
در کنــار مشــکالت ســاختاری و زبانــی، 
مــوارد  بســا  در  و  ضعیــف  محتــوای 
خــالف روان شناســی رده هــای ســنی 
مشــکالت  دیگــر  از  دانش آمــوزان، 
اســت.  افغانســتان  معــارف  نصــاب 
ایــن  بــه  اشــاره  بــا  مهــرداد  آقــای 
مشــکالت،  می گویــد: وزارت معــارف 
در نظــر گرفتــه اســت تــا هــر ســه 
بازنگــری  معــارف  کتاب هــای  ســال 
باشــد  الزم  کــه  مــواردی  و  شــود 
وارد نصــاب آموزشــی می شــود؛ امــا 
این بــار مــا کتاب هــا را تنهــا از لحــاظ 

می کنیــم اصــالح  زبانــی 

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1728  سه    شنبه       4 حو ت  /    ا  سفند      y   1394  14 جما د ی  اال و ل  y 1437   23 فبر و ر ی    2016

بزرگ ترین اشتباهی که پزشکان مرتکب می شوند این است که سعی در 
معالجۀ جسم دارند بدون این که لحظه یی هم در صدِد شفای فکر و روح 
برآیند، در حالی که جسم و فکر توام بوده و نمی توان آن ها را جداگانه 

انگاشت و به طور جداگانه معالجۀشان کرد.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

شــورای عــالی صـلح
 منبـِع خیـر یا شـر؟

در  )سه شنبه(  امروز  که  می گویند  خارجه  وزارت  مقام های 
چهارمین نشست گروه چهارجانبۀ صلح، زمان گفت وگوهای 

رودررو با گروه طالبان تعیین می شود.
خیراهلل آزاد، معاون سخن گوی وزارت خارجه می گوید که در 
نشست فردا بر روی تطبیق نقشۀ راه صلح افغانستان نیز بحث 

خواهد شد.
نشست  در  چهارجانبه  هماهنگی  گروه  پیش  هفته  دو 
و  مراحل  که  راه  نقشۀ  روی  افغانستان،  صلح  گفت وگو های 
گام های عملی روند صلح را مشخص می سازد، به توافق رسید.
آقای آزاد به برگزاری نشست های چهارجانبه خوش بین است 
و می گوید که این گونه نشست ها می توانند زمینه ساز صلح در 

کشور شوند.
آقای آزاد می افزاید، در صورتی که طالبان پس از نشست فردا 
از گفت وگوی رودررو انکار کنند، حکومت نیز راهکارش را 

در این باره تغییر خواهد داد.
او تأکید می کند که بر اساس نقشه راه صلح کشور، با طالبان 
گفت وگو خواهد شد و در این مذاکرات منافع شهروندان و 

دستاوردهای دهۀ گذشته در نظر گرفته می شود.
اما  امیدوارند،  نشست هایی  چنین  برگزاری  به  نیز  آگاهان 
می گویند، گفت وگو با طالبان نیازمند زمان بیشتری است. آنان 
می گویند که تنها در صورتی این گفت وگوها نتیجه بخش اند 

که تمام گروه های طالبان در میز مذاکره حضور داشته باشند.
به گزارش سالم وطن دار، نجیب منلی، یکی از آگاهان سیاسی 
در این باره می گوید، زمان بیشتری برای گفت وگوی رودررو 

با طالبان نیاز است.
به گفتۀ آقای منلی پاکستان به دنبال اهداف ویژه یی در چنین 

نشست ها بوده و خواستار پایان درگیری در منطقه است.
به  چین  و  آمریکا  پاکستان،  افغانستان،  جانبه  چهار  نشست 
که  می شود  برگزار  حالی  در  کابل  در  افغانستان  صلح  هدف 
محمد  مالاختر  رهبری  به  یکی  عمده؛  گروه  دو  به  طالبان 

منصور و دیگری به رهبری مالمحمد رسول تقسیم شده اند.

امروز تاریخ گفت وگوی رودررو 
با طالبان تعیین می شود

غلط آموزی در نصاب آموزشی افغانستان
وزارت معارف:

کتاب ها را ویرایش زبانی می کنیم

شورایی که 
هیچ

 رابطه یی با 
2صلح ندارد

4

7

5

دشــواری هاِی
 خــط فارسی 

امالِی همزه

تالش قندهار 
برای گرفتن 
میزبانی جام 

نوروزی

در برگ ها

فمینیسم در 
چـالش

 با خـانـواده 
و اجتـماع

وزارت دفاع ملی: 

تفاهمنامه یی با طالبان در هلمند نداشتیم

پرتاب راکت بر ساختمان والیت بغالن 
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جنرال مراد گفت طالبان 
پس از شکست در بغالن، 
دست به قطع برق زدند: 
»تا هنوز شش پایه برق 
را این ها انفجار دادند. 

امروز)دیروز( برق تکمیل 
شده بود اما متأسفانه 

همین لحظه بازهم راپور 
گرفتم که بازهم یک پایه 

برق را در بغالن انفجار 
داده اند.«

به اثر اصابت یک فیر راکت بر ساختمان والیت بغالن روز دوشنبه ۳ 
حوت،  یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند.

مقام های محلی والیت بغالن به رسانه ها گفته است که در نتیجه این 
حمله راکتی یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند.

صبح امروز ساعت یازده قبل ازظهر یک فیر راکت بر دفتر معاون والیت 
بغالن اصابت کرد.

گفتی ست که  معاون والی بغالن در این رویداد آسیبی نرسیده است.
گروه طالبان مسوولیت این حمله راکتی را به عهده گرفته است.

دندغوری  ولسوالی  در  این سو  به  ماه  یک  از  که  است  حالی  در  این 
والیت بغالن درگیری میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان ادامه دارد.



شـورای عالـی صلـح بـا گزینـش پیر سـید 
احمـد گیالنی، یکـی از رهبـراِن جهادی، و 
شـماری به عنواِن معاونـاِن او، دوباره ظاهراً 
کارِ خود را از سـر گرفته اسـت. این شـورا 
بـا توقفی کـه در منابـع تمویل کننـدۀ آن در 
رکـود  بـا  آمـد،  به وجـود  پسـین  ماه هـای 
ریاسـت جمهوری  و  بـود  شـده  روبـه رو 
این بـار بـا گزینـِش یک تعـداد افـراد جدید 
کشـور  جهـادِی  شـخصیت های  میـان  از 
تـالش کـرد کـه ایـن شـورا را سـِر پـا نگه 

دارد. 
سـال های  در  صلـح  عالـی  شـورای 
فعالیت هـای خـود، همـواره بـا انتقادهایـی 
نمـی رود  گمـان  و  اسـت  بـوده  روبـه رو 
عرصـۀ  در  بتوانـد  شـورا  ایـن  این بـار 
گروه هـای  بـا  مذاکـره  و  صلـح  تأمیـن 
مخالـف قدمـی بـردارد. بـر اسـاِس برخـی 
گزارش هـای منابـع معتبـر، شـورای عالـی 
خـود،  فعالیـت  سـال های  طـی  در  صلـح 
میلیون هـا دالـر را به مصرف رسـانده بدون 
آن کـه بازدهـِی مشـخصی از ایـن مصـارف 

باشـد.  داشـته  وجـود 
مهم تریـن فعالیـِت شـورای عالـی صلح در 
طـول حیـات، تشـویق تعـدادی از افـراد و 
تحویـل  بـا  کـه  بـوده  مسـلح  گروه هـای 
فعالیت هـای  از  ظاهـراً  سالح های شـان، 
تخریبـی دسـت برداشـته اند. امـا در مـورد 
صلـح  رونـد  بـه  کـه  گروه هایـی  همیـن 
سـختی  انتقادهـای  همـواره  پیوسـته اند، 
وجـود داشـته و بسـیاری ها ایـن گروه ها را 
چنـدان تأثیرگـذار در مسـایل امنیتی کشـور 

ننـد.  نمی دا
بـه بـاور ایـن افـراد، گروه هایـی کـه تـا بـه 
از  صلـح  عالـی  شـورای  طریـق  از  حـال 
تغییـری  هیـچ  برداشـته اند،  دسـت  جنـگ 
به وجـود  کشـور  جنگـِی  وضعیـت  در 
نیاورده انـد. در همیـن حـال، ایـن شـایعات 
نیـز همـواره بر سـِر زبان هـا بوده اسـت که 

افـرادی بـه نام پیوسـتن بـه روند صلـح، از 
ایـن شـورا سوءاسـتفاده های مالـی کرده اند؛ 
کمـا این کـه در مـورد برخـی مسـووالن و 
اتهام هـای  نیـز  ایـن شـورا  دفاتـر والیتـِی 

مشـابه وجـود دارد. 
بسـیاری ها ایـن سـوال را مطـرح می کننـد 
کـه شـورای عالی صلـح با پول هـای گزافی 
تمویل کننـده  کشـورهای  از  همیشـه  کـه 
به دسـت مـی آورد، چـه کـرده اسـت؟ آیـا 
نتیجـه  این قـدر  شـورا  ایـن  فعالیت هـای 
میـزان درگیری هـا در  داشـته کـه حداقـل 

کشـور را کاهـش دهـد؟ 
بـدون شـک پاسـخ بـه این گونه پرسـش ها 
می توانـد کارنامـۀ شـورای عالـی صلـح را 
نشـانه یی وجـود  هیـچ  ببـرد.  سـوال  زیـر 
نـدارد کـه بتـوان مدعـی شـد کـه شـورای 
فعالیـِت  در طـول سـال های  عالـی صلـح 
خـود توانسـته حتا یک گامِ موثـر در جهت 
کارکـرد  بـردارد.  امنیـت  تأمیـن  و  صلـح 
شـورای عالـی صلـح همیشـه در محـدودۀ 
در  مخالـف  ظاهـراً  مسـلِح  گـروهِ  چنـد 
والیت هـای کشـور باقی مانده اسـت و این 
شـورا بـا همیـن رویکـرد، این بار نیـز وارد 
صحنه شـده اسـت. همـه به خوبـی می دانند 
کـه کانال های صلـح و رابطه بـا مخالفان از 
جاهایـی می گـذرد کـه حتـا شـورای عالـی 
صلـح از آن هیچ گونـه اطالعـی نداشـته و 

درآینـده نیـز نخواهـد داشـت. 
بازیگران جنگ و صلِح افغانسـتان، کشورها 
و گروه هایی انـد کـه هرگـز با شـورای عالی 
صلـح رابطـه نداشـته اند. فرسـتادن برخـی 
افـراد از نـامِ ایـن شـورا بـه فـالن نشسـت 
و کنفرانـس، هرگـز نمی توانـد توجیه کننـدۀ 
مصـارف و هزینه هایی باشـد کـه در اختیارِ 
این شـورا قرار گرفته اسـت. شـورای عالی 
صلـح در بهتریـن تعریـف، نهادی بـوده که 
تعـدادی از افـراد مورد حمایـِت ارگ در آن 
جابه جا شـده بودنـد تا از ایـن طریق به نان 

و آبـی دسـت یابنـد. حتا زمانی کـه رهبری 
این شـورا را شـخصیِت قابـِل اعتنایی چون 
اسـتاد برهان الدیـن ربانـی به عهده داشـت، 
بـا همـۀ توانایی هـای مدیریتی و شـخصیتی 
ایشـان، ایـن شـورا نتوانسـت به دلیـل دور 
بـودن از مسـایل اصلـِی جنگ و صلـح، کارِ 
گفت وگوهـای  عرصـۀ  در  نتیجه بخشـی 

صلـح بـا مخالفان مسـلح صـورت دهد.
 اسـتاد فقید، شـخصیت بسـیار ارزشـمندی 
بـود کـه انتظـار بـرده می شـد با نفـوذی که 
در سـطح کشـور و جهان دارد، بتواند برای 
تأمیـن صلح گام هایی بردارد، ولی سـرانجام 
ایشـان قربانِی این راه شـد و افغانسـتان نیز 

به صلـح و امنیت نرسـید! 
اسـت  ایـن  می شـود  مطـرح  کـه  سـوالی 
کـه چـرا شـخصیتی چـون اسـتاد ربانـی، 
نتوانسـت در شـورای عالـی صلـح موفـق 

عمـل کنـد؟ 
پاسـخ ایـن سـوال در طراحـی و کارکـرد 
کـه  اسـت  نهفتـه  صلـح  عالـی  شـورای 
هرگـز بـرای چنیـن هدفـی به وجـود نیامده 
اسـت. شـورای عالـی صلـح تنها روپوشـی 
بـوده اسـت بـرای کارکردهـای پنهـاِن ارگ 
ریاسـت جمهوری افغانسـتان تـا بتوانـد در 
شـعاع آن، حرکت هـای خـود را از چشـِم 
ارگ  هرگـز  دارد.  نگـه  مخفـی  جامعـه 
عالـی  شـورای  بـرای  جمهـوری  ریاسـت 
صلـح، ایـن جایـگاه را واگـذار نشـد که در 
عرصـۀ کالن وارد بحث هـای جنگ و صلح 
شـود. بحث هـای کالِن جنـگ و صلـح در 
افغانسـتان، همواره به دوِش ارگ و کسـانی 
بـوده اسـت کـه نزدیک تریـن رابطـه را بـا 

داشـته اند.  آن  حاکمـاِن 
حـاال نیز گمـان نمـی رود که شـورای عالی 
در  آرایـش جدیـد  ایـن  بـا  بتوانـد  صلـح 
کارکردهـای خـود تغییـری وارد آورد. ایـن 
شـورا بازهـم در همـان محـدودۀ کوچـِک 
چنـد گـروه و فـردِ مخالـف باقـی خواهـد 
بـود و کارهـای کالن همچنان به عهدۀ ارگ 
و اطرافیـاِن رییس جمهـوری باقـی خواهـد 
مانـد. آقـای غنی بـا تبعیت از سـلِف خود، 
رونـد صلح را در انحصار خواهد داشـت و 
همـه چیز به صـورِت پنهانی انجـام خواهد 

گرفت!
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از مدت های طوالنی، رییس و معاونان و  سرانجام پس 
دبیر شورای عالِی صلح تعیین شدند. این تغییرات بعد از 
کشمکش های فراوان، زمانی صورت گرفت که این شورا 
مورد انتقاداِت شدید قرار گرفت، کارآیی آن زیر سوال 
رفت و حتا کشورهای حامِی این شورا نیز کمک های شان 

را به این اداره قطع کردند. 
گذشته  در  صلح  عالی  شورای  کارکرد  از  که  جایی  تا 
نداشته  مردم  برای  چندانی  کارایِی  شورا  این  برمی آید، 
صلح،  عالی  شورای  رییس  نخستین  شهادِت  از  بعد  و 
این شورا به کلی فاقِد کارایی شده است. شاید نخستین 
قدمِ کالِن این شورا، همان اقدامی بود که سبب شهادت 
استاد ربانی شد و بس! اما حاال که شورای عالی صلح، 
افرادِ جدید عرِض اندام کرده است نیز، بعید  با حضورِ 

است که بتواند کاری از پیش ببرد. 
اعالن شخصیت های جدید در رأس شورای عالی صلح، 
طرف  هر  از  چهارجانبه  گفت وگوهای  که  شرایطی  در 
روان است، واقعیِت این شورا را اندکی دستخوش تحول 
شورا  این  می خواهد  ریاست جمهوری  یعنی  می کند؛ 
یک سلسله  مشروعیِت  تا  شود  احیا  شرایطی  چنین  در 
کند.  تأمین  را  دارد  که جریان  بازی هایی  و  گفت وگوها 
در  تغییرات  ایجاد  برجستۀ  حقیقِت  دیگر،  طرف  از  اما 
شورای عالی صلح، این است که میلیون ها دالری که به 
این شورا تعلق می گرفت، ادامه یابد و حاال با تغییراتی که 
در شورای عالی صلح صورت گرفته است، احتمال دارد 
که کمک های تعلیق یافته به این شورا از سر گرفته شود.  
از طرف دیگر، پیشینۀ شورای عالی صلح و آن چه در این 
عالی  شورای  که  می دهد  نشان  است،  شده  افشا  روزها 
صلح، هرگز یک منبع خیر به مردمِ افغانستان نبوده است؛ 
زیرا از طریق همین شورا و به واسطۀ کارِ همین شورا، 
استاد ربانی از بین رفت و نیز برخی جریان های مخالف 
هالل،  قطب الدین  طریق  از  حکمتیار،  آقای  حزب  مثل 
از  شاخه یی  نیز  و  آورد  به دست  دالر  پنحاه هزار  ماهانه 
بودجۀ  از  اعضای طالبان،  از  از طریق برخی  طالبان هم 
این شورا حمایت شدند و کساِن دیگری هم از آدرِس 

این شورا به گونۀ مفت پول به دست  آوردند. 
منبِع  این شورا نمی تواند  افراد جدید،  با آمدِن  حاال هم 
خیری برای مردم افغانستان باشد؛ زیرا بیشتر کسانی که 
که  هسـتند  کسانی   شده اند،  تعیین  این سمت ها  به  تازه 
فاقد توانایی برای مذاکره اند و فقط یکی از آنان، تجربۀ 
مذاکره را در گذشته داشته است. از طرف دیگر، چون 
این شورا در بحِث گفت وگوهای صلح جایگاهی ندارد 
و نیز یک استراتژی منظم برای صلح از طریِق این شورا 
ترتیب نشده است و نیز اراده یی برای ایجاد صلح در ذهِن 
رهبران به خصوص رییس جمهوری نیست و واقعیت های 
صلح  به  یافتن  دست  نشان دهندۀ  هم  سیاسی  موجود 
نیستند، این شورا بازهم ناکاره و بی کاره می ماند و فقط از 
همان جایگاهِ سمبولیِک گذشته برخوردار می شود و بس.
شورای  نامِ  زیر  که  است  این  همه  از  خطرناک تر  اما   
انجام  مشکوکی  حرکت های  سامان،  این  و  صلح  عالی 
و  استخباراتی  بازی های  به  بخشیدن  مشروعیت  شود. 
نام شورای عالی صلح، بزرگ ترین  تمامیت خواهانه زیر 
مردم  بر  شورا  این  آدرِس  از  می تواند  که  خطری ست 

افغانستان وارد شود. 
توجه  با  کدام  هر  عالی صلح،  اعضای جدیدی شورای 
قابل  نیز  و  محاسبه  قابل  ارتباطات شان،  و  گذشته  به 
قابل  هم  کشور  به  دوستی شان  میزان  و  اندازه گیری اند 
انتظار  آنان می توان  از همۀ  این حال  با  اما  توجه است؛ 
که  بازی هایی  به  نسبت  را  افغانستان  منافع  که  داشت 
برخی از چهره ها در نظام کنونی به راه انداخته اند، ترجیح 
صلح،  عالی  شورای  نام  زیر  که  ندهند  اجازه  و  دهند 
اقدام های خالف منافِع مردم افغانستان صورت گیرد. این 
بزرگ ترین کاری است که مسووالِن این شورا می توانند 

در حِق مردم افغانستان انجام دهند. 

شــورای عــالی صـلح
 منبِع خیر یا شر؟

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1728  سه    شنبه       4 حو ت  /    ا  سفند      y   1394  14 جما د ی  اال و ل  y 1437   23 فبر و ر ی    2016

شورای عالی صلح تنها روپوشی بوده است برای کارکردهای پنهاِن ارگ ریاست جمهوری 
افغانستان تا بتواند در شعاع آن، حرکت های خود را از چشِم جامعه مخفی نگه دارد. 
را واگذار نشد که  این جایگاه  برای شورای عالی صلح،  هرگز ارگ ریاست جمهوری 
در  صلح  و  جنگ  کالِن  بحث های  شود.  صلح  و  جنگ  بحث های  وارد  کالن  عرصۀ  در 
با  را  رابطه  نزدیک ترین  که  بوده است  و کسانی  ارگ  به دوِش  افغانستان، همواره 

حاکماِن آن داشته اند 

شورایی که هیچ
 رابطه یی با صلح ندارد

احمــد عمران



سلوبدان لکیک 
برگردان: مختار یاسا

رشد سریع داعش در سوریه و عراق در حال حاضر، دیگر 
موفقیت های پی هم را نصیب نمی شود و به کندی گراییده 
است؛ اما به شدت تالش دارد تا جای پا و دامنه حضورش 

را در افغانستان گسترش بدهد.
را  افغانستان  این گروه در  کارشناسان، عدم موفقیت سریع 
به مقاومت سنتی افغان ها علیه سلطه خارجی و حقیقتی که 
ایدیولوژی خشن این گروه حتی در میان  محافظه کارترین 
قشر جامعه افغانی قادر به جای گیری نیست، نسبت می دهند.
برخالف گروه داعش، گروه طالبان یک جنبش جنگی کاماًل 
داخلی افغانستان است که هرگونه ایدیولوژی جهانی را رد 
حکومتی  علیه  جنگ شان  به  حالی که  در  آن ها  است.  کرده 
و  حضور  علیه  شدیدا  می دانند،  آمریکا  تابع  را  آن  که 

دست اندازی های دولت اسالمی مخالفت کرده اند.
نیروهای  خروج  حال  در  فرمانده  کمپ بل،  جان  جنرال 
آمریکایی و ناتو در افغانستان در اوایل ماه جاری با استفاده 
نام عربی این گروه به خبرنگاران گفت: »طالبان خطر اصلی 

برای دولت وحدت ملی افغانستان است، نه داعش«.
تروریزم  با  مبارزه  تالش های  از  که  کمپ بل  هم،  آن  با 
وجود  با  کرد  اضافه  می کند،  نظارت  نیز  افغانستان  در 
مواجه  آن  با  افغانستان  در  اسالمی  دولت  که  مخالفت هایی 
است، این گروه به رشد  خود ادامه داده و از توانایی »زیادی« 

برای سربازگیری برخوردار است.
به گفته کمپ بل،  به صورت تخمینی حدود ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ 
جنگ جوی گروه دولت اسالمی )داعش( در مناطق مرزی با 

پاکستان که اکثرا مناطق بسیار منزوی و کوهستانی در والیت 
شرقی ننگرهار هستند، متمرکز شده اند.

خراسان  شاخه  این که  گفتن  با  غنی،  اخیراً  جمهور  رییس 
داعش در سال گذشته در افغانستان »شکست« خورده است، 
که  است  تاریخی  منطقه یی  خراسان  کرد.  زیاده روی  بسیار 
بخش هایی از ایران امروزی، افغانستان و ترکمنستان را شامل 

می شود.
گروه نوپای داعش در آغاز، یک سال قبل در والیات جنوبی 
اولین  اما  داشت.  بسیار کوچک  کندهار حضوری  هلمند و 
رهبر این گروه، مال عبدالرئوف خادم که یک فرمانده سابق 
بود، در  بریده  طالبان  از  اخیر سال ۲۰۱۴  در  بود و  طالبان 
یک عملیات هوایی در ماه فبروری سال گذشته کشته شد. 
جانشین او نیز یک ماه بعد با عین سرنوشت، دچار شد. از آن 
به بعد،  گروه دولت اسالمی در جنوب افغانستان دیده نشد.

جنگ جویان  که  می گویند  ناتو  و  افغانستان  امنیتی  مقامات 
پاکستانی و  افغانی و  اکثرا اعضای فراری طالبان  این گروه 
تحریک اسالمی ازبکستان هستند که سال ها در مناطق مرزی 
با پاکستان فعال بوده اند. آن ها می گویند که در حال حاضر 
اکثریت رهبران این گروه، تندروان پاکستانی هستند که در 

آن سوی مرز )خاک پاکستان( فعالیت دارند.
برهان عثمان، محقق شبکه تحلیل گران افغانستان که در مورد 
در  داعش  که  می کند،  گفت  تحقیق  شبه نظامی  گروه های 
اشتباه شده  افغانستان دچار  در  قسمت گسترش حضورش 
است؛ افغانستان سرزمین بسیار دور از مرکز دولت اسالمی 

در خاورمیانه است.
اسالمی، گفت:  دولت  گروه  عربی  نام  کاربرد  با  نیز  عثمان 

»افغانستان سرزمین داعش نیست  افغانستان دشمن تاریخی 
عناصر خارجی بوده است«.

جک ولین هازلتون که استادیار کالج جنگی ایاالت متحده 
است، گفت که ایدیولوژی و اهداف سیاسی دولت اسالمی 
در تقابل با آداب و رسوم اجتماعی افغانستان و حس سنتی 

نشنلیستی در این کشور قرار دارد.
هازلتون گفت: »این تقابل باعث می شود تا داعش، فقط یک 
باشد  دیگر  مسلح  گروه های  بسیاری  کنار  در  مسلح  گروه 
به طبلی  و  تاریک است  بسیار  اهداف سیاسی  دنبال  به  که 

می  کوبد که برای افغان ها پرسش برانگیز و مشکوک است«.
گروه داعش در افغانستان سال گذشته تالش کرد تا از جنگ 
این  بنیان گذار  اعالم مرگ  نتیجه  میان گروهی طالبان که در 
گروه، مال محمد عمر به وجود آمده بود، استفاده نماید. به 
از اعالم  میان طالبان پس  با بروز تنش ها  گفته کارشناسان، 
رهبری مال اختر منصور، گروه دولت اسالمی حضور اش را 
به والیت های کنر و نورستان در امتداد مرز شرقی کشور با 

پاکستان، توسعه داد.
دولت  گروه  تالش های  این  اما  حکومتی،  مقامات  گفته  به 
اسالمی پس از این که منصور حدود ۱۰۰۰ جنگ جوی طالبان 

را برای بیرون راندن آن ها فرستادند، به ناکامی انجامید.
حتی دیگر  در ننگرهار نیز جای پای دولت اسالمی به شکل 

روزافزونی مشکوک و پرمخاطره می شود.
حضرت حسین مشرقی وال، سخنگوی پولیس ننگرهار گفت: 
را شکسته ایم.  آن ها  پشت  ما  است.  رفتن  حال  در  »داعش 
بازداشت  و  زخمی  کشته،  را  داعش  جنگ جوی  صدها  ما 

کرده ایم«.
دورترین  در  تنها  داعش  جنگ جویان  مشرقی وال،  گفته  به 
نقاط روستایی والیت ننگرها، در ولسوالی اچین که نزدیک 

مرز پاکستان است ، حضور دارند.
او گفت: »مردم محلی در هرجایی مخالف داعش هستند«.

یک گروه شبه نظامی طرفدار حکومت که متشکل از مبارزان 
نمایند گان  مجلس  معاون  قدیر،  ظاهر  رهبری  به  داوطلب 
تعقیب  تحت  کوهستانی  مناطق  در  را  داعش  نیز  می باشند 

دارند و در پی  نابودی گروه داعش هستند.
 ۴۵ که  کردند  اعالم  چهارشنبه  روز  امنیتی  نیروهای 
جنگ جوی گروه دولت اسالمی را در جریان دو روز گذشته 

در ولسوالی اچین از بین برده اند.
عراق  و  سوریه  در  جنگ جو  هزار  ده ها  که  اسالمی  دولت 
به شمول  مناطق  دیگر  در  فعالیت هایش  در گسترش  دارد، 
آفریقای شمالی، آسیای میانه و جنوب آسیا، موفقیت چندانی 

نداشته است.
در لیبیا که پس از سقوط معمر قزافی در سال ۲۰۱۱، هیچ گاهی 
نبوده، جنگ جویان داعش  قدرتمند  کارا و  دارای حکومت 

فقط یک ناحیه ساحلی را با وسعت صد مایل در اختیارشان 
مثل  دیگر  کشورهای  در  گروه  این  تالش های  دارند.   اما 
هند، بنگالدیش و اندونیزیا موفقیتی را در پی نداشته است. 
هرچند که این گروه مسوولیت حمالت جداگانه ای را باالی 

پولیس و گروه های مذهبی به عهده گرفته است.
چقدر  نوپا  گروه های  این  که  است  نشده  روشن  هنوز 
سوریه  اسالمی  دولت  رهبری  از  را  دستورات شان  و  پول 
خالفت  نیز  کشور  دو  این  در  می کنند.  دریافت  عراق  و 
بمباردمان های  و  فشار  تحت  گروه،  این  خود اعالم شده ی 
روسیه،  هوایی  نیروی  آمریکا،  رهبری  به  ائتالف  شدید 

نیروهای دولتی و شبه نظامیان کردی قرار دارند.
کمپ بل گفت: »گفتن این که چقدر کمک از سوریه و عراق 
ارشد  رهبری  که  داریم  باور  ما  اما  است.  سخت  می رسد، 
این گروه در افغانستان با رهبران دولت اسالمی در عراق و 

سوریه در ارتباط هستند«.
رییس جمهور اوباما ماه گذشته،  پس از حمله گروه داعش 
آمریکای  فرماندهان  به  جالل آباد،  در  پاکستان  کنسولی  به 
صالحیت داد تا اعضای گروه دولت اسالمی در افغانستان 
نظامیان  به  که  بود  فرمانی  اولین  این  بدهند.  قرار  را هدف 
در  را  اسالمی  دولت  تا گروه  می دهد  اجازه  متحده  ایاالت 
یک سرزمین دیگر غیر از سنگر اصلی آن در عراق و سوریه، 

مورد حمله قرار بدهند.
گروه های  قالب  در  گروه  این  جنگ جویان  این که  دلیل  به 
فعالیت  ناهموار  مناطق  دارند و همیشه در  فعالیت   کوچک 
می کنند، برای نیروهای زمینی، ردیابی و تعیین موقعیت آن ها 

پیش از گم شدن در مناطق مرزی، مشکل است.
شود،  گرفته  نامش  نخواست  که  غربی  مقام  یک  گفته  به 
هواپیماهای بدون سرنشین که می توانند مدت زیادی باالی 
به  قادر  بدهند،  انجام  جستجو  عملیات  کوهستانی  مناطق 

تشخیص و گزارش موقعیت اعضای گروه داعش هستند.
پس از صدور آن فرمان اوباما، یک هواپیمای بدون سرنشین 
به نام  که  را  گروه  این  رادیویی  پایگاه  حمله اش،  اولین  در 
صدای خالفت به صورت غیرقانونی از یک ناحیه غیرقابل 

دسترس در والیت ننگرهار نشرات می کرد، تخریب کرد.
حبیبه سادات، یک عضو پارلمان از والیت هلمند گفت که 
امنیتی در سال گذشته جلو رشد این گروه را در  نیروهای 
آنجا گرفت و جنگ جویان داعش مجبور شدند تا به مناطق 
فرار  است،  آنجا سخت  به  دسترسی  که  پاکستان  با  هم مرز 

کنند.
از  فعالیت هایش  آغاز  در  درست  داعش  »جلوی  گفت:  او 
قدرت مند شدن، گرفته شد. اما دولت باید این فشار را حفظ 
بر  دوباره  شوند،  گرفته  نادیده  آن ها  که  صورتی  در  کند؛ 

خواهند گشت«.
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داعش دامن می گستراند

 محمد اکرام اندیشمند
 ښاي ډير لږ کسان حتی هغه څوک چې په ذهنی توگه 

روښانه  دا  اويس،  طرفداران  او  مالتړي  طالبانو  د  هم 

حقیقت په بټ نکړي چې په افغانستان او پاکستان کي 

پښتانه د طالبان د دلې اصلی قربانیان دي. د طالبانو له 

ظهور او د دي شلوکالو جګرې په پام کي نیولو رسه چي 

هره ورځ د رسحد په دواړه و لورو کې پښتانه د طالبانو 

د جنګ او تروریستي اعاملو قربانیان ګرځي. دا خربه، 

چې چه دا خرب پانی د ۱۳۹۴ ملریز کال په اوړ دوکی له 

ارزگان او پکتیا له میرمنو او ښځينه وڅخه یو تن هم د 

کانکور په ازموینه کی د پوهنتون د شمولیت لپاره کدون 

کنړ،  قندهار  زابل،  خوست،  دپکتیا،  او  شو.  ونکړای 

څخه  والیتونو  هلمند  او  وردگ  میدان  لوگر،  لغامن، 

جذب  کې  پوهنتونونو  په  نجونې  سلولږې   )100( له 

د  المل  قربانئ  دودې  نا  داسې  ټولني  پښتون  د  شوي، 

طالبانو له شتون اوجګرې څخه په ډاګه کېږې. طالبان 

یوه کافر گی تروریستی، ظامله، وحشی، د مدنیت ضد 

او د ټولو مدين، ټولنیزو حقوقو پر ضد ډله ده. په ټوله 

کي تروریستی ډ يل او په ځانګړي توگه طالبان مخکی 

او  يش  پيژندل  و  مخی  له  هویت  قومي  د  چې  دې  له 

تروریست  وکړي  منایندگي  څخه  گټو  ملی  قومی-  له 

او جنایتکاران دي که د افغانستان د طالبانو تروریستي 

یوي  د  پښتانه هم وي، خو  اساس  پر  قوم  د  ډيرئ  ډله 

تروریستی ډيل تر رس لیک الندې د پښتنو د سولې او 

کوم  کي  پاکستان  په  نه  او  افغانستان  په  نه  لپاره،  گټو 

ارزښت او اهمیت قایل شوي دي. د طالبانو ډله مخکې 

د  دوي  د  او  کړې  و  منایندگی  پښتون  له  چې  دې  له 

د  تروریستی  یوه جنایتکاره  مدافع شې،  او ګټو  حقوقو 

له چي دسیمی او نړی د تروریستی موخو او ګټو د مدا 

فعینو پوري اړه لري. دا ډله په ځانگړې توګه د پاکستان 

طالب  ده.  اړونده  پورې   )ISI( استخباراتو  نظامي 

سیموکې  جنوبی  میشتو  پښتنو  په  هیواد  د  تروریستانو 

د  اوږ دوکی  په  او جنایت  د جنګ  کلونو  ټولو  د خپلو 

ترور  میرمنی  په ګانه سمبال  پوهنې  د  او  پښتنو لوستې 

کړی، ښوونځي یی د میرمنو، نجونو او حتی د هلکانو 

د  څو  وکړه  هڅه  نو  تروریستا  طالب  دې.  يل  تړ  پرمخ 

ذبح  څرب  په  پسه  د  انسانانو  د  او  کلتور  لو  کو  رسپرې 

کول د جهاد په نوم؛ په حقیقت کې د وحشت د کلتور 

او د پښتنو ترمنځ د یو غیر انسانی او غیر اخالقې عمل 

افغانستان  خواوو  و  دواړ  رسحد  د  الندې  رسلیک  تر 

پری  د رس  انسان  د  او حتی  دکړي  دو  کی  پاکستان  او 

کولو لپاره یې توره د یو پښتون نا بالغ ما شوم )هلک( په 

الس د ټولو عامو خلکو په مخکې کېښوده. د طالبانو 

د دلې په هکله داسې ښکاره او دمنلو و رو حقایقو په 

پاملرنې رسه چې نن ورځ طالبانو د دنډ غورې او بغالن 

سیموکې سنگر نیولی او هڅه کوی څو د دې سیمې د 

پښتنو له ټولنې څخه د یوې قومي او ټولنیزې پایګاه په 

توگه ګټه پورته کړې. اوس دا یو پښتنه د بحث او ځواب 

و ړده چې آیا د طالبانو شتون په دې سیموکې د پښتو له 

په والیت کی همغاړیتوب  د بغالن  او گټو رسه  سولی 

لري. د دې پوښتنی په هکله بحث او ځواب په څانګړی 

توګه د ځینو پښتنو بغالنیانو د رضایت نه ښودلو په لړ 

له کمیسیون څخه  اورید و  د  تاکنیز و شکایتونو  د  کې 

عبدالستار سعادت او د بغالن والیتی شورا غړی شمس 

بغالن مرکزي سیموکي  او  ډند غوری  په  بارکزي  الحق 

دنظامي  قواوو  دولتی  دی  سیمې  مهمی  ډیرې  چي 

عملیات په هکله خپله نا رضایتی؛ البته د طالبانو پر ضد 

تلفاتو  د  وګړو  ملکی  د  بلکی  نه  کې  برخه  په  عملیاتو 

په هکله ښایی. ریښتنی خربه داده چې د بغالن والیت 

قومی، ټولنیزو، مذهبی او ډون له مخی د افغانستان له 

شپږ وړ والیتونو څخه شمیرل کیږی. په دې والیت کي 

امامه  لس  دو  سنی،  قومونه؛  مذهبې،  درې،  بیل  بیال 

دې  د  کوي.  ژوند  ګان  شیعه  اسامعیله  او  گان  شیعه 

والیت د قومې او مذهبی ټولنو ترمنځ د تیرو کلونو اوږ 

دو کې د میل خالف د ټول هیواد به سطح د ټولنیزو بی 

عدالتی او تبعیض له شتون رسه رسه د دوي اړیکی له له 

تاوتریخوالې او جنګ جګړ و څخه خالې ارزول شوې 

دې. په دي والیت کې د ټولو قومونو په څانګړی توګه 

د دوې د ځینو قومونو ترمنځ لسگونه کلونو له ګډ ژوند 

رسه د دوې ترمنځ دوینی اړیکی هم رامنځه شوې دې. 

د بغالن والیت همدا اړیکې او په خپلواکې سکښت ډیر 

ترډیره د دوې ترمنځ پراخه ګډې ګتې د بغالن خلکو او د 

دې والیت قومې- مذهبی ټولنو د راټو لیدو بنسټ شوې 

دې. په بغالن کی له ټولو بیال بیلو قومې او مذهبی ټولنو 

رسه هوسا ژوند کول او د ټولنیزه ژوند بیال بیلو اړخونو 

د  کول  ژوند  کې  فضا  ارامتیا  او  امنیت  د  کې  برخه  په 

دې ګتو بنستیزه برخه جو ړوې ؛ خو د طالبانو شتون د 

یوې تروریستی ډلی په ټوګه د خلکو او بیال بیلو قومې 

ټولنو د ګټو لپاره ډیره نا آرامه او قربته ورته د ژوند فضا 

رامنځه کوې. د طالب تروریستانو شتون په ډند غوری 

او د بغالن والیت پښتون میشته مرکزی سیموکئ د دي 

والیت د ټولنی سوله له منځه وړی، چې په دې والیت 

کې د قومې او مذهبی نفاق او دښمنئ په نوم تخمونه 

بغالنی/  هر  د  باید  برداشت  ناسم  او  وېره  دا  کریې. 

بغالنیانو په ذهن کې الره جوړه نه کړی، چی د طالبانو 

شتون د قومی لید لورې له مخی د هغوې د ګټو سبب 

کیدای شې. ځکه طالبان د یوې تروریستی ډلې په توګه 

بهرنیو پښټنو د  نور و  او  پاکستان نظامې استخبارات  د 

په  ډلې  قومې  یوې  هیڅ  د  چې  ده،  وسیله  استخباراتو 

ځانګړی توګه د بغالن د پښتنو ټولنی په ګټه نه دې. د 

دې ټولنې د خلکو ګته او سوله له دې سیمې او خلکو 

له منځه د تروریستو طالبانو په ویستلو کې ده

آیا په دنډ غوري او مرکزي بغالن کي د طالبانو شتون او پایښت 

د دي والیت دپښتنو په ګټه دی؟
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میوه مهم ترین 

خوراک هاست

و فقط همۀ ما فکر می کنیم که خوردن میوه، یعنی خریِد آن، پوست کندنش 
گذاشتنش داخِل دهان. اما به این ساده گی که فکر می کنیم هم نیست؛ بسیار 

مهم است که بدانیم چه گونه و چه وقت باید میوه بخوریم؟
میوه ها را نباید بعد از مصرف غذا بخورید. آن ها باید زمانی خورده شوند که 
معده خالی است. اگر میوه ها را با معدۀ پر بخورید، نقش مهمی در مسموم 
انرژی  زیادی  مقدار  با  را  بدن تان  داشت؛  خواهند  بدن تان  سیستم  کردِن 
تأمین می کنند که این انرژی به جای مفید بودن، باعث از دست دادن وزن 

و کاهش قدرت برای انجام دیگر فعالیت های زنده گی می شود.
برای مثال درنظر بگیرید که دو تکه نان و یک تکه میوه خورده اید؛ تکۀ 
میوه آماده است که مستقیمًا وارد معده و رودۀتان شود، اما به دلیل آن دو 
تکه نان، از ورود سریع آن به روده جلوگیری می شود. در این بین همۀ غذا 
فاسد شده، تخمیر می شود و به اسید تبدیل می گردد، به محض این که درون 
معده، میوه با غذا و آنزیم های گوارشی تماس پیدا می کند، همۀحجم غذا 

شروع به از بین رفتن و فاسد شدن می کند.
پس لطفًا میوه های خود را زمانی مصرف کنید که معدۀتان خالی است و 
َکل شدن،  مو،  سفیدی  کنید.  میل  غذایی تان  وعده های  از خوردن  قبل  یا 
عصبانیت و گودی های سیاه زیر چشم، همۀشان اتفاق نخواهند افتاد اگر با 

معدۀ خالی میوه میل کنید. 
اگر شما روش صحیح میوه خوردن را کاماًل بیاموزید، شما به راز زیبایی، 
پیدا خواهید  طبیعی دست  وزن  و  شادابی  انرژی،  عمر طوالنی، سالمت، 
کرد. زمانی که نیاز دارید که آب میوه بنوشید، فقط آب میوۀ تازه بنوشید، نه 

آب میوۀ کنسروها. 
میوه های پخته شده و حرارت دیده را نخورید، چرا که هرگز مادۀ مغذی 
میوه ها را دریافت نخواهید کرد و تنها مزۀشان را دریافت می کنید. حرارت، 

تمام ویتامین ها را از بین می برد.
آب میوه  باید  اگر  اما  است.  آن  آِب  نوشیدن  از  بهتر  کامل،  میوۀ  خوردن 
بنوشید، طوری بنوشید که دهان تان پر شود و آن را آرام آرام قورت دهید، 
چرا که باید اجازه دهید که آب میوه با بزاق دهان تان قبل از قورت دادِن 
آن کاماًل ترکیب شود. می توانید برای پاک سازی بدن تان ۳ روز فقط میوه 

مصرف کنید. 
 کیوی، میوه یی کوچک اما بسیار مقوی ست. این میوه، منبع خوبی از پتاسیم، 
منیزیم، ویتامین ای و فیبر است. حجم ویتامین سِی این میوه دوبرابِر حجم 

ویتامین سی مالته است.
روزانه خوردن یک سیب، بیماری را از شما دور می کند. اگرچه سیب مقدار 
اما دارای آنتی اکسیدان ها و فالون هاست که هر  کمی ویتامین سی دارد، 
دوی این  ها فعالیت ویتامین سی در بدن را زیاد کرده و تسهیل می بخشند و 
در نتیجه ریسک مبتال شدن به سرطان روده، حمالت قلبی و سکته کاهش 

پیدا می کند.
ابتال به سرطان،  توت زمینی لقب میوۀ محافظ را دارد و از بدن در برابر 
گرفته گی رگ ها و رادیکال های آزاد محافظت می کند. مالته نیز کلسترول را 
کم می کند، از ایجاد سنگ در بدن جلوگیری کرده و یا سنگ های موجود 
در بدن را از بین می برد و هم چنین ریسک ابتال به سرطان روده را کاهش 
می دهد. پس با مصرف میوه ها به روش درست آن، می توانید بر سالمتی و 

طول عمرتان بیافزایید.

نسترن میرزایی 
بررسی تاریخ تکامل فمینیسم نشان می دهد 
که فمینیست ها در دهۀ ۱۹۳۰ تصور خوبی 
اجتماع  در  آن  نقِش  و  خانواده  به  نسبت 
بنیان  تحکیم  در  سعی  هم چنین  و  داشتند 
خانواده، زنانه سازی جامعه و تکریم فرزند 
تربیِت  فرایند  در  مادر  نقش  از  تقدیر  و 
کودک داشتند. آن ها سعی داشتند از طریق 
نقش  فرزندپروری،  و  خانواده  تحکیم 
کانون  و  دهند  افزایش  جامعه  در  را  زنان 
برابر  در  پناهگاهی  صورت  به  را  خانواده 
خسته گی ها و فشارهای ناشی از محیط کار 
عنوان  به  زن  و  می کردند  تبلیغ  اجتماع  و 
شخصیتی خانواده پرور، می توانست اجتماع 

را به سوی توسعه سوق دهد. 
این  سوی  به  فمینیست ها  تدریج  به  اما 
و  نابرابری  کانون  خانواده  که  رویکرد 
است،  جامعه  در  زن  حقوق  تقارن  عدم 
که  می کردند  ادعا  آن ها  کردند.  پیدا  سوق 
و  زن  حقوق  تضییع  برای  مکانی  خانواده 
به  زنان  آن  در  که  است  نابرابری  صحنۀ 

انقیاد کشیده می شوند. از نظر فمینیست ها 
برای  تنیده  درهم  ساختار  دو  خانواده  در 
انقیاد زنان است: جایگاه زنان در مقام مادر 
و همسر، روندهای تربیتی خانواده که منش 
زنانه و مردانه را در فرزندان نهادینه می کند 
خود  فرزنداِن  به  را  منش ها  همین  آنان  و 
منتقل می کنند و به این ترتیب، سلطۀ مرد 

و فرودستی زن را تداوم می بخشد. 
سنتی  فمینیسم  که  حالی  در  بنابراین 
گونۀ  سازد،  متحد  را  خانواده  می کوشید 
طبیعی  خانوادۀ  که  دارد  سعی  آن  افراطِی 
خانواده گی  زنده گی  آن ها  ببرد.  بین  از  را 
قرار  تحقیر  مورد  را  زنان  فرزندپروری  و 
فرزند  حس  و  خانواده  کانون  و  می دهند 
تضییِع  برای  وسیله یی  را  زنان  دوستِی 
حقوق شان می دانند؛ از این رو نقش مخربی 

است.  داشته  خانواده  بنیان  و  اجتماع  در 
و  سازنده  جایگاه  خانواده  که  حالی  در 

شایسته یی در پیوند اجتماع و افراد دارد. 
خانواده  که  باشیم  داشته  نظر  در  باید 
مهم ترین نهاد اجتماعی است که می تواند به 
نیازهای معنوی، مادی، احساسی و عاطفی 
جای گزینی  بدون  و  موثر  پاسخ  انسان ها 
واحد  یک  خانواده  آن،  بر  عالوه  بدهد. 
مکانی  نیز  و  آموزشی  اقتصادی،  سیاسی، 
برای پرورش و تربیت فرزند است. فرزند 
و  امنیت  احساس  مادر  و  پدر  کنار  در 
آرامش به دست می آورد و همین احساس، 
را  او  روانی  و  نیازهای روحی  از  بسیاری 
به  والدین  و  فرزند  پیوند  می سازد.  تأمین 
عنوان عنصری محوری در روابط انسانی و 
احساسات فردی وی می باشد که این پیوند 
بسیاری از نیازهای زیستِی کودک را تامین 
و  فرد  میان  پلی  مانند  خانواده  می نماید. 
اجتماع است که در تعامل و جامعه پذیری 
از  خانواده  کانون  دارد.  وافری  نقش  وی، 
بسیاری از لحاظ پشتوانۀ ارزش مندی برای 

زنده گی اجتماعی محسوب می گردد. 
اما امروزه در جوامع غرب، نهاد خانواده در 
اثر پیدایش پاره یی از مکاتب و دیدگاه های 
انحرافی، بسیاری از عملکردهای اجتماعی 
به  و  داده  دست  از  را  خود  فرهنگِی  و 
مدرن  جوامع  در  کم اثر  و  کم رنگ  نهادی 
نیز  تبدیل گشته است. فمینیسم  و صنعتی 
غربی  مکاتب  از  گرفته  نشأت  دیدگاهی 
کانون  نابودی  باعث  آن  نظریاِت  است که 
خانواده در برخی از جوامع گردیده است. 
معرفی  عنصری  عنوان  به  را  خانواده  آنان 
می نمایند که مانع رشد اجتماعی و روانِی 
مسأله  این  می گردد.  اجتماع  کل  و  زنان 
چون با واقعیت کارکرد خانواده در اجتماع 
مغایرت دارد، تأثیرات مخربی در جامعه و 
احساسات شهروندان که ریشه در کودکی 

و سردرگمی آن ها دارد، گذاشته است. 
اندیشه ورزان  و  نویسنده گان  از  بسیاری 
غربی در آثار خود به این مسأله پرداخته اند. 
زیر  خود  کتاب  در  ویلسون  کیو  جیمز 
که  می کند  بیان  ازدواج”  “مشکل  عنوان 
و  فرزندان  بین  عاطفی  رابطۀ  و  پیوند 
والدین وجود دارد و این احساس ریشه در 
نیازهای  از  فطرت و سرشِت آن ها دارد و 
زیستِی آن ها محسوب می شود؛ پس جوامع 
پرورش  و  ایجاد  زمینه های  که  موظف اند 
این احساس را بین والدین و کودکان شان 
ایجاد نمایند. وی، راه حل و راهکار بسیاری 
که  می داند  ازدواج  در  را  مشکالت  از 
مسووالن جامعه می بایست جهت حفظ و 

تشکیل آن اقدامات الزم را داشته باشند. 
هرچند امِر ازدواج در جوامع و فرهنگ های 
داشته  متفاوتی  اشکال  می تواند  مختلف 
در  آن،  به  مربوط  رسوم  و  آداب  و  باشد 
است؛  یکدیگر  از  متفاوت  جوامْع  فرهنگ 
ولی هدف اصلِی آن تحکیم بنیان خانواده و 
اجتماع و محافظت از زنده  گی خانواده گی 
از  جوامع  تمامی  تهدیدهاست.  برابر  در 
مثبت  تصور  خانواده،  تشکیل  و  ازدواج 
امر  این  به  را  افراد  و  دارند  شایسته یی  و 
نوعی  خانواده  که  چرا  می کنند،  تشویق 
به ارضای  پایداری ست که  تعهد اجتماعِی 
بسیاری از نیازهای جسمی و روحِی انسان 

مشروعیت می بخشد. 
پرتگاه  لبۀ  بر  خانواده ها  حاضر،  حال  در 
بحران  نوعی  و  گفته اند  قرار  اضمحالل 
اما  است.  شده  ایجاد  جوامع  در  اجتماعی 
بهترین  قطعًا  خانواده،  تشکیل  و  ازدواج 
و  اجتماعی  مشکالت  حل  برای  راه حل 
مبنایی برای زنده گِی مشترک و خانواده گی 
به عنوان یکی  ازدواج به چند دلیل  است. 
از شاخص های مهم خانواده تلقی می گردد: 
اهمیت وراثت سلسله مراتبی، اهمیت تداوم 
نگهداری  مسوولیت  و  والدین  مراقبت 

فرزندان، کنترل اجتماعی و تعهد قانونی. 
دچار  جوامع  در  خانواده  بنیان  که  زمانی 
مصرف  جنایت،  و  جرم  می شود،  تزلزل 
مواد مخدر و بی کاری نیز در جامعه افزون 
خود  اجتماعی،  معضالت  این  و  می گردد 
به  اجتماع  برای  دیگری  منفِی  پیامدهای 
دنبال دارند که همه دست به دسِت هم داده 
باعث آسیب های روانی و روحی برای تمام 
افراد جامعه به ویژه زنان و کودکان می شوند. 
حال آن که کودکان در نهاد خانواده سعادت 
از  برخورداری  می نمایند،  تجربه  را  واقعی 
وجود پدر و مادر باعث رشد طبیعی کودک 
در  که  است  پناهگاهی  خانواده  و  می شود 
آن، کودک تربیت و آموزش الزم را برای 
ورود به جامعه به دست می آورد و بسیاری 
از نیاز و خواسته های روحی و جسمانی اش 
و  خانواده  در  که  کودکی  می گردد.  تامین 
زنده گی  خود  واقعِی  مادر  و  پدر  کنار  در 
می کند، در مقایسه با کودکی که تنها با یکی 
وضعیت  می کند،  زنده گی  خود  والدین  از 

روحی و روانی بهتری خواهد داشت. 
جامعه  خانواده،  وجود  و  ازدواج  بدون 
اجتماعی  آشفته گِی  و  مرج  و  هرج  دچار 
و فرهنگی می شود، بسیاری از هنجارها و 
الگوهای اجتماعی نظیر تعهد و مسوولیت، 
از دست می دهند؛ چنان که  را  معنای خود 
اکنون واقعیت جوامع غربی، شاهدی بر این 

مسأله است. 

فمینیسم در چـالش
 با خـانـواده و اجتـماع
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داکتر محیی الدین مهـدی
بخش دوم و پایانی

کسانی  هرگاه   :۳ یادداشت 
نوشتن  به  اصرار  هم  هنوز 
چون:  امالیی  صورت هاِی 
غیره  و  دانائـی  بینائـی، 
باید توجه داشت که  دارند؛ 
آنچه بصورت )ء( نوشته می 
نه  است،  همزه  حرف  شود 
در  اینکه  مثل  همزه.  تلفظ 

خط فارسی ط، ث، ظ، ذ، ص و جز آن نوشته می شود، ولی 
ئـی و یی )هر  به هر حال،  تلفظ عربی شان متروک است. 

دو(، تلفظ واکه ی /i/ را نمایش می دهند.
یادداشت۴: پیش از این نیز گفتیم که صامت همزه در فارسی 
سره وجود ندارد. در کلمات مأخوذ از عربی و سایر السنه، 
اما  )همزه در حال سکون(، در وسط و آخر کلمه می آید. 
همزه ای که در اول کلمه می آید، متحرک است، پس ارزش 

واجی ندارد.
یادداشت۵: چنانکه گفتیم: در خط عربی، حرف اول دارای 
سه شکل )ا ئـ ء( است. هرگاه شکل »ا« ساکن باشد، الف 
اول  الف»ا« حرف  فارسی،  در خط  ولی  می شود.  خوانده 
الفبا، حرف مستقلی است که با یک شکل واحد »ا« همیشه 
و همه جا نامش الف است. حرف دوم الفبای فارسی همزه 
)به دو شکل  )ئـ ء( کاربرد دارد. در خط فارسی اَ اِ اُ همزه 

نیستند.

الف و همزه، دو حرف جداگانه:
فارسی، و  الفبای۳۳ گانه ی  اول  الف حرف  ترتیب،  این  به 
همزه حرف دوم آن است؛ و هر کدام یک حرف جداگانه 

بوده، یکی صورت استثنایی دیگر نیست.
پس  است؛   /ā/ واکه ِی  نماینده ِی  الف،  ۱: حرف  یادداشت 

هیچگاه صامت واقع نمی شود:
نویسان  دستور  تصور  بنابرین   .  ... روا، صدا  ماد،  راه،  باد، 
سنتی مبنی بر اینکه در مثالهاِی ذکر شده، حرف الف ساکن 
)َب(  متحرک  )ب(  یعنی  آن  ماقبل  حرف  و  است)بَا˚د( 
نا درستی است؛ زیرا اوالً»ا«صامت و ساکن نیست:  ،تصور 

ثانیًا بَا˚د، چیزی شبیه به بَعدخوانده می شود نه، باد.
یادداشت۲: حرف همزه فقط در حالت سکون- یعنی وقتی 
ائتاّلف،  است:  همزه  صامت  باشد-  صامت  واج  نمایشگر 

بئر، ذئب.
یادداشت۳: گذاشتن عالمه ی فتحه باالی حروف »ب ک یـ« 

در کلمات »باد کار یاد« نادرست است. زیر:
حرف الف، در هر سه مورد فوق ) و در تمام موارد( باعث به 
حرکت در آوردن صامت هاِی ما قبل خود است. پس»حرفی 
میگردد در نقش  که موجب متحرک شدن حروف دیگری 

خودش چگونه می تواند ساکن باشد؟«
الف حرکه دار:

می  نمایش  را   /ā/هم مصوت فارسی،  در خط  الف  حرف 
دهد، و هم نقش یک گرافم را ایفا می کند. به اعتبار نمایش 
ظاهری خط، نویسه هاِی اَ اِ اُ )یعنی گرافم»ا« با نشانه  هاِی 

–َ ، ِ-، ُ-،( نماینده ِی مصوتهای کوتاه /a/،/e/و/o/ هستند.
واکه ِی  دهنده ی  نمایش  »آ«،  دوجزیی  نویسه ِی  یادداشت۱: 

بلند /ā/ در آغاز کلمه است: آغاز،آمد،آرایش.
فرق همزه و الف:

فصلی زیر عنوان » فرق میان همزه و الف«، جایی در دستور 
خط فارسی ندارد؛ زیرا این بحث به خصوصیات و ممیزات 
ارتباط زبان عربی با خط عربی اشاره دارد. چنانکه گفتیم، 
)الف حرکه دار( از جمله نویسه هاِی دو  اُ  اِ  اَ  شکل هایی 
جزیی هستند که در خط فارسی برای نشان دادن واکه های 
کوتاه a،e،وo در آغاز کلمه استفاده می شوند؛ به هیچ وجه 

به صامت متحرکی )که رویهم دو صوت تلقی شود(، داللت 
نمی کند.

ایران،  ایرج،  کلماتی چون  آغاز  در  الف  یادداشت۱: حرف 
 /i/ جزئی از یک نویسه ِی دو حرفی »ایـ« است که رویهم

تلفظ می شود.
حرف اول در چنین حالِت » ترکیب دو حرفی«، با هیچکدام 
از حرکه هاِی سه گانه )زبر، زیر، و پیش ( همراه نمی شود، 
و به همین سبب اطالق عنوان مفتوح، مسکور و مضموم به 

حرف الف در ترکیب »ایـ« نیز منطقی نیست.

III- عناصر خط فارسی
نقش های حرف همزه در خط فارسی:

حرف همزه که دومین حرف از ۳۳ حرف فارسی است، از 
نظر امال به دو شکل نوشته می شود: 

ردیف  در  مستقاًل  که  است  زمانی  آن  و  »ء«؛  شکل  به   .۱
حروف و متصل به خط زمینه نوشته شود:مثاًل در صورتهاِی 
ذیل: جزء، سوء،... که در این صورت »حرف همزه« خوانده 

می شود. 
۲. وقتی به روی کرسی هاِی »و ا ی« قرار می گیرد و نویسه 
رؤیا، جرأت،  دهد:  می  تشکیل  را  ؤ ئ  أ  جزیی  دو  هایی 
اجرائـیه... . این صورت را نشانه ِی همزه می گویند . به این 
ترتیب، کلمه ی سوء دارای سه حرف است: س و ء )همزه(؛ 
نشانه  یک  و  حرف  چهار  دارای  رؤیا  کلمه ِی  حالیکه  در 
همانطوریکه  »ا«.  »یـ«  همزه(  نشانه ی  )همراه  »ر«»و«  است: 
می دانیم، در این کلمه حرف»و« در نقش یک گرافم شرکت 
کرسی  یا  پایه  موقیعت  فقط  است،   یعنیخنثی  است،  کرده 

را دارد.
»قواعد  تمام  فارسی  خط  در  گفتیم،  چنانکه  یادداشت۱: 
آنرا  جای  و  شود،  می  متحرک«حذف  هاِی  همزه  نوشتن 
»قواعد نوشتن واکه ها« می گیرد. اما صامت همزه در زبان 

فارسی تنها در حال سکون قابل تشخیص است.
ساکن  همزه ِی  آنها صامت  تلفظ  در  که  هایی  کلمه  همه ی 
شنیده می شود )و آنهم تنها در وسط و آخر کلمه تلفظ می 

گردد( مأخوذ از عربی می باشد.
یادداشت۲:  در شیوه ِی تحریر صامت همزه ی ساکن،مصوت 

پیش از آن نقش و دخالت دارد.
یادداشت۳: اگر پیش از همزه ِی ساکن یک صامت دیگری 
باشد )که طبعًا آنهم ساکن است( نقش مصوت پیش از این 

دو ساکن موثر است.
دستورالعمل هاِی هرسه یادداشِت فوق را در سه جدول زیر 
نشان می دهیم )جدول نمایش طرز تحریر همزه ِی ساکن(:

یک_ همزه ِی ساکن ما قبل متحرک:
باشد        همزه  صامت  از  پیش   /a/واکه ِی اگر   .۱

)وسط کلمه( أرأس     )آخر کلمه( أَمبدأ
اگر واکه ِی/e/ پیش از صامت همزه باشد)وسط   .۲

کلمه(ئـ  ائتالف   )آخر کلمه( ء  مبدء
باشد  همزه  صامت  از  پیش   /o/ واکه ِی  اگر   .۳

)وسط کلمه( ؤ  رؤیا     )آخر کلمه( ؤ  لؤلؤ   
باشد  همزه  صامت  از  پیش   /ā/ واکه ِی  اگر   .۴

)وسط کلمه( - )آخر کلمه( ء  ماء
اگر واکه ِی/u/ پیش از صامت همزه باشد )وسط   .۵

کلمه(   - )آخر کلمه( ء سوء
اگر واکه ِی/i/ پیش از صامت همزه باشد )وسط   .6

کلمه(      -         )آخر کلمه( ئ  بطیئ
دو- همزه ِی ساکن ماقبل ساکن:

بایک حرف گسسته پیش از همزه               -           .7
)آخر کلمه( ء  جزء

سه- با یک حرف پیوسته پیش از همزه:
اگر واکه ِی/a/یا/ā/ پیش از حرف پیوسته باشد                    .8

-   )آخر کلمه( أ  نَشأ

اگر واکه ِی /o/یا/u/  پیش از حرف پیوسته باشد                 .۹
-           )آخر کلمه( ؤ  بُطؤ

اگر واکه ِی /e/یا/i/   پیش از حرف پیوسته باشد             .۱۰
-           )آخر کلمه( ئشیئ

تجویز  که  داد  تذکر  باید  همزه  نگارش  شیوِی  باره ِی  در 
نوشتن نشأ←نش ء؛ بطؤ← بط ء؛ بطیئ ← بطی ء؛ 

شیئ←شی ء به سه دلیل ذیل درست نیست:
بزرگ  بعنوان یک اسشناهم شکل  فارسی حتی  ۱: در خط 
حروف در وسط کلمه قرار نمی گیرد. براین اساس امالی 
کلمات مذکور بصورت نش ء، بطی ء، شی ء در خط فارسی 

خالف قاعده است.
و  همیشه  )ء(  همزه  مفرد  شکل  فارسی  خط  در   :۲
شود:  می  نوشته  گسسته  حرف  یک  از  بعد  استثنا  بدون 

ماء،جزء،سوء،مرء،... .
»ئ«  شکل  منحصراً  کرسیِ )ی(«  برروی  اصطالح»همزه   :۳
را می رساند. نگاره ِی »ئـ« در خط فارسی یکی از دو شکل 
کرسی  روی  بر  »همزه  توصیف  ء(.  است:)ئـ  همزه  حرف 
از  را  »ء«  نشانه ی  اگر  زیرا  است؛  نادرست  برای»ئـ«  )ی(«، 
که  ماند  می  زیرین(  نقطه ی  دو  برداریم»یـ«)بدون  آن  روی 
نمیتواند بجای»یـ« حرف»یا« خوانده شود. در هیچ کلمه ای 
نویسه ای وجود ندارد که در آن در نگاره ی کوچک ی)یعنی 
یـ( هم دو نقطه در زیر باشد، و هم نشانه ِی همزه در باال)یـ 

؟(.
 ، وحدت  یاِی  پیواژ/i/یعنی  اتصال  صورت  یادداشت۱:در 

شیئ،شیئی نوشته می شود.

اسقاط حرف همزه در کلمات عربِی مختوم به الف:
که  همزه  به  مختوم  عربی  کلمات  همزه ِی  فارسی  خط  در 

ماقبل آن الف باشد، ساقط می گردد:
امالء←امال، انشاء← انشا ، ضیاء← ضیا ، اعداء← اعدا ، 

اولیاء← اولیا، ... .
عربی»ماء«)آب(،  کلمه ی  دو  میان  این  یادداشت۱:در 
با  التباس  از  اجتناب  دلیل  به  »بهاء«)درخشنده گی(  و 
 ، »بها«)قیمت  و  متکلم(،  جمع  فارسِی»ما«)ضمیر  کلمات 

ارزش(،استثنااً با همزه نوشته می شوند.
اضافه،  حالت  در  فوق  قاعده ِی  داخل  کلمات  یادداشت۲: 
می  نوشته  مکسور(  با»ِی«)یاِی  فارسی  خط  قاعده ِی  طبق 
اعضاِی  امور،  اولیاِی  پادشاه،  امضاِی  امالِی درست،  شوند: 

شورا ... .

روش نگارش واکه هاِی آغاز هجا در خط فارسی:
 ابتدا بایدگفت که همواره هجا با واکه  آغاز می شود. برای 
می  بهره  جزیی  دو  و  حرفی  دو  نویسه هاِی  از  منظور  این 
گیریم. در این روش از حرف الف یا حرف همزه در نقش 
گرافم)کمک تحریر( استفاده می شود. این گرافم ها و موارد 
ـُ ئـه ئو ئیه ئی. مکرراً  ئ ـَ ئـِ  ئ استعمال آنها قرار ذیل است: 
باید یاد آور شد که همزه ِی متحرک در خط فارسی ارزش 

واجی)فونیمیک( ندارد.
/a/ـَ« همصوت با »أ« است که به تلفظ واکه ِی »ئ  .۱
درآغاز هجا و در وسط کلمه داللت می کند: قرائت، برائت، 

ژوئن،... .
نویسه ِی»ئـِ« صداِی واکه ِی/e/ را در آغاز هجا و   .۲

در وسط کلمه می رساند: قائد، مائده، رائد، ... .
فارسی  خط  در  را   » ـُ نویسه ِی»ئ کاربرد  جای   .۳

نویسه ی»ئو« گرفته است:نئون، تئوری، مسئول، رئوف، ... .
از  برخی  در  /a/)و  واکه ِی  تلفظ  نویسه ی»ئـه«   .۴
کلمه  آخر  در  و  آغاز هجا  در  واکه ِی/e/(را  تلفظ  ها  لهجه 

نمایش می دهد: توطئه، تبرئه، ارائه، ... .
نویسه ی»ئو«-عالوه بر مورد یاد شده در فوق-   .۵
نمایشگر تلفظ واکه ی/o/ و واکه ِی /u/ در آغاز هجا و در 
مسئول،   ،o(=ئو)ویدئو است:  کلمه  آخر  و  وسط  موقعیت 

. ... ،)u=زائو)ئو
نویسه ی»ئیـ«تلفظ واکه ِی/i/ در آغاز هجا و در   .6
وسط کلمه را نمایش می دهد: تائیس، رئیس. بعضًا در اول 

کلمه: ئیل)ترکی(، ئیالن)ترکی(، ئیدرژن)اروپایی(،... .
هجا  آغاز  واکه ِی/i/در  نمایشگر  »ئی«  نویسه ِی   .7

است: مرئی،جزئی.
فارسی-در  کلمات  در  که  ئهیم  می  ترجیح  ما  یادداشت۱: 
همه جا از جمله- در موارد دانایی و بینایی و غیره، بجای 
فارسی  خط  در  که  را-  واکه ای»یی«  توالی  نویسه ِی»ئی«، 

معمول است- به کار ببریم.
عربی  کلمات  که  نهیم  می  ترجیح  برعکس،   :۲ یادداشت 
مختوم به همزه، حین افزودن پیواژ/i/، به شکل »ئی« نوشته 
این  در  که  استدالل  این   .  ... مبدئی،  شیئ،  جزئی،  شوند: 
بلکه  نیست  کلمه  اصل  از  نویسه ِی»ئی«  همزه ِی  موارد، 
گرافمی از نویسه ِی »ئی« است قانع کننده نمی باشد؛ زیرا، 
پذیریش صورت»ئی« به حیث یک نویسه در خط فارسی، 
خیلی موخر تر از ورود حرف همزه و نشانه ِی همزه، به زبان 

و خط فارسی است.
به  نیاز  حینیکه  همزه،  به  مختوم  عربی  کلمات  یادداشت۳: 
تنوین داشته باشند در رسم الخط عربی، تنوین روی همزه 
می نشیند: ابتداًء. در رسم الخط فارسی-در حالیکه در سایر 
ابداً،  مثل:  است،  الف  حرف  همواره  تنوین  کرسی  موارد- 
از  همزه،  به  مختوم  کلمات  موارد  در  ندرتًا،...،  اقاًل،  اکثراً، 
می  و  شود،  می  پیروی  عربی  الخط  رسم  قاعده ی  همان 
چند  ابتدااً:هر  بنویسیم  باید  آن  غیر  در  زیرا  ابتداًء،  نویسیم 
به قیاس جمع بستن عربی کهمیتواننوشت: یاءات،تاءات، ... 

شاید بتوان نوشت ابتدااً.
یادداشت۴: همزه ِی کلمات عربی چون مسائل، فوائد، قائل، 
شمائل و مائل در امالِی فارسی مطابق تلفظ فارسی زبانان، 
به»ی« تبدیل می شود: مسایل، شمایل، قایل، فواید. اما در 
مواردی که سوء فهم در معنا پیش بیاورد آنرا به همزه می 
نویسیم، مثاًل: سائل)چون همزه در اصل کلمه وجود دارد: 

َسأَل(.
یادداشت۵: در برخی از کلمات عربی مختوم به واو)به قول 

دستور نویسان سنتی در کلمات چهار حرفی(
همزه ِی آخر کلمه، در واو ما قبل خویش مدغم می شود: 

مملّو، مبدّو،... و در بعضی کلمات سه حرفی، در
اصل به شکل واو نوشته می شود: کفو، جزو، نشو، ... .

واو  به  متحرک  همزه ی  که  عربی  کلمات  یادداشت6: 
واو  دو  با  عربی  الخط  رسم  در  دارند،  اُو(  وزن  کشیده)بر 
نوشته می شوند: رؤوف، مرؤوس، مشؤوم، مسؤول. ولی در 
رسم الخط فارسی بجای »ؤو« می توان نویسه ِی »ئو« را به 
/u/و /o/کار بست.چون این نویسه نمایشگر تلفظ واکه ها ِی
در آغاز هجا و در موقعیت وسط و آخر کلمه هستند. بنابرین 
می نویسیم:رئوف، مرئوس، مشئوم، مسئول، ویدئو،زائو،... .
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در پی هشدارهای شورای امنیت ملی افغانستان 
امنیتی، سیستم  اطالعات  تهدیدهای  به  نسبت 
درمان،  و  صحت  بخش  و  مخابرات  بانکی، 
معلوماتی طرح  تکنالوژی  وزارت مخابرات و 
قانون جرایم سایبری را به وزارت عدلیه ارائه 

کرده است.
عزیز حکیمی مشاور ارشد حنیف اتمر  مشاور 
شورای امنیت ملی افغانستان اعالم کرد: تهدید 
در  تهدیدات  با  مقابله  سند  از  جزئی  سایبری 

حکومت افغانستان ثبت شده است.
تکنالوژی  مرکز  افتتاحیه  مراسم  در  وی 
معلوماتی کابل گفت: حکومت افغانستان برای 
مقابله با تهدیدات سایبری استراتژی مرتبط با 

آن را تهیه و اجرایی کرده است.
تهدیدات  با  مقابله  استراتژی  افزود:  حکیمی 
سایبری در سال جاری از سوی شورای امنیت 
ملی افغانستان تصویب شد و وزارت مخابرات 
و فناوری اطالعات افغانستان نیز نقش اساسی 

در اجرایی شدن آن دارد.
و  مخابرات  وزارت  سخنگوی  صمیم  یاسین 

دفع  برای  کرد:  تصریح  معلوماتی  تکنالوژی 
و  شده  انجام  الزم  اقدامات  سایبری  حمالت 
طرح قانون جرایم سایبری نیز به وزارت عدلیه 

افغانستان ارسال شده است.
و  مخابرات  وزارت  داشت:  اظهار  وی 
سطح  افزایش  قسمت  در  فناوری اطالعات 
امنیت اطالعات اقداماتی را انجام داده است و 
تاکنون برخی استاندارها در مرکز ملی اطالعات 

افغانستان استقرار یافته اند.
شبکه های  و  اینترنت  کاربران  افزود:  صمیم 
مجازی نیز می توانند در صورتی که مورد حمله 
سایبری قرار گرفتند یا با مواردی چون جعل 
از  مواردی  یا  و  تلفنی  مزاحمت های  هویت، 
یا  و  افکنی  وحشت  غیرقانونی،  فعالیت های 
شماره  با  شدند  مواجه  اینترنت  در  مشکوک 

۹۹۹ به صورت رایگان تماس حاصل کنند.
شناسایی  استراتژی،  این  ایجاد  از  هدف 
تهدیدات و ایجاد راه حل موثر برای چالش های 
موجود و آینده در زمینه تهدیدات سایبری گفته 

شده است.
افزایش  استراتژی  شدن  اجرایی  موضوع 
با تهدیدات سایبری  امنیت اطالعات و مقابله 
افغانستان در حالی از سوی مسووالن این  در 
ادوارد  قبل  چندی  که  می شود  اعالم  کشور 
اسنودن کارمند سابق سازمان امنیت ملی آمریکا 
فاش کرد که مکالمات ارتباطات اینترنتی مردم 
افغانستان توسط سازمان اطالعات و جاسوسی 

آمریکا شنود می شود.
بر  نیز  افغانستان  ملی  امنیت  شورای  همچنین 
این موضوع تأکید دارد که این کشور نسبت به 

تهدیدات سایبری آسیب پذیر است.
مخابرات  بانکی،  سیستم  امنیتی،  اطالعات 
از  افغانستان  درمان  و  بهداشت  بخش  و 
شاخصهای هستند که به گفته مسووالن شورای 
امنیت ملی این کشور، هدف حمالت سایبری 

قرار خواهند گرفت.
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طرِح قانون جرایم سایبری 
به وزارت عدلیه رفته است

درگیری هواداران و مخالفان 

مال اختر منصور در غزنی

وزارت دفاع ملی: 

تفاهمنامه یی با طالبان در هلمند نداشتیم
وزارت دفاع ملی می گوید که هیچ معامله یی با طالبان 

در هلمند نداشته اند. 
مورد  در  دیروز  وزارت  این  بلندپایۀ  مقام  یک 
هلمند  والیت  ولسوالی  دو  از  ارتش  عقب نشینی 
هفتۀ  اخیر  یک  در  ارتش  سربازان  داد.  توضیح 
قرارگاه های خود در ولسوالی های موسی قلعه و نوزاد 

را ترک کردند که پرسش هایی را برانگیخته است.
شاهد  جاری  سال  زمستان  در  هلمند  والیت 
درگیری های خونینی بود. طالبان در این والیت دست 
به حمالت گسترده زدند و تلفاتی را نیز به نیروهای 
افغان وارد کردند. شدت حمالت طالبان در هلمند به 
حدی بود که قطعاتی از نیروهای امریکایی دوباره در 

این والیت مستقر شدند.
نوزاد  قلعه و  تازه ترین مورد دو ولسوالی موسی  در 
دست  به  دولتی  نیروهای  خروج  از  پس  هلمند  در 
عمدی  ترک  که  گفته اند  تحلیلگران  افتادند.  طالبان 
با  حکومت  تفاهم  نتیجه  در  شاید  ولسوالی  دو 
زمانی  در  به خصوص  باشد،  گرفته  صورت  طالبان 
که گفت وگوهای صلح نیز در جریان است و طالبان 

خواهان تسلط بر برخی از والیات هستند.
ارتش  اما جنرال مراد علی مراد، معاون رییس ستاد 
روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: »ما 
از پوسته هایی که داشتیم، مصمم شدیم  تعداد زیادی 
تا آن ها را جمع کنیم و به یک قوت عملیاتی تبدیل 
ضایعات  و  تلفات  از  بهار  فصل  در  بتوانیم  تا  کنیم 
خود جلوگیری کنیم و از طرف دیگر قوت های خود 

را در برابر آن ها ]طالبان[ آماده بسازیم.«

هیچ گونه  گفت  افغانستان  دفاع  وزارت  مقام  این 
تفاهمنامه بین نیروهای دولتی و طالبان در رابطه به 
جنگ هلمند و ترک ولسوالی ها در این والیت وجود 
بین  تفاهمنامه یی  هیچ نوع  هلمند  والیت  »در  ندارد: 
امضا  به  افغانستان  مردم  دشمنان  و  امنیتی  نیروهای 
نرسیده است. به نماینده گی از وزارت دفاع به شما 
اطمینان می دهم که هیچ نوع تشویشی نه شما داشته 

باشید و نه هم مردم افغانستان داشته باشند.«
ناامیدی به پروسه صلح

دیگر  ماه  یک  تا  می گویند  دفاع  وزارت  مقام های 
شد  خواهد  آغاز  افغانستان  در  سختی  جنگ های 
سایر  و  طالبان  آماده گی های  از  دقیقی  معلومات  و 

گروه های تروریستی وجود دارد.
این در حالی است حکومت افغانستان به پروسه صلح 
امیدوار است و قرار است در روزهای آینده، چهارمین 
نشست چهارجانبه در کابل برگزار شود. هنوز طالبان 
در این نشست ها حضور ندارند اما مقام ها در وزارت 
آمادگی  با گفتگوهای صلح،  دفاع می گویند همزمان 

برای جنگ نیز گرفته شده است.
مردم  »دشمنان  گفت:  مورد  این  در  مراد  جنرال 
پروسه  به  هنوزهم  خارجی شان  حامیان  و  افغانستان 
افغانستان  مردم  به  این ها  نیستند.  متعهد  صلح 
به  و  نیستند  متعهد  افغانستان  مردم  آرزوهای  و 

لجاجت شان ادامه خواهند داد.«
نیروهای  و  قول ارتش ها  تمام  می گوید  دفاع  وزارت 
پولیس و امنیت ملی آماده گی های کافی برای دفاع از 

افغانستان در بهار سال آینده دارند.

شکست طالبان در دند غوری
نیروهای امنیتی افغانستان در زمستان جاری از تسلط 
کردند.  جلوگیری  بغالن  والیت  بر  طالبان  گروه 
فصل  در  طالبان  امنیتی،  نهادهای  معلومات  براساس 
زمستان تمام جنگجویان خود را از والیات شمال در 
بغالن متمرکز کردند تا بتوانند این والیت را تصرف 
با والیات شمال و شمال  افغانستان را  کنند و مرکز 

شرق قطع نماید.
خود  هدف  این  به  طالبان  که  گفت  مراد  جنرال  اما 
ولسوالی های  در  جنگ  حاضر  حال  در  نرسیدند. 
ارتشی  و  دارد  ادامه  شهاب الدین  دند  و  غوری  دند 
افغانستان توانسته است سنگرهای طالبان را تصرف 

کند و طالبان را از روستاهای بغالن عقب بزند.
جنرال مراد گفت طالبان پس از شکست در بغالن، 
دست به قطع برق زدند: »تا هنوز شش پایه برق را 
اما  بود  تکمیل شده  برق  امروز  دادند.  انفجار  این ها 
بازهم  که  گرفتم  راپور  بازهم  لحظه  همین  متاسفانه 

یک پایه برق را در بغالن انفجار داده اند.«
جنرال مراد در مورد ساخت برخی از تأسیسات در 
پاکستانی گفت  نظامیان  از سوی  امتداد خط دیورند 
میان  در  پاکستان  حکومت  با  مساله  این  بارها  که 
گذاشته شده و در صورتی که نظامیان پاکستانی دست 
امنیتی  نیروهای  ندارند،  بر  تأسیسات  این  از ساخت 
پاکستان  برابر  در  خود  صالحیت های  از  نیز  افغان 

استفاده خواهند کرد.

غلط آموزی در نصاب آموزشی افغانستان
وزارت معارف:

کتاب ها را ویرایش زبانی می کنیم
هارون مجیدی

نصاب آموزشی افغانستان در چهارده سال گذشته، با آن که 
چندین بار تجدید چاپ شد، در بسیاری از موارد مشکالت 

محتوایی، آرایش صوری و نگارشی دارد.
زبان شناسان به این باور هستند که کتاب های درسی معارف 
به جای این که دانش آموزان را سواد و دانش یاد دهد، در بسا 

موارد غلط فهمی را به آنان فراهم می کند.
افغانستان  معارف  وزارت  در  مسووالن  حال،  عین  در 
نصاب  انشایی  و  امالیی  اغالط  رفع  به خاطر  می گویند، 
آموزشی، به تازه گی کمیسیون ویراستاران را ساخته اند که 
طی چند ماه آینده، کتاب های معارف افغانستان را ویرایش 

زبانی کنند.
بسیاری ها در افغانستان بر این نظر اند که وزارت معارف در 
سال های گذشته، با توجه به امکاناتی که در اختیار داشت، 
نتوانسته است این کتاب ها را در حد انتظاری که می رفت، 

چاپ کند.
قطع و صحافت، قلم )فونت( و رسم الخط ناهمگون باعث 
و  امالیی  اشتباه های  است.  شده  کتاب ها  این  ناهماهنگی 
و  دشوار  واژگان  از  استفاده  نگارش،  در  مشکالتی  تایپی، 
تقویم های گوناگون و همچنین ابهام در به کارگیری عکس ها 
و رسم ها، از دیگر مشکالت عمده  در این کتاب های معارف 

افغانستان که آگاهان روی آن انگشت انتقاد می گذارند.
در  پرورش  و  آموزش  عرصۀ  آگاهان  و  زبان شناسان 
افغانستان می گویند، کسانی که در تولید این کتاب ها نقش 
قطع،  جمله  از  کتاب ها،  ظاهری  وضعیت  به  داشته اند، 
صحافت، فونت های مورد استفاده و رسم الخط آن ها توجه 

زیادی نداشته اند.
و  بزرگ  کتاب ها  از  برخی  قطع  که  می گویند  آگاهان  این 
چند  از  کتاب ها  این  در  است.  کوچک  دیگر  شماری  از 
حتا  است،  شده  استفاده  مختلف  اندازه های  با  قلم،  نوع 
کیفیت کاغذ بیشتر این کتاب ها خیلی پأیین و در حد کاغذ 

روزنامه یی است.
اما، مجیب مهرداد سخنگوی وزارت معارف در گفت وگو با 
روزنامۀ ماندگار می گوید: زمانی که رهبری جدید وزارت 
کنار  در  گرفت،  عهده  به  را  وزارت  این  تصدی  معارف 
کتاب های  در  امالیی  اغالط  هم  یکی  دیگر،  چالش های 

مکاتب بود.
است،  اجتماع  زیربنای  عنوان  به  معارف  می افزاید:  او 
اساسات سواد و دانش در این نهاد بنیان گذاشته می شود، 
مهم است تا کودکان غلط یاد نگیرند و کتاب ها باید درست 

نوشتن را به آنان یاد بدهد.
به گفتۀ آقای مهرداد: به خاطر از میان برداشتن این مشکل، 
نتیجۀ  و  کرد  بررسی  را  مشکل  این  تیمی  پیش  ماه  چند 
لحاظ  به  اول  قدم  در  کتاب ها  باید  که  بود  این  بررسی ها 

زبانی اصالح شوند.
همین  "به  می کند:  نشان  خاطر  معارف  وزارت  سخنگوی 
با  تا  داشتند  وظیفه  که  گرفت  شکل  کمیسیونی  اساس 
زبده ترین  با  و  تماس شوند  در  فرهنگی  نهادهای مختلف 
ویراستاران صحبت کنند و تیمی از ویراستاران شکل بگیرد 
و  کرده اند  تهیه  را  نویسنده گان  لیست  کمیسیون  این  که 
در هفته های نزدیک کتاب ها به آنان سپرده خواهد شد تا 

ویرایش زبانی شود".
دور جدید چاپ  در  تا  اند  آرزمند  که  مهرداد گفت  آقای 
و  امالیی  اشتباهات  بدون  کتاب ها  این  معارف،  کتاب های 

انشایی به چاپ برسند.
در کنار مشکالت ساختاری و زبانی، محتوای ضعیف و در 
بسا موارد خالف روان شناسی رده های سنی دانش آموزان از 
دیگر مشکالت نصاب معارف افغانستان است. آقای مهرداد 
با اشاره به این مشکالت، اما می گوید: وزارت معارف در 
نظر گرفته است تا هر سه سال کتاب های معارف بازنگری 
شود و مواردی که الزم باشد وارد نصاب آموزشی می شود، 
اما این بار ما کتاب ها را تنها از لحاظ زبانی اصالح می کنیم.

دست رس  به  آن  موقع  به  نرسیدن  و  کتاب  کمبود 
معارف  که  است  دیگری  مشکالت  از  یکی  دانش آموزان، 
افغانستان از آن رنج می برد و با آن که در سال های گذشته 
میلیون ها دالر در این زمینه هزینه شد، ولی تا هنوز هم این 

مشکل از میان نرفته است.
از بیست میلیون  سخنگوی وزارت معارف می گوید: بیش 
کتاب به چاپ رسیده و روند توزیع آن عماًل شروع شده 
است تا توانسته باشیم یک بخشی از مشکالت را حل کنیم 
و دور بعد )۱۳۹6(، پنجاه و پنج میلیون کتاب چاپ خواهیم 
رفع  تا حدی  را  کتاب  کمبود  مشکالت  رقم  این  که  کرد 

خواهد کرد.
پیش از این کتاب های معارف افغانستان با صرف هزینه های 
آمدن  با  اما  می شد،  چاپ  بیرونی  کشورهای  در  گزاف 
توسط  کتاب  میلیون  دو  از  بیش  معارف،  جدید  مدیریت 

ناشران درونی به چاپ رسیده است.

مقام های امنیتی والیت غزنی از زد و خورد مسلحانه میان افراد 
دو گروه هوادار و مخالف مال اختر منصور در این والیت خبر 

داده اند.
امین اهلل عمرخیل، فرمانده امنیه والیت غزنی دیروز به خبرگزاری 
شینهوا گفته است در درگیری هایی که میان طرفداران مال اختر 
ولسوالی  در  گذشته  هفته  یک  جریان  در  رسول  مال  و  منصور 
ناوه این والیت جریان داشت، ۳۳ جنگجو از هر دو طرف کشته 

شدند.
معرفی  طالبان  گروه  سخنگوی  را  خود  که  مجاهد  ذبیح اهلل  اما 

می کند در تماس با رسانه ها این خبر را رد کرده است.
پس از آن که در آستانه دومین دور گفت وهای مستقیم صلح میان 
دولت و گروه طالبان، از مرگ مال عمر در رسانه ها پرده برداشته 
شد، چند دستگی و درگیری هایی میان گروه های طالبان روی داده 

که منجر به کشته و زخمی شدن اعضای این گروه شده است.
این گروه  از  اعضای گروه طالبان، دسته یی  میان  از تنش ها  پس 
زیر  را  جدیدی  جبهه  منصور  اختر  مال  رهبری  با  مخالفت  در 
راه  به  رسول  مال  رهبری  به  اسالمی«  امارت  عالی  »شورای  نام 

انداختند.
در این اواخر نیز یک تن از فرماندهان گروه طالبان به نام مولوی 
غورماچ  ولسوالی  در  خود  امر  تحت  افراد  از  تن   6۰۰ با  سالم 
والیت فاریاب مخالفت خود را با مال اختر منصور اعالن کردند 

و به گروه تحت رهبری مال رسول پیوستند.
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تجارت جهانی سالح  میزان  که  نشان می دهد  مطالعه  تازه ترین  نتایج 
بر  خود  تسلط  امریکا  و  شده  روبه رو  افزایش  با  اخیر  سال های  طی 
بازار جهانی تسلیحات را با افزایش فروش به افریقا، آسیا و خاورمیانه، 

گسترش داده است.
دیروز  که  گزارشی  در  »استکهلم«  بین المللی  تحقیقات صلح  موسسۀ 
در  نظامی  تسلیحات  مبادالت  حجم  کرد:  اعالم  شد،  منتشر  دوشنبه 
جهان طی سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ میالدی بیش از ۱۴ درصد نسبت 
نیز همچنان  امریکا و روسیه  ان رشد داشته است.  از  قبل  به ۵ سال 

بزرگ ترین صادرکننده گان اسلحه به شمار می روند.
مدت  این  در  نیز  جهان  نظامی  تسلیحات  کننده گان  وارد  بزرگ ترین 

هند، عربستان سعودی، چین و امارات متحدۀ عربی بوده اند.
یمن،  خاک  به  سعودی  عربستان  حملۀ  به  اشاره  ضمن  گزارش  این 
امریکایی و  از سالح های  به رهبری عربستان سعودی  ایتالف  افزود: 

اروپایی در یمن استفاده می کنند.
امریکا در این مدت به ۹6 کشور جهان تسلیحات نظامی صادر کرده 
امریکا  منطقه یی،  درگیری های  و  تنش ها  افزایش  به  توجه  با  است. 

همچنان بزرگ ترین صادر کنندۀ تسلیحات جهان به شمار می رود.
بیشترین سهم در صادرات تسلیحات نظامی امریکا را عربستان سعودی 
داشته و این کشور به همراه سایر کشورهای خاورمیانه به تنهایی ۴۱ 

درصد تسلیحات امریکایی را خریداری کرده اند.
روسیه در مکان دوم این فهرست قرار دارد و سهم این کشور در بازار 
جهانی تسلیحات طی سال های گذشته با ۳ درصد افزایش به ۲۵ درصد 

رسیده است.
بر بنیاد این گزارش، هند بزرگ ترین وارد کنندۀ تسلیحات روسی به 
شمار می رود. صادرات اسلحه به افریقا، آسیا، اقیانوسیه و خاورمیانه 
افزایش  با  میالدی   ۲۰۱۵ تا   ۲۰۱۱ و   ۲۰۱۰ تا   ۲۰۰6 سال های  طی 
چشم گیری روبه رو شده، ولی در این مدت صادرات اسلحه به اروپا با 

کاهش همراه بوده است.
چین با پشت سر گذاشتن فرانسه و آلمان به سومین صادر کنندۀ بزرگ 
تسلیحات نظامی در جهان تبدیل شده است. صادرات تسلیحات نظامی 
چین با رشد 88 درصدی روبه رو بوده است. بیشترین تسلیحات نظامی 

چین به کشورهای آسیایی به خصوص پاکستان صادر شده است.

رییس جمهور ترکیه گفت: انکارا این حق را دارد تا در سوریه یا هر 
جای دیگری که تهدیدی علیه خود مشاهده کند، عملیات انجام دهد.

رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه در سخنانی گفت: ترکیه حق 
سازمان های  است،  ممکن  که  دیگری  هر جای  یا  سوریه  در  تا  دارد 

تروریستی در آن حضور داشته باشند، عملیات انجام دهد.
که  مکان هایی  و  سوریه  در  تا  دارد  حق  ترکیه  افزود:  ادامه  در  او 
با  آن هم  دهد،  انجام  عملیات  شده اند،  مستقر  تروریستی  سازمان های 

توجه به تهدیداتی که انکارا با آن روبه رو است.
کشورهایی  حاکمیت  حق  مسألۀ  سوریه  اوضاع  شد:  مدعی  اردوغان 
عکس،  بر  نیستند.  خود  سرزمین  هم گرایی  کنترل  به  قادر  که  نیست 
این مسأله نشان گر عزم ترکیه برای حفاظت از حقوق حاکمیتی خود 
است. هیچ کس نمی تواند حق ترکیه برای دفاع از خود در برابر اقدامات 
تروریستی که ترکیه را هدف قرار می دهد، محدود کند، آن ها نمی توانند 

ترکیه را از استفاده از این حق خود منع کنند.

بنابر اعالم رییس پولیس اروپا )یوروپل( حدود سه تا پنج هزار عضو 
داعش به طور آزادانه در اروپا تردد می کنند.

اتباع  هزار  پنج  تا  سه  بین  یوروپل،  رییس  رایت،  وین  راب  گفته  به 
اروپایی که در اردوگاه های تروریستی داعش آموزش دیده اند به اروپا 

بازگشته  و چالشی کاماًل تازه را رقم زده اند.
کرد:  نشان  خاطر  تودی«  »راشا  شبکۀ  با  مصاحبه  در  یوروپل  رییس 
»اروپا در حال حاضر با باالترین سطح از تهدید تروریستی خود در 

بیش از یک دهۀ گذشته مواجه است«.
انفرادی کماکان به قوت  با اشاره به این که خطر حمالت  وین رایت 
یا  داعش  که  داشت  انتظار  »می توان  کرد:  تصریح  است،  باقی  خود 
هر گروه تروریستی مذهبی دیگری با هدف تحمیل تلفات جمعی از 

غیرنظامیان حمله یی را در نقطه یی از اروپا تدارک ببیند«.
بر اساس گزارش موسسۀ اقتصاد و صلح دربارۀ تروریسم جهانی، از 
سال ۲۰۱۱ زمان آغاز درگیری ها در سوریه، بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تن 
آنان  درصد   ۲۱ که  شده اند  و سوریه  عراق  وارد  افراط گرا  عناصر  از 

اروپایی بوده اند.

ماه  نیز در طی  افغانستان  نوروزی  فوتبال جام  رقابتهای  دومین دوره 
جاری برگزار خواهد شد.

در این رقابت ها ۴ تیم لیگ برتری حضور خواهند داشت.
با وجود این که قباًل گفته شده بود، این رقابت ها در مزار شریف برگزار 
می شود، اما زمزمه هایی مبنی بر برگزاری این رقابت ها در شهر قندهار 

نیز  شنیده می شود.
با  که  بود  ملی  وحدت  جام  رقابت های  میزبان  گذشته  هفتۀ  قندهار 

قهرمانی نمایندۀ کندز به کار خود پایان داد.
دورۀ گذشتۀ این رقابت ها در شهر جالل آباد برگزار شد که در نهایت 

تیم سیمرغ البرز مقام قهرمانی را کسب کرد.
افغانستان می گوید که  فوتبال  سید علی کاظمی سخنگوی فدراسیون 
جام نورزوی سال ۹۵ از تاریخ ۲۵ حوت )اسفند( در یکی از شهرهای 
قندهار یا مزار شریف از سوی فدراسیون فوتبال و مسووالن لیگ برتر 

افغانستان برگزار خواهد شد.

فرشاد نور بازیکن افغانستانی تیم فوتبال رودا یسه، پس از گذراندن 
چند ماه مصدومیت، دوباره به ترکیب ۱8 نفره تیمش در رقابت های 

لیگ برتر هالند برگشت.
رودا یسه، از دقایقی دیگر در ادامۀ هفتۀ ۲۴ رقابت های لیگ برتر هالند، 

مهمان تیم فوتبال فاینورد است.
فرشاد نور که در اویل فصل از بازیکنان اصلی در ترکیب ثابت رودا 
بود، در اواسط فصل با مصدومیت چند ماهه روبه رو شد و از مسابقات 

دور شد.
این بازیکن پس از سپری کردن دوران مصدومیت اش، دوباره فرصت 
حضور در رقابت های لیگ برتر هالند را پیدا کرده است. هر چند فرشاد 
در این دیدار حساس از روی نیمکت کار را با رودا آغاز خواهد کرد.

فوتبال  تیم  هند،  لیگ  آی  رقابت های  هشتم  هفتۀ  ادامۀ  در 
شیواجیان با حضور بازیکن افغانستانی خود به تساوی خارج از 

خانه دست یافت.
شیواجیان که اسالم امیری را ۹۰ دقیقه در ترکیب داشت، ابتدا در 
دقیقۀ 6۰ توسط بازیکن کامرونی خود از جریف پیش افتاد، اما 
در نهایت این ُگل در دقیقۀ 8۰ توسط بازیکن برزیلی تیم میزبان 
پاسخ داده شد و بازی با نتیجۀ مساوی ۱ بر ۱ به کار خود پایان 

داد.
تیم آخر جدول رده بندی  امتیاز   ۵ با  شیواجیان در حال حاضر 
برخوردار  خوبی  شرایط  از  و  است  هند  لیگ  آی  رقابت های 

نیست.

امریکا همچنان بزرگ ترین 
فروشندۀ اسلحه در جهان

اردوغان:

ترکیه حق انجام عملیات
 در سوریه یا هر جای دیگر را دارد

5هزار داعشی فراری در اروپا

تالش قندهار برای گرفتن 
میزبانی جام نوروزی

بازگشت فرشاد نور
 به ترکیب ۱۸ نفره رودا

یاران امیری برد را
 با تساوی عوض کردند

احمد ذکی خاورنیا

زمزمه های روشنفکری!
در سال های اخیر به ویژه پس از سرازیر شدن کتاب های 
افکار  به  زیادی  جوانان  ما،  کشور  به  سروش  دکتر 
خواندن  با  آن ها  از  برخی  گردیدند.  عالقه مند  ایشان  واندیشه های 
کتاب ها و مقاالت ایشان، چنان ژست های روشن فکرانه از خود نشان 
دادند که با روحانیون و جامعۀ خویش در افتادند. این که کار این جوانان 
درست است یا خیر؟ به خودشان مربوط می شود و من به خود جرأت 

نمی دهم تا آن ها را نصیحت کنم.
نمی توان  مقاله  و  کتاب  چند  با خواندن  که  بدانند  باید  ما  جوانان  اما 
روشن فکر شد، بلکه در پهلوی دانش باید تحمل گفت وگو و مباحثه را 
نیز داشت تا بتوان تحول مثبتی در جامعه ایجاد کرد. آن هایی که ادعای 
روشن فکری می کنند، و گفت وگو و انتقاد و مدارا را راه حل مشکالت 
می دانند، خودشان در برابر هیچ سخن و انتقادی تحمل و بردباری نشان 
نمی دهند، هرگاه مورد انتقاد قرار گیرند، چنان آشفته می شوند که اگر 
قدرت داشته باشند زمین و زمان را یک دمه نابود می کنند، روشن فکری 
مدعیانش  باید  که  است  مداراگر  روحیۀ  باشد،  دانش  این که  از  پیش 

متخلق به آن باشند.

عزیزاهلل ایما

و  قیام  سرآغاز  است.  حوت  سوم  امروز)دیروز( 
ایستاده گی سراسری مردم سرزمینی که قربانی بازرگانی 
سیاست گران دین فروش و دین ستیز گردیدند. مردم عادی 
به زودی غرب، شرق، جنوب و شمال  بودند که  قیامی  کابل آغازگر 
پاکستان،  اشغال  نبرد خونین،  از سالها جنگ و  را گرفت. پس  کشور 
ملیون ها کشته و زخمی، کشوری ویران و در تملک  امریکا و  حملۀ 
رهبران و وارثان رهبرانی که هنوز از کاخها و زمین های غصب شده، 
ریاست و وزارت دولت، طبل نفاق می کوبند و برای ماندن در قدرت 
و بردن و خوردن آن چه باقی ست، شورای صلح و جنگ می سازند، با 
هزاران نیرنگ زمین سرزمین را دوزخ آدم یانی کرده اند که هنوز گروه 

گروه به قربانگاه می روند و دسته دسته راه فرار در پیش دارند.
از آن همه باج دهی های رهبران دولت دیروز برای طالبان و  حاال پس 
قاتالن مردم، ابهام عملکرد دولت کنونی، نشاندهندۀ راه روشنی نیست.
به قول دوست عزیز کاوه شفق، با این همه »ریش خندزدن به احساسات 
انسان این سرزمین و تجارت ننگین جهاد و دین در برابر قدرت« چه 
به  برای رسیدن  بابی را می توان گشود و چه راهی را می توان رفت، 

امید پیش رفتن؟

لینا روزبه حیدری

عالی  منحیث عضو شورای  انتخاب خانم حبیبه سرابی 
صلح، برای اطمینان از حضور زنان در این شوراتصمیم 
در  سرابی  خانم  حضور  که  امیدوارم  ولی  خوبیست، 
ساختار این شورا، نمادین نباشد و برایش اجازۀ شمولیت عام و تام در 
هر نشست این شورا، تشریک نظر و ارایه پیشنهاد داده شود، نه مانند 
اعضای سابق زن این شورا که در هیچ نشست مهم شرکت نکرده و از 
هیچ موضوعی در رابطه به فعالیت این شورا روی آغاز مذاکرات صلح 

با طالبان، اگاهی نداشتند.

امر اهلل صالح

در وزارت داخلۀ افغانستان چه می گذرد؟
رابطه میان جناب وزیرداخله و معین ارشد امنیتی خراب 
است و یا هیچ وجود ندارد. رهبران حکومت وحدت ملی 
هفته هاست در مورد برطرفی وزیر داخله به توافق رسیده اند، ولی هنوز 
روی جانشین او اختالف نظر دارند. رییس استخارات پولیس با یکی از 
پوسته های گارنیزیون کابل درگیر شد و وقتی خبر به رییس جمهور غنی 
رسید، امرکرد که رییس استخبارات را فوری برطرف سازند. اما ساعتی 
بعد گفت بگذارید که من فردا خودم به وزرات می روم، منسوبین را 
جمع می کنم و این آدم را دست گرفته از وزارت بیرون می اندازم، تا پند 

شود به دیگران که نباید با پولیس در خیابان ها درگیر شوند.
بیرون  وزارت  از  دست گرفته  را  استخبارات  رییس  بود  قرار  دیروز 
اندازند، اما مانند هر کار دیگر معطل شد یا هم به شکل مدنی برطرف 
شد. معلومات تازه ندارم. مقامات بلند وزارت داخله همه و همه از دید 
احساسات و روحیه زخمی اند، مضطرب و افسرده اند. هر یکی از این 
مقام ها صرفًا برای لحظه ها کار می کنند و باورمندی خویش را به آینده 

خود در دستگاه قدرت از دست داده اند.
و  حلقه گرایی  به  توسل  با  قدرت  دستگاه  صالحیت  پُر  حواریون 
گاهی وقت  می کنند.  کنترول  را  وزارت  این  سایه،  ادارۀ  ساخت 
دعوت  استراتیژیک  جلسات  در  را  حوزه  آمر  رسم نو  این  اساس  به 
روزها  این  در  اما  بنویسم،  را  موضوع  این  که  نمی خواستم  می کنند. 
متوجه شدم که رسانه های مشهور، بنابر دالیل وابسته گی های تجارتی 
و سیاسی شان مصروف نمایش استایل ستاره ها و معرفی شهر کراچی 

به ملت افغانستان اند.
امید است که دولت افغانستان وزارت داخله کشور را که در زنده گی 
مردم نقش مهم و به سزایی دارد، هرچه زودتر از این نا هنجاری برهانند. 
و  رد  را  این حرف ها  فرصت  زودترین  به  محترم  وزارت  )البته  آمین 

تکذیب می کند. قابل درک است(.

فیـسبـوک نـــامــه
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

یونـان روز دوشـنبه اعـالم کـرد کـه علیـه کشـور 
مقدونیـه به دلیل بسـتن مـرزش بـه روی مهاجران 
افغانسـتانی بـه اقدامات دیپلوماتیک دسـت می زند. 
مقدونیـه روز یـک شـنبه مـرز خـود با یونـان را به 

روی مهاجران افغانسـتانی بسـت.
یوانـس موزالـس، معیـن وزارت داخلـه یونـان در 
امـور مهاجران روز دو شـنبه بـه تلویزیون پارلمانی 
را  دیپلوماتیـک  اقدام هـای  »مـا  گفـت:  کشـورش 
شـروع کـرده ایـم... مـا معتقدیـم کـه این مشـکل 

حـل می شـود.«
پولیـس یونـان گفتـه اسـت کـه بعـد از مسـدود 
شـدن مـرز مقدونیه بـا یونـان بـه روی پناهجویان 
افغانسـتان، حـدود پنـج هـزار مهاجـر در منطقـه 

مـرزی گیـر مانـده انـد.
منابـع حکومتـی یونـان گفتـه انـد کـه حـدود سـه 
هـزار مهاجـر دیگـر کـه از جزایـر اژه بـه شـهر 
بنـدری پیـرو انتقـال داده شـدند، بـه آتن فرسـتاده 
شـده انـد و مقام ها در تـالش فراهم کردن سـرپناه 

بـرای آن هاسـت.
بـه گـزارش رسـانه های محلـی، بس هایی کـه قرار 
بـود ایـن مهاجـران را بـه منطقـه مرزی در شـمال 
یونـان انتقـال دهنـد بـه محـل نرفتـه انـد و ظاهراً 
مقام هـا تـالش کـرده اند با ایـن تصمیـم از ازدحام 

بیـش از حـد در منطقـه مـرزی جلوگیـری کنند.
یـک مقـام حکومتی یونـان به فرانس پـرس گفت: 
»مـا انتظـار نداریم که راه حـل )دیپلوماتیک( امروز 
پیـدا شـود. مـا در عین زمانـی که بـه افغان ها جای 
می دهیـم تـالش می کنیـم تـا از ازدحـام بیـش از 

حـد در سـرپناه های کنونی جلوگیـری کنیم.«
ایـن تحـوالت پـس از آن رخ می دهنـد کـه اتریش 
روزانـه  ورود  بـرای  را  محدودیتـی  جمعـه  روز 
پناهجویـان بـه خاک اش روی دسـت گرفـت. این 
اروپـا  اتحادیـه  در  را  نگرانی هـا  اتریـش  تصمیـم 
برانگیختـه اسـت کـه مبادا دیگر کشـورهای مسـیر 

بالقـان بـه اقـدام مشـابه دسـت بزنند.
بعـد از مـاه نوامبر کشـورهای مسـیر بالقـان تنها به 
مهاجـران کشـورهای افغانسـتان، عـراق و سـوریه 
اجـازه عبـور می دادنـد. مهاجـران بـا عبـور از این 
کشـورها عـازم آلمان، سـویدن و دیگر کشـورهای 

اروپایـی می شـدند.
موزالـس گفـت: »مـا آمادگـی می گیریـم کـه اگـر 

این مشـکل حل نشـود، اگـر مقدونیه و صربسـتان 
تصمیم هـای اتحادیـه اروپـا را نقض کننـد، بتوانیم 
می شـود  ایجـاد  یونـان  در  کـه  را  مشـکلی  ایـن 

کنیم.« مدیریـت 
آیا آلمان هم مرزهایش را می بندد؟

اتریـش سیاسـت پناهجویـی خـود را تغییـر داده 
اسـت: ایـن کشـور بـرای شـمار پناهجویـان حد و 
مـرزی تعیین کـرده و به جای فرهنگ »خوشـامد«، 
در سـرحدات خـود سـیم خـاردار کشـیده اسـت. 
حـاال اگـر آلمـان چنیـن سیاسـتی را پیـش بگیـرد، 

چـه خواهد شـد؟
اتریـش اکنـون نشـان می دهـد کـه چطـور ممکـن 
اسـت سیاسـت یـک کشـور در قبـال پناهجویـان 
کامـال تغییـر کنـد. بـر اسـاس مـش جدیـد اتریش 
تنهـا 8۰ نفـر روزانـه حـق دارنـد تـا در مـرز ایـن 
 ۳۲۰۰ و  بدهنـد  پناهندگـی  درخواسـت  کشـور 
نفـر اجـازه دارنـد تـا از ایـن کشـور عبـور نمایند 
و بـه کشـورهای همسـایه ماننـد آلمان برونـد. این 
تغییـرات بـرای آلمـان امـا فرقـی نمی کنـد؛ ورود 
۳۲۰۰ نفـر روزانه بـه معنای ورود یـک میلیون نفر 

طـی یـک سـال بـه این کشـور اسـت.
در  اتریـش  هـای  محدودیـت  اروپـا،  کمیسـیون 
قبـال پناهجویـان را نقـض قوانیـن بیـن المللی می 
دانـد کـه مطابق کنوانسـیون حقـوق بشـر اروپا نیز 

. نیستند
اگـر آلمـان ایـن سیاسـت را پیـش بگیـرد، اول از 
همـه نیـاز اسـت تـا مرزهایـش را نشـانه گـذاری 
کنـد؛ بـه ایـن معنا کـه ایـن کشـور بایـد گام های 
پرهزنیـه و وقتگیـری را بـرای انسـداد مرزهایـش 
بـردارد از جمله کشـیدن سـیم خاردار و اسـتخدام 

بیشـتر. پولیس  نیـروی 
اجـرای چنیـن طـرح هایـی نیـاز بـه زمـان دارد و 
مرزهـا بایـد توسـط نیـروی اردو حفاظـت شـوند. 
در  مهاجـرت  امـور  پژوهشـگر  اولتمـر،  یوخـن 
دانشـگاه اوسـنابروک مـی گویـد: »گزمـه مـرزی 
فقـط هنگامـی ممکـن می شـود کـه ایـن مرزها با 

تمهیـدات حفاظتـی همـراه شـده باشـند«.
مردمـی کـه در حـال گریزنـد، بـه هـر حـال راه 
جدیـدی بـرای خـود مـی یابند حتـا اگـر راه های 
جدیـد بـا خطـرات بیشـتر همـراه باشـد. آلمـان 
پیشـتر نیـروی پولیـس خـود را در مـرز اتریـش 

مسـتقر کـرده اسـت.
یونان؛ بدترین بخش سناریو

غیـر از پناهجویـان، ماجـرای مرزهـا نیـز بـر بـار 
بدتریـن  از  یکـی  می افزایـد.  کشـورها  دوش 
سـناریوهایی کـه اتحادیـه اروپـا با آن روبروسـت، 
ایـن  کشـور  اولیـن  یونـان  اسـت.  یونـان  مسـئله 
اتحادیـه اسـت کـه پناهجویـان بـه آنجا می رسـند. 
اولتمـر مـی گویـد: »اگـر مـا بـه راه حل هایـی در 
آلمـان نرسـیم، آن وقت کشـور یونان کـه به لحاظ 
اقتصـادی بـی ثبـات اسـت، با یـک فاجعه انسـانی 

روبـرو خواهـد شـد«.
اسـتراتژی انسـداد مرزهـا بـرای اقتصـاد اتحادیـه 
چـرا  داشـت؛  خواهـد  پـی  در  عوارضـی  اروپـا 
کـه کنتـرول مـرزی آسـیب جـدی بـه بازرگانـی 
و تجـارت مـی زنـد. جـان کلـود یونکـر، رئیـس 
انباشـت الری  کمیسـیون اروپـا هـراس دارد کـه 
هـای تجـاری در مرزهـا مـی توانـد تـا سـاالنه ۳ 
میلیـارد یـورو بـه اقتصـاد ایـن قـاره آسـیب بزند.
نخواهـد  کارایـی  چنـدان  مرزهـا  انسـداد  نهایتـًا، 
داشـت. راه هایـی را کـه پناهجویان فصل تابسـتان 
پیـش گرفتنـد، نشـان مـی دهـد کـه وقتـی مرزهـا 
بسـته شـوند، آنهـا راه خـود را تغییـر مـی دهند اما 

متوقـف نمی شـوند.
حفاظـت از مرزهـای خـارج از پیمـان شـنگن، در 
کشـورهای بیـن یونـان و آلمـان می تواند سـخت 
تـر شـود امـا ایـن کار مشـکل را بـه ترکیـه منتقل 
خواهـد کـرد؛ جایـی کـه اکنـون حـدود ۲ میلیـون 

پناهجـو در آن بـه سـر مـی برند.
پیـش از ایـن، اولتمـر می گویـد: »ایـن احتمـال بـه 
روشـنی وجـود دارد کـه بسـتن مرزهـا مـی توانـد 
مناطـق  و همسـایه  اولیـه  بـه شـدت کشـورهای 
بحرانـی، ماننـد لبنـان و اردن را بـی ثبـات کنـد«. 
بـی ثباتـی بیشـتر در خاورمیانه به معنـای مهاجرت 
بیشـتر مـردم اسـت. اولمتر مـی گوید اروپا پیشـتر 
»چشـمان خـود« را بـه روی مـوج مهاجـرت در 
خاورمیانـه بسـته بـود. به نظـر این کارشـناس، اگر 
آلمـان سیاسـت اتریش را پیش بگیـرد و مرزهایش 
را مسـدود کنـد، آن وقـت شـمار پناهجویـان بیش 

از اکنـون افزایـش مـی یابد.

خشم یونان از بستن
 درها به روی پناهجویان افغانستانی

در آستانۀ مذاکرات مستقیم با طالبان 
راحیل شریف راهی قطر می شود

سخنگوی ارتش پاکستان در آستانۀ چهارمین نشست گروه 
چهارجانبه مذاکرات صلح افغانستان در کابل از سفر اعالم 
نشده رییس ستاد ارتش پاکستان برای گفت وگو با مقامات 

سیاسی و نظامی قطر به »دوحه« خبر داد.
محمدعاصم سلیم باجوه سخنگو و مدیر کل روابط عمومی 
پاکستان در صفحه »تویتر« خود نوشت که  داخلی ارتش 
برای  این کشور  ارتش  جنرال راحیل شریف رییس ستاد 
شده  دوحه  وارد  قطر  نظامی  و  سیاسی  مقامات  با  دیدار 

است.
این در حالی است که چهارمین نشست گروه چهارجانبه 
با حضور مقامات عالی پاکستان، افغانستان، چین و امریکا 

قرار است امروز )سه شنبه( در کابل برگزار شود.
اکسپرس تریبون روزنامه پاکستانی پیش از این اعالم کرده 
افغانستان  طالبان  و  دولت  صلح  مذاکرات  زمان  که  بود 
برای  امروز در چهارمین نشست چهارجانبه  احتمال دارد 

صلح در کابل تعیین شود.
یکی از اعضای نشست چهارجانبه اظهار داشت که زمان 
مذاکرات صلح دولت و طالبان افغانستان پس از چهارمین 

نشست گروه چهارجانبه اعالم خواهد شد.
این مقام پاکستانی با خودداری از ارایه جزئیات بیشتر گفت 
که  دارد  احتمال  کابل و طالبان  مقامات  دیدار مستقیم  که 

یک هفته پس از نشست چهارجانبه انجام شود.
وی افزود: محل برگزاری مذاکرات مستقیم دولت و طالبان 

افغانستان پکن یا اسالم آباد است.
سومین دور از مذاکرات چهارجانبه صلح افغانستان چندی 

پیش در اسالم آباد برگزار شد.

وزارت تحصیالت عالی
موسسه تحصیالت عالی والیت پنجشیر

معاونیت مالی و اداری
مدیریت عمومی خدمات

مواد  قلم   )۱۹( پنجشیر  والیت  عالی  تحصیالت  موسسه  است  قرار 
قلم   )۱( گوشت  قلم  میوه)۱(  و  ترکاری  حبوبات،  شامل  اعاشوی 
سال  ضرورت  مورد  روغنیات  و  محروقاتی  قلم   )۹( و  خشک  نان 
۱۳۹۵خویش را از طریق داوطلبی به اعالن بسپارد شرکت های تجارتی 
باشند  داشته  را  مذکور  داوطلبی  در  اشتراک  که خواهش عالقمندی 
از تاریخ صدور مکتوب هذا الی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ 
که طبق قانون تدارکات )۲۱( روز کاری تکمیل میگردد شرطنامه را 
از معاونیت مالی و اداری این ریاست از ساعت )۰8:۳۰( ق.ظ الی 
)۰۳:۳۰( بعد از ظهر بدست آورده میتوانند و به روز چهارشنبه مورخ 
۱۳۹۴/۱۲/۲6 در صالون تدارکات جلسه آفر گشایی صورت میگیرد.

شماره تماس: 0798276163 و 0744455007
با احترام
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