــی از ایشــان مانند ســاکنان خوســت، 
کــرم و باجــور، خویشــتن را پختــو و پختون 
ــم،  ــش پنج ــۀ111، بخ ــد. صفح می گوین

اآلثــار الکاملــۀ.

البیان فی االنجلیز واالفغان 
ــه  ــه ب ــان" ک ــز واالفغ ــی االنجلی ــان ف "البی
ــاله در بخــش  ــا رس ــر ی ــث ســومین اث حی

پنجــم مجموعــۀ "اآلثــار الکاملــۀ" بــه نشــر 
ــۀ بلنــدی  رســیده اســت، در حقیقــت مقال
اســت در 1۸ صفحــه راجــع بــه تاریــخ 
گذشــتۀ انگریــزان و آوانــی کــه رومیــان بــر 
ــز ســلطه داشــتند، و از مخالفت هــای  انگری
اروپایــی  ملــِل  دیگــر  بــا  انگلیــس 
ــدت  ــس در وح ــش انگلی ــوص از نق به خص
ــون حــرف  ــر ضــد ناپلی ــا ب بخشــیدن اروپ
واز البــه الی حرف هــای ســید  می زنــد 
هویــدا می گــردد کــه او بــه ایــن بــاور بــود 
کــه انگلیس همیشــه منافــع خویــش را، در 
دوســتی ها و دشــمنی هایش، مــد نظــر 
ــوم  ــواره در هج ــایلش هم ــته و از وس داش
بــر ملت هــا و کشــورهای دیگــر بهــره بــرده 

ــت.  اس
کــه  می گویــد  جمال الدیــن  ســید 
انگلیس هــا بــه ایــن مبــدای خویــش، 
همیــش ثابت قــدم ماندنــد. مثــاً انگلیــس 
زمانــی کــه خواســت قبــرس را بــه اســتعمار 
امپراطــوری  از تصــرف  بکشــاند و آن را 
ــاه  ــار مرحــوم ش ــه درب ــد، ب ــی برهان عثمان
عبــاس پادشــاه ایــران، نماینــده فرســتاده و 
ــویق  ــا تش ــا عثمانی ه ــت ب ــه مخالف او را ب
ــر ســواحل  ــا ب ــه انگلیس ه ــی ک ــرد. وقت ک
ــا گذاشــتند - هنــدی کــه گهــوارۀ  هنــد پ
تمــدن بشــری و سرچشــمۀ قوانیــن اســت 
- همــراه بــا نوابــان و راجه هــای آن تمــاس 
برقــرار کردنــد و ضــد فرمانروایی شــان، 
آن هــا را برانگیختنــد و بــه اســتقال یافتــن 

از او، ایشــان را تشــویق نمودنــد؛ تــا این کــه 
بــر همــۀ راجه هــای هنــدی ســلطه یافتنــد.

وقتــی کــه انگلیــس اطــاع حاصــل کــرد 
ــکر  ــد لش ــه هن ــی ب ــاه دران ــه تیمورش ک
ــرن  ــاه ای ــاه،2 پادش ــی ش ــد، فتح عل می کش
را واداشــت کــه نیروهایــش را بــه خراســان 
بفرســتد و مانــع لشکرکشــی تیمورشــاه بــه 

هنــد گــردد.
ســید، فرانســه را ســتایش نمــوده و می گوید 
ــا  ــی پاش ــد عل ــوم محم ــان مرح ــه از زم ک
فرمانــروای مصــر، هــر مؤسســۀ آموزشــی را 
ــوی ها  ــاس گذار آن فرانس ــی، اس ــه ببین ک
بــوده انــد و انگلیــس هیــچ چیز ســودمندی 
بــرای مــردم در مصــر تأســیس نکــرده 

ــت.۳ اس
و  افغــان  دوم  جنــگ  از  ســپس  ســید 
انگلیــس، حــرف می زنــد و نتایــج احتمالــی 
آن را چنیــن بررســی می کنــد و می گویــد:

افغــان هــا نــژاد قــوی انــد و شــجاع، حــازم 
ــه حــد  ــر شرف شــان و متدیــن ب و غیــور ب
ــی کــه دســتانش  ــا زمان ــان ت حماســه. افغ
ــد،  ــته باش ــیر را داش ــل شمش ــوان حم ت
ــه نمی گــردد و دشــوار اســت  خاضــع بیگان
ــا  ــای افغان ه ــم نیزه ه ــا طع ــه انگلیس ه ک
ــن  ــه کامل تری ــان ب ــه ایش ــی ک را در آوان
نــوع تفنگ هــا و تفنگچه هــا مســلح بودنــد، 

فرامــوش نماینــد. صفحــۀ 2۰۸
بــا حملــه بــر افغانســتان، آتــش انقــاب در 
هنــد شــعله ور می گــردد، بــه گونــۀ دورانــی 

کــه ارتــش شــاه ایــران بــه خراســان، 
نزدیــک گردیــد، به خصــوص اگــر پیــر 
ــگ  ــوات« آن را جن ــد س ــتان »آخون کوهس
دینــی اعــان نمایــد و مــردم را بــه جهــاد 

ــۀ 2۰۹ ــد. صفح ــرا خوان ف
ــردن  ــش ک ــه در پی ــابقه یی ک ــس از مس پ
دســت دوســتی میــان روس و انگلیــس 
ــت،  ــده اس ــروع ش ــتان ش ــر افغانس ــا امی ب
ــا  ــه  روســیه ب ــه دور نیســت ک ــکان ب از ام
شــروع نبردهــا، از فرصــت اســتفاده نمایــد و 
بــا امیــر افغانســتان پیمــان ســری هجومــی 
و دفاعــی کــه شــاه ایــران هــم یــک طــرف 
ــری را  ــی دیگ ــدد و یک ــد، ببن ــه باش قضی
ــد،  ــس از هن ــاختن انگلی ــه کن س در ریش
کمــک کننــد و هندوســتان را میــان خــود 

ــد. صفحــۀ 2۰۹  تقســیم نماین
بــا وجــود این همــه، از امــکان بــه دور 
ــر اســاس کراهیــت  نیســت کــه افغان هــا ب
ــر  ــد، اگ ــا دارن ــا انگلیس ه ــه ب ــدی ک و حق
نیــاز پیــدا کننــد کشــور خــود را بــه روس ها 
تســلیم نماینــد و در آن حالــت، انگلیس هــا 
بــا هم پیمــان نــه، بلکــه بــا شــیطان روبــه رو 

خواهنــد شــد. صفحــۀ 21۰
ــتیا  ــتان اس ــر افغانس ــس ب ــرگاه انگلی ه
ــرز  ــا هم م ــا روس ه ــورت ب ــد، در آن ص یاب
خواهنــد شــد. ســید می افزایــد: اگــر چنیــن 
ــی کــه  ــِت جنگ جوی ــا آن مل شــد، افغان ه
مصمــم بــه قصــاص و انتقــام اســت، وســیلۀ 
ــد،  ــد ش ــت روس خواهن ــی در درس آماده ی
ــه کار  ــان را ب ــه کــه خواســت آن ــه هرگون ب
خواهــد گرفــت و در نتیجــه انگلیس هــا بــا 
ــده اند،  ــه رو ش ــه روب ــر از آن چ ــی بدت وضع

ــه رو خواهنــد گردیــد. صفحــۀ 211 روب
ــِت مســلمانان  ــه حمای "بلــی! انگلیس هــا، ب
دســت می یازنــد بــه گونه یــی کــه قصــاب، 
ــا  او  گوســفند را از گــرگان نجــات دهــد، ت
خــودش آن گوســفند را ذبــح و ســلخ نماید 
مســلمانان  کــه  اســت  شــگفت انگیز  و 
ــان  ــد و گم ــوش می نماین ــه را فرام این هم
ــی  ــمنان اصل ــا دش ــه روس ه ــد ک می برن
ایشــان هســتند. در حالــی کــه اگــر روس ها، 
ســرزمین های مســلمانان را صــد ســال هــم 
ــی  ــه غنایم ــم این هم ــد، بازه ــغال کنن اش
کــه انگلیس هــا آن را بــر خــود حــال 
ــت.  ــد پنداش ــال نخواهن ــد، ح می پندارن

   
بخــش  چهــارم،  جلــد  الکاملــۀ،  اآلثــار   )   1

1۷1 ص  ضیاءالخافقیــن، 
2   - رویدادهــای تاریخــی در این جــا نــزد ســید 
ــاه  ــرا تیمورش ــت، زی ــده اس ــط ش ــن خل جمال الدی
در شــوال 12۰۷ ق)مــی 1۷۹۳ م( وفــات یافتــه 
اســت و فتح علــی شــاه قاجــار در محــرم 1212 
ــات تیمورشــاه و  ق در حــدود پنــج ســال بعــد از وف
ــار،  ــان قاج ــد خ ــا محم ــش آغ کشــته شــدن عموی
ــه برخــاف  ــن حادث ــه ســلطنت رســیده اســت. ای ب
نبشــتۀ ســید جمــال، نــه در زمــان تیمورشــاه بلکــه 
ــان، روی داده  ــاه زم ــرش ش ــلطنت پس ــان س در زم
اســت و آن هنگامــی اســت کــه مهــدی علــی خــان 
از هندوســتان بــه حیــث نماینــدۀ انگلیــس بــه تهران 
می آیــد و در 121۴ ق بــا فتح علــی شــاه قاجــار 
دیــدار می کنــد و پادشــاه ایــران را آمــاده می کنــد تــا 
ــد و خیــال انگلیس هــا را از  ــه نمای ــر افغان هــا حمل ب
حملــۀ شــاه زمــان بــه هندوســتان، راحت بســازد و در 
ایامــی کــه شــاه زمان خــود را عقــب دروازه هــای هنــد 
رســانده بــود، از لشکرکشــی فتح علــی شــاه قاجــار بــه 
ســوی افغانســتان اطــاع حاصــل کــرد و دوبــاره بــه 
افغانســتان عــودت کــرد و در ایــن هنــگام، قندهــار به 

ــود. ــرادرش شــهزاده محمــود افتــاده ب دســت ب
 ۳  - ســید فرانســه را به رغــم این کــه هماننــِد 
ــتاید  ــت، می س ــتعمارگر اس ــوری اس ــتان کش انگلس
ــان ســید هــم آن کشــور، در جهــان اســام  و در زم
ــِن آن  ــۀ روش ــر نمون ــت و الجزای ــتعمراتی داش مس
ــردم آن  ــر م ــوی ب ــتعمارگران فرانس ــه اس ــت ک اس
ســامان ســتم روا  می داشــتند. امــا ســید در نشــریۀ 
العــروۀ الوثقــی هــم "پاریــس" را شــهر آزادی توصیــف 

می کنــد.
ــا انگلیــس،  برخــی نویســنده گان اختــاف ســید را ب
ــای  ــوی و انجمن ه ــونی فرانس ــژ فراماس ــاف ل اخت
فراماســونی انگلیــس می داننــد کــه شــاید زیــاد دقیق 
نباشــد؛ زیــرا ســید قبــل از این کــه بــه فرانســه بــرود 
ــا  و یــا در مصــر شــامل انجمــن فراماســونی شــود، ب
اســتعمار انگلیسی، در کشــمکش و مبارزه قرار داشت. 

میراث فکرِی 
سیدجمال الدین الحسینی األفغانی

بخش چهارم  فضل الرحمن فاضل  
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  ابوبکر صدیق

برخــی از اعضــای مجلــس نماینــده گان 
ــد  ــس تأکی ــروز مجل در نشســت علنــی دی
کردنــد کــه نظــر بــه بدامنــی  والیــات 
شــمال، بایــد افــراد مشــکوکی کــه به شــکل 
گروهــی بــه ایــن والیــات منتقل می شــوند، 

ــد. ــرار گیرن ــورد بررســی ق م
عبدالــرووف ابراهیمــی رییــس مجلــس 
ــن  ــه ای ــه این ک ــاره ب ــا اش ــده گان ب نماین
ــه  ــر نقط ــه ه ــه ب ــت ک ــردم اس ــق م ح
افغانســتان ســفر کننــد، گفــت:  مســووالن  
امنیتــی بــه خاطــر تامیــن امنیــت حداقــل 

ــد.  ــال کنن ــرس و پ ــافران پ ــن مس از ای
آقــای ابراهیمــی تاکیــد کــرد کــه پــرس و 
ــض  ــد برخــورد تبعی ــال از مســافران نبای پ

ــژاد پرســتانه تعبیــر شــود. آمیــز و ن
 بــه گفتــۀ او، ایــن کار بــا توجــه به دســایس 
ــی  ــرایط کنون ــود در ش ــای موج و توطیه ه

یــک نیــاز اســت.
ــس  ــو مجل ــک عض ــگل، ی ــا، گاب من ام
نماینــده گان گفــت که شــماری از مــردم که 
از والیــات جنوبــی بــه خاطــر کار بــه والیات 

شــمال می رونــد، از ســوی نهادهــای امنیتی 
 بــه ویــژه والیــت بلــخ آزار و اذیت می شــوند.
ایــن عضــو مجلــس تاکیــد کــرد کــه 
ــر  ــه ه ــد ب ــق دارن ــتان ح ــردم افغانس م
خواســته  کــه  از کشــور  نقطه یــی 
کننــد. زنده گــی  و  برونــد   باشــند 

هم چنــان، حبیبــه ســادات، نماینــده مــردم 
هلمنــد در مجلــس نیــز بــا اشــاره بــه ایــن 

موضــوع گفت که از ســفر جوانــان هلمندی 
ــود. ــری می ش ــمال جلوگی ــمت ش ــه س ب

بانــو ســادات،  مســووالن در والیات شــمالی 
ــردم  ــا م ــز ب ــض آمی ــورد تبعی ــه برخ را ب

جنــوب متهــم کــرد.
 درایــن حــال، ظهیــر ســعادت عضــو دیگــر 
خانــه  افغانســتان  می گویــد:  مجلــس 
مشــترک همه اســت، امــا مســووالن امنیتی 

حــق دارنــد، از افــرادی مشــکوکی به شــکل 
 گروهــی بــه شــمال می روند، بازپــرس کنند. 
آقــای ســعادت می گویــد کــه بازرســی 
از مســافران نبایــد برخــورد تبعیــض آمیــز 
تلقــی شــود، زیــرا مســووالن امنیتــی بــرای 
دفــاع از مــردم آن والیــات مســوولیت دارند. 
درهمیــن حــال، مســووالن امنیتــی والیــت 
ــرد مشــکوک  کاپیســا از برگشــتاندن ۸1 ف
ــر  ــد خب ــمالی بودن ــات ش ــازم والی ــه ع ک

می دهنــد.
عبدالــرزاق یعقوبــی، فرمانــده امنیــه والیــت 
کاپیســا، در گفت وگــو بــا روزنامــۀ مانــدگار 
ــب  ــه ش ــازده بج ــاعت ی ــه س ــد ک می گوی
دوشــنبه، پاســگاه های بررســی پولیــس 
والیــت کاپیســا هجــده تــن که هویت شــان 
ــری  ــافر ب ــا مس ــود از موتره ــخص نب مش

ــد. ــن کرده ان پای
آقــای یعقوبــی گفــت کــه ایــن افــراد ادعــا 
داشــتند کــه بــرای نشــتر زدن ُگل تریــاک 
بــه والیــات شــمالی می رونــد، امــا بــه گفتۀ 
فرمانــده امنیــه والیــت کاپیســا، ایــن ادعای 
ــر  ــه نظ ــی ب ــر قانون ــکوک و غی ــان مش آن

می رســید. 
فرمانــده امنیــه والیــت کاپیســا، می گویــد: 
ــت  ــهروندی والی ــا ش ــکوک، ادع ــراد مش اف
ــان  ــا برایش ش ــا، م ــتند. ام ــار را داش قنده
گفتیــم کــه در والیــات جنوبــی افغانســتان 
نیــز تریــاک زرع می شــود، چــرا بــه شــمال 
می رویــد؟ آنــان در ایــن مــورد پاســخ قانــع 

ــا  ــراد را ب ــن اف ــد، ای ــه نکردن ــده ارای کنن
ــت  ــه والی ــاره ب ــان دوب ــای حامل ش موتره

کابــل بازگشــت دادیــم.
آقــای یعقوبــی تأکیــد می کنــد که ایــن کار 
کم ســابقه اســت و در گذشــته ها در والیــت 

کاپیســا چنین اتفــاق نیافتده اســت.
کاربــران  از  برخــی  حــال،   درهمیــن 
ــبوک  ــژه فیس ــی به وی ــانه های اجتماع رس
یافتــه  ســازمان  توطیــۀ  را  کار  ایــن 

 . نــد ه ا ند ا می خو
ــران فیســبوک  شــفیق شــرق یکــی از کارب
در صفحــۀ خــود نگاشــه کــه توطیــه در راه 
ــه هزار  ــش از س ــود بی ــه می ش ــت، گفت اس
تــن جنگ جــو، پیــاده و از طریــق موتــر بــه 

بلــخ، بغــان و تخــار رفتــه انــد. 
بــه گفتــۀ آقــای شــرق، عمده تریــن هــدف 
ــت  ــن والی ــت و ای ــخ اس ــا بل ــن نیروه ای
مهــم و اســتراتژیک در آســتانه یــک نبــرد 

ــرار دارد. ــی ق ــورش نظام و ش
آگاهــان می گوینــد کــه انتقــال صدهــا 
تــن افــراد مشــکوک توســط بس هــای 
ــه والیت هــای شــماِل کشــور  مســافربری ب
کــه هویت شــان معلــوم نیســت، امــا در ایــن 
شــکی نیســت کــه طالبــان طــی ســال های 
ممکــن  شــکِل  ســاده ترین  بــه  اخیــر 
ــای  ــهرِی بس ه ــای ش ــن موتره ــا همی ب
مســافربری، از جنــوب بــه کابــل آمــده و از 
ــد.  ــمال رفته ان ــای ش ــه والیت ه ــا ب این ج

مجلس نماینده گان:

گروه های مشکوکی که به والیات شمالی می روند باید بررسی شوند

ــک  ــه ی ــرده ک ــام ک ــه اع ــور داخل وزارت ام
دســتگاه فرســتنده رادیویــی متعلــق بــه گــروه 
داعــش را در شــرق ایــن کشــور از بیــن بــرده 

اســت.
ــه  ــایت وزارت داخل ــه روی وبس ــری ک در خب
افغانســتان منتشــر شــده، موقعیــت ایــن 
ــت  ــن والی ــه اچی ــی منطق ــتنده رادیوی فرس

ــت. ــده اس ــه ش ــار گفت ننگره
ــه  ــزوده ک ــه اف ــانه های وزارت داخل ــر رس دفت
ــی کــه علیــه مخفیگاه هــای  ــات هوای در عملی
داعــش در اچیــن و نازیــان بــه راه انداخته شــد، 

۳۴ عضــو داعــش نیــز کشــته شــدند.
نهادهــای امنیتی افغانســتان زمســتان گذشــته 
نیــز از نابــودی ایســتگاه رادیویــی گــروه داعش 
موســوم بــه »رادیــو خافــت« در ننگرهــار خبر 

بودند. داده 
ترغیــب بــه جهــاد النــکاح، جمــع آوری پــول از 
وجوهــات مــردم و تبلیــغ بــرای گــروه داعــش 

بخــش عمــده نشــرات رادیــو خافــت بــود.
ــش در  ــی داع ــتگاه رادیوی ــدام ایس ــر انه خب
ــدن  ــته ش ــر کش ــد خب ــس از تایی ــن پ اچی
ــتان  ــش در افغانس ــر داع ــیب، رهب عبدالحس

می شــود. منتشــر 
افغانســتان  ریاســت جمهوری  گفتــه  بــه 
ــری از  ــداد دیگ ــراه تع ــه هم ــیب ب عبدالحس
اعضــای داعــش در عملیــات مشــترک نیروهای 
ویــژه افغــان و آمریکایــی در ولســوالی مهمنــد 

ــدند. ــته ش ــار کش ــت ننگره والی
پایــگاه اصلــی گــروه داعــش در افغانســتان در 
ــات  ــن از مح ــت و اچی ــار اس ــت ننگره والی

ــروه  ــن گ ــه ای ــراد وابســته ب ــع اف ــی تجم اصل
شــمرده می شــود.

حامیــان  و  افغانســتان  دولتــی  نیروهــای 
ــر  ــارها ب ــر فش ــای اخی ــی در هفته ه بین الملل

گــروه داعــش را افزایــش داده انــد.
پیــش از ایــن نیروهــای آمریکایــی بزرگ تریــن 
بمــب غیرهســته ای خــود را بــر مواضــع داعش 
در اچیــن پرتــاب کردنــد کــه در اثــر آن بیــش 

از ۹۰ عضــو داعــش کشــته شــدند.
ــروه  ــن گ ــتان از ای ــی افغانس ــای دولت مقام ه
بــه عنــوان یکــی از ســه گــروه اصلــی در کنــار 
گــروه طالبــان و شــبکه حقانــی یــاد می کننــد 

ــد.  ــت می جنگن ــا دول ــه ب ک
جنگ در قندوز

شــیر عزیــز کامــه وال، فرمانــده ارشــد پولیــس 
خبرهــای  افغانســتان  شمال شــرق  حــوزه 
مبنــی بــر پیشــروی گــروه طالبــان بــه ســوی 

ــت. ــرده اس ــهرکندز را رد ک ش
کــه  بودنــد  داده  گــزارش  منابــع  برخــی 
ــه  ــان ب ــروه طالب ــه گ ســتیزه جویان وابســته ب
ــتان  ــمال افغانس ــدز، در ش ــهر کن ــه ش حوم

شــده اند. نزدیــک 
دو  تنهــا  کــه  کامــه وال، می گویــد  آقــای 
ــهرکندزو  ــن ش ــاده بی ــس در ج ــگاه پولی پاس
منطقــه »خان آبــاد« بــه دســت گــروه طالبــان 

ــت. ــاده اس افت
ــوالی  ــز ولس ــرل مرک ــروه کنت ــن گ ــتر ای پیش
قلعــه زال در اختیــار گرفتــه کــه آقــای کامه وال 
ــن  ــن ای ــس گرفت ــرای پ ــی ب ــت برنامه های گف

ــد. ولســوالی روی دســت دارن

منابع  امنیتی:

ــی در جلســه فرستندۀ رادیویی داعش در ننگرهار نابود شد ــدارکات مل کمیســیون ت
بــه  ایــن هفتــه خــود، ۷ قــرارداد 
و ۳۴۷  میلیــارد  مجموعــی 2  ارزش 
کــرد. تاییــد  را  افغانــی   میلیــون 
ــوری  ــت جمه ــی ریاس ــر مطبوعات دفت
گفتــه  نشــرخبرنامه یی  بــا  دیــروز 
اســت کــه جلســه کمیســیون تــدارکات 
ملــی بــه ریاســت محمــد اشــرف 
ــد. ــزار ش ــته برگ ــام روز گذش ــی ش  غن
ــیون  ــای کمیس ــه، اعض ــن جلس در ای
روی 1۴ موضــوع تدارکاتــی و پــروژه 
ــه در  ــود ک ــث نم ــف بح ــای مختل ه
ــی،  ــدارکات مل ــیون ت ــه، کمیس نتیج
ــارد  ــه ارزش2 میلی ــرارداد را ب ــت ق هف
ــی را تاییــد کــرد.  و ۳۴۷ میلیــون افغان
 قراردادهــای تاییــد شــده قــرار ذیــل اند:
برگشــتاندن ۳۰  و  انتقــال  پــروژه   -
ــتان  ــاج افغانس ــن حج ــزار و 2۵۰ ت ه
 بــه عربســتان ســعودی در ســال 1۳۹۶.

- پــروژۀ خدمــات مشــورتی، جهــت 
ارائــه آمــوزش های تخنیکی و مســلکی 
ــد. ــان و هلمن ــل، لغم ــات کاب  در والی
- قــراداد پــروژه ارائــه خدمــات انترنتــی 
بیندویــت)Bandwidth(مربــوط بــه 
 وزارت مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتی.

ــگاه  ــال 1۵ دانش ــروژه اتص ــرارداد پ - ق
 هــای کشــور بــه شــبکه فایبــر نــوری؛

ــرای اتصــال  - قــرارداد پــروژهTIEN۴ ب
ــیای  ــی آس ــی و تحقیق ــبکه تحصیل ش

جنوبــی
- تمدیــد زمانــی قــرارداد بازســازی 11 
کیلومتــر بخــش اول ســرک دهــن پــل 
 پیــار دوآبــی تا منــدول والیت نورســتان

- قــرارداد تــدارک تیل بــرای طیارات که 
 پــرواز هــای داخلــی را انجام مــی دهند.

کمیســیون تــدارکات ملــی، پــروژه 
ســه بنــد وزارت انــرژی و آب را بــه 
منظــور تحلیــل اقتصــادی و همچنــان 
ســرک  دیزایــن  و  احــداث  پــروژه 

حــل  بخاطــر  را  شــبرغان  والیــت 
کــرد. اعــاده  تخنیکــی،   مشــکات 

ــرارداد  ــی، ق ــدارکات مل ــیون ت کمیس
انترنتــی  خدمــات  ارائــه  پــروژه 
“بیندویــت” مربــوط بــه وزارت مخابرات 
و تکنالــوژی را الــی اجــرای قــرارداد 
 جدیــد، بــه گونــه مشــروط تاییــد کــرد.
در این جلســه، برعــاوه مســوولین اداره 
ــوولین  ــی از مس ــی، برخ ــدارکات مل ت
کاکــس پارلمانــی مبــارزه علیــه فســاد 
ــیون  ــای کمیس ــدادی از اعض اداری، تع
مالــی و بودجــه شــورای ملــی، ســیگار و 
سیســتیکای حمایــت قاطع نیــز حضور 

داشــتند.

کمیسیون تدارکات ملی، ۷ قرارداد به ارزش بیش از ۲ میلیارد افغانی را تایید کرد

پنهــان کاری زیــادی بــه خــرج داده 
ــن  ــک از ای ــچ ی ــه هی ــرا ک ــود، چ می ش
مذاکــرات تاکنــون نتایــج ملمــوس و 
قابــل توجهــی را در برنداشــته اســت. در 
ــه  ــه ب ــا توج ــان ب ــد طالب ــش جدی جنب
درگیری هــای داخلــی و بــروز تفرقــه 
طالبــان،  صفــوف  در  چندپاره گــی  و 
ــد چــه کســی  ــاً نمی دان هیچ کــس دقیق
ــت  ــوم نیس ــت و معل ــی اس ــا چه کس ب
ــل  ــا دیگــری قاب ــان ب کــدام گــروه طالب
ــان  ــرکرده گان طالب ــت و س ــق اس تلفی
ــد  ــارات دارن هــر یــک چــه مقــدار اختی
ــد  ــران می توانن ــن رهب ــا ای ــه آی و اینک
ــت از تمــام دیگــر ســرکرده گان  ــه نیاب ب
تصمیم گیــری کننــد. ظاهــراً هیــچ یــک 

ــا آزادی  ــار ی ــان اختی ــای طالب از گروه ه
عمــل نــدارد تا بــا دولــت افغانســتان وارد 
مذاکــره شــود،  در غیــر ایــن صــورت بــا 
تحریم هــا و اقدامــات تنبیهــی پاکســتان 
ــی  ــچ تضمین ــد. هی ــد ش ــه خواه مواج
ــت  ــه پاکســتان در نهای ــدارد ک وجــود ن
خالصانــه بــه همــکاری بپردازد مگــر آنکه 
ــا،  ــوص ناامنی ه ــای آن در خص نگرانی ه
هــر چنــد بی پایــه و اســاس باشــد، 
ــردن ســازمان  ــر ک ــد. در گی کاهــش یاب
ملــل متحــد در مذاکــرات بــا طالبــان، نه 
ــی  ــا وجهه ی ــن گفت وگوه ــه ای ــا ب تنه
ــروعیت  ــی مش ــه نوع ــی و ب ــن الملل بی
می بخشــد بلکــه بــرای جهانیــان، ماهیت 
واقعــی مشــکات و موانــع برقــراری 
ثبــات در افغانســتان را شفاف ســازی 
می ســازد. روشــن  و  می کنــد 

ــه  ــگ افغانســتان ب ــر صــورت، جن در ه

مناقشــۀ همیشــه گی تبدیــل شــده کــه 
ــی و  ــر اصل ــک بازیگ ــتان در آن ی پاکس
محــوری اســت. هیچ کــس پاســخ همــه 
ــد، ولــی  مشــکات افغانســتان را نمی دان
ــتان  ــپ در افغانس ــت ترام ــد موفقی کلی
ــر در  ــر بزرگت ــه تصوی ــدی او ب در پای بن
ــات در  ــه اســت؛ اینکــه ثب منطقــه نهفت
ــر  ــی جدایی ناپذی ــه گونه ی ــتان ب افغانس
بــه رفتــار پاکســتان گــره خــورده اســت. 
خوشــبختانه هنــوز فرصــت کســب 
پیــروزی در افغانســتان وجــود دارد، ولــی 
ــه  ــر آنک ــاد مگ ــد افت ــاق نخواه ــن اتف ای
واشــنگتن توجــه خــود را بــه توافــق بــا 
جبهــه پاکســتان معطــوف ســازد و بــا در 
ــه  ــرد واقع بینان ــک راه ب ــن ی پیــش گرفت
ــه  ــات هوش مندان ــک ترتیب ــی، ی و عمل
ــرد را در  ــرد - ب ــر اســتراتژی ب مبتنــی ب

ــرد.  پیــش بگی

قمار ترامپ در...

ACKU
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فیسبوک نامه

  مسعود حسن زاده

حکومت دروغ می گوید
ــرای این کــه یقیــن پیــدا کنیــم کــه ادعــای اشــرف  ب
خــان در مــورد کشــته شــدن فرمانــده نیروهــای داعش 
در ننگرهــار، چرندی ســت در راســتای چرندهــای 
ســابق و ســرپوش گذاشــتن بــر ناکامــی و بی اراده گــی 
حکومــت و شــرکایش در مبــارزه بــا دشــمنان مــردم، 
بایــد آمارهــای حداقــل یــک ســال گذشــته در مــورد 
ادعــای کشــتن داعشــیان در جال آبــاد، از ســوی 
حکومــت را بررســی کنیــم. اگــر آمارهــای ارایــه شــده 
درســت بــوده باشــند، نتیجه گیــری ایــن می شــود کــه:

ــش  ــو داع ــار، عض ــوس ننگره ــم نف ــش اعظ 1- بخ
ــتند. هس

2- خطــر داعــش نســبت بــه طالبــان در شــرق کشــور 
ــت. ــر اس ــر و مهم ت جدی ت

۳- ادعاهــای باشــنده گان جال آبــاد مبنــی بــر این کــه 
داعشــیان بــه وســیلۀ طیاره هــای ناشــناس بــه منطقــه 

آورده می شــدند درســت اســت.
۴- بــه ایــن ترتیــب، تــا حــاال چندصــد هــزار نفــوس 
جال آبــاد توســط نیروهــای حکومتــی بــه قتــل 

رســیده اند.
ــد اســت،  ــا چرن ــن ادع ــم ای ــه ه ــم ک ــا می دانی ــا م ام
هــم ادعاهــای پشــت ســرهم حکومــت در مــورد 
کشــتن یــک صــد تــن و دوصــد تــن و ششــصد تــن 
و... از ســربازان داعــش در ننگرهــار، و هــم داعــش 
افســانۀ ســاخته شــدۀ خــود حاکمیــت اســت. حکومت 
و مدیرانــش هرجــا در برابــر طالبــان نــاکام می شــوند، 
آن ناکامــی را بــا اعــام خبــری جعلــی مبنــی بــر قتــل 
داعشــیان در ننگرهــار جبــران می کننــد. مثــل امــروز 
کــه درســت در لحظه یــی کــه کنــدز در حــال ســقوط 
ــر  ــن خب ــد و ای ــط آم ــان روی خ ــرف خ ــت، اش اس

ــرد. ــام ک ــاس را اع ــِک بی اس مضح

  نجیم رحیمی

جنگ پرسش برانگیز کندز!
واقعــاً پرســش برانگیز اســت کــه پیــش از یــورش 
بــر بخش هــای کنــدز، همــواره غــرش  طالبــان 
هواپیماهــای جیــت و چرخبال هــا خــواب مــردم را تلخ 
ســاخته بــود، امــا حــاال کــه ســه روز می شــود بیــش از 
1۰ پایــگاه و پاســگاه نظامــی در شــاهراه کندز-تخــار از 
ســوی طالبــان محاصره انــد، از نیروهــای هوایــی کشــور 
ــی خارجــی چنــدان خبــری نیســت!  و نیــروی هوای

ــت،  ــش اس ــب و پرس ــل تعج ــه قاب ــری ک ــورد دیگ م
این کــه در ایــن مــدت، مســووالن حکومــت محلــی و 
مرکــزی، بــه نیروهــای گیرمانــده، آب، نــان و مهمــات 
نرســانده اند! امــروز، ســربازان پاســگاه نوآبــاد در شــاهراه 
کندز-تخــار، بــه دلیــل نرســیدن نیــروی کمکــی، نبود 
ــان  ــان و تمامی ش ــیر طالب ــنه گی، اس ــات و گرس مهم

تیربــاران شــدند.
ولســوالی قلعــۀزال ایــن والیــت نیــز بــه دلیل نرســیدن 
نیــروی کمکــی، پــس از دو روز نبــرد، دیــروز به دســت 
طالبــان ســقوط کــرد و در پــی آن، هــزار خانــواده آواره 
ــز حــدود  ــک« نی ــر ی ــی »پامی ــات نظام شــدند. عملی
ــه هــدف پاکســازی روســتاها از  ــش، ب ــه پی ســه هفت
وجــود طالبــان، در شــمال شــهر کنــدز راه انــدازی شــد 
کــه در نتیجــه، بیــش از 2 هــزار خانــواده از ۸ روســتا، 
آواره شــدند، امــا حتــا یــک روســتا از وجــود طالبــان 

پاکســازی نشــد!
پــس از دور دوم ســقوط شــهر کنــدز نیز طالبــان هدف 
ــه هــدف  ــات نظامــی واقعــی ب ــد و عملی ــرار نگرفتن ق
نابــودی پناه گاه های شــان در اطــراف شــهر کنــدز، 
ــر  ــوز زی ــان تاهن ــن شــهر هم چن ــدازی نشــد و ای راه ان

ــد. محاصــرۀ طالبــان باقــی مان
از همــه تعجب برانگیزتــر این کــه تاهنــوز کمربنــد 
دفاعــی امنیتــی، بــه هــدف پاســبانی شــهر ایجاد نشــد 
ــد امنیتــی  ــد بلن ــر تهدی ــان زی ــت، هم چن ــن والی و ای

ــرار دارد. ق

رییس جمهــوری جدیــد فرانســه تأکیــد 
کــرد، کشــورش بــه ایفــای نقــش در حــوزۀ 
مبــارزه بــا تروریســم ادامــه خواهــد داد و در 

ایــن زمینــه طلیعــه دار خواهــد بــود.
ماکرون، رییس جمهــوری  امانویــل 
ــود در  ــخنرانی خ ــه در س ــب فرانس منتخ
ــه فصــل  ــان این ک ــا بی ــش ب ــع حامیان جم
دیگــری در تاریــخ طوالنــی کشــورش رقــم 
ــار  ــردم اظه ــه م ــاب ب ــت، خط ــورده اس خ
ــی  ــرد طوالن ــک نب ــس از ی ــما پ ــرد: ش ک
ــن  ــه م ــد ب ــم گرفتی ــک تصمی دموکراتی
ــیار  ــر بس ــن ام ــن از ای ــد و م ــاد کنی اعتم

خرســندم.
او متعهــد شــد کــه شــکاف های اجتماعــی 
دهــد.  قــرار  مدنظــر  را  کشــورش  در 
ــه  ــه در ادام ــد فرانس ــوری جدی رییس جمه

ــر  ــه منج ــی را ک ــرد، دالیل ــان ک خاطرنش
ــای  ــه جناح ه ــردم ب ــه م ــن شــده ک ــه ای ب

افراطــی دهنــد، می دانــد.
 ماکــرون تصریــح کــرد: در پنــج ســال آینده 
مــن بــا افتخــار و اراده بــه فرانســه خدمــت 
ــرد:  ــد ک ــن تأکی ــرد. او هم چنی ــم ک خواه
ــر  ــود در ام ــش خ ــای نق ــه ایف ــه ب فرانس
مقابلــه بــا تغییــرات آب و هوایــی و مبــارزه 

ــا تروریســم ادامــه خواهــد داد. ب
ــس  ــری فران ــبکۀ خب ــزارش ش ــاس گ براس
2۴، ماکــرون در ایــن زمینــه هم چنیــن 
تصریــح کــرد: فرانســه در خــط مقــدم 
مبــارزه بــا تروریســم خواهــد بــود. ماکــرون 
قبــل از انتخــاب بــه عنــوان رییس جمهوری 
فرانســه گفتــه بــود کــه مبــارزه با تروریســم 
از جملــه اولویت هــای دولــت او خواهــد بــود.

وزارت دفــاع امریــکا حمایــت خــود را از طرح 
ــک  ــان م ــری ج ــارد دال ــی ۷.۵ میلی نظام
کیــن بــا هــدف تقویــت حضــور نظامــی ایــن 
ــام  ــیه اع ــیا اقیانوس ــه آس ــور در منطق کش

کــرده اســت.
ــال،  ــتریت ژورن ــه وال اس ــل از روزنام ــه نق ب
گــری راس، ســخنگوی پنتاگون در ســخنانی 
ــن  ــر ای ــکا ب ــاع امری ــرد: وزارت دف ــد ک تأکی
بــاور اســت که منطقــۀ آســیا اقیانوســیه یک 
اولویــت مهــم اســت و از طــرح ۷.۵ میلیــارد 
ــت  ــرای تقوی ــن ب ــک کی ــان م ــری ج دال
حضــور نظامــی امریــکا در ایــن منطقــه 

ــرد. ــت خواهــد ک حمای
در مــاه جنــوری جــان مــک کیــن، رییــس 
کمیتــۀ خدمــات مســلح ســنای امریــکا 
طرحــی را بــرای اختصــاص 1.۵ میلیــارد دالر 
در ســال طــی 2۰1۸ تــا 2۰22 میــادی بــا 
هــدف گســترش و تقویــت حضــور نظامــی 
امریــکا در آســیا اقیانوســیه ارایه کرده اســت.
ســخنگوی پنتاگــون در ادامــه تصریــح کــرد: 
ــرای  ــت مهــم ب ــک اولوی آســیا اقیانوســیه ی
امریــکا اســت و وزارت دفــاع امریــکا متعهــد 

ــه  ــت ک ــأله اس ــن مس ــن دادن ای ــه تضمی ب
ــرای  ــادر ب ــاده و ق ــی آم ــای امریکای نیروه
مقابلــه بــا چالش هــای احتمالــی در منطقــه 

هســتند.
ایــن روزنامــه افــزود: جیمــز ماتیــس، وزیــر 
دفــاع امریــکا نیــز اخیــراً از ایــن طــرح 
حمایــت کــرده اســت. او در ســخنانی تأکیــد 
ــدرت  ــت ق ــب تقوی ــرح موج ــن ط ــرد: ای ک
ــای  ــگاه نیروه ــای جای ــکا و ارتق ــش امری ارت

ــد. ــد ش ــه خواه ــی در منطق امریکای
تنش هــا در منطقــه بــه واســطۀ ادامــۀ 
ــای  فعالیت هــای موشــکی و هســته یی کوری
و  امریــکا  نظامــی  مانورهــای  و  شــمالی 
کوریــای جنوبــی بــه شــدت افزایــش یافتــه 
اســت. امریــکا ناوگــروه ضربــت را بــه منطقــه 
اعــزام کــرده و کوریــای شــمالی نیــز بــر ادامۀ 
فعالیت هــای اتمــی و موشــکی خــود تأکیــد 

کــرده اســت.
ــاخت و  ــا از س ــنگتن باره ــن، واش ــر از ای غی
ســاز جزیره هــای مصنوعــی توســط چیــن در 
دریــای جنوبی چیــن انتقاد کرده و خواســتار 
ــات شــده اســت. ــن اقدام ــف شــدن ای متوق

رجــب طیــب اردوغــان بــا اشــاره بــه بناهــای 
ــت: کاش  ــدس در ســوریه گف تاریخــی و مق

ــناختم. ــوریه را نمی ش س
رییس جمهــور  اردوغــان،   طیــب  رجــب 
ــۀ  ــه در منطق ــرد: آنچــه ک ــام ک ــه اع ترکی
مــا در حــال رخ دادن اســت، اثبــات می کنــد 
ــدس و  ــمبل های مق ــته ایم از س ــه نتوانس ک

ارزش های مــان دفــاع کنیــم.
او ادامــه داد: در حــال حاضــر اتفاقــات در 

ســوریه و عــراق،  کشــورهایی کــه مهم تریــن 
ــای  ــود ج ــامی را در خ ــای اس ــار و بناه آث
ــد.  ــاره می کن ــه پ ــان را تک ــد، قلب م داده ان
را  ســوریه  کاش  می گویــم  هرازگاهــی 
نمی شــناختم. بعــد از آشــنایی بــا ایــن 
کشــور،  اتفاقــات کنونــی بیشــتر رنجــم 

می دهــد.
ــتانی در  ــار باس ــب آث ــرد: "تخری ــه ک او اضاف

ــد." ــت می کن ــیار ناراح ــا را بس ــوریه م س

ماکرون:

به مبارزه با تروریسم ادامه می دهیم

طرح ۷.۵ میلیارد دالری پنتاگون برای آسیا

رئال مادرید پدیدۀ فالمنگو را گران تر از قیمت خرید

ــدۀ  ــتن پدی ــودن پیوس ــی ب ــی از قطع ــپانیایی و برزیل ــانه های اس رس
ــد. ــر داده ان ــانی ها خب ــه کهکش ــل ب ــوی برزی ــگاه فامنگ ــوان باش نوج

ــه ۵۰  ــد ب ــم آن می توان ــه رق ــنهادی ک ــا پیش ــد ب ــگاه رئال مادری باش
میلیــون یــورو برســد، بــرای خریــد وینیســیون جونیــور، پدیــدۀ باشــگاه 
فامنگــوی برزیــل دســت بــه کار شــده اســت و از بیــم تکــرار اتفاقــی 
ماننــد از دســت دادن نیمــار -ســتارۀ ســابق ســانتوس کــه بــه بارســلونا 
پیوســت- حاضــر شــده بــه او و باشــگاهش حتــا رقمــی باالتــر از غرامــت 

فســخ قراردادشــان پیشــنهاد بدهــد.
ــا  ــازی اش را ب ــن ب ــه زودی اولی ــه ب ــل ک ــال برزی ــد فوتب ــدۀ جدی پدی
ــای جــام  ــه در رقابت ه ــا درخششــی ک ــد داد، ب ــو انجــام خواه فامنگ
زیــر 1۷ ســاله های امریــکای جنوبــی داشــت، اهالــی دنیــای فوتبــال را 
متحیــر و مشــتریان فراوانــی پیــدا کــرده اســت. از مــاه جنــوری امســال، 
بــزرگان فوتبــال اروپــا جنــگ بــرای جــذب ویســنیوس را آغــاز کرده انــد، 
امــا طبــق ادعــای شــبکۀ گلوبو اســپورته که گــزارش اخیــر نشــریۀ مارکا 
ــا  را تأییــد کــرده اســت، ایــن کهکشــانی ها هســتند کــه توانســته اند ب

ایــن بازیکــن جــوان بــه توافــق برســند.
گلوبواســپورته اعــا کــرده اســت کــه رئال مادریــد از تــرس از دســت دادن 
ویســنیوس، بــه او قــراردادی ۴۹ میلیــون یورویــی پیشــنهاد کــرده و این 
در حالــی اســت کــه غرامــت فســخ قــرارداد او بــا فامنگــو ۳۰ میلیــون 
ــه  ــد ب ــگاه رئال مادری ــی از باش ــوم نماینده گان ــرار معل ــت. از ق ــورو اس ی
ــنیوس  ــا ویس ــی ب ــورت قطع ــه ص ــا ب ــد ت ــفر کرده ان ــرو س ریودوژانی

قــرارداد ببندنــد و از رئالــی شــدن او اطمینــان حاصــل کننــد.
در همیــن حــال، گــزارش شــده اســت کــه باشــگاه رئال مادریــد توانســته 
ــد  ــب کن ــو را جل ــگاه فامنگ ــواده اش و باش ــنیوس، خان ــت ویس رضای
ــد در  ــل 1۹-2۰1۸ نمی توان ــا فص ــاله ت ــن 1۶ س ــن بازیک ــد ای هرچن
اللیــگا بــازی کنــد. بــه ایــن ترتیــب او در حالــی کــه بازیکــن رئال مادرید 

خواهــد بــود یــک ســال دیگــر بــرای فامنگــو بــازی خواهــد کــرد.
طبــق ادعــای نشــریۀ مــارکا، باشــگاه بارســلونا هم بــه جذب ویســنیوس 
تمایــل داشــته و در واقــع بــه دلیــل رابطــه خــوب او بــا آنــدره کــوری 
)اســتعدادیاب کاتاالن هــا در فوتبــال برزیــل( مطمیــن بــوده کــه می تواند 
ایــن نوجــوان برزیلــی را جــذب کنــد، امــا ظاهــراً ایــن بــار مــردی کــه 
مســبب انقــال نیمــار بــه نوکمپ شــد، نتوانســته بــرای باشــگاه بارســلونا 

یــک پدیــده برزیلــی مســتعد دیگــر را بــه خدمــت بگیــرد.

کانته، بهترین بازیکن فصل جاری انگلیس شد
هافبــک فرانســوی چلســی از جانــب اتحادیــۀ فوتبال نویســان انگلیــس 
بــه عنــوان بهتریــن فوتبالیســت ایــن کشــور در فصــل جــاری انتخــاب 

شــد.
ــه، هافبــک فرانســوی  ــو کانت ــۀ فوتبال نویســان انگلیــس، اِن گول اتحادی
تیــم فوتبــال چلســی را بــه عنــوان بهتریــن بازیکــن فصــل 2۰1۶-1۷ 
انگلیــس انتخــاب کــرد. هافبــک فرانســوی آبی پوشــان لندنــی پیــش از 
)PFA( ایــن هــم از جانــب اتحادیــۀ فوتبالیســت های حرفه یــی انگلیــس
بــه عنــوان بهتریــن بازیکــن فصــل جــاری انگلیــس معرفــی شــده بــود.
کانتــه 2۶ ســاله کــه پــس از قهرمانــی بــا لسترســیتی در فصل گذشــته 
رقابت هــای لیــگ برتــر بــه چلســی پیوســت، ایــن فصــل نیــز در آســتانۀ 
قهرمانــی بــا ایــن تیــم لندنــی اســت و اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد، اولیــن 
بازیکــن تاریــخ لیــگ برتــر خواهــد شــد کــه دو قهرمانــی متوالــی بــا دو 

باشــگاه مختلــف را تجربــه کــرده اســت.

اردوغان:

ACKUکاش سوریه را نمی شناختم
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حزب کنگرۀ ملی افغانستان:

حکمتیار به خواست امریکایی ها وارد کابل شده است

رییــس حــزب کنگــرۀ ملــی افغانســتان می گویــد کــه گلبدیــن 
حکمتیــار رهبــر حــزب اســامی بــه خواســت و حمایــت 
امریکایی هــا بــه پروســه صلــح پیوســته و بــه کابــل آمــده و هدف 
ــت. ــور اس ــی در کش ــای داخل ــاره جنگ ه ــاز دوب ــار آغ حکمتی

داکتــر عبدالطیــف پــدرام رییــس حــزب کنگــرۀ ملی افغانســتان 
دیــروز دوشــنبه، 1۸ثــور در یک نشســت خبــری در کابــل گفت، 

حکمتیــار بــه خواســت امریکایی هــا وارد کابــل شــده اســت.
ــت  ــا دول ــح ب ــه صل ــای توافقنام ــس از امض ــار پ ــای حکمتی آق
ــی  ــا کاروان ــور( ب ــته )1۴ ث ــه گذش ــنبه هفت ــتان، پنجش افغانس
ــد. ــل ش ــرد، وارد کاب ــی ک ــی م ــه وی را همراه ــی ک  از نظامیان
حکمتیــار در ســخنرانی های خــود در ارگ و ورزشــگاه شــهر کابل 
ــرای  ــا، ب ــت خارجی ه ــدون حمای ــه او ب ــرده اســت ک ــد ک تاکی
 تامیــن صلــح و برچیــدن جزایــز قــدرت وارد کشــور شــده اســت.

ــن  ــرای تامی ــه ب ــار ن ــه حکمتی ــد ک ــدرام می گوی ــای پ ــا آق ام
صلــح، بلکــه بــرای آغــاز دوبــارۀ جنگ هــای قومــی و تنظیمــی 

ــل شــده اســت. وارد کاب
کــه  می گویــد  افغانســتان  ملــی  کنگــرۀ  حــزب  رییــس 
ــه  ــد، ب ــا مــی کن ــار، برخــاف آنچــه کــه ادع ــن حکمتی گلبدی
ــا  ــا هلی کوپتره ــده و ب ــل ش ــا وارد کاب ــی ه ــت امریکائ خواس
ــده اســت. ــل آم ــه کاب ــی ب ــی توســط ســربازان امریکای  امریکای

برنامه یــی  هیــچ  حکمتیــار   « می گویــد:  پــدرام  آقــای 
بــرای تامیــن صلــح در کشــور نداشــته بلکــه می خواهــد 
کنــد«. کامــل  افغانســتان  در  را  پشــتون ها   ســلطه 

حــزب اســامی بــه رهبــری گلبدیــن حکمتیــار تاکنــون دربــارۀ 
ایــن ادعاهــای حــزب کنگــره ملــی واکنشــی نشــان نــداده اســت.

پ��هداس��ېح��الک��ېچ��ېټ��اکل
ش��وېامري��کاپ��هلن��ډوورځ��وک��ې
ن��وې خپل��ه اړه پ��ه افغانس��تان د
اس��تراتيژياع��انک��ړي،افغانس��تان
حکوم��تواي��ي،امري��کاډاډورک��ړی
د ب��ه ک��ې دغ��ېس��تراتيژي چ��ې
افغانس��تانلومړيتوبون��هپ��هپ��امک��ې

ونيس��ي.
دافغانس��تاندمل��يامني��تش��ورا
ت��وابغورځن��ګد ددفت��رويان��د
ت��ه راډي��و ازادي ورځ پ��ه دوش��نبې
ووي��لچ��ېل��هامري��کاس��رهش��ويو
خب��روک��ېډاډورک��ړلش��ویچ��ېد
ترهګ��رۍپ��روړان��دېدمب��ارزېبرخه
ک��ېب��هدافغانس��تانغوښ��تنېپ��هپ��ام

ک��ېوني��ولش��ي.
ک��ړه:  زيات��ه غورځن��ګ ښ��اغلي
"ب��ېل��هش��که،کوم��ېغوښ��تنېاو
نظري��اتچ��ېدافغ��اندول��تل��ه
ل��وريمط��رحش��وي،امري��کام��وږت��ه

ډاډراک��ړیچ��ېداب��هدترهګ��رۍپ��ه
وړان��دېپ��هن��وېپالېس��ۍک��ېپ��هپ��ام

ک��ېونيس��ي“.
د وين��ا، پ��ه غورځن��ګ ښ��اغلي د
افغانس��تانامنيت��ياودفاع��يځواکون��و
پ��هځانګ��ړيډولدهواي��يځواکون��و
پي��اوړيک��ولاوتجهي��ز،دترهګ��رۍ
پ��روړان��دېدمب��ارزېبرخ��هک��ېد
څل��ورکل��نپ��انعمل��يک��ولاود
دغ��وډل��وپ��هځانګ��ړيډولداع��ش
د دول��ت افغ��ان د وړل لهمنځ��ه

لومړيتوبون��وي��وهبرخ��هده.
پ��هدېوروس��تيوک��ېدامري��کادف��اع
وزي��رجېمزمټې��ساودنوم��وړيهېواد
دمل��يامني��تس��اکارمک مس��ټر
افغانس��تانت��هس��فرونهوک��ړلچ��ېد
ترهګ��رۍپ��روړان��دېدمب��ارزېپ��ه
برخ��هک��ېدواش��نګټنپالېس��يددغ��و
س��فرونوداجن��ډأي��وهمهم��هبرخ��هوه.
ي��وش��مېرامريکاي��يورځپاڼ��ومخک��ې

د چ��ې ورک��ړي راپورون��ه دې ت��ر
امري��کاولسمش��رب��هډې��رژرپ��هدې
اړهپرېک��ړهوک��ړيچ��ېافغانس��تان

ک��ېڅ��هډولاق��دامک��وي.
نيوي��ارکپوس��ټورځپاڼ��ېپ��هخپل��ې
هم��دې ت��ر ک��ې ګڼ��ه وروس��تۍ
س��رليکالن��دېي��ومطل��بچ��اپ
د اړه پ��ه افغانس��تان د چ��ې ک��ړی
اړه پ��ه اس��تراتېژۍ ن��وې د امري��کا

دي. راغل��ي پهک��ې
ورځپاڼ��هليکل��يچ��ېدولسمش��ر
ټرم��پپ��هامنيت��يکابين��هک��ېدامريکا
پ��هتاري��خک��ېدت��رټول��واوږدمهال��ې
جګ��ړېپ��هاړهت��رڅ��واووني��وبح��ث
وروس��تهباالخ��رهتې��رهاوون��ۍامنيت��ي
چارواک��يدافغانس��تانپ��هاړهدمهم��و
ک��ې برخ��ه پ��ه ټک��و س��تراتيژيکو

موافق��ېت��هورس��ېدل.
پ��هدغ��وبحثون��وک��ېهغ��هچارواک��ي
د امري��کا د ک��ې افغانس��تان چ��ې
پوځ��يپراختي��اپلوي��انوو،بريال��ي

ش��ويدي.
نيوي��ارکپوس��ټواي��ي،ت��رکوم��ه
چ��ېطالب��انس��ولېت��هن��هويحاض��ر
ش��وي،پ��روړان��دېبهي��ېبريدون��ه

زي��اتش��ي.
ي��ادېورځپاڼ��ېدي��وش��مېرامريکايي
چارواک��ول��هقول��هچ��ېنومونهي��ې
ن��هدياخيس��تلش��وي،خ��وددغ��ې
س��تراتيژۍل��همحتويات��وخب��ردي،
د س��تراتيژۍ دغ��ې د چ��ې ليک��ي
عمل��يکول��ولپ��ارهپ��هکلن��يډول23 

ميلي��اردهډال��روت��هاړتي��اده.
خ��ودافغانس��تاند مش��رانو جرګ��ې 
خپل��و  د  افغانس��تان  ريي��س واي��ي،
ګاونډي��و هېوادون��و پ��ه پرتل��ه ډې��ر 
زيام��ن کې��ږي،هغ��ه ګاونډي��ان چ��ې 

مخالف��و  د  دول��ت  د  ب��اور  پ��ه  ده  د 
ک��وي. مات��ړ  ډل��و  وس��له والو 

فضل اله��ادي مس��لميار د دوش��نبې پ��ه 
ورځ ازادي راډي��و ت��ه ووي��ل،ټ��ول هغ��ه 
کس��ان چ��ې د افغانس��تان د خلک��و 
د ځورون��ې الم��ل ګرځ��ي،امري��کا 
ي��ې باي��د پ��ر وړان��دې عمل��ي اق��دام 

وک��ړي.
ښ��اغلي مس��لميار زيات��ه ک��ړه: "پ��ه 
دې نې��ږدې وختون��و ک��ې امري��کا د 
افغانس��تان پ��ر وړان��دې خپل��ه ن��وې 
پالېس��ي وروس��تۍ ک��ړې او ک��ه خ��دای 
غوښ��تل اع��ان ب��ه ش��ي،دا پالېس��ي 
ب��ه د افغانس��تان د خلک��و پ��ه خي��ر او د 
دوی مات��ړ لپ��اره وي،هغ��ه څ��ه چ��ې 
م��وږ ورڅخ��ه ن��ن ځورې��ږو او هغ��ه 
تکلي��ف چ��ې ل��ه ګاونډيان��و څخ��ه 
دوس��تۍ  ل��ه  امري��کا  د  رارس��ېږي،
څخ��ه دی،باي��د امري��کا ناځوان��ي 
خلک��و  د  افغانس��تان  د  او  ونه ک��ړي 
ت��ر څن��ګ ودرې��ږي او د هغ��وی پ��ر 
وړان��دې چ��ې زم��وږ خلک��و ت��ه ت��اوان 

رس��وي،عمل��ي اق��دام وک��ړي“.
د ترهګ��رۍ پ��ر وړان��دې مب��ارزه پ��ه 
تې��رو 16 کلون��و ک��ې پ��ه افغانس��تان کې 

د امري��کا ل��ه کړن��و څخ��ه ده.
د افغانس��تان د مش��رانو جرګ��ې رئي��س 
پ��ه دې ب��اور دی چ��ې باي��د د ترهګ��رو 
ډل��و پ��ر وړان��دې د اوږدې م��ودې لپ��اره 
د افغانس��تان ل��ه خلک��و څخ��ه مات��ړ 
د امري��کا د ن��وې پالېس��ۍ ي��وه برخ��ه 

وي.
د راپورن��و ل��ه مخ��ې،ټ��اکل ش��وې چې 
د افغانس��تان پ��ه اړه د امري��کا ن��وې 
س��تراتيژي د روان��ې مې��ادې مياش��تې 

ت��ر 16م��ې نېټ��ې اع��ان ش��ي.

 بانــک جهانــی و حکومــت افغانســتان 
ــطح  ــارۀ س ــترکی را در ب ــزارش مش گ
ــه  ــد ک ــر کردن ــور منتش ــر در کش فق
براســاس آن همزمــان بــا کاهــش 
ــترش  ــادی و گس ــد اقتص ــدید رش ش
ــه  ــور ب ــر در کش ــطح فق ــا، س ناامنی ه

ــت. ــه اس ــش یافت ــدت افزای ش
ــت افغانســتان  ــی و حکوم ــک جهان بان
گــزارش مشــترک شــان را دیــروز 

ــد. ــر کردن ــور منتش ــنبه، 1۸ ث دوش
براســاس ایــن گــزارش در جریــان 
سه ســال پــس از خــروج نیروهــای 
بین المللــی )ســال 2۰11 میــادی( 
ــد  ــدید رش ــش ش ــتان، کاه از افغانس
ــر و  ــی، فق اقتصــادی و گســترش ناامن

ــت. ــه اس ــش یافت ــکاری افزای بی
گــزارش نشــان می دهــد کــه فقــر 
 2۰11 ســال های  در  افغانســتان  در 
بــه ۳۶ درصــد می رســید  و 2۰12 
و ایــن رقــم در ســال های 2۰1۳ و 
ــت و  ــش یاف ــد افزای ــه درص 2۰1۴ س
بــه ۳۹ درصــد رســید و ایــن وضعیــت 
ــون  ــه 1.۳ میلی ــت ک ــن معناس ــه ای ب
ــه  ــادر ب ــون ق شــهروند افغانســتان اکن
و  خوراکــی  نیازمندی هــای  تامیــن 

ــتند. ــود نیس ــی خ غیرخوراک

گــزارش افــزوده اســت کــه ارقــام 
ســال های 2۰1۳ و 2۰1۴ نشــان دهندۀ 
ــی  ــای کاریاب ــر فرصت ه ــت بدت وضعی
اســت و از ســال 2۰12 بــه بعــد بیکاری 
ــر  ــه براب ــتایی س ــای روس در منطقه ه

افزایــش یافتــه اســت.
بــه اســاس گــزارش، در ســال های 
دو میلیــون  تقریبــاً  2۰1۳ و 2۰1۴ 
شــهروند افغانســتان بیــکار بودنــد که از 
آن جملــه ۶۰ درصــد آنان مــردان و ۷۴ 
درصــد از ایــن بیــکاران در منطقه هــای 

ــد. ــی کردن ــی م ــتایی زنده گ روس
گــزارش نشــان می دهــد کــه »جوانــان 
و کارگــران بیســواد« قشرهای ســت کــه 

ــده اند،  ــل ش بیشــترین ضــرر را متحم
ــال های 2۰1۳ و 2۰1۴  ــه در س چنانچ
از میــان هــر ســه جــوان، بین ســن 1۴ 
ــد  ــکار بوده ان ــان بی ــی از آن ــا 2۴، یک ت
کــه ســهم بیــکاری جوانــان ۴۶ درصــد 
از ُکل افــراد بیــکار را تشــکیل مــی داد.

ــت  ــده اس ــه ش ــزارش گفت ــن گ در ای
کــه حکومــت افغانســتان مبــارزه برضد 
ــت  ــادی و وضعی ــته اقتص ــد آهس رش
وخیــم امنیتــی را ادامــه می دهــد، امــا 
ــه نظــر می رســد کــه فقــر هنــوز در  ب

ســطح بلنــد آن باقــی مانــده اســت.
هرچنــد ایــن ارقــام از ســال 2۰1۴ 
ــت  ــزارش حاکی س ــن گ ــا ای ــت، ام اس

و  اجتماعــی  پیشــرفت های  کــه 
گونــه ی  بــه  افغانســتان  اقتصــادی 
ــت و  ــه رو اس ــر رو ب ــا خط ــده  ب فزاین
ــان  ــر نش ــف معتب ــای »مختل دلیل  ه
ــتر از  ــر بیش ــطح فق ــه س ــد ک می ده

ــت.” ــه اس ــش یافت ــش افزای پی
شــوبهم چــودری رییــس بانــک جهانی 
در افغانســتان، گفتــه اســت: نیــاز داریم 
کــه بــرای تامیــن رشــد اقتصــادی و به 
منظــور بهبــود زندگــی تعــداد بیشــتر 
ــود را دو  ــای خ ــتانی ها، تاش ه افغانس

برابــر کنیــم.
گــزارش همچنــان حاکی ســت کــه بــا 
ــی، شــکننده گی  ــزان ناامن ــش می افزای
و  شــده  بیشــتر  کشــور  وضعیــت 
ــا  ــش ب ــتر از پی ــردم بیش ــی م زنده گ
ــه«  ــکل های غیرمترقب ــا و مش »مانع ه

ــده اســت. ــر ش آســیب پذی
»ایــن  اســت:  آمــده  گــزارش  در 
کشــمکش ها احتمــال ایــن را کــه فقــر 
از نســل امروزی شــهروندان افغانســتان 
بــه نســل بعــدی انتقــال یابــد بــاال مــی 
ــه ی  ــودکان زمین ــرای ک ــرد؛ چــون ب ب
رفتــن بــه مکتــب مهیــا نبــوده اســت 
ــا  ــر بیج ــا ناگزی ــترین خانواده ه و بیش

ــدند.” ش
ــه  ــر ب ــه اگ ــت ک ــزوده اس ــزارش اف گ
ــن  ــود، ممک ــه نش ــت توج ــن وضعی ای
ــا  ــته ب ــال گذش ــرفت های 1۵ س پیش

ــود. ــه رو ش ــدی روب ــد ج تهدی

غورځنګ:

امریکا نوې ستراتیژي کې د افغانستان 
لومړیتوبونه په پام کې نیسي

عبدالغفور پیروز، نویسندۀ کندهاری کشته شد

عبدالغفــور پیــروز، نویســنده و عالــم دیــن از ســوی افــراد مســلح 
ناشــناس کشــته شــد. مســووالن محلــی کندهــار می گوینــد، آقای 
ــراد مســلح موترســایکل  ــح روز یک شــنبه از ســوی اف ــروز صب پی

ســوار در شــهر کندهــار تــرور شــده اســت.
ــام وطندار  ــه س ــار ب ــی کنده ــخنگوی وال ــواک، س ــم خپل صمی
می گویــد، ایــن نویســنده و عالــم دیــن بــه عنــوان مشــاور 

رســانه یی والــی کندهــار نیــز ایفــای وظیفــه می کــرده.
شــماری از فعــاالن مدنــی ایــن والیــت نیــز تــرور عبدالغفــور پیروز 
را بــه کســانی نســبت می دهنــد کــه بــه تنــدروی و خشــونت در 

کشــور دامــن می زننــد
ــروز  ــای پی ــک آق ــت نزدی ــنده و دوس ــح، نویس ــد صال نثاراحم
ــه  ــخنرانی هایش ب ــته ها و س ــنده در نوش ــن نویس ــد، ای می گوی

ــرد. ــاد می ک ــان انتق ــدت از طالب ش
عبدالواســع هثیــال، فعــال مدنــی و اســتاد دانشــگاه نیــز می گویــد، 
پیــروز علیــه کســانی مبــارزه می کــرد کــه بــه جنــگ و خشــونت 
در کشــور دامــن می زننــد. بــه گفتــۀ هثیــال، هراس افگنــان تــوان 
تحمــل ایــن نویســنده و عالــم دیــن را نداشــتند و »او را ســر بــه 

نیســت کردنــد.«
از عبدالغفــور پیــروز افــزون بــر نوشــتن ده هــا مقالــه، حــدود ۵۰ 
کتــاب نوشته شــده یــا برگــردان از یــک زبــان بــه جــا مانــده اســت.

 بانک جهانی و حکومت:

ACKUافغانستان فقیرتر شده است 




