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بــا  مصاحبــه  در  ایــران  دفــاع  وزیــر 
ــه  ــش ب ــه داع ــت ک ــه اس ــاتودی گفت راش
افغانســتان نقــل مــکان نمــوده اســت. 
در  ایــران  دفــاع  وزیــر  حاتمــی  امیــر 
ســفرش بــه مســکو همچنــان گفتــه اســت 
ــه داعــش  ــاره این ک ــد کمــی درب ــه تردی ک
ــت،  ــرده اس ــکان ک ــل م ــتان نق ــه افغانس ب
وجــود دارد امــا دربــاره تعــداد آن هــا توافق 
ــد  ــی می گوین ــدارد. بعض ــود ن ــری وج نظ
۱۰ هــزار نفــر آنجــا هســتند. دولــت 
ــر اســت  ــار کمت ــن آم ــه ای ــتان گفت افغانس
ــا بی شــک آن هــا در افغانســتان درحــال  ام
ــاع  ــر دف ــتند. وزی ــات هس ــرای عملی اج
ــا  ــه بعضــی دولت ه ــه اســت ک ــران گفت ای
ــوریه و  ــت ها از س ــینی تروریس ــب نش عق
عــراق را تســهیل کردنــد و اقداماتــی بــرای 
ــد. او  ــت ها کردن ــران تروریس ــظ رهب حف
ــه  ــد ک ــا می گوی ــات م ــه اطالع ــت ک گف
ایــن رهبــران داعــش شــاید بــه افغانســتان 

ــه باشــند. ــی رفت ــه طــور قاچاق ب
ایــن مقــام ارشــد ایرانــی گفتــه اســت کــه 
افغانســتان بــه کل بــا ســوریه و عــراق 
ــد در  ــش نمی توان ــت و داع ــاوت اس متف
افغانســتان بــا روشــی کــه در عــراق و 
ســوریه پیشــروی کــرده جلــو بــرود، مگــر 
اینکــه حامیــان آن هــا منابــع مالــی زیــادی 

ــد. ــه کنن هزین
او افــزود: برخــالف همســایگان و یــا 
ــتان  ــایگان افغانس ــوریه، همس ــران و س ای
ــدود  ــا مس ــش را در مرز ه ــرکات داع تح
ــع  ــا را قط ــع آن ه ــوط توزی ــرده و خط ک
خواهنــد کــرد. مــردم افغانســتان هــم ایــن 
ــا  ــه ب ــرا ک ــد چ ــوژی را نمی پذیرن ایدئول
فرهنــگ آن هــا متفــاوت اســت. بازیگــران 
ــه  ــد ب ــد و نبای ــیار بمانن ــد هش ــی بای اصل
داعــش اجــازه دهنــد در جــای دیگــر 

ــد. ــدا کن ــد پی رش

وزیر دفاع ایران:

رهبران داعش قاچاقی 
به افغانستان رفته اند

صفحه 3

صفحه 6 

ماهیت پاکستان به بهره برداری 
از تروریسم گره خورده است

بانوی نخست مانع دوباره
 نامزد شدن  رییس جمهور است

 له عميل اقداماتو پرته د پاکستان 

خربې د وخت ضایع کول دي

صفحه 3

کامــران  اخطــار  دنبــال  بــه 
ــی  ــی، رییــس شــورای والیت علیزای
ــودن  ــته نم ــر بس ــی ب ــرات مبن ه
والیــت،  ایــن  معــارف  دروازۀ 
ــت  ــه حمای ــردم ب ــن از م صدهــا ت
از رییــس معــارف ایــن والیــت بــه 

ریختنــد. خیابان هــا 
ــه  ــی ب ــران علیزای ــش کام ــۀ پی هفت
ــۀ  ــه جبه ــرات ب ــک تظاه ــال ی دنب
معترضــان پیوســته و عبدالــرزاق 
ایــن  معــارف  رییــس  احمــدی 
ــکنی و  ــه کارش ــم ب ــت را مته والی

کــرد. قوم گرایــی 
ــه  ــود ک ــار داده ب ــن اخط او همچنی
تــا روز یکشــنبه دروازۀ معــارف 

ــرد. ــد ک ــته خواه ــرات را بس ه
از  تــن  هزارهــا  شــنبه  صبــح 
شــهروندان والیــت هــرات بــه 
ــن  ــارف ای ــس مع ــت از ریی حمای
والیــت بــه خیابان هــا ریختــه  و 
بــه رییــس شــورای والیتــی هــرات 

ــد. ــدار دادن هش

معترضــان طرفــدار رییــس معــارف 
هــرات کــه شــامل مــردم، اســتادان 
ــدگان  ــماری از نماین ــگاه، ش دانش
و  بــزرگان  مجلــس  در  مــردم 
ــان  ــد، خواه ــی بودن شــورای والیت
ادامــۀ فعالیــت رییــس معــارف 

ــدند. ــرات ش ه
آنــان می گویــد رییــس معــارف 

ــش و  ــا دان ــردی ب ــت ف ــن والی ای
دارای تحصیــالت عالــی اســت کــه 
ــیار  ــت بس ــن والی ــارف ای ــه مع ب

مفیــد می باشــد.
هیــچ  بــه  معترضــان می گوینــد 
کــه  نمی دهنــد  اجــازه  عنــوان 
کســی دروازۀ معــارف ایــن والیــت 
را مســدود کنــد... ادامــه صفحــه 3

اعتراض گستردۀ مردم هرات در مقابل کامران علیزایی:

صبـر ما را امتـحان نکـن!
پاکستان: 

کابل پیشنهاد احیای مذاکرات 
صلح با طالبان را پذیرفته است

صفحه 6

نخسـت وزیر پاکسـتان گفت، افغانسـتان پیشـنهاد او را برای 
احیـای مذاکـرات صلح دولـت کابل و طالبان پذیرفته اسـت.
خاقـان  شـاهد  آسوشـیتدپرس،  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
عباسـی، نخسـت وزیر پاکسـتان روز شـنبه تاکید کرد، جنگ 
راه حـل ایـن چندیـن دهـه نـزاع و درگیـری در افغانسـتان 

. نیست
ایـن اظهـارات او یـک روز بعـد از آن مطـرح شـد کـه او به 

کابـل سـفر کـرده و با رهبـران افغانسـتان دیـدار کرد.
پاکسـتان اقدامـات اشـرف غنـی، رییـس جمهور افغانسـتان 
در راسـتای نزدیک شـدن به طالبان را تحسـین کرده اسـت؛ 
اقداماتـی کـه شـامل پیشـنهاد او بـرای به رسـمیت شـناختن 

طالبـان بـه عنـوان یـک حزب سیاسـی می شـود.
طالبـان هنـوز بـه ایـن پیشـنهاد پاسـخ رسـمی نـداده امـا بر 
هرگونـه  از  پیـش  آمریـکا  بـا  مذاکـره  بـرای  درخواسـتش 

مذاکراتـی بـا دولـت کابـل تاکیـد کـرده اسـت.
پاکسـتان درسـال ۲۰۱۵ میزبـان نخسـتین دور از مذاکـرات 
مسـتقیم صلـح میـان کابـل و طالبـان بـود امـا آن مذاکـرات 
هنگامـی کـه کابـل از کشـته شـدن مال اختـر منصـور، رهبر 

طالبـان خبـر داد پایـان یافـت.

وابسته 
به کمک ها

هستیم

فیروز با نگرانی از کاهش بودجۀ سکتور صحت:
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اخیـراً رییـس حکومـت در دیـدار بـا برخـی 
نماینده گان و مسـووالِن احزاب سیاسـِی کشور 
در ارگ ریاسـت جمهـوری در مـورد انتخابات 
پارلمانـی و شـوراهای ولسـوالی ها گفته اسـت 
کـه عـدم برگـزاری به موقـِع انتخابات بـه هیچ 
صـورت مـورد قبـوِل او نیسـت و کمیسـیون 
ایـن  تعییـن  شـده،  زمـان  در  بایـد  انتخابـات 
رونـد ملـی را برگـزار کنـد. احـزاب سیاسـِی 
بیسـت  از  می شـود  گفتـه  کـه  شـرکت کننده 
حـزب نماینده گـی می کردند، بسـتۀ پیشـنهادِی 

خـود را بـه آقـای غنـی سـپردند کـه ظاهـراً از 
جانـِب او مـورد اسـتقبال قـرار گرفتـه اسـت. 

سـوای امـا و اگرهـای دیگـری کـه در مـورد 
انتخابـات وجود دارد، پرسـش اساسـی در این 
رابطـه این اسـت که آقـای غنی از کـدام تاریخ 
به موقـع  را  آن  و  می گویـد  سـخن  انتخابـات 
انتخاباتـی کـه بـا سـه سـال و  می دانـد؟ آیـا 
انـدی تأخیـر برگـزار شـود و همیـن لحظه هم 
نسـبت بـه برگـزاری آن شـک و تردیدهایـی 
وجـود داشـته باشـد، انتخابات به موقع اسـت؟ 
معنـای به موقـع در »دیکشـینری« آقـای غنی به 
چـه چیـزی و یـا چـه زمانـی اطالق می شـود؟ 
آیـا آقـای غنـی فرامـوش کـرده کـه بـه دلیـل 
پارلمـان  سـال  سـه  خـودش،  سـوءمدیریت 
افغانسـتان بـه صـورت غیرقانونـی بـه کارش 
قانونـی  مشـروعیت  هیـچ  و  می دهـد  ادامـه 
نـدارد؟ آیـا آقـای غنـی فرامـوش کـرده کـه 
پارلمـان فعلـی بـر اسـاس یـک توافق سیاسـی 
هنـوز زنده اسـت و هیـچ پایه و اسـاِس قانونی 
نـدارد؟ آیـا آقـای غنـی از یـاد بـرده کـه او بـا 
شـماری از اعضـای مجلـس نماینـده گان پـس 
از رسـیدن بـه توافق سیاسـی، خودش دسـتور 
ادامـۀ کار غیرقانونـِی آن را صادر کرده اسـت؟

 این هـا همـه نشـان می دهنـد کـه مشـکل عدم 
برگـزاری انتخابـات پارلمانـی بیشـتر از آن کـه 
متوجـه گـروه، شـخص و یـا نهــاد دیگـری 
حکومـت  رییـس  شـخص  متوجـه  باشـد، 
وحـدت ملـی اسـت. آقـای غنـی بـه صـورت 
تعمـدی ماه هـا رونـد اصالحات در کمیسـیون 
دولـت  تشــکیل  توافق نامـۀ  بـه  مطابـق  را 
وحـدت ملـی بـه تأخیـر انداخـت و زمانی هم 
کـه کمیسـیون اصالحـات بـه کارِ خـود آغـاز 
کـرد، چنـان بـا سـنگ اندازی های ارگ روبه رو 
شـد کـه فقـط بـه بخـش بسـیار کوچکـی از 
پیشـنهادهای آن توجـه صورت گرفـت. کمیتۀ 
گزینـش نیز وضع و حـاِل بهتری از کمیسـیون 
اصالحـات انتخاباتـی نداشـت. ایـن کمیتـه دو 
بـار تشـکیل شـد و سـرانجام نیـز کسـانی بـه 
مدیریـت کمیسـیون انتخابـات معرفـی شـدند 
کـه از ضعیف تریـن افـراد فهرسـِت ارایه شـده 
بوده انـد. آیـا بـا چنیـن برخوردهایـی کـه بـا 

کمیسـیون و مسـالۀ انتخابات در کشور صورت 
و  انتخاباتـی شـفاف  انتظـار  می تـوان  گرفتـه، 
کـه  آن گونـه  داشـت،  را  کشـور  در  عادالنـه 
رییـس حکومـت در دیدار خود بـا نماینده گان 

احـزاب سیاسـی وعـده داده اسـت؟
 بـدون شـک بحـث انتخابـات به شـدت هـم 
توجـه جامعـه را بـه خـود معطـوف کـرده و 
هـم از دغدغه هـای اصلـی شـهروندان کشـور 
محسـوب می شـود. بر اسـاس همین دغدغه ها 
افغانسـتان  شـهروندان  کـه  نگرانی هاسـت  و 
چنیـن برخوردهـای مسـووالنه با قضیـه دارند 
و همـه می خواهنـد کـه در جزییـاِت مسـایل 
تجربـۀ  متأسـفانه  افغانسـتان  شـوند.  داخـل 
خـوب و سـالم از انتخابـات نـدارد. انتخابـات 
ارزش هـای  و  حیثیـت  به شـدت   ۱393 سـال 
دموکراتیـک و از جملـه انتخابـات در کشـور 
را زیـر سـوال بـرد. داکتـر رنگیـن دادفر سـپنتا 
کـه در در زمـان انتخابات سـال ۱393 مشـاور 
امنیـت ملـی حامـد کـرزی رییـس جمهـوری 
وقت کشـور بـود، در کتـاب خاطراتـش چنین 
اوِل  طـراز  مسـووالن  از  »یکـی  می نویسـد 
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات در اوایـل سـال 
هیوادمـل  زلمـی  و  خـرم  حضـور  در   ۲۰۱۵
اول  دور  عبـداهلل  دکتـور  کـه  گفـت  مـن  بـه 
انتخابـات را بـا اکثریت ۵۲،7 درصـد برده بود، 
امـا سـفیر انگلسـتان بـه نماینده گـی از جامعـۀ 
جهانـی کمیسـیون را وادار کـرد تـا ایـن نتایج 
را اعـالم نکند.«)سیاسـت افغانسـتان؛ روایتی از 
درون، ص ٨۵9.( آیـا ایـن کافـی نیسـت کـه 
نشــان دهـد بـا انتخابات در کشـور چه شـده 
انتظـار  این هـم  از  پـس  می تـوان  آیـا  اسـت؟ 
داشـت کـه مـردم بـا ریختـن خـوِن خـود بـه 

برونـد؟ رای  پـای صندوق هـای 
 متأسـفانه کســی کـه امـروز داد از انتخابـاِت 
عادالنـه و شـفاف می زند، بر اسـاس این سـند 
و ده هـا سـند دیگـر، خـود متقلـِب انتخابـات 
بـوده و حق فـردِ دیگری را ضایع کرده اسـت. 
فـردی  چنیـن  سـخناِن  بـه  می شـود  چگونـه 
اعتمـاد کرد و مطمیـن بود که انتخابـاِت بعدی 
دچـار  انتخابـاِت گذشـته  بـه سرنوشـت  نیـز 

نمی شـود؟
انتخابـات  سـر  بـر  کـه  آن چـه  متأسـفانه   

افغانسـتان از سـوی مسـووالن رده  باالی کشور 
آمـده، اعتمـاد عمومـی را نسـبت به ایـن روند 
مهـِم ملـی بـه شـدت آسـیب  رسـانده اسـت. 
حـاال مــردم دیگـر آن باور سـال های نخسـت 
بـه انتخابـات را از دسـت داده انـد. بسـیاری ها 
بـه ایـن نظـر رسـیده انـد کـه وقتـی رای شـان 
حسـاب نمی شـود، حضورشـان در انتخابـات 
هیـچ معنایـی را نمی توانـد برسـاند. آیـا بهتـر 
بـه خطـر  نیسـت کـه جـان و مـاِل خـود را 
نیــندازند و از خیـر چنیـن انتخاباتـی بگذرند.
 البتـه تمامیت خواهـان چنیـن جـّوی را چندان 
آن هـا  نمی بیننـد.  آرزوهای شـان  بـا  مغایـر 
خوشـحال می شـوند کـه مـردم بـه انتخابـات 
پشـت کننـد و شـرکِت کمتـری در آن بجویند؛ 
و  بهتـر  می تواننـد  صـورت  ایـن  بـه  چـون 
هدف های شـان  و  خواسـت ها  بـه  آسـان تر 
نزدیـک شـوند. در این جـا احـزاب سیاسـی و 
جامعـۀ مدنـی کشـور بایـد آسـتین بـر زننـد و 
در برابـر تمامیت خواهـی قـد علـم کننـد. نباید 
گذاشـت که آب بـه آسـیاِب تمامیت خواهان و 

تقلـب کاران بریـزد.
کـه  در هـر گوشـۀ جهـان  انتخابـات  فلسـفۀ 
اسـت، چیـزی  آراسـته  دموکراسـی  نظـامِ  بـه 
مـردم  ایفـای حاکمیـِت  و  مردم سـاالری  ُجـز 
بـر سرنوشت  شـان نبـوده و نیسـت. انتخابـات 
بـه ایـن دلیـل محبوبیـت و مقبولیـت دارد کـه 
و  خواسـت  دایـرۀ  در  را  قـدرت  می توانـد 
ارادۀ مـردم قـرار دهـد و از سرکشـی و طغیـاِن 
احتمالـِی زمـام داران جلوگیـری کنـد. اما وقتی 
قـرار باشـد کـه هـر بـار تقلـب و دسیسـه و 
سرنوشـِت  غیرمردمـی  و  بیرونـی  اراده هـای 
برگـزاری  بزنـد،  رقـم  را  سیاسـی  حاکمیـِت 
انتخابـات و این همـه مصـرِف سرسـام آور فقط 
خاک انداختن به چشـِم جهانیــان خواهد بود. 
مـردم، نهــادهای مدنی، احـزاب و جریان های 
سیاسـی بایـد از برگـزاری انتخابـات اسـتقبال 
کننـد، امـا ایـن اسـتقبال معطـوف بـه مبـارزه 
بـا تمامیت خواهـی و تقلـب کاری باشـد. آقای 
غنـی و تیـم ارگ، بزرگ تریـن نگرانـی بـرای 
سـالمِت انتخابات هـای پیِش رو هسـتند. برای 
رفـِع ایـن نگرانـی، نیاز بـه یک بسـیج عمومی 
و وفــاق ملـی در سرتاسـِر کشـور اسـت تـا 
تـالش و اندیشـۀ تقلـب را بـرای همیشـه از 
میـداِن سیاسـت و دایرۀ انتخابات بیرون سـازد.
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احمــد عمران

آقـای غنـی
از کدام انتخابات می گوید؟

 

روز گذشـته، رسـانه ها بـه نقـل از منابـع محلـی در شـماِل 
کشـور گـزارش دادنـد کـه قـاری حکمـت غیـور، یکـی از 
فرماندهـاِن ارشـِد گـروه داعـش در حملـۀ هوایـی نیروهـای 
ناتـو در والیـت جوزجـان کشـته شـده اسـت. در ایـن حمله 
که روز پنجشـنبه در روسـتای سردرۀ ولسـوالی درزاب انجام 
تبعـۀ  قـاری حکمـت، دو محافـظ و دو  بـر  یافتـه، عـالوه 

خارجـی نیـز کشـته شـده اند. 
ایـن رویـداد درحالی صـورت گرفته کـه چندی پیـش از آن، 
نیـروی هوایـی ارتـِش افغانسـتان یک حملـۀ هوایـِی نیرومند 
را علیـه تجمـع طالبـان در ولسـوالی دشـت ارچـی والیـت 
کنـدز صـورت داد کـه به رغـم کشـته شـدِن تعـداد زیـادی 
از نیروهـای طالـب از جملـه شـش فرمانـده مشـهور آنـان، 

شـماری غیرنظامـی نیـز در آن جـان باختنـد. 
گفتـه می شـود کـه در این تجمـع، طالبان از سرتاسـِر کشـور 
و حتـا بیـرون از مرزهـا برای اخـذ تدابیر نظامـی و پیش بینِی 
عملیات هـای بعـدی گـرد آمده بودنـد که خوشـبختانه ارتش 
ملـی به واسـطۀ دسـتیابی بـه اطالعـاِت دقیـق توانسـت آن را 

خنثی سـازد.
ایـن عملیـات بـا همـۀ موفقیت هایـش، به دلیـل کشـته شـدِن 
احتمالـِی شـماری از غیرنظامیان، به دسـتاویز تبلیغاتِی وسـیِع 
طالبـان و راه انـدازی جنـِگ روانـی علیـه مـردم و حکومـِت 
افغانسـتان بـدل شـد. طالبـان با دسیسـه و بزرگ نمایـی، تبلیغ 
کردنـد کـه در این حملـه، کـودکان و غیرنظامیان هـدف قرار 
گرفتـه اسـت. این جنـگ روانی، ایـن هراس را بـه میان آورد 
کـه مبـادا دیـوارِ حمایت و اعتمـادِ مـردم به نیروهـای دولتی 
تـرک بـردارد و یـا این کـه ارادۀ ملـی در سـرکوِب طالبـان و 
تروریسـتان متوقـف گـردد. امـا ُحسـِن اتفـاق این کـه: چنین 
نشـده و خبرهـا و تحلیل هـاِی بعـدی ایـن اراده را همچنـان 

اســتوار نشـان می دهد. 
حملـه هوایـی به پایـگاه فرمانده مشـهور داعش در ولسـوالی 
ناتـو  نیروهـای  توسـط  اگرچـه  جوزجـان  والیـت  درزاِب 
صـورت گرفتـه، امـا مسـلمًا بـر بنیـاد همـکاری اطالعاتـِی 
مردمـاِن محلـی و هدایـت ارتـش ملـی صورت گرفته اسـت. 
مسـلمًا ایـن همکاری هاسـت کـه آمـار تلفـاِت ملکـی را بـه 
صفـر نزدیـک می سـازد و جلو رشـد و تکثیِر تروریسـتان در 

مناطـق مختلـف را می گیـرد.
حملـه بـر تجمع طالبان در دشـت ارچـی کندز نیز بر اسـاِس 
اطالعـاِت دقیـق و اسـتفاده از فناوری لیـزری صورت گرفت. 
ایـن دو عنصـر )اطالعـات دقیـق + تکنالوژی لیـزری( نهایِت 
اهمیـِت جـاِن مردمـاِن ملکـی و غیرنظامیان را بـرای نیروهای 
ارتـش ملی روشـن می سـازد. طبـق اظهاراِت رسـمی مقامات 
وزارت دفـاع، شـماری از نیروهـای طالبـان پـس از انجام این 
حملـۀ کوبنـده، بـرای بدنام سـازی نیروهـای ارتش به سـوی 
مـردمِ محـل گلوله بـاری کرده انـد؛ چنان که کیفیـِت زخم های 
مصدومـاِن حادثـه کـه در شـفاخانه های کنـدز تحـت درمـان 

قـرار گرفته انـد، ایـن نکتـه را به خوبی روشـن می سـازد.
 مـردم افغانسـتان بـا تجـارِب بسـیار تلخـی کـه از طالبـان و 
اندیشـه های آنـان دارنـد، ابـداً فریفتـۀ تبلیغاِت آنـان نخواهند 
شـد. آن هـا می داننـد کـه طالبـان بـه هیچ دیـن و آیینـی پابند 
نیسـتند و هیـچ رحـم و شـفقتی به حاِل انسـان ها و انسـانیت 
ندارنـد. تنهـا دغدغـۀ و نگرانـِی آن ها این اسـت که مبـادا در 
حمـالت علیـه تروریسـتان، سـهواً و غفلتـًا بـه یـک بی گنـاه 
آسـیب برسـد. ایـن نگرانـی، یـک نگرانـِی کامـاًل انسـانی و 
اسـالمی اسـت کـه در وجود مـردم افغانسـتان می جوشـد اما 

سرشـت و طینـِت طالبـان از آن مبراسـت. 
طالبـان و داعشـیان و سـایر گروهک هـای تروریسـتی، چنـان 
پهـن  کشـور  سرتاسـِر  در  را  دهشـت گری  و  ظلـم  بسـاط 
کرده انـد کـه خبر کشـته شـدِن آن ها توسـط نیروهـای دولتی 
و یـا نیروهـای بین المللـی، بزرگ تریـن و بهتریـن هدیـه بـه 
مـردم افغانسـتان خواهـد بـود. هم اکنـون شـمال و جنـوِب 
کشـور شـاهد حضـور سـیاه جامه گاِن داعـش و سیاه اندیشـاِن 
طالـب اسـت کـه به راحتـی آب خـوردن، خـوِن انسـان ها را 
بـر زمیـن می ریزنـد. حکمـت غیـور، فقـط یکـی از آن هـا 
بـود کـه خوشـبختانه بـه همـکاری مـردم محـل، کارش تمام 
از ولسـوالی ها و قریه هـای  یقینـًا بسـیاری دیگـر  امـا  شـد. 
کشـور، همچنـان محـِل بودوبـاش و دهشـت افکنِی ایـن نوع 
بـا  بایـد  ملـی  ارتـِش  نیروهـای  و  چهره هاسـت. حکومـت 
صداقـت و اخـالِص کامـل بـه کارِ سـرکوب تروریسـم ادامه 
دهنـد تـا در ایـن راه، همـواره از حمایـت و همـکاری مـردم 

برخـوردار باشـند. 

سرکوب تروریسم
 بهترین هـدیه به مـردم

مردم، نهـادهای مدنی، احزاب 
و جریان های سیاسی باید از 

برگزاری انتخابات استقبال کنند، 
اما این استقبال معطوف به مبارزه 

با تمامیت خواهی و تقلب کاری 
باشد. آقای غنی و تیم ارگ، 

بزرگ ترین نگرانی برای سالمِت 
انتخابات های پیِش رو هستند. 

برای رفِع این نگرانی، نیاز به یک 
بسیج عمومی و وفـاق ملی در 

سرتاسِر کشور است تا تالش و 
اندیشۀ تقلب را برای همیشه از 
میداِن سیاست و دایرۀ انتخابات 

بیرون سازد

ACKU
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بـه  کشـور  نخسـت  بانـوی  غنـی  روال 
روحـی  اسـترس های  افزایـش  سـبب 
رییـس جمهور محمد اشـرف غنـی، مانع 
نامـزدی او در دور دوم انتخابات ریاسـت 

جمهـوری کشـور شـده اسـت.
هـارون نجفـی زاده خبرنگار بی بی  سـی، 
از قـول برخـی منابـع در صفحـۀ تویتـر 
خـود نگاشـته کـه “منابـع متعـدد گفته اند 
کـه بانـوی اول کشـور روال غنـی مخالف 
نامـزدی دوبـاره محمـد اشـرف غنـی بـه 
دوم  دور  در  ریاسـت جمهـوری  کرسـی 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری اسـت”.
دلیـل ایـن ممانعـت، افزایـش اختـالالت 
روانـی و اسـترس زای ناشـی از بیمـاری 
آن  بـه  غنـی  آقـای  کـه  اسـت  سـرطان 

اسـت. گرفتـار 
آقـای نجفـی زاده افـزوده کـه فشـار کار 
بـاالی آقـای غنـی کـه بیمـاری سـرطان 
نیز داشـته اسـت، سـبب شـده تا وضعیت 
او  هم چنـان،  شـود.  بدتـر  آن  صحـی 
گفتـه کـه ایـن کار سـبب شـده تـا آقـای 
رییـس جمهور چنـد مالقـات بیرونی [ با 
مقامـات ارشـد خارجـی و سـفر بـه چند 

کشـور بیرونـی ] را نیـز لغـو کنـد.
بـه نوشـتۀ او، امـا هـوادران و تیـم آقـای 
نامـزد  دوبـاره  مانـدن[   طـرف دار  غنـی 
او در کرسـی ریاسـت جمهـور  شـدن]  

هسـتند. او گفتـه کـه آیـا بانـوی بـا نفـوذ 
تـوان چیـره شـدن بـه تیم بلنـد پـرواز را 

دارد؟ 
در همیـن حـال، برخـی از نزدیـکان آقای 
غنـی ایـن گفته هـای آقـای نجفـی زاده را 
تکذیـب کرده انـد. فضـل فضلـی، مشـاور 
نزدیـک آقاغنی در صفحۀ تویترش نوشـته 
ادعای تـان  ایـن  اثبـات  بـرای  بایـد  کـه 
اسـناد نشـر کنیـد، در غیـر صـورت ایـن 
خبـر بـه هـر نیتـی که نشـر شـده باشـد، 
صحـت نـدارد و شـایعه یی بیـش نیسـت.

او افـزود کـه »اسـترس« تشـخیص یـک 
تکلیـف روانـی اسـت کـه بایـد در ایـن 
مـورد راپور صحـی )گـزارش صحی( در 

دسـت داشـته باشـید. 
ایـن مشـاور آقـای غنـی گفتـه کـه منتظر 
نشـر ایـن راپـور )گـزارش صحـی( کـه 

وجـود نـدارد هسـتیم. 
امـا،  آقـای نجفـی زاده در پاسـخ بـه ایـن 
نکاشـته  چنیـن  غنـی  مشـارو  گفته هـای 
اسـت: تشـکر از پیام تـان جنانـب فضلـی! 

دقیقـَا چیـزی تکذیـب می گـردد. 
او بـا تأکیـد افـزود کـه این چیزی نیسـت 
کـه ارگ آن را تأییـد کنـد، اگـر رییـس 
نبـود، چـرا مالقـات ۱۴  بیمـار  جمهـور 
مـارچ را بـا وزیـر دفـاع ویلیامسـن لغـو 

؟  د کر

او اضافـه کـرد کـه آیـا بانـوی اول واقعـَا 
از اسـترس رییـس جمهـور راضی اسـت، 
آیـا صحـت رییس جمهـور اجـازه دوباره 

نامـزد شـدن را می دهـد؟ یاهـو!
داده  ادامـه  هم چنـان، هـارون نجفـی زاده 
اسـت کـه اگـر تالش بر این اسـت تـا نام 
نزدیـکان بانـوی نخسـت را کـه از زبـان 
روال غنـی شـنیده اند کـه مخالـف نامزدی 
دوبـاره اشـرف غنـی اسـت را افشـا کنم، 

تـالش بیهوده اسـت. 
در  آیـا چنیـن شـفافیتی  کـه  پرسـیده  او 
دولت تـان وجـود دارد کـه گـزارش منظم 
نشـر  رییـس جمهـور  از حالـت  صحـی 

؟  کند
ایـن در حالـی اسـت کـه برخـی منابـع 
گفتـه  انـد که بـه علـت افزایش استرسـی 
کـه ناشـی از بیمـاری رییـس جمهـور، او 
چنـد سـفر خود را بـه کشـورهای بیرونی 

اخیـراَ لغـو کرده اسـت.
ایـن گزارش هـا در حالـی نشـر می شـود 
کـه پـس از بـه قـدرت رسـیدن محمـد 
اشـرف غنـی بـه عنـوان رییـس حکومت 
وحـدت ملـی، خانـوادۀ روال غنـی بانوی 
نخسـت کشـور، در سـایۀ ایـن حکومـت 
شـرکت های  مدیریـت  کـه  توانسـته اند 

زیـاد مالیاتـی را در دسـت گیرنـد. 

افغانسـتان  حکومـت  نادانـی  از  ایـن 
اسـت کـه بـه پاکسـتان اعتماد کـرده و 
فکـر می کند که پاکسـتان افغانسـتان را 
در راسـتای مبارزه بـا تروریزم حمایت 

می کنـد.
برخـی از تحلیل گـران سیاسـی با تاکید 
برایـن مطلـب می گوینـد: تـا زمانی کـه 
سیاسـت حکومـت افغانسـتان در قبـال 
پاکسـتان و طالبـان تـوام با احساسـات 
نخواهیـم  نتیجـه  بـه  هیـچ گاه  باشـد، 

. سید ر
حکومـت  سـران  باورآنـان،  بـه 
افغانسـتان بایـد بدانندکـه باوعده هـای 
چنـد مـاده ی روی کاغـذ بـا پاکسـتان 
ماهیـت،  زیـرا  نمی رسـند،  نتیجـه  بـه 
سـاختار و تشـکیل حکومـت پاکسـتان 

اسـت.  تروریـزم  از  بهره بـرداری 
رهبـران  توافـق  در  واکشـن ها  ایـن 
افغانسـتان و پاکسـتان روی هفت اصل 
بـرای نهایـی کـردن »برنامـه عمـل« دو 

کشـور ابـراز شـده اسـت.
جمعه۱7حمـل/  روز  سـفر  دنبـال  بـه 
بـه  پاکسـتان  نخسـت وزیر  فروردیـن، 
پاکسـتان  افغانسـتان و  کابـل، رهبـران 
روی هفـت اصـل بـرای نهایـی کـردن 
»برنامـه عمل« دو کشـور توافق کردند.
۱ـ پاکسـتان از رونـد صلـح بـه رهبری 
افغانسـتانی ها  افغان هـا/  مالکیـت  و 

می کنـد. پشـتیبانی 
مشـترک  گونـۀ  بـه  کشـور  دو  ۲ـ 
ازمیـان  بـرای  را  جـدی  اقدام هـای 
برداشـتن عناصری  که امنیت دو کشـور 
را تهدیـد می کند، روی دسـت خواهند 

گرفـت.
جلـو  کـه  انـد  متعهـد  دوطـرف  3ـ 
اسـتفاده کشـورها، گروه ها و افراد را از 
خـاک افغانسـتان و پاکسـتان بـه منظور 

تهدیـد ایـن دو کشـور، بگیرنـد.
منظـور  بـه  پاکسـتان  و  افغانسـتان  ۴ـ 
عملـی شـدن تعهداتـی  کـه سـپرده اند، 
هماهنگـی  و  نظارتـی  مکانیـزم  یـک 
از سـوی مقام هـای دو کشـور  را کـه 
اجرایـی خواهـد شـد، ایجـاد می کنند.

۵ـ دو کشـور متعهـد انـد کـه از نقـض 
ارضـی  تمامیـت  و  هوایـی  حریـم 

کننـد. اجتنـاب  یک دیگـر 
۶ـ دو کشـور تعهـد دارنـد کـه به جای 
انتقـاد از هم دیگـر، از پـالن عملی کـه 
میـان دو کشـور وجـود دارد، برای حل 

چالش هـا و نگرانی هـا اسـتفاده کننـد؛
بـرای  کاری  گروه هـای  ایجـاد  7ـ 
عملـی شـدن تمامـی مـواد برنامه عمل 
پاکسـتان و افغانسـتان و نیـز مـواردی  

کـه در بـاال ذکـر شـدند.
و امـا تحلیل گـران سیاسـی ایـن توافق 
فریبانـه  عـوام  را  پاکسـتان  حکومـت 
را  افغانسـتان  حکومـت  کـرده،  تلقـی 
کـه  دارنـد  بـاورد  و  خوانـده  نـادان 
حکومـت افغانسـتان  همـواره فریـب 

اسـت. خـورده  را  پاکسـتان 
دانشـگاه  اسـتاد  سـیحون  سـیف الدین 
کابـل تاکیـد دارد کـه پاکسـتان با توجه 
بـه فشـارهای اخیـر بین المللـی کـه بر 
وی وارد شـده اسـت، بـا ریـا و دروغ 
دسـت بـه مصلحت گرایـی زده و چنین 

می زنـد. حرف هایـی 
اسـتاد سـیحون افـزود: امـا در حقیقت 
حمایـت  از  دسـت  هیـچ گاه  پاکسـتان 
طالبـان و تروریـزم برنخواهـد داشـت، 

زیـرا ماهیـت پاکسـتان بهره بـرداری از 
اسـت. تروریـزم و دهشـت افگنی 

او گفـت: تمامی مردم افغانسـتان و حتا 
آنـان که سیاسـت نمی داننـد، به طوری 
یقیـن می داننـد کـه پاکسـتان هیـچ گاه 
دسـت از حمایـت طالبـان برنخواهـد 
داشـت و این ابزار را هیچ گاه از دسـت 

داد. نخواهد 
و امـا نکته مهم به باور اسـتاد سـیحون 
ایـن اسـت که دیگـر طالبان یـک گروه 
وابسـته  کـه  نیسـتند  تنهـا  و  منظـوی 
بـه پاکسـتان باشـند کـه مـا از طریـق 
بـه  وادار  را  آنـان  بتوانیـم  پاکسـتان 

نمایـم. و صلـح  گفت گـو 
او می گویـد: طالبـان همیـن اکنـون بـه 
روسـیه  و  ایـران  بـا  پاکسـتان  کمـک 
توانسـتند رابطـه خوبـی برقـرار کننـد 
و ایـن ناشـی از بی کفایتـی و سیاسـت 

نـاکام حکومـت افغانسـتان اسـت.
ایـن اسـتاد دانشـگاه بدیـن باور اسـت 
کـه حکومت افغانسـتان اگر به راسـتی 
برنامـه صلـح بـا طالبـان را دارد؛ پـس 
نخواهـد  کمـک  پاکسـتان  از  هیـچ گاه 
و اجـازه ندهـد کـه پـای پاکسـتان در 
دخیـل  طالبـان  بـا  صلـح  گفت گـوی 
شـود، زیرا پاکسـتان ثابت کـرده و همه 
دنیـا می داننـد کـه پاکسـتان از حمایت 
طالبـان کـه ابـزاری بقـاء آنـان اسـت، 

دسـت نخواهـد کشـید.
بااین حـال عزیز رفیعـی رییس مجتمع 
جامعـه مدنـی افغانسـتان می گوید: این 
طرح هـا خیلـی عالـی انـد؛ امـا امـکان 

عملـی شـدن آن تـا زمانی که پاکسـتان 
نتوانـد گام صادقانـه بـردارد، نـا ممکن 

است.
او عـدم صداقـت پاکسـتان را مشـکل 
بـاور  و  می دانـد  معضـل  ایـن  اصلـی 
دارد کـه پاکسـتان هیـچ گاه از صداقـت 
اسـتفاده نخواهـد کرد، زیرا این کشـور 
همیشـه از حمایـت تروریزم سـودهای 
کالنـی بـرده؛ بنابرایـن هیـچ گاه از این 

سـود چشـم پوشـی نخواهـد کرد
رفیعـی تاکیـد کـرد: مـن فکر مـی کنم 
بایـد دولـت افغانسـتان بـا چنـد پیـش 
شـرط و ضـرب االجـل داخـل بحـث 
هـای عملـی گـردد. مثـال بگویـد مـا 
حقانـی دسـتگیر شـده را بـه شـما می 
دهیـم شـما فالنـی را بـه مـا بدهیـد؛ 
شـاید درایـن صـورت بتـوان بـه نتیجه 
هرچنـد انـدک و نسـبی دسـت یافـت؛ 
امـا هیـچ گاه نبایـد خـوش بین بـود که 
پاکسـتان در راسـتای مبارزه با تروریزم 
با افغانسـتان همـکاری کنـد و حتا گام 

هرچنـد کوچکـی بـردارد.
رییـس مجتمـع جاممعـه مدنـی گفت: 
سیاسـت  بایـد  افغانسـتان  حکومـت 
خـود در قبـال پاکسـتان و همیـن طور 
مخالـف  نیروهـای  سـایر  و  طالبـان 
تـا  سـازد،  روشـن  را  دولـت  مسـلح 
زمانی کـه سیاسـت افغانسـتان در قبـال 
پاکسـتان و طالبان توام با احساسـات و 
متغییر باشـد، بـا چنیـن وعده های چند 
مـاده ی روی کاغـذ بـه نتیجـه نخواهیم 

. سید ر

مانع نخست  بانوی 
است رییس جمهور    نامزدشدن   باره   دو   

آگاهان:

ماهیت پاکستان به بهره برداری 
از تروریسم گره خورده است

ناجیه نوری

ابوبکر صدیق

صبـر ما را امتـحان...
 و ایــن کار از تــوان کســانی چــون آقــای 

ــت. ــارج اس ــی خ علیزای
ســید مســعود حســینی، اســتاد دانشــگاه هرات 
ــه  ــرات ب ــردم ه ــت م ــن اس ــد ممک می گوی
مســائل سیاســت عالقــه ای نداشــته باشــند امــا 
ــوده  ــد ب ــش عالقه من ــم و دان ــن عل ــه آموخت ب
و اجــازۀ توقــف امــور آموزشــی را بــه کســی 

نمی دهنــد.
او می گویــد کــه مــردم بــا پیــام »معــارف 
ــده  ــا آم ــه خیابان ه ــرات بازیچــه نیســت« ب ه
ــم و آمــوزش  ــه توقــف تعلی ــع هــر گون و مان

شــده اند.
وی معــارف را نهــاد ارزشــمند مــردم هــرات 
ــه  ــوان تجــاوز ب ــد کســی ت دانســته و می گوی

ــدارد. آن را ن
حبیــب  الرحمــان پــدرام، نماینــدۀ مــردم 
می گویــد:  هــرات  والیتــی  شــورای  در 
معــارف  دروازۀ  بســتن  حــق  »هیچ کــس 
هــرات را نداشــته، مــردم در مقابــل زورگویــی 

ایســتاد.« خواهنــد  شــکنی ها  قانــون  و 
او از هیئــت حقیقت یابــی کــه بــه هــدف 
بررســی و حــل ایــن موضــوع موظــف شــده 
ــه  ــن قائل ــه ای ــر ب ــا هــر چــه زودت خواســته ت
را  قضیــه  جــدی  بصــورت  و  داده  پایــان 

ــد. ــی کنن بررس
وی افــزوده در صورتی کــه رهبــران حکومــت 
ــا  ــن زورگویی ه ــر ای ــی ب ــی مبن ــدت مل وح
ســکوت نماینــد، مــردم هــرات دســت بــه کار 

می شــوند.
از طرفــی هــم احمــد فرهــاد مجیــدی، نمایندۀ 
مــردم هــرات در پارلمــان کشــور گفتــه نبایــد 
زورگویــان بــا ایــن تنش هــا، بــه معــارف 

ــد. کشــور دســت درازی کنن
را  والیتــی  شــورای  رییــس  عملکــرد  او 
غیرقانونــی و خــارج از تــوان وی دانســته 

اســت.
ــن  ــم در ای ــده ای ه ــه ع ــزوده ک ــدی اف مجی
ــی  ــای قوم ــاد تنش ه ــال ایج ــه دنب ــت ب والی

ــتند. ــردم هس ــن م ــمتی در بی و س
از یــک هفتــه بــه ایــن طــرف رییــس شــورای 
والیتــی هــرات و رییــس معــارف ایــن والیــت 

در چنــد مــورد بــا هــم وارد تنــش شــدند.
تــا جایــی کــه رییــس شــورای والیتــی گفتــه 
بــود در روزهــای پیــش رو بــه دلیــل کــم کاری 

ــد. دروازۀ معــارف هــرات را بســته می کن
رییــس معــارف هــم گفتــه بــود آقــای علیزایی 

تــوان ایــن کار را نــدارد.
رییــس شــورای والیتــی هــرات تاکنــون 
ــداده اســت. ــورد نشــان ن ــن م واکنشــی در ای

ACKU
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 سـهِم انسـاِن افغانسـتانی از جهانی شدن، با نسـیِم حادثۀ 
یازدهـم سـپتمبر کلید خورده اسـت. این حادثه توانسـت 
فصـل جدیـدی از حیـاِت اجتماعی را در مقابـِل دیده گاِن 
مـا بگشـاید. انسـاِن افغانسـتانی در ایـن دوره، نیازهـای 
جدیـد و الگوهـای متفاوت تـری از مصـرف و زنده گی را 
تماشـا و تجربـه کـرد. قدرِت اقتصـادی مردم بـه یک باره 
آب  بوتل هـای  شـده،  کنسـرو  غذاهـای  یافـت.  ارتقـا 
معدنـی، خریطه هـای پالسـتیکی، نوشـابه های گازدار بـا 
قوطی هـای فلـزی و هـزاران شـی ء و کاالِی دیگـر مقابل 
چشـمانِ ِ مـا رژه رفتنـد و خودنمایـی کردند. ایـن اجناس 
و اشـیا شـامل سـبد خرید افغانسـتانی ها شـد و به تدریج 

نوعـی وابسـته گی را بـه میـان آورد.
 انسـاِن افغانسـتانی فقـط قـدرِت خریـدش ارتقـا نیافت، 
افزایـش  نیـز  آلوده سـازی محیـط  بـرای  او  تـواِن  بلکـه 
یافـت. او ایـن قـدرت را پیـدا کـرد کـه خریـِد بیشـتر و 
تولیـد  نیـز  بیشـتری  آلوده گی هـای  و  کنـد  متنوع تـری 
نمایـد و ایـن تواِن آلوده  سـازی را با نوعی غـرور و جذبه 
بـرای خـود و دیگران عجین بسـازد. برایـش این فرصت 
مهیـا گشـت کـه خروارهـا چـوب یـا زغال سـنگ بخـرد 
و آن هـا را به سـرعت در بخاری هـای تُرکـی بسـوزاند و 
خانـه  و محـِل کارش را گـرم کنـد. او این توان را کسـب 
کـرد کـه چاه هـای عمیق حفـر کنـد و محـل زنده گی اش 
را بـه سیسـتم لوله کشـی و آِب ۲۴ سـاعته مجهـز نمایـد. 
ایـن امـکان را یافـت کـه از لوکس تریـن مـواد شـویندۀ 
بهداشـتی و شـیمیایی اسـتفاده کند و فاضـالِب آن را زیر 

زمیـن، از چشـم ها پنهـان بسـازد. 
همـۀ این هـا به مـددِ افزایـش تـوان اقتصادِی تزریق شـده 
توسـط نظام جهانی در یک زمان نسـبتًا کوتاه ممکن شـد 
ولـی مسـلمًا در ایـن بـازۀ کوتـاه، امـکان درک و دریافِت 
آموزه هـای محیـط زیسـتی و اصـِل پایداری در توسـعه و 
پیشـرفت براِی شـهروند افغانسـتانی ممکن نشـده اسـت. 
او به این پیشـرفِت سـطحی و شـکننده دل خـوش کرده و 
ایـن چرخـه ناقـص و معادلـۀ نابرابر را نیز عوامـِل داخلی 
و خارجـِی فراوانـی برایـش تضمیـن و تقویـت نمـوده 
اسـت. نتیجـۀ چنین وضعی، رشـد سـمارقی و غیراصولِی 
شـهرهای کشـور، از بیـن رفتـن فضاهـای سـبز، انباشـت 
زیسـت محیطی،  آلوده گی هـای  و  شـهری  زباله هـای 
پاییـن رفتـِن سـفره های آب زیرزمینـی و آلوده گـی  آن ها، 
معدنـی،  منابـع  تخریـب  سـطحی،  آب هـای  آلوده گـی 
و  جنـگالت  و  باغ هـا  رفتـن  بیـن  از  خـاک،  فرسـایش 
آلوده گـی هـوا اسـت کـه بیـش از همـه در شـهر کابـل 

می تـوان شـاهد آن هـا بـود. 
نکتـۀ نگران کننده تـر ایـن اسـت کـه نـه دولت و نـه مردم 
هیچ کـدام دانـش و حتـا فرصِت آشـنایی الزم بـا خطراِت 
کسـب  را  زیسـت محیطی  آسـیب های  از  نشـأت گرفته 
نکرده انـد. مشـکالت امنیتـی و سـال ها جنـگ و فقـر و 

آواره گـی، مـردم و دولت مـرداِن افغانسـتان را از کسـِب 
دانـِش بنیـادی پیرامون حیات و پیشـرفت پایـدار، محروم 
نگـه داشـته اسـت. دردِ فقـر ریشـه دار، بخـش بزرگـی از 
جامعـۀ افغانسـتان را فقط بـه زنده ماندن و نفس کشـیدن 
بـه هـر قیمتـی قانـع سـاخته و هیجـاِن ثـروِت بی ریشـه 
و ناگهانـی نیـز بخـش قابـِل توجهـی از مـردمِ مـا را بـه 
صـِف دشـمناِن طبیعـت و خصومـت بـا منافـع و حقـوِق 

نسـل های آینـده کشـانده اسـت. 
از  تابلویـی  بـه  ـ  افغانسـتان  پایتخـِت  ـ  امـروز  کابـِل 
آلوده گی هـای زیسـت محیطی در زمیـن و آسـمانش بـدل 
شـده اسـت؛ شـهری به شـدت متأثر از جلوه هـای معیوِب 
جهانی شـدن و توسـعۀ کامـاًل ناپایـدار در حـوزۀ اقتصاد 
و سیاسـت و صنعـت و محیـط زیسـت: فرسـایش اقتدار 
و  اداری  فسـاد  لجام گسـیخته،  دولـت، خصوصی سـازی 
فقـر و بی عدالتـی روزافزون، سیسـتم شـهری غیرمعیاری 
و نامنظـم، صنایـع کوچک و متوسـِط به شـدت آلوده سـاز 
در میـان مناطـق مسـکونی، جمعیـِت در حـال انفجـار، 
هـوای آلوده، آب های سـطحی و زیرزمینـی ملوث، خاک 

فرسـایش یافته و مشـحون از پالسـتیک و زبالـه. 
این هـا همـه از دو نقطه ضعِف عمده در جامعۀ افغانسـتان 
مایـه گرفته انـد: فقـر آگاهـی و اقتصادی مفـرط؛ از این رو 
زیسـِت  محیـط  از  دفـاع  بـرای  راه  اساسـی ترین  شـاید 
افغانسـتان و اصـل پایـداری در توسـعه، مبـارزه بـا فقـر 
و ارتقـای سـطح دانـش و آگاهی باشـد. مسـلمًا حکومت 
بایـد در ایـن زمینـه پیش قـدم گـردد و به ارتقـای ظرفیت 
و آگاهـی اوالً در سـطح ادارات دولتـی و ثانیـًا در سـطح 
جامعـه و در مسـیر بسترسـازی بـرای توسـعۀ دانـش و 
توزیـع ثـروت اقـدام نمایـد. جامعـۀ جهانـی نیـز می باید 
ایـن  پایـدار، در  اهـداِف جهانـی توسـعۀ  بـرای تحقـق 
زمینـه از افغانسـتان بـه عنـوان بخشـی از دهکـدۀ جهانی 
دهـد.  را صـورت  الزم  حمایت هـای  آن،  اکوسیسـتم  و 
مـردم افغانسـتان هـم می بایـد هرکـدام خـود را مسـووِل 
رفـِع آلوده گی هـا و چالش های زیسـت محیطی در کشـور 
بداننـد و این گونـه پایـداری را بـه طبیعِت رو بـه انحطاط 

بازگرداننــد.  افغانستان 

نتیجه گیــری
گوناگونـی  تفسـیرهای  و  برداشـت ها  شـدن  جهانـی  از 
ارایـه شـده اسـت. ایـن برداشـت ها ضمـن آن کـه آمیخته 
ابعـاد  انـد،  فراوانـی  خوش بینی هـای  و  بدبینی هـا  بـا 
از  برمی گیرنـد. یکـی  نیـز در  را  و سـویه های متعـددی 
وجـوه بـارزِ جهانـی شـدن، فعالیت هـای عظیـِم اقتصادی 
اسـت کـه مرزهـای ملـی و سیاسـی را درهـم شکسـته و 
پیچیـده و به شـدت  بـه شـبکه یی  کشـورهای جهـان را 
اکثـر  چنان کـه  اسـت؛  کـرده  تبدیـل  به هـم  وابسـته 
صاحب نظـران بـه ایـن باورنـد کـه جهانـی شـدِن امـور 

اقتصـادی به سـایر عرصه هـا از جمله سیاسـت و فرهنگ 
تسـری یافتـه و بـه مفهـوم جهانی شـدن، عینیت بخشـیده 
اسـت. در ایـن میـان، فعالیت هـای جهان شـموِل اقتصادی 
و تقسـیم کار بین المللـِی ناشـی از توسـعۀ سـرمایه داری 
صنعتـی، برجسـته ترین محـور ارتباطـِی محیط زیسـت با 

مقولـۀ جهانی شـدن بـه حسـاب می آیـد. 
توانسـته  بـا فشـرده گی در زمـان و مـکان  جهانی شـدن 
اسـت فعالیت هـای اقتصـادِی محلـی را جهانـی بسـازد 
و دورتریـن نقـاط جهـان از یکدیگـر را بـر پایـۀ اقتصـاد 
توسـعۀ  بزنـد.  پیونـد  همدیگـر  بـه  سـرمایه  کسـب  و 
سـرمایه داری در بسـتر جهانـی شـدن، بـه تعبیـر کینچـی 
اوهمـای )از متفکـران مشـهور لیبرال( بـه پیدایش »جهان 
بـدون مـرز« بر پایۀ »قدرت مشـتریان« منجر شـده اسـت؛ 
جهانـی کـه دیگـر تمرکزگرایـی در عرصـۀ فعالیت هـای 
اقتصـادی در آن، جایـی نـدارد و شـرکت های چندملیتـی 
»خدمت گـزارِ خریـداران و مصرف کننـده گان در سراسـر 
جهـان« شـده اند. ایـن وضعیـت از یک طـرف رقابت های 
اقتصـادی در عرصـۀ جهانـی را شـدت و عمـِق بیشـتری 
از سـوی دیگـر، قـدرت نظـارت و کنتـرِل  بخشـیده و 
فرسـایش  بـه  را  اقتصـادی  فعالیت هـای  بـر  دولت هـا 
کشـیده اسـت. شـرکت های چندملیتـی در چرخـۀ تالش 
بـرای کسـِب سـود بیشـتر و بازارهـای بزرگ تـر، قـدرت 
نفـوذ بر عرصۀ سیاسـت و هدایِت آن به سـمت تمایالِت 
یافته انـد. همین جاسـت کـه می تـوان گفـت  خویـش را 
اقتصـاد جهانی شـده و تمایل سـیری ناپذیِر آن به اسـتفاده 
از منابـع و کسـِب منافـع از سرتاسـر جهـان، جهـان را به 
یـک کارخانـۀ عظیـم تولیـد کاال، بـه یـک بـازار مزدحـِم 
مصـرف کاال و همچنیـن به یـک گودال عمیـِق دفن زباله 

و ضایعـات مبدل سـاخته اسـت. 
چنیـن حالتـی را می تـوان تأثیـر سـوء و مخـرِب جهانـی 
شـدن بـر محیط زیسـت قلمداد کـرد؛ تأثیـر خطرآفرین و 
هشـداردهنده یی کـه در بسـتر جهانی شـدن به میـان آمده 
اسـت. امـا طرفـه این کـه: در همیـن بسـتر نیـز آگاهی ها، 
اعتراض هـا، مقاومت هـا و خالقیت هایـی در مقابلـه با آن 
شـکل گرفته انـد. ظهور احزاب سـبز، سیاسـت های سـبز، 
جنبش هـای محیـط زیسـتی جهانـی، عالیق بوم شـناختی، 
توسـعه،  در  پایـداری  و  پایـدار  توسـعۀ  بـه  اندیشـیدن 
امضـای موافقت نامه هـای بین المللـی مربـوط بـه تغییرات 
آب وهـوا، امضـای پروتکل هـای محیـط زیسـتی از جمله 
در  کـه  هسـتند  مـواردی  امثالهــم،  و  کیوتـو  پروتـکل 
بسـتر جهانی شـدن ممکـن و میسـر شـده اند. ایـن نـکات 
حامـِل ایـن نکتـۀ مهـم و امیدوارکننــده اند کـه جهانـی 
شـدن اگرچـه زمینه سـاز ایجـاد بحــران های جهانـی و 
زیسـت محیطی شـده، اما تا کنـون تا حدی توانسـته و در 
آینـده بیشـتر از این هـا می توانـد زمینه سـازِ همکاری هـا 
و تالش هـای بین المللـی و جهــانی بـرای حـِل مسـایل 

جهانـی و محیط زیسـتی شـود. 
بـرای  گرفتـه  صـورت  جهانـِی  تالش هـای  مسـلمًا 
حـِل مسـایل محیـط زیسـِت جهانـی تـا کنـون بسـنده و 
قناعت بخـش نبوده انـد و چـه بسـا این کـه جهانی شـدِن 
فعالیت هـای اقتصـادی، همچنـان راه هـای گریـِز فراوانی 

را از مسـوولیت های زیسـت محیطی در اختیار شـرکت ها 
و قطب هـای صنعتـی قـرار داده  اسـت. عطـش صنعتـی 
شـدن در کشـورهای در حـاِل توسـعه و توسـعه نیافته در 
بسـتر جهانی شـدن، به کشـورهای توسـعه یافته و صنعتی 
ایـن امـکان را داده  اسـت کـه به راحتـی صنایـع آالینده و 
مخـرِب محیط زیستی شـان را بـه آن کشـورها انتقال دهند 
کشـورهای  اسـتقباِل  بـا  سـرمایه گذاری،  عنـوان  زیـر  و 

میزبـان نیـز مواجه شـوند. 
امـا جهانـی شـدن به رغم این مسـایل، بـا نوعی تشــدید 
اطالعـات،  و  ارتباطـات  حیـرت آورِ  افزایـش  آگاهـی، 
کوچک شـده گِی جهـان و شـکل گیری مفهومـی بـه نـامِ 
»اجتمـاع مشـترک سرنوشـت« نیـز همـراه اسـت؛ بـه این 
معنـا کـه جهانـی شـدن ایـن اســتعداد را در خـود نهفته 
دارد کـه ذهنیـِت انسـان ها را به تدریـج به این سمت وسـو 
هدایـت کنـد کـه: زمیـن، خانـۀ کوچـک و مشـترِک همۀ 
انسان هاسـت و اعضـای آن بـه مثابـۀ یـک خانـواده، ابـداً 
نمی تواننـد سـودِ خـود را در زیـاِن دیگری و خوشـبختِی 

خـود را در بدبختـِی سـایرین جسـت وجو کننـد.
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صـادق  دکتـر  ترجمـۀ  زیسـت«،  محیـط  جامعه شناسـی 
صالحـی )چـاپ دوم(، تهـران: سـازمان مطالعـه و تدوین 

)سـمت( دانشـگاه ها  انسـانی  علـوم  کتـب 
۵ـ سـلیمی، دکتـر حسـین )۱39۱(: »نظریه هـای گوناگون 
دربـارۀ جهانـی شـدن«، تهران: سـازمان مطالعـه و تدوین 
کتـب علـوم انسـانی دانشـگاه ها )سـمت(، صـص ۱٨۵- 

۱9۵ و ص ۲۶۲
۶ـ علی بابایـی، غالم رضـا )۱39۲(: »فرهنـگ دیپلماسـی 
و روابـط بین الملـل«، تهـران: وزارت امـور خارجـه، ادارۀ 

نشر
7ـ انـدرو هـی وود )۱393(: »درآمدی بـر ایدیولوژی های 
سیاسـی«، ترجمۀ محمــدرفیعی مهرآبادی)چاپ ششـم(، 

تهـران: دفتـر مطالعـات سیاسـی و بین المللی
و  »اصـول   :)۱39۶( محمدواثـق  پوهنمـل  حسـینی،  ٨ـ 
کابـل:  دوم(،  زیسـت«)چاپ  محیـط  حفاظـت  مبانـی 

نویسـا  انتشـارات 
9ـ امین، دوسـت محمد )۱39۵(: »حفاظت محیط زیسـت 
افغانسـتان و جهان«)چاپ اول(، کابل: انتشـارات مستقبل

۱۰ـ فصیحیـن، حبیب اهلل )۱39۰(، مقاله: »جهانی شـدن از 
منظـر توسـعۀ پایـدار«، انترنت: وبـالگ شـهر و زنده گی: 
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بـرای این کـه بتوانیم به شـعر بپردازیم، پیـش از هر 
چیـز، بایـد تصویـری روشـن از پدیده یـی کلی تـر 
که شـعر زیرمجموعۀ آن اسـت، داشـته باشـیم. این 

پدیـده چیزی نیسـت جـز هنر!
از همـان زمانی کـه بشـر شـروع کـرد بـه نقاشـی 
کـردن روی دیـوار غارهـا، در کنـار تمـام انگیـزه 
وجـود  کار  ایـن  بـرای  می توانسـت  کـه  هایـی 
داشـته باشـد)مثل انتقـال عناصـری کـه مشـغولیت 
زندگـی روزمـره اش بـود، یـا مقابلـه با هراسـی که 
از ناتوانـی اش در مقابـل طبیعـت نشـأت می گرفت 
و... یـا حتـا سـرگرمی و گذرانـدن اوقـات فراغـت 
تنهایـی(، بـه چیـزی هـم   ِ در شـب های طوالنـی 
می توانسـت فکـر کند کـه تمامـی انگیزه هـای فوق 
را جمـع می بسـت. آن چیـز، انتقـال احسـاس بـود. 
این کـه بشـر از کـی و چه گونـه بـه این مفهـوم کلی 
)هنر( دسـت یافت، روشـن نیسـت؛ اما این روشـن 
اسـت کـه، این عنصـر محـوری در زندگی بشـر، و 
در همـه دوران، طبیعتًا نمی توانسـته اسـت به عنوان 
یـک پدیـدۀ متفـاوت از دیگـر پدیده هـا، شـناخته 

نباشد. شـده 
 بـا وجـود تمامـی تعاریفـی کـه تـا کنـون از هنـر 
داده شـده، آن چـه را می تـوان بـه وضوح بـه عنوان 
عنصـری از عناصـر و محـور، مجـزا کـرد، چیـزی 

نیسـت جـز یـک خصوصیـت: »برانگیزانـدن!«.
 بـه تعبیـر دیگـر، آن چـه ایـن پدیـده )هنـر( را از 
می کنـد،  معرفـت جـدا  دیگـر  تمامـی حوزه هـای 
خصوصیـت برانگیزاننده گـی آن اسـت. این که قادر 
اسـت به عنـوان یک پدیـدۀ ثانوی، همان حسـی را 
تولیـد کنـد کـه هنرمنـد را برانگیختـه اسـت. پدیدۀ 
تاثیرگـذاری، جان مایـۀ اصلـی هنـر اسـت. بی آن که 
بخواهیـم فعـاًل بـه جنبه هـای ارزشـی و مثبـت و 
منفـی بپردازیـم، می توانیـم بپذیریـم کـه: »هـر اثـر 

اگـر برانگیزانـد، هنر اسـت«.
بـا این تعریف، شـعر، بـه عنوان یکی از شـاخه های 
اصلـی درخـت هنـر، نبایـد فاقـد این عنصـر اصلی 
باشـد. امـا شـعر، بـه عنـوان یـک پدیـدۀ کالمـی، 
چه گونـه می توانـد دارای ایـن خصوصیـت شـود؟ 
شـکل گیری  در  اصلـی،  نکتـۀ  همـان  نکتـه،  ایـن 

شـخصیت شـعری، و محصـول شـاعرانه اسـت. 
قبـل از هـر چیـز، بایـد توجـه کنیم که هرچه شـعر 
انجـام می دهـد، پیـش و بیـش از هـر چیز، توسـط 
»واژه« صـورت می پذیـرد. پـس »واژه« مـادۀ اولیـه 
و شـمارۀ یـک اسـت. امـا واژه، بـه خـودی خـود، 
معـرف شـعر نیسـت. خشـتی اسـت کـه بـا توجـه 
بـه جنـس آن، جایـگاه آن، اسـتحکام آن، و زاویـۀ 
و  می توانـد  شـعر،  سـاختمان  در  آن  قرارگرفتـن 
بایـد کـه مسـوولیت خـود را در مجموعـۀ کارکـرد 

ِ تاثیرگـذاری، بـه انجـام رسـاند.
عنصـر دوم، جمله اسـت؛ یعنی یک ردیف خشـِت 
هم انـدازه، هم تـراش، و هم تـوان کـه قـادر اسـت 
یـک تصویـِر حداقـل، ماننـد یک ردیف خشـت در 

یک دیـوار، ایجـاد کند.
ایـن  اسـت.  تناسـب  و  هماهنگـی  سـوم،  عنصـر 
عنصـر، هـم سـازندۀ شـکل شـعر اسـت، هـم آن 
پدیـدۀ بنیانـی اسـت کـه از آن بـه عنـوان موسـیقی 
از غیـر شـعر  کالم یـاد می کننـد. آن چـه شـعر را 
مجـزا می کنـد، و هم چنیـن آن را بـه عنـوان یـک 
اثـر هنـری، از انـواع دیگـر هنـر، متمایـز می سـازد، 
این جاسـت کـه شـعر،  همیـن عنصـر اسـت.  در 
بـه عنـوان یـک هنـِر کالمـی، از انـواع دیگـر هنـر 
نثـر، جـدا شـده، و شـخصیت  کالمـی، هم چـون 

می یابـد. مسـتقل 
 اگـر چه نثر نیـز دارای عنصر هماهنگی، و تناسـب 
هندسـی!  نـه  اسـت،  خطـی  آن  نـوع  امـا  اسـت. 
ضرب آهنـگ، در نثـر نوسـان نـدارد، و اگـر دارد، 
تکـرار نمی شـود؛ یعنـی از ریاضـی هجایـی و یـا 
تـوازن اصـوات کوتـاه و بلنـد در واحـد کالمـی، 
پیـروی نمی کنـد، بنابرین ممکن اسـت القای آهنگ 
و موسـیقی کنـد، ولـی القـای وزن نمی کنـد، اما در 
شـعر، هم تکـرار می شـود، و هم از نوسـاِن متوازی 
و متـوازن »مانند عـروض« و یا نامتـوازی و متقاطع 
ولـی متـوازن »مانند شـعر نیمایی« برخوردار اسـت.
 پـس سـه عنصـر اصلی هنـر کالمی، در نوع شـعر؛ 
واژۀ مضمونـی، جملـۀ تصویری، و تناسـِب متوازن 

است. 
شـعر بـرای این کـه بتوانـد بـه عنـوان یـک پدیـدۀ 
هنـری، بـه وظیفۀ اصلـی اش، یعنـی تأثیرگـذاری و 
تحریـک احساسـات، در سمت وسـویی مشـخص، 
عمـل کنـد، باید قادر باشـد با کاربسـت سـه عنصر 
ایجـاد  تصویـری  و  شـکلی  آن چنـان  فوق الذکـر 
نمایـد، که محرک هـای عصبی ِ مخاطـب را، متوجۀ 

تصویـری قرینـه نماید.
ـ نشـیند   بـه عبارت سـاده تر: سـخن کـز دل برآیدـ 
بـا  اسـت کـه  آن  بـر دل! هنـر شـاعر در  الجـرم 
کاربسـت عناصـر فـوق، قـادر بـه سـاختن آن چنان 

تصویـری باشـد کـه قـادر بـوده اسـت احساسـات 
خـود او را تحریک کـرده، در او ایجاد شـور نماید.
امـا نکته یـی بـس بااهمیـت کـه در این جـا بایـد مد 
نظـر قـرار گیـرد، ایـن اسـت کـه تصویـر ِ محـرک 
مخاطـب  محـرک  تصاویـر  همـان  دقیقـًا  شـاعر، 
نیسـت، چـرا که عناصـر ِ تصویـر اولیـه، از گذرگاه 
کـرده  عبـور  وی،  تصـورات  یعنـی  شـاعر،  ذهـن 
اسـت. پـس تصویر شـعری، تصویر محرک شـاعر، 
بـر عالوۀ تصـورات وی اسـت. اتفاقـًا آن چه باعث 
می شـود مخاطـب اغلب این پرسـش را با شـگفتی 
بپرسـد کـه: »چه گونـه ایـن شـاعر توانسـته اسـت 
چنیـن شـعری بسـراید؟« نیـز، همیـن نکتـه اسـت. 
ایـن نکتـه کـه همـۀ مـردم عـادت دارنـد، تصاویـر 
دریافتـی را، در کنـار تصـورات خـود ارایـه دهنـد، 
امـا شـاعر، آن دو را درآمیختـه، تصویـری دیگـر 

می سـازد.
اگـر شـاعر در چه گونگـِی اسـتفاده از عناصر اصلی 
توانـا باشـد، قادر خواهد بـود محرک هـای اولیه را، 
در جمـع بسـت بـا محرک هـای ثانویـه، تبدیـل بـه 
محرک هـای نوینـی نماید کـه احساسـات را با توان 

بیشـتری به حرکـت وادارد. 
در  را  خـود  دسـت  وقتـی  شـما  کـه  همان گونـه 
کنـار بخـاری می گیریـد، اعصـاب تحریـک شـده، 
جمـالت  واژه هـا،  می دهنـد،  نشـان  عکس العمـل 
و شـکل به کارگیـری آن هـا بایـد چنـان باشـند کـه 
همـان تحریـک را، این بـار از طریق چشـم و گوش 
انجـام دهند، چـرا که شـعر؛ هنر انتقال احسـاس از 
طریـق کالم ِ مـوزون اسـت. همان گونه کـه نثر؛ هنر 

انتقـال اندیشـه از طریـق کالمِ منثـور اسـت.
»اندیشـه و   درسـت اسـت کـه در هـر دو هنـر، 
احسـاس« بـا هـم بـه کار گرفتـه می شـود. امـا در 
شـعر »احسـاس« مقـدم اسـت و در نثـر »اندیشـه«. 
در شـعر، هنـر ِچه گونگـی برانگیختن حس، شـکل 
را می سـازد. در نثـر، هنـر چه گونگـی بیان اندیشـه، 

است. سـازندۀ شـکل 
  بـه ایـن مثـال توجـه کنیـد: »چشـم مخصـوص 
تماشاسـت، اگـر، بگذارنـد          خنـدۀ پنجـره 
زیباسـت، اگـر، بگذارنـد          غضب آلـوده نگاهم 
مکنیـد ای مـردم          دل مـن مـال شماهاسـت، 

اگـر، بگذارنـد« - محمـود اکرامـی.
پـس تفـاوت اصلـی شـعر و نثـر، در شـکل بیـان 
اندیشـه و احسـاس و مسـالۀ تقدم و تاخر هر کدام 

اسـت، نـه هیـچ چیـز دیگر!
 شـعر از طریـق اولویـت بیـان احسـاس، در شـکل 
خـود تاثیـر می گـذارد، و نثر، از طریـق اولویت بیان 

مضمـون خود.
و امـا ایـن سـاخِت تاثیرگـذار، از چـه مکانیزمـی 

می کنـد؟  پیـروی 
مـن  نمی خواهـم چیـز تازه یـی بگویـم. چیزهایـی 
را می گویـم کـه همـه می دانیـد. فقـط قصـدم ایـن 
اسـت کـه مجموعه یـی از تصاویـر پراکنـده را کنار 
منظره یـی  تماشـاگر  بتوانیـم  بلکـه  بگـذارم،  هـم 

. شیم با
 همان طـور کـه می دانید، اسـاس شـعر بر احسـاس 

اسـتوار اسـت. اما حس چیسـت؟
 حـس، همـان تحریـک عصبی اسـت؛ یعنـی زمانی 
شـما چیـزی را احسـاس می کنیـد کـه، اعصاب تان 
تحریـک شـده باشـد. حـاال ایـن اعصـاب ممکـن 
اسـت مربـوط به چشـم شـما باشـد، یـا گوش تان، 
یـا پوسـت تان، یـا...، در هر صورت فرقـی نمی کند. 
بـا تحریـک سـلول های عصبـی شـما و  محـرک، 
سـپس فعـل و انفعـاالت شـیمیایِی بین سـلول های 
عصبـی، و ایجـاد الکتریسـیته، پیامـی عصبـی را بـه 
مکانیسـم سـادۀ  ایـن  می کنـد.  ارسـال  مغـز شـما 

حـس کـردن چیـزی در محیط اسـت.
بـه مغـز می رسـد، در آن جـا  پیام هـا وقتـی  ایـن   
می شـود،  دسـته بندی  و  شـده،  تحلیـل  و  تجزیـه 
و هـر کـدام در پرونده یـی خـاص قـرار می گیـرد. 
اگـر ایـن پیام هـا بـه لحـاظ طـول مـوج و فرکانس 
»متناسـب  بگویـم  بهتـر  یـا  و  باشـد  هماهنـگ  
باشـند« و از یـک منبـع صـادر شـده باشـد، ایجـاد 
تصویـر می کند)شـدت و حـدت محرک ها، نقشـی 
مغـز  توسـط  تصاویـر،  گزینـش  در  تعیین کننـده 
دارنـد(. تصویـری کـه، بازهم، مغـز ایـن قابلیت را 
دارد کـه آن را بـا دیگـر تصاویـر، از پرونده هـای 
دیگـر تطبیـق داده، و یـا تفکیـک کنـد، و منظـری 
بازتولیـد  همـان  عمـل،  ایـن  کنـد.  تولیـد  جدیـد 
تصویـر اسـت کـه در عناصـر، بـا تصویر اولیـه، از 
یـک خانـواده اسـت، ولـی در آرایش عناصـر، با آن 
تفـاوت دارد، هماننـد اتفاقـی کـه در ترکیـب و یـا 

تجزیـۀ عناصـر آلـی، بـا آن روبـه رو هسـتیم.
مـا، به طـور طبیعی، در شـبانه روز، چـه در خواب و 
چـه بیـداری، میلیون هـا و بلکـه میلیاردهـا بـار این 
کار را، خـودآگاه و یـا ناخـودآگاه )ماننـد وقتـی که 

در خـواب هسـتیم( انجـام می دهیم.

هـر چـه محرک هـای عصبـی، از قـدرت، انسـجام، 
همـان  بـه  باشـند،  برخـوردار  بیشـتری  تمرکـز  و 
میـزان نیـز گیرنده هـای مـا بیشـتر تحریـک شـده، 
اسـت.  سـریع تر  و عکس العمـل:  عمیق تـر،  تاثیـر: 
انسـانی،  بـا علـوم  ارتبـاط   اوقـات، و در  گاهـی 
بیشـتر اوقـات، تحریـِک شـرطِی اعصـاب، و عمل 
حسـی، و عکس العمـل متناسـب بـا آن، جایگزیـِن 
عامـل واقعـی، و یـا محـرک واقعـی، می شـود، مثل 
احساسـی کـه از شـنیدن کلمـۀ »مـرگ« در شـما 
به وجـود می آیـد، بی آن کـه، بـه واقـع، مرگـی اتفاق 

باشـد.  افتاده 
پس بنابریـن، کلمات، محمِل انتقال احساسـات، در 
یـک فرایند شـرطی، و در واقع محرک هایی هسـتند 
کـه، بـا توجه بـر میـزان تاثیری کـه بـر گیرنده های 
عصبـِی مخاطـب می گذارنـد، هم زمـان، هـم ایجادِ 
احسـاس می نماینـد، و هـم ایجـادِ تصویر. کـه البته 
دو عامـل »محرک هـای ناشـناخته در هـر زبـان« و 
از محرک هـای  انباشـتی  کـه  »فرهنـِگ محرک هـا، 
تاریخـی، سـنتی، اعتقـادی و طبیعی هسـتند« را، در 

کنـارِ محـرک اصلـی، باید ملحوظ داشـت.
شـعر، پیـش از آن کـه یـک فرآیند ذوقی باشـد، یک 
فرآینـد علمـی اسـت؛ یعنـی از مکانیسـم مشـخص 
تجربـی، منطبـق بـر سـاختار فیزیکی ـ شـیمیایی و 

زیسـت محیطی، پیـروی می کنـد.

زیرنویس:
۱ـ  همان گونـه کـه کلماتـی همچـون قـره قوروت، 
رواشـک و آلـو می تواننـد عامـل شـرطی محـرک 
اعصـاب و سـپس ترشـح بـزاق در دهـان باشـند، 
واژه هـا، ترکیبـات، توصیفات، اسـتعارات و تصاویر 
نیـز می تواننـد ضمـن بـازی همیـن نقش، بـا ایجاد 
فیزیکـی،  یـا  و  هورمونـی  شـیمیایی،  تغییـرات 
موقعیـت حسـی را در درون انسـان درهـم ریختـه، 
بـه منظـور خود، یعنـی انقباض و یا انبسـاط خاطر، 

یابند.  دسـت 
)در  موسـیقی  هنـر؛  سـه  تالقـی  محـل  شـعر،  ۲ـ 
این جـا / وزن(، نقاشـی و روایـت اسـت. شـکل در 
شـعر، زاییـدۀ کاربسـت و هماهنگـی بیـن این سـه 
عنصـر اسـت، کـه حـذف هـر یـک از ایـن عناصر 
از ترکیـِب شـکل، مفهـوم شـکل را در شـعر القـا 

نمی کنـد! 
دقـت شـود که مفهوم شـکل در شـعر، با شـکل در 
سـایر پدیده ها تفاوت دارد. در هر  پدیده یی، شکل، 
بسـته به کارکـرد آن پدیـده، سـاختار مخصوص به 
خـود را داراسـت و از اجـزای مخصـوص خـود 

برخوردار اسـت)نظریۀ سیسـتم ها!(. 
بـه عنـوان مثـال، هنگامی کـه صحبت از شـکل، در 
رابطـه بـا یـک »پیالـه« می شـود، پیـش از هـر چیز، 
»پیالـه« تداعـی می شـود؛ فیزیکـی کـه شـامل ابعاد، 
انـدازه، مقـدار، رنـگ و... اسـت. بنابریـن، خواننده 
بایـد متوجه باشـد کـه در مباحث هنـری و مقوالت 
سـاختار  و  سـاخت وبافت  از  مفاهیـم  نظـری، 

نظام منـد خـود، پیـروی می کننـد. 
بـر ایـن اسـاس، هنگامـی کـه می گوییـم تفـاوت 
نفـی  نثـر در شـکل آن اسـت، قصدمـان  شـعر و 
رابطـۀ دیالکتیکـی شـکل و محتـوا، یـا بـه تعبیـری 
ـ  مضمـون  ـ  معنـا  ـ  موضـوع  و  دقیق تـر، شـکل 
انگیزه نیسـت؛ چرا که در تدقیق نظری، الزم اسـت 
بـر اسـاس نظریـۀ سیسـتم ها، هـر سیسـتم بـه نظام 
خرد خود تقسـیم شـده، نظام درونی آن، کشـف، و 
رابطـۀ آن بـا سیسـتم بزرگتر مشـخص شـود. بنا بر 
ایـن، هـدف در این جـا، روشـن کـردن سـاختار آن 
سیسـتم و نظامی اسـت که مفهوم شـکل را روشـن 

می سـازد.
سـه عنصر اصلی موسـیقی، نقاشـی و روایـت، یا به 
زبـان دیگر موسـیقی، تصویر، داسـتان، که هر کدام، 
بـر پایۀ موزیک کالم و ترکیب، تشـبیه و اسـتعاره و 
اندیشـه، معنـا می یابنـد، باید در یـک زنجیرۀ کالمی 
قـرار گیرنـد، تـا قادر باشـند مـا را متوجـه نوعی از 

نوشـته کننـد که شـعرش می خوانیم. 
در حالـی کـه در نثـر، شـکل از ایـن قاعـده پیروی 
نمی کنـد. در نثـر، هنرمنـد موظف نیسـت که عنصر 
موسـیقی و یـا نقاشـی را در سـاختار خـود، الزامـًا 
دخالـت دهـد، و یا اگـر دخالت دهد، نقش مسـلط 

بدان بخشـد. 
اگرچـه برخـی نویسـنده گان از سـبک هایی پیـروی 
می کننـد کـه ایـن دو عنصـر راـ  البته نه دقیقـًا مانند 
شـعر ـ بـه کار می گیرنـد، ماننـد قدمـای مـا در نثـر 
مسـجع. امـا این هـا آرایـه هـای کالمـی اسـت، نـه 
سـاختار کالمـی! این عناصر، در شـکل شـعر، آرایه 
نیسـت، بل جزیی از سـاختار اسـت. بر خالف نثر، 
کـه تنهـا بـر پایـه روایت اسـتوار اسـت! شـعر تنها 
زمانـی مفهـوم می یابـد و بـه عنـوان هنری مسـتقل، 
قابـل عرضـه اسـت که سـه عنصر فـوق الزامـًا و با 

هم، سـازندۀ شـکل آن باشـند.
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وزیـر صحـت عامـه می گویـد آمارهـای آنـان نشـان 
می دهـد کـه در سـال جـاری کمک هـای جهانـی بـه 
سـکتور صحـت افغانسـتان تـا بـه صـد میلیـون دالـر 

کاهـش یافتـه اسـت.
فیروزالدیـن فیـروز کـه دیـروز شـنبه در محفلـی بـه 
می کـرد  صحبـت  صحـت«  جهانـی  »روز  مناسـبِت 
گفـت کـه کاهـش کمک هـای جهانـی و محدودیـت 
منابـع مالـی در ایـن بخـش از مشـکالت اساسـی ارایۀ 

می شـود. محسـوب  کشـور  در  خدمـات صحـی 
بـه گفتـۀ وزیـر صحت عامـه، کاهـش کمک هـا باالی 
برنامه هـای انکشـافی خدمات صحی کشـور نیـز تأثیر 

گذاشـته است.
آقـای فیـروز می گوید: »منابـع کمک کننده بـرای مردم 
افغانسـتان روزبـه روز کاهش می یابـد. تمویل کننده گان 
افغانسـتان کمـک شـان بـه مـردم افغانسـتان را محدود 
کـرده اند. محدودیت امسـال نسـبت به سـال گذشـته، 

۱۰۰ میلیـون دالـر را نشـان می دهد«.
بـه گفتـۀ آقای فیـروز: نبـود بودجه در سـکتور صحت 
سـبب شـده اسـت که هزینـۀ اختصاصی سـاالنه برای 

هـر شـهروند افغانسـتان نیز اندک باشـد.
بـه  دسترسـی  این کـه  بیـان  بـا  عامـه  وزیـر صحـت 
خدمـات صحـی حـق هـر شـهروند کشـور اسـت و 
سـکتور صحـت بـرای تحقـق ایـن امـر نیـاز بـه منابع 
مالـی بیشـتر دارد، اظهـار داشـت: »در حـال حاضر در 
افغانسـتان سـاالنه مبلـغ ۵ دالـر بـرای هـر فـرد جهت 
صحـت  سـکتور  بـرای  صحـی  خدمـات  دریافـت 
اختصـاص داده شـده اسـت کـه ایـن مبلـغ نسـبت به 
دیگـر کشـورهای جهـان بسـیار انـدک بوده و سـکتور 
صحـت نیـاز بـه منابع مالـی بیشـتر مبنی بر بلنـد بردن 

خدمـات صحـی در کشـور دارد«.
صحـت  سـکتور  کـه  می گویـد  فیـروز  فیروزالدیـن 
»قابـل  پیشـرفتهای  مالـی،  منابـع  کمبـود  وجـود  بـا 
مالحظه یـی« در راسـتای بهبود عرضـۀ خدمات صحی 
داشـته اسـت. آقای فیـروز تأکیـد دارد که میـزان مرگ 
و میـر مـادران از ۱۶۰۰ تـن در هر صدهـزار تولد زنده 

در سـال ۲۰۰۲، بـه 39۶ تن در هر صدهـزار تولد زنده 
در سـال ۲۰۱۵ کاهـش یافتـه اسـت.

ایـن مقـام وزارت صحـت بیـان داشـت کـه در سـال 
بـه خدمـات صحـی  مـردم  ۲۰۰۲ حـدود 9 درصـد 
دسترسـی داشـتند، اما اکنـون این رقم بـا افزایش مراکز 
صحـی، بـا فاصلۀ یک سـاعت با پـا بـه ۶۰ درصد و با 
پیمـودن فاصلـه دو سـاعت با پا، بـه 9۰ درصد افزایش 

یافته اسـت.
آقـای فیـروز می گویـد کـه بـرای فراهـم کـردن منابـع 
مالـی داخلـی بـرای سـکتور صحـت، مسـووالن ایـن 
وزارت طرح هـای پیشـنهاداتی را به حکومت پیشـکش 
کرده اسـت که بر اسـاس آن، باید مالیۀ شـکر و تنباکو 

افزایـش یابد.
او افـزود: »وزارت صحـت عامه طرحـی را با حکومت 
کشـور و همـکاران بین المللی خویش شـریک سـاخته 
اسـت که در آن، بیشـتر روی وضع مالیـات باالی وارد 
کننـده گان کاالهـای مضـر از جملـه تنباکـو و دیگـر 
محصـوالت کـه بـا اسـتفاده از آن، صحـت انسـان را 
آسـیب می رسـاند تاکیـد صـورت گرفتـه اسـت و بـا 
داخلـی کشـور  نه تنهـا عوایـد  ایـن طرح هـا،  تطبیـق 
بیشـتر می شـود، بلکه بودجـۀ وزارت صحـت عامه نیز 

میابد«. افزایـش 
رییـس  سـمکنی،  مجیب الرحمـن  ایـن،  بـا  همزمـان 
ایـن  در  نماینـده گان  مجلـس  در  کمیسـیون صحـت 

جهانـی  روز  تحلیـِل  از  هـدف  کـه  گفـت  نشسـت 
صحـت، جسـتجوی راه هـای مناسـب بـرای افزایـش 

دسترسـی مـردم بـه خدمـات صحـی اسـت.
آقـای سـمکنی افـزود کـه سـکتور صحـت باوجـود 
چالش های پیشـرو، توانسـته اسـت کـه عرضۀ خدمات 
صحـی را در کشـور بهبود ببخشـد و سـطح دسترسـی 

مـردم را بـه خدمـات صحـی بلنـد ببرد.
نماینـدۀ  پیپرکـورن،  ریـک  داکتـر  دیگـر،  سـوی  در 
سـازمان صحـی در افغانسـتان می گویـد کـه در چنـد 
سـال اخیـر در افغانسـتان، پیشـرفت هایی در سـکتور 
صحـت صـورت گرفته کـه سـازمان صحی جهـان در 

آن نقـش بـارز داشـته اسـت.
او افـزود کـه سـازمان صحی جهـان تـالش دارد تا در 
سـال های آینـده بـه همـکاری وزارت صحـت عامـۀ 
افغانسـتان، خدمـات صحی بـا کیفیـت را در نقاط دور 

دسـت کشـور فراهـم کنند.
هرچند براسـاس گـزارش بانک جهانـی، ارایۀ خدمات 
صحـی در سـال های اخیـر در افغانسـتان بهبـود یافتـه 
اسـت، امـا بـه بـاور ایـن بانک، بـرای عرضـۀ خدمات 
صحـی با معیارهـای جهانـی، افغانسـتان راه درازی در 

دارد. پیش 
در گفته هـای وزیـر صحـت عامـه در حالـی مطـرح 
می شـود کـه بر بنیـاد آمار رسـمی سـال گذشـتۀ مالی، 
بودجـۀ وزارت صحـت بـه ۲۵۵ میلیون دالر می رسـید، 
کم شـدن  دلیـل  بـه  بودجـه  ایـن  روان  سـال  در  امـا 
کمک هـای جهانـی، بـه ۱۵۰ میلیـون دالر کاهـش یافته 

ست. ا
کمبـود منابـع پولـی سـبب شـده اسـت کـه وزارت 
افزایـش  بـرای  را  پیشـنهاداتی  صحـت عامـه برخـی 

ایـن بخـش روی دسـت گیـرد.  بودجـه در 
صحـت  وزارت  ارقـام  براسـاس  کـه  اسـت  گفتنـی 
افغانسـتان، در حال حاضر، هزینۀ سـاالنۀ هر شـهروند 
افغـان در بخـش صحـت، پنـج دالـر اسـت؛ در حالـی 
کـه به گفتـۀ وزیر صحـت، حتـا در برخی کشـورهای 
عقب مانـده، ایـن رقـم بـه بیـش از ۲۰ دالـر می رسـد.

سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2239  یک    شنبه       19 حمل  /   فرو رد  ین      y    1397   22 رجب المرجب    y 1439  8 ا پر  یل    62018

فیروز با نگرانی از کاهش بودجۀ سکتور صحت:

وابسته به کمک ها هستیم

وليس جرګه:

 له عميل اقداماتو پرته د پاکستان خربې د وخت ضایع کول دي

اعتراض کارمندان ادارۀ ملغاشدۀ 
مبارزه با فساد اداری

www.mandegardaily.com

پـه داسـې حـال کـې چـې د افغـان او پاکسـتاين مرشانـو تر 

منـځ د دولتونـو پـه کچـه د خـرو لومـړی پـړاو تېـره ورځ په 

کابـل کـې تر رسه شـو، د افغانسـتان وليس جرګه د پاکسـتان 

لـه عمـي اقداماتـو پرته، خـرې او سـفرونه د وخـت ضایع 

بويل. کیـدل 

د افغانسـتان د ولـيس جرګـې رئیـس وايـي، دا خرې داسـې 

مهـال پیل شـوي چـې پاکسـتان پـر افغانسـتان توغندي ويل 

او پـه خـاوره کـې دننـه یې مببـاري کوي.

جرګـې  ولـيس  د  ورځ  پـه  شـنبې  د  ابراهیمـي  عبدالـروف 

عمومـي غونـډې تـه وویـل چـې د پاکسـتان داشـان کړنـې 

ښـيي چـې د دواړو هېوادونـو د چارواکـو تـر منـځ خـرې 

یـوازې د وخـت ضایـع کـول دي.

نوموړي زیاته کړه:

»مـوږ هیلـه منـد یو چې کـه پاکسـتان د یـوه ګاونـډي هېواد 

پـه توګه له افغانسـتان رسه خـرو ته حارضېږي باید رښـتیني 

او دوسـتانه عمـي اقدامـات هم وکـړي، له بده مرغه داسـې 

سـفرونه او خـرې بیـا بیا شـوي، خو مـوږ الزمـې نتیجې نه 

دي لیـديل، پرتـه لـه دې نه چـې وخت ضایـع کړي.«

ښـاغلی ابراهیمـي وايـي، پاکسـتان بایـد د رامنځتـه شـوي 

فرصـت نـه ښـه اسـتفاده وکـړي، کنـه په خـره یې، لېـرې نه 

ده چـې د ناامنـۍ ملنـه ورورسـېږي.

د پاکسـتان صدراعظم شـاهد خاقان عباسـې تېره ورځ په یوه 

رسـمي سـفر کابـل تـه راغلـی و او د ولسـمرش غنـي رسه د 

خـرو پرمهـال، د دواړو هېوادونـو مرشانـو د سـولې عمـل د 

ګـډ پالن پـر بشـپړېدو ټينـګار وکړ.

د پاکسـتان د صدراعظـم لـه دفـره او د افغانسـتان د بهرنیـو 

چـارو لـه وزارت نـه په خپرو شـویو اعالمیو کـې راغي چې 

دواړو مرشانـو پـر اوو مهمـو مواردو موافقو ته رسـېديل دي.

پـه اعالمیـو کې راغـي چې پاکسـتان د افغانسـتان د سـولې 

لـه بهیـره مالتـړ کـوي او دواړه هېوادونـه به د هغـو جنګیالیو 

پـه خـالف ګامونه پورتـه کوي چې د افغانسـتان او پاکسـتان 

ګواښـي. امنیت 

د دې تـر څنـګ موافقـه شـوې چـې دواړه هېوادونـه بـه پـه 

خپلـو خـاورو کې هېـڅ هېـواد، ډلې یا شـخص ته اجـازه نه 

ورکـوي چـې د یـو د بـل پـه خـالف د دولـت په کړنـو الس 

کړي. پـورې 

د موافقـې پـر اسـاس دواړو لـورو ژمنـه کـړې چې د یـوه بل 

هېـواد د حریـم له نقضولـو ډډه کوي او د یوه بـل د مالمتولو 

پـر ځـای د سـتونزو او اختالفاتـو د حـل پـه هـدف د عمـل 

ګـډ پـالن په چـوکاټ کـې بـه د همکاریـو لـه میکانیـزم کار 

واخي.

دا پـه داسـې حـال کـې ده چـې کابـل تل پاکسـتان د وسـله 

والـو ډلـو پـه روزلـو، هغـوی تـه د پنـاه ځایونـو پـه ورکولو، 

پـه رسحـدي رسغړونـو او د افغانسـتان پـه بـې ثباتـۍ تـورن 

کـړی دی.

کابـل تـه د پاکسـتان د صدراعظـم د سـفر رسه هـم مهالـه 

افغـان چارواکـو ویـي چـې د پاکسـتان لـه لـوري پـر کونـړ 

توغنـدي توغول شـوي او پاکسـتاين جېټ الوتکـو په دانګام 

ولسـوالې څلـور مبونـه غورځـويل دي.

د سـیايس او پوځـي چـارو کارپـوه شـهنواز تڼـی وايـي، د 

سـولې عمـل پـه ګـډ پالن کـې مهمـې نقطـې یادې شـوي، 

خـو د پاکسـتان تېـرو کړنـو تـه پـه کتـو دا بـاور کـم دی چې 

نومـوړی هېـواد دې عمـي اقدامـات وکـړي:

»د نړیـوال ایتـالف پـه موجودیـت کـې د تېـرو اولسـو کلونو 

راهیسـې تـل همداسـې خـرې کېږي خـو بیا ښـې نتیجې نه 

لـري، داسـې ښـکاري چـې دواړه هېوادونـه خپـل کارونه په 

سـمه توګـه نـه يش تـر رسه کـوالی، نـو د دې لپـاره چـې دا 

ټولـې سـتونزې حل يش د ښـه تفاهم، حوصلې، ښـو اړیکو 

او د یـوه بـل سـتونزو او ګټـو تـه د درناوی اړتیـا ده.«

ښـاغي تڼـي ازادي راډيـو تـه وویل چـې د دې لپـاره چې په 

دغـه پـالن عمـل شـوی وي او د دواړو ګاونډیـو هېوادونـو 

تـر منـځ د بـاور فضا رامنځتـه شـوي وي، نړیوالـه ټولنه او د 

سـیمې هېوادونـه هـم بایـد خپـل رول ادا کړي.

د ښـاغي تڼـي پـه خـره، دا سـفرونه او موافقـې هغـه وخت 

نتیجـه ورکـوي چـې د خرو ور هـا خوا عمل پیـل يش او په 

دې برخـه کـې پکار ده چـې پاکسـتان لومړی اقـدام وکړي.

ــارزه  ــی مب ــدان اداره  عال ــن از کارمن ــا ت ده ه
ــع  ــک تجم ــنبه در ی ــاد اداری روز ش ــا فس ب
اعتراضــی، فرمــان رییــس جمهــور غنــی 
مبنــی بــر لغــو و ســپردن ســاختمان ایــن اداره 
بــه اداره  مرکــزی احصاییــه را غیرقانونــی 
درون  در  افــرادی  می گوینــد،  و  می داننــد 
حکومــت کــه پرونده هــای فسادشــان در 
ــو  ــالش لغ ــت، در ت ــود اس ــن اداره موج ای

ــد. ــاد اداری ان ــا فس ــارزه ب ــی مب اداره  عال
ــس  ــه  ریی ــن حلق ــان، ای ــه  معترض ــه گفت  ب
ــه  ــرده و او را ب ــال ک ــی را اغف ــور غن جمه
امضــای حکــم ســپردن اداره  عالــی مبــارزه بــا 
فســاد اداری بــه اداره  مرکــزی احصاییــه وادار 

کرده انــد.
ــا  ــارزه ب ــی مب ــد، اداره  عال معترضــان می گوین
فســاد اداری در سراســر کشــور ۶ حــوزه دارد 
ــن  ــز و میانگی ــن در مرک ــش از ۴۰۰ ت ــه بی ک
ــد و  ــروف کاران ــوزه مص ــر ح ــن در ه ۲۰ ت

آنــان بی سرونوشــت  اداره  ایــن  لغــو  بــا 
می شــوند.

لغــو  می گوینــد،  معتــرض  کارمنــدان 
دیگــر  اداره   بــا  اداره  ایــن  ادغــام  یــا  و 
ــد در  ــت بای ــت و حکوم ــش برانگیز اس پرس

ایــن زمینــه پاســخ دهــد.
ــر  ــا شاه حســین مرتضــوی، سرپرســت دفت ام
ســخنگوی ریاســت جمهــوری می گویــد، 
عالــی  اداره   ربیــس  فخــری،  سیدحســین 
ــان  ــل در جری ــاد اداری از قب ــا فس ــارزه ب مب
ــه  ــت. ب ــته اس ــرار داش ــن اداره ق ــام ای ادغ
گفتــه  آقــای مرتضــوی، رییــس جمهــور ایــن 

ــت. ــه اس ــه گرفت ــم را آگاهان تصمی
ــدار  ــرض هش ــدان معت ــال کارمن ــن ح ــا ای ب
ریاســت  کــه  صورتــی  در  می دهنــد، 
ــد،  ــان گــوش نده ــه صــدای آن ــوری ب جمه

می دهنــد. ادامــه  اعتراضات شــان  بــه 

روح اهلل بهزاد
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ورزش

فرید مزدک

در نخســتین دیــدارم بــه عنــوان منشــی اول کمیتــۀ مرکــزی 
ســازمان دموکراتیــک جوانــان افغانســتان بــا ببــرک کارمــل، 
رهبــِر حزبی-دولتــی افغانســتان، بــه دو پرســش برخــوردم:

- از تخلص ات نمی ترسی؟ 
- زبان پشتو یاد داری؟ 

ــز  ــم نی ــاد برای ــۀ آن زنده ی ــود و توصی ــه ب ــردو پرســش ن ــه ه پاســخم ب
آمــوزش زبــان پشــتو بــود. چهــار مــاه بعــد، بازهــم بایــد بــه دیدارشــان 
ــاد  ــان پشــتو ی ــار فقــط یــک پرســش وجــود داشــت: زب ــم. این ب می رفت
گرفتــی؟ پاســخم بازهــم نــه بــود. برای شــان گفتــم کــه در فهمیــدن زبــان 
ــس از  ــم. پ ــپ بزن ــم روان پشــتو گ ــا نمی توان ــدارم، ام پشــتو مشــکل ن
درنگــی و نگاهــی بــه کاغذهــای روی میــز گفــت: زبــان پشــتو و کار بــا 
پشــتون ها بســیار مهــم اســت، از نظــر رفقــای شــوروی -از کســی هــم 
نــام بــرد-، هــر نیــروی کــه بــر قبایــل کنتــرل داشــته باشــد، بــر منطقــه 

کنتــرل خواهــد داشــت.

روح اهلل یوسف زاده

مشـــکل بــزرگ جامعــه افغانســتان، بی اعتمــادی و ســوءظن 
ــا هــم سیاســت بازاِن  ــردم عــادِی کم ســواد و ی اســت. از م
ــر  ــرده گاِن متنف ــیاری از تحصیل ک ــم؛ بس ــکار می گذری دغل
از طالــب و تروریســم نگــراِن این انــد کــه اعــالم حمایــِت مــا از عملکــرد 
نیروهــای امنیتــی به رغــم اشــتباهاِت احتمالــِی صورت گرفتــه در رویــداد 
ــا هــم  ــان باشــد. م ــر از عصبیت هــای قومی م ــدز، متاث دشــت ارچــی کن
نگــراِن این ایــم کــه این همــه اظهــار تاســف و غم شــریکی بــرای 

ــدز، از چشــمه عالیــق قومی شــان بجوشــد.  ــه کن حادث
ایــن نگرانی هــا کامــاًل هــم بــی راه و بی دلیــل نیســتند؛ وجــدان و 
ــا را از  ــق و واقعیت ه ــد حقای ــه بتوان ــت ک ــه کار اس ــنی ب ــر روش ضمی
ســوءظن ها و توهمــات، و صداقــت و عدالــت را از عصبیت هــا و 

ــد. ــوءتفاهمات بپیرای س

دستگیر روشنیالی

دیگــران هــم فقیــر بودنــد. دیگــران هــم بیچــاره و گرســنه 
بودنــد. دیگــران هــم بی خانــه و آواره بودنــد. دیگــران هــم 
قربانــی جنــگ و تجــاوز بودنــد. دیگــران هــم عقب مانــده 
ــکالت  ــر مش ــه ب ــرفت و غلب ــی راهِ پیش ــان زمان ــد... آن ــواد بودن و بی س
ــد  ــد، تردی ــک کردن ــد، ش ــتقل ش ــان مس ــه اندیشۀش ــد ک ــاز کردن را آغ
ــل و  ــن عق ــه کار انداخت ــد و در ب ــول کردن ــردن را قب ــتباه ک ــد، اش کردن
ــث  ــه حی ــت را ب ــت و قانونی ــد. حاکمی ــرس عمــل کردن ــدون ت خــرد، ب
ــۀ  ــان از ویران ــه آلم ــد. از جمل ــاد دولت ســازی و ملت ســازی پذیرفتن بنی
جنــگ جهانــی دو و جاپــان از خاکســتر بمــب اتــم ســر بلنــد کردنــد و 

ــدند. ــدل ش ــان مب ــادی جه ــای اقتص ــه قدرت ه ب
بلــی، جایــی کــه اندیشــه مســتقل اســت و جایــی کــه عقــل هــم رهنمــای 
کار و هــم رهنمــای زنده گــی اســت، در آنجــا ثبــات اســت، آزادی 

اســت، اســتقالل اســت. پیشــرفت اســت و ترقــی اســت.

عزیزاهلل ایما

نخســتین حکومــت دینــی در ســدۀ نخســت میــالدی -در 
ــرافی و  ــای اش ــاهی، حکومت ه ــای پادش ــِب دولت ه جن
انارشــیزم- کــه حاکمیــت یهــودان را بیــان می کــرد، شــکل 
ــِن آســمانی  ــت کــه در آن خــدا و قوانی ــۀ دیگــری از دول گرفــت و گون

ــد. ــان آم ــه می ــده می شــد، ب ــق خوان ــدرت مطل ق
در ســدۀ چهــارم میــالدی نخســتین حکومــت دینــی عیســویان در 
ــا همــان شــعار  ُکنســتانتینبول -کــه امــروز اســتانبول نامیــده می شــود- ب
ــد  ــیحیاِن باورمن ــت. مس ــا گرف ــا و پ ــن ج ــدا در روی زمی ــت خ حاکمی
بــه حکومــت خــدا، هرغیرمســیحی و بدعت گــذاران مســیحیت را کافــر 
ــا  ــه ت ــربریدن گرفت ــار و س ــکنجه از سنگس ــواع ش ــا ان ــد و ب می خواندن
قطــِع اعضــای بــدن و نمایــِش زنــده ســوختاندِن زنــاِن عصیانگــر و آگاه، 
پیــِش چشــِم تماشــاگرانی کــه بنابــر باورشــان از دیــدِن عــذاب محکومــاِن 
ــو  ــد و شــادباش و هیاه ــذت می بردن ــان مســیحی ل ــی مالی محکمــۀ دین

ســرمی دادند، جــزا می دادنــد و سربه نیســت می کردنــد.
ــان  ــد از رومی ــه تقلی ــم ب ــلماناِن حاک ــه مس ــد ک ــی می ده ــخ گواه تاری
ــخ و  ــا بل ــداد ت ــازند و از بغ ــی می س ــدرِت دین ــای ق ــیحی، نهاده مس
ــۀ  ــامِ خلیف ــه ن ــود را ب ــای خ ــا و نابه کاری ه ــۀ بیدادگری ه ــارا هم بخ
ــه  ــی توجی ــه و فرعون ــلِط تمامیت خواهان ــا تس ــن، ب ــدا در روی زمی خ
می کننــد. فضیلــت را عربــی و عجمــی می  خواننــد و مدنیــت را در تنــوِع 
ســازهای بهشــِت حرمســراها می ســرایند. آن جاســت کــه ســرهای بلنــِد 
دادخواهــان و معترضــان بــا مهــِر تکفیــر بــر دارهــای قلمــرِو دارالخالفــه 

ــد. ــگان می مانن آون
ــدِن  ــن خوان ــود امیرالمؤمنی ــِس خ ــه در پ ــم ک ــود می بینی ــن خ در میه
نخســتین امیــر تاریــخ معاصــر دوســت محمد خــان، تــا واپســین 
امیرالمؤمنیــن خودخوانــده مالعمــر، چــه بازی هــا و سیاســت های 
انگلیســی و ابلیســی نهفتــه بــود و اســت. سال هاســت کــه دور از ســایۀ 
نیمــی از اجتمــاع، امیــران تنظیم هــا، طالبــان و داعیــاِن خالفــِت خراســان 
ــتی در  ــد، دس ــد کرده ان ــدا را بلن ــت خ ــعارِ حاکمی ــام، ش ــراق و ش و ع
ــلیک  ــط ش ــان فق ــان و برهان ش ــد و زب ــری دارن ــان دیگ ــدِن گریب دری
و آتشی ســت از دهــاِن تفنگ هایــی کــه دیگــران بــه دست هاشــان 

ــد. داده ان

فلینـی خـودش را 
به روم پیشنـهاد داد

پُرطرفدارترین تیم ورزشی 
دنیا در توئیتر کدام است؟

فیـسبـوک نـــامــه

هافبـک بلژیکـی شـیاطین سـرخ تمایـل بـه پیوسـتن به جالوروسـی 
دارد. روزنامـۀ »کوریـره دلـو اسـپورت« ایتالیـا گـزارش داد مـروان 
فلینـی کـه بـا چند باشـگاه ترکیه یی هم مذاکراتی داشـته اسـت، خود 
را به باشـگاه رم ایتالیا پیشـنهاد داده اسـت. دو باشـگاه گاالتاسرای و 
بشـیکتاش ترکیـه خواهـان بـه خدمـت گرفتن ایـن هافبک 3۰ سـاله 

در تابسـتان پیش رو هسـتند.
فلینـی کـه قـراردادش بـا شـیاطین سـرخ در پایـان فصـل جـاری به 
پایـان خواهـد رسـید، در فصل جـاری جایـگاه ثابتـی در ترکیب تیم 
تحت هدایـت ژوزه مورینیـو نداشـته، بنابرایـن بعیـد به نظر می رسـد 

کـه بخواهـد قـراردادش را بـا این باشـگاه تمدیـد کند.
فلینـی کـه در سـال ۲۰۱3 از اورتـون به منچسـتریونایتد ملحق شـد، 
تـا کنـون در ۱۵۱ بـازی در رقابت های مختلف برای شـیاطین سـرخ 

بـه میـدان رفتـه و ۱9 گل هم ثمر رسـانده اسـت.

پُــر طرفدارتریــن تیــم ورزشــی دنیــا در یکــی از پُــر مخاطب تریــن 
ــا  ــال اروپ ــرح فوتب ــای مط ــی از تیم ه ــی، یک ــبکه های اجتماع ش

اســت.
ــب مخاطــب  ــۀ جل ــورد خــود در زمین ــای رک ــا ارتق ــد ب رئال مادری
در فضــای مجــازی، لقــب پُــر طرفدارتریــن تیــم ورزشــی دنیــا در 

ســایت توئیتــر را از آن خــود کــرد.
ــگاهی  ــال باش ــم فوتب ــن تی ــر افتخارتری ــوان پُ ــه عن ــانی  ها ب کهکش
دنیــا بــا بیــش از 3۰ میلیــون دنبــال کننــده )Follower( در توئیتــر 
نه تنهــا پُــر طرفدارتریــن تیــم فوتبــال، بلکــه پُــر طرفدارتریــن تیــم 

ــوند. ــایت محســوب می ش ــن س ورزشــی در ای
بــا وجــود افزایــش طرفــداران رئال مادریــد در تویئتــر بــه 3۰ میلیــون 
ــده گان  ــال کنن ــر از نصــف دنب ــم کمت ــوز ه ــگاه هن ــن باش ــر، ای نف
صفحــۀ شــخصی ســتارۀ پرتغالــی اش، کریســتیانو رونالــدو طرفــدار 
دارد. تعــداد دنبــال کننــده گان صفحــۀ شــخصی رونالــدو در توئیتــر، 
7۱.9 میلیــون نفــر و او جــز ۱۰ شــخص پُــر طرفــدار دنیــا در ایــن 

ــود. ــایت محســوب می ش س

تحـریمی  گـری، دشمنـی 
با نعمـات خـداوند است

ــی  ــوم بن ــب ق ــا، نصی ــا و انتقاده ــترین اعتراض ه ــم، بیش ــرآن کری در ق
ــم  ــوم، ظل ــن ق ــد ای ــن داری ب ــود شــده اســت. دی ــت یه ــرائیل و ام اس
نسل کشی شــان،  تحریفات شــان،  پیامبرکشی شــان،  بی عدالتی شــان،  و 
تحریمی گری شــان،  سرکشی شــان،  بی تفاوتی شــان،  زرع سوزی شــان، 
فضولی شــان، ســوال های بی مورد شــان و ده هــا مشــکل دیگر شــان، 

در قــرآن کریــم بازتــاب داده شــده و نقــد شــده اســت.
ــوم  ــه ق ــع اســت ک ــح و قاط ــدر صری ــا آن ق ــا و انتقاده ــن اعتراض ه ای
ــه شــدت  ــزد اکثریــت مســلمانان ب بنــی اســرائیل و امــت یهــود را در ن
کوبیــده اســت و بــرای مســلمانان بــه دشــمنان تاریخــی و ابــدی مبــدل 
ســاخته اســت. عمــق ایــن بدبینی هــا را هنگامــی می توانیــم درک کنیــم 
ــم.  ــود بخوانی ــت یه ــه ام ــبت ب ــلمانان را نس ــی مس ــت عموم ــه ذهنی ک
هــر دردی کــه بــرای مســلمانان برســد، تصــور می کننــد کــه از دســت 
ــد  ــان می برن ــود، گم ــان ش ــه نصیب ش ــتی ک ــر شکس ــت، ه ــود اس یه
ــه مســلمانان را  ــود اســت ک ــن یه ــود اســت، ای ــۀ یه ــه ناشــی از فتن ک
در جهــل و فقــر نگه داشــته اســت، ایــن یهــود اســت کــه مســلمانان را 
دشــمن هم دیگــر ســاخته اســت، ایــن یهــود اســت کــه تخــم نفــاق و 
شــقاق را در میــان مســلمانان کشــت کــرده اســت، ایــن یهــود اســت کــه 

مســلمانان را در عقب مانده گــی نگه داشــته اســت. و...
ــوند،  ــه ش ــدی مواج ــودی ب ــا یه ــلمانان ب ــر مس ــن، اگ ــر ای ــالوه ب ع
ــک  ــد ی ــن آدم ب ــر ای ــود اســت« و اگ ــد: »گناهــش نیســت، یه می گوین
ــا »ایــن آدم  یهــودی نباشــد، می گوینــد: »ایــن آدم مثــل یهــود اســت« ی
ــک مســلمان باشــد،  ــد، ی ــن آدمِ ب ــر ای ــا اگ ــر اســت«. حت ــود بدت از یه
بازهــم اولیــن برچســپی کــه از ســوی مســلمانان برایــش زده می شــود، 

ــودن اســت. یهــودی ب
یکــی از خصوصیــات یهودی هــا ایــن بــود کــه همیشــه در برابــر نعمــات 
ــا  ــد، ی ــم می کردن ــا تحری ــن نعمــات را ی ــد و ای ــام می کردن ــد قی خداون
تحریــف، یــا تبدیــل و یــا از بیــن می بردنــد. ایــن عمــل قــوم یهــود در 
قــرآن کریــم بــه شــدت نکوهــش شــده و نقــد گردیــده اســت. پیامبــران 
خداونــد کــه حامــالن وحــی و پیــام خداونــد بودنــد، از ســوی ایــن قــوم 
ــه قتــل می رســیدند. جــای تردیــدی نیســت  ــه صــورت فجیعانه یــی ب ب
ــاکان، عارفــان و دانشــمندان خداونــد، خــودش  کــه وجــود پیامبــران، پ
ــوع خــودش  ــم در ن ــان ه ــام الهی-انســانی آن ــک نعمــت اســت و پی ی

یــک نعمــت اســت.
ایــن قــوم بــا ایــن دو نعمــِت فوق العــاده ارزنــده، ســر دشــمنی داشــتند. 
ــد و  ــرار می گرفتن ــد ق ــات خداون ــر آی ــوم در براب ــن ق ــن، ای ــر از ای فرات
ــت ۲۱۱  ــد. در آی ــل می کردن ــف و تبدی ــد را تحری ــات خداون ــن آی ای
ســورۀ بقــره آمــده اســت: »ای پیغمبــر! از بنــی اســرائیل بپــرس: چقــدر 
معجزه هــای بــزرگ و دالیــل روشــنی بــه آنــان داده ایــم؟ لیکــن ایشــان 
ــدای  ــت خ ــه نعم ــر ک ــد و ه ــه ان ــده گرفت ــدا را نادی ــای خ نعمت ه
ــن  ــد چنی ــد، خداون ــویش آم ــه س ــه ب ــس از آنک ــد، پ ــه کن را دگرگون
ــد  کســی را دچــار عــذاب ســختی خواهــد کــرد، چــه بی گمــان خداون

شــدیدالعقاب اســت.«
ــران  ــود پیامب ــد در وج ــات خداون ــه نعم ــت ک ــن اس ــخن در ای ــا س ام
و پیام شــان و آیــات خداونــد، خالصــه نمی شــود، بلکــه سراســر 
ــک  ــان ها ی ــی انس ــدی. زنده گ ــات خداون ــت از نعم ــر اس ــی پُ زنده گ
نعمــت اســت، آزادی شــان یــک نعمت اســت، اختیارشــان و انتخاب شــان 
ــت.  ــت اس ــک نعم ــان ی ــان و اندیشه یی ش ــت، عقل ش ــت اس ــک نعم ی
ــن  ــد و ای ــاوز می کنن ــدی تج ــای خداون ــن نعمت ه ــر ای ــه ب ــانی ک کس
ــد و  ــدود می نماین ــوده، مح ــروط های بیه ــا و ش ــا قیوده ــا را ب عرصه ه
یــا اندیشــه و آزادی آدم هــا را منحــرف می کننــد، بــدون تردیــد، خــوی 

ــد و دچــار عــذاب خداونــد خواهنــد شــد. و منــش یهــودی دارن
ــاور مــن، یکــی از گروهــای کــه عقــل و آزادی و اختیــار، آدم هــا  ــه ب ب
ــا  ــر آن ه ــوده ب ــد بیه ــد و قیدوبن ــرار می دهن ــاروا ق ــر ن ــت تأثی را تح
ــه  ــای ک ــد. این ه ــی ان ــری و تحریم ــای تکفی ــن گروه ــد، همی می زنن
ــه  ــد، ب ــر می کنن ــن را تکفی ــد و مخالفی ــم می دهن ــوی تحری ــر روزه فت ه
ــد و  ــاوز می کنن ــران تج ــاب و آزادی دیگ ــل و اراده و انتخ ــات عق نعم
ــری و  ــه تحریمی گ ــب این ک ــند. جال ــد می کش ــه بن ــات را ب ــن نعم ای
ــرآن  ــه در ق ــت ک ــود اس ــوم یه ــات ق ــز از خصوصی ــربی نی تکفیری مش
کریــم بــه شــدت نکوهــش شــده اســت. در ســوره آل عمــران، در آیــت 
93، آمــده اســت: »همه یــی غذاهــا بــر بنــی اســرائیل حــالل بــود، جــز 
ــع و  ــل قاط ــورات )و دالی ــزول ت ــش از ن ــرائیل پی ــوم اس ــه ق ــه ک آنچ
ــد،  ــر راســت می گویی ــد. بگــو: اگ ــرده بودن ــر خــود حــرام ک ــی( ب یقین

ــد«. ــد و آن را بخوانی ــورات را بیاوری ت
ــد و  ــن کار را می کنن ــم همی ــری ه ــی و تکفی ــای تحریم ــن گروه ه ای
ــل  ــد. مث ــم می کنن ــای را تحری ــی، چیزه ــع و یقین ــل قاط ــدون دالی ب
تحریــم تجلیــل از نــوروز، تجلیــل روز زن، شــنیدن موســیقی، تماشــای 
فلــم، دیــدن تلویزیــون، و... تحریمی گــری را بــر خــود تحریــم کنیــم و 

ــم. ــوی ندهی ــر نعمــات حقــوق و آزادی هــای دیگــران فت در براب

عبدالکبیر ستوده
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نشسـت اسـتجوابیه رییـس امنیـت ملـی بـا نماینـدگان مجلس به 
درخواسـت آقـای اسـتانکزی سـری اعالم شـد.

مجلس نمایندگان در نشسـت روز شـنبه )۱٨ حمل( خود، معصوم 
اسـتانکزی رییـس عمومـی امنیت ملی کشـور را اسـتجواب کرده 

بود؛ اما این نشسـت به درخواسـت آقای اسـتانکزی سـری شـد.
آقـای اسـتانکزی خطـاب بـه نماینـدگان مجلـس گفـت: »شـما 
می خواهیـد  اگـر  و  پرسـیدید  را  عمیقـی  بسـیاری  سـواالت 
جواب های عمیق بشـنوید، پیشـنهاد می کنم نشسـت سـری اعالم 

. » شود
او افـزود کـه شـرایط امنیتـی کشـور طـوری نیسـت که مـا امروز 

یـک چیـزی بگویـم و فردا از آن سـوء برداشـت نشـود.
نماینـدگان مجلـس نیـز با این پیشـنهاد رییـس امنیت ملـی توافق 

کردنـد و نشسـت مجلس سـری اعالم شـد.
هفتـه گذشـته همایون همایون معاون اول مجلـس نمایندگان ورق 
اسـتیضاحیه معصـوم اسـتانکزی رییس امنیت ملـی را ترتیب کرده 
بـود؛ امـا نشسـت امـروز مجلس بـا آقـای اسـتانکزی اسـتجوابیه 
بـود کـه برخـی نماینـدگان در ایـن مـورد هیـات اداری را مـورد 

انتقـاد نیز قـرار دادند.
کـه  گفـت  مـورد  ایـن  در  عضومجلـس  یـک  عظیمـی  نفیسـه 
اسـتجواب و اسـتیضاح جـزو صالحیت هـای اساسـی نمایندگان 
مجلـس اسـت، ولـی رییـس مجلـس از موقـف حکومـت دفـاع 

می کنـد.
خانـم عظیمـی افـزود کـه حـق نظـارت نبایـد از اعضـای مجلس 

شـود. گرفته 
اللـی حمیـدزی نیـز بـه ایـن موضوع اشـاره کـرد و گفـت رییس 
مجلـس نشسـت اسـتیضاح را به نشسـت اسـتجوابیه مبـدل کرده 

ست. ا
آقـای اللـی افـزود کـه نماینـدگان مجلـس مقام هـای حکومتـی 
دشـمنی نـدارد و تنهـا هدفـش اعمـال صالحیت هـای نظارتـی 

. ست ا
در همیـن حـال، عبدالرئـوف ابراهیمـی رییـس مجلس نیـز بدون 
اشـاره بـه موضـوع اسـتیضاح رییـس امنیت ملـی گفت کـه آقای 
و  فراخوانـده شـده  مجلـس  اسـتجوابیه  نشسـت  در  اسـتانکزی 
اسـتجواب از مسـوولیت های اساسـی مجلـس نماینـدگان اسـت.

آقـای ابراهیمـی نیـز افـزود کـه اعمـال صالحیت هـای نظارتـی 
مجلـس نماینـدگان دشـمنی بـا مقام هـای حکومتـی نیسـت.

رییـس امنیـت ملـی در نشسـت هفتـه گذشـته مجلـس، همـراه با 
وزرای دفـاع و داخلـه در پیونـد بـه افزایـش ناآرامی ها در کشـور 
نیـز اسـتجواب شـده بـود، اما او در آن نشسـت مجلـس حاضر به 
پاسـخگویی نشـد و بـه همیـن دلیـل برخـی نمایندگان خواسـتار 

اسـتیضاح او شـده بودند.
امـا، نماینـدگان در نشسـت دیـروز از رییس امنیت ملی خواسـتند 
کـه دشـمنان داخلـی نظـام را فـاش کـرده و در جهـت گرفتـاری 

آنـان اقـدام کند.

استجواب پشت درهای بسته

بزرگتریــن شــبکه تلویزیونــی پاکســتان 
اعــالم کــرد پخــش برنامه هایــش از طریــق 
ــای  ــر بخش ه ــی در اکث ــای کیبل اپراتوره
ــف شــده اســت. گمــان  ــن کشــور متوق ای
مــی رود ایــن اقــدام حاصــل اعمــال نفــوذ 

ــی باشــد. ــای غیرنظام ــر نهاده ــش ب ارت
بــه نوشــته روزنامــه نیویــورک تایمــز، میــر 
ــبکه  ــی ش ــر اجرای ــان، مدی ــم رحم ابراهی
جئــو گفــت: پخــش برنامه هــای کیبلــی اش 

در ٨۰ درصــد کشــور قطــع شــده اســت.
در هفتــه اول مــاه مــارچ نیــز اخبــار جئــو 
شــهری  و  روســتایی  بخش هــای  در 
سراســر ایــن کشــور قطــع شــد کــه توســط 
ــاه،  ــن م ــپس ای ــد. س ــت ش ــش هدای ارت
پخــش تمــام شــبکه های جئــو شــامل 
ــی  ــبکه های ورزش ــرگرمی و ش ــار، س اخب
ــف شــد. ــی متوق ــای کابل توســط اپراتوره
اداره تنظیــم مقــررات رســانه های پاکســتان 
تاکیــد دارد کــه در ایــن مســاله نقشــی 
ــا  ــو هــم علن نداشــته اســت. مســئوالن جئ

ارتــش را مقصــر ندانســته اند و ارتــش 
ــته  ــری نداش ــه اظهارنظ ــن رابط ــم در ای ه
اســت. بــا ایــن حــال، اقــدام مذکــور علیــه 
ــام  ــم پی ــو از چش ــی جئ ــبکه تلویزیون ش
ــود  ــده می ش ــور دی ــن کش ــای ای ژنرال ه
مبنــی بــر اینکــه آنهــا هیــچ نــوع گــزارش 
ــت از  ــه حفاظ ــد. کمیت ــی را نمی پذیرن منف
خبرنــگاران اخیــرا از سانســور شــبکه جئــو 

ــود. ــرده ب ــی ک ــراز نگران اب
برنامــه  هماهنگ کننــده  باتلــر،  اســتیون 
آســیا در کمیتــه مذکــور گفــت: تعلیــق 
اجبــاری شــبکه جئــو در تلویزیــون کیبلــی 
ــده  ــن ش ــق تضمی ــه ح ــتقیم ب ــه مس حمل
بــرای دسترســی بــه اطالعــات طبــق قانــون 
اساســی پاکســتان اســت. ناراحت کننــده 
یــا  نمی خواهنــد  مقام هــا  کــه  اســت 
می ترســند کــه اســامی آن قدرتمندانــی کــه 
ــالم  ــد، اع ــو را داده ان ــی جئ ــتور تعطیل دس

ــد. کنن

قطـع برنامـه های جیـونیـوز 
در 80 درصـد پاکستـان

در  داعــش  فعالیــت  دنبــال  بــه 
شــمالی،  و  شــرقی  والیت هــای 
و  حضــور  زمزمه هــای  اکنــون 
والیــت  در  گــروه  ایــن  فعالیــت 
ــروان، در همســایگی پایتخــت روی  پ
ــورش،  ــب ش ــت. محمدمجی زبان هاس
پــروان  والیتــی  شــورای  عضــو 

ســالم وطندار  بــا  گفت وگــو  در 
حاضــر  حــال  در  کــه  می گویــد 
نیروهــای داعــش در ایــن والیــت در 

ســربازگیری اند. حــال 
مســؤوالن در حکومــت محلــی پــروان 
نیــز از آغــاز فعالیــت داعــش بی خبــر 

. نیستند

پــروان  والــی  عیــار،  فضل الدیــن 
فعالیت هــای داعــش در مربوطــات 
امــا  می کنــد؛  تأییــد  را  پــروان 
بــه  فعالیت هــا  ایــن  می گویــد، 
ــی  ــل نگران ــه قاب ــت ک ــی نیس اندازه ی
ــد  ــالش می کنن ــد، ت ــد. او می گوی باش
نطفــه  ایــن گــروه را در پــروان نابــود 

ــد. کنن
امــا محمدزمــان ممــوزی، فرمانــده 
پولیــس ایــن والیــت فعالیت هایــی 
ایــن  در  داعــش  نــام  زیــر  کــه 
والیــت انجــام می شــود را وابســته 
ــه  ــد ک ــی می دان ــه دزدان و ولگردان ب
ــس  ــان از ســوی پولی سردســته های آن

شــده اند. کشــته 
بــر پایــه  گفته هــای منابــع معتبــر 
ــش  ــت داع ــروان، فعالی ــی در پ امنیت
ــی  ــدی مخف ــه ح ــت ب ــن والی در ای
ــان  ــه در جری ــار عام ــه دور از انظ و ب
اســت کــه حتــا شــماری از افــراد ایــن 
ــند. ــان را نمی شناس ــروه همدیگرش گ
ــگ  ــه ی تنگاتن ــع از رابط ــی مناب برخ
داعــش  گــروه  بــا  حزب التحریــر 
در پــروان نیــز ســخن می زننــد و 
بــه  را  حــزب  ایــن  فعالیت هــای 
هــدف ســربازگیری بــرای داعــش 

ننــد. ا می د

والی پروان:

داعش را در نطفه خنثی می کنیم
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