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رویـارویی کـابل

پیام عاشورا چهگونه
تحقق مییابد؟

و اسـالمآبـاد بر سر طالبـان

صفحه 6

اگر کسی ،فتنه را در جمع سیاست حساب میکند ،از عاشورا
چیزی نیاموخته است :پیام دهم محرم!
اگر حقیقت روح عاشورا ،ایثار است ،پس پیام عاشورای امروزِ
ما کام ً
ال روشن است .ایثار به مفهوم ایستادن و مبارزه کردن در
مقابل وحشت ،ظلم ،بیعدالتی ،نیرنگ ،قومفروشی و دینفروشی،
آموزههاییست که باید از عاشورا آموخت.
اما اگر کسی این فتنهها را در جمع سیاست ،محاسبه و توجیه
نماید و یا هم به نام سیاست ،فتنۀ دیگری برپا میکند و سرنوشت
یک ملت را به بازی میگیرد ،قطع ًا در مقابل حقانیت عاشورا قرار
دارد و اگر مجال یابد ،این فتنۀ بازیها ،با گذشت زمان به عادت
تبدیل میشوند و عمر بازیگران...
ادامه صفحه 6

دهـم محرم گـرامی داشتـه شـد

روحاهلل بهزاد

رییس جمهور و مقامات بلندرتبۀ کشور با حضور
در مکانهای مختلف عزاداری ،سهم خود را در
گرامیداشت از حرکت امام حسین در دهمین روز
محرم الحرام ادا کردند.
محمداشرفغنی رییس جمهور کشور قبل از ظهر
دیروز(شنبه 2عقرب) در مراسم عاشورا در مسجد
جامع و حسینیۀ نبی اکرم (ص) در شهر کابل اشتراک
کرد.
رییس جمهور در این مراسم گفت :عدالت اساس
دین مبین اسالم را تشکیل میدهد و پیام امام حسین
و عاشورا ،برای مردم آزادۀ افغانستان ،پیام عدالت و
مساوات در برابر قانون میباشد ،همۀ ما مساوی و
برابر هستیم و از همین جهت امروز تمام ملت مسلمان
افغانستان این روز بزرگ را گرامی میدارند.

نشرات یک تلویزیون خصوصی

در والیت پروان متوقف گرديد

مسووالن شبکۀ تلویزیون «جهان» در والیت پروان
میگویند که به دليل مشکالت امنيتى و اقتصادى
نشرات شان را توقف داده اند.
میر عبدالمقصود میرزاده رییس تلویزیون خصوصی
جهان در والیت پروان گفته است که این تلویزیون
از سه سال بدینسو در والیات پروان ،کاپیسا ،پنجشیر
نشرات داشت ،اما درحال...
ادامه صفحه 6

رییس جمهور همچنان افزود :تجلیل از عاشورا ،تجلیل
از عدالتطلبی و ایستادهگی در برابر استبداد است.
پیام انقالب امام حسین ،جهان شمول است و تمام
دنیا بهاین پیام نیاز دارند چون عدالت ،اصالحات و
مقاومت یک پیام دوامدار است.
اشرف غنی تصریح کرد که امام حسین متعلق بهجهان
اسالم است و پیام ایشان نیز پیام جهانی است که
برای بیدارگری مردم در تمام دنیا میتواند الگو باشد.
عاشورا ابعاد گستردۀ انسانی و سیاسی و فرهنگی دارد
و پس از گذشت  ۱۴۰۰سال از این واقعه ،هنوز برای
نسلهای جدید و تازهتر هم پیام روشن و ارزنده دارد.
بهگفته وی :عاشورا نقطۀ وفاق ملی در افغانستان است
و برخالف دیگر کشورها که نقطه انحطاط و جدایی
محسوب میشود ،عاشورا زمینۀ وصل و وحدت ملی

در برگ ها

ناکارایـیِ
روشهای
اکادمیک
بــرای
افغانستان؟!

را در کشور فراهم کرده است.
رییس جمهور اظهار داشت که افغانستان در شرایط
حساسی قرار دارد و باید مردم از ایستادهگی و ایثار
حضرت امام حسین الگو گرفته و بهموفقیت برسند .ما
وظیفه داریم که از افراطیت...
ادامه صفحه 6

جدال
ناگزی ِر
عقل
و احساس
در اخالق

گروه طالبان  ۹پولیس مرزی افغانستان را
در بدخشان آزاد کرد

مقامات محلی در والیت بدخشان در شمال افغانستان
اعالم کردند که افراد وابسته به گروه طالبان  9سرباز
پولیس مرزی این کشور را که در زمان تصرف
ولسوالی وردوج به دست افراد این گروه اسیر شده
بودند را رها کردهاند.
امام علی عزیزی ،مدیر عمومی مبارزه با جرایم جنایی
فرماندهی پولیس بدخشان به رسانهها گفت این
سربازان عضو نیروهای پولیس مرزی بودند که دیروز
با وساطت بزرگان محل در بدل رهایی دو عضو گروه
طالبان رها شدند.
به گفته آنها این تبادله در ولسوالی زیباک والیت
بدخشان انجام شده است.
به گفته دولت محمد خاور ،ولسوال وردوج بدخشان،
این ولسوالی روز پنجشنبه  ۹میزان (مهر) بعد از چند

ساعت درگیری به تصرفنیروهای طالبان در آمد و
نیروهای امنیتی از این ولسوالی عقبنشینی کردند.
پیش از این مقامات افغانستان در مورد تلفات نیروهای
امنیتی و اسارت آنها بدست طالبان در این ولسوالی
ابراز نظری نکرده بودند.
طالبان...
بهار امسال نیز گروه
ادامه صفحه 6
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ریشههای
تاریخی
حادثۀ المناک
و خونی ِن
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هیأتی از افغانستان
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ناکارایـی روشهای

احمـد عمران

درس امام حسین

برای حکومت وحدت ملی
اگر مقولۀ «کل یوم عاشورا» و «کل ارض کربال» را بپذیریم،
شکی نیست که افغانستا ِن امروز بیش از هر زمان و مکا ِن
دیگری به عاشورا و کربال میماند .وقتی ظلم و فساد و
جنایت در این وادی بیـداد میکند ،و جامعۀ ما بیش از هر
چیز نیاز به «نجات» و «عدالت» دارد ،عبورِ غافالنه از کنار
قافلۀ عدالتخواه عاشورا ،بزرگترین اشتباه ِ ممکن است.
ِ
حقانیت قیام امام
در ایامی که به نظر میرسد هیچکس در
حسین و یارانش تردید ندارد ،اما همزمان نظارهگ ِر غوطه
خورد ِن جامعه در گرداب جهل و تزویر و ستم هستیم ،باید
بهتکرار درس و پیامِ عاشورا را مرور کرد تا با استفاده از آن
به رهایی و نجات نایل آمد.
اگر پیام امام حسین و یارانش را پیامی برای بشریت ـ به
خصوص مسلمانان ـ در طول تاریخ بدانیم ،پرسش نهایی
این است که :قیام عاشورا چه پیامی برای مردم و دولتمردا ِن
ما دارد؟
دست یافتن به پاسخ این پرسش بدون شک نسخۀ
بیرونرفت از بحرانهای متعدد و متکث ِر کنونی است.
یکی از درسهای عمدۀ قیام عاشورا برای انسان مسلمان
افغانستانی ،درس ایثار و فداکاری است .امام حسین و یارا ِن
پاکش با پا گذاشتن به قربانگاه کربال ،به گواه ثابت کردند
ِ
هدف مقدسی چون اصالح امت اسالمی ،باید از
که در راه
جان و ما ِل خود گذشت .این از خودگذری و ایثار در راه
هدفی متعالی ،نشانگر اوج «قهرمانی» است .شهادت امام
حسین و  72تن از یاران پاکبازش ،الگوی ارزندهیی از
نوع ایثارگری ابراهیمی برای مسلمانان و همۀ بشریت خلق
کرد .خط سرخی که امام حسین و یاران باوفایش با خو ِن
خود ترسیم کردند ،در طول تاریخ چون خورشیدی تابناک،
راهنمای بسیاری از مجاهدان راستینِ راه ِ حق و بهخصوص
مجاهدین بزرگ افغانستان بوده است .این الگوی ایثارگری
و قهرمانی در دورۀ جهاد مقدس مردم افغانستان ،سرانجام به
ِ
ابرقدرت شرق انجامید.
عقبنشینی و فروپاشی
این خط سرخ هرچند در افغانستا ِن پساطالبان نیز همچنان
حضوری ملموس و محسوس دارد ،اما در شرایطی که
جامعۀمان بیش از هر زما ِن دیگری اسیر ظلم و تزویر شده،
شدت افزونتری میطلبد .ایثار و ازخودگذری رهبران
سیاسی و دولتمردان در شرایط کنونی ،بدون شک میتواند
راه کشتی توفانزدۀ افغانستان را هموار کند .مقابله با
ریشههای درهم تنیدۀ هراسافکنی ،فقر ،فساد ،اعتیاد ،جهل
و تزویر و ...که همه بهنحوی کشور را دچار بحران کرده
است ،بیش از هر چی ِز دیگری ضرورت به سیاستمدارا ِن
قاطع و ایثارگر دارد .فداکاری ،دولتمردان را از بندهای
نامرئیِ مصلحتگراییها و سازشکاریهای فرساینده
میرهاند و عرصه را برای گذار از بحران مهیا میکند.
حکومت کنونی در برابر سرهای متعددِ
ِ
تسامح
تساهل و
ِ
ظلم و تزویر سبب شده که ملت بزرگمان زمینگیر شده
ِ
باتالق مشکالت و چالشها دستوپا زند .در حالی
و در
که در مشی و مرام حسینی ،مصلحتگراییهای اینچنینی،
تعبیری جز «ذلت» و خواری ندارد .برای امام حسین و یاران
فداکارش ،مرگ با عزت در راه آزادی و عدالت ،بِه از زندگی
در ذلت و خواری بود .به این ترتیب ،پیروان راستینِ مکتب
عاشورا هم کسانیاند که در راه احقاق حقوق ملت و دست
یافتن به آزادی و عدالت ،از جان و ما ِل خود میگذرند.
در ایام ارزندۀ محرم ،پیامِ امام حسین بارِ دیگر بهسا ِن قلهیی
ِ
حکومت وحدت
سراسر افتخار و قهرمانی ،فراروی سرا ِن
ملی قرار میگیرد و مشی ایثار و فداکاری را برای آنها
زمزمه میکند .سرا ِن این حکومت اگر میخواهند از عاشورا
ِ
کربالی امروزینِ افغانستان سربلند بهدر آیند و در پیشگاه
و
تاریخ شرمنده نشوند ،باید حسینوار بهپا خیزند و آزادهگی
و عدالت را با هیچ متا ِع دیگری معاوضه نکننـد.
متأسفانه کارنامۀ بیش از یک سا ِل این حکومت ،کمتر حسینی
به نظررسیده است .اما انتظار میرود که از اینپس سرا ِن این
ِ
مکتب آزادهگیِ امام حسین ،در دفاع از
حکومت به تأسی از
اصالح جامعۀ اسالمیِ افغانستان همت
حقانیت و عدالت ،به
ِ
گمارند و در این راه از هیچ ایثاری دریغ نورزند.

اکادمیک بــرای افغانستان؟!

در ادامۀ نهادسازیهای خارقالعاده ،این
بار والیان کشور دست به چنین کاری زده
ِ
هدف ابراز وجود و داد ِن
و انجمنی را به
مشورههای رایگان به دولت ایجاد کردهاند.
این نهاد که اکثرا ً از والیهای گذشته تشکیل
ِ
اجالس خود نسبت
شده ،در نخستین
ِ
وضعیت کشور اظهار نگرانی کرده و
به
ِ
راه بیرونرفت از وضعیت بحرانی را در
برگزاری لویهجرگه دانسته است .به گفتۀ
انجمن والیان ،وضعیت کشور چنان به نقطۀ
جوش رسیده که احتمال از دست رفتنِ همه
چیز وجود دارد و پیش از رسیدن به چنین
موقعیتی ،باید دست به کار شد و از خرد
جمعیِ مردم برای مهار بحران استفاده برد.
در اینکه خرد جمعی مردم برای حلِ
مشکالت میتواند چارهساز باشد ،جای
شک نیست؛ ولی خرد جمعی مردم در نهادها
و جاهای خاصی خود را تبارز داده است.
اینکه نقش حامد کرزی رییسجمهوری
پیشین در راهاندازی این انجمن چهقدر
بوده هنوز مشخص نیست؛ ولی در اینکه
تفکر کرزی در انجمن والیان دست به دست
میشود ،نمیتوان شک ورزید.
رییس جمهوری پیشین به برگزاری لویه
جرگه اهتمامی خاص میورزید و شاید
در زمان او ،آنقدر لویه جرگه در افغانستان
برگزار شد که در هیچ زما ِن دیگری برگزار
نشده است .رییس جمهوری پیشین که
عمدت ًا از برگزاری لویه جرگه استفادۀ ابزاری
میبرد ،برای رسیدن به اهداف سیاسیِ خود
در هر موردی که نتوانست از راههای قانونی
به آنها برسدـ به برگزاری لویه جرگه فرمان
داد .کارِ آقای کرزی با برگزاری لویه جرگهها
سرانجام به جایی رسید که خودش در برابر
فیصلههای آن قرار گرفت و رسوایییی بزرگ
برپا کرد .دقیق ًا زمانی که آقای کرزی فرمان
به برگزاری لویه جرگۀ مشورتی در مورد
پیمان امنیتی با امریکا داد که میخواست
نتایج خاصی را به دست آورد؛ اما فیصلۀ
ِ
عصبانیت آقای کرزی
لویه جرگۀ مشورتی
را برانگیخت و سبب شد که در برابر آن
ایستادهگی کند .در حالی که پیش از آن ،آقای
کرزی اعالم کرده بود که به هر تصمیمی که

لویه جرگه در مورد پیمان امنیتی با امریکا
بگیرد ،احترام خواهد گذاشت.
اکثر لویه جرگههایی را که آقای کرزی
ِ
اهداف خیرخواهانه را دنبال
برگزار کرد،
نمیکرد و به همین دلیل نیز به نتایج مثبتی
در وضعیت کشور نینجامید .از آن جمله
میتوان به برگزاری لویه جرگۀ صلح اشاره
کرد که با وجود ایجاد شورای عالی صلح که
بخشی از نتایج آن بود ،نتوانست گام مثبتی
را در پایان بخشیدن به جنگ بردارد .حاال
انجمن والیان کشور پیشنهاد داده که برای
حل بحران موجود ،به گزینۀ برگزاری لویه
جرگه باید پناه برد .استداللی را که این
انجمن برای برگزاری چنین لویه جرگهیی
ارایه میکند ،واقع ًا شنیدنی است .یک تن
از والیا ِن پیشین که به نمایندهگی از دیگران
صحبت میکرد ،منطق برگزاری لویه جرگه
را در این دانست که روشهای اکادمیک و
علمی برای جامعۀ افغانستان کارساز نیستند
و به همین دلیل برای حل مشکالت ،باید به
روش های سنتی پناه برد!
اما معلوم نیست که انجمن والیان از کجا
دریافته که روشهای اکادمیک به درد
جامعهیی مثل افغانستان نمیخورد ،و آیا
دلیل مشکالت امروز جامعۀ ما ،استفاده از
روشهای اکادمیک بوده است؟
والیان کشور که از نزدیک با شرایط آشنا
اند ،نمیدانم چرا به چنین نتیجۀ نادرستی از
وضعیت کشور دست یافتهاند .تا آن جایی که
معلوم است و تاریخ نشان میدهد ،افغانستان
همواره از کمبود روشهای اکادمیک و علمی
ِ
مشکالت خود رنج میبرده است.
در حل
اگر ما واقع ًا به روشهای علمی برای حلِ
معضالت جامعه اقدام میکردیم ،بدون شک
امروز جامعه با چنین بحرانهای ویرانگری
روبهرو نمیبود.
معضالت جامعۀ ما به عدمِ استفاده از
روشهای علمی پیوند دارد؛ زیرا ما به
ِ
روشهای اکادمیک برای حلِ
مشکالت
جامعه دست نبردهایم و اگر هم بردهایم،
بسیار اندک و عمدت ًا به صورت ناقص بوده
ِ
مشکالت خود
است .جامعهیی که برای حل
به روشهای اکادمیک مراجعه میکند ،حتماً

به پیروزی میرسد و نتیجۀ برخوردهای
اکادمیک را میبیند .همین حاال ما برای فهم
جامعۀ خود نیاز به کاوشهای علمی و معتبر
ِ
شناخت جامعۀ خود
داریم .متأسفانه ما برای
کارِ علمی نکردهایم و به همین لحاظ ،هنوز
زوایای پنها ِن این جامعه برای ما شناخته شده
نیست .ما نیاز داریم که از بُعد جامعهشناسی،
مردمشناسی ،اقتصاد ،کشاورزی و دهها
رشتۀ دیگ ِر علمی جامعۀ خود را مورد
تحقیق و ارزیابی قرار دهیم .چند کتاب به
جامعهشناسی افغانستان پرداخته که ما آنها
را نوشته باشیم؟ کشورهای دیگر حاال چنان
به جزییات در هر رشتهیی میپردازند که
ما صدها سال با آنها فاصله داریم .فقط
در رشتۀ جامعهشناسی اگر نگاهی به آثاری
که در دیگر کشورهای جهان نوشته شده
بیندازیم ،آنگاه دامنۀ فعالیتهای علمی و
اکادمیک برای ما روشن میشود.
در کشورهای دیگر ،تالشهای ممتد برای
روزآمد کرد ِن آموختهها و دریافتهای
علمی جریان دارد و هر معضلی که جامعه
با آن روبهرو میشود ،راه به تحقیقها و
پژوهشهای تازۀ علمی باز میکند .مطرح
کرد ِن این مسأله که با روشهای اکادمیک
ِ
معضالت جامعه رسید،
نمیتوان به راهحل
آنهم از سوی کسانی که خود دانشآموختهاند
و تأثیر و ِ
نقش علم و دانش را در زندهگی
بشر میدانند ،بسیار حیرتانگیز میباشد.
بهسادهگی میتوان گفت که لویه جرگهیی را
که انجمن والیا ِن کشور پیشنهاد برگزاری آن
را داده ،وجاهت ندارد؛ مسلم ًا در موجودیت
نهادهای قانونمند که ممثل ارادۀ جمعی
مردماند ،به برگزاری چنین لویه جرگهیی
ضرورت نیست.
ِ
وضعیت
انجمن والیان کشور دستکم باید
جامعه را درک میکرد و اینقدر تحلیل
ِ
معضالت امروز چیزهایی
میداشت که
نیستند که با لویه جرگه بتوان آنها را حل
ِ
کرد .اگر کلید حلِ
مشکالت جامعه در
برگزاری لویه جرگه میبود ،بدون شک
آقای کرزی باید موفقترین رییس جمهوری
شناخته میشد.

www.mandegardaily.com

بازداشت هراس افگنان در هلمند

گزارش
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هیأتی از افغانستان برای تشریح برنامههای

اصالحی در عرصۀ امنیتی به بروکسل میرود
چهارتن از هراسافگنان ماینگذار در هلمند زمانی
که میخواستند ماینها را در کنار جاده جاسازی
کنند ،بازداشت شدند.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با نشر
خبرنامهیی میگوید تمام این افراد باشندهگان والیت
هلمند هستند و در ساحۀ ده آدم ولسوالی گرشک
بازداشت شدهاند.
عزت اهلل ،جانان و شاهی برادران و محمد گل سرگرم
فعالیتهای تخریبی و هراسافگنانه ،عملیاتها باالی
گزمههای نیروهای امنیتی و ماینگذاری در کنار جاده
بودند.
با این افراد یک میل کالشینکوف ،پنج حلقه ماین
ضد وسایط ۱۰۰ ،عدد ریموت کنترول ماین۴۰۰ ،
تخت ریموت کنترول ۲۰۰ ،کپسول ماین ۲۰۰ ،متر
فلیتۀ ثانیهسوز و دیگر تجهیزات نظامی و انفجاری به
دست آمدهاست.
در خبرنامه گفته نشدهاست که این افراد مربوط به
کدام گروه هستند اما در والیت هلمند طالبان فعالیت
دارند.
افراد بازداشتشده در بررسیهای نخستین به
کارهایی که تا کنون انجام دادند ،اعتراف کردهاند.

الری پر از مواد انفجاری
در ننگرهار كشف شد

یك الری پر از مواد انفجاری توسط ارتش ملی
در ولسوالی بهسود والیت ننگرهار كشف گردید.
گفته میشود طالبان قصد داشتند از این مواد
برای برهم زدن وضعیت امنیتی در این والیت
استفاده کنند.
جگرن هارون یوسفزی سرپرست دفتر مطبوعاتی
 201سیالب میگوید :موادی كه در الری جابجا
شده بود در ساختن ماینهای کنار جادهیی
کاربرد دارد.
گفتنیست كه درپی كشف این مواد ،رانندۀ الری
و همکارش از سوی نیروهای امنیتی بازداشت
شده اند.
الری پر از مواد انفجاری زمانی كشف میشود
که نا امنیها در کشور گسترش یافته و طالبان
هر از گاهی همزمان با تصرف ولسوالیها به
ماینگذاری در شاهراه میپردازند.

رییس جمهور و سرمنشی ناتو موافقت کردند تا
يك هيات بلند رتبه افغانستان غرض بحث ،گفتگو
و تشريح برنامههاى انكشافى و اصالحى دولت
افغانستان در عرصه امنيتى و دفاعى به زودى عازم
بروكسل شوند.
محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسالمی
افغانستان شب گذشته با ینس ستولتنبرگ سرمنشی
سازمان ناتو طی یک تماس تلیفونی صحبت کرد.
در این مکالمه تیلفونی ،هر دو طرف در خصوص
تقویت همکاری ها میان افغانستان و سازمان ناتو
بحث و تبادل نظر کردند.
سرمنشی ناتو در رابطه با تداوم همکاری های
ناتو با افغانستان صحبت کرد و از ادامه همکاری
های پیمان اتالنتیک شمالی ،به رییس جمهور غنی
اطمینان داد.
آقای ستولتنبرگ تصریح کرد که در حال حاضر به
تعقيب تصميم اياالت متحده در خصوص حفظ
سطح موجود همكارى هاى امنيتى و کمک های
نظامی ،کشورهای آلمان و ترکیه از اعضای مهم اين
سازمان نيز تصميم اتخاذ نموده اند كه همچنان به
همكارى هاى نظامى خود در چوكات ماموریت
حمايت قاطع ادامه دهند.
سرمنشی ناتو افزود که قرار است سایر اعضای
سازمان ناتو نیز بعد از رایزنی و مشوره با وی،
حضور و کمک های خویش را با افغانستان در
چوكات ماموريت حمايت قاطع ادامه دهند.
در این صحبت تیلفونی رییس جمهور محمد اشرف
غنی ضمن قدردانی از همکاری های دیرینه ی ناتو

در افغانستان ،تأمین و تقویت روابط افغانستان را
با کشورهای عضو سازمان ناتو مهم دانست و بر
تقویت روابط با این کشورها تاکید کرد.
رئيس جمهور غنى در اين صحبت تیلفونى تاكيد
نمود كه اين همكارى ها در تقويت نيروى های
امنيتى و دفاعی و تامين ثبات دايمى افغانستان از
اهميت بسزاى برخوردار بوده ،كه اساس آن را منافع
مشترك و خطرات مشترك افغانستان و اعضاى ناتو
تشكيل ميدهد.
در این مکالمه تیلفونی رییس جمهور غنی و سر

آمادهگیهای افغانستان و ترکمنستان
برای سرکوب طالبان

عبدالرشید دوستم ،معاون نخست ریاست
جمهوری از برگزاری عملیاتی مشترک
با ترکمنستان بر ضد طالبان خبر میدهد.
آقای دوستم میگوید که طالبان از ولسوالی
خمآب جوزجان به مناطق مرزی افغانستان و
ترکمنستان فرار کرده اند و به زودی این گروه
سرکوب خواهد شد.
به گفتۀ آقای دوستم نیروهای ترکمنستان
موفعیت طالبان را در مرز این کشور با افغانستان
تثبیت کرده اند و دو کشور در پی آمادهگیهایی
برای راهاندازی عملیاتی تصفیهیی در این مناطق
هستند.
جنرال دوستم روز سهشنبۀ هفتۀ گذشته پس
از حمله طالبان بر ولسوالی غورماچ و تصرف
این ولسوالی برای چندین ساعت بهدست آنان
برای دومینبار به شمال سفر کرده است و
اکنون در خمآب جوزجان حضور دارد .معاون
رییسجمهور عملیاتش را از همین والیت
آغاز کرد و گفت که پس از پاکسازی کامل
ولسوالیهای این والیت به فاریاب خواهد
رفت.
گزارشها دربارۀ عملیات مشترک نیروهای
امنیتی و نیروهای ترکمنستان در حالی منتشر
میشوند که بارها جنگ افغانستان به عنوان
نبرد نیروهای امنیتی کشور در برابر تروریسم
بینالمللی عنوان شده است.

چندی پیش رییس جمهور در نشستی گفت
که افغانستان در برابر جنگی تحمیلی قرار
گرفته است و به نمایندهگی از منطقه در برابر
دهشتاگنی مبارزه میکند .او صلح و ثبات
افغانستان را ثباتی برای منطقه و جهان دانسته
بود و ناامنی در کشور را عاملی برای افزایش
ناامنیها در منطقه عنوان کرده بود.
آقای غنی خواستار اجماعی منطقهیی برای
مبارزه علیه تروریسم شد و روابط افغانستان
با کشورهای دیگر را بر بنیاد منافع و زیانهای
مشترک بیان داشته بود.
از سوی هم افزایش ناامنیها در افغانستان
و نفوذ گروه داعش در برخی نقاط کشور،
نگرانیهای کشورهای آسیای میانه و روسیه را
برانگیخته است.
در این زمینه گزارشهایی نیز نشر شده بود
که روسیه قرار است عملیاتهای نظامی را
در برخی مناطق کشور راه اندازد ،اما احتمال
برگزاری چنین عملیاتهایی از سوی نذیر
احمدزی ،معاون دوم مجلس رد شد .آقای
احمدزی یک روز پیش از سفر به روسیه برای
جلب کمکهای نظامی این کشور به نیروهای
امنیتی افغانستان این موضوع را رد کرده بود
و افزود که آنان هرگز اجازۀ برگزاری چنین
عملیاتهایی را در خاک افغانستان نخواهند
داد.

منشی سازمان ناتو موافقت کردند تا يك هيات بلند
رتبه افغانستان غرض بحث ،گفتگو و تشريح برنامه
هاى انكشافى و اصالحى دولت افغانستان در عرصه
امنيتى و دفاعى به زودى عازم بروكسل گردد.
قرار است اعضای سازمان ناتو دوم دسامبر سال
جاری در جلسه نوبتى ناتو در بروكسل به صورت
جدى در خصوص چگونگی تداوم همکاری های
شان با افغانستان و بررسى اوضاع اين کشور ،بحث
و گفتگو نمایند.

نیروهای امنیتی ولسوالی غورماچ
فاریاب را از طالبان پس گرفتند

مقامهای محلی در والیت فاریاب میگویند نیروهای
امنیتی پس از نبرد سنگین ،دوباره ادارۀ ولسوالی غورماچ
این والیت را از طالبان گرفتهاند.
هفتۀ گذشته طالبان با راهاندازی حملههای سازماندهیشده
باالی ولسوالی غورماچ ،توانستند ادارۀ این ولسوالی را
به دست گیرند.
اما اکنون مقامهای محلی در فاریاب میگویند که
نیروهای امنیتی دوباره پرچم کشور را در مرکز ولسوالی
غورماچ بلند کردهاند.
بریالی بشریار ،معاون والی فاریاب میگوید که نیروهای
امنیتی صبح امروز مرکز ولسوالی غورماچ را از طالبان
گرفتهاند.
این در حالیست که به دنبال سقوط ولسوالی غورماچ
 ۵۰تن از نیروهای امنیتی که در حال مقاومت بودند
به دست طالبان اسیر شدند که  ۳۰نفر آنان را تیرباران
کردند متباقی را به شمول فرماندۀ پولیس غورماچ ببا
خود بردند.
اما پس از افزایش فشار عملیات باالی طالبان ،آنان
عبدالمجید گلیم باف ،فرماندۀ پولیس غورماچ را نیز با
افرادش تیرباران کردند.
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بخش نخست

بخش دوم و پایانی

بینی مصنوعی
از خودبزرگ ِ
تا اعتمادبه ِ
نفس واقعی

عرفان فاتحی
در جریان عادی زندهگی با مسایلی رو
در رو میشویم که درآمیخته با مفاهیمی
چون حس مسوولیت ،الزام ،تعهد ،عاطفه،
ستایش ،نکوهش ،رنج و لذت هستند.
بیتردید هر فرد با واکنش یا انفعال در قبال
این مسایل با پیامدهای ناگزی ِر آن مواجه
خواهد شد .در بسیاری از این موارد،
اینگونه به نظر میرسد که همواره روشی
بهتر یا بدتر و یا پاسخی درست یا غلط
برای این مسایل وجود دارد.
اما تمرکز این نوشتار بر مواجهه با این قبیل
مسایل در حیطۀ مربوط به «اصول اخالقی»
است .مثال معروفی را در نظر بگیرید که
در آن کنترل یک ماشین ریلی در اختیار
شماست و شما میتوانید با منحرف کردن
آن از مسیر اصلی و همیشهگی ،از فاجعهیی
که منجر به مرگ پانزده نفر میشود
جلوگیری کنید ،اما مسأله اینجاست که با
عوض کردن مسیر ،مرگ ،دو نفر دیگر را
در کام خود خواهد کشید و یکی از آن
دو نفر از دوستان صمیمی شماست .این
موضوع را هم مد نظر قرار بدهید که با
عوض کردن مسیر این شمایید که منجر به
ِ
مرگ آن دو نفر (در مقابل نجات آن پانزده
نفر) میشوید .حال در این شرایط تصمیم
«اخالقیتر» چه میتواند باشد؟ آیا باید به
شیوۀ کانت استدالل اخالقی کرد یا به گفتۀ
هیوم به ندای درونی برخاسته از احساسات
فردی تکیه کرد یا باید به سود حداکثری
خود شما یا دیگران توجه کرد؟ این مثال
در مقیاسهای مختلف قابل تعمیم به
بسیاری از مسایل زندهگی روزمرۀ ماست.
در مسایل مربوط به اخالق ،تمییز دادن
راهحل درست یا غلط یا حتا فهمیدن
اینکه در وهلۀ اول چه عاملی باعث
اخالقی شدن مسالۀ ما میشود ،همیشه
به این سهولت نیست .جریانهای فکری
مختلفی در گسترۀ فلسفه پیرامون موضوع
اخالقیات رشد یافته است .برخی از
فالسفه به پیشگامی دیوید هیوم فیلسوف
بلندآوازۀ اسکاتلندی هرگونه ارتباط بین
اخالقیات و جهان واقعی را نفی کردند و
آن را امری صرف ًا ذهنی که منشای صرف ًا
احساسی دارد ،دانستند .گروهی دیگر آن
را در سود و لذت حداکثری معنا کردند ،در
حالی که دیگرانی بودند که مبنای عقالنی
بر اخالقیات متصور شدند.
اما سوالی که در طرف مقابل این فرمولهای
اخالقی ایجاد میشود این است که آیا یک
«حقیقت اخالقی» مستقل از خود فرد،
احساسات و حتا منطق و عقالنیت وجود
دارد یا نه.
در مباحث فلسفی ،همانند زندهگی روزمره
مواقعی پیش میآید که نمیتوان مطمین
بود که آیا رجوع به «وجدان» آدمی صرف ًا
بسته به عادات و سنن است یا ندای عقل
یا ابراز صادقانۀ احساسات باطنی یا حتا
ارجحیت سادۀ امری بر امر دیگر .اگرچه
دستهبندی کردن رفتار و اعمال به دو گروه
«اخالقی» و «غیر اخالقی» برای همهگان
سهل است ،اما تعریف اینکه چه چیزی در
ماهیت آن عمل یا رفتار یا حتا در قضاوت
آن نهفته است که برچسب «اخالقی» یا
«غیر اخالقی» را اینگونه راحت در اختیار

جدال

ناگزیر
ِ
عقل

و احساس
در اخالق

ما میگذارد ،به این راحتی نیست .این
دشواری به دلیل طبیعت ذهنی تعاریف و
اصول اخالقی است؛ آنچه که در فرهنگی
منسوخ شده است ،در فرهنگی دیگر
میتواند کانون ارزش تعریف شود و رواج
داشته باشد ،آنچه که در یک مجموعه از
قوانین جرم محسوب میشود ،کیلومترها
آنطرفتر میتواند از کسی قهرمان بسازد.
در این مورد بردهداری میتواند مثال خوبی
برای ما باشد .اما آیا عملی مفروض که
برچسب «غیر اخالقی» بر روی آن باشد،
میتوان با فرض اینکه انجامش میتواند
منجر به خیری بزرگتر شود ،توجیهپذیر
باشد؟ حداقل مجریان بردهداری که در قبال
این پدیده چنین نظری داشتند .اگر چنین
است ،آیا آن عمل همچنان باید برچسب
«غیر اخالقی» را روی خود داشته باشد؟ یا
اینکه نه تنها برچسب «اخالقی» میخورد،
بلکه انجام آن تبدیل به الزام میشود؟
فلسفه همواره میزبان آرای متنوعی پیرامون
مسایل مربوط به اخالق بوده است که
از میان اختالفات جزیی آنها ،مفاهیم و
تعاریف کام ً
ال متمایزی رشد یافتهاند.
در نمونهیی« ،اخالقی» دانستن یک عمل
منوط به قیاس آن با اصول عقالنی که بر
همهگان اطالقپذیر و مستقل از ارزشهای
سنتی و فرهنگی و گرایشهای شخصی
است .طبق این الگو تنها از طریق تجزیه و
تحلیل آموزهها و احکام اخالقی میتوان به
آنها اعتبار بخشید .ما این الگوی اخالقی
را با افالطون ،امانویل کانت و سامویل
کالرک میشناسیم.
در طرفی دیگر ،دیوید هیوم در ادامۀ سنت
احساسگرایان از منشای حسی اخالق
بشری دفاع کرد و خوبی را با لذت و بدی
را با الم یکی دانست و هر گونه فرآیند
شناختی پیرامون اخالق انسانی را بهجد
رد کرد .البته هیوم در این الگو به چیزی
میرسد که قب ً
ال در نظریۀ اخالقی توماس
آکویناس دیده شده بود که طبق آن ما اگر
دارای ماهیت وجودی متفاوتی بودیم،
بایستهگیمان هم متمایز میشد.
واضح است که اعتقاد او بر این بود که اگر

چیزی به ماهیت «حقیقت اخالقی» وجود
دارد ،باید خاستگاهی تجربهگرایانه داشته
باشد.
اما آیا هیوم به «عقل عملی» نیز اعتقاد
دارد؟ پاسخ به این سوال بسته به تعبیر ما
از عقل عملی است .اگر مقصود ما از عقل
عملی صرف ًا عبارت باشد از توانایی آدمی
بر آن نوع استدالل و استنتاج یا تعقلی که
بهنحوی از انحا به اعمال و افعال او مربوط
میشود ،در آن صورت پاسخ به سوال باال
مثبت است؛ زیرا اگرچه هیوم معتقد است
که عقل به تنهایی بر افعال و رفتار ما تأثیر
مستقیمی ندارد ،به این مطلب معترف است
که عقل میتواند به نحوی غیرمستقیم ،از
طریق نشان دادن واقعیتهایی که سبب
میشود امیال و انفعاالت برانگیزنده در ما
پدید آید ،بر افعال و رفتار ما تاثیر بگذارد.
اما بیش از این سهمی برای عقل در اخالق
قایل نیست.
همینطور در نظریهیی متأثر از سمتوسوی
فکری قرن بیستم ،که بهواقع میتوان آن را
نسخۀ قرن بیستمی نظریات هیوم دانست،
آلفرد جی .ایر اصول اخالقی را در حقیقت
شبه اصولی میدانست که نمیتوان به درک
معنایی از آنها رسید .از نظر او ،گزارههای
اخالقی که مبنای علمی نداشته باشند،
بیاهمیت هستند و صرف ًا برخاسته از شور
درونی هستند که نه درستاند و نه غلط.
در ربع پایانی قرن بیستم ،اصالحات و
توضیحات بیشتری از این نظریۀ اخالقی
ارایه شد .برای مثال گیلبرت هارمن نمونۀ
اقتصادی خود را اینگونه تبیین کرد که
هیچ گزارۀ توصیفی در بر دارندۀ گزارۀ
اخالقی نیست.
اما نقطۀ مشترک تمامی این تفاسیر ،رد
وجود هر «خاصۀ اخالقی» تامی است که
امکان دستیابی تجربی و عقالنی به آن
وجود داشته باشد.
با وجود محبوبیتی که این انگاشت از
اخالق در دهههای گذشته به دست آورده،
هنوز با دیگر تعاریف عامیانه و ملموس
اصول اخالق فاصلۀ زیادی دارد.
استداللهای مطرحشده ،پیوستهگی نزدیکی
را بین عملی که اخالق ًا خوب میدانیم و
عملی که با تمایالت و سالیق شخصی
انجام میدهیم ،بیان میکند .اگر این اصل
که همۀ ما کم و بیش احساسات و تمایالت
مشابهی داریم را نتیجۀ دخالت فرگشت
فرض کنیم ،پس باید اخالقیات برخاسته
از این تمایالت و احساسات را نیز نتیجۀ
فرگشت دانست؛ فرآیندی که مدافعانش
ِ
احساسات
همواره از آن برای توجیه وجود
انساندوستانه و دیگر خصایص اخالقی از
آن استفاده کردهاند .با قبول این نقش ،خود
را باید آمادۀ اصول اخالقی کام ً
ال متفاوتی
در مواجهه با آیندهگان بکنیم.
اما همین توضیح فرگشتگرایانه باعث
ایجاد تردیدهایی در قبال انگاشتهای
قبلی از اخالق میشود :اگر تمامیت خرد و
قضاوت اخالقی قابل تنزل به جبر فرگشتی
و ازدیاد سود باشد ،پس باید مهر ابطال به
بسیاری از استندردهای اخالقی خارج از
حیطۀ فرگشت و گونههای در حال تکامل
زد.

4ـ آنها بدون ترس از دیگران کمک طلب میکنند
ِ
بسیاری از مردم تصور میکنند کمک گرفتن از دیگران نشانۀ ضعف آدمهاست.
اما افراد معتمد بهنفس ضعفهای خود را بهخوبی میشناسند و در آن زمینهها
از دیگران کمک میطلبند .این کار آنها باعث تشویق دیگران نیز میشود .وقتی
یک انسا ِن موفق از شما کمک بخواهد ،بدون شک بسیار خوشحال میشوید که
میتوانید به او کمک کنید و هرگز به این فکر نخواهید کرد که او ضعف یا کمبود
دانش دارد.
5ـ آنها همیشه فکر میکنند« :چرا من نه؟»
بسیاری از مردم همیشه منتظر میمانند تا استخدام شوند ،مورد تشویق یا ترفیع
قرار بگیرند یا . ...اما افرادی که واقع ًا اعتمادبهنفس دارند ،تقریب ًا همۀ دنیا را در
ِ
دست خود دارند .آنها میدانند چهگونه با افراد مهم در ارتباط باشند تا بتوانند در
ِ
ِ
محصوالت
اهداف خود برسند .آنها میدانند چهطور
کنار آنها رشد کنند و به
خود را تبلیغ کنند تا بیشترین فروش را داشته باشند .آنها خودشان روابط الزمه
را میسازند و منتظر نمی نشینند تا دیگران برایشان آستین باال بزنند .آنها روش
و کاری که تصور میکنند درست است را انتخاب میکنند و در ادامۀ آن به جلو
پیش میروند.
6ـ هرگز انسانهای دیگر را تحقیر نمیکنند
صادقانه و بیتعارف باید بگوییم ،افرادی که دایم در مورد دیگران نظرهای منفی
دارند و پشت س ِر آنها غیبت میکنند ،میخواهند با این مقایسه خود را در نگاه
دیگران خوب جلوه دهند .اما تنها مقایسهیی که افراد بااعتمادبهنفس انجام میدهند
این است که امروز چه کسی هستند و در آینده چه میخواهند باشند.
7ـ از اینکه سادهلوح به نظر برسند ،هراسی ندارند
اصوالً آدمهایی که واقع ًا و ذات ًا اعتمادبه نفس دارند ،هرگز در شرایطی قرار
نمیگیرند که دیگران به خود اجازه دهند آنها را مسخره کنند .آنها همیشه
پوشش و رفتار مناسب دارند.
ِ
اشتباهات خود را قبول میکنند
8ـ آنها
ِ
افراد با اعتماد به ِ
نفس واقعی همیشه اشتباهات خود را قبول میکنند و هیچوقت
خود را مصون از اشتباه نمیپندارند .انسان وقتی اعتماد به نفس دارد ،خیلی برایش
مهم نیست گاهی بد به نظر برسد .آنها به خوبی میدانند مردم به آنها نمیخندند
و آنها را مسخره نخواهند کرد.
9ـ آنها فقط به دنبال تأیید افرادی هستند که واقع ًا برایشان مهم هستند
اینکه در شبکههای اجتماعی یا جوامع دیگر شما را تشویق یا تحسین کنند،
بسیار خوب است .اما اینکه مورد تأیید افرادی باشید که برایتان مهم است،
بسیار باارزشتر و مهمتر است .افرادی که ما برای آنها ارزش بسیار قایل هستیم
ِ
ِ
پیشرفت ما
نظرات آنها برایمان مهم است ،پشتیبانهای واقعی ما هستند و در
و
نقش مهمی دارند.
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قبیلۀ بنیامیه یا اموی از قبایل نیرومند قریش در مکه بود که
سرا ِن آنها از همان آغاز ظهور اسالم و بعثت پیغمبر اسالم
(ص) که به قبیلۀ بنیهاشم قریش تعلق داشت ،در مخالفت
ِ
مخالفت
و خصومت با بنیهاشم قرار گرفتند .رهبری
ِ
رییس این قبیله به دوش داشت
امویها را ابوسفیان ،کالن و
و تا فتح مکه از سوی پیامبر اسالم (ص) به این خصومت
و جنگ ادامه داد.
پس از فتح مکه و انتشار اسالم در شبه جزیرۀ عربستان دیگر
مجالی به مخالفت بنیامیه باقی نماند و ابوسفیان به پیامبر
تسلیم شد و اسالم را پذیرفت .اما پس از رحلت پیامبر
اسالم (ص) که موضوع خالفت به میان آمد ،سران بنیامیه
با توجه به اقتدار گذشته در میان قبایل قریش ،در صدد
دسترسی به قدرت شدند .در خالفت ابوبکر (رض) افراد
قبیلۀ اموی منصب مهمی نداشتند و بیشتر به جبهات جنگ
فرستاده میشدند .در خالفت عمر (رض) نیز این سیاست
ادامه یافت .اما پس از تسخیر شام ،نخست یزید بن ابوسفیان
و پس از مرگ او برادرش معاویه بن ابوسفیان به فرمان
خلیفه دوم به والیت شام (سوریه) گماشته شدند.
امویها در خالفت عثمان بن عفان (رض) که وی متعلق
به این قبیله بود ،مجال بیشتر یافتند .معاویه در شام پایههای
اقتدار خود را محکم کرد و پس از شهادت خلیفۀ سوم ،در
صدد تصاحب خالفت و تثبیت اقتدار سیاسی امویها برآمد.
خالفت علی بن ابی طالب (رض) پس از شهادت خلیفه
سوم برای سران اموی در شام و مناطق دیگر که آن را انتقال
خالفت و اقتدار سیاسی از بنیامیه به بنیهاشم میپنداشتند،
غیر قابل قبول بود .مطالبۀ مجازات قاتلین حضرت عثمان
(رض) از سوی والی شام ،زمینه را برای مخالفت با خالفت
علی (رض) مساعد کرد.
نخستین جنگ بر سر خونخواهی خلیفۀ سوم
جنگ جمل نخستین جنگ مخالفا ِن خالفت حضرت
علی بر سر خونخواهی حضرت عثمان بود که در ماه
جمادیاآلخرسال  36هجری قمری در بصره به وقوع
پیوست .طلحه بن عبداهلل و زبیر بن عوام علیرغم بیعت
با خلیفۀ چهارم ،به خونخواهی خلیفۀ سوم سر مخالفت
برداشتند و به مکه رفتند .در مکه عایشه (رض) همسر
پیامبر اسالم (ص) که در روزهای شورش علیه خالفت
عثمان (رض) از مدینه به این شهر آمده بود ،به این مخالفان
خالفت پیوست .به نوشتۀ ابن اعثم کوفی (ابومحمد احمدبن
علی معروف به ابن اعثم کوفی) مؤرخ قرن چهارم هجری
قمری در کتاب معروفش «الفتوح» ،وقتی عایشه (رض) خبر
خالفت علی بن ابی طالب را شنید ،خشمگین شد و گفت:
«کاشکی آسمان بر زمین افتادی تا این روز ندیدمی و این
نشنیدمی .به خدا که عثمان را به ظلم بکشتند و خون او
بیجرم ریختند ». ...در روایت طبری نیز عایشه (رض) کمر
به خونخواهی خلیفۀ سوم بست و گفت« :به خدا عثمان به
ستم کشته شد ،به خدا انتقام خون او را میگیرم».
عایشه (رض) با سپاهی که آماده ساخت ،همراه طلحه و
زبیر راه بصره در پیش گرفت تا قاتالن خلیفۀ سوم مسلمانان
را مجازات کنند .خلیفۀ چهارم از پشت سر آنها به سوی
مکه رفت و از آنجا آنها را به سوی بینالنهرین تعقیب
کرد .قبل از وقوع جنگ ،مذاکرات بینتیجهیی میان طرفین
صورت گرفت.
سرانجام در این جنگ ،مخالفان حضرت علی (رض)
شکست خوردند .به یک روایت ،ده هزار تن و به روایتهای
دیگر شمار بیشتری از دو طرف کشته شدند .زبیر و طلحه
(رض) نیز در میان قربانیان این جنگ بودند .در میان کشته
شدهگان ،صدها تن از اصحاب و یاران پیغمبراسالم (ص)
قرار داشتند.
جنگ صفین؛ جنگ بر سر خالفت
بهرغم شکست مخالفان علی(رض) در بصره ،جنگ و
شورش داخلی پایان نیافت .خلیفه جریر بن عبداهلل را به
سوی شام فرستاد و از امیر معاویه والی شامات خواستار
بیعت شد .والی شام قبل از بیعت ،خواستار دستگیری و
مجازات قاتالن خلیفۀ سوم گردید .پیش از ورود فرستادۀ
علی (رض) ،همسر خلیفۀ سوم نامهیی را به امیرمعاویه
نوشت که در آن از شهادت خلیفه سوم سخن گفت .پیراهن
خونین خلیفه ضمیمۀ این نامه بود .امیر شام در دمشق نامه
را به مردم خواند و پیراهن خونین خلیفۀ سوم مسلمانان را
در معرض دید آنها قرار داد .این امر در تحریک و تحریص
مردم برای انتقام از قاتالن خلیفۀ سوم مؤثر بود؛ چیزی که
زمامدار شام در پی آن میگشت.
وقتی امیرمعاویه از بیعت با علی بن ابی طالب (رض) امتناع
ورزید ،خلیفه او را در ماه محرم  36هجری قمری از والیت
معزول کرد و به جایش سهل بن حنیف را به شام اعزام
داشت؛ اما والی شام راه را به روی والی جدید بست .به
نوشتۀ تاریخ طبری ،امیر معاویه در پاسخ به نامههای علی
(رض) در ماه صفر  36هجری قمری ،پاکت سربسته و
بدون نامه را فرستاد .فرستادۀ او به خلیفه چهارم گفت که
در شام شصتهزار جوان برای انتقام خون عثمان (رض)
بیتاباند .وقتی علی (رض) از او پرسید که از چه کسی
انتقام میگیرند ،پاسخ داد« :از رگهای گردن تو».
مردم مدینه که از عدم بیعت و مخالفت فرمانروای شام
نگرانی داشتند ،خواستار آن بودند تا موضع خلیفۀ چهارم
روشن شود .مردم ،زیاد بن حنظله تمیمی از مشاوران نزدیک
خلیفه را نزد وی فرستادند تا آخرین موقف و تصمیم خود را
مشخص کند .علی (رض) به زیاد گفت «به غزای شام آماده
شو!» .و زیاد به مردم پیام شمشیر آورد« :ای قوم ،شمشیر!»...
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ریشههای تاریخی
خونین کربال
حادثۀ المناک و
ِ

جنگ اجتنابناپذیر شده بود .دو طرف خود را آماده
ساختند .شمار نیروهای خلیفۀ چهارم در این جنگ بین
پنجاه تا نودهزار و حتا یکصدوبیست هزار تخمین میشود.
امیرمعاویه نیز لشکری برای جنگ آماده ساخت که تعداد آن
را در منابع تاریخی هفتاد تا نود هزار تن گفتهاند.
جنگ صفین در ذیالحجه  37هجری قمری رخ داد .در
بسیاری از منابع شمار کشتههای جنگ صفین را بیشتر از
یکصدهزارتن تذکر میدهند .نکتۀ هراسانگیز دیگر در این
جنگ ،سر بری و انتقال آن به پشت جبهه بود .سر عمار بن
یاسر از اصحاب معروف پیغمبر اسالم (ص) توسط سپاهیان
شام به دمشق فرستاده شد .سپس این سربریدنها و نمایش
سرهای بریده در منازعۀ درونی قدرت در دوران امویها
ادامه یافت.
لشکریان معاویه که به روز دهم ماه صفر رو به شکست
نهاده بودند ،به تدبیر عمروبن عاص قرآن را بر سر نیزهها
بلند کردند تا صلح میان طرفین برقرار شود .هر دو طرف
تن به حکمیت دادند .از جانب امیرمعاویه عمروبن عاص
و از جانب حضرت علی (رض) ابوموسی اشعری حکم
تعیین شدند .پس از چند ماه بحث ،فیصله حکمیت به نفع
امیرمعاویه صادر گردید که مبتکر آن عمروبن عاص بود.
در حالی که هردو به کنار رفتن معاویه و علی (رض) از
قدرت فیصله کردند ،اما در موقع ابالغ این فیصله ،عمرو
بن عاص پس از ابوموسی اشعری نتیجۀ داوری را ،خالفت
معاویه خواند .این حکمیت و نتیجۀ آن ،لشکریان خلیفۀ
چهارم را دچار نفاق و تفرقه کرد .شماری از طرفداران علی
(رض) که بیشتر به قبایل بنی تمیم و بنی بکر تعلق داشتند،
پذیرش حکمیت از سوی وی را در جنگ برخالف قرآن و
سنت پنداشتند و برضد خلیفه سر به شورش برداشتند که به
خوارج معروف گردیدند .هرچند در جنگ نهروان از سوی
خلیفۀ چهارم شکست خوردند ،اما سرانجام حضرت علی را
در نوزدهم رمضان سال چهلم هجری قمری( 661میالدی)
به شهادت رساندند.
انتقال کامل قدرت به بنیامیه
پس از شهادت حضرت علی(رض) در واقع زمینه برای
تصاحب قدرت از سوی بنیامیه که ریاست و کالنی آنها
را امیرمعاویه پس از مرگ پدرش ابوسفیان به عهده گرفته
بود ،مساعد شد.
حضرت امام حسن بن علی(رض) در  41هجری قمری به
نفع حاکمیت امیر معاویه از تکیه بر مسند خالفت بهجای
پدرش صرفنظر کرد .او پس از شهادت پدرش در کوفه
عهدهدار امور خالفت شد و در دو راهی جنگ و صلح با
امیر شام و یا ماندن و رفتن از مقام خالفت قرار گرفت.
اما عدم تمایل طرفداران او به جنگ و حتا جانبداری
آنها از معاویه در درون لشکرش از یکسو و از جانب
دیگر وجود خوارج علیرغم شکست آنها در پشت جبهه
به عنوان دشمن مزاحم ،وی را به سوی صلح با معاویه
برد .امیرمعاویه نیز با اطالعی که از درون لشکر و هوادارا ِن
او داشت ،برایش پیشنهاد صلح داد؛ صلحی که به پذیرش
خالفت معاویه میانجامید .سرانجام پیمان صلح در همین

مسیر به امضا رسید .در ظاهر شرایطی برای صلح تعیین
شد که هرگز تحقق نیافت .این صلح برای شمار اندکی از
یاران و هوادارا ِن امام حسن و حتا برای برادرش امام حسین
(رض) ناگوار و غیر قابل قبول بود.
ابن غیثم کوفی در الفتوح از برخورد اهانتآمیز هواداران امام
حسن(رض) با وی بر سر انعقاد پیمان صلح سخن میگوید.
به روایت وی ،سفیان بن لیل تمیمی یکی از طرفداران
او ،پس از پذیرش صلح وقتی با امام حسن روبهرو شد،
به او گفت« :السالم علیک با ُم ِذ ٌل المؤمنین(سالم بر تو
ای خوارکنندۀ مومنان) این چه بود که کردی؟ دلهای ما
بشکستی و مسلمانان را در خواری و مذلت انداختی»...
صلح حسن بن علی(رض) با امیرمعاویه آخرین موانع را از
سر راه او در تسلط بر تمام قلمرو خالفت اسالمی برداشت.
او شهر دمشق را پایتخت خالفت ،در واقع سلطنت انتخاب
کرد .وی خود را آخرین خلیفه و اولین پادشاه میخواند.
دوران خالفت و سلطنت امیرمعاویه ،دوران آرامش و ثبات
در داخل و گسترش قلمرو اسالمی در بیرون بود .وی در
بصره و کوفه که مورد تهدید گروه خوارج بود ،با زور و
خشونت ادارۀ باثبات ایجاد کرد .او زیاد بن ابیه را حاکم
کوفه ساخت و سپس حاکمیت بصره را نیز به او سپرد .زیاد
در کوفه هزاران نفر قبایل عرب را (در حدود پنجاه هزار) به
خراسان کوچ داد .شبه جزیرۀ عربستان ،عراق و حتا والیات
فارس و خراسان تحت کنترول دولت اموی قرار گرفت .امیر
معاویه پس از نوزده یا بیست سال زمامداری به عمر هشتاد
سالهگی در رجب  60هجری ( 680عیسوی) وفات یافت.
جانشینی یزید و نخستین صدای مخالفت از مدینه
امیرمعاویه قبل از وفات برای پسرش یزید که شخص فاقد
اهلیت به خالفت بود ،با سیاست قمچین و قیماق(چماق و
هویچ) بیعت گرفت و او را به جانشینی خود تعیین کرد.
ابن اثیر (ابوالحسن علی بن ابی الکرم محمد متولد 555
هجری قمری ،مورخ و محدث معروف) میگوید که طرح
جانشینی یزید از مغیره بن شعبه والی کوفه بود .وی این
فکر را نخست با یزید در میان گذاشت و سپس آن را با این
استدالل که پس از وی مسلمانان بر سر خالفت دچار تفرقه
و نزاع نشوند ،به گوش معاویه رسانید.
ابن اثیر در البدایه از ارسال یکصدهزار درهم از سوی وی
به عبداهلل بن عمر (رض) سخن میگوید تا توجه او را در
حمایت از خالفت یزید جلب کند .ابن عمر از پذیرش این
پول خودداری کرد .سپس به مروان بن الحکم والی مدینه
دستور داد تا از بزرگان مدینه که بیشتر اصحاب بانفوذ و از
اهل بیت پیغمبر اسالم (ص) بودند ،برای جانشینی یزید
بیعت بگیرد .اما در مدینه حسین بن علی ،عبداهلل بن زبیر،
عبداهلل بن عمر و عبدالرحمن بن ابی بکر(رض) چهار تن
از چهرههای معروف و شاخص مدینه با این بیعت مخالفت
کردند .آنها در مدینه تحت فشار والی اموی قرار گرفتند و
سپس به سوی مکه رفتند .خلیفۀ اموی در مکه کوشید تا
با نرمی و مدارا آنها را به جانشینی یزید قانع کند .وقتی
تالش او مؤثر نیفتاد ،به محافظان خود دستور داد تا حین
سخنرانیاش در مسجد ،دهن آنها را با شمشیر خاموش

کنند .او با این تهدید و تدبیر ،جانشینی یزید را در مکه به
گوش مردم رساند .یزید پس از مرگ پدر در دمشق زمامدار
مسلمانان شد.
جنگ کربال
به نوشتۀ محمد بن جریر طبری در تاریخ معروف طبری،
هنوز خبر مرگ حضرت معاویه در همه جا پراکنده نشده
بود که یزید به ولید بن عتبه والی مدینه نوشت« :حسین و
عبداهلل بن عمر و عبداهلل بن زبیر را سخت و بیامان به بیعت
وادار کن».
ولید امام حسین را به بیعت فراخواند و او گفت که بیعت
را در جمع مردم انجام خواهد داد .ولید پذیرفت اما مروان
بن حکم از سران اموی به ولید گفت او را رها نکن که
دیگر چنین فرصتی پیش نیاید .او را نگه دار تا بیعت کند
و یا گردنش را بزن .عبداهلل بن زبیر به سوی مکه فرار کرد.
عبداهلل بن عمر سرانجام به بیعت تن داد و امام حسین نیز
به سوی مکه رفت.
امام حسین (رض) از مکه به دعوت مردم بینالنهرین (عراق)
به خصوص اهالی کوفه که از طرفداران و یا شیعیان پدرش
بودند ،عازم این منطقه شد .او قبل از سفر خود ،مسلم بن
عقیل پسر عمویش را فرستاد تا از بیعت مردم کوفه اطالع
دهد .در کوفه هزاران نفر به مسلم تعهد کردند که از امام
حسین حمایت کنند .امام حسین (رض) پس از آنکه مسلم
از بیعت دوازده هزار نفر در کوفه خبر داد ،عازم کوفه شدـ
هرچند در مکه برخیها مانند عبداهلل بن عمر و عبداهلل بن
عباس با عزیمت او به سوی کوفه موافق نبودند و تنها عبداهلل
بن زبیر که هوای خالفت داشت ،امام حسین را تشویق به
سفر کوفه کرد.
امام حسین(رض) نخست در سوم شعبان سال  60هجری
قمری از مدینه به مکه آمد و سپس با  72تن اعضای فامیل
و همراهانش عازم کوفه شد و روز دوم محرم این سال به
منطقۀ کربال رسید .در آنجا از آن هزاران نفر شیعیان پدرش
که او را دعوت کرده بودند ،خبری نبود .در کربال نیروی
عبیداهلل بن زیاد والی کوفه به فرماندهی عمر بن سعد بن ابی
ِ
حرکت او را گرفت .عمربن سعد به هیچ یک
وقاص جلو
از این سه پیشنهاد امام حسین1 :ـ بازگشت به مدینه یا مکه؛
2ـ خروج از یک مرز دیگر و شرکت در جهاد؛ 3ـ رفتن نزد
یزید به دمشق ،وقعی نگذاشت و باالخره طي يك جنگ
نابرابر ،فاجعۀ كربال به وقوع پيوست.
جنگ کربال که به شهادت حسین بن علی (رض) و یاران
او و خانوادههایشان انجامید ،نقطۀ مهم و خونینی در تاریخ
اسالم و مسلمانان شمرده میشود .پیامد آن ،تفرقۀ شدید
و عمیق در درون جامعۀ عرب و مسلمانان بود؛ تفرقه و
خصومتی که هرگز پایان نیافت و منجر به جنگهای مداوم
و خونینی در طول تاریخ اسالم شد .بخشی از جلوههای این
خصومت و جنگ ،همین اکنون در سدۀ بیستویکم ،پس
از یکهزار و سهصد و سیوپنج سال در میدانهای خونین
شامات و عراق و یمن ادامه دارد!
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رویـارویی کـابل

و اسـالمآبـاد بر سر طالبـان

دولت افغانستان و پاکستان بر سر آغاز روند
گفتوگوهای صلح ،دیدگاههای خود را مطرح
کردند.
کابل گفته است که پاکستان باید با تمام تروریستها
برخورد یکسان داشته باشد .اما اسالم آباد اعالم
کرده که نمیتوان هم طالبان را کشت و هم با آنها
گفتوگو کرد
سید ظفر هاشمی ،معاون سخنگوی ریاست
جمهوری افغانستان در واکنش به سخنان نوازشریف،
نخست وزیر پاکستان گفته که پاکستان باید با تمام
«تروریستها» برخورد یکسان داشته باشد.
آقای هاشمی گفته است که دولت افغانستان با
گروهی که مردم افغانستان را بکشد ،صلح نمیکند.
نخست وزیر پاکستان در تازهترین سخنان خود گفته
است که نمیتوان هم طالبان را کشت و هم با آنها
گفتو گو کرد.
نواز شریف نخست وزیر پاکستان میگوید که او در
گفتو گو با رییس جمهور افغانستان گفته است که
در صلح با طالبان ،به یک رویکرد اساسی نیاز است.
نوازشریف می گوید :پاکستان برای کمک به گفتو
گوهای دو جانبه طالبان و حکومت افغانستان آماده
است؛ اما دولت افغانستان نیز باید راهکارهای عملی
را برای کشاندن طالبان به میز گفتو گو روی دست
گیرد».
شریف که روز جمعه در انیستیتوت صلح واشنتگتن
سخنرانی میکرد تصریح کرد« :آنها -حکومت
افغانستان -نمیتوانند هم طالبان را بکشند و هم آنها
را به میز گفتگو بکشانند».
این مطلب درست پس از گفتو گوی دوجانبه
نوازشریف و اوباما ایراد شد.
شریف با صراحت لهجه بیان کرد که دولت افغانستان
باید درک کند که کشاندن طالبان به میز مذاکره ،با
حساسیت شرایط فعلی ،نیازمند نرمش و راهکارهای

عملیتری است.
آقای هاشمی دیروز به رسانهها گفت« :پاکستان
همان برخوردی را که با گر وههای تروریستی که در
داخل پاکستان علیه دولت این کشور میجنگند دارد،
باید با کسانی داشته باشد که علیه افغانستان اعالم
جنگ میکند و حمالت تروریستی را در داخل
شهرهای افغانستان انجام میدهند».
او افزود« :دولت افغانستان با گروهی که مردم
افغانستان را بکشد ،علیه مردم این کشور حمالت
تروریستی انجام دهد و بعد در کشور دیگری پنهان
شود و موجودیت نظام افغانستان را زیر سئوال ببرد،
صلح نمیکند».
در عین حال ،عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی دولت
وحدت ملی افغانستان نیز دیروز در مراسم روز
عاشورا ،اعالم کرد که پیامش به کسانی که افغانستان
مزدور میخواهند این است»:این ملت هیچگاه
مغلوب نخواهد شد».
آقای عبداهلل گفت که افغانستان به سمت هر کسی
که تاکنون دست دوستی را دراز کرده جواب دوستی
را نگرفته است.
او افزود که مداخالت خارجی که موجب کشتار
مردم افغانستان میشود ،باید قطع شوند و مردم
افغانستان توانایی مقابله با آنرا نیز دارند .به گفته
او «با حمایت و تشویق تروریسم ،این کشورها در
افغانستان به چیزی دست نمییابند و ناکام خواهند
شد».
از سوی دیگر ،نخست وزیر پاکستان گفته است:
حکومت افغانستان با طالبان میجنگد و در سراسر
این کشور ،جبهه منظمی بر ضد طالبان وجود دارد.
روزانه دهها طالب توسط نیروهای مسلح افغانستان
کشته میشوند؛ حال آنکه دولت افغانستان توقع دارد
این گروه به مذاکره با آنها رغبت نشان دهد.
نوازشریف روز جمعه در گفتو گویی با باراک

اوباما ،روی نشست مستقیم و افغانی بین طالبان و
دولت افغانستان تأکید کردند.
نتیجۀ این گفتو گو در یک اعالمیه مشترک
گنجانیده شده و ارایه گردید.
در این اعالمیه آمده بود که اسالم آباد نقش مهم و
ارزندهیی را میتواند در صلح افغانستان بازی کند
و متقاب ً
ال ،پاکستان وعده داده بود که از هیچ نوع
همکاری در این رابطه خودداری نخواهد کرد.
مردم افغانستان پاکستان را متهم به حمایت از
تروریسم میکنند؛ اما پاکستان همواره این اتهامات
را رد کرده است.
نوازشریف در سخنرانی روز جمعۀ خود نیز به
این مسأله اشاره کرده و گفت« :دولت افغانستان
هرازگاهی پاکستان را متهم به حمایت از تروریسم
میکند؛ به نظر نمیرسد که این ادعا منطقی باشد.
جهان خود شاهد است که ما هم اکنون بزرگترین
ضربه را ازجانب تروریسم متحمل میشویم
و روزانه جانهای زیادی را از دست می دهیم و
هزینههای گزافی را مصرف می کنیم».
به گزارش رسانهها ،نقطه جالب این سخنرانی آنجا
بود که یک شرکت کننده با صدای بلند سخنان
نوازشریف را قطع کرد و دولت پاکستان را «دروغ
گو» خطاب کرد.
این مرد با صدای بلند فریاد می زد« :شما به دنبال
صلح نیستید؛ شما با صلح جهانی بازی می کنید؛
اسامه بن الدن در پاکستان و در محافظت ارتش
کشور شما بود .تو -نوازشریف -دوست اسامه بن
الدن بودی؛ تروریسم با حمایت پاکستان در جهان
مدیریت میشود».
آگاهان به این باور اند که طالبان آشکارا توسط
پاکستان حمایت میشوند و این کشور به مرکز
آموزشی تروریستان تبدیل شده است.

دهـم محرم گـرامی...

مبارزه با دهشت و استبداد سوق میدهد.
معاون دوم رییس اجرایی همچنان گفت« :حرکت
امام حسین ابتدا با یک قیام تبلیغی و فرهنگی شروع
شد ،از همان مکه که ایشان حرکت کردند و بهسمت
مدینه رهسپار شدند ،هدف روشنگری فرهنگی بود
تا مردم از ماهیت اصلی دین اسالم آگاه شده و چهره
ظالمان را درک کنند .درست در کربال بود که راه را
بر حسین ابن علی بستند و بهزور قصد بیعت با یزید
را بهامام مطرح کردند ،امام گفت من با ظلم بیعت
نمیکنم .مرا رها کنید ،اگر بخواهید من از قلمرو
ممالک اسالمی خارج میشوم؛ اما بهخواستهیی که
دارید تن نمیدهم».
همچنان ،محمدکریم خلیلی معاون رییس جمهور
پیشین نیز در جریان مراسم عاشورای حسینی
از عزاداران حسینی خواست تا بهجای قمهزدن
و خدشهدار کردن فرهنگ عاشورا ،بهبانک خون
سیدالشهدا رفته و خون خود را برای نیروهای امنیتی
کشور که برای دفاع از ناموس وطن میجنگند اهدا
کنند.
آقای خلیلی مردم را خطاب قرار داده گفت :اهدای
خون بهاهداف امام حسین نزدیک است ،نه قمهزنی
که چهرۀ حرکت حسینی را تخریش میکند.
آقای خلیلی عاشورا را زمینۀ بزرگی برای وحدت
ملی در کشور خواند و تأکید کرد که مردم افغانستان
از شیعه و سنی ،این روز را سوگواری میکنند و این
نشان میدهد که مردم افغانستان ،نقطۀ مشترکی برای
نزدیک شدن دارند که آن هم قیام عاشوراست.
نواسۀ خدا!
ریس جمهور در بخشی از صحبتهای خود امام
حسین را نواسۀ خدا دانست و گفت« :نواسۀ خدا
حضرت امام حسین (ع) و یاران با وفایش در این
روز درس ایثار فداکاری و شجاعت را بهجهانیان
آموخت» .که این سخنان رییس جمهور موجی از

واکنشها را در صفحات اجتماعی در پیداشت،
کاربران زیادی این گفتۀ رییس جمهور را بهانتقاد
گرفته و طنز پردازی کردند.
یکی از کاربران در صفحۀ فیسبوکش نوشته است:
برای بیانیه دادن یا سخن فرسایی در محضرعام،
سخنران باید چندین مرحلۀ تمریناتی (تحقیق،
مطالعه ،یاد داشت )....را سپری کند .معروفترین
سخنوران جهان بدون آمادهگی بهعقب میز خطابه
نمیروند .رهبران سیاسی افغانستان معموالً بدون
آمادهگی قبلی لب بهسخن میگشایند که اشتباه است.
به باور این کاربر« :اشرف غنی نه بهخودش احترام
دارد و نه بهمخاطبانش!»
کاربر دیگری در صفحۀ فیسبوکش نوشته است« :چرا
آبروی یك سرزمین و ملت را میبرید؟ مگر دعوت
كرد ِن او بهسخنرانی حتمی بود؟ دیدید كه مثل همیشه
ُدر افشاند و حسین (رض) را نواسۀ خدا گفته تقریب ًا
ِ
نفوس این سرزمین را «خیله خند» كرد!
سی ملیون
سطح مردم افغانستان
جوامع
از
برخی
كه
باشد
یادمان
ِ
را از روی سخنرانیهای حكمرانش محاسبه میكنند؛
چون آنها بهاین باور اند كه این رییس جمهور را
خودمان با رایمان برگزیدیم و انتخاب همهییمان
همین است .آنها نمیدانند كه در اینجا قصه از چه
ِ
دست كم
قرار بوده ...ما همواره خیلی چیزها را
میگیریم .همیشه با خودِمان میگوییم كه خب یك
اشتباه ِ كوچك بوده و در نهایتش یك سخنرانی بود
كه گذشت؛ ولی در باره پی آمدها و تأثیرات منفیاش
اص ً
ال فكر نمیكنیم .خوبِتان چه كه خوبِمان شد!»
همچنان یکی دیگر از این کاربران فسبوک نوشته
است :سیاستمدار از همه مهمتر باید متوجه این
باشد که چه میگوید .مردم بیشتر بهسخن و کلماتی
که از زبان او بیرون میشود ،توجه میکنند .برخی
از اشتباهات سیاستمداران غیرقابل توجیه و جبران
است.

جلوگیری کنیم و با تشتت بهمبارزه برخیزیم.
او از مردم خواست که با کنترل احساساتشان ،برنامۀ
عملی امام حسین را پیاده کنند تا بتوان بهسمت یک
نظام عدالت پیشه حرکت کرد و از مشکالت کنونی
دور شد.
دکتر عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی حکومت وحدت
ملی افغانستان در مراسم عاشورا در حوزه علمیه
خاتم النبیین (ص) گفت :ما درس اخوت و برادری
را از حادثۀ کربال آموخته ایم.
داکتر عبداهلل حکومت تاکید کرد که مراسم عزاداری
و عاشورای حسینی بعد از  ۱۴قرن همه ساله در
افغانستان برگزار می شود و مردم متدین این کشور
گردهم آمده و سوگواری می کنند.
رییس اجرایی گفت :کربال جای ایثار ،قربانی دادن،
استقامت ،مبارزه با فساد و افراطیت بود و این مکان
مقدس ،نمونه شهادت و حادثه کربال را به ارمغان
آورده و امت اسالمی و بخصوص مردم افغانستان پیر
و جوان ،شیعه و سنی در سوگواری شهادت حضرت
امام حسین (ع) نشسته اند.
او افزود که حادثه کربال یک بار دیگر ما را وا میدارد
که به خود بیندشیم و همه ساله با برگزاری مراسم
سوگواری در فکر ،ذکر و اندیشه ای مان حرکت های
مثبت را بی افزایم.
در عین حال ،محمدمحقق معاون دوم ریاست
اجرایی کشور نیز طی سخنرانی در مسجدالزهرا در
غرب کابل ،قیام عاشورا را حرکتی زندهگی بخش و
انسانساز توصیف کرد.
آقای محقق توضیح داد :نهضت امام حسین یک پیام
جهانی داشت و بهدنیا آموخت که در هر شرایط و
موقعیتی که قرار داشته باشید ،باید در مقابل ظلم
برخیزید و با آن مقابله کنید؛ چون این پایداری و
ایثار است که جهان را بهسمت بهینه زندهگی کردن و

پیام عاشورا چهگونه...

طوالنی میگردد و وضعیت مردم بدتر میشود .وقتی هم
ِ
خیانت این گروه ظالمان به آخر میرسد،
نوبت جنایت و
سپس به نسل نو تربیت شدههای شیطان انتقال مییابد.
با درک و فهم این آموزههای ماندگار ،ما امروز پیش از هر
زما ِن دیگری به آگاهی ،همگرایی و صداقت میان خویش
ضرورت داریم تا بیش از این با مردم ما ،با عزت و امنیت
و غرور ملیِ ما بازی صورت نگیرد ،دلهای همه از ترس
آغاز فصل دیگ ِر بیچارهگی به لرزه نیاید و روزنهیی به نامِ
امید کام ً
ال خاموش نگردد.
در روشنی کامل ،با خرد جمعی ،صداقت و ایمان در
چارچوب یک حرکت قوی ملی به هم بپیوندیم تا جلو
فتنهها گرفته شود و برای مردم امید خلق گردد و پیام
عاشورا تحقق یابد.
احمد ولی مسعود
رییس عمومی بنیاد شهید مسعود

گروه طالبان  ۹پولیس مرزی...
با حمله به این ولسوالی شماری از نیروهای امنیتی افغان را
اسیر و بعد آنان را کشتند.
این در حالی است که مقامات محلی والیت فاریاب در
شمال افغانستان دیروز اعالم کردند که گروه طالبان
عبدالمجید گلیم باف ،فرمانده پولیس ولسوالی غورماچ
والیت فاریاب را با  ۱۲سربازش کشتند.
سید عبدالباقی هاشمی ،رییس شورای والیتی فاریاب به
بیبیسی گفت که این فرمانده و  ۱۸نفر از افرادش چند
روز قبل توسط افراد گروه طالبان اسیر شده بودند.
‹وضعیت در وردوج وخیم است›
مقامات محلی و گروه طالبان گفته اند که بعد از تصرف
ولسوالی وردوج والیت بدخشان در شمال شرق افغانستان
توسط طالبان ،به این ولسوالی مواد غذایی ارسال نشده و
مردم به دلیل نبود خدمات عمومی در وضعیت بدی قرار
دارند.
گل محمد بیدار ،معاون والی بدخشان میگوید که دولت نیز
از کمبود مواد غذایی در ولسوالی وردوج اطالع دارد ولی
تا زمانیکه کنترل این ولسوالی به دست افراد گروه طالبان
است ،دولت مواد غذایی ارسال نخواهد کرد.
او افزود که علت اصلی این تصمیم این است که افراد گروه
طالبان اجازه نخواهند داد که مواد غذایی به دست مردم
عادی برسد و آنان از این مواد برای تقویت نیروهای خود
استفاده خواهند کرد.
گروه طالبان نیز با ارسال خبرنامهای نوشته است که از
زمان تصرف این ولسوالی ،نیروهای دولت مرکزی تمام
مسیرهای ارتباطی به این ولسوالی را بسته اند.
این گروه مدعی شده است که نیروهای دولتی مستقر در
اطراف این ولسوالی به مردم عادی اجازه نمیدهند که مواد
مورد نیاز خانههای خود را تامین کنند.
این گروه از تمام سازمانها ،مراکز بهداشتی ،آموزشی ،نهاد
هالل احمر ،رسانهها و نهادهای «صاحب نفوذ» خواسته
که صدای مشکالت ساکنان این ولسوالی را به گوش مردم
برسانند.

نشرات یک تلویزیون خصوصی...

حاضر به علت مشکالت امنیتی و اقتصادی در این
والیت نشرات اش را متوقف ساخته است.
میرزاده افزود »:ما بخاطر مشکالت اقتصادی و همچنان
مشکالت امنیتی که دراين اواخر دامنگيرما شده در این
والیت نشرات خود را توقف دادیم « .
موصوف با بيان اينکه درسه سال فعاليت شان هیچ
نهادی با آنها همکاری نداشته و افزود که دراين مدت از
بودیجه شخصی خود نشرات نموده اند .
به اساس معلومات رييس شبکۀ تلویزیون «جهان» با
توقف نشرات این تلویزیون در والیت پروان بیش از ٣٠
خبرنگار بیکار شده اند.
مسوالن محلی و اتحادیه خبرنگاران افغانستان تا اکنون
در این مورد چیزی نگفته اند.
تلویزیون جهان به عنوان یگانه رسانه تصویری در شمال
کابل از سه سال بدینسو برنامههای مختلف سیاسی،
اقتصادی ،آموزشی ،اسالمی تفریحی را در ساحه نشرات
اش به نشررسانيده است .
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استیلی:

ورزش

همچنان مشکل مالی داریم

حمید استیلی درباره آخرین وضعیت تیم ملوان اظهار
کرد :تیم ما کماکان مشکالت مالی دارد اما مسئوالن
هیات مدیره از جمله آقای دنیامالی در تالش هستند
هرچه زودتر این مشکالت را برطرف کنند .در
حال حاضر وضعیت بدی نداریم و بازیهای که
انجام دادیم نتایج خوبی گرفتهایم که هفته آینده هم
بازی سختی مقابل پرسپولیس داریم اما خودمان را
آماده میکنیم مقابل این تیم بازی خوبی به نمایش
بگذاریم.
وی افزود :نسبتا خوب نتیجه گرفتهایم .من زمانی به
ملوان آمدم که این تیم بسته شده بود و نمیتوانستیم
بازیکن جدیدی اضافه کنیم .زمان کمی در اختیار
داشتیم و در حال حاضر هم شرایط به گونهای
است که لیگ برای  20روز تعطیل میشود و بعد
از آن مجبوریم هر  4روز به  4روز بازی کنیم.
همین موضوع کار ما را سخت میکند .ما که در
انزلی هستیم وقتی بازیهایمان در شهرستان دیگری

برگزار شود ،مجبوریم با دو پرواز به آنجا برویم
و با دو  2پرواز به انزلی برگردیم ،همین موضوع
کار ما را سخت کرده است .البته این را هم باید
بگویم تیم ما درگیر مسائل حاشیهای و مالی است که
روی نتایج هم بعضا تاثیر میگذارد و امیدواریم که
هرچه زودتر مشکالت مالی برطرف شود و بتوانیم
وضعیت خوبی در جدول داشته باشیم.
وی ادامه داد :اگر همه چیز به موقع انجام شود و
باشگاه به تعهداتش در زمان مقرر شده عمل کند،
مطمئنا بازیکنان از نظر روحی وضعیت مناسب
خواهند داشت .اگر این مشکالت برطرف شود
مطمئنا میتوان بهتر از این نتیجه بگیریم .تیم ما از
نظر کارهای دفاعی خیلی شرایط خوبی دارد .اگر
کمی بیشتر روی خط حمله تیممان کار کنیم روی
این نقطه هم میتوانیم وضعیت خوبی داشته باشیم.
درست است که در اکثر بازیها با نتیجه مساوی
زمین مسابقه را ترک میکنیم اما در همان بازیها

مشکل اصلی برکناری اسکوچیچ از فوالد

ِ
نخست لیگ پانزدهم
نتایج ضعیف فوالد در  9هفتۀ
باعث شده مسئوالن باشگاه فوالد به فکر تغییرات باشند
اما مشکل اساسی در این خصوص ،زیان مالی سنگینی
است که باشگاه در صورت برکناری اشکوچیچ متحمل
میشود.
پیش از آغاز فصل اکثر کارشناسان و عالقهمندان فوتبال
فکر میکردند با توجه به اینکه اسکوچیچ دیگر مشکالت
فصل گذشته به ویژه در زمینه جذب بازیکنان سرباز را
ندارد و تیم را نیز خودش بسته ،نتایجی به مراتب بهتر از
فصل گذشته بگیرد و یکی از مدعیان قهرمانی یا حداقل
کسب سهمیه باشد اما فوالد خوزستان تا پایان هفته نهم
از  9بازی فقط  3امتیاز کسب کرده و بدون برد در قعر
جدول لیگ برتر قرار گرفته است.
این نتایج نگرانی ،ناراحتی و عصبانیت هواداران را در

سرمربی قرمزپوشان که از نمایش تیمش در مشهد
کام ً
ال راضی است ،از حاال خود را آمادۀ بازی دشوار
با ملوان میکند .پرسپولیسیها که در جام حذفی در

پی داشته است .تا پیش از بازی با تراکتورسازی مسئوالن
باشگاه فوالد عمده مشکالت این تیم را مربوط به نداشتن
یک مهاجم هدف میدانستند و حتی اقداماتی را نیز برای

هم مالکیت توپ ما بیشتر است و هم موقعیتهای
بیشتری نسبت به حریف خلق کردهایم.
استیلی درباره جوانگراییاش در تیم ملوان هم
خاطرنشان کرد :در استان گیالن بازیکنان زیادی
هستند که از استعداد خوبی برخوردارند .زمانی که
من در راه آهن بودم ،با جوانگرایی که در این تیم
انجام دادیم 7 ،یا  8بازیکن ملیپوش امید همیشه از
تیم ما انتخاب میشد .بازیکنانی چون محمد ستاری،
میالد و مهرداد محمدی از بازیکنان شایسته تیم ما
بودند .در انزلی هم استعدادهای زیادی هست و
من دوست دارم در ملوان هم این جوانگرایی را
انجام بدهم .به خاطر اینکه از ابتدا تیم را در اختیار
نگرفتم ،االن دستم بسته است و نمیتوانم به خوبی
جوانگرایی کنم اما با این حال بازیکنان جوان خوبی
در حال حاضر در تیممان هستند که میتوانند آینده
فوتبال ایران باشند.
وی درباره دیدار روز دوشنبه تیمش مقابل
پرسپولیس اظهار کرد :ما در این فصل یک بار در
چارچوب مسابقههای جام حذفی مقابل پرسپولیس
قرار گرفتهایم .در آن بازی به دلیل اشتباههای فردی و
همین طور تعویضهای اجباری که داشتیم شکست
خوردیم اما واقعیت این است که در آن دیدار
کمترین فرصت گل را در اختیار تیم پرسپولیس قرار
دادیم و آنها نتوانستند فرصت آنچنانی روی دروازه
ما خلق کنند .در حال حاضر وضعیت تیم ما نسبت
به آن دیدار تغییر کرده و شرایط خیلی خوبی داریم.
در حال حاضر پزشکان تیم ما در تالش هستند تا
آرش افشین را به دیدار مقابل پرسپولیس برسانند تا
مقابل این تیم برای ما به میدان برود.
استیلی تاکید کرد :پرسپولیس در حال حاضر
وضعیت خوبی دارد زیرا با پیروزی مقابل سیاه
جامگان از نظر روحی تقویت شده است .این تیم
مقابل سیاه جامگان بازی به مراتب بهتری را نسبت
به گذشته نشان داد .اینکه میگویند پرسپولیس در
خانه نتیجه نمیگیرد برای ما مهم نیست .پرسپولیس
در ورزشگاه آزادی از حمایت هوادارانش بهره
میبرد و ما این موضوع را خوب میدانیم .تالش
میکنیم مقابل این تیم نتیجه خوبی را برای هواداران
انزلی کسب کنیم .انشاءاهلل بازی زیبایی را شاهد
خواهیم بود.
جذب یک مهاجم خارجی انجام دادند که هنوز هم به
نتیجه نرسیده اما شکست مقابل صبا باعث شد مدیران
باشگاه فوالد تحت فشار زیادی برای برکناری سرمربی
کروات خود قرار گیرند.
به نظر میرسد اندیشههای اسکوچیچ در فوالد به بنبست
رسیده و حتی خود او هم در نشست خبری پس از بازی
با صبا اعالم کرد من یک مربی حرفهای هستم و حق
مدیریت باشگاه است که من را تغییر دهد اما وظیفه
خودم را انجام میدهم .با این اظهار نظر اسکوچیچ
مدیران باشگاه فوالد برای قطع همکاری با مربی کروات
فقط یک مشکل اساسی پیش رو دارند و آن هم قرارداد
دوساله  2میلیارد تومانی اسکوچیچ با باشگاه است که
در صورت اخراج وی باشگاه ضرر و زیان سنگینی را
محتمل میشود .باید دید مسئوالن باشگاه چگونه این
مشکل را حل خواهند کرد و آیا برای جدایی اسکوچیچ
با وی به تعامل مالی خواهند رسید یا خیر.

شدن طارمی
نگرانی برانکو از  3اخطاره
ِ

تهران مقابل ملوان قرار گرفته بودند ،به دشواری از
سد شاگردان حمید استیلی گذشتند و یقین ًا مسابقه
آنها در هفته آینده نیز به همان دشواری خواهد بود.
این بازی البته یک مشکل دیگر را هم در بطن خود
دارد و آن موضوع حساسیتهای طبیعی پیش از
دربی است .ملوان آخرین حریف پرسپولیس قبل
از دربی خواهد بود و به صورت طبیعی میتواند
از موج حساسیتی که برای این بازی استفاده شده
سود ببرد.
برای پرسپولیسیها نکته مهم این است که بازیکنان با
نهایت سالمت به دربی برسند و همین مسئله موجب
میشود آنها نهایت احتیاط را در عملکردشان به کار
بگیرند .از جمله این بازیکنان مهدی طارمی است که
در صورت کسب یک اخطار از دربی محروم خواهد
شد و برانکو در این باره به خبرنگار ما میگوید :من
به داور بازی با سیاهجامگان کامال احترام میگذارم
اما تصمیم ایشان در دادن کارت زرد به مهدی

طارمی به هیچ وجه قابل قبول نبود .فکر میکنم
خطا روی طارمی انجام گرفت و باید پنالتی به سود
ما اعالم میشد ولی نه تنها این اتفاق نیافتاد بلکه
بازیکن ما کارت زرد گرفت .حاال طارمی با توجه به
اینکه دو اخطاره است در بازی با ملوان به صورت
طبیعی ذهنش با این موضوع درگیر خواهد بود و
ممکن است با آن کیفیت همیشگی به میدان نرود.
برانکو که حتی  1درصد هم نمیخواهد روی غیبت
طارمی در دربی فکر کند در تمرینات به طور ویژه
با این بازیکن بوشهری صحبت خواهد کرد .طارمی
باید در بازی ملوان از حرکات ریسکی خود کم
کند تا سالمت به دربی برسد .اینکه برانکو او را
در ترکیب مسابقه آینده قرار ندهد اتفاقی است
که احتمال چندانی ندارد چرا طارمی برای حضور
در کورس آقای گلی به حضور در تمامی بازیها
احتیاج دارد.

پلگرینی:

دربی منچستر سرنوشت

قهرمان را مشخص نمیکند
در آستانۀ دربی حساس شهر منچستر ،مانوئل پلگرینی ،سرمربی
منسیتی ،گفته است که این بازی تکلیف قهرمان لیگ برتر را
مشخص نمیکند و تا پایان فصل ،اتفاقات بسیاری در تعیین
سرنوشت تیم قهرمان دخالت خواهند داشت.
به گزارش کاپ ،شاگردان پلگرینی در حال حاضر با دو امتیاز
اختالف نسبت به یونایتد در صدر جدول لیگ قرار دارند و
فردا از بازی های هفته دهم ،باید در الدترافورد با شاگردان
لوئیس فان گال دیدار کنند :این  3امتیاز حساسی برای هر دو
تیم است و همانطور که قبال گفته ام ،این بازی به اندازه  6امتیاز
ارزش دارد چراکه قرار است فردا در مقابل تیمی که درست
پشت سر ما قرار دارد ،بازی کنیم .با این حال ،قرار نیست این
دیدار ،تکلیف تیم قهرمان را مشخص کند.
برای سیتی ،دربی منچستر همیشه بازی ای ویژه است .برای
هواداران هر دو تیم ،پیروزی در این مسابقه اهمیت بسیاری
دارد و مشخص می کند کدام یک ،بهترین تیم شهر منچستر
است .بارها چنین شرایطی را تجربه کرده ایم و می دانیم
پیروزی در دربی از اهمیت باالیی برخوردار است چراکه این
یک دیدار خاص برای هواداران دو طرف محسوب می شود.
شاید برای برخی جذابترین اتفاق ،پیروزی در دربی باشد اما
برای من مهم این است که ثابت کنیم بهترین تیم هستیم.
چند روز پیش یوفا اعالم کرد هوادارن منچسترسیتی به دلیل
سوت های اعتراضی خود در زمان پخش سرود لیگ قهرمانان
در مراسم پیش از آغاز دیدار تیمشان مقابل سویا ،جریمه
خواهند شد .پلگرینی با حمایت از هوادران تیمش ،در این باره
گفت :به نظرم چون تماشاگران برای تماشای بازی ها هزینه
می کنند و بلیط می خرند ،باید آزاد باشند تا احساساتشان را در
نهایت احترام و نظم ،ابراز کنند.

گابریل به دنبال بازگشت
به پرسپولیس
هافبک پیشین پرسپولیس این روزها عکسهای زیادی از
پرسپولیس در اینستاگرام خود منتشر می کند.
فرناندو گابریل هافبک پبشین پرسپولیس که در فصل جدید
با این تیم به توافق نرسید،به الفیصلی عربستان پیوست اما با
این تیم هم به مشکل برخورد.او این روزها عکسی هایی از
دوران حضورش در پرسپولیس در اینستاگرامش منتشر می کند.
گابریل که از تیم الفیصلی کنار گذاشته شده به نظر می رسد
دلش می خواهد به پرسپولیس برگردد و عکس های زیادی از
دوران حضورش در این تیم منتشر می کند.او در جدیدترین
پست خود عکسی از پرسپولیس منتشر کرد و نوشت «:بهترین
تیم،دوران خوب»
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به جز «سخن ماندگار ،مسؤوليت ديگر
نبشتهها به نويسندهگان بر ميگردد.

نگرانی رییس کمیسیون اروپا از بیگانههراسی در آلمان

جان کلود یونکر ،رییس کمیسیون اتحادیۀ اروپا
روز شنبه به گروه رسانهیی «فونک» گفت که
شعارهای نفرت پراگنانه که در تظاهرات شنیده می
شوند اگر منجر به حمله به مردم گردند ،آن وقت
باید در مورد این «به اصطالح مردم» نگران بود.
با این همه ،رییس کمیسیون اروپا گفت که اکثریت
آلمان ها به جای نفرت ،لطف خود را نشان داده
اند .یونکر گفت« :این مسئله به من شجاعت می
دهد».
افزایش حمالت
نگرانی یونکر در ادامه یک سلسله حمالت بیگانه
هراسانه در سراسر آلمان ابراز شده است .به عنوان
مثال ،شمار حمالت به اقامتگاههای پناهجویان
نسبت به سال گذشته دو برابر شده است .هفته
گذشته نیز ،شهردار جدید شهر کلن که از حامیان
پناهجویان است ،مورد حمله با کارد قرار گرفت.
در همین حال« ،شورای مرکزی یهودیان» در آلمان

نیز روز شنبه از حکومت خواست تا اقدامی قاطع
علیه راستگرایان افراطی انجام دهد .ژوزف شوستر،
رییس این شورا به روزنامه آلمانی «میتل دویچه
سایتونگ» گفت« :مبارزه علیه راستگرایی افراطی
در حال افزایش ،باید هم یک اولویت سیاسی و هم
اولویت امنیتی برای مقامات باشد».
شوستر با اشاره به این که پولیس آلمان نیاز به
کارکنان بیشتر دارد ،گفت« :آلمان باید بتواند
هم پناهجویان و هم رضاکاران را حفاظت کند.
هشدارهای اخیر پولیس جنایی فدرال آلمان درباره
خشونت های رو به افزایش راستگرایی باید جدی
گرفته شوند».
اجرای قانون جدید پناهجویی
در همین حال ،قانون جدید پناهندگان آلمان از
امروز شنبه به اجرا درآمد .هدف اصلی این قانون
سرعت بخشیدن به روند پناهجویی و بازگرداندن
سریع پناهندگان ناکام به کشورهایشان است .در
سوی دیگر ،آوارگانی که اجازه اقامت در آلمان
را دریافت می کنند ،از خدمات بهتر برای ادغام
اجتماعی برخوردار می گردند.
تغییرات در قانون پناهندگان با انتقادهای شدید
همراه بوده است .حتا حزب «دموکرات مسیحی»
خانم مرکل نیز از تغییرات جدید انتقاد کرده و
سیاست نو پناهندگی را «ناپایدار» دانسته است.
در همین حال ،قرار است نخست وزیران صربستان،
بلغاریا و رومانیا روز شنبه با یکدیگر دیدار و درباره
وضعیت پناهجویان در زمستان گفتگو کنند .در یک
دیدار جداگانه نیز کشورهای عضو و غیر عضو
اتحادیه اروپا درباره اقدام هماهنگ در برابر بحران
پناهجویان بحث می کنند.

دهها شهروند کرهجنوبی در کرهشمالی با اقوام خود دیدار کردند
حدود  250تن از ساکنان کرهجنوبی دیروز(شنبه)
برای دومین دور دیدار با اقوام و آشنایا ِن خود از
مرز بین دو کره عبور کرده و وارد خاک کره شمالی
میشوند.
به نقل از خبرگزاری فرانسه ،این سفر کوتاه دو روز
بعد از دیدار اخیر صدها خانواده دیگر کرهای با
یکدیگر در کره شمالی صورت میگیرد.
این دومین دیدار خانوادههای کرهای طی پنج سال
گذشته است که در نتیجهیی توافق بین دو کره برای
کاهش تنشهای موجود صورت میگیرد.
این دیدارها به شدت کنترل میشوند .خانوادههای
کره ای طی شش جلسه دو ساعته میتوانند به
صورت فردی یا گروهی با یکدیگر دیدار کنند اما
به طور قطع دیدارهای  12ساعته خانوادهها پس از

بیش از  6دهه جدایی بسیار آزاردهنده خواهد بود.
بسیاری از خانوادههای کرهای پس از پایان جنگ
دو کره در سال  1953تاکنون دیگر با یکدیگر دیدار
نکردهاند و همچنان در لیست انتظارند تا بتوانند
پیش از مرگ با خانوادههای خود مالقات کنند.

پروازهای مستقیم میان اوکراین و روسیه لغو میشوند

تمامی پروازهای مستقیم میان روسیه و اوکراین به دنبال
وخیمتر شدن روابط میان دو کشور لغو میشوند.
دولت اوکراین تحریمهای جدیدی را علیه روسیه وضع
کرده و ممنوعیت پروازهای مستقیم به روسیه یکی از
این تحریمهاست.
دولت روسیه ابتدا ممنوعیت پروازهای مستقیم به
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اوکراین توسط شرکتهای روسی را «دیوانگی» خواند
اما سپس اعالم کرد که این کشور نیز دست به اقدام
مشابهی میزند و پروازهای مستقیم به اوکراین را ممنوع
میکند.
تحریمهای اوکراین علیه روسیه به خاطر الحاق کریمه و
حمایت از شورشیان شرق اوکراین است.
وضع تحریمهای جدید در حالی صورت میگیرد که
آتشبس شرق اوکراین همچنان ادامه دارد.
روسیه گفته است بیشتر مسافرانی که تحت تاثیر این
تحریمها قرار میگیرند ،شهروندان اوکراین هستند که
در روسیه کار میکنند یا قوم و خویشی در این کشور
دارند.
دو سوم مسافران از شرکتهای هواپیمایی روسیه استفاده
میکنند که این تحریمها میتواند به این شرکتها ضرر
برساند.
وزیر حمل و نقل روسیه گفته است خسارات متوجه دو
کشور ساالنه  ۱۱۰میلیون دالر خواهد بود.

آتیال کایا:

سیاست آنکارا در قبال سوریه
«اشتباه جدی» است

معاون رهبر حزب جنبش ملیگرای ترکیه اظهار
کرد ،سیاستی که دولت این کشور در قبال سوریه در
پیش گرفته ،یک «اشتباه جدی» است.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،آتیال کایا ،معاون
رهبر حزب جنبش ملیگرای ترکیه گفت :سیاستی
که دولتی ترکیه در قبال سوریه در پیش گرفته ،یک
اشتباه جدی است.
این در حالی است که ترکیه یکی از کشورهایی است
که کنارهگیری بشار اسد ،رییسجمهوری سوریه از
قدرت را خواهان است.
آتیال کایا به خبرگزاری ریانووستی گفت،
مدتهاست که جامعه ترکیه از سیاست دولت این
کشور در قبال سوریه انتقاد کرده است.
این مقام ترک مدعی شد :اگرچه رهبر سوریه به
شیوه دیکتاتوری عمل میکند اما مداخله در امور
داخلی یک کشور دیگر و حمایت از یکی از
طرفهای درگیر در آن یک اشتباه بزرگ است.

به گفتۀ او ،مداخله در جنگ داخلی سوریه موجب
شده میلیونها سوریهای از خانههای خود فرار کرده
و به ترکیه بیایند.
او افزود :حمالت تروریستی در خاک ترکیه مشابه
حمالتی که در سوریه و عراق رخ داد نتیجه مداخله
ترکیه در امور سوریه بودهاند.
کایا گفت :حزب ملیگرای ترکیه حامی حفظ
تمامیت ارضی سوریه است و از روسیه میخواهد
در حمالت هوایی علیه مواضع داعش احتیاط کند
زیرا ما نگران ترکمانهای سوریه هستیم که هم
توسط داعش و هم توسط حزب اتحاد دموکراتیک
کردهای سوریه مورد آزار و اذیت قرار میگیرند.
این سیاستمدار ترک تاکید کرد :نیروی هوایی
روسیه که تایید دولت سوریه برای بمباران اهداف
تروریستی را دارد باید درخصوص اقامتگاههای
ترکمانها احتیاط کند زیرا آنها کسانی هستند که از
سوی طرفهای مختلف مورد حمله قرار میگیرند.

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت صحت عامه

ریاست صحت عامه والیت پنجشیر
مدیریت عمومی اداری

ریاست صحت عامه والیت پنجشیر قرارداد های ذیل را در سال مالی  1394به اساس حکم مقام
محترم والیت به اعالن می سپارد.
 1قرار داد یک عراده موتر کاستر به خط سیر کابل و پنجشیر.
 2قرار داد یک عراده موتر فالنکوچ به خط سیر ولسوالی آبشار و ولسوالی رخه.
 3قرار داد اعاشه مریضان و نوکریوالی های شفاخانه رخه و مرکزی صحی جامع.
 4قرارداد روغنیات وسایط نقلیه.
شرکت ها و اشخاصیکه خواهش قرار داد را داشته باشند سه هفته بعد از نشر اعالن بریاست
صحت عامه مراجعه نموده شرط نامه را مالحظه و تضمین اخذ میگردد.
با احـــــترام

