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اعضـای مجلـس نماینـده گان بـا نگرانـی از بروز 
درگیری هـای قومـی در زندان های افغانسـتان، از 
حکومـت می خواهنـد جلـو ایـن درگیری هـا را 

. بگیرد
عبدالقـادر قالتـوال، عضـو مجلـس نماینـده گان 
در نشسـت دیـروز مجلـس گفـت، چنـدی پیش 
در برخـی از زندان هـای افغانسـتان روی مسـایل 
قومـی و زبانـی میـان زندانیـان درگیـری شـده و 
ایـن درگیری هـا کشـته و زخمی برجا گذاشـتند. 
بـه گفتـۀ آقـای قالتـوال، تشـدید قوم گرایـی در 

زندان هـای کشـور نگران کننـده اسـت.
مجلـس  رییـس  ابراهیمـی،  عبدالـرووف 
نماینـده گان نیـز بـا جـدی خواندن ایـن موضوع 
از کمیسـیون عدلـی و قضایی مجلـس می خواهد 

تـا قضیـه را بررسـی کنـد.
سرپرسـت  برمـک،  ویس احمـد  پیـش  چنـدی 
وزارت امـور داخلـه در گفت وگویـی بـا یکـی 
را  هیأتـی  بـود،  گفتـه  داخلـی  رسـانه های  از 
بـرای بررسـی چه گونه گـی قتـل و زخمی شـدن 
زندانیـان در زنـدان پلچرخـی تعیین کرده اسـت.

رؤسـای حکومـت وحـدت ملی دیـروز با اجیت 
دووال مشـاور امنیـت ملی هند دیـدار کردند. 

مشـاور امنیـت ملـی هند در یک سـفر رسـمی به 
کابل آمده اسـت. 

رهبـران حکومـت وحـدت ملی و مشـاور امنیت 
ملـی هنـد در رابطه بـه همکاری هـای منطقوی و 

مبـارزه بـا تروریزم بحـث و تبادل نظـر نمودند.
بـر بنیـاد اعالمیـۀ ارگ، هـر دو جانـب، اعـالم 
اسـتراتیژی جدیـد ایاالت متحده امریـکا را زمینۀ 
خوبـی در راسـتای تامیـن صلح و ثبات دانسـته، 
تأکیـد کردند کـه از این فرصت اسـتفاده صورت 
گیـرد تـا منتج بـه صلح و ثبـات در منطقه شـود.
در ایـن دیـدار هر دو جانـب بر تـداوم همکاری 
میـان دو کشـور در عرصـه  اسـتراتیژیک  هـای 

هـای مختلـف تاکیـد کردند.
در اخیـر آقـای اجیـت دووال مشـاور امنیت ملی 
هنـد، بـه نماینده گـی از صدراعظـم آن کشـور از 
اشـرف غنـی بـه خاطـر سـفر رسـمی بـه هنـد، 
دعـوت بـه عمـل آورد که از سـوی سـوی آقای 

غنـی پذیرفته شـد.

مجلس:
درگیری های قومی 

در زندان ها »نگران کننده« است

افغانستان و هند:
استفاده کنیم امریکا  استراتژی  از 
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در همایش یادبود از سالروز شهادت استاد ربانی مطرح شد:

حکومت   فعلی انحصارگرا،
 متمرکز و عامل بحران است

حکومت افغانستان در روز جهانی غذا:

 ۸۰ درصد 
کودکان سوء تغذی اند

وزیـر صحت عامه افغانسـتان گفت كه بیشـتر 
از 80 درصـد كودكانـی كـه بـه مراكـز صحـی 
مراجعـه كرده انـد، از سـوء تغذیـه مزمـن رنـج 
صحـت  وزیـر  فیـروز  فیروزالدیـن  می برنـد. 
عامـه افغانسـتان دالیـل ابتـا بـه سـوء تغذیه 
را ایـن گونـه بـر شـمرد: »مـادران در سـاعت 
اول بـه اطفـال شـیر نـداده انـد. در جریـان 
شـش مـاه اول حیات بـه طفل شـیر نداده اند. 
تـا دو سـال بـه كودكان شـیر نـداده انـد. این 
هـا مسـایلی اسـت كـه سـبب سـوء تغذیـه در 

افغانسـتان شـده اسـت

گفتـمان وفـاق ملـی در بلـخ 
برگـزار شـد
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شــهر مســقط عمــان، روز دوشــنبه شــاهد برگزاری 
نشســِت گــروه هماهنگــی چهارجانبــه بــا شــرکت 
امریــکا،  افغانســتان،  کشــورهای  نماینــده گاِن 
پاکســتان و چیــن بــود. هــدف ایــن نشســت، 
ــِف  ــای مخال ــا گروه ه ــره ب ــای مذاک ــن راه ه یافت
ــر  ــه نظ ــت. ب ــده اس ــوان ش ــتان عن ــت افغانس دول
ــدن  ــم ش ــر و حاک ــا تأخی ــس از ماه ه ــد پ می رس
فضـــای ســرد بــر گفت وگوهــای صلــح، یــک بــار 
ــورهای  ــده و کش ــاز ش ــن نشســت ها آغ ــر ای دیگ
ــان  ــایِل آن تالش های ش ــع در مس ــه و ذی نف منطق
بــرای  راه حــِل مســالمت آمیز  یافتــن  بــرای  را 
ــوءظن های  ــا و س ــتان و درگیری ه ــۀ افغانس قضی
به وجــود آمــده در میــان کشــورهای منطقــه از ســر 

ــد.  ــه ان گرفت
ــی،  ــایل سیاس ــان مس ــیاری از آگاه ــر بس ــه نظ ب
ــح  ــت های صل ــزاری نشس ــی در برگ ــۀ اصل تکان
را بایــد در اعــالم اســتراتژی امریــکا در مــورد 
افغانســتان و جنــوب آســیا جســت وجو کــرد. ایــن 
آگاهــان معتقــد انــد، علی رغــم مخالفت هایــی کــه 
برخــی از کشــورهای منطقــه و سیاســت مداراِن 
ــس   ــازۀ ریی ــتراتژی ت ــه اس ــبت ب ــتان نس افغانس
جمهــور ترامــپ نشــان داده انــد، ایــن اســتراتژی را 
آن هــا نمی تواننــد نادیــده بگیرنــد. اســتراتژی تــازۀ 
ــر  ــت کم تأثی ــان، دس ــن آگاه ــاور ای ــه ب ــکا ب امری
ــه  ــه ب ــذارد، توج ــا بگ ــت به ج ــه توانس ــی ک آنی ی

ــود. حــِل سیاســی مســالۀ افغانســتان ب
 پاکســتان کــه بیشــترین انتقــاد در اســتراتژی 
ــد، در  ــود می دان ــه خ ــوف ب ــکا را معط ــازۀ امری ت
یــک اقــدامِ کم پیشــینه بــه هــدف نشــان دادِن 
ــی را از  ــای کانادا-امریکای ــت گروگان ه ــن نی ُحس
چنــِگ گــروه طالبــان بیــرون کــرد و بــه کشــورش 
ــر هــدف  ــه ه ــا ب ــی گروگان ه برگردانــد. رهای
ــم  ــد، بازه ــه باش ــورت گرفت ــه ص ــدی ک و قص
نمی تــوان از تأثیــر اســتراتژی جدیــِد امریــکا 
در ایــن مــورد حــرف نــزد. پاکســتانی ها بــه 
ــد و  ــِت اوضــاع شــده ان هــر حــال متوجــه وخام
این کــه ممکــن اســت در معــادالت منطقه یــی 

ــا را  ــوند، آن ه ــته ش ــار گذاش ــکا کن از ســوی امری
ــت. ــاخته اس ــران س نگ

 رییــس جمهــور ترامــپ نیــز در ســخنانی از اقــدام 
ــرد و  ــتایش ک ــا س ــی گروگان ه ــتان در رهای پاکس
نشــان داد کــه هیــچ اقدامــی در راســتای مبــارزه بــا 
تروریســـم از چشــم ایــن کشــور بــه دور نمی ماند. 
امــا ســوال این جاســت کــه افغانســتان از برگــزاری 
ــرد؟  ــد ب ــی خواه ــه بهره ی ــح چ ــت های صل نشس
ــۀ آن را  ــا تجرب ــه م ــت ها ک ــه نشس ــا این گون آی
ــد  ــم، خواه ــته ای ــاد داش ــین زی ــال های پس در س
توانســت روزنه یــی بــه ســوی ایجــاد تفاهــم 

ــاز کنـــد؟  منطقه یــی و تأمیــن ثبــات ب
ــاز  ــان نی ــه زم ــه ب ــد ک ــوال هرچن ــن س ــخ ای پاس
ــته و  ــای گذش ــر تجربه ه ــه ب ــا تکی ــی ب دارد، ول
می تــوان  منطقه یــی  مســایِل  برخــی  بررســی 
از همیــن حــاال نیــز حــدس و گمان هایــی را 
مطــرح کــرد. نشســت هایی از نــوع آن چــه کــه در 
عمــان برگــزار شــده اســت، شــاید ظاهــراً نشــان 
ــرای  ــِت کشــورهای شــرکت کننــده ب از ُحســن نی
حــل مســایل منطقــه از راه گفت وگــو داشــته 
باشــد، ولــی در عیــن حــال ایــن نگرانــی می توانــد 
ــی و از  ــه وقت کش ــان ب ــه همچن ــد ک ــا باش پابرج
ــای  ــرای گفت وگوه ــت ها ب ــِن فرصـ ــت رفت دس
ــد. چــه ضمانتــی  ــرای صـــلح دامــن بزن واقعــی ب
ــن  ــرای تامی ــار پاکســتان ب ــن ب ــه ای وجــود دارد ک
ثبــات در منطقــه تــالِش صادقانــه را آغــاز کنـــد؟
 بــه بــاور یکــی از تحلیل گــران مســایل منطقه یــی، 
ــه  ــه ب ــراِت چهارجانب ــز مذاک ــای می ــه پ ــن ب »رفت
بازی  هــای  تــداوم  بــه  فرصــت  دادن  نحــوی 
ــادی  ــه اعتق ــت ک ــرای کشورهایی س ــک ب دیپلماتی
ــد.  ــگ در افغانســتان ندارن ــی جن ــه راه  حــل قطع ب
افغانســتان بیشــتر بازنــدۀ ایــن بــازی اســت؛ زیــرا 
ــن دشــمن صــورت  ــداوم در زمی ــور م ــازی به  ط ب
می  گیــرد و نشســت های گاه گــدار در این جــا و 
ــازی  ــداوم ب ــی، ت ــل دایم ــای راه ح ــه ج ــا ب آن ج
را تضمیــن می کنـــد«. در ایــن تحلیــل فشــرده 
ــد  ــادی می توان ــای زی ــا و اگره ــای ام ــد ج هرچن

ــرد  ــوان ک ــکار نمی ت ــا ان ــد، ام ــته باش ــود داش وج
کــه از نشســـت های چهارجانبــه انتظــاری بیــش از 

ــن هــم نمــی رود.  ای
بحــث اصلــی این جاســت کــه کشــورهای منطقــه 
و ذی نفــع در منطقــه، در بحبوحــۀ جنگــی مدهــش 
بــا آرامــِش کامــل بــا یکدیگــر روی مســایل بحــث 
و گفت وگــو می کننــد. آن هــا نگــراِن ایــن نیســتند 
کــه بــا گذشــت هــر روز جنگــی کــه در افغانســتان 
می گیــرد  را  قربانی هایــی  چــه  دارد،  جریــان 
ــرای مــردم ایــن  ــه چــه بهـــایی ب و ایــن جنــگ ب

ــود.  ــام می ش ــور تم کش
ــی  ــواره تالش های ــته، هم ــال گذش ــانزده س در ش
ــام  ــتان انج ــح در افغانس ــن صل ــرای تأمی ــراً ب ظاه
شــده، امــا نتیجــۀ ایــن تالش هــا چــه بــوده اســت؟ 
ــار پیــش از این کــه  ــک ب ــام داراِن کشــور ی ــا زم آی
ــد،  ــان برون ــوع نشســت عم ــه نشســت هایی از ن ب
از خــود پرســیده انــد کــه ایــن بــار بــه چه امیـــدی 

ــد؟ ــک نشســِت دیگــر شــرکت می ورزن در ی
ــار  ــور دچ ــای کش ــه مقام ه ــد ک ــر می رس ــه نظ  ب
ســرگیچه و دورِ باطــل شــده انــد و حتــا نمی توانند 
نگاهــی بــه عقــب و آن چــه کــه در گذشــته اتفــاق 
ــح  ــد. شــرکت در نشســت های صل ــاده، بیندازن افت
ــه  ــد ک ــد باش ــد و نتیجه بخــش می توان ــی مفی زمان
ــه  ــی را ک ــد راه ــتان بتوان ــت افغانس ــل دول حداق
ــل  ــورد تحلی ــی م ــا واقع بین ــوده، ب ــروز پیم ــا ام ت
و ارزیابــی قــرار دهــد. شــاید پیــدا کــردِن راه حــِل 
ــون  ــی چ ــالۀ بغرنج ــه مس ــدت ب ــوری و کوتاه م ف
ــود،  ــته ش ــار پنداش ــتان دور از انتظ ــالۀ افغانس مس
ــه  ــرد ک ــورد ک ــد برخ ــم نبای ــه ه ــی این گون ول
همــواره در نشســت هایی شــرکت ورزیــد کــه 

ــد.  ــل مشــخص باش ــۀ آن از قب نتیج
گمــان نمی شــود کــه هیــأت افغانســتان چیــِز 
ــه  ــد ک ــرده باش ــان ب ــه عمـ ــود ب ــا خ ــی ب مهم
ــیم.  ــر را بکش ــت های پُ ــا دس ــت ب ــار برگش انتظ
هیأت هــای افغانســتان همیشــه قبــل از هــر کشــور 
دیگــری در پــای میــز گفت وگوهــای به ظاهــر 
ــم  ــار ه ــک ب ــی ی ــد ول ــوده ان ــر ب ــح حاض صل
کســی نتوانســت ثابــت ســازد کــه ایــن نشســت ها 
یــک قــدم حداقــل افغانســتان را بــه صلــح نزدیــک 
ــه  ــز از مذاکــرات چهارجانب کــرده اســت. حــاال نی
یــک حضــور  از  بیشـــتر  انتظــاری  نمی تــوان 
ــی  ــون هیأت ــیم؛ چ ــته باش ــتاورد را داش ــدون دس ب
ــود  ــته، خ ــرکت داش ــا ش ــن گفت وگوه ــه در ای ک
نمی دانــد صـــلح چگونــه در افغانســتان بایــد 

ــود. ــن ش تأمی

2سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2122  سه    شنبه        25 میزا ن  /   مهر       y    1396   27محرم     y 1438  17 ا  كتو بر     2017 www.mandegardaily.com

احمــد عمران

بـازی هـای صلـح 
در بحبـوحۀ جنـگی مدهـش

 

ــل  ــواد انفجــاری در شــهر کاب ــر از م ــر پُ ــک موت ــِف ی توقی
ــای  ــز ســازندۀ جلیقه ه ــک مرک ــِی ی ــد از کشــف و ردیاب بع
انتحــاری و مــواد انفجــاری در کابــل توســط ریاســت امنیــت 
ملــی کشــور، نشــان از آن دارد کــه دشــمن در مرکــز کمیــن 
کــرده و خطرناک تریــن النه هــای آنــان نیــز در همیــن 
پایتخــت و مناطــق همجــوارِ آن قــرار دارد. مــا بارهــا گفتــه 
ــد، در  ــتان نمی آین ــان از پاکس ــه انتحاری ــه همیش ــم ک بودی
ــۀ فعــال وجــود دارد  ــه گون ــل النه هــاِی آن هــا ب ــن کاب همی
ــود.  ــت می ش ــت هدای ــا از پایتخ ــیاری از عملیات ه و بس

ــواد انفجــاری  ــواع م ــو از ان ــر ممل ــک موت ــش، ی دو روز پی
در شــهر کابــل بــه دســِت پولیــس افتــاد و نیــز روزهــا قبــل 
ــی کشــور یــک مرکــز مهــِم دشــمن را در  ــت مل از آن، امنی
ــی آن ادعــا  ــه گونه ی ــداد ب ــن دو روی ــل کشــف کــرد. ای کاب
ــه درســتی ثابــت  را کــه »دشــمن در مرکــز کمیــن کــرده« ب
می کنــد و بایــد بــه دولــت کنونــی پنـــد بدهــد کــه بــه جــای 
ــبانی  ــه را پاس ــرز، درون خان ــرِف م ــه آن ط ــه ب ــذِل توج ب

کنـد. 
می گوینــد روزی بــرِف شــدیدی می باریــد و مــردی از میــان 
ــه در  ــد ک ــه ش ــی متوج ــی دور و کناره ی ــه نقطه ی ــا ب برف ه
آن نیــز بــرف می باریــد. او بــه رفیقــش گفــت کــه ببیــن در 
ــارد. رفیقــش پاســخ داد: »کنـــاره  آن کنــاره چــه برفــی می ب
ــه چــه  را چــه می کنــی، پیــش رویــت را ببیــن کــه بــرف ب

ــارد!« ــدت می ب ش
ــدق  ــاًل ص ــتان کام ــِت افغانس ــورد دول ــتان در م ــن داس ای
واســکت های  ســازندۀ  مرکــز  ده هــا  شــاید  می کنــد. 
ــل  ــاری، در کاب ــای انفج ــدۀ عملیات ه ــاری و تنظیم کنن انتح
و والیت هــای نزدیــک مســتقر باشــند؛ امــا هیچ کــدام مــورد 
توجــه دولــت و نهادهــای امنیتــی قــرار نگرفتــه انــد. متمرکز 
ــه  ــی ک ــای مخرب ــه نقش ه ــا توجــه ب ــر پاکســتان ب شــدن ب
ایــن کشــور علیــه مــا ایفــا کــرده، اگرچــه درســت بــه نظــر 
ــازد،  ــل س ــک غاف ــا را از نزدی ــی ذهن ه ــا وقت ــد؛ ام می رس

ــاک تمــام خواهــد شــد.  خطرن
از موتــِر توقیف شــدۀ مملــو از مــواد انفجــاری و انتحــاری و 
کیفیــِت جاســازِی ایــن مــواد چنــان نتیحــه گرفتــه می شــود 
ــِم  ــه دور از چش ــز ب ــا در مرک ــوع حمل ونقل ه ــن ن ــه ای ک
ــر  ــان دارد، به خصــوص کــه حــاال زی ــت به شــدت جری دول
نــام صلــح، مراکــِز امــن و شــانداری در کابــل گشــوده شــده 
ــۀ  ــتی« در منطق ــم »تروریس ــبکۀ مه ــک ش ــی ی ــت. وقت اس
خوشــحال خــان در غــرب کابــل مســکن گزینــد، از مناطــِق 

ــت؟ ــوان داش ــاری می ت ــه انتظ ــیه یی چ ــت و حاش دوردس
وظیفــۀ نهــاد امنیــت ملــی و ادارات اســتخباراتی ایــن اســت 
ــایی و  ــا را شناس ــوع فعالیت ه ــن ن ــا ای ــط ب ــراد مرتب ــه اف ک
بازداشــت کننــد. متأســفانه بــه نظــر می رســد کــه نهـــادهای 
امنیتــی کشــور ســرنخ های رویدادهــای تروریســتی را دنبــال 
نمی کننــد و تــا کنــون نشــده کــه از ایــن طریــق، یــک فــرد 
ــدون  ــه ب ــان و تروریســتان ک ــی از انتحاری ــۀ حمایت ــا حلق ی
ــد،  ــدام دولــت و نهادهــای امنیتــی حضــور دارن شــک در ان
شناســایی و بــه دادگاه معرفــی شــده باشــند. بــدون شــک که 
ــی  ــیار تنگاتنگ ــای بس ــتی رابطه ه ــبکه های تروریس ــان ش می
بــا حلقاتــی هســت کــه در دولــت حضــور دارنــد، در غیــر 
ــاری و  ــواد انفج ــه م ــه آن هم ــت ک ــن اس ــه ممک آن چگون
ــد  ــه مقص ــرده و ب ــذر ک ــی گ ــه بازرس ــاری از این هم انتح

برســد؟
ــت  ــر دول ــه اگ ــم ک ــد می کنی ــر تأکی ــار دیگ ــک ب ــا ی  م
و به خصــوص نهادهــای امنیتــی، بــه تصفیــۀ نهادهــای 
ــا دشــمن نپردازنــد و نیــز  امنیتــی از وجــود افــراد مرتبــط ب
ــت و مشــروعیت،  ــواع مصونی ــامِ ان ــر ن ــه زی ــی ک ــا حلقات ب
ــل  ــهرها عم ــز ش ــتان در مراک ــازوی تروریس ــوان ب ــه عن ب
ــا تروریســتان رابطــه  ــد ب ــرادی کــه می دانن ــا اف ــد و ب می کنن
دارنــد امــا در موردشــان مماشــات می شــود، برخــورد 

ــت. ــد یاف ــود نخواه ــداً بهب ــی اب ــت امنیت ــد، وضعی نکنن
مســلمًا اگــر بخشــی از مشــکالِت امنیتــی افغانســتان را 
طالبــان و پاکســتان شــکل می دهنــد، بخــش دیگــِر آن 
ــر  ــز را ب ــه چی ــه هم ــد ک ــی ان ــاِت نفوذی ی ــدۀ حلق زایی
ــد.  ــم می کنن ــتان( تنظی ــان و پاکس ــراد دشــمن )طالب ــِق م وف
ــِی  ــتگاه های امنیت ــه دس ــد ک ــار دارن ــتان انتظ ــردم افغانس م
کشــور در راســتای کشــف و نابودســازِی النه هــای دشــمن 
ــِف  ــاهد توق ــت کم ش ــوند و دس ــال ش ــر فع ــه زودت هرچ

عملیات هــای انتحــاری در پایتخــت باشــند. 

دشمـن 
همیـن جا در کـابل!

 به نظر می رسد که مقام های 
کشور دچار سرگیچه و 
دوِر باطل شده اند و حتا 
نمی توانند نگاهی به عقب و 
آن چه که در گذشته اتفاق 
افتاده، بیندازند. شرکت در 
نشست های صلح زمانی مفید 
و نتیجه بخش می تواند باشد 
که حداقل دولت افغانستان 
بتواند راهی را که تا امروز 
پیموده، با واقع بینی مورد 
تحلیل و ارزیابی قرار دهد. 
شاید پیدا کردِن راه حِل 
فوری و کوتاه مدت به 
مسالۀ بغرنجی چون مسالۀ 
افغانستان دور از انتظار 
پنداشته شود، ولی این گونه 
هم نباید برخورد کرد که 
همواره در نشست هایی 
شرکت ورزید که نتیجۀ آن از 
قبل مشخص باشد

ACKU
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ــس  ــا ریی ــدار ب ــی در دی ــه مدن ــاالن جامع ــماری از فع ش
ــارف  ــای مع ــود و ارتق ــه بهب ــی ب ــدت مل ــت وح حکوم

ــد. ــد کردن ــور تاکی کش
ــرخبرنامه یی  ــا نش ــوری ب ــت جمه ــی ریاس ــر مطبوعات دفت
ــه  ــاالن جامع ــه نشســتی باحضــور شــماری از فع ــه ک گفت
مدنــی به منظــور بهبــود و ارتقــای کیفیــت معــارف کشــور 

بــه ریاســت آقــای غنــی در ارگ برگــزار شــد.
پیرامــون  مدنــی  جامعــه  اعضــای  نشســت،  ایــن  در 
ــد و دیدگاه هــای  وضعیــت معــارف کشــور صحبــت کردن
شــان را به خاطــر تقویــت ســکتور معــارف بــا آقــای غنــی 

ــد. ــریک کردن ش
آنهــا، همچنــان نظریــات شــان را جهــت بهبــود کیفیــت و 
ــا  ــردم در همــکاری ب ــوای نصــاب تعلیمــی، ســهم م محت
معــارف، اصالحــات و شــفافیت در پروســه های اســتخدام، 
رابطــه معــارف بــا بــازار کار، اهمیــت تکنالــوژی آموزشــی 

و ایجــاد مکاتــب مســلکی و حرفــوی، مطــرح ســاختند.
ــرای  ــه ب ــه ک ــت ک ــن نشســت گف ــز در ای ــی نی ــای غن آق
تطبیــق مســایل یــاد شــده، فرصــت، ظرفیــت و اراده عملــی 
ــر  ــه برنامه هــای موث ــن دیدگاه هــا ب ــد ای وجــود دارد و بای

مبــدل شــود.
ــی اشــاره کــرده  ــر اهمیــت و جایــگاه نهادهــای مدن وی ب
ــا جامعــه  گفــت کــه حکومــت می خواهــد در همــکاری ب
ــارف را  ــکتور مع ــراراه س ــکالت ف ــا و مش ــی، خاله مدن
بررســی و راه هــای حــل مناســب درایــن خصــوص 

ــد. ــتجو کن جس
ایــن گفته هــا در حالــی مطــرح می شــود کــه روز یکشــنبه 
23 میــزان اولیــن جلســه شــورای عالــی قــوای بشــری نیــز 

در ارگ برگــزار شــد.
ــر  ــری ب ــوای بش ــی ق ــورای عال ــز ش ــت نی ــن نشس در ای
بازنگــری سیســتم آموزشــی در معــارف و تحصیــالت 

ــد. ــد کردن ــور تاکی ــی کش عال
پیــش از ایــن آقــای غنــی نیــز بــه شــدت از کهنــه بــودن 
سیســتم درســی در دانشــگاه های کشــور انتقــاد کــرده بــود.

فعاالن مدنی خواهان بهبود 
کیفیت معارف کشور شدند

داکتــر عبــداهلل عبــداهلل رییــس اجرایــی 
حکومــت وحــدت ملــی می گویــد کــه 
چهارجانبــه  نشســت  اساســی  محــور 
گفت وگوهــای صلــح در عمــان، بهبــود 
روابــط میــان افغانســتان و پاکســتان خواهــد 

ــود. ب
اجرایــی  رییــس  عبــداهلل  داکترعبــداهلل 
حکومــت وحــدت ملــی کــه  روز گذشــته 
ــک نشســت ســخن  ــر، در ی ــزان/ مه 24 می
می گفــت، تاکیــد کــرد: محــور اساســی 
ــه گفتگوهــای صلــح در  نشســت چهارجانب
ــتان و  ــان افغانس ــط می ــود رواب ــان، بهب عم

ــود. ــد ب ــتان خواه پاکس
ــس  ــفر ریی ــه س ــت ک ــی گف ــس اجرای  ریی

ــی  ــل، تالش ــه کاب ــتان ب ــش پاکس ــتاد ارت س
بــرای بهبــود روابــط میــان افغانســتان و 
ــرای  ــازه ای ب ــای ت ــود و تالش ه پاکســتان ب
ــاز  ــط افغانســتان و پاکســتان آغ ــود رواب بهب

ــت. ــده اس ش
بــه گفتــه وی: یکــی از محورهــای اساســی 
نشســت چهارجانبــه عمــان نیــز بهبــود 

ــت. ــالم آباد اس ــل- اس ــان کاب ــط می رواب
رییــس اجرایــی، صلــح و ثبات در افغانســتان 
ــه و جهــان  ــورهای منطق ــع کش ــه نف را ب
خوانــد و گفــت کــه بــرای تامیــن امنیــت و 
ثبــات در منطقــه بایــد صلــح در افغانســتان 

ــود. آورده ش
داکترعبــداهلل نامــی از کشــوری نگرفــت امــا 

ــی از  ــت برخ ــت نادرس ــه سیاس ــت ک گف
ــای  ــت از گروه ه ــر حمای ــی ب کشــورها مبن
تروریســتی، بزرگتریــن تهدیــد بــرای خــود 

ــود. ایــن کشــورها خواهــد ب
ــتان  ــه افغانس ــال وزارت خارج ــن ح ــا ای ب
ــت، روی  ــن نشس ــار در ای ــه این ب ــه ک گفت
ــه در  ــی ک ــدن تعهدات ــی ش ــی عمل چگونگ
ــود،  ــده ب ــین داده ش ــت پیش ــار نشس چه

گفتگــو می شــود.
ــی وزارت  ــن سیاس ــت، معی ــن نشس در ای
ــورای  ــدگان ش ــتان و نماین ــه افغانس خارج

ــد. ــتراک کردن ــح اش ــی صل عال
دور تازه یــی از گفتگوهــای صلح افغانســتان، 
امــروز/ دیــروز دوشــنبه 24 میــزان/ مهــر، بــا 

ــدگان کشــورهای افغانســتان،  حضــور نماین
پاکســتان، امریــکا و چیــن در شــهر مســقط 

پایتخــت عمــان برگــزار شــد.
نشســت  چهارجانبــه صلــح افغانســتان، 
ســه ســال پیــش بــه ابتــکار حکومــت 
افغانســتان برگــزار شــد و پنــج دور آن نیــز 
در اســالم آباد و کابــل برگــزار شــد؛ امــا 
ــت  ــدم صداق ــل ع ــه دلی ــت ها ب ــن نشس ای
پاکســتان از نزدیــک بــه دو ســال بدیــن ســو 

ــت. ــده اس ــزار نش ــون برگ تاکن
امــا اکنــون پــس از اعــالم اســتراتیژی جدیــد 
امریــکا بــرای افغانســتان، پاکســتان بــه 
ــن  ــه و از ای ــرار گرفت ــار ق ــر فش شــدت زی
ــر  ــار دیگ ــا ب ــرده ت ــالش ک رو اســالم آباد ت
روابــط خــود بــا کابــل را نزدیــک کنــد؛ امــا 
ــی و  ــین حکومت ــای پیش ــماری از مقام ه ش
آگاهــان امــور بــر ایــن باورنــد کــه پاکســتان 
و  نیســت  صــادق  افغانســتان  قبــال  در 
حکومــت افغانســتان نبایــد بــار دیگــر فریب 

اســالم آباد را بخــورد.
ــت  ــین امنی ــس پیش ــل، ریی ــت اهلل نبی رحم
ــیدن  ــرا رس ــا ف ــان ب ــد: طالب ــی می گوی مل
فصــل ســرما، فرصتــی بــرای جنــگ نــدارد؛ 
بنابرایــن نبایــد حکومــت افغانســتان فریــب 

ــتان را بخــورد. پاکس
رییــس پیشــین امنیــت ملــی گفــت: ارتــش 
پاکســتان در افغانســتان مداخــالت سیاســی 
و نظامــی آشــکار می کنــد و زمانــی کــه 
ــود،  ــاد ش ــا زی ــر آنه ــی ب ــارهای بیرون فش
تغییــرات اندکــی در رفتــار شــان می آورنــد؛ 
ــت  ــه نی ــم ک ــر نمی کن ــن فک ــن م بنابرای
پاکســتان تغییــر کنــد. ایــن را تجربــه هــای 

ــرده اســت.  ــت ک ــته ثاب گذش
رییــس پیشــین امنیــت ملــی می گویــد: 
ســوی  از  پاکســتان  بــه  دادن  امتیــاز 
رییس جمهــور غنــی اشــتباه اســت و اعتمــاد 
کــردن بــه پاکســتان نیــز اشــتباه بــزرگ تــر.

بــه بــاور رییــس پیشــین امینــت ملــی:  
افغانســتان همیشــه قربانــی تروریــزم اســت 

ــزم. ــی تروری ــتان حام و پاکس
ــه  ــی ک ــا زمان ــل، ت ــای نبی ــه آق ــه گفت  ب
ــا  ــه ب ــد ک ــت نکن ــل ثاب ــتان در عم پاکس
ــزم  ــا تروری ــت و ب ــادق اس ــتان ص افغانس
ــن کشــور  ــه ای ــردن ب ــاد ک می جنگــد، اعتم
ــت. ــام اس ــت خ ــوده و سیاس ــک کار بیه ی

ــح،  ــهید صل ــهادت ش ــالروز ش ــمین س از شش
ــی، رییس جمهــور  ــن ربان پروفیســور برهان الدی
ــردم  ــاد و مقاومــت م ــران جه پیشــین و از رهب
افغانســتان دیــروز در والیــت بدخشــان یادبــود 

شــد.
ــه همیــن مناســبت برگــزار  در همایشــی کــه ب
گردیــده بود، در آن، شــمار زیــادی از فرماندهان 
پیشــیِن جهــادی، مســووالن حکومتــی، اعضــای 
پارلمــان و هــزاران تــن از شــهروندان اشــتراک 

کــرده بودنــد.
ــدت  ــت وح ــش حکوم ــن همای ــخنراناِن ای س
ملــی را انحصارگــرا و متمرکــز خواندنــد و 
هم چنــان خواهــان اصالحــات بنیادیــن در 

ــدند. ــات ش ــتقل انتخاب ــیون مس کمیس
ــه و  ــور خارج ــر ام ــی، وزی ــن ربان صالح الدی
ــش  ــن همای ــی در ای ــتاد ربان ــد اس ــد ارش فرزن
هــدف هراس افگنــان را تخریــب کاری و آنــان 
ــد.  را »دشــمن دیــن، مــردم و افغانســتان« خوان
آقــای ربانــی گفــت:  »چنــگ در بدخشــان یــک 
ــان  ــی می ــبت عقیدت ــچ نس ــت و هی ــروژه اس پ
ــروزۀ  ــن پ ــان ای باشــنده گان بدخشــان و صاحب

ــدارد«.  خانمــان ســوز وجــود ن
آقــای ربانــی خطــاب بــه باشــنده گان بدخشــان 
گفــت کــه رهبــران گروه هــای تروریســتی فقــط 
از شــما بــه عنــوان »چــوب ســوخت« بــه خاطر 

ــد.  ــتفاده می کنن ــان« اس ــای شوم ش »هدف ه
وزیــر خارجــه در مــورد انتخابــات آینــدۀ 
پارلمانــی و ریاســت جمهوری گفــت کــه هنــوز 
پرســش هایی در مــورد نوعیــت نظــام انتخاباتــی 
بی پاســخ باقــی مانــده اســت. او گفــت: »بودجــۀ 
ــای  ــی ، حوزه ه کمیســیون های مســتقل انتخابات
انتخاباتــی و ثبــت نــام رأی دهنــده گان در هالــۀ 
ــن بیان گــر آن اســت کــه  ــرار دارد و ای ابهــام ق
مســووالن انتخاباتــی نمی تواننــد انتخابــات را در 

زمــان معیــن اش برگــزار کنــد«. 
بــه گفتــۀ رهبــر جمعیــت اســالمی افغانســتان، 
هرقــدری کــه برگــزاری انتخابــات بــه تعویــق 
بیافتــد، مردم ســاالری در افغانســتان صدمــه 
می بینــد. آقــای ربانــی برگــزاری انتخابــات 
دســت  از  اعتمــاد  »برگشــتاندن  را  شــفاف 

ــت  ــد« و گف ــت، خوان ــه حکوم ــردم ب ــۀ م رفت
کــه حــزب جمعیــت اســالمی »منســجم تر 
ــرو  ــات پیش ــش در انتخاب ــترده تر« از پی و گس

ــرد. ــد ک ــتراک خواه اش
ــانی  ــر کس ــه اگ ــت ک ــار داش ــان اظه او هم چن
مــورد  در  تصمیم گیــری  می کنــد  فکــر 
تشــخیص نــوع نظــام بــه دســت آنــان اســت، 

ــد. ــرده ان ــتباه ک اش
»مــردم  بیــان داشــت:  آقــای صالح الدیــن 
نه تنهــا در بدخشــان بــه مشــکالت مواجــه انــد 
بلکــه در والیــات دیگــری بــا مشــکالت زیــاد 
ــد  ــت بای ــد و دول ــرم می کنن ــه ن ــت وپنج دس
ــد،  ــرای رش ــرد ب ــت بگی ــای روی دس برنامه ه
توســعه، اقتصــاد و رفــاه مردم در ســطح کشــور 
و بــرای مــردم حــق داده شــود تــا بــرای تصمیم 
ــالح  ــرای اص ــاب و ب ــت انتخ ــان درس آینده ش

نظــام مطابــق قانــون دنبــال کننــد«.
ــات  ــه اصالح ــر ب ــه اگ ــه این ک ــاره ب ــا اش او ب
ــت  ــی روی دس ــت برنامه ی ــادی در حکوم بنی
گرفتــه نشــود، کشــور در حالــت بحرانــی قــرار 
ــزار نشــدن  ــرد: برگ ــد ک ــت، تأکی خواهــد گرف
ــن  ــان معی ــت و زم ــی در وق ــات پارلمان انتخاب
آن، نشــان دهنــدۀ ناتوانــی حکومــت داران بــوده 

اســت.
ــی از  ــدی، یک ــم اهلل محم ــن، بس ــان باای هم زم
فرماندهــان جهــاد و مقاومــت و وزیــر پیشــین 
دفــاع ملــی در ایــن همایــش از شــهید ربانــی به 
عنــوان دانشــمنِد دعوت گــر یــاد کــرد و گفــت 
کــه پروفیســور ربانــی تمــام زنده گــی اش را در 
راه خــدا و خدمــت بــه مســلمانان وقــف کــرد، 
تــا جایــی کــه خونــش در راهِ صلــح و آرامــش 

مســلمان ریخــت.
ــتاد  ــه اس ــه این ک ــاره ب ــا اش ــدی ب ــای محم آق
ربانــی تأثیرگذارتریــن شــخصت در طــول 
پنجــاه ســال تاریــخ افغانســتان بــود و هــر زاویۀ 
شــخیت او ابعــاد گوناگــون و عبرت برانگیــزی 
دارد، افــزود: »یکــی از ویژه گی هــای اســتاد 
ــای  ــه هیچ گاهــی تصمیم ه ــود ک ــن ب ــی ای ربان
سیاســی و بزرِگ کشــوری را به تنهایــی و بدون 
مشــورت بــا بــزرگان و نخبه گاِن سیاســی ســایر 

ــت«. ــور نمی گرف ــوام کش ــای و اق جریان ه
وزیر پیشــین دفاع ملی در قســمتی از ســخنانش 
حکومــت وحــدت ملــی را انحصــاری خوانــده 
و بیــان داشــت کــه حکومــت فعلــی در نتیجــۀ 
ــا  ــده، ام ــود آم ــه وج ــق ب ــم و تواف ــک تفاه ی
مــواد و مفــادِ اصلــی ایــن تفاهم نامــه تاکنــون از 
ســوی ســران ایــن حکومــت عملــی نشــده اند.
بســم اهلل محمــدی اظهــار داشــت کــه بــر 
بنیــاد ایــن تفاهم نامــه، بایــد لویــه جرگــه 
ــام  ــوع نظ ــزار و در آن، ن ــی برگ ــون اساس قان
ــت  ــه حکوم ــت ک ــرد. او گف ــر می ک ــد تغیی بای
وحــدت ملــی انحصارگــرا و متمرکــز و عامــل 
بحــران در کشــور اســت و در ایــن حکومــت، 
هــر روز فاصلــه بیــن مــردم و حکومــت بیشــتر 

می شــود.
ــات  ــیون انتخاب ــه کمیس ــش ب ــاع پی ــر دف وزی
اشــاره کــرد و گفــت کــه ایــن کمیســیون 
ــد و  ــی کردن ــال 1393 را مهندس ــات س انتخاب

حــال نیــز دارنــد انتخابــات پارلمانی و ریاســت 
ــد. ــی کنن ــده را مهندس ــوری آین جمه

او خواهــان برگــزاری انتخابــاِت بــه موقــع شــد 
ــی را  ــه قوم ــر کســی ک ــه ه ــان داشــت ک و بی
ــع  ــا مناف ــح می دهــد و ی ــوم دیگــر ترجی ــر ق ب
شــخصی را بــر منافــع ملــی ترجیــح می دهــد، 

ــی اســت. ــن مل خای
بــه گفتــۀ آقــای محمــدی: گــروه طالبــان 
و القاعــده همــان گروه هایــی هســتند کــه 
ســال های پیــش مجاهــدان در برابــر آنــان 
جنگیدنــد و از شــرارِت و خطــر آنــان بــه 
ــان از  ــا در آن زم ــد، ام ــدار دادن ــان ُهش جهانی
ــد  ــه نش ــدی گرفت ــی ج ــۀ جهان ــوی جامع س
ــه  ــن ناحی ــردم افغانســتان از ای ــروز هــم م و ام

می دهیــم. قربانــی 
آقــای محمــدی بــه ایــن بــاور اســت کــه اختیار 
طالبــان بــه دســت خودشــان نیســت و ســازمان 
اســتخبارات پاکســتان بــه آنــان دســتور می دهد. 

او پیشــنهاد می کنــد کــه حکومــت بایــد بــا ایــن 
گــروه بجنگــد و جــز ایــن، چاره یــی نــدارد.

ــان  ــن بی ــش ضم ــن همای ــر ای ــخنرانان دیگ س
کارنامــه و ویژه گی هــای شــخصیتی شــهید 
ــی و  ــاری سیاس ــت ج ــون وضعی ــی، پیرام ربان

ــد. ــت کردن ــتان صحب ــی افغانس اجتماع
ــه  ــردد ک ــرح می گ ــی مط ــا درحال ــن گفته ه ای
در یــک ســاِل اخیــر، حــزب جمعیــت اســالمی 
ــمار  ــه ش ــت ب ــدان حکوم ــتان از منتق افغانس
مــی رود و مســألۀ تغییــر نظــام بــر اســاس 
ــی،  ــدت مل ــت وح ــاد حکوم ــۀ ایج توافق نام
یکــی از خواســته های ایــن حــزب اســت. 
ــت  ــرد حکوم ــان از کارک ــزب هم چن ــن ح ای
نیــز انتقــاد کــرده و ســران حکومــت را بــه کــم 
ــم  ــان مته ــدات ش ــه تعه ــی ب کاری و بی توجه

ــد. ــرده ان ک
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بخش نخست

برای  مقابله راه  
امیـدی نا     با    

به شــدت بــر روی اهــداف و پروژه هــای خــود کار می کنیــد، امــا راه بــه جایــی 
ــن اســت  ــد، ای ــه می دانی ــزی ک ــا چی ــد. تنه ــد و اصــاًل دلیلــش را هــم نمی دانی نمی بری
ــه ســختی  ــدازه ب ــا چــه ان ــه ت ــن مطلــب ک ــه ای ــدون توجــه ب ــد هســتید و ب ــه ناامی ک
ــد و  ــاون می کوبی ــه آب در ه ــگار ک ــید. ان ــی نمی رس ــچ جای ــه هی ــد، ب ــالش می کنی ت

ــدی.  ــزی نیســت جــز ناامی ــد، چی ــه شــما دســت می ده ــه ب ــا حســی ک تنه
تمــام ایــن نــکات بــه نظرتــان آشــنا می آیــد، این طــور نیســت؟... این جــا دقیقــًا همــان 
ــم« و دســت از کار  ــی می کن ــن احســاس ناتوان ــد: »م ــه می گوین ــه هم ــی اســت ک جای

می کشــند. 
ــر  ــه ب ــه ۸ راهِ غلب ــن مقال ــد، در ای ــورد کنی ــتی برخ ــن بن بس ــا چنی ــه ب ــل از این ک قب

ــردد:  ــی می گ ــما معرف ــه ش ــدی ب ناامی
۱ـ از خود پرسش کنید »چه کاری در این شرایط جواب می دهد؟« 

ــت  ــه دق ــد، ب ــت تان برنمی آی ــچ کاری از دس ــد هی ــاس می کنی ــه احس ــی ک ــا زمان حت
فکــر کنیــد، مطمینــًا یــک راه پیــدا می کنیــد کــه بــه شــما کمــک کنــد. خــوب همیــن 
ــد و  ــه کار بندی ــد آن را ب ــه می توانی ــال چه گون ــحالی دارد. ح ــای خوش ــم ج ــر ه ام
ــی  ــرۀ منفی گرایی های ــان را از دای ــن پرســش، خودت ــردن ای ــا مطــرح ک ــد؟ ب ــا دهی ارتق
نظیــر »واقعــًا ناامیــد کننــده اســت«، نجــات داده ایــد و می توانیــد بــر روی نــکات مثبــت 
ــه نتیجــه  ــه شــما را ب ــد ک ــدا کرده ای ــق شــما راهــی را پی ــن طری ــه ای ــد. ب ــز کنی تمرک
ــات  ــا نج ــد از ناامیدی ه ــه بتوانی ــد ک ــان می ده ــما نش ــه ش ــی را ب ــاند و راه می رس
ــی  ــت باالی ــرفت ها از اهمی ــر روی پیش ــز ب ــد تمرک ــان، فراین ــن می ــد. در ای ــدا کنی پی

برخــوردار اســت. 
۲ـ رکــورد کارهــای خــود را ثبــت کــرده و هــر کاری را کــه بــا موفقیــت انجــام 

ــد.  ــد، یادداشــت کنی می دهی
اگــر ایــن کار را به صــورت ماهانــه انجــام دهیــد، آن وقــت می توانیــد دریابیــد 
ــزان  ــم از می ــان ه ــد. خودت ــرفت کرده ای ــد پیش ــه ح ــا چ ــاه ت ــول یک م ــه در ط ک
ــما  ــِت ش ــه در لیس ــد ک ــم دیدی ــر ه ــد. اگ ــد ش ــگفت زده خواهی ــان ش موفقیت های ت
متوجــه  و  می شــود  بــاز  چشــم های تان  نشــده اند،  نوشــته  زیــادی  آیتم هــای 
ــرژِی خــود را  ــا ان ــد و ی ــی می کنی ــد، وقت گذران می شــوید کــه بیــش از آن کــه کار کنی
ــع  ــا جم ــش از این ه ــد حــواس خــود را بی ــد و بای ــی ارزش می کنی ــای ب صــرف کاره
ــا  ــود ت ــر ش ــف پُ ــای مختل ــت تان از آیتم ه ــه لیس ــید ک ــی برس ــه جای ــد ب ــد. بای کنی
ــی تشــخیص  ــه راحت ــد ب ــن می توانی ــۀ لیســت هم چنی ــا تهی ــد. ب ــد پیشــرفت کنی بتوانی
ــی  ــمت ها، کم ــدام قس ــد و در ک ــل کرده ای ــر عم ــا مؤثرت ــدام زمینه ه ــه در ک ــد ک دهی

ــد.  ــالش بیشــتری داری ــه ت ــاز ب ــوده و نی ــف ب ضعی
۳ـ بــر روی عملــی کــردِن آرزوهــای خــود تمرکــز کنیــد و هــدف اصلی تــان را 

در ذهــِن خــود تجســم کنیــد. 
نتیجــۀ مــورد عالقۀتــان چیســت؟ گاهــی اوقــات دور و بــِر مــا آن قــدر شــلوغ می شــود 
ــه  ــم ک ــاده می کنی ــا افت ــِش پ ــکالت پی ــا و مش ــل درگیری ه ــرگرم ح ــان را س و خودم

ــت.  ــان چیس ــی زنده گی م ــدف اصل ــی رود ه ــان م یادم
ســعی کنیــد تــا آن جایــی کــه می توانیــد از پرســیدن ایــن ســوال: »چــرا چنیــن اتفاقــی 
افتــاد؟« پرهیــز کنیــد؛ چــرا کــه پرســیدِن ایــن ســوال، شــما را در گذشــته نگــه داشــته و 
ــرای حــل مشــکل  ــه راه حلــی ب ــرد. ایــن ســوال هیچ گون جلــوی پیشــرفت تان را می گی

ــد.  ــی نمی کن ــه شــما معرف ب
چیزی که باید به آن توجه داشته باشید، دو پرسش زیر است: 

ـ این بار انتظار دارید که چه اتفاق متفاوتی روی دهد؟ 
ـ برای رسیدن به آن نقطه چه کاری باید انجام دهید؟ 

۴ـ »هیاهو« را کنار بگذارید و ساده سازی را رواج دهید. 
زمانــی کــه بــرای حــل مشــکلی در حــال تــالش هســتید، ممکــن اســت آن قــدر درگیــر 
یافتــِن راه حــل شــوید کــه ناخواســته کارهــای جانبــِی بســیار زیــادی را بــه آن اضافــه 
کنیــد و بــا خودتــان هــم تصــور کنیــد کــه “ممکــن” اســت ایــن مــوارد بــه شــما کمــک 
ــی  ــت از تبلیغات ــر اس ــید، پُ ــه باش ــی انداخت ــایت های انترنت ــه س ــی ب ــر نگاه ــد. اگ کنن
ــان کســب  ــای آس ــایت«، »راه ه ــدازی و ادارۀ وب س ــرای راه ان ــاده ب ــای س ــر »راه ه نظی
ــد  ــوند و بای ــو حســاب می ش ــوان هیاهی ــه عن ــا ب ــوارد تنه ــل م ــن قبی ــد« و... . ای درآم
بدانیــد کــه حتــا خوانــدِن آن هــا هــم ممکــن اســت وقــت شــما را تلــف کنــد. این طــور 
ــد.  ــاراج می دهن ــه ت ــان را ب ــرده و پول های ت ــف ک ــما را تل ــت ش ــط وق ــا فق آگهی ه

ــد.  ــا شکســِت شــما نمی دهن ــه موفقیــت و ی آن هــا هیــچ اهمیتــی ب

انگلیسـی  فیلسـوف  بیکـن  فرانسـیس 

قـرن هفدهـم، بـرای اولین بـار در کتاب 

بـه  پوزیتیـو  واژۀ  از  منابـع”  و  “اصـول 

معنـای واقعـی، محقـق و قطعی اسـتفاده 

ایـن کلمـه از ریشـه یی در زبـان  کـرد. 

فرانسـوی بـه معنـای “عینـی” برگرفتـه 

شـده اسـت. بیکن در این کتـاب توصیه 

می کنـد کـه از بررسـی علـل و حقایـق 

غایـی امور، باید دسـت کشـید و به فکر 

تعبیـر و تصـرف در امـور واقـع محقـق 

بـود. در واقـع بیکـن، صفـت »پوزیتیـو« 

یـا تحققـی را بـرای اموری که بـر مبنای 

صـورت ریاضـی و کمـی روش شناسـی 

تجربـی فلسـفی جدیـد، قابـل اثبـات و 

می بـرد.  کار  بـه  بررسـی اند، 

پوزیتیویسـم، رویکردی در فلسـفۀ مدرن 

غربـی اسـت کـه بـا ظهـور اومانیسـم و 

اصالـت یافتـن افـق ناسـوتِی حیـات و 

اغـراِض تصرف گرایانـه  یافتـن  اهمیـت 

و دنیامـداری بـرای حـدود دو قـرن )از 

قـرن هفدهـم تـا قـرن نوزدهـم میالدی( 

بـر بخشـی از گرایش های فلسـفی غرب 

حاکم شـد. در بیان برخـی پژوهش گران، 

صورتـی  می تـوان  را  پوزیتیویسـم 

کـه  دانسـت  غربـی  مـدرن  اندیشـۀ  از 

معتقـد اسـت در حـوزۀ معرفت شناسـی 

فقـط از طریـق حـواس و بهره گیـری از 

روش هـای تجربـی می تـوان به شـناخت 

امـور )صرفـاً محسـوس( دسـت یافت و 

هیـچ نـوع امکانـی بـرای شـناخت امور 

مجـرد و غیـر محسـوس و غیـر جزیـی 

)کلـی( وجـود نـدارد. اثبات گرایـان بـر 

ایـن باورنـد که جبر تاریخی، بشـریت را 

بـه سـمتی خواهد بـرد که نگـرش دینی 

تنهـا شـکل  بیـن رفتـه و  از  و فلسـفی 

باقی مانـده از اندیشـه، متعلـق به اندیشـۀ 

قطعـی و تجربـی علـم خواهـد بـود. 

پوزیتیویسـم ، خواهـان معرفـِت معطوف 

بـه تجربـه و ادراِک ملمـوس و در پـِی 

خصـوص  در  علمـی  احـکام  ایجـاد 

از  اسـت،  اثبـات  قابـل  پدیده هـای 

ایـن رو از نظـر پوزیتیویسـت ها، در هـر 

علـم تجربـی از جملـه علـوم سیاسـی، 

تمـام احـکام: متافیزیکـی، فلسـفی و اخالقـی، 
احکامـی مهمـل، بی مصـداق و تهـی هسـتند. 
هرچند افرادی مانند فرانسـیس بیکن، ویلفردو 
پارتـو رنـه دکارت و سـن سـیمون برضرورت 
اجتماعـی  مسـایل  مطالعـۀ  در  عینیت گرایـی 
کنـت”  “آگوسـت  تنهـا  امـا  دارنـد،  تأکیـد 
اثبات گرایـی  کـه  اسـت  فرانسـوی  دانشـمند 
در علـم را، بـه معنـا و مفهـوم امـروزِی آن در 
او  کـرد:  پایه گـذاری  سیاسـی  جامعه شناسـی 
بـود که در شـناخت عینـی حیـات اجتماعی و 
انسـانی، بـر ضرورت کاربرد مشـاهده و تجربه 
و گـردآوری داده هـای عینـی در یـک رابطـۀ 
علـی، تأکیـد کـرد و در پِی توضیـح پدیده های 

برآمد.  اجتماعـی 
اثبات گرایـی  بنابرایـن، ویژه گی هـای عمومـی 
بیـان  این گونـه  می تـوان  را  تجربـی  علـم  در 
کـرد: منکـر وجـود هـر نـوع دریافت اشـراقی 
یـا ادراک عقالنـی اسـت، بـه اصالـت ذره و 
جزیی نگـری معتقـد اسـت، تنهـا روش ادراک 
امـور را، اتـکا بـه روش تجربـِی آزمایشـگاهی 
می دانـد و هـر نـوع قضیـۀ معرفت شناسـانه را 
کـه از طریق روش حسـی تجربـی قابل مطالعه 

نباشـد، مهمـل یـا غیـر علمـی می داند. 
اسـاس رویکـرد علـوم جدیـد )اعـم از علـوم 
قـرن  سـه  طـی  انسـانی(  علـوم  یـا  طبیعـی 
گذشـته، پوزیتیویستی بوده اسـت. پوزیتیویسم 
بـا متافیزیک مخالف اسـت و فلسـفه را خارج 
از علـم می دانـد یـا کاًل آن را بی معنـی و مبهم 
تلقـی می کنـد. شـاکلۀ اثبات گرایی بـر این مبنا 
بـوده اسـت کـه هیـچ چیـزی ورای واقعیت و 
قوانیـن محقـِق علوم وجـود نـدارد، واقعیت ها 
صرفـاً از طریـق مشـاهده و اندازه گیـری قابـل 
توصیـف و تبین هسـتند و بنابراین، نظریه های 
اجتماعـی،  علـوم  پوزیتیویسـم  در  هنجـاری 
محلـی از اعـراب ندارد. اسـاس و بنیاد معرفت 
پوزیتیویسـم، اعتقـاد بـر وحدت اسـت، بدین 
معنـی کـه تمـام رشـته های مطالعاتـی علمـی، 
از علـوم اجتماعـی و طبیعـی می توانـد  اعـم 
روش شناسـی  و  معرفت شناسـی  نظـام  تابـع 

باشـند.  واحدی 

پوزیتیتویسم منطقی 
مکتـب  هـر  ماننـد  نیـز  پوزیتیویسـم  مکتـب 
فکـری دیگـر، مراحـل مختلفی را پشـت سـر 
گذاشـته اسـت. در واقـع در دو قـرن هجدهـم 
و نوزدهـم، تحـت تأثیـر رخدادهـای بنیادیـن 
فکـری و اجتماعـی از فلسـفه فاصلـه گرفـت 
یعنـی  دوم  مرحلـۀ  در  شـد  موجـب  ایـن  و 
در سـال های پـس از جنـگ جهانـی اول، بـه 
اجتماعـی  علـوم  شـدن  تخصصـی  مـوازات 

علـوم  پوزیتیویسـتی  مطالعـات  رونـد  در 
از  جدیـدی  طـرح  شـاهد  اجتماعـی، 
پوزیتیویسـم بـه نـام پوزیتیویسـم منطقـی 

باشـیم. 
و  آزمایـش  بـر  اولیـه  پوزیتیویسـت های 
تجربـه در علم به عنوان تنها شـکِل واکنش 
تأکیـد دارنـد، و در عیـن حـال بـر تفکیک 
حـوزۀ منطق در عقـل، تفکـرات متافیزیکِی 

غیـر قابـل اثبـات را نفـی می کنند. 
بـرآن  گـروه  ایـن  کـه  نکته یـی  مهمتریـن 
تأکیـد دارنـد، اصـل تحقـق پذیری اسـت، 
بدیـن معنـا کـه هـر فرضیـه کـه از محـک 
پیروزمندانـه  اسـتقرایی،  تعمیمـات  اثبـات 
سـر بـرآورد، علـم اسـت و غیـر آن، حرفی 

بی معناسـت.  و  موهـوم 
از دیـدگاه بنیان گـذاران ایـن مکتـب، بیـن 
تفـاوت  ترکیبـی  علـوم  و  تحلیلـی  علـوم 
منطقـی  پوزیتیویسـت های  دارد.  وجـود 
کـه  قضایایـی  »فقـط  کـه  هسـتند  مدعـی 
محمـول تجربـی دارنـد، صـادق هسـتند و 
معنـی دارنـد؛ مثاًل ماهـی قرمز اسـت، زیرا 
در قرمـز خاصیتـی اسـت عینـی کـه قابـل 

مشـاهده و تجربـه اسـت.« 
دو انتقـاد علیـه پوزیتیویسـم در قـرن 19 از 
انتقاداتـی کـه بـه سبک شناسـی  مهم تریـن 
اثبات گرایـان در قـرن نوزدهـم مطرح شـده 
اسـت، یـک دسـته انتقاداتـی می باشـند کـه 
از جانـب مارکـس و مارکسیسـت ها مطرح 
شـد و به شـکاف میان خود مارکسیسـت ها 
منتهی شـد؛ مارکسیسـت های پوزیتیویست 
پوزیتیویسـت.  غیـر  مارکسیسـت های  و 
بقـای ایـن نگـرش را در نظریـات مکتـب 
می تـوان  بیسـتم  قـرن  در  فرانکفـورت 

کرد.  مشـاهده 
دسـتۀ دوم نظریاتـی بودنـد کـه از سـوی 
افـرادی هم چون “پاره تو” و “لیپیسـت” دو 
تـن از فالسـفۀ مهـم قـرن 19 و اوایـل قرن 
2۰ آلمـان مطـرح شـدند و بـر اندیشـه های 
“وبـر” صـورِت کامل تـری یافتنـد. بعدهـا 
گرایش هـای  برخـی  این کـه  وجـود  بـا 
داشـتند،  پوزیتیویسـتی  جنبه هـای  “وبـر” 
گرایش هـای  مبنـای  همین هـا  امـا 
علیـه  شـورش  و  پست مدرنیسـتی 
پوزیتیویسـم را ایجـاد کردنـد. انتقـاد اصلی 
مارکیسسـت ها بـه پوزیتیویسـم که درسـت 
می شـود،  تکـرار  نیـز  پست مدرنیسـم  در 
این اسـت کـه واقعیـت عینی از پیـش داده 
شـدۀ خارجـی و “پوزیتیـو” وجـود نـدارد 
نسـبی،  همه گـی  موجـود؛  واقعیت هـای  و 

هسـتند.  زمان منـد  و  منقطـع 
افـزون بر ایـن، این هـا محصول کار انسـان 
در یـک دورۀ تاریخـی اسـت و علمـی کـه 
نسـبت بـه ایـن پدیده ها شـکل می یابـد، نه 

علمـی کلـی بلکه علمی نسـبی اسـت.

سجـاد خداكرمی
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عنصر دوم: خلیفه
نظریۀ  خالفت،  نظریۀ  بازسازی  با  اگرچه  رضا  رشید 
مذکور  نظریۀ  در  اما  می کند،  مطرح  را  اسالمی  حکومت 
همچنان خلیفه به عنوان یک عنصر اساسی پذیرفته می شود. 
از نظر وی، خلیفه در رأس حکومت اسالمی قرار می گیرد و 
عالوه بر عدالت و علم، شرط قریشی بودن را نیز برای وی 
اجماعی  را  بودن  قریشی  اشتراط  رضا  رشید  می داند.  الزم 
می داند؛ اما عالوه بر اجماع، بر ضرورت شرط قریشی بودن 
این گونه استدالل می کند: خداوند دینش را ختم کرد و آن 
پیامبران که هم  با فرستادن قرآن به زبان عربی بر خاتم  را 
عربی و هم قریشی بود، تمام و کامل نمود و حکمتش اقتضا 
می کند که نشر این دین در شرق و غرب با دعوت قریش و 
زعامِت آن ها باشد... قریش کامل ترین اعراب از نظر آفرینش 
و اخالق و فصاحت و هوش و فهم ... بودند. )همان، 62( 

مزایای  از  برخورداری  به دلیِل  قریش  وی،  نظر  از  بنابراین 
خاص، شرط خالفت را دارد. به عقیدۀ وی، پیامبر خالفت 
آنان مزایای  این که  را در قریش قرار می دهد؛ زیرا نخست 
متعدد دارند که موجب گسترش دعوت اسالم از سوی آنان 
می شود و دوم، در این صورت اقامه و نشر اسالم به گونۀ 
پیوسته و سلسله وار توسط نخستین کسانی که اسالم را درک 

کردند، میسر می شود. )همان( 
هرچند در نظریۀ حکومت اسالمِی رشید رضا بر شورا تأکید 
گرفته  به کار  اسالمی  حاکم  سطح  در  هیچ گاه  اما  می شود، 
نمی شود و اجماع اهل حل وعقد، تنها می تواند از میان قریش 
به انتخاب حاکم بپردازد. در واقع، به رسمیت شناخته شدِن 
خلیفه در نظریۀ حکومت اسالمی وی، خصلت سلف گرایانه 
در  وی  که  هرچند  می کند.  تقویت  را  رضا  رشید  اندیشۀ 

نظریۀ خود بر شورا تأکید فراوان دارد. 

عنصر سوم: اهل حل وعقد
از  اسالمی،  حکومت  سوم  عنصر  عنوان  به  حل وعقد  اهل 
اهل  اند.  برخوردار  رضا  رشید  نظریۀ  در  باالیی  جایگاه 
حل وعقد مظهر تحقق شورا در نظریۀ وی به حساب می آیند. 
از این رو در نظریۀ رشید رضا، اهل حل وعقد همان اهل شورا 
تلقی می شوند. در اندیشۀ وی، اهل حل وعقد از دو اختیار 

اساسی برخوردارند: نصب و عزل خلیفه و قانون گذاری.
وی در توضیح مفهوم اهل حل وعقد می نویسد: مقصود از 
اهل حل وعقد کسانی هستند که به طور بالقوه و بالفعل مصدر 
و منبع هستند، رؤسایی هستند که امت در امور عمومی از 
آن ها تبعیت می کنند و مهم ترین امور عمومی، نصب حاکم 
و عزل اوست... و کسانی هستند که هم والیت را واگذار 

می کنند و هم عزل می کنند. )همان، 59( 
رشید رضا برای اهل حل وعقد دو شرط عدالت و علم دین 
و مصالح امت و سیاست امت را الزم می داند)همان، 5۸(. 
وظیفۀ  دو  انجام  امکان  شرط،  دو  این  از  آنان  برخورداری 
اساسی مذکور را فراهم می سازد. رشید رضا همان طور که 
اشاره شد، اهل حل وعقد را، همان اهل شورا می داند. وی 
که  است  روشن  می نویسد:  »اولی االمر«  مفهوم  توضیح  در 
اولی االمر که با رسول هستند و امور امنیت و دیگر مصالح 
عمومی به آن ها برمی گردد، نه علمای فقه هستند و نه امیران 
مسلمانان  رهبران  و  بزرگان  از  شورا  اهل  بلکه  حکام،  و 
بنابراین، اهل حل وعقد کسانی هستند  هستند. )همان، 57( 
با شورا  به آن ها واگذار می شود و  امور عمومی جامعه  که 
نسبت به این امور تصمیم گیری می کنند. تصمیم گیری دربارۀ 
نصب و عزل حاکم و نیز قانون گذاری در اختیار آنان قرار 

دارد.
و  نگاه  حل وعقد  اهل  به  نسبت  ابتدا  اگرچه  رضا  رشید 
اهل  مفهوم  تطبیق  به  ادامه  در  اما  دارد،  فراگیر  دیدگاهی 
حل وعقد در دوران حاضر می پردازد و در یک سازماندهی 
جدید از مفهوم اهل حل وعقد به احزاب موجود در جوامع 
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی  می کند.  اشاره  اسالمی 
به طور  حل وعقد  اهل  امروز  اسالمی  سرزمین های  در  »آیا 
حزب  سه  بررسی  به  دارند؟«  وجود  بالقوه  یا  و  بالفعل 
معتدل اصالح اسالمی، حزب غرب گرایان و حزب فقهای 
بین  اصالحی  معتدل  حزب  می پردازد.  محافظه کار  متحجر 
استقالل در فهم فقه دین و حکم شریعت اسالمی و جوهرۀ 
غرب گرایان  حزب   )92 می کند،)همان،  جمع  غرب  تمدن 
دوران حاضر،  در  دین  که  هستند  باور  این  بر  )متفرنجین( 
با سیاست و علم و تمدن جمع نمی شود و دولتی که مقید 
به دین باشد، نمی تواند قوی و نیرومند شود تا با دولت های 
قوی مساوی شود،)همان( و حزب متحجر محافظه )حشویه 
الفقهاء الجامدین( کسانی هستند که از وضع قوانین نظامی، 
مالی و سیاسی با به کارگیری فقه تقلیدی خود، عاجز هستند 
و از قبول اجتهاد مطلق در تمامی معامالت دنیوی خودداری 
می کنند، واگر به آن ها حکومت واگذار شود، قطعًا از ادارۀ 
آن عاجز خواهند بود)همان، 93(. رشید رضا معتقد است که 
تنها حزب اصالحی معتدل می تواند به عنوان اهل حل وعقد 
بپردازد.  مبنای خالفت و شورا  بر  نظام سیاسی  تأسیس  به 
وی وظیفۀ این حزب را این گونه توضیح می دهد: بر حزب 
اصالح واجب است تمامی تالِش خود را اوالً به تبیین شکل 
حکومت خالفت اسالمی متناسب با وضعیت زماِن حاضر 
معطوف نماید، ثانیًا به اقناع اهل نفوذ و بزرگان سرزمین های 
اسالمی نسبت به اقدام و فعالیت کردن بر اساس مصالح و 

مفاسد و سعادت مردم بپردازد. )همان، 97(

بدین ترتیب، رشید رضا عالوه بر تأکید به اهل حل وعقد به 
مثابۀ اهل شورا، تالش می کند در بازسازی نظریۀ خالفت در 
دوران معاصر از این اصطالح بهره گیرد. رشید رضا به همین 
دلیل، به نوعی در وضعیِت رفت وبرگشت به اندیشۀ سیاسی 
این وضعیت دوگانه در  قدیمِی اهل سنت قرار می گیرد و 
از  عبارتی  نقل  با  اندیشۀ وی حفظ می شود. حمید عنایت 
اساسی  نتیجۀ  می دهد:  توضیح  را  دوگانه گی  این  روزنتال، 
که از طرح او )رشید رضا( اتخاذ می شود، این است که به 
گفتۀ روزنتال قایل شویم به »وجود موازی حکومت دینی و 
حکومت سیاسی، با وجود تأکید بر اولی و تخطئه یی راجع 

به دومی«. )حمید عنایت، پیشین، ص151(
بدین ترتیب، با وجود تأکید بر شورا و تالش برای قرائتی از 
حکومت اسالمی، رشید رضا موفق به عبور از نظریۀ سیاسی 
قدیمی اهل سنت نمی شود. اما با وجود این، به نظر می رسد 
با  رضا  رشید  که  کنیم  اشاره  نتیجه گیری  این  به  می توانیم 
تأکید بر عناصر سه گانه و به ویژه عنصر نخست )شریعت( 
و عنصر سوم )اهل حل وعقد/ شورا(، به محدودیت قدرت 
حاکم و حکومت می اندیشد. به عبارت دیگر، رشید رضا از 
نظریۀ سیاسی سنتی به طور کامل عبور نمی کند، اما بی تردید 
اقتدارگرایانه  سیاسِی  نظام  الگوی  از  شورا  نظریۀ  طرح  با 
برای  از شورا  می تواند  که  تا حدی گذر می کند  و  گذشته 
اثبات ناسازگاری اسالم و استبداد و حمایت از نظام سیاسی 

محدود، بهره گیرد. 

آثار و تألیفات رشید رضا
رشید رضا به عنوان اصالح گر دینی، می خواست از طریق 
از  را  اسالمی  امت  افکار،  اصالح  و  پرورش  و  آموزش 
در  لحاظ  همین  به  دهد؛  نجات  عقب مانده گی  و  انحطاط 
کتاب های  تألیِف  به  دست  دعوتی،  فعالیت های  پهلوی 
مختلف در زمینه های مورد نیازِ عصر خویش زد که تا کنون 

چندین اثِر ایشان به چاپ رسیده و در دسترِس عالقه مندان 
نام  را  ایشان  کتاب های مشهورِ  ذیل،  در  است.  گرفته  قرار 

می برم:
تفسیر القرآن الحکیم )تفسیر المنار( در 12 جلد 

مجلۀ المنار در 34 جلد
 تاریخ األستاذ اإلمام الشیخ محمد عبده در سه جلد

 نداء للجنس اللطیف
الوحي المحمدي

یسر اإلسالم وأصول التشریع العام 
الخالفۀ 

الوهابیون والحجاز
المحمدي  اإلسالم وحظهن من اإلصالح  النساء في  حقوق 

العام
محاورات المصلح والمقلد

ذکری المولد النبوي
الشیعه والسنه

شبهات النصاری وحجج اإلسالم. 
امیر شکیب ارسالن نیز کتابی زیر عنوان »السید رشید رضا 

أو إخاء أربعین سنۀ« دربارۀ رشید رضا نوشته است.

نتیجه گیـری
رشید رضا، شاگرد محمد عبده و از ادامه دهنده گاِن راه سید 
اصالح  راهِ  در  وی  می آید.  به حساب  افغانی  جمال الدین 
دینی به سان استادش تالش های زیادی نمود و کارهای قابِل 
مالحظه یی انجام داد. او عزِت مسلمانان را در وحدت شان 
می دانست، به همین لحاظ جدوجهِد زیادی برای وحدت و 
همگرایی مسلمانان و تقریب میان مذاهب که مقدمه یی برای 

وحدت است، انجام داد.
وعقب مانده گی  انحطاط  که  بود  باور  این  به  رضا  رشید 
مسلمانان ریشه در تعالیم خرافی یی دارد که از فرهنگ دینی 
است؛  شده  اسالم  وارد  مجوسیت  و  نصرانیت  و  یهودیت 
آن  پیرایش  و  اسالمی  فکر  تجدید  زمینۀ  در  همین رو  از 
تفسیر  که  داد  انجام  بزرگی  کارهای  اندیشه های خرافی  از 
اصالح  جریان  دائره المعارف  و  وی  کار  مهم ترین  »المنار« 

دینی در عصر حاضر به شمار می آید.
او با گرایش عقالنی یی که داشت، به آن عده روایاِت تفسیری 
که مخالِف عقل بود، توجهی نکرد و به نقد آن ها پرداخت، 
باور بود که خبر،  این  به  و در زمینۀ قبول اخبار تفسیری، 
زمانی مفید یقین است که کسی خود آن را از پیامبر بشنود 
و یا از راه غیرقابل تردید که راه تواتر است، به او برسد، 
و با توجه به این که از زماِن ما تا زماِن پیامبر مدِت زیادی 
فاصله است، راهی برای دستیابی به یقین، جز خبر متواتر 
که هیچ کس در آن اختالف نداشته باشد، وجود ندارد؛ پس 

خبر غیرمتواتر نمی تواند حجت باشد.
وی در زمینۀ قبول احادیث، راه متفاوتی نسبت به دیگران 
رفته است. او سنت پیامبر را به سنت عملی و قولی تقسیم 
کرده و معتقد است که سنت عملی زمان شمول و مکان شمول 
است، اما سنت قولی چنین نیست. به باور وی، خبر واحد 
آن ها،  همۀ  نه  هستند  عادل  صحابه  اغلب  و  نبوده  حجت 
موضع گیری  او  نیست.  حجت  صحیحین  احادیث  تمام  و 

شد  باعث  کار  این  که  داشت  اسراییلیات  برابر  در  سختی 
تمام روایت های کعب االحبار و وهب ابن منبه را رد نماید. 
رشید همچنان سنت نبوی را به دو بخش تشریعی و ارشادی 
مرتبط  مسایل  تشریعی  سنت  وی،  منظر  از  و  کرد  تقسیم 
هر  ارشادی  و  است  و...  معنوی  عبادی-  اعمال  دین،  با 
معیشت،  امور  مانند  دنیاست؛  با  مرتبط  که  چیزی ست  آن 
نصوص  که  است  باور  این  بر  . وی  و...  تجارت  زراعت، 
مرتبط با بخش دوم، جزء دین نیست و در آن موارد رسول 

خدا بشر است و چونان فرد عادی زنده گی کرده است. 
وی معتقد به ظهور مهدی نیست و تمام احادیث و روایات 
در این باره را رد می کند و می گوید اعتقاد به مهدی زیان های 
دربارۀ  که  احادیثی  این،  پهلوی  در  می آورد.  بار  به  زیادی 
ظهور دجال آمده است را نیز رد می کند و به این باور است 

که همۀ این ها ساخته و نیرنِگ یهود است.  
رشید رضا برخالف استادش محمد عبده، توجه زیادی به 
سیاست و فقه سیاسی داشته و در این زمینه کتابی هم نوشته 
است. او در حقیقت، فقه سیاسِی کالسیک را با درنظرداشِت 
نظریۀ  وی،  منظر  از  و  کرده  به روزرسانی  مکان  و  زمان 
شریعت،  است:  عنصر  سه  دربرگیرندۀ  اسالمی  حکومت 

خلیفه و شورا.

انتقاد قرار  جریان های مختلف، رشید رضا را سخت مورد 
داده اند که مهم ترین انتقادِ آن ها این است: او در عقل گرایی 
زیاده روی کرده و در نوگرایی افراط نموده است؛ طوری که 
و  فلسفی  مشرب های  برابِر  در  تندی  مواضِع  هرازگاهی 
بهانۀ  به  مسلمانان  میان  مروج  فقهِی  مذاهب  و  کالمی 
با  رویارویی  در  اما  می گیرد،  نخستین  اسالم  به  بازگشت 

اندیشه های نوپیدای تجربی، موضع نرمی اتخاذ می کند.
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د افغانسـتان د بهرنیـو چـارو وزارت وايي، 

کـې  ناسـته  اړخیـزه  څلـور  پـه  سـولې  د 

پـر  ډلـو  ترورېسـتي  د  مترکـز  بحثونـو  د 

وړانـدې د پاکسـتان پـه صادقانـه او عميل 

دی. مبـارزه 

د افغانسـتان د بهرنیـو چـارو وزارت وايي، 

د پاکسـتان د پخوانیـو ژمنـو د عميل کېدو 

څرنګوالـی او د افغانسـتان او وسـله والـو 

طالبانـو ترمنځ د سـولې د خـرو اترو لپاره 

د تـګالرې پلـې کېـدل، پـه عـان کـې د 

مهمـه  ناسـتې  اړخیـزې  څلـور  د  سـولې 

جـوړوي. اجنډا 

مسـتغني  شـکیب  ویانـد  وزارت  دغـه  د 

راډيـو  ازادي  لـه  ورځ  پـه  دوشـنبې  د 

چـې  وښـوده  متـه  کـې  خـرو  پـه  رسه 

پاکسـتان تـر دغـې څلـور اړخیزې ناسـتې 

وروسـته، د سـولې خـرو تـه د طالبانـو د 

حارضولـو ترڅنـګ، پـه خپلـه خـاوره کې 

د ترورېسـتانو د ځالـو د ملنځـه وړلـو پـه 

برخـه کـې هـم اقـدام وکـړي.

ښاغيل مستغني وویل:

»مـوږ مته لـرو چې پـه دغه څلـور اړخیزه 

ناسـته کـې د ژمنـو د عمـيل کېـدو پـه اړه 

تـر ډېـره خـرې اتـرې ويش او د خـرو په 

نتیجـه کـې د ژمنـو د عمـيل کېـدو لپـاره 

مشـخص اهـداف وټـاکل يش او هم دغو 

اهدافـو ته د رسـېدو لپاره الرې مشـخصې 

يش. »

د  غونـډه  اړخیـزه  څلـور  دا  سـولې  د 

امریـکا  او  چیـن  پاکسـتان،  افغانسـتان، 

د اسـتازو پـه حضـور کـې نـن دوشـنبه د 

عـان په پالزمېنه مسـقط کې جوړه شـوه.

ځـل  دا  ناسـته  اړخیـزه  څلـور  سـولې  د 

پـه داسـې حـال کـې تـررسه کېـږي چـې 

دمخـه  له خـوا  امریـکا  د  تـه  پاکسـتان 

د  افغانسـتان  د  او  دي  متوجـې  فشـارونه 

سـولې د عـايل شـورا پـه وینـا، دا غونـډه 

يش. ثابتـه  متفاوتـه  يش  کېـدای 

تـر دې وړانـدې د پاکسـتان د بهرنیو چارو 

وزیـر خواجـه محمـد اصـف ویـيل چـې 

ناسـته  دغـه  پـه  هـم  اسـتازي  طالبانـو  د 

کـې ګـډون کـوي، خـو افغـان حکومـت 

او طالبانـو پـه دغـه ناسـته کـې د طالـب 

اسـتازو حضـور رد کـړی دی.

د  کـې  ناسـته  ورځنـۍ  یـوه  دغـه  پـه 

افغانسـتان د بهرنیـو چارو وزارت سـیايس 

معیـن لـه یـوه پـالوي رسه چې د سـولې د 

عـايل شـورا اسـتارزی هـم پـه کې شـامل 

کـړی دی. ګـډون  دی، 

د سـولې دغـه شـپږمه څلور اړخیزه ناسـته 

لـه نېـږدې دوه کاله ځنډ وروسـته بیا جوړه 

ده. شوې 

افغـان  د  رسه  طالبانـو  وسـله  والـو  لـه 

حکومـت د سـولې په بـاب د افغانسـتان، 

پاکسـتان، امریـکا او چیـن لومـړۍ څلور 

د  کال  میـالدي   ۲۰۱۶ د  غونـډه  اړخیـزه 

جنـورۍ پـه لومړۍ نېټـه په اسـالم اباد کې 

وشـوه.
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حکومت افغانستان در روز جهانی غذا:

گفتـمان وفـاق ملـی  ۸۰ درصد کودکان سوء تغذی اند
در بلـخ برگـزار شـد

مستغني:
 د ۴ اړخیزې غونډې مترکز له ترورېزم 

رسه د پاکستان پر رښتینې مبارزې دی

حکومـت افغانسـتان در روز جهانی غـذا آمار بلند 
کـودکان دچار سـوء تغذیه را نشـر کرد. بر اسـاس 
از  افغانسـتان  مـردم  درصـد   33 آمـار حکومـت، 
مصونیـت غذایی برخـوردار نیسـتند و غذای کافی 

بـرای خـوردن ندارند.
نشـانه های عـدم مصونیـت غذایـی را می تـوان در 
شـهرهای افغانسـتان به آسـانی دید. سـوء تغذیه و 
فقـر غذایـی در چهر ه هـای کودکانی که در شـهرها 
مصـروف دسـت فروشـِی، گدایـی و یـا کارهـای 

شـاقه هسـتند، بـه وضـوح دیده می شـود.
شـریف اهلل، کـودک 13 سـاله یـک خانـواده فقیـر، 
می گویـد هرچنـد در 24 سـاعت می توانـد سـه بار 
غـذا بخـورد، امـا بسـیار کـم اتفـاق می افتـد که در 
خانـه غذای شکم سـیر برایش میسـر شـود: »وظیفه 
تـا 6۰  اسـت. روزانـه 4۰  فروشـی  ام پالسـتیک 
افغانـی کار می کنـم. در خانـه هم فقط نـان و چای 

می خوریـم.«
حکومـت بـه ایـن بـاور اسـت کـه افغانسـتان در 
طـی یـک دهـه  گذشـته در جهـت دسـت یابـی 
بـه مصونیـت غذایـی و تغذیـه بـه شـاخص های 
کل  بصـورت  و  یافتـه  دسـت  آمیـزی  موفقیـت 
آمـار عـدم مصونیـت غذایـی و فقدان رشـد اطفال 

کاهـش یافتـه اسـت.
ایـن در حالیسـت کـه آمـار و ارقـام چیـز دیگـری 
را نشـان می دهـد. براسـاس آمـار حکومتـی، عـدم 
مصونیـت غذایـی و دسترسـی الزم مـردم بـه غـذا 
نگرانی هـای جـدی حکومـت  از  یکـی  هنوزهـم 
افغانسـتان اسـت. آمار نشـان می دهد کـه تقریبا 33 
درصـد مـردم کـه بیـش از 9 میلیـون نفر را شـامل 
می شـود بـا عـدم مصونیت غذایـی روبرو هسـتند.
داکتـر عبـداهلل عبـداهلل رئیـس اجراییـه حکومـت 
وحـدت ملـی روز دوشـنبه در کنفرانسـی کـه بـه 
ایـن مناسـبت برگزار شـده بـود گفـت: »حکومت 
افغانسـتان، با عقـد و امضای میثاق هـا و پروتوکول 
هـای بین المللـی  بـر مکلفیت هـای خـود یکبـار 

تاکید مـی ورزد.«   دیگـر 
داکتـر عبـداهلل افـزود کـه کمبـود یـک چارچـوب 
مصونیـت  پیرامـون  منظـم  و  اسـتراتژیک  جامـع 
غذایـی و تغـذی، حکومت را واداشـت تا آجندای 
ملـی مصونیـت غذایـی و تغذیـه را ایجـاد کنـد. 
هـدف اصلـی ایـن اسـت تـا در زیـر یک پوشـش 
بـه  مرتبـط  چالش هـای  تمامـی  بـه  اسـتراتژیک 
عوامـل عـدم مصونیـت غذایـی و سـوء تغـذی در 

افغانسـتان رسـیدگی شـود.
حکومت افغانسـتان از شـرکای بیـن المللی، جامعه 
جهانـی، جامعه مدنی، سـکتور خصوصـی، تاجران 
و محققان و پژوهشـگران خواسـت تـا از همکاری 

شـان در جهت تحقق موثر آجنـدای ملی مصونیت 
غذایـی و تغذی مردم افغانسـتان را یاری رسـانند.

نصیـر احمـد درانـی وزیـر زراعـت افغانسـتان بـا 
ارایـه آمـار از وضعیـت عـدم مصونیـت غذایـی 
گفـت کـه بایـد در ایـن عرصـه توجـه بیشـتری 
باعـث  »عـدم مصونیـت غذایـی  گیـرد:  صـورت 
گرسـنگی و سـوء تغذیـه مردم آسـیب پذیر شـده 
و حکومـت خواهـان توجـه بیشـتر به سـوء تغذیه 
اسـت تـا از اثـرات منفـی و مخـرب آن بکاهـد.«

آقـای درانـی گفـت حکومـت تـالش می کنـد تـا 
قشـر آسـیب پذیر جامعـه بـه مـواد غذایـی کافـی 
دسترسـی داشـته باشـد و هیـچ کسـی از تغذیـه 
محـروم نشـود. او تاکید کـرد که زنـان و اطفال در 
اولویـت برنامه هـای محو سـوء تغذیه قـرار دارند. 
او گفـت: »برای رسـیدن بـه این اهـداف، نهادهای 
نهادهـا  مختلـف دولـت، جامعـه مدنـی و سـایر 
مکلفیـت دارنـد تـا بـرای بهبـود مصونیـت غذایی 

نمایند.« فعالیـت 
در همیـن حـال وزیر صحت عامه افغانسـتان گفت 
کـه بیشـتر از ۸۰ درصـد کودکانـی کـه بـه مراکـز 
صحـی مراجعـه کرده انـد، از سـوء تغذیـه مزمـن 
رنـج می برنـد. فیـروز الدیـن فیـروز وزیـر صحت 
عامـه افغانسـتان دالیـل ابتال به سـوء تغذیـه را این 
گونـه بر شـمرد: »مادران در سـاعت اول بـه اطفال 
شـیر نـداده اند. در جریان شـش مـاه اول حیات به 
طفـل شـیر نداده انـد. تـا دوسـال بـه کودکان شـیر 
نـداده انـد. این ها مسـایلی اسـت که سـبب سـوء 

تغذیه در افغانسـتان شـده اسـت.«
براسـاس اظهـارات آقـای فیـروز کـودکان مبتال به 
سـوء تغذیـه در برابر امـراض مقاومـت نمی توانند، 
بنابرایـن بـه امـراض مختلـف دچـار می شـوند و 
همیـن موضـوع سـبب اصلـی افزایش مـرگ و میر 

کـودکان نیز اسـت.
وزیـر صحت عامـه افغانسـتان تاکید کرد که سـوء 
تغذیـه بـه صـورت جـدی بـه قابلیـت یادگیـری 
کـودکان صدمـه می زنـد: »رابطـه بیـن فقر و سـوء 
کـه  خانواده هایـی  اسـت.  دورانـی  رابطـه  تغذیـه 
مصـاب بـه سـوء تغذیـه انـد، بیشـتر پول شـان را 
مصـرف دوا می کننـد که خود سـبب گسـترش فقر 

می شـود.«
آقـای فیـروز تاکیـد کـرد که سـوء تغـذی در هزار 
روز اول زندگـی طفـل غیرقابـل جبـران اسـت و 
هیـچ گاهـی درمـان شـدنی نیسـت. او افـزود در 
صورتـی کـه تـا دوسـالگی قد طفـل از ۸۰ سـانتی 
متـر باال نـرود، طفـل بـا قدکوتاهی روبـرو خواهد 

. شد

طــرح وفــاق ملــی دیــروز در نشســتی بــا حضــور 
اســتادان،  والیتــی،  شــورای  نماینــده گان  نخبــه گان، 
فرهیختــه گان و دانشــجویان والیــت بلــخ مــورد بحــث و 

ــت.  ــرار گرف ــی ق بررس
در ایــن نشســت، رییــس دفتــر مقــام والیــت بلــخ، رییــس 
ــر،  ــخصیت های دیگ ــی ش ــخ و برخ ــی بل ــورای والیت ش
دربــارۀ طــرح وفــاق ملــی صحبــت و تبــادل نظــر کردنــد. 
در ادامــه، احمــد ولــی مســعود، مبتکــر طــرح وفــاق ملــی 
گفــت کــه وفــاق ملــی در شــرایط نــا همگــون موجــود، 
ــعود  ــای مس ــد. آق ــی می باش ــی و تاریخ ــاز مل ــک نی ی
هشــدار داد کــه اگــر امــروز در چارچــوب وفــاق ملــی بــه 
زودی بــه مشــترکات نرســیم، خــدای ناخواســته در یــک 
ــم  ــی نقشــه های دیگــران خواهی ــه قربان عمــل انجــام یافت

شــد.
ــت  ــن وضعی ــا همی ــت: ب ــی گف ــاق مل ــرح وف ــر ط مبتک
ــالل  ــا ح ــه تنه ــات، ن ــرف انتخاب ــه ط ــن ب ــفته، رفت آش
مشــکالت نیســت، بلکــه تراژیــدی جبران ناپذیــری را بــه 

ــد آورد. ــار خواه ب
ــم  ــاز داری ــات، نی ــه انتخاب ــن ب ــل از رفت ــزود: قب وی اف
ــت موجــود  ــدرت، از حال ــا ترســیم حــل معمــای ق ــا ب ت

بــه وضعیــت مطلــوب گــذار نماییــم و ایــن مســتلزم بــه 
ــای  ــی، اولویت بندی ه ــکالت مل ــناختن مش ــمیت ش رس
ــری منطــق و  ــه کارگی ــای ســنجیده، ب ــا راه حل ه ــوأم ب ت
ــر مســالمت آمیز می باشــد. ــرای تغیی عقالنیــت سیاســی، ب
انســجام و همســویی  احمــد ولــی مســعود گفــت: 
ظرفیت هــا، اســتفاده از زبــان فنــی، بــا نــگاه حــد اکثــری 
ــری،  ــگ همدیگرپذی ــه مشــترکات، در چارچــوب فرهن ب
احتــرام متقابــل، از مولفه هــای وفــاق ملــی می باشــد. 
ــل  ــوان، مراح ــل ج ــداری نس ــت و بی ــرح، حرک ــام، ط پی

ــند. ــی می باش ــاق مل ــت وف ــف موفقی مختل
شــخصیت  های والیــت بلــخ، بــا اســتقبال از طــرح 
ــر  ــت بهت ــرای مدیری ــا ب ــد ت ــد ورزیدن ــی، تأکی ــاق مل وف
وفــاق ملــی، در هــر والیــت خانــۀ فکــر ایجــاد گــردد و 
ــث  ــی منحی ــاق مل ــورای وف ــد و ش ــه یاب ــا ادام گفتمان ه

ــد. ــته ش ــروری پنداش ــات ض ــاط والی ــل ارتب پ
ــه  ــخ ب ــت بل ــی والی ــی مســعود از وال ــان، احمدول در پای
خاطــر حمایــت روشن شــان از طــرح وفــاق ملــی و 

کــرد.  ســپاس گزاری  مجلــس  ســازمان دهنده گان 
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ــا  ــاز را ب ــت داری ب ــارکت دول ــد مش ــت می خواه حکوم
زیــر پاگذاشــتن ارزش هــای آزادی، نشــر اطالعــات و 
حکومــت داری خــوب مدیریــت کنــد و ایــن بــرای نهادهای 
مدنــی قابــل قبــول نیســت. یکــی از ارزش هــای مشــارکت دولــت داری 
ــرا و  ــزی، اج ــی در برنامه ری ــای مدن ــت و نهاده ــترک دول ــاز، کار مش ب
نظــارت از اجــرا اســت. بعــد از انتخــاب، 17 نهــاد غیردولتــی در مجمــع 
عمومــی مشــارکت دولــت داری بــاز، حکومــت رییــس، معــاون و منشــی 
ــب وضاحــت  ــت طل ــی حکــم داده اســت. چــون از حکوم آن را انتصاب
شــدیم، بــرای مــا می گوینــد کــه مــا مشــارکت دولــت داری بــاز را ماننــد 
ــور، قاضی القضــات را  ــه رییس جمه ــم ک ــی می بینی ــۀ عال شــورای محکم
انتصــاب می کنــد. متأســفانه حکومــت کســی را کــه بــرای تســهیل ایــن 
ــت داری  ــد حکوم ــای جدی ــد مدل ه ــه نمی توان ــده اســت ک پروســه گزی
را درک کنــد و نــه هــم کوشــش کــرده اســت ادارۀ دولتــی را از مشــارکت 

دولــت و جامعــۀ مدنــی در یــک پروســه تفکیــک کنــد.

نصیر احمد تر ه كی

بارانــی اگــر ســرک های کابــل آب  در روزهــای 
ــران  ــرور عاب ــور و م ــع عب ــا مان ــد آب ه ــت و دن گرف
ــان  ــه دوِش هم ــوولیت ب ــم مس ــمت عظ ــد، قس ش
نمی دانــم  انــرژی،  نوشــیدِن  از  پــس  اســت کــه  بی نظافتــی 
جنســنگ و ریدبــول و فــالن، قطعــی آن را از کلکیــن موتــر بیــرون 
پرتــاب می کنــد. مســوولیت بــه دوِش پــدر و مــادری اســت 
ــه،  ــه اش انداخت ــه اش را در آب رِو کوچ ــل ُدر دان ــرز طف ــه پمپ ک
مســوولیت بــه دوِش دوکانــداری اســت کــه پالســتیک های 
ــه  ــده و گفت ــش روبی ــن دوکان ــاروب از ده ــا ج ــی اش را ب مصرف
بــال ده پســش کــه بــاد بــه کجــا می بــردش مقصــد از دهــن دوکان 
ــی اســت کــه پــس از  ــه دوِش جوان مــن دور شــود! مســوولیت ب
نوشــیدِن آِب معدنــی، بوتــل اش را تــوپ فوتبــال ســاخته شــوت 
می زنــد و در نهایــت مســوولیت بــه دوِش ریاســت تنظیــف 

ــد. ــام ده ــه کار را انج ــد س ــه بای ــت ک ــل اس ــهرداری کاب ش
یــک: ســطل های زبالــه بــرای آشــغال های خشــک و تــر در 

فاصله هــای معیــن نصــب کنــد. 
در  )بــا  بیاورنــد  ازدیــاد  تنظیــف  کارمنــدان  تشــکیل  در  دو: 

کابــل( نفــوس  نظرداشــت 
سه: اشغال ها را به صورت منظم جمع آوری کند.

محمد اكرام اندیشمند

ــراق بــه ریاســت  ــت ُکردســتان ع جنــگ میــان حکوم
ــه ریاســت حیــدر  ــا حکومــت عــراق ب ــی ب مســعود بارزان
ــت  ــر حکوم ــت. اگ ــاز یاف ــوک آغ ــر کرک ــر س ــادی ب عب
مرکــزی عــراق شــهر و منطقــۀ نفــت خیــز کرکــوک را از حکومــت نیمــه 
مســتقِل مســعود بارزانــی بگیــرد و نیروهــای کــرد را بــه درون ســلیمانیه 
و اربیــل برانــد، سرنوشــت همه پرســی اســتقالل کردســتان عــراق بیــش 

ــود.  ــد می ش ــام و تردی ــار ابه ــاًل دچ ــش و عم از بی
جــالل طالبانــی، رییس جمهــور ســابق عــراق کــه دو هفتــه پیــش 
درگذشــت، در مصاحبــۀ خــود بــر ســر اســتقالل کردســتان عــراق گفتــه 
ــن سرنوشــت  ــد همــه ملت هــای جهــان، حــق تعیی ــود: »کردهــا همانن ب
ــا  ــان پ ــه هم چن ــه ک ــی منطق ــرایط تاریخ ــا ش ــا آی ــد، ام ــود را دارن خ
ــن  ــد؟ پاســخ م ــتان مســتقل را می ده ــکان تشــکیل کردس برجاســت، ام
بــه ایــن پرســش، منفــی اســت. تجربــه نشــان داده اســت کــه کردســتان 
ــه  ــر ایــن، چــرا مبــارزات خــود را ب مســتقل امــری ناممکــن اســت. بناب
مســیری بیهــوده ببریــم؟ بــه جــای آن بایــد تالش های مــان را بــر 
ــی  ــد فدرال ــراق واح ــوب ع ــردی در چارچ ــت ک ــوق قومی ــق حق تحقی

ــم.« ــز کنی تمرک
ــراق در  ــد و ع ــت دهن ــوک را از دس ــا کرک ــگ، کرده ــن جن ــر در ای اگ
ــت  ــا حکوم ــران و حت ــه، ای ــا ترکی ــترک ب ــکاری مش ــویی و هم همس
ــدۀ حکومــت  ــه دســت آم ــازات ب ــر تمــام امتی بشــار اســد در ســوریه ب
خودمختــار مســعود بارزانــی در کردســتان عــراق پایــان دهنــد، مرزهایــش 
را نیروهــای بغــداد متصــرف شــود، خریــد و فــروش نفتــش را در دســت 
خــود قــرار دهنــد، تســلط خــود را بــر آســمان کردســتان اِعمــال کننــد، 
ــوس  ــۀ معک ــی نتیج ــعود بارزان ــوی مس ــتقالل از س ــی اس ــا همه پرس آی

نخواهــد داشــت؟ 
ــا و  ــت امریکایی ه ــا حمای ــراق ب ــه کردســتان ع ــرد ک ــد ک ــوش نبای فرام
غــرب پــس از رانــدن صــدام حســین از کویــت )1991(کــه مانــع تهاجــم 
صــدام بــر کردســتان شــدند، بــه امتیــازات امــروز تــا مــرز تشــکیل کشــور 
ــد  ــا مانن ــا و اروپایی ه ــا امریکایی ه ــت. آی ــت یاف ــتقل دس ــت مس و دول
ــد و  ــر بغــداد حمایــت می کنن ــودِ ســدۀ بیســتم از کردهــا در براب دهــۀ ن

در ایــن جنــگ اســتقالل در کنــار آن هــا قــرار می گیرنــد؟ 
ــار  ــتقالل در کن ــگ اس ــا در جن ــه امریکایی ه ــت ک ــن اس ــن ای ــاور م ب
کردهــا ایســتاد نمی شــوند، همان گونــه کــه در ادعــا، نــزاع و جنگ)اگــر 
جنگــی بــر ســر آن در بگیــرد کــه نخواهــد گرفــت( بــر ســر دیورنــد در 
ــد ایســتاد  ــی آن ســوی دیورن ــای مدع ــت افغانســتان و افغان ه ــار دول کن
نمی شــوند.  امریــکا و اروپــا جنــگ ُکــرد و حکومــت عــراق را مدیریــت 
ــا  ــد ت ــت می کنن ــتان را مدیری ــگ افغانس ــه جن ــه ک ــد، همان گون می کنن
آتــش تنــور ایــن جنگ هــا آن قــدر ســرد نشــود کــه نان شــان را در ایــن 

تنــور نتواننــد بپزنــد.

افغانستان فاتح رقابت های ورزش 

زورخانه یی جنوب آسیا شد

تیم فوتسال ایران در مقدماتی جام 

آسیا افغانستان را شکست داد

فیـسبـوک نـــامــه

تیــم ملــی ورزش  زورخانه یــی افغانســتان توانســت کــه فاتــح نخســتین 
ــتین  ــردد. نخس ــیا گ ــوب آس ــی جن ــای ورزش  زورخانه ی دور رقابت ه
ــال  ــور نیپ ــیا در کش ــوب آس ــی جن ــای ورزش زورخانه ی دور رقابت ه
برگــزار شــده کــه تیــم ملــی زورخانه یــی کشــور نیــز در آن اشــتراک 

کــرده بــود.
در مســابقات زورخانه یــی جنــوب آســیا ۸ کشــور بــه شــمول 
افغانســتان اشــتراک کــرده بــوده  کــه در ایــن میــان، اعضــای تیــم ملــی 
ــه  ــز ب ــره و برون ــال، نق ــدال ط ــتند، 13 م ــور توانس ــی کش زورخانه ی

ــد. ــت آورن دس
ــا را دو  ــن مدال ه ــتان ای ــی افغانس ــا پهلوان ــی ی ــی زورخانه ی ــم مل تی
ــان  ــه قهرم ــد ک ــا بتوان ــت آورده ت ــه دس ــی ب ــرادی و تیم ــش انف بخ

ــردد. ــیا گ ــوب آس ــای جن رقابت ه
ــان 13  ــی کشــور از می ــی زورخانه ی ــم مل ــه اعضــای تی گفتنی ســت ک
مــدال، 6 مــدال طــال و 1 نقــره را در بخــش انفــرادی و 4 مــدال طــال 
ــرای  ــن ب ــد. ای ــت آورده ان ــی بدس ــش تیم ــر را در بخ ــره دیگ و 1 نق
ــی کشــور توانســته اســت ،  ــی زورخانه ی ــم مل ــار اســت کــه تی اولین ب

ــردد. ــیا گ ــوب آس ــی جن ــای ورزش زورخانه ی ــح رقابت ه فات
ــال روان  ــه ورزش کاران افغانســتان در س ــد خاطرنشــان ســاخت ک بای
میــالدی توانســته انــد، درخشــش های خوبــی در میدان هــای ورزشــی 

ــند. ــته باش ــی داش بین الملل

تیــم ملــی فوتســال ایــران در نخســتین دیــدار رقابت هــای مقدماتــی 
جــام ملت هــای آســیا در مقابــل تیــم افغانســتان ۸-2 پیــروز شــد.

ــای  ــام ملته ــی ج ــای مقدمات ــوب رقابت ه ــدار در چارچ ــن دی  ای
آســیا در حــوزۀ مرکــز آســیا و از گــروه دوم در ســالون پــور شــریفی 

شــهر تبریــز در ایــران برگــزار شــد.
ــه  ــم ملــی فوتســال افغانســتان ب ــرای تی ــی ب ــن شکســت در حال ای
ثبــت رســید کــه ایــن دو تیــم مــاه گذشــته در رقابت هــای قهرمانــی 
داخــل ســالون آســیا کــه در عشــق آباد ترکمنســتان برگــزار می شــد، 
هــم در مقابــل هــم بــازی کــرده بودنــد و ایــران بــا همیــن نتیجــه 

موفــق بــه شکســت دادن حریفــش شــده بــود.
ــروه  ــتان هم گ ــتان و تاجیکس ــا افغانس ــران ب ــابقات ای ــن مس در ای
ــا نمایشــی خــوب و  ــه ب ــتان ک ــال افغانس ــی فوتس ــم مل اســت. تی
ــر رقابت هــای  ــه جمــع 4 تیــم برت ــی ب ــا کســب 5 پیــروزی متوال ب
ــام  ــه ج ــود ب ــرای صع ــردا ب ــود، ف ــه ب ــی عشــق آباد راه یافت قهرمان
ــد  ــتان خواه ــال تاجیکس ــم فوتس ــاف تی ــه مص ــیا ب ــای آس ملت ه

رفــت.
ــی  ــه نهای ــواز حضــور در مرحل ــروه ج ــر گ ــای اول و دوم ه تیم ه
جــام ملت هــای فوتســال آســیا در ســال 2۰1۸ را بــه دســت 

خواهنــد آورد.
در صورتــی کــه تاجیکســتان بــازی را بــه افغانســتان واگــذار کنــد 
ــتان  ــت دادن تاجیکس ــه شکس ــق ب ــنبه موف ــز روز سه ش ــران نی و ای
شــود، شــاگردان عبدالــرزاق ممــرک )ســرمربی تیــم ملــی فوتســال 
افغانســتان( جــواز صعــود بــه رقابت هــای جــام ملت هــای آســیا را 
کــه ســال 2۰19 در تایــوان برگــزار خواهــد شــد کســب می کننــد.

خیمه در عصر دیجیتال
فــرض کنیــد مــن »عبدالجبــار خــان« ام و در لویــه جرگه یــی کــه 
ــارۀ آینــدۀ مملکــت برگــزار شــده،  بــه خاطــر تصمیم گیــری در ب
شــرکت کــرده ام. خالصــۀ آنچــه مــن در بــارۀ افغانســتان و جهــان 

می دانــم، این هاینــد:
- افغانستان میراث نیاکان ما است

- اسالم دین مقدس آبایی ما است
- بیگانه ها می خواهند وطن ما را برباد کنند

ــود  ــن خ ــاک و آیی ــویم و از خ ــلیم نمی ش ــی تس ــه اجنب ــا ب - م
ــم ــاع می کنی دف

- ما می خواهیم وطن ما آباد و مستقل باشد
- حکومت ما باید اسالمی باشد

ــرام  ــد و احت ــرار بمانن ــد برق ــا بای ــی م ــات آبای ــوم و عنعن - رس
ــوند ش

- زنده و سربلند باد افغانستان
ــادی  ــز زی ــروز چی ــان ام ــارۀ جه ــان، در ب ــار خ ــن، عبدالجب م
اقتصــاد جهانــی کامــاًل بی خبــرم. هیــچ  از  نمی دانــم. مــن 
نمی دانــم کــه کشــورهای جهــان بــا هــم چــه معامــالت تجــاری 
دارنــد. مــن هیــچ تصــوری از نقــش انــرژی و بــه ویــژه انــرژی 
ــامان  ــاختار و س ــن از س ــدارم. م ــی ن ــالت جهان ــی، در تعام نفت
ــارت  ــم. عب ــزی نمی فهم ــان چی ــورهای جه ــی کش ــدرت نظام ق
ــای  ــورده و معن ــم نخ ــه گوش ــز ب ــک« هرگ ــت جئوپولیتی »موقعی
ــن از گــردش اطالعــات  ــک اســت. م ــًا تاری ــم مطلق ــز برای آن نی
ــدارم. از  ــچ اطالعــی ن و ســرعت و گســترده گی آن در جهــان هی
قوانیــن بین المللــی و پیمان هــا و پیوندهــا و جبهه بندی هــای 
ــرات اقلیمــی و  ــری از تغیی ــچ تصوی ــم. هی ــاًل ناآگاه ــی کام جهان
جمعیتــی دنیــا در ذهنــم نیســت. برداشــِت گنــگ و محــوی هــم 
از رقابــت جهانــی بــر ســر منابــع نــدارم. از فرهنــگ و ارزش هــای 
ــز  ــوان اســت، چی ــد اســت و حی ــی ب دیگــران، جــز این کــه اجنب

زیــادی نمی دانــم.
در داخــل کشــور خــود نیــز تصــوری از ســاختار مــدرن دولــت 
ــاه  ــن پادش ــه گاه ای ــم ک ــدر می دان ــدارم. همین ق ــای آن ن و نهاده
می شــود و گاهــی آن و انتقــال زور و پیســه از دســت یکــی 
ــن از  ــود. م ــاد می ش ــی« ی ــام »پادشاه گردش ــه ن ــری ب ــه دیگ ب
ــاًل  ــت کام ــاز و کار دول ــوا و س ــک ق ــی، تفکی ــتراتژی، پالیس اس
افغانســتان  بی اطــالع ام. مــن نمی دانــم کــه پــول رایــج در 
ــه تولیــد می شــود، چــه مقــدار پــول در کشــور هســت و  چه گون
چــرا پــول افغانســتان بــه اصطــالح ضعیــف اســت. مــن نمی دانــم 
واردات و صــادرات یعنــی چــه. مــن نمی فهمــم چــرا بایــد بانــک 
ــا و  ــا بانک ه ــی ب ــه ارتباط ــا چ ــای م ــیم و بانک ه ــته باش داش
اقتصاد هــای دیگــر در دنیــا دارنــد. مــن نمی دانــم کــه افغانســتان 
ــع  ــن مناب ــر دارد. ای ــی دیگ ــع طبیع ــدر مناب ــدر آب دارد، چق چق
ــدارم کــه تغییــرات  ــه. مــن خبــر ن ــه چــه کار می آینــد و چگون ب
ــرات  ــه تأثی ــتان چ ــا در افغانس ــی م ــر زنده گ ــزرگ ب ــی ب اقلیم

ــد گذاشــت. ــدی خواهن خــوب و ب
مــن شــنیده ام کــه قانــون خــوب اســت، امــا هیــچ وقــت 
ــوم  ــه نمی ش ــت. متوج ــوب اس ــون خ ــرا قان ــه چ ــده ام ک نفهمی
ــز  ــان چی ــد و آزادی بی ــم ان ــانه ها مه ــه رس ــد ک ــرا می گوین چ
ــم و  ــچ نمی دان ــات هی ــتم مالی ــن از سیس ــت. م ــمندی اس ارزش
ــاختارهای  ــرمایه، س ــد س ــتغال، تولی ــچ تصــوری از ایجــاد اش هی
ــدارم )فقــط  ــاه عمومــی ن ــد ســرانه و مفهــوم رف ــی، درآم زیربنای
ــگ  ــه جن ــم ک ــن می دان ــم(. م ــا می کن ــردم دع ــر م ــرای خی ب
ــا صلــح  خــوب نیســت، امــا ربــط رفــاه و پیشــرفت و توســعه ب
ــباب  ــدن اس ــاد ش ــواد و زی ــترش س ــنیده ام گس ــم. ش را نمی فهم
ــی  ــت، ول ــوب اس ــرک خ ــرق و س ــون و ب ــر و تلف کار و موت
ــدا  ــد و از کجــا پی ــا چــه قســم گســترش می یابن ــم این ه نمی دان

می شــوند...
ــوت  ــی دع ــۀ مل ــه  جرگ ــان( در لوی ــار خ ــن )عبدالجب ــون، م اکن
ــا  ــۀ دنی ــا بقی ــط آن ب ــدۀ مملکــت و رواب ــارۀ آین ــا در ب ــده ام ت ش
تصمیــم بگیــرم. همگنــان مــن، یعنــی دعوت شــده گان دیگــر، نیــز 
کمابیــش مثــل مــن هســتند. بعضــی از آنــان حتــا در حــد مــن هــم 

باخبــر نیســتند.
زیــِر دل تــان خالــی شــد؟ نگــران شــدید؟ ترســیدید کــه 
ــق  ــپارید؟ ح ــن بس ــت م ــه دس ــان را ب ــری مملکت ت تصمیم گی
ــه  ــی ک ــن وصف ــا ای ــن ب ــد. آخــر چه طــور ممکــن اســت م داری
ــورهای  ــرم؟ در کش ــتی بگی ــم درس ــت تصمی ــرای مملک دادم، ب
دیگــر ده هــا مرکــز مطالعــات اســتراتژیک هســتند کــه بــا اســتفاده 
ــه  ــترده ب ــای گس ــر پژوهش ه ــه ب ــا تکی ــم و ب ــای عل از یافته ه
نهادهــای تصمیم گیــری مملکــت خــود کمــک می کننــد تــا 
تصمیم هــای بهتــری بگیرنــد. در افغانســتان حامــد کــرزی و 
اصحابــش عبدالجبــار خــان و امثــال او را از چهارســوی کشــور در 
زیــر خیمــۀ لویــه جرگــه جمــع می کننــد تــا مســیر حرکت هــای 
ــم  ــه گلی ــیده ک ــان آن رس ــد! زم ــن کنن ــتان را تعیی ــدۀ افغانس آین

ــود. ــع ش ــتان جم ــرای همیشــه از افغانس ــه ب ــه جرگ لوی
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اشــاره: کمتــر از یــک قــرن از عمــر فوتبــال افغانســتان 
ــراز  ــتان ف ــال افغانس ــان فوتب ــن جری ــذرد. در ای می گ
و فرودهــای زیــادی را تجربــه کــرده و عضویــت 
 )fc( ــیا ــا( و آس ــال ) فیف ــی فوتب ــیون بین الملل فدراس
ــال  ــانزده س ــا ش ــت. ام ــت آورده اس ــه دس ــز ب را نی
ــرای رشــد  ــه ب ــا زمین ــایر گزینه ه ــوی س ــر در پهل اخی
فوتبــال نیــز فراهــم بــوده و تیــم ملــی فوتبــال کشــور 
ــم  ــن تی ــته اســت. ای دســت  آوردهای چشــم گیری داش
در ســال ۲۰۱۳ توانســت در»چلنــج کــپ« کشــورهای 
جنــوب آســیا قهرمانــی را از آن خــود کنــد. روزنامــۀ 
مانــدگار در مــورد چالش هــای موجــود در فدراســیون 
ــاد و  ــن نه ــات در ای ــدن انتخاب ــزار نش ــال، برگ فوتب
دســت آوردهای یــک و نیــم دهــه اخیــر فوتبــال کشــور، 
ــا محمــد یوســف کارگــر  گفت وگــوی مختصــری را ب
معــاون فنــی فدراســیون فوتبــال کشــور انجــام داده  که 

ــد. ــک می خوانی این

گفت وگو كننده: ابوبکر صدیق
ــن  ــذرد. در ای ــتان می گ ــال افغانس ــال از فوتب ۹۰ س
ــرو  ــی روب ــرود و فراز های ــه ف ــا چ ــال ب ــان فوتب جری
بــوده و بــه نظــر شــما در یک ونیــم دهــه اخیــر 

ــت؟    ــرده اس ــد ک ــدر رش ــور چق ــال کش فوتب
ــتاز  ــای پیش ــی از نهاده ــتان یک ــال افغانس ــیون فوتب فدراس
ــای  ــه نهاده ــور ب ــال کش ــردن فوتب ــی ک ــۀ معرف در عرص
بین المللــی فوتبــال بــوده اســت. ایــن نهــاد توانســته 
ــا(  ــان )فیف ــال جه ــی فوتب ــت کنفدراســیون بین الملل عضوی
آورد.  به دســت  را    )FC(آســیا فوتبــال  کنفدریشــن  و 
هرچنــد کمتــر از چهــل ســال عضویــت فدراســیون فوتبــال 
ــر  ــا( نظ ــان )فیف ــال جه ــیون فوتب ــتان در کنفدراس افغانس
ــه حالــت تعلیــق  قــرار داشــت؛ امــا پــس  ــه چالش هــا ب ب
از ســرنگونی رژیــم طالبــان در ســال 2۰۰1 فدراســیون 
فوتبــال کشــور توانســت عضویت خــود را در کنفدراســیون 
ــی کــه  ــه دســت آورد. درحال ــاره ب بین المللــی ) فیفــا( دوب
ــتان  ــرای افغانس ــا ب ــت فیف ــدن عضوی ــاره روی کار آم دوب
ــرا  ــه  هم ــی را ب ــل مالحظه ی ــای قاب دشــواری ها و چالش ه
داشــت.  امــا 16 ســال اخیــر درتاریــخ کشــور بــرای رشــد 
ــیون  ــوده و فدراس ــر ب ــتان بی نظی ــال افغانس ــی فوتب و ترق
ــای  ــال را در رده ه ــای فوتب ــال کشــور توانســت تیم ه فوتب
مختلــف ســنی ایجــاد کنــد و تیــم ملــی کشــور بــه قهرمانی 

ــد. ــل آم ــوب آســیا نای در مســابقات جن
در کمتــر از شــانزده  ســال گذشــته فوتبــال افغانســتان 
مســلکی شــده اســت. تیــم ملــی فوتبــال بانــوان، تیم هــای 
ــاد  ــور ایج ــال کش ــی فوتب ــم مل ــان و تی ــان و نوجوان جوان
ــاف  ــته انکش ــال توانس ــیون فوتب ــان، فدراس ــد. هم چن ش
ــیون های  ــازی فدراس ــاری س ــال و معی ــای فوتب در نهاده

ــد. ــرار ده ــت  ق ــت  را  در اولوی ــال در والی فوتب
قهرمانــی فوتبــال افغانســتان در ســال 2۰13 - »چلنــج کپ«  
ــر  ــتان بی نظی ــخ افغانس ــیا در تاری ــوب آس ــورهای جن کش
بــود و چنیــن پیــروزی در جریــان 9۰ ســال کــه افغانســتان 
ــن  ــود. ای ــاورده ب ــه دســت  نی ــا را داشــت، ب ــت فیف عضوی
ــتان  ــرای افغانس ــال ب ــۀ فوتب ــزرگ در عرص ــت آورد ب دس
بــود. هم چنــان، در حــال حاضــر فدراســیون فوتبــال 
کشــور بــه یــک نهــاد اکادمیــک ) علمــی( فوتبــال تبدیــل 
شــده اســت و کدرهــای فوتبــال را آمــوزش و تولیــد 
می کنــد. اکنــون بیشــتر مربیــان تیم هــای فوتبــال در داخــل 
کشــور بــه ســطح لســانس فوتبــال را آمــوزش دیده انــد. در 
حالــی کــه “پیــش از ســال 2۰13 هیــچ مربــی فوتبــال بــه 
ســطح لســانس در افغانســتان وجــود نداشــت”.  فدراســیون 
فوتبــال افغانســتان در حــال حاضــر در عرصه هــای فوتبــال 
و فوتســال اعــم از بانــوان و پســران بــه شــکل علمــی بازی 

ــد.   ــوزش می ده ــن آم ک
اکنــون فوتبــال افغانســتان در میــان کشــورهای منطقــه 

از چــه جایگاهــی برخــوردار اســت؟ 
ــتان در ردۀ 19۰ در  ــال افغانس ــال 2۰۰۸ – 2۰۰9 فوتب از س
فیفــا قــرار داشــت، امــا پــس از قهرمانــی تیــم ملــی فوتبــال 

ــم  ــد(، تی ــوب آســیا )هن ــج کــپ« کشــورهای جن در »چلن
ملــی کشــور در جنــوب آســیا ردۀ اول، در کشــورهای 
ــال  ــی فوتب ــیون بین الملل ــتم و کنفدراس ــیایی ردۀ هش آس
ــد، در ردۀ  ــت دارن ــور در آن عضوی ــش از 2۰۰ کش ــه بی ک
139 قــرار گرفــت. امــا پــس از آن کــه افــراد مشــکوک مــرا 
مــورد حملــه قــرار دادنــد و مدتــی از ایــن تیــم دور مانــدم، 
ــود  ــه وج ــی ب ــم مل ــی در تی ــب و غریب ــای عجی چالش ه

آمــد و ســبب از هــم پاشــی ایــن تیــم شــد.
ــوزش  ــرای آم ــات ب ــدر امکان ــر، چق ــال حاض در ح
ــتان  ــال افغانس ــیون فوتب ــان در فدراس ــلکی بازیکن مس

ــود دارد؟ وج
ــردن  ــور باالب ــال کش ــیون فوتب ــای فدراس ــی اولویت ه یک
ــن  ــد رفت ــت، بلن ــال اس ــای فوتب ــوزش مربی ه ــطح آم س

ســطح آگاهــی مربی هــا در مرکــز و والیت هــا ســبب 
بازیکنــان می شــود. خوشــبختانه  تغییــرات در کیفــت 
در جریــان 4- 5 ســال اخیــر تغییــرات چشــم گیری در 
کلپ هــای  و  مربی هــا  ســازی  ظرفیــت  عرصه هــای 
ــر«  ــگ  برت ــای »لی ــت. تیم ه ــه اس ــورت گرفت ــال ص فوتب
ــاد  ــای ایج ــام  والیت ه ــف و ب”  در تم ــای “ال گروپ ه
شــده اســت. هم چنــان، لیــگ  سرتاســری در رده هــای 
ــود  ــزار می ش ــا برگ ــام والیت ه ــنی 12، 13 و 14 در تم س
و چهره هــای برتــر از میــان ایــن بازی کنــان بــه تیــم ملــی 

انتخــاب می شــوند. 
ــی  ــیون بین الملل ــرف کنفدراس ــتان از ط ــر افغانس  لیک برت
فوتبــال جهــان )فیفــا( و »FC« بهتریــن لیــگ شــناخته شــد 
ــان  ــته قهرم ــال گذش ــه در س ــمایی ک ــاهین آس ــم ش و تی
ــیایی راه  ــورهای آس ــگ  کش ــود، در لی ــور ب ــر کش لیگ برت

 یافــت. 

بــا ایــن همــه شــکایت هایی از برگــزار نشــدن 
ــال افغانســتان از طــرف  ــات در فدراســیون فوتب انتخاب
ــی  ــا و برخ ــال در والیت ه ــیون فوتب ــای فدراس روس
از مســووالن در مرکــز بلنــد شــده اســت و قــرار بــود 
ــم حمــل ســال روان برگــزار شــود.  ــات در هفت انتخاب
ــی  ــاد، در چ ــق افت ــه تعوی ــات ب ــه انتخاب ــل این ک دلی

ــود؟ ب
ــت  ــه عضوی ــام کشــورهایی ک ــات در تم ــزاری انتخاب برگ
کنفدراســیون فوتبــال جهــان )فیفــا( را دارنــد، طبــق 
اســاس نامۀ کشــور عضــو و اســاس نامۀ فیفــا برگــزار 
ــزاری  ــخ برگ ــور تاری ــال کش ــیون فوتب ــود. فدراس می ش
ــل  ــاه حم ــال را در م ــیون فوتب ــت فدراس ــات ریاس انتخاب
ــای  ــبت مداخله ه ــا نس ــود، ام ــرده ب ــالم ک ــال روان اع س

ــووالن  ــس و مس ــده گان مجل ــی نماین ــرف برخ ــه از ط ک
ــام  ــت ن ــان ثب ــی در جری ــای دولت ــی نهاده ــد برخ ارش
نامزدهــا صــورت گرفــت، ایــن انتخابــات از طــرف 
ــق در  ــت تعلی ــه حال ــا« ب ــیا و فیف ــیون های »آس کنفدراس
آمــد. زمانی کــه تاریــخ برگــزاری انتخابــات از طــرف 
ــرای  ــا ب ــد و نامزده ــالم ش ــال کشــور اع ــیون فوتب فدراس
گرفتــن فورمــه کاندیداتــوری  بــه فدراســیون فوتبــال 
ــا افــراد  مراجعــه  کردنــد، برخــی از نماینــده گان مجلــس ب
مســلح وارد فدراســیون شــده بــه »زور« ورق هــای نامزدهــا 
ــد  ــات بای ــه انتخاب ــد ک ــدار دادن ــد و هش ــأ کردن را امض
تحــت نظــر نماینــده گان مجلــس برگــزار شــود”، امــا وارد 
شــدن افــراد بــا اســلحه بــه فدراســیون و امضــأ ورق هــای 
ــیپ  ــول و پرنس ــالف اص ــاری، خ ــکل اجب ــزدان به ش نام
فیفــا و فدراســیون فوتبــال افغانســتان اســت. زمانــی 
فدراســیون فوتبــال کشــور ایــن جریــان را بــرای مســووالن 

کنفدراســیون بین ا لمللــی فوتبــال) فیفــا( در میــان گذاشــت، 
مســووالن فیفــا برگــزاری انتخابــات را بــه تعویــق انداختند.

ــات  ــۀ مقام ــخنان خــود  از مداخل ــان س ــما در جری ش
ــت  ــات ریاس ــه انتخاب ــراد ب ــزدی اف ــان نام در جری
ــانی  ــه کس ــد، چ ــاد آوری کردی ــال ی ــیون فوتب فدراس

ــود؟  ــه ب ــان چ ــدف آن ــد و ه ــه می کردن مداخل
مداخلــۀ افــراد نهادهــای دولتــی و نماینــده گان مجلــس بــا 
ــرای  ــه ب ــع فورم ــزدی و توزی ــان نام ــراد مســلح  در جری اف
ــه بیشــتر  ــده گان ک ــه کنن ــزدان صــورت گرفــت. مداخل نام
شــان اعضــای مجلس نمانیــده گان بودنــد، مســووالن توزیع 
فورمــه  بــرای نامــزدان را تهدیــد می کردنــد و هشــدار 
ــد تحــت  ــال بای ــیون فوتب ــات فدراس ــه انتخاب ــد ک می دادن

نظــر آن هــا برگــزار شــود. 
ــال کشــور مدعــی  ــی فوتب ــم مل ــان تی برخــی از بازکن
بودنــد کــه فســاد در فدراســیون فوتبــال کشــور وجــود 
ــد  ــرک گفتن ــی را ت ــم مل ــت تی ــن عل ــه همی دارد و ب
هرچنــد کــه دوبــاره دعــوت شــدند، امــا وجــود فســاد 
در ایــن نهــاد چقــدر می توانــد بــاالی انگیــزۀ بازکنــان 
فوتبــال و مســووالن ایــن نهــاد تأثیــر منفــی بگــذارد؟ 
عــدم مدیریــت کدرفنــی، بی ظرفیتــی و برخوردهــای 
ــال کشــور ســبب  ــی فوتب ــم مل ــان تی ــا بازی کن ســلیقه یی ب
اوج گیــری اختالفــات میــان برخــی مســووالن و بازیکنــان 
ــا  ــد ت ــبب ش ــوع س ــن موض ــد. ای ــال ش ــی فوتب ــم مل تی
ــد  ــرک کنن ــی را ت ــم مل ــت، تی ــان باظرفی شــماری از بازکن
و تیــم ملــی از هــم بپاشــد. هم چنــان، برخــی از کدرهــای 
فنــی کــه بابرخــی از بازی کنــان تیــم ملــی مشــکل شــخصی 
داشــتند بــا توجــه بــه همیــن مشــکالت منافــع ملــی را در 
نظــر نمی گرفتنــد. ایــن کار ســبب شــد تــا در ســال 2۰15 
ــت  ــیا شکس ــوب آس ــورهای جن ــام کش ــی در ج ــم مل تی
ــد.  ــرده نتوان ــی ســال 2۰13 را حفــظ ک بخــورد و قهرمان

از ســویی هــم، برخــی از چهره هــا طــرف دار آمــدن 
ــی  ــور زنده گ ــرون از کش ــه در بی ــی ک ــم مل ــان تی بازی کن
می کردنــد بــه ایــن تیــم نبودنــد و نســبت بــه برخــی ادعاها  
بی بنیــاد شــماری بــازی کنــان بــا ظرفیــت از ترکیــب تیــم 
ــه  ــای ک ــبت تالش ه ــا نس ــد، ام ــده بودن ــذف ش ــی ح مل
اخیــراَ مربــی جدیــد تیــم ملــی فوتبــال کشــور انجــام داده 
ــی  ــم مل ــب تی ــاره وارد ترکی ــان دوب ــن بازی کن ــت، ای اس

شــده اند. 
ــان تیــم ملــی افغانســتان ظرفیــت  و انگیــزۀ بســیار  بازی کن
بــاال دارنــد و کشــورهای کــه چنــد ســال پیــش بیــش از ده 
گــول افغانســتان را زده بــود، در ســال های پســین از طــرف 
ایــن تیــم شکســت خوردنــد. حــس وطــن دوســتی بازکنان 
ــا  ــان م ــال بازی کن ــابقات فوتب ــا در مس ــود ت ــبب می ش س
ــروزی  ــت آوردن پی ــرای به دس ــه را ب ــه جانب ــالش  هم ت
ــان و  ــلکی بازی کن ــوزش مس ــرای آم ــا ب ــد. م ــام دهن انج
ــام  ــود را انج ــای خ ــور تالش ه ــی کش ــم مل ــازی تی به س
ــا  ــال افغانســتان در فیف ــی فوتب ــم مل ــون تی ــم و اکن می دهی

ــرار دارد.  در ردۀ 167 ق
ــیون  ــرف فدراس ــه از ط ــی ک ــر هیأت ــال حاض در ح
ــرای بررســی مشــکالت  ــا( ب ــال ) فیف ــی فوتب بین الملل
ــأت  ــن هی ــد، ای ــور آمده ان ــال کش ــیون فوتب در فدراس
ــود و  ــای موج ــع چالش ه ــه رف ــد ب ــدر می توانن چق
برگــزاری انتخابــات در فدراســیون فوتبــال تأثیــر مثبت 

داشته باشــد؟ 
ــات ریاســت  ــرای بررســی برگــزار نشــدن انتخاب ــأت ب هی
بررســی ها  و  آمده انــد  افغانســتان  فوتبــال  فدراســیون 
در مــورد جریــان دارد بــا نامزدهــای پُســت ریاســت 
ــال  ــیون فوتب ــای فدراس ــام اعض ــال و تم ــیون فوتب فدراس
کشــور دیدار هــای داشــته اند، پــس از بررســی ها ایــن 
ــد و  ــزارش می دهن ــا گ ــه فیف ــأت نتیجــۀ کار خــود را ب هی
پــس از آن زمــان برگــزاری انتخــاب اعــالم خواهــد شــد. 
دیــدار ایــن هیــأت بــدون شــک که بــاالی فســاد زدایــی در 
نهادهــای فدراســیون فوتبــال و هم چنــان، بــرای برگــزاری 

ــد. ــت دارن ــر مثب ــرف تأثی ــفاف و بی ط ــات ش انتخاب
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